
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: 
بیش از 80سال است که درباره وحدت صحبت می شود 
و علمای شیعه و علمای اهل سنت تالش های زیادی 
ــد. محمدصادق  برای وحدت مسلمانان انجام داده ان
علمی در محفل انس با قــرآن کریم که به مناسبت 
مجتبی)ع(  حسن  ــام  امـ مسجد  در  وحـــدت  هفته 
)مسجد اهل سنت( روستای احمدآباد قازقان برگزار 
شد با بیان اینکه هم اهل سنت و هم شیعیان می دانند 
که مسائل و اختالف نظرهایی در اوایل اسالم به وجود 
آمده که دانشمندان و علما باید در مورد آن بنشینند 

و بحث کنند، اظــهــار کـــرد: مــا در 
تاریخ اسالم می بینیم الگوی شیعه 
که امیرالمؤمنین)ع( است، نهایت 
همکاری را با خلفا در آن سال هایی 

که امروز دستاویز عده ای ...

دیدار متفاوت خادمان امام مهربانی ها، در روز مهرورزی و والدت رسول اکرم)ص( با پسران کانون اصالح و تربیت مشهد 

 دل های محبوسی که کبوتر حرم شدند...
گزارشی از محفل انس با کالم اهلل مجید 

در روستای احمدآباد قازقان  

شیعه و سنی 
پای قرآن
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دادستان شهرستان فریمان به ماجرا ورود کرد

رد زنی اختالس قیری 

کشف میلیاردی نهاده های 
دامی خارج از شبکه توزیع

استاندار خراسان رضوی:
نبایددر موج ششم کرونا 

غافل گیر شویم  

هشدار شرکت گاز:
 همین امروز مسیر دودکش 

بخاری ها را بررسی کنید
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شناسایی 406 هزار بیمار 
 کرونایی در حوزه دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد 

دبیر کارگروه اطالع رسانی کووید ۱۹ دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: از ابتدای شیوع 
بــر ۴0۶ هــزار  افـــزون  تاکنون  کــرونــا  ویـــروس 
بیمار کرونایی در شهرستان های زیر پوشش 
شناسایی  رضوی  خراسان  در  دانشگاه  این 

شده اند.
افــزود:  پهلوان  دکتر محمد  وب دا،  گــزارش  به 
ویروس کرونا تاکنون پنج بار در خراسان رضوی 
طغیان کرده که پنجمین مورد آن سهمگین ترین 
موج شیوع این ویروس بود و خطر شیوع موج 
ششم آن در این استان نیز در روزهــای آینده 

پیش بینی شده است.
وی تعداد بستری شدگان جدید کرونا در استان 
خراسان رضوی را روزانه ۱۷۵ بیمار عنوان کرد و 
گفت: ۱۳۵ بیمار از این تعداد مربوط به مناطق 
زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 

۱۶شهرستان این استان است.
دانشگاه   ۱۹ کووید  اطالع رسانی  کارگروه  دبیر 
علوم پزشکی مشهد کل بیماران بستری شده 
در بیمارستان های استان خراسان رضوی را در 

حال حاضر کمتر از 800 نفر عنوان کرد. 
وی همچنین تعداد بیماران بدحال بستری شده 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های 
استان خراسان رضــوی را ۱۹0 نفر ذکــر کــرد و 
تــعــداد در بخش های  ایــن  از  نفر  افـــزود: ۱۵۵ 
علوم  دانشگاه  پوشش  زیــر  ویــژه  مراقبت های 

پزشکی مشهد تحت درمان هستند.
80 درصد جمعیت ۶ میلیون و 8۷0 هزار نفری 
ــر پوشش دانــشــگــاه علوم  خــراســان رضـــوی زی
پزشکی مشهد هستند. ارائه خدمات بهداشتی 
و درمانی به ۲0 درصد جمعیت خراسان رضوی 
نیز بر عهده دانشگاه های علوم پزشکی سبزوار، 
تربت حیدریه، گناباد و دانشکده های پزشکی 

تربت جام و نیشابور است.

 حراست مردم »حارث آباد« 
از میراث بیهقی

برگزاری بزرگداشت ملی ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی در 
میان  تمدنی  و  فرهنگی  هویت  بــرای حفظ  بهانه ای  سبزوار 

کشورهای فارسی زبان است.
بخش مردمی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی چند سالی است به 
همت مردم باصفای روستای حارث آباد سبزوار برگزار می شود 

که از میهمانان ملی و خارجی میزبانی می کنند.
کاردار فرهنگی سفارت افغانستان در کشورمان و استاد پیشین 

دانشگاه کابل یکی از میهمانان مراسم امسال بود.
دکتر عبدالغفور آرزو در سخنانی در این مراسم گفت: بدیل 
خواجه ابوالفضل بیهقی در حوزه های فرهنگی و تمدنی کمتر 

می یابیم و دنیا به چنین فرهیختگانی افتخار می کند.
این خاک در روزگــاری کودکی به دنیا آورده که با نثر شیوا، با 

تاریخ نگاری، با پاک آیینی و درست کرداری می جنباند.
وی با بیان اینکه آب و آبروی حوزه فرهنگی و تمدنی ما در یکی 
بودن است، اظهار کــرد:  در قرن ۲۱ که مرزها فشرده شده و 
جهان دهکده شده است بایستی با یکدیگر همزیستی داشته 
باشیم. کاردار فرهنگی سفارت افغانستان با ابراز خرسندی از 
برگزاری بزرگداشت ابوالفضل بیهقی تأکید کرد: حراست از 
هویت و تمدن فارسی زبانان در گرو حفظ مشترکات است که 

روستای حارث آباد در این راستا گام برداشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد 

افزایش تورم نقطه به نقطه در خراسان رضوی
ــیــــس ســـــازمـــــان مـــدیـــریـــت و  ــ رئ
ــان رضـــوی  ــراســ ــزی خــ ــه ریـ ــامـ ــرنـ بـ
تــورم ۱۲ ماهه منتهی  نــرخ  گفت: 
به شهریور ســال جــاری بــرای کل 
بوده  درصــد   ۴۷.۲ استان  خــانــوار 
که نسبت به ماه پیش 0.۹ درصد 

افزایش یافته است.
اظهار  رضــا جمشیدی  آنالین،  قــدس  گــزارش  به 
ــوارهــای شــهــری و  ــرای خــان ــرد: ایـــن شــاخــص بـ کـ
روستایی ۴۵.8 و ۵۲.۶ درصد است که به ترتیب 
نسبت به ماه گذشته یک و 0.۶ درصد افزایش 
داشته است. این شاخص برای کل کشور ۴۵.8 
درصد بوده که نسبت به ماه گذشته 0.۶ درصد 

افزایش دارد.

تــورم در شهریور ســال  جاری  نــرخ  وی بیان کــرد: 
بـــرای کــل خــانــوار استان  مــاه گذشته  بــه  نسبت 
که  بــود  درصــد  روستایی ۳.۵  و  مناطق شهری  و 
نسبت به ماه قبل در کل استان و مناطق شهری 
مناطق  در  و  افزایش  و ۱.۲ درصــد  ترتیب 0.۹  به 
ــد کــاهــش داشــتــه اســـت؛ این  روســتــایــی 0.۲درصــ
شاخص برای کل کشور ۳.۹ درصد بود که نسبت 

به ماه قبل 0.۷ درصد افزایش دارد.
کار  نیروی  آمارگیری  به طرح  اشــاره  با  جمشیدی 
اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادی استان در فصل 
تابستان سال جاری ۴0.۳ درصد است که نسبت 
به فصل مشابه سال گذشته ۲.۱ درصــد کاهش 
این فصل  در  بیکاری  نرخ  یافته است. همچنین 
۷.۵ درصد است که نسبت به فصل مشابه سال 

گذشته ۱.8 درصد افزایش داشته است.
در  شاغل  و جمعیت  فعال  افـــزود: جمعیت  وی 
فصل تابستان سال جاری یک میلیون و ۹8۹ هزار 
و ۳۱۵  نفر و یک میلیون و 8۴0 هزار و ۱۱۷  نفر 
بــرآورد شده که نسبت به فصل مشابه در سال 
و  هــزار  و ۱0۶  و ۳۶۱  هــزار  ترتیب ۷۵  به  گذشته 

8۷۳نفر کاهش داشته است.
خراسان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
رضوی با بیان اینکه رتبه استان از لحاظ متوسط 
بین  در  روستایی  و  درآمــد ساالنه خانوار شهری 
استان های کشور به ترتیب  ۱8 و ۲۷ است، گفت: 
در  خانوار  ساالنه  هزینه  متوسط  بــرای  رتبه  این 
مناطق شهری و روستایی در استان های کشور به 

ترتیب ۱۴ و ۱۶ بوده است.

مسئول فرهنگی و اجتماعی نهاد پیشرفت و آبادانی بنیاد 
وحدت  هفته  بــرگــزاری جشن  از  درمــیــان  علوی شهرستان 

توسط کاروان سفیر آفتاب در این شهرستان خبر داد.
حجت االسالم مرادی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت : معاونت فرهنگی و اجتماعی نهاد پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی 
با همکاری مؤسسه قرآنی عصر در پنج نقطه از شهرستان درمیان جشن 
هفته وحدت برگزار کردند. این  جشن ها در  شهرهای   اسدیه، گزیک و 

قهستان و روستاهای آبگرم و بورنگ   برگزار  شد .
وی اظهار کرد: تالوت قرآن، ارائه حفظ قرآن، اجرای گروه سرود، آهنگ، 
حرکات نمایشی و تواشیح از جمله برنامه هایی بود که توسط گروه کاروان 

سفیر آفتاب در پنج شهرستان درمیان اجرا شد.
حجت االسالم مــرادی تصریح کــرد : این جشن ها توسط خــودرو کــاروان 

سفیر آفتاب اجرا شد.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان 
رضوی گفت:  مرحله استانی در هفته پایانی شهریور به صورت 
ویدئوکنفرانس با حضور ۱0 داور برگزار شد که ۲۷ برادر و هفت 

خواهر به مرحله نیمه نهایی کشوری راه یافتند.
ــاف و امــور خیریه خراسان رضــوی،  ــط عمومی اداره کل اوق به گــزارش رواب
و  استانی چهل  مرحله  اختتامیه  مراسم  در  ایــزدی  حجت االسالم جمال 
چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم که در مهدیه امام خامنه ای برگزار شد؛ 
بیان کرد: نام نویسی این دوره از مسابقات از ۱۳ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد انجام 
شد و افراد می توانستند در ۱0 رشته قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل، 
۲0جزء، ۱0 و ۵ جزء، اذان، دعاخوانی، تفسیر، همخوانی و همسرایی شرکت 
کنند. وی گفت: پس از اعالم فراخوان حدود ۳هزار نفر از برادران و خواهران 

خراسان رضوی در این دوره از مسابقات شرکت کردند.
وی با بیان اینکه مسابقه مرحله شهرستانی در چهار منطقه به صورت ضبط 
اثر با توجه به شرایط کرونایی برگزار شد، افــزود: در مسابقات شهرستانی 

۱۱8نفر از برادران و ۵۲ نفر از خواهران به مرحله استانی راه یافتند.
با  ویدئوکنفرانس  صــورت  به  شهریور  پایانی  هفته  در  استانی  مرحله 
حضور ۱0داور در بخش برادران و پنج داور در بخش خواهران برگزار شد 
که ۲۷ برادر و هفت خواهر به مرحله نیمه نهایی کشوری راه یافتند. با 
توجه به اینکه نتایج رشته های تفسیر، دعاخوانی، همخوانی و همسرایی 
این بخش ها هنوز  برگزیدگان در  هنوز توسط تهران اعالم نشده است، 

مشخص نشده اند.

کاروان سفیر آفتاب به »درمیان« رسید راهیابی  34 نفر به مسابقات قرآن کشوری 
خبر خبر

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

آگهی تاریخ   03 / 08  / ۱400      صفحه  ۱ خراسان

آگهی تاریخ   03 / 08  / ۱400

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمی

 1 - نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 
1390/09/20و برابر راى شماره 140060306013000871مورخ  1400/04/27 هیات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضى آقاى حجت قاسمى بیمرغ 
فرزند اسداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل گلى و قدیمى به مساحت کل 235/70 مترمربع از پالك 
شماره 958 فرعى از 2- اصلى واقع در اراضى ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریدارى شده از آقاى 

محمدرضا توسلى و خانم زهرا مقبول کالئى مالکین رسمى
 2- نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 
1390/09/20 و برابر رأى شماره 140060306013000872 مورخ 1400/04/27هیات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضى خانم لیلى گنابادى فرزند 
اسداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل گلى و قدیمى به مساحت کل 235/70 مترمربع از پالك شماره 
958 فرعى از 2- اصلى واقع در اراضى ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریدارى شده از آقاى محمدرضا 
توســلى و خانم زهرا مقبول کالتى مالکین رســمى محرز گردیده است ، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهى در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه و محلى / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها راى هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است و در صورتى که 

اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مى نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 1406343

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/07/17                       تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/08/03
سید ضیا الدین مهدوى شهرى -رئیس ثبت امالك و اسناد گناباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمی

نظر به دستور 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20 و 
برابر رأى شماره 140060306013001046 مورخ 1400/05/23 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضى آقاى محمد عباسیان ریاب فرزند عباسعلى 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 50/90 مترمربع از پالك شماره 7140 فرعى از یک اصلى واقع در اراضى 
على آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریدارى شده از آقاى ابراهیم محمدیان دلوئى مالک رسمى محرز گردیده 
اســت، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 
آئین نامه مربوطه این آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلى/کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها رأى هیئت الصاق تا در صورتى که اشخاص ذینفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعى دادگاه است و در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض، گواهى تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مى نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1406248

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/17                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03
رئیس ثبت اسناد و امالك گناباد
سیدضیاالدین مهدوى شهرى

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمی

 نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/09/20 و برابر راى شــماره 140060306013001139 مــورخ 1400/06/18 هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مســتقر در واحــد ثبتى حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضى آقاى 
غالمحســین ساالرباشى شهرى فرزند محمد در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 769/07 
مترمربع پالك شــماره 1567 فرعى از 3 - اصلى واقع در قصبه شــهر بخــش یک حوزه ثبت ملک گناباد 
خریدارى شده مع الواسطه از غالمرضا راشدى مالک رسمى محرز گردیده است ، لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهى 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلى/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأى 
هیأت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است و در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، 
گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مى 

نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  1406344

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/07/17                            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/03
سید ضیا الدین مهدى شهرى -رئیس ثبت اسناد و امالك گناباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمی 

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/09/20 و برابر راى شــماره 140060306013000884 مــورخ 1400/04/28 هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضى آقاى علیرضا طالئى 
فرزند مراد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 329/88 مترمربع از پالك شماره 47 فرعى از 2- اصلى واقع 
در اراضى ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریدارى شــده مع الواســطه از آقاى محمد مصالئى زاده 
مالک رسمى محرز گردیده است ، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلى 
/کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها رأى هیأت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آراى اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است و در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت مى نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.1406345
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/17                   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/03
سید ضیا الدین مهدوى شهرى -رئیس ثبت اسناد و امالك گناباد

ب
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  نباید 
 در موج ششم کرونا 
غافل گیر شویم  
یعقوبعلی نظری، 
استاندار خراسان 
رضوی بر استفاده از 
تشکل های مردمی 
در پوشش گسترده تر 
واکسیناسیون تأکید کرد 
و گفت: این استان نباید 
در موج ششم شیوع 
کرونا غافل گیر شود.
 مسئوالن مربوط
 به ویژه فرمانداران و 
رئیسان دانشگاه های 
علوم پزشکی استان باید 
ساختارها را بررسی 
کرده و در صورت نیاز 
اصالح کنند.

خبر ــاره بــه همفکری و  وی بــا اشــ
مشورت حضرت علی)ع( با 
خلیفه دوم عنوان کــرد:  امام 
می فرمایند اگــر اتقاقی برای 
خلیفه بیفتد اسالم در خطر 
قـــرار مــی گــیــرد، زیـــرا پناهگاه 

مسلمانان در حال حاضر خلیفه است.
وی با انتقاد از اینکه برخی حرف هایی می زنند که 
با اندیشه های امیرالمؤمنین منافات دارد و خود 
حضرت هم از این حرف ها بیزار اســت، افــزود: 
حضرت علی)ع(، امیرالمؤمنین شیعیان تنها 

نیست، بلکه امیرالمؤمنین اسالم است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: چرا برخی در 
هفته وحدت اعالم هفته برائت می کنند، چه 
دست هایی در کار است، ریشه این حرف ها در 
کجاست؟ مگر شما نمی گویید این امیرالمؤمنین 
ماست، مگر غیر از این است که امیرالمؤمنین با 

هر سه خلیفه پیش از خودش بیعت کرد؟
وی با تأکید بر اینکه در آن طرف مرزها در سوریه، 
افغانستان و... به نام اهل سنت در دنیای اسالم 
کــارهــایــی می کنند کــه بــا تفکرات اهــل سنت 
منافات دارد، عنوان کرد: امروز درگیر جریان هایی 
هستیم که عده ای به نام شیعیان و عده ای به نام 
اهل سنت در حال اختالف افکنی بین مسلمانان 
هستند و یکی از اهرم های مهمی که اگر موفق 
شوند می توانند از آن استفاده کنند همین تفرقه 

بین شیعه و سنی است. 
وی با اشــاره به اینکه ما باید اســاس را در نظر 
داشته باشیم و آنــان که شیعه و سنی را از هم 
جــدا می کنند نــه طــرفــدار شیعه هستند و نه 
ــــزود: رهــبــری فرمودند  طــرفــدار اهــل ســنــت، اف
همان طــوری که سنی آمریکایی داریــم شیعه 
انگلیسی هــم داریـــم و ایــن می طلبد کــه علما 

سنت و شیعه مــردم را به  و دانشمندان  اهل  
وحدت و یکپارچگی دعوت کنند.

مولوی زبیر شیخی از علمای اهل سنت مشهد 
و امــام جماعت روستای احمدآباد قازقان هم 
در این مراسم با بیان اینکه هفته وحدت هفته 
اتحاد، انسجام و همبستگی بین مسلمانان 

ــزود: مسلمانان باید سیرت پیامبر و  اســت، اف
تاریخ اهــل بیت)ع( را بشناسند و این ها را به 
ــرای فــرزنــدان خــود معرفی کنند؛  عنوان الگو ب
چراکه حضرت محمد)ص( شخصیتی است 
که خداوند او را به عنوان الگو معرفی کرده است، 
الگویی که هیچ شبهه و خدشه ای در شخصیت 

وی وجود ندارد.
وی با اشــاره به اینکه مؤمنان همواره باید قرآن 
را مورد تدبر قرار دهند؛ چراکه قرآن بر هر کتابی 
ارجحیت دارد و هیچ شک و شبهه ای در آن 
ــزود: یک مسلمان در قدم نخست  نیست، اف
مکلف است قرآن کریم را با اطمینان کامل مورد 
پژوهش و مطالعه قــرار دهــد؛ چراکه هر کتابی 
ممکن است در آن اشتباه و خطایی باشد، اما 
قرآن کتابی است که برای تمام ابعاد فرهنگی، 
اجتماعی، اخــالقــی، سیاسی و... زندگی پیام 

دارد.
وی افزود: انسان مؤمن باید محقق، پژوهشگر، 
ماجراجو و صاحب ایمان تحقیقی باشد و خالق 
خود را بیابد و این جز در تفکر در کائنات و قرآن 

کریم بدست نمی آید.
وی با اشــاره به اینکه پیامبر اسالم سفیر تمام 
کائنات و موجودات است، عنوان کرد: رسول اکرم 
رحمه للعالمین اســت و شخصیتی اســت که 
خداوند سبحان بر او سالم می فرستد و می گوید 
)السالم علیک ایها النبی( و رسول خودش را در 

آغوش می گیرد.
وی با بیان اینکه رســول اکــرم هشدار می دهد 
که نسبت به اهل بیت من بی توجه و بی تفاوت 
ــه محبت اهـــل بــیــت من  نباشید و نسبت ب
کوتاهی نکنید، اظهار کرد: در دنیای امــروز که 
اهل بیت)ع( اسالم مورد کم لطفی قرار گرفته اند، 
سفر معراج رسول خدا برای ما به یادگار مانده، 
به شرط آنکه اهل نماز باشیم؛ چراکه نماز معراج 

مؤمن است.
در ابتدای این مراسم استاد حسین  پور کویر از 
حافظان و قاریان بین المللی شیعه و استاد نظری 
از قاریان و حافظان اهل سنت به قرائت آیاتی از 

کالم هللا مجید پرداختند.

گزارشی از محفل انس با کالم اهلل مجید در روستای احمد آباد قازقان 

شیعه و سنی پای قرآن

خبرخبر
ويژهويژه

امام جمعه تایباد: تمسک به وحدت، تمسک به اقتدار جهان اسالم است
امام جمعه شهرستان تایباد گفت: تمسک به وحدت، 
تمسک به اقــتــدار، عــزت، عظمت، شرافت و کرامت 
جهان اســالم است.به گــزارش خبرگزاری صداوسیما، 
والمسلمین حسین ملکی ابـــرده در  حجت االسالم 
همایش منادیان وحــدت که با حضور علمای تسنن و 
تشیع شهرستان های تایباد، خواف، تربت جام و باخرز در 

تایباد برگزار شد اظهار کرد: وحدت محور صالبت، قدرت 
و پیشرفت است و اختالف بین مذاهب، اساسی ترین 

نقشه دشمن است.
وی وحدت را از بهترین اعمال معرفی کرد و افزود: نگاه ما 
به وحدت راهبردی است نه تاکتیکی؛ مسلمانان جهان 
اسالم باید از لحاظ سیاسی و مذهبی کنار هم باشند تا به 

اقتدار برسند و تاراج بی بند و بار ها نشوند.
ملکی بیان کــرد: ایـــران بــه برکت رهــبــری والیت محور، 
قدرتمند، پرچمدار و مقتدر، همیشه در برابر دشمنان 

نظام ایستادگی و فتنه های آنان را خنثی کرده است.
در ادامه این مراسم، رئیس اداره تبلیغات اسالمی تایباد 
هم گفت: همایش منادیان وحدت با هدف بزرگداشت 

چهره های شاخص وحدت و تقریب با حضور ۲۰۰نفر از 
علمای تسنن و تشیع برگزار شد.

حجت االسالم علی اصغر علیپور بیان کرد: ترویج سبک 
زندگی تقریبی در منطقه و ثبت و ضبط زندگی و اقدام های 
علمای تسنن و تشیع برای نسل آینده از دیگر اهداف 

برگزاری این همایش است.

گزارش
   مهدی توحیدی  عضو هیئت علمی دانشگاه 

فردوسی مشهد گفت: بیش از 80سال است که 
درباره وحدت صحبت می شود و علمای شیعه و 
علمای اهل سنت تالش های زیادی برای وحدت 

مسلمانان انجام داده اند.

محمدصادق علمی در محفل انس با قرآن کریم که به 
مناسبت هفته وحدت در مسجد امام حسن مجتبی)ع( 

)مسجد اهل سنت( روستای احمدآباد قازقان برگزار 
شد با بیان اینکه هم اهل سنت و هم شیعیان می دانند 

که مسائل و اختالف نظرهایی در اوایل اسالم به وجود 

آمده که دانشمندان و علما باید در مورد آن بنشینند 
و بحث کنند، اظهار کرد: ما در تاریخ اسالم می بینیم 

الگوی شیعه که امیرالمؤمنین)ع( است، نهایت همکاری 
را با خلفا در آن سال هایی که امروز دستاویز عده ای 
شده و می گویند حق امیرالمؤمنین)ع( خورده شد، 

داشته است. 
در خطبه 134 نهج البالغه آمده است که خلیفه دوم 

با امیرالمؤمنین برای اعزام سپاهی به روم برای نشر 
اسالم مشورت می کند و امام به خلیفه مشورت می دهد 

که خلیفه در رأس سپاه در این جنگ شرکت نکند...

استاندار خراسان شمالی خبر داد 

 بازسازی 143 واحد زلزله زده 
تا پایان آبان ماه

استاندار خــراســان شمالی تأکید کــرد: بازسازی 
143واحد به  شدت آسیب دیده در مناطق  زلزله زده 

استان تا پایان آبان ماه جاری به اتمام می رسد.
به گــزارش قدس آنالین، محمدعلی شجاعی در 
هفتمین ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان با 
تأکید بر اینکه تا پایان آبان ماه بازسازی 143واحد به  
شدت آسیب دیده در زلزله به اتمام خواهد رسید، 
تصریح کرد: با کار کارشناسی انجام  شده، ساخت 
143 واحد به  شدت آسیب  دیده در اولویت نخست 
قرار گرفت که از این تعداد تاکنون ستون های 13۵ 
واحد آن به اتمام رسیده و 7۰ واحد نیز به مرحله 
ــراز خرسندی  دیوارچینی رسیده اســت. وی با اب
از عملکرد مطلوب بانک ها در نحوه پرداخت 
تسهیالت افزود: خوشبختانه با عملکرد مطلوب 
بانک های استان از برنامه زمان بندی شده عقب 
نیستیم. استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه در 
زلزله اخیر 7۹۵ واحد مسکونی متحمل خسارت 
شده اند، گفت: از این تعداد 14۵ واحد مرتبط با 
حوزه شهری است که دستورات الزم برای تسریع 
در صدور پروانه ساخت این واحدها به دستگاه های 

اجرایی متولی استان صادر شده است.

مســلمانان باید ســیرت پیامبر )ص(و تاریخ اهل بیت)ع( را بشناسند و 
این ها را به عنوان الگو برای فرزندان خــود معرفی کنند؛ چراکه حضرت 
محمد)ص( شخصیتی اســت که خداوند او را به عنوان الگو معرفی کرده 

است، الگویی که هیچ شبهه و خدشه ای در شخصیت وی وجود ندارد.
گزيدهگزيده

WWW.QUDSONLINE.IR  دوشنبه 3 آبان ۱400    ۱8 ربیع االول ۱443   25 اکتبر202۱   سال سی و چهارم    شماره 9653  ویژه نامه 4032

در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

ط
/1
40
63
62

باربری خورشید هشتم
تخفیف ویژه مستاجران و

 شهر ارگانهای دولتی شهرستان
»حافظی« 32170019
 09153581596
09301898407

سراسر مشهد، با کادری مجرب
کارگر، خاور، نیسان

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
65
60

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ج
/1
40
62
38

ج
/1
40
52
66

ج
14
06
24
3

سنگ سابی زیبا
ساب انواع سنگ، موزاییک،بتن،نما، پله 

پاگرد/بادستگاه سندپالست
09151013587

ج
/9
91
17
67

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

38824494

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

ج
14
01
72
1

گــلبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/1
40
09
47

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

پ
/1
40
42
53

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

درهای اتوماتیکنقاشی و کاغذ دیواری

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

ب
ؤد

 م
دی

ها
  



کالهبرداری 
در پوشش 

 همسایه 
تازه وارد

سرهنگ حسین 
احمدی، فرمانده 
انتظامی کاشمر 

به باشگاه 
خبرنگاران گفت: 
فرد دستگیرشده 

با مراجعه به منزل 
شهروندان در مناطق 
مختلف کاشمر خود 
را همسایه تازه وارد 

معرفی و از آن ها 
به بهانه ای لوازم 
آشپزخانه امانت 

می گرفت و متواری 
می شد.

خبرخبر
خوبخوب

بـــا ورود  عقیل رحمانی 
دادستان شهرستان فریمان 
ــرده انــتــقــال دو  ــ ــه پــشــت پـ بـ
محموله عظیم قیر به یکی از 
شهرهای اقماری فریمان، راز 
تاراج بیت المال در شهرداری 

آن شهر کشف شد.

خرید قیر از حساب بیت المال به کام شهردار! ◾
در پی واصل شدن چندین مورد گزارش از وجود 
حاشیه های ایجاد شده حین خرید دو محموله 
قیر توسط شــهــرداری یکی از شهرهای اقماری 
فریمان به دادستانی شهرستان فریمان، قاضی 
مهدی حقدادی موضوع را برای انجام تحقیقات و 
کشف حقیقت به ضابطان خاص قضایی واگذار 
کرد تا تمامی ابعاد ماجرا را مورد تحقیق و بررسی 
قرار داده و نتیجه کار را با قید فوریت اعالم کنند. 
ضابطان هم برای اجرای دستور دادستان شهر 
فریمان با تشکیل تیم ویژه ای وارد عمل شده تا رد 

محموله های قیر خریداری شده را بزنند.
ــرد و در نهایت  ــن مــاجــرا چندین روز زمـــان ب ای
چیده شدن مستندات کنار هم پرده از وجود  با 
سوءجریان و دست درازی برخی مسئوالن پیشین 
شــهــرداری ایــن شهر بــه بیت المال بــرداشــت و 
مشخص شــد افـــراد دخــیــل در مــاجــرا بـــرای به 
جیب زدن بیش از 170 میلیون تومان پول، نقشه 

شیادانه ای را طرح ریزی و اجرا کرده اند.
در این ماجرا، ابتدا آن ها اقدام به سفارش خرید 
دو تانکر قیر از شهر اصفهان )سازمان همیاری 
شهرداری ها( می کنند و قرار می شود محموله ها 
که حــدود 47 تن وزن آن هــا می شد، پس از طی 
شدن مراحل قانونی و پرداخت هزینه به سمت 

این شهر حرکت کنند.

اما در این میان یک تانکر که قرار بود پول آن به 
ــرود در تیر ســال جاری  جیب افـــراد خیانتکار ب
اصفهان را به سمت شهر مربوط ترک می کند 
که از مسیر اصلی خــارج می شود و با دخالت 
شهردار وقت این شهر هرگز به شهرداری تحویل 

نمی شود.

تهاتر، کلکی برای باال کشیدن 170 میلیون ◾
ازسوی دیگر برای آنکه همه چیز عادی جلوه داده 
شود افراد دخیل در ماجرا دست به سندسازی 
می برند و بــرای هرتن قیر خریداری شده که آن 
زمان ارزشــی در حدود 7 میلیون تومان داشت، 
فاکتوری با قیمت 11.5میلیون تومانی رد می کنند 

تا همه چیز آن گونه که می خواهند پیش برود.
وقتی مأموران رد تانکر قیر ناپدید شده را می زنند 
معلوم می شود محموله ای که در سوم مرداد سال 
جاری بارگیری شده، تحویل یکی از پیمانکاران 

شهرداری آن شهر شده است.
این فرد هم به سرعت مورد تحقیق قرار می گیرد 
و پازل پیگیری ها کامل تر می شود. در ادامه وقتی 
پیمانکار همه چیز را لو رفته دیــد بــرای انحراف 
مأموران از مسیر پیگیری در ادعایی مضحک 
مدعی می شود شهردار وقت محموله قیر را در 
ازای پرداخت هزینه حمل تانکر دیگر با او تهاتر 

کرده است!
این ادعا در حالی مطرح می شد که واکاوی های 
صورت گرفته نشان می داد هزینه حمل یک تانکر 
قیر با حجم مشخص از مبدأ اصفهان به این شهر 
در حوزه شهرستان فریمان در حدود 15 میلیون 
تومان هزینه دارد و این درحالی است که ارزش 
محموله تحویل داده شده به پیمانکار شهرداری 
شهر موردنظر با عنوان تهاتر در زمان خریداری 
شــده رقمی در حــدود 170 میلیون تومان برای 

شهرداری این شهر هزینه داشته است.

احتمال گسترش دامــنــه تخلفات شــهــردار  ◾
وجود دارد

با لو رفتن دیگر زوایــای مخفی کــار، جمع بندی 
مستندات جمع آوری شده صورت گرفت و برای 
انجام دیگر اقدام های قضایی در اختیار دادستان 

شهرستان فریمان قرار گرفت.
حال با استخراج ادله غیرقابل انکار قضایی، این 
احتمال مـــی رود عمق سوء جریان های صورت 
گرفته توسط مسئوالن وقت شهرداری این شهر 
بیشتر از این ها باشد و دامنه آن فراتر از موارد 

ذکر  شده را دربر بگیرد.

دادستان شهرستان فریمان به ماجرا ورود کرد

رد زنی اختالس قیری 

با چیده شدن مستندات کنار هم پرده از وجود سوءجریان و دست درازی 
برخی مسئوالن پیشین شهرداری این شهر به بیت المال برداشته و مشخص 
شد افراد دخیل در ماجرا برای به جیب زدن بیش از 170 میلیون تومان پول 

نقشه شیادانه ای را طرح ریزی و اجرا کرده اند.
گزيدهگزيده

خبر
جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی 

خبر داد

کشف میلیاردی نهاده های 
دامی خارج از شبکه توزیع

سرهنگ محمد غالمی از کشف 5 میلیارد 
و ۶54 میلیون ریــال نهاده دامــی غیرمجاز در 

بجنورد خبر داد.
 جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی به 
باشگاه خبرنگاران گفت: در پی اعالم خبری 
مبنی بر اینکه فردی اقدام به فروش نهاده های 
دامی یارانه ای به صورت آزاد می کند، بالفاصله 
موضوع با جدیت در دستور کــار کارآگاهان 
پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی قرار 

گرفت.
وی افــزود: با هماهنگی مقام قضایی مأموران 
اقدام به بازرسی از محل کردند و تعداد زیادی 
کیسه نــهــاده هــای دامـــی از جمله ۳4 هـــزار و 
7۳0کیلوگرم کنسانتره، 55 هزار و 57۳ کیلوگرم 
گندم، جو و ذرت، یک هزار و 4۶0 کیلوگرم آرد 
یارانه ای و یک هزار و ۶50 کیلوگرم کود شیمیایی 

یارانه ای کشف شد.
سرهنگ غالمی با بیان اینکه در مجموع ۹۳هزار 
و 41۳ کیلوگرم نهاده دامی یارانه ای که توسط 
این فرد به صورت آزاد به فروش می رسید کشف 
شده است، تصریح کرد: ارزش این مقدار نهاده 
دامی 5 میلیارد و ۶54 میلیون ریال برآورد شده 

است.
گفتنی است در این زمینه یک متهم دستگیر 
ــه هــمــراه پـــرونـــده متشکله بـــرای انــجــام  کــه ب
اقدام های قانونی به تعزیرات حکومتی استان 

معرفی شد.

در شهر3
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آزادی هشت زندانی جرایم مالی در سبزوار
رئیس اداره زنــدان سبزوار گفت: هشت زندانی جرایم 
مالی در این شهرستان به همت واحد مددکاری زندان و 
کمک نیکوکاران آزاد شدند و به آغوش خانواده های خود 
بازگشتند. رمضانعلی سیدآبادی در این زمینه بیان کرد: 
آزادی این زندانیان همزمان با هفته وحدت و سالروز میالد 
فرخنده نبی مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی)ص( 

و ششمین اختر تابناک امامت و والیــت حضرت امام 
جعفرصادق)ع( صورت گرفت.

ــزون بر  ــ ــه داد: مجموع بــدهــی ایـــن زنــدانــیــان اف وی ادامــ
یک میلیارد و 100 میلیون ریــال بــود که با پیگیری واحد 
مددکاری با پرداخت 400 میلیون ریال موجبات رهایی آن ها 

فراهم شد.

رئیس اداره زندان سبزوار گفت: خرداد ماه امسال نیز 
در مرحله هفتم اجرای طرح »نذر هشتم« در خراسان 
رضوی، هشت زندانی جرایم غیرعمد در این شهرستان با 
کمک خیران و نمازگزاران مساجد به آغوش خانواده های 

خود بازگشتند.
وی افـــزود: بــرای آزادی ایــن زندانیان نیز یک میلیارد و 

۶00 میلیون ریــال از سوی خیران و نمازگزاران مساجد 
شهرستان سبزوار کمک شد.

سیدآبادی ادامه داد: ارتباط زندانیان آزاد شده با امامان 
جماعت مساجد محالت برقرار می شود تا از این طریق 
عــالوه بر افزایش عالقه مندی آن هــا به معارف اسالمی، 

وضعیت اشتغال آنان نیز پیگیری شود.

خط قرمز
    کشف 4 تن روغن خوراکی 

توسط مرزبانان هنگ تایباد
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از کشف بیش از 
یک میلیارد ریال کاالی قاچاق در مرزهای حوزه 

استحفاظی هنگ تایباد خبر داد.

به گزارش قدس، سردار مجید شجاع در این 
خصوص بیان کرد: مرزبانان این فرماندهی در 

هنگ تایباد، در ایست و بازرسی های مداوم، موفق 
به کشف چندین مورد کاالی قاچاق شدند.

وی در ادامه افزود: برای پیشگیری از قاچاق 

انواع کاال مرزبانان این استان موفق شدند اقالمی 
از قبیل  4 تن روغن خوراکی، 168 کیلوگرم مرغ، 

560 کیلوگرم آرد، تخم مرغ، رب، پنیر و... به 
ارزش یک میلیارد و 27 میلیون و 950 هزار ریال 

را کشف کنند.

سردار شجاع با اشاره به برخورد قاطع با 
قاچاقچیان گفت: این مقدار کاال از 45 نفر کشف 

شده است که پس از دستگیری، متهمان برای 
طی شدن دیگر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

منتقل شدند.
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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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
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی 
تست زردی نوزادان )فتوتراپی(

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700
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 به تعدادی چرخکار
 مانتودوز بیرون بر
 و داخل کارگاه نیازمندیم.
 )کار دائم تسویه نقدی(

 محدوده گاز
 09330652929 کرامتی

09153817243

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

خیاط و چرخکار
1411

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر
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مفقودی مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب رضا  طلوع شعربافان مشهدی نژاد فرزند 
علی اصغر صادره از مشهد    شماره شناسنامه 2318 در مقطع کارشناسی  

پیوسته رشته حسابداری صادره از مشهد به شماره  791113397 مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به 
نشانی: مشهد بلوار امامیه، امامیه42 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 

مشهد  اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

متفرقه



اجرای   
22 پروژه 
کتابخانه  ای در 
خراسان جنوبی   
محمود حاجی، 
مدیرکل 
کتابخانه های 
عمومی خراسان 
جنوبی گفت: 
22پروژه ساخت، 
توسعه و بهسازی 
کتابخانه های 
عمومی در این استان 
در حال اجراست.

در سال جاری از منابع 
مختلف ۱۳میلیارد 
تومان اعتبار برای 
تکمیل پروژه های 
کتابخانه های استان 
مصوب شده است.

در  حاشيه

همایش 
بین المللی 
بازخوانی 
اندیشه و 
سیره علمی 
شهیدمطهری 
در فریمان 

همایش بین المللی 
بازخوانی اندیشه ها و 
سیره علمی و معنوی 
شهید مطهری اواسط 
بهمن در فریمان برگزار 
می شود.
این همایش دو روزه 
در عالی ترین سطح، 
با مشارکت ستاد 
دائمی بزرگداشت 
استادمطهری فریمان، 
جامعه المصطفی 
خراسان رضوی، 
دانشگاه های فردوسی، 
علوم اسالمی رضوی، 
آزاد و پیام نور در 
روزهای۱۳و۱۴ بهمن ماه 
امسال همزمان با 
سالروز تولد تئوریسین 
انقالب اسالمی، در 
زادگاه وی به صورت 
مجازی برگزار خواهد 
شد.
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افقی ◾
  ۱. پـــــدر عـــلـــم هــیــپــنــوتــیــزم- خــالصــه 
2. استخوانی در پــا - حکومت مـــردم بر 
ــده ۳. کــاغــذ ضخیم -  ــنـ ــردم - آب دهـ مــ
ــنــدرعــبــاس ۴. پـــل خطر  چـــه وقـــت؟ - ب
- پــس نــدادنــی خسیس - از چهارعمل 
اصلی ریاضیات - می دهند تا گرفتارکنند 
5. بــی حــس - مــکــان بی خطر - قهرمان 
سرزمین عجایب - در علم آمار مقادیری 
هستند کــه تابع تــوزیــع تجمعی داده را 
 بــه ۱0 قسمت مــســاوی تقسیم می کنند 
ــودن گــنــدم - رئیس جمهور  6. محل سـ
ایاالت متحده امریکا 7. ابریشم ناخالص 
- درون - برنج شوشتری - عضو ترشح 
هورمون 8. سروصدای جمعیت - واحد 
شــمــارش احــشــام - درخــشــش 9. تنبل 
جالیزی - سرگشته - بغل - از جریان های 
دوگانه سیم برق ۱0. پررو - خرده چوب یا 
فلزات پس از تراشیدن ۱۱. خواهر و برادر 
اصــلــی - آقـــای انگلیسی - بطن - حرف 
تکراری ۱2. سفید ترکی - سپاس - تردید - 

پیرو ۱۳. محل پرورش احشام - اسم ترکی 
- آهو ۱۴. خضاب - سوار پرسرعت - بدنهاد 
۱5. قسمتی از جمله - رمانی از »نیکوالی 

گوگول« نویسنده سرشناس روس

عمودی ◾
 ۱. بهشت شــداد - بچه ترسان خیالی 
ــگ کلیسا  ــ ــاده ضــدعــفــونــی 2. زن ــ - مـ
ــا دوچـــوب  ــه ب ــال - نــوعــی طــبــل ک - غــرب
نواخته مــی شــود ۳. آتــشــدان نانوایی - 
فراغت - مکانی مقدس در مکه ۴. بنیان 
- ننر - ابـــزار نوشتن 5. دنــدانــه سوهان 
- کارگروه تخصصی بررسی مساله ای - 
خواهش کردن 6. مــزه صــورت بعضی ها 
- کشتی جنگی -  بیماری التهاب معده 
7. نــام دخترانه وطنی - شکل و قیافه - 
واحــد 8. جهت - من+شما - از درختان 
سوزنی برگ - باران اندک - همگی 9. فوت 
- جامه - اجرای حرکات نمایشی در کاراته 
۱0. علم شمارش ، محاسبه و اندازه گیری 
ــزار درو  - قطعه جــداشــده از چیزی - ابـ

۱۱. پس از بیداری اسالمی در مصر ، مدتی 
رئیس جمهور این کشورشد - از وسایل 
تبلیغاتی - نیمه اول »زبان« ۱2. باعث و 
بانی - فریبکار - عضو بویایی ۱۳. قبل از 
جنجال می آید - کنگره - ترسو ۱۴. مبحث 
ــدار تابستانی - ایـــرادات ۱5. از  - میوه آب
سیستم  عامل های رایــانــه ای - نیمه گرم 

- پرچم

جدول     8216
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

 1 ر   ت و ر ا د و س ت د ا ر م  
 2 ا ب ل ی س   ا ز م ا ی ش   ش ک
 3 ک ل   ل ا ز م   ا س د   س ت م
 4 ت ا ک   م و ن ا   ف ا خ ر   پ
 5 و ل ر م   ز ه ر ه   ر و د ه  
 6 ر   ف ر ب ه   د ی و   د ا ن ش
 7   ح س و د   ا ی ج ا د   ر گ ه
 8 ش ر   ت ن د ر   ا ر ش د   ا ر
 9 ف ا ل   ه م گ ا ن   ت ر ا م  
 10 ق ر ی ن   ل ا ن   ا ی ک س   ا
 11   ت ا ز ه   ن ا ق ل   ه ا و ن
 12 ک   ق د ی م   م ل ک ا   ن ا ب
 13 ب س ت   و ح ش   ق ل ی ل   ر ا
 14 و ی   س ل س ب ی ل   ن ا م و ر
 15 د ر ا گ ا ن ا س ک و چ ی چ   ه

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ایمنی

خبر

ــــی که  ◾ ــای ــاط دل هــ ــ ــب ــ ارت
حبس مانده اند

ــارگــاه حرم  یکی از خــادمــان ب
رضوی، دربان کشیک پنجم در 
گفت وگو با خبرنگار ما درباره 
برگزاری این گونه برنامه ها در 
گروه فرهنگی دربانان می گوید: در مناسبت های 
مختلف در مؤسسه ها و اداره های مختلف حضور 
پیدا می کنیم و امروز)یکشنبه( نیز به مناسبت روز 
مهرورزی و والدت رسول اکرم)ص( برنامه دیدار با 
بچه های کانون اصالح و تربیت را هماهنگ کردیم.
احمد محمدی دانشور می افزاید: در این دیدار 
خواستیم با پرچم و بسته های تبرکی دل هــای 
بچه ها را با بارگاه ملکوتی امام رضــا)ص( مرتبط 
کنیم، زیرا معتقدیم عالوه بر وظیفه خدمت در 
داخل حرم، باید در همین راستا توفیق خدمت در 

بیرون حرم را نیز داشته باشیم.
وی تأکید می کند: امیدواریم با وصل شدن دل های 
ایــن بچه ها به امــام مهربانی ها در آینده شاهد 
حضور این عزیزان به عنوان خادمان بارگاه حرم 

رضوی باشیم.

قرائت توبه نامه ای از جنس معنویت  ◾
در این مراسم که به مناسبت همزمانی با والدت 
رسول اکرم)ص( توبه نامه ای قرائت می شود، حدود 
20 نفر از بچه های کانون اصالح و تربیت شهرمان 
ضمن اظهار ندامت به صورت قلبی، زبانی و عملی 
درخصوص عملکرد اشتباهشان و عدم تکرار آن، 

در درگاه الهی توبه خودشان را اعالم می کنند.

به زاللی بخشایش ◾
در ادامه این مراسم امام جمعه شاندیز نیز گفت: 
برخی فرصت ها یک بار است و شاید تقدیر شما 
امــروز است که در این فضا در مقابل پرچم امام 

رئوف مورد عنایت ویژه قرار بگیرید. 
حجت االسالم صاحبی افزود: هر لحظه تصمیم 
بگیرید، خداوند بخشاینده و توبه پذیر است. پس 
توبه ای مردانه، می تواند زمینه خالصی، آزادگی 
و سیر بهبودی و اوج عبدیت و تقوا را بــرای شما 
به همراه بیاورد و این در حالی است که هرکسی 
درِ خانه امــام مهربانی ها بــرود، دست خالی باز 

نخواهد گشت.
وی خاطرنشان کرد: از امیرالمؤمنین علی)ع( روایت 
است کسی که توبه می کند مانند کسی است که 
گناهی مرتکب نشده و توبه آب زاللی است که 

سیاهی دل را شست وشو می دهد.

سرزمین مقدس و نگاهی از جنس رأفت ◾
مدیرکل زندان های خراسان رضوی نیز در حاشیه 
این مراسم در گفت وگو با خبرنگار قدس گفت: 
خراسان و مشهد شرایط ویژه ای نسبت به سایر 
مناطق کشور دارنــد. خراسان سرزمینی مقدس 
و جایی است که برای خودش شاه و سلطان دارد 
و مسئوالن به عنوان کارگزاران تکلیف متفاوتی 
نسبت به سایر کارگزاران دارند. از این رو در قامت 
ــا)ع( باید بیندیشیم و کــار کنیم،  حضرت رضــ
زیرا همه چیز در مشهدالرضا)ع( خاص و حتی 

زندانبانی آن نیز متفاوت است.
سعید سربازجانفدا افــزود: حضرت، امام رئوف و 
ضامن است و ما نیز نگاه مان به زندانی ها متفاوت 
از سایر زندانبان ها باشد. ما آن هــا را پناهندگان 
حضرت می دانیم ازایــن رو برخوردمان باید از نوع 
خدمت باشد و در مواجهه با بچه های کانون اصالح 

و تربیت روش و منش مان باید متفاوت باشد.

وی تصریح کرد: حداقل عطر و بوی رضوی را در 
مرکز باید جاری کنیم و شعاعی از نور بارگاه منور را 
به داخل زندان ها بتابانیم. از این رو سعی کرده ایم 
یک دستمان بر ضریح حضرت و دست دیگرمان 

در دست مددجو ها باشد. 

نذر هشتم ◾
وی تأکید کرد: در همین زمینه برنامه نذر هشتم را 
تدوین کردیم که دارای پیوست های زیادی است، 
ازجمله آزادی هشت زندانی در هشتم هرماه به 
نیت امــام هشتم که از طریق خیران و مؤمنان و 
نمازگزاران مساجد در یک سال اخیر انجام  شده 
است که خوشبختانه با اجرای این طرح تاکنون 
بیش از ۴00 زندانی آزاد شده اند. شایان ذکر است 
در میالد باسعادت امام مهربانی ها ۳2۱ نفر در 

حرم رضوی آزاد شدند.
وی توضیح داد: پس از آزادی هر زندانی ارتباط 
آن فرد زندانی با امام جماعت آن منطقه برقرار 
مــی شــود و او تحت حمایت روحـــی، معنوی و 
معیشتی قرار خواهد گرفت تا وقتی که از طریق 
خیران و معتمدان محل برای زندانی کسب وکاری 

راه اندازی شود.

اجرای نذر هشتم در سراسر کشور  ◾
سرباز جانفدا اعالم کرد: خوشبختانه پس از اجرای 
دو دوره نذر هشتم، ریاست سازمان زندان ها در 
دیداری در مشهد با دیدن طرح نذر هشتم دستور 
اجــرای کشوری این طرح را صــادر کرد و در حال 
حاضر در تمام کشور این طرح برای زندانیان فاقد 
امکان پرداخت بدهی توسط خیران به نیت و نام 

امام رئوف در حال انجام است.
وی در ادامه درباره بچه های کانون اصالح و تربیت 
تصریح کرد: به اعتقاد من همه بچه های اصالح و 
تربیت فارغ از سن و سالشان، بچه های ما هستند 
و باید نگاهی پدرانه و محبت آمیز داشته باشیم تا 

بتوانیم در قلوبشان تأثیر بگذاریم. 

مجموعه ای با نگاه پدرانه ◾
وی در ادامه افزود: خوشبختانه در کانون اصالح 
و تربیت محیط مدیریتی نیست و مسئوالن آن 
نقش پدرانه ایفا می کنند و از سایر مسئوالن، مردم 

و خیران نیز انتظار حمایت و پشتیبانی داریم.
وی با اشاره به این نکته که بسیاری از بچه های این 
مرکز جزو بچه های بی سرپرست و بدسرپرست 
هستند، خاطرنشان کــرد: اگرچه پس از آزادی 
آن هــا ما مسئولیت قانونی نداریم امــا بسیاری 
از آن ها پس از آزادی جایی برای ماندن ندارند و 
مجبور می شوند به جایی و یا کسی پناهنده شوند 
که اگر از جامعه جرم و بزه باشند دوباره به این فضا 

برمی گردند.
سرباز جانفدا تأکید کــرد: موضوعی که امسال 
هدف گذاری کرده ایم این است که پس از آزادیشان 
بتوانیم بــرای ایــن گــروه از بچه ها شرایط اسکان 
موقت را فراهم سازیم و آن ها را تحت آموزش های 
الزم قرار دهیم تا زمینه حضور در کارو کسب برای 
این افــراد مهیا شود، همچنین در پیدا کردن کار 
بتوانیم آن ها را یاری کنیم و نظارت الزم را تا هنگام 
قـــرار گرفتنشان در یــک مسیر درســـت داشته 

باشیم. 
مدیرکل زندان های خراسان رضوی بیان کرد: 
این کار نیاز به یک عزم همگانی دارد تا این مهم 
انجام شود. متأسفانه 50 درصد زندانی های ما 
افــرادی هستند که شرایط بازگشت به جرم را 
دارند که این اتفاق از سر ناچاری انجام می شود، 
زیــرا بسیاری از زندانیان به دلیل نگاه اشتباه 
مردم امکان ایجاد کسب و کار را ندارند که باید 

این نگاه اصالح شود.
وی با بیان اینکه خداوند توبه آن ها را می پذیرد، 
اظهار کــرد: ایــن افـــراد از لحاظ اجتماعی تــاوان 
اشتباه شان را داده اند و حبس را متحمل شده اند 
و پس از آزادی باید نگاه به این افراد اصالح شود و 
دست آن ها را بگیریم که دراین خصوص نیاز به 

فرهنگ سازی ضروری است.

فرزندان اصالح و تربیت ◾
مــدیــر کــانــون اصـــالح و تربیت مشهد نیز در 
ــراد  ــاره تــعــداد اف ــ گــفــت وگــو بــا خبرنگار مــا درب
این مرکز گفت: بیش از ۱00 نفر در این کانون 
نگهداری می شوند که در گروه سنی بین ۱2 تا 
۱8 سال هستند و این در حالی است که چون ما 
کانون اصالح و تربیت استانی هستیم، کسانی 
که در استان در این گروه سنی مرتکب جرم و بزه 
می شوند، برای اصالح و برنامه های تربیتی به 

این مرکز معرفی می شوند.
مرتضی مقدم افزود: در بررسی های مددکاری 
در می یابیم بیشتر بچه های ما جزو خانواده های 
بدسرپرست یا بی سرپرست هستند، ازاین رو 
پس از آزادی، آن ها را با کمک مراجع قضایی به 
مراکز حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد 

معرفی می کنیم. 
وی درباره جرایم افراد در این کانون نیز بیان کرد: 
متأسفانه بیشتر جرایم آن هــا باتوجه به سن و 
سالشان که دوســتــان خوبی نــدارنــد، مشارکت 
در سرقت اســت، گاهی نیز شاهد مشارکت در 

آدم ربایی و ارتکاب قتل هم در بین آن ها هستیم.

تالش بر حمایت  ◾
وی درخصوص میزان محکومیت بچه های اصالح 
و تربیت نیز گفت: نسبت به میزان و دفعات جرم، 
محکومیت ها متفاوت است اما از سه ماه تا سه 
سال و به ندرت تا پنج سال نیز محکومیت هایی 
صــادر مــی شــود کــه معموالً در همان سال های 
نخست با تسهیالت قانونی شرایط آزادی آن ها 
مهیا می شود و درصــدد ارائــه و اجــرای طرح های 
جایگزین برای محکومیت ها هستیم. برای مثال 
به جای اجرای محکومیت کامل حبس، نیمی از 
زمان محکومیت کاهش یابد و بچه ها حرفه ای را 

کامل بیاموزند.
ــاره  ــ ــون اصــــالح و تــربــیــت مشهد درب ــان مــدیــر ک
نذر هشتم و زمینه آزادی بچه های محکوم در این 
مرکز گفت: خوشبختانه با اجرای طرح نذر هشتم 
تعدادی از این بچه ها آزاد شدند و این طرح که 
توسط مدیرکل زندان های خراسان رضوی اعالم 
شد، کشوری شد و ماهیانه با کمک خیران تعدادی 
از بچه ها آزاد و تحویل خانواده هایشان می شوند و 
همه مردم می توانند با واریز هر مبلغی به شماره 
حسابی به همین منظور در آزادی ایــن بچه ها 
سهیم شوند. از طرفی با توجه به اینکه سن این 
بچه ها سن تحصیل است از خیران می خواهیم 
حمایت از آن ها را در اولویت های کارهای خیرشان 

قرار دهند. 
ــه ایــنــکــه در بــیــن ایـــن بچه ها  ــاره ب ــا اشــ مــقــدم ب
ــراد بسیار خــالق و بااستعداد دیــده می شود،  اف
خاطرنشان کرد: متأسفانه آن ها درگیر مشکالتی 
شــدنــد کــه نتوانستند راه درســـت را از اشتباه 
تشخیص دهند و به ناچار درگیر کجروی های 
ــن بــه معنای نــادیــده گرفتن  جامعه شــدنــد و ای
توانمندی ها و استعدادهای آن ها نباید باشد. از 
این رو عالوه بر حضور خیران در آزادسازی آن ها، 
نیاز به حمایت بعد از آزادی نیز کامالً محسوس 
است. بنابراین تقاضا داریم، ادامه کمک خیران به 

این بچه ها پس از آزادی ادامه داشته باشد.
وی در پایان یادآور شد: پسرهای ما در این مراکز 
تحت آمــوزش هــای اخــالقــی، تربیتی، ورزشـــی، 
یادگیری حرفه، مباحث روان شناسی، مهارت های 
زندگی، کالس های درس و ســوادآمــوزی و... قرار 
می گیرند تــا پــس از آزادی وارد حــرفــه ای بــرای 

کسب وکار شوند.

 دیدار متفاوت خادمان امام مهربانی ها، در روز مهرورزی 
و والدت رسول اکرم)ص( با پسران کانون اصالح و تربیت مشهد 

  دل های محبوسی 
که کبوتر حرم شدند...

خبرخبر

کمربند حفاظتی اراضی ملی جغتای نیازمند تأمین اعتبار
 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جغتای 
گفت: اجرای 70 کیلومتر کمربند حفاظتی اراضی ملی این 

شهرستان نیازمند اعتبار است.
ــط عمومی اداره کــل منابع طبیعی و  ــ ــزارش رواب ــ بــه گ
آبخیزداری خراسان رضوی، علی دستورانی با اعالم این 
مطلب گفت: هدف از احداث و اجرای کمربند حفاظتی، 

جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و متصرفان اراضی 
ملی است.

وی افزود: در این شهرستان تاکنون افزون بر 5۱ کیلومتر 
کمربند حفاظتی با استفاده از بنچ مارک در پالک های قلعه 
نو، حاجی آباد، افراشیان، جعفرآباد، هللا آباد، شهرستانک، 

خسرو شیر، گَفت، جبله و تخته زو اجرا شده است.

دستورانی با اشاره به اهمیت حفظ و حراست از اراضی ملی 
گفت: احداث کمربند حفاظتی عالوه بر کمک مؤثری که به 
ارتقای سطح حفاظت از اراضی ملی می کند موجب کاهش 

دعاوی و مشکالت حقوقی مردم نیز می شود.
وی افـــزود: بــرای احــداث 70 کیلومتر کمربند حفاظتی 
نیازمند 7 میلیارد ریال اعتبار هستیم که در صورت تأمین 

آن، امر حفاظت از عرصه های منابع طبیعی شهرستان در 
شرایط مطلوبی قرار می گیرد.

شهرستان جغتای ۱75 هــزار هکتار مساحت دارد که 
ــزار هکتار آن را اراضــی ملی تشکیل می دهد که  ۱۳۳هـ
ضرورت اجرای کمربند حفاظتی در پالک های بحرانی امری 

اجتناب ناپذیر است.

مهرورزی
    سرور هادیان  همزمان با روز مهرورزی و 

والدت رسول اکرم)ص( جمعی از خادمان دربان 
حرم امام رضا)ع( در فضایی معنوی دیداری را با 

پسران کانون اصالح و تربیت مشهد رقم زدند.
در این دیدار تعدادی پسر ۱2 تا ۱۸ سال با 

لباس هایی یک  شکل برای عرض سالم و ارادت 
حتی از دور به امام مهربانی ها دورهم جمع 

شدند.
آن ها به محض ورود پرچم حرم ثامن الحجج 

علی بن موسی الرضا)ع( به رسم احترام 

می ایستند و تک تک پرچم را می بوسند و 
می بویند و دل های کوچکشان را می سپارند به 

امامی که مظهر مهربانی هاست. عطر خوش حرم 
با بوی اسپند درهم آمیخته می شود و همراهی 

این حس و حال با نوای ذکر ارادت حاج آقای 

کریمی مداح و خادم امام هشتم)ع(، سبب 
می شود دل های کوچک بچه های مرکز اصالح و 
تربیت به سوی حرم امام رضا)ع( پر بکشد. حال 

اشک های شوق جاری و دل های شکسته معنا 
می شوند.

هشدار مدیرعامل شرکت گاز استان:

همین امروز مسیر دودکش 
بخاری ها را بررسی کنید

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره 
به حوادث ساالنه ناشی از نشت گاز طبیعی در 
بخش خانگی اظهار کــرد: شهروندان در اولین 
فرصت نسبت به بررسی مسیر دودکش وسایل 
گرمایشی همانند بخاری اقدام کنند؛ چراکه شاید 

فردا دیر باشد.
به گـــزارش روابـــط عمومی شرکت گــاز خراسان 
رضوی، حسن افتخاری گفت: یکی از سخت ترین 
لحظات زنــدگــی کارکنان شرکت گــاز مشاهده 
صحنه های حادثه ای ناشی از انفجار یا نشت گاز 
طبیعی است که می توان با رعایت نکات بسیار 

ساده از آن جلوگیری کرد.
وی با بیان ایــن مطلب که تقریباً حــدود 70 تا 
80درصد حوادث گازگرفتگی مربوط به مشکالت 
دودکش  وسایل گازسوز است، افزود: متأسفانه 
با شــروع فصل سرما بعضی شهروندان بدون 
بررسی اولیه مسیر دودکش نسبت به راه اندازی 
وسایل گرمایشی همانند بخاری اقدام می کنند که 

این مهم احتمال بروز خطر را چند برابر می کند.
 افتخاری ادامه داد: اکیداً به مردم توصیه می کنیم 
تا پیش از نصب وسیله گازسوز از جمله بخاری 
گــازی، حتماً از باز بودن مسیر دودکــش و وجود 
مکش کافی در آن مطمئن شوند. برای این منظور 
می توان با استفاده از یک شعله کبریت یا شمعِ 
روشن از داخل منزل مسیر خروج دود را بررسی 
کــرد، بــه نحوی کــه شعله را در دهــانــه دودکــش 
قرار دهند، اگر شعله به سمت مجرای دودکش 
کشیده شد، نشان می دهد دودکش دارای مکش 

کافی است.
وی افــزود: باید درون ساختمان هم از لوله های 
استاندارد استفاده شده و از لوله های آلومینیومی 
ــرم یــا اصــطــالحــاً آکــاردئــونــی کــه مختص هود  ن
آشپزخانه هستند به هیچ عنوان بــرای بخاری 

استفاده نشود.
افتخاری توضیح داد: کالهک دودکش اَشکال 
متعددی دارد که مناسبت ترین آن کالهک های 
فلزی از جنس گالوانیزه و ضد زنــگ به شکل 
حرف اچ )H( انگلیسی اســت. ارتفاع معمول 
دودکــش باید حداقل یک متر باالتر از سطح 

پشت بام باشد.

به همت بسیج خواهران کوثر صالح آباد برگزار شد

نشست هیئت اندیشه ورز 
بانوان کارآفرین بسیجی 

ابوالحسن صاحبی بـــرای نخستین بار 
نشستی با حضور نمایندگان اداره هـــای جهاد 
کــشــاورزی، کمیته امــداد، بنیادبرکت و جمعی 
از کارآفرینان زن برای ارائه و یافتن راهکار و رفع 
مشکالت بانوان کارآفرین منطقه صالح آباد به 
همت بسیج خواهران کوثر در محل این حوزه 

برگزار شد.
فــرمــانــده حـــوزه مقاومت بسیج خــواهــران کوثر 
صالح آباد با بیان ایــن مطلب گفت: کارآفرینی 
بستری است بــرای شکوفا کــردن ایده های نو در 
حوزه کسب وکار و هدف از تشكيل اين جلسه ها، 
ايجاد محيط گفت وگو، تبادل نظر و هم انديشی 
عالمانه صاحبنظران در زمينه مقوالت مربوط به 
کسب وکار بانوان در راستای »توسعه و پيشرفت« 
و»الگوی اسالمی ايرانی« در فضايی منطقی است.
خواهر پاسدار فاطمه دادخواه افزود: با عنایت 
به اینکه شعار مسئوالن و دغدغه دولــت در 
زمینه اشتغال برای قشر جوان و تحصیلکرده 
است با حمایت دولــت از طرح های تولیدی، 
گام بلندی می توان برای رفع بیکاری جوانان و 

اشتغال آنان برداشت. 
وی تأکید کرد: تقاضا و خواست بانوان کارآفرین از 
دولت، مجلس و مسئوالن شهرستان این است 
که با پرداختن و نگاه ویژه به مسائل و مشکالت 
پیش رو در زمینه اشتغال و فعالیت های وابسته 
به آن در شهرستان مرزی و کم برخوردار صالح آباد 
که واقعاً محروم است تالش کنند و برای شکوفایی 
اقتصاد خانواده ها تسهیالت ویژه ای اعطا کنند و 
آموزش های الزم را برای رونق اقتصادی ارائه دهند. 
ــه ایـــن نشست شــرکــت کــنــنــدگــان با  ــ در ادام
پیشنهادها و تجربه های بانوان کارآفرین موفق 
در شهرستان صــالــح آبــاد و تربت جــام آشنا 
شدند و سپس از چند کارگاه تولیدی و فروش 

بازدید کردند.

 این افراد از لحاظ اجتماعی تاوان اشتباه شان را داده اند و حبس را متحمل 
شــده اند و پس از آزادی باید نگاه به این افراد اصالح شود و دست آن ها را 

بگیریم که دراین خصوص نیاز به فرهنگ سازی ضروری است.
گزیدهگزیده
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