
درگیری مسلحانه ساقی ها سر مشتری!
 ابراز همدردی بانوان افغانستانی مقیم مشهد 

با خانواده  شهدای انفجار تروریستی کابل
عامالن توزیع مواد مخدر مسیر تردد مردم را مسدود کرده بودند

10 نفر از عامالن خرید و فروش مواد مخدر در 
حاشیه شهر مشهد که سابقه نگهداری و معامله 
سالح گرم را هم دارند، برای انتقام گرفتن از هم 
آشوب به پا کردند و صدای شلیک پیاپی گلوله 
در حوالی آرامگاه فردوسی، برای لحظاتی سکوت 
مرگباری ایجاد کــرد. صــدای مسلح کــردن چند 

قبضه وینچستر و شلیک های ...

جمعی از بانوان افغانستانی مقیم مشهد روز 
یکشنبه با تجمع در برابر دفتر کمیساریای 
عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، 
از بی اعتنایی جامعه جهانی  انزجار  با اعالم 
ــه انــفــجــار تــروریــســتــی مــدرســه  نــســبــت بـ
این  با خانواده  شهدای  سیدالشهدای کابل، 

حادثه ابراز همدردی کردند... .......صفحه 4 .......صفحه 3 

پول پرداختی والدین به مدارس کجاست؟ 
مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی تشریح کرد 

جزئیات نام نویسی 
 مدارس برای 

 سال تحصیلی جدید 

حاشیه بجنورد هر روز 
وسیع تر می شود!

.......صفحه 4 

.......صفحه 2 

 مسئوالن وعده بهبود 
با گندم خارجی می دهند

نارضایتی مردم 
خراسان شمالی 

 از کیفیت 
پایین نان

پرسشی که ذهن بسیاری از خانواده ها را درگیر کرده است 

.......صفحه 4 

نام نویسی  آمــوزش وپــرورش خــراســان رضــوی جزئیات  مدیرکل 
 مــدارس بــرای ســال تحصیلی جدید را تشریح کــرد.بــه گــزارش 
قدس آنالین، قاسمعلی خدابنده در خصوص الکترونیکی شدن 

ثبت نام مدارس گفت: با توجه به اینکه در شرایط...

کشور  حاشیه نشین  مراکز  بزرگ ترین  یکی  بجنورد  شهر 
بــزرگ تــر  روز  هــر  نیز  آن  اجتماعی  مشکالت  کــه  اســت 
مــی شــود.بــه گــــزارش تــســنــیــم٬ حــاشــیــه نــشــیــنــی و وجــود 
مختلف  شهرهای  اطـــراف  در  غیررسمی  سکونتگاه های 
این  اجتماعی  جــدی  معضالت  از  یکی  شمالی  خــراســان 
استان است.وجود ده ها سکونتگاه که اینک نمی توان نام 
غیررسمی را بر آن گذاشت، به بزر گ ترین چالش شهری 

خراسان شمالی تبدیل شده است...

iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r

نان به عنوان یک کاالی ضروری و قوت روزانه مصرفی 
مردم مورد توجه بسیار زیادی است و با داشتن مواد 
معدنی از جمله آهن، کلسیم و... در مقایسه با سایر 
ارزش  بیشترین  شیر  و  گوشت  همچون  غذایی  مــواد 
غذایی را داراست، اما کیفیت نان و گالیه مردم نسبت 
به این موضوع همواره یکی از موضوعاتی است که با آن 
مواجه هستیم.در این میان کیفیت پایین نان و دورریز 
از  بسیاری  نارضایتی  موجب  شمالی  خراسان  در  آن 
نانوایی های  از  شهروندان شده و در این بین بسیاری 
شهر یکی از دالیل افت کیفیت نان را کیفیت پایین آرد 

.......صفحه 2 عنوان می کنند...

دوشنبه  27 اردیبهشت 1400

  5 شوال 1442  
 17 می2021  
 سال سی و چهارم   
 شماره 9529  
ویژه نامه 3908 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور م��واد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رس��می مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 
139960306013002195 مورخ 1399/11/16 هیئت اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی محمدیان فرزند حس��ین در 
ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت 39/10 مترمربع از پالک شماره 
9887 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک 
گناباد خریداری شده از هادی رسانی و مهدیه رسانی مالکین رسمی محرز 
گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوب��ت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتش��ار 
در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست.آ1401458
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/11

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهری

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
سفره خانه داران سنتی مشهد  «  

اتحادیه های  بازرسان  انتخابات هیئت مدیره و  نامه اجرایی برگزاری  1 « ماده » 6 « آئین   « به استناد تبصره 
صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 1400/02/08 کمیسیون نظارت 
بر سازمانهای صنفی مشهد بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف سفره 
خانه داران سنتی مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت می شود ظرف مدت 15 روز ) از روز چهارشنبه مورخ 
اصناف                        ایرانیان  درسامانه  ابتدا  ذیل،   مدارک  با  شخصًا   )1400/03/12 مورخ  چهارشنبه  روز  تا   1400/02/29
) iranianasnaf.ir( - سامانه ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و 
با درج شناسه صنفی، نسبت به ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، اقدام و سپس شخصًا 
با ارائه اصل و تصویر مدارك ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی 
فوق (، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد، واقع در سازمان صنعت، معدن و 

تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند.
شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (
2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 

3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو 
4- اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی

* ارائه اصل اعتبارنامه هیئت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی 
حداقل دیپلم ضروری است .  

5 - اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی
توجه :

- با توجه به تبصره » 1 « ماده » 22 « قانون نظام صنفی و  مفاد  تبصره » 3 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی فوق 
الذکر، عضویت افراد در هیئت مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد .

-  به استناد تبصره » 5 « ماده » 6 «  آئین نامه اجرایی مذکور ، داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف 
و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات کشوری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های 
صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش 

استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

 رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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دارد  نظ�ر  در  س�ناباد  فراگی�ر  توس�عه  معدن�ی  و  صنعت�ی  ش�رکت 
فراگی�ر  توس�عه  مجتم�ع  پیرامون�ی  دی�وار  اج�رای  عملی�ات  "انج�ام 
س�ناباد ب�ه ط�ول ح�دود 4200 مت�ر" واق�ع در منطق�ه صنعت�ی س�نگان خ�واف را ب�ا برگ�زاری مناقص�ه عموم�ی طب�ق 
ه�ای  ش�رکت  کلی�ه  از  ل�ذا  نمای�د.  واگ�ذار  صالحی�ت  دارای  ش�رکت  ی�ک  ب�ه  مناقص�ه  اس�ناد  در  من�درج  ش�رایط 

توانمن�د در ای�ن حوزه)حداق�ل رتب�ه 3( دع�وت میگ�ردد در ص�ورت تمای�ل ب�ه دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه، ب�ه س�ایت ای�ن ش�رکت 
نماین�د.  اق�دام  اس�ناد  دریاف�ت  ب�ه  نس�بت  مناقص�ه  و  مزای�ده  بازرگان�ی-  مس�یر  از  و  مراجع�ه    /http://simidco.comآدرس ب�ه 
مهلت تحویل اس�ناد جهت ش�رکت در مناقصه ساعت 12:00 روز  سه ش�نبه مورخ 1400/03/04 است و میبایست در مهلت تعیین شده به 

آدرس  ذیل تحویل گردد.
تهران، خ مالصدرا، خ شیراز شمالی، کوچه پردیس، پالک 55، طبقه سوم، دبیرخانه، تلفن : 021-41089000 

آگهی مناقصه عمومی  شماره 205797  
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بدین وس��یله از کلیه سهامداران شرکت توسعه 
و عم��ران دوغارون  )س��هامی خاص  ( به ش��ماره 
ثبت 34138  دعوت به عمل می آید تا در جلس��ه 
مجمع عمومی عادی  س��الیانه شرکت که درساعت   
10 صب��ح  مورخ   1400/03/06  روز پنجش��نبه به 
نشانی دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد – بلوار 
ش��هید منتظ��ری- نب��ش منتظری 7- س��اختمان 
ساپکو – طبقه 4 – واحد  1  تشکیل می شود حضور 
به هم رسانند. حضور نماینده یا وکیل سهامداران 
ب��ا ارائه معرفی نام��ه کتبی دال ب��ر نمایندگی یا 

وکالت امکان پذیر خواهد بود.
دستور جلسه :

1-انتخاب مدیران و بازرس
2-تعیی��ن روزنام��ه کثی��ر االنتش��ار ب��رای درج                  

آگهی های شرکت 
3-س��ایر مواردی که در صالحی��ت مجمع عمومی 

عادی سالیانه می باشد.
   هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران دوغارون 

آگهی دعوت شرکت توسعه 
و عمران دوغارون) سهامی خاص ( 
به شماره ثبت 34138 وشناسه ملی 

10380493398جهت تشکیل مجمع 
عمومی عادی  سالیانه  

ح
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ش�رکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد "انجام عملیات 
اجرای فضای سبز مجتمع توسعه فراگیر سناباد" واقع در منطقه صنعتی سنگان 
خواف را با برگزاری مناقصه عمومی طبق ش�رایط مندرج در اس�ناد مناقصه به یک شرکت دارای صالحیت واگذار نماید. 
لذا از کلیه ش�رکت های توانمند در این حوزه)حداقل رتبه 3( دعوت میگردد در صورت تمایل به دریافت اسناد مناقصه، 

به سایت این شرکت به آدرسhttp://simidco.com/  مراجعه و از مسیر بازرگانی- مزایده و مناقصه نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. 
 مهلت تحویل اس�ناد جهت ش�رکت در مناقصه ساعت 12:00 روز  س�ه شنبه مورخ 1400/03/04 است و میبایست در مهلت تعیین شده به 

آدرس  ذیل تحویل گردد.
 تهران، خ مالصدرا، خ شیراز شمالی، کوچه پردیس، پالک 55، طبقه سوم، دبیرخانه، تلفن : 021-41089000

آگهی مناقصه عمومی  شماره 205798 
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 ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوزش��ورای اسالمی شهر تایباد نس��بت به واگذاری مدیریت 
ساماندهی خودروهای مسافر بر شخصی تعیین شده درمحورگمرک دوغارون به تایباد با قیمت پایه اجاره 
ماهیان��ه 13/000/000 ریال ومحورتایباد به گمرک دوغارون باقیمت پایه اجاره ماهیانه 10/000/000 ریال و 
ضمان��ت  قرارداد مبلغ 100/000/000 ریال ازطریق مزایده کتبی اقدام نماید ، لذاکلیه ش��رکت های دارای 
مجوزثبت برای س��اماندهی مس��یرتایباد-مرز دوغارون می توانند جهت دریافت فرم های مزایده و ارائه 

پیشنهادات خود حداکثر تاساعت14 مورخ1400/03/13 به واحدامالک شهرداری تایبادمراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/02/26 لغایت 1400/03/13

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت14 مورخ 1400/03/13
زمان بازگشایی پاکات 1400/03/15  درمحل دفتر شهردار تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات 
خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن54535524-051 تماس حاصل نمایند.  

 آگهی مزایده  )نوبت اول(
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مسئوالن وعده بهبود با گندم خارجی می دهند

نارضایتی مردم خراسان شمالی از کیفیت پایین نان
سمانه محمدزاده: نان به عنوان یک کاالی 
ضروری و قوت روزانه مصرفی مردم مورد 
بــا داشتن  و  اســت  زیـــادی  تــوجــه بسیار 
و...  آهــن، کلسیم  از جمله  مــواد معدنی 
در مقایسه با سایر مواد غذایی همچون 
را  ارزش غذایی  گوشت و شیر بیشترین 
نــان و گالیه مردم  امــا کیفیت  ــت،  داراسـ
نسبت بــه ایــن مــوضــوع هــمــواره یکی از 
موضوعاتی است که با آن مواجه هستیم.
و دورریز  نان  پایین  این میان کیفیت  در 
آن در خراسان شمالی موجب نارضایتی 
بسیاری از شهروندان شده و در این بین 
بسیاری از نانوایی های شهر یکی از دالیل 
افت کیفیت نان را کیفیت پایین آرد عنوان 

می کنند.
در  خــراســان شمالی  شــهــرونــدان  از  یکی 
پایین  از کیفیت  ما؛  با خبرنگار  گفت وگو 
نان گالیه می کند و می گوید: نان در استان 
مدت زیادی است که دیگر کیفیت خود را 
از دست داده و اگر دو ساعت بماند بیات 

می شود و دیگر قابل خوردن نیست.
تازه  نــان  مـــی دارد:  اظهار  رحیمی  مسلم 
کــه مــی خــریــم مثل کــش کشیده  را هــم 
ــان اعــتــراض  ــوای ــان ــه ن مــی شــود و وقــتــی ب

می کنیم آنان کیفیت آرد و گندم را دلیل 
آن می دانند.

کــرده ایــم  بــارهــا مشاهده  مــی افــزایــد:  وی 
صف  در  ساعت ها  افـــراد  از  بسیاری  کــه 
کیفیت  بــه  انتقاد  از  پــس  و  ایستاده اند 
نان با رفتار بد برخی از نانوایی ها مواجه 

شده اند.
نمی گوییم  ما  می گوید:  دیگری  شهروند 
کیفیت پایین آرد بر کیفیت نان تأثیر ندارد 
ولی گاهی نانوایی ها اصول تهیه خمیر و 

روش پخت را به درستی طی نمی کنند و 
همین اتفاق موجب می شود بعضاً نانی که 
به دست مصرف کننده می رسد از کیفیت 

و ماندگاری قابل قبولی برخوردار نباشد.
نان  قیمت  افزایش  در خصوص  جعفری 
نیز می گوید: زمانی که قیمت نان افزایش 
می یابد مردم انتظار دارند کیفیت نان نیز 
نان  نانوایی های مختلف  از  یابد.  افزایش 
گرفته ام اما هیچ کدام کیفیت مرغوب یا 

حتی متوسط را ندارند.

ــان خــراســان شــمــالــی نیز  ــوای ــان یــکــی از ن
موضوع کیفیت پایین نان را تأیید می کند 
و مــی گــویــد: علت نــامــرغــوب بـــودن نــان، 
کیفیت پایین آرد است این انصاف نیست 
نــانــوایــان را مقصر اصلی  کــه شــهــرونــدان 

بدانند.
و خدمات  غله  کــل  مدیر  دیگر  ســوی  از 
بازرگانی خراسان شمالی می گوید: در سال 
جاری 8هزار تن گندم مرغوب وارداتی در 
افزایش  استان تأمین شده که به منظور 
کیفیت آرد و نان تولیدی استان به مصرف 

می رسد.
ــزارش جــهــاد کـــشـــاورزی خــراســان  ــ بـــه گـ
مــی افــزایــد:  مــوســوی  سیدجالل  شمالی، 
موجود  گندم های  بــا  وارداتـــی  گندم های 
در سیلوهای استان مخلوط و به مصرف 

می رسد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان 
شمالی با اشاره به تأثیر کاهش بارندگی ها 
و پیش بینی کمبود تولید گندم در استان 
می گوید: کاهش بارندگی و ضعف غالت 
گندم  دانـــه هـــای  کیفیت  کــاهــش  ســبــب 
می شود، از این رو در صورت کمبود، برای 

واردات بیشتر گندم اقدام می شود.

معالجه رایگان بیماران معلول توسط 
تیم پزشکان »مؤسسه زندگی خوب«  

بهزیستی  پیگیری  و  همت  بــه  صــاحــبــی:  ابــوالــحــســن 
صالح آباد، یک تیم پزشکی از »مؤسسه زندگی خوب« برای 
از معلوالن،  اعم  رایگان قشر آسیب پذیر  ویزیت و درمــان 
با  و...  خــانــوار  سرپرست  زنــان  امـــداد،  کمیته  مددجویان 
سفر به این شهرستان محروم و مرزی به مدت یک هفته 
زری صادقی  ارائــه می دهند.   و مشاوره  پزشکی  خدمات 
این  بیان  با  صالح آباد  شهرستان  بهزیستی  اداره  رئیس 
سال  پنج  در  موسسه  ایــن  گفت:  ما  خبرنگار  به  مطلب 
گذشته با راه انــدازی 6 پایگاه خدمات اجتماعی و سالمت 
ارائــه  به  رضــوی  خــراســان  استان  آسیب دیده  محالت  در 
خدمت پرداخته است.وی خاطرنشان کرد: مخاطبان این 
بهزیستی،  زیر پوشش  از خانواده های  نفر  خدمات 2هزار 
کمیته امداد امام)ره( و فاقدان هویت و شناسنامه هستند 
و  نیستند  پــرونــده  صاحب  حمایتی  دستگاه  هیچ  در  که 
زنان  از کودکان، معلوالن،  با رویکرد حمایت  این خدمات 
سرپرست خانوار و خانواده های آسیب دیده طراحی و اجرا 

می شود.

پلمب 5 واحد تولید مصالح ساختمانی 
شهرداری های خراسان شمالی

مدیر کل استاندارد خراسان شمالی گفت: خط تولید پنج واحد 
تولیدی سنگدانه متعلق به تعدادی از شهرداری های استان 
به علت تولید و توزیع فــراورده غیراستاندارد پلمب شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان خراسان 
شمالی، فهیمه مهمان نواز اظهار کرد: این واحدهای تولیدی 
سنگدانه پس از طی مراحل تذکر و اخطارهای متعدد به دلیل 
نداشتن پروانه استاندارد و عدم رعایت موازین استاندارد در 
شهرستان گرمه، جاجرم، آشخانه و حصار گرمخان پلمب 
شدند.وی تصریح کرد: کارشناسان پس از ارائه مشاوره های 
الزم به واحدهای مشمول برای گرفتن پروانه کاربرد عالمت 
به محض رفع  استاندارد،  تولیدات  از  استاندارد و حمایت 
به  احـــراز شــرایــط نسبت  و  قانونی  و مغایرت های   نــواقــص 

فک پلمب واحدهای مذکور اقدام خواهند کرد.

 برگزاری»شب شعر حماسه« 
به مناسبت بزرگداشت حکیم فردوسی 

مقایسه اسطوره های حماسی 
دیروز و امروز در شعر فارسی

جلیل فخرایی: همزمان با روز زبان و ادب فارسی، گردهمایی 
ادبی شاعران معاصر در آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی 
در جوار مزار بزرگمرد ادب فارسی با عنوان »شب شعر 
حماسه« برگزار شد. این نشست که به همت سازمان 
فرهنگی شهرداری مشهد و خردسرای فردوسی برگزار شد 
با حضور و سخنرانی دکتر علیرضا قیامتی؛ استاد ادبیات 
اسالمی  شــورای  رئیس  و محمدرضا حیدری؛  دانشگاه 
شهر مشهد همراه بود.مصطفی محدثی خراسانی، شاعر 
معاصر با قرائت اشعاری به ارائه اسطوره های حماسی قدیم 
و جدید در ادبیات فارسی و همچنین اسطوره های عملی 
و عینی ادب و هنر مقاومت و شهادت پرداخت.سکاندار 
این همایش ادبی حامد عسگری، شاعر خوش آوای شعر 
بود و شاعرانی مانند افشین عال، محمدکاظم کاظمی، 
سیدابوطالب مظفری، دکترمحمود اکرامی، جواد اسالمی، 
حــجــت االســالم سیدحسین ســیــدی، شــاعــران روحانی 
موسوی،  سیدامین  مبارز،  سیدابوالفضل  و  سیدحسن 
و  جعفری  عاطفه  رجــایــی،  راضیه  رحیمی،  سیدحسن 
حسن سرداری اشعار خویش را قرائت کردند.زینت بخش 
پایان  این نشست ادبی نیز سخنانی دربــاره مقام شامخ 
ادبی حکیم ابوالقاسم فردوسی در پاسداشت و گسترش 

زبان و ادب فارسی توسط دکتر علیرضا قیامتی بود.

برگزاری سومین دوره جایزه ادبی 
»استاد محمد قهرمان«

استاد محمد  ادبــی  جایزه  دوره  آغازین سومین  مراسم 
قهرمان در مشهد برگزار می شود.

این مراسم ساعت ۱6 روز چهارشنبه 2۹ اردیبهشت  به 
صــورت مجازی و حضوری با تعداد معدود و با رعایت 
و  مفاخر  باشگاه  در  بهداشتی  دستورالعمل  های  کامل 
پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

آثار مفاخر و اسناد  این مراسم که به همت مرکز  در 
و  زبــان  گــروه  همکاری  با  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
ادبیات فارسی، با هدف گسترش و اعتالی زبان و ادب 
پارسی و به  منظور پاسداشت یاد و خاطره استاد محمد 
اسبق  رئیس  و  برجسته  شاعر  و  پژوهشگر  قهرمان، 
کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد 
اسالمی  مطالعات  دانشیار  مـــوذن،  مریم  دکتر  شــد، 
آمریکا  کنتاکی  ویــل  لویی  دانشگاه  در  خاورمیانه  و 

سخنرانی خواهد کرد.
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@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

شــهــر بــجــنــورد یــکــی بــزرگ تــریــن مــراکــز 
که مشکالت  است  کشور  حاشیه نشین 

اجتماعی آن نیز هر روز بزرگ تر می شود.
به گزارش تسنیم٬ حاشیه نشینی و وجود 
ــراف  ســکــونــتــگــاه هــای غــیــررســمــی در اطـ
یکی  شمالی  خراسان  مختلف  شهرهای 
استان  این  اجتماعی  معضالت جدی  از 

است.
وجود ده ها سکونتگاه که اینک نمی توان 
بــر آن گـــذاشـــت، به  نـــام غــیــررســمــی را 
بزر گ ترین چالش شهری خراسان شمالی 

تبدیل شده است.
بـــودن  بـــا دارا  ــان شــمــالــی  ــراسـ ــز خـ ــرک  م

و همچنین  دو  و  منطقه شهری یک  دو 
شهرداری مهر، 2۱۱ هزار نفر جمعیت دارد 
که 75 هزار نفر از این تعداد، یعنی یک 
سوم جمعیت این شهر در سکونتگاه های 

حاشیه ای و غیررسمی زندگی می کنند.
26مــحــلــه و ســکــونــتــگــاه غــیــررســمــی در 
حواشی شهر بجنورد وجود دارد که بیشتر 
روستاییان  و  مهاجران  را  آن هــا  ساکنان 
تشکیل می دهند؛ مناطقی چون باقرخان، 
ــادی، کالته جــوادیــه، حلقه  کــوی امــام هـ
سنگ، ملکش، احمدآباد و صندل آباد که 
ساکنان آن ها در کنار مشکالت اقتصادی 
کاستی های  از  ــود،  خـ ــژه  ویـ اجتماعی  و 

به  تنها  نیز  متعدد  شــهــری  و  خــدمــاتــی 
دلیل حاشیه ای و غیررسمی بودن محل 

سکونت رنج می برند. 
فرهنگی  و  اجتماعی  امــور  دفتر  مدیرکل 
ــداری خــراســان شمالی گــفــت: با  ــان اســت
توانمندسازی اقتصادی محالت و تسهیل 
فرایند تشکیل صندوق های خرد محلی، 
محالت کم برخوردار از یک فرصت طالیی 

بهره مند می شوند.
محمدتقی آریان در دومین جلسه کارگروه 
توسعه اشتغال، معیشت و رفع بیکاری 
افــزود:  استان  غیررسمی  سکونتگاه های 
ایجاد  دنــبــال  بــه  تسهیلگری  دفــتــرهــای 

کم برخوردار  محالت  در  گروه های ۱5نفره 
هستند تا با تشکیل صندوق های خرد از 
تسهیالت یک میلیارد و 500 میلیون ریالی 

در راستای اشتغال زایی بهره مند شوند.
براساس گزارش صندوق کارآفرینی امید، 
3۹صــنــدوق خــرد محلی در استان فعال 
هستند که تاکنون بیش از 2 میلیارد تومان 

تسهیالت دریافت کرده اند.

حاشیهبجنوردهرروزوسیعترمیشود!

ط
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91
21
20

اطمینان بار
تخفیف ویژه مستاجران
احمدآباد 38473716
پیروزی      38910291
قاسم آباد 35252020
سراسرمشهد 36011376

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

باربری نمونه امام رضا
تریلی، تک، خاور، کارگر

32136393-4
سلطانی 4232 249 0915

ط
/9
91
15
52

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
01
97

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
نقاشی حسان

پالستیک، روغنی، اکرولیک، 
کناف ارزان و فوری
09159058400

ط
/1
40
09
27

نقد، اقساط
) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

 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

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702
ایزوگام شرق

به قیمت درب کارخانه
32721789-09153132504

09366484449

ط
/9
90
14
94

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

کورین
سنگ مصنوعی کابینت 

09108740861

ط
/9
91
16
74

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

ط
/9
91
10
84

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
5م(

09155023228
زینلی

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

نقاشی و کاغذ دیواری

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی
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فرمانده انتظامی خراسان شمالی خبر داد 

کشف13پروندهکالهبرداری
بهارزش17میلیاردریال

فقره   13 کشف  از  خراسان شمالی  فرمانده انتظامی 
پرونده جعل و کالهبرداری به ارزش 17 میلیارد ریال و 

دستگیری دو کالهبردار در استان خبر داد.  
ــردار سعید  ــ ــری پــلــیــس، سـ ــگــاه خــب ــای ــزارش پ ــ بـــه گـ
مطهری زاده با اعالم جزئیات این خبر اظهار کرد: در 
آگاهی  پلیس  به  شهروندان  از  تعدادی  مراجعه  پی 
با  افـــرادی  اینکه  بــر  مبنی  شکایت  اعـــالم  و  اســتــان 
استفاده از ترفندهای خرید و فروش آپارتمان، خودرو 
بالفاصله  کرده اند،  آنان کالهبرداری  از  امضا  و جعل 
پلیس  کارآگاهان  کــار  دستور  در  جدیت  با  موضوع 

آگاهی استان قرار گرفت. 
ــطــه اقـــدام هـــای  ــه ایــنــکــه در ایـــن راب ــا اشــــاره ب وی ب
با  پرونده  شاکیان  اظهارات  بررسی  و  فنی  اطالعاتی، 
روند  در  افــزود:  دنبال شد،  کارآگاهان  توسط  جدیت 
شناسایی  به  موفق  کارآگاهان  پــرونــده،  به  رسیدگی 

کالهبرداران شدند. 
سرعت  با  اینکه  بیان  با  مــطــهــری زاده  سعید  ســردار 
این  در  کالهبردار  دو  کــارآگــاهــان،  تیزهوشی  و  عمل 
مقر  ــه  ب تحقیقات  ــجــام  ان بـــرای  و  دستگیر  زمــیــنــه 
کــرد:  تصریح  شــدنــد،  منتقل  اســتــان  آگــاهــی  پلیس 
کالهبرداران با مشاهده مستندات پرونده و ادله کافی 
ریال  میلیارد   17 ارزش  به  کــالهــبــرداری  فقره   13  به 

اعتراف کردند. 
ــاره به  ــ ــی بـــا اشـ فــرمــانــده  انــتــظــامــی خــراســان شــمــال
انجام  ــرای  ب پــرونــده  تشکیل  از  پــس  متهمان  اینکه 
شدند،  معرفی  قضایی  مراجع  به  قانونی  اقــدام هــای 
شهروندان  آرامـــش  و  امنیت  هــمــواره  پلیس  گفت: 
انتظار  عــزیــز  مـــردم  از  و  دانسته  خــود  قــرمــز  خــط  را 
مــوارد بالفاصله  این گونه  از  اطالع  مــی رود در صورت 
پلیس بـــه   110 ارتـــبـــاطـــی  پـــل  طــریــق  از  را   مـــراتـــب 

اطالع دهند.

رئیس عقیدتی سیاسی پلیس خراسان رضوی عنوان کرد

بهعهدهگرفتنسرپرستی3هزار
کودکیتیمتوسطمأمورانناجا

از  استان  انتظامی  فرماندهی  عقیدتی سیاسی  رئیس 
سرپرستی 3 هــزار کــودک یتیم و اهــدای یک هزار بسته 
معیشتی کمک مؤمنانه پلیس در طرح مواسات و همدلی 
خبر داد. به گزارش قدس؛ حجت االسالم علیرضا رامیار با 
اعالم این خبر گفت: خادمان نظم و امنیت در فرماندهی 
انتظامی استان خراسان رضوی  با حضور فعاالنه، مرحله 
دیگری از طرح مواسات و همدلی را اجرا کردند. وی افزود: 
پلیس خراسان رضوی در این طرح با همکاری کمیته امداد 
امام خمینی)ره( سرپرستی 3هزار کودک یتیم را عهده دار 
اهدا  نیازمند  به خانواده های  و یک هزار بسته معیشتی 

کردند.
اســتــان  انــتــظــامــی  فــرمــانــدهــی  عقیدتی سیاسی  رئــیــس 
نیز 16هــزار  رمضان  مبارک  ماه  در  گفت:  خراسان رضوی 
پرس غذای گرم در فرماندهی انتظامی استان آماده و به 

خانواده های نیازمند حاشیه شهر مشهدمقدس اهدا شد.

تخریبساختوسازغیرمجازدر
حریممحوطهتاریخیبندیاندرگز

اداره کــل مــیــراث فــرهــنــگــی،  یــگــان حــفــاظــت  فــرمــانــده 
و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: یک  گردشگری 
مورد ساخت وساز غیرمجاز در حریم محوطه تاریخی 

بندیان درگز تخریب شد. 
به گــزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سرهنگ محمدعلی 
مدیر افزود: با توجه به اخطارهای صادرشده به مالکان در 
خصوص ممنوعیت ساخت و ساز در محدوده اثر تاریخی 
بندیان، به دلیل بی توجهی تعدادی از مالکان به دستور 
دادستان و همکاری واحد امور اراضی اداره جهادکشاورزی 

شهرستان، این ساخت وساز غیرمجاز تخریب شد. 
دوره  از  ارزشمندی  بسیار  اثــر  بندیان  تاریخی  محوطه 
جهانی  مــیــراث  فهرست  در  ثبت  گزینه  و  ســاســانــیــان 
یونسکو است. عرصه و حریم حفاظتی این اثر تاریخی 
محدوده ای به وسعت حدود 1۲0 هکتار در ضلع شمال 
شهر درگز را دربرمی گیرد و با توجه به ماده یک ضوابط 
عرصه و مواد 1 و ۲ حریم مصوب و ابالغی بندیان درگز، 
محدوده  ایــن  در  کــاربــری  تغییر  و  ساخت وساز  هرگونه 
تخلف محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد. به گفته 
در محدوده  وساز غیرمجاز  مورد ساخت  تاکنون 6  وی، 
این محوطه تاریخی تخریب شده است. محوطه تاریخی 
بندیان درگز در ۲۴ بهمن 137۵ با شماره 1۸۴6 به عنوان 

یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

عقیل رحمانی: 10 نفر از عامالن خرید و فروش 
مواد مخدر در حاشیه شهر مشهد که سابقه 
نگهداری و معامله سالح گرم را هم دارند، برای 
انتقام گرفتن از هم آشوب به پا کردند و صدای 
شلیک پیاپی گلوله در حوالی آرامگاه فردوسی، 

برای لحظاتی سکوت مرگباری ایجاد کرد.

راه بندان و درگیری مسلحانه افراد شرور»
صدای مسلح کردن چند قبضه وینچستر و 
شلیک های متعدد، رهگذران را سرجایشان 
میخکوب کرد. عده ای هر طور که بود سعی 
تیررس شلیک  از  را  داشتند خــانــواده خــود 
گــروه مسلح دور کنند. وحشت و  گلوله دو 
ترس منطقه را فرا گرفته بود. آنچه مشخص 
بود کانون درگیری میان دو خودرو سواری پژو 

پارس و پژو ۲07 بود. 
آن قدر میان دو گروه تبادل آتش زیاد بود که 
آثــار ساچمه ها روی در و دیــوار مشهود بود. 
خودرو پارس که مسیر حرکت ۲07 را مسدود 
از محل متواری  یــک لحظه  بـــود، در  کـــرده 
می شود. عده ای از سرنشینان خودرو پژو ۲07 
مجروح می شوند، یکی از آن ها که قصد داشته 
از محل متواری شود به ضرب گلوله وینچستر 
کمی دورتر از خودرو روی تپه خاکی افتاده و از 
درد به خود می پیچد. راننده خودرو هم پشت 
فرمان مجروح و دیگری هم در نزدیکی خودرو 
مجروح  روی زمین افتاده و خودرو آن ها هم از 
چندین جا مورد اصابت گلوله وینچستر قرار 

گرفته بود.
بــه مجروحان  بــرای کمک  رهــگــذران  وقتی 
درگیری مسلحانه اقدام می کنند، طرف های 
و پس  بودند  شــده  متواری  از محل  مقابل 
داده  اطــالع  پلیس  مأموران  به  ماجرا  آن  از 

می شود.
با حضور پلیس در محل موضوع همزمان در 
دستگاه قضایی مطرح و پرونده ویژه ای ایجاد 
می شود و مجروحان این درگیری مسلحانه 
بررسی های  به مراکز درمانی منتقل شدند. 
میدانی پلیس حاکی از آن بود که دو گروه از 
ساکنان یکی از روستاهای اطراف، پشت پرده 
این ماجرا هستند و سرنشینان خــودرو ۲07 
پس از آنکه از مراسم ختم برمی گشتند با سد 

راه دیگر افراد مسلح مواجه 
مسلحانه  نــزاع  و  می شوند 

درمی گیرد.
در حالی که تمامی عامالن 
اقـــدام از محل متواری  ایــن 
شده بودند، دستور شناسایی 
هرچه سریع تر آن ها صادر و 
پرونده در اختیار پلیس پاوا 
مشهد  انتظامی  فرماندهی 

قرار گرفت.

همه چیز زیر سر »شرور« بود»
بررسی های فنی پلیس و کسب اظهارات اولیه 
از مجروحان حادثه منجر به شناسایی هویت 
تمامی عامالن درگیری مسلحانه شد و یکی 
پس از دیگری افــراد شــرور دستگیر  و مورد 

تحقیق قرار گرفتند.
بــرادر حضور  در میان دستگیرشدگان چند 
این  مبین  آن هــا  بررسی سوابق  که  داشتند 
بــه انجام  واقعیت بــود کــه آن هــا در منطقه 
شرارت و خرید و فروش مواد مخدر و سالح 
شهره هستند و برخی از ساکنان محل از آن ها 
وحشت داشته و بــرای شکایت در دستگاه 

قضایی تحت فشار بودند.
از سوی دیگر معلوم شد  عامل اصلی این 

اقدام معروف به محمد شرور 
و سرکرده باند است که پس 
درگیری مسلحانه  ایجاد  از 
به مکان نامعلومی گریخته 

است.
متهمان در بازجویی ها خود 
را بی گناه معرفی کرده و هر 
تالشی را به کار می گرفتند 
تا مسیر تحقیقات پلیسی  
و قضایی منحرف شود. در 
حالی که متهمان در بازداشت موقت به سر 
می بردند، تالش مأموران فرماندهی انتظامی 
مشهد پرده از واقعیت ماجرا برداشت و معلوم 
شد درگیری طرف های نزاع مسلحانه بر سر 
مواد مخدر و جذب مشتری بوده و کینه ای 
یکساله وجود دارد.تحقیقات تکمیلی نشان 
داد وینچستر به دستان پیش از راه بندان و 
شلیک، مقابل خانه یکی از موادفروشان رفته 
و وقتی فرد مــورد نظر را مشاهده نمی کنند 
یکی از اعضای خــانــواده آن هــا را که جوانی 
حـــدود 16ســالــه بـــوده بــا شلیک گلوله بــه پا 
مجروح می کنند. همچنین برای تالفی کردن و 
تسویه حساب نقشه زیر گرفتن موادفروش را 
هم می کشند.وقتی ادله و مستندات کافی از 
چرایی این اقدام مسلحانه به دست می آید، 

تعدادی از متهمان لب به اعتراف گشوده و 
مدعی می شوند تمامی نقشه ها را محمد شرور 

کشیده و در حال حاضر متواری است.
در حالی که اعضای دستگیر شده به اتهام 
اخالل در نظم عمومی و نزاع مسلحانه منجر 
به صدمه بدنی بازداشت شدند، آخرین مرحله 
اقدامات قضایی و پلیسی  که همان دستگیری 

سرکرده باند بود، در دستور کار قرار گرفت.

پایان اختفای متهم فراری در یک مغازه»
ردزنی ها و اقدام های پیچیده پلیسی پس از 
نتیجه داد و محل  چند شبانه روز سرانجام 
خیابان  حــوالــی  در  شـــرور  محمد  اخــتــفــای 
یوسف زاده مشهد محاصره و در حالی که به 
همراه یک زن در واحدی صنفی مخفی شده 

بود، زمینگیر شد.
وقتی  پلیس  مقر  بــه  انتقال  از  پــس  متهم 
همه چیز را لو رفته دید مدعی شد یکی از 
اسلحه های مورد استفاد در درگیری مسلحانه 

را به دختر عمویم داده ام تا مخفی کند. 
براساس بررسی های قضایی در این درگیری 
مسلحانه بیش از 10 سالح وینچستر استفاده 
شده که تعدادی از آن ها کشف شده است. در 
ادامه متهم به دادسرای ناحیه دو مشهد منتقل 
و با دستور بازپرس پرونده راهی زنــدان شد.

عامالن توزیع مواد مخدر مسیر تردد مردم را مسدود کرده بودند

درگیری مسلحانه ساقی ها سر مشتری!
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ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

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
/9

90
33

17

/ج
99

04
56

6

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/9

91
15

53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.irج/

14
00

86
9

کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139

 ج
/ 9

90
77

94

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

09380904479

 ج
/ 1

40
04

95

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

/ج
99

10
61

9

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

/ج
99

10
52

1

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

استخدام فوری کارگر خانم در
شرکت خدماتی و نظافتی روزی 

120 تومان 8 صبح تا 4 عصر
09925999754

ط
/1

40
12

71

/ج
99

01
65

9

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

40
14

16

/ج
99

00
58

1

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

 ج
/ 9

90
39

31

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

 ج
/ 9

91
18

25

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

ط
/1

40
14

19

ضایعات
حاضری 

خرید انواع ضایعات آهن، 
آلومینیوم مس، برنج، در و 

پنجره و خرده ریز انباری 
ضایعات عمده هتل ها 

کارخانجات، ادارات 
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719

/ج
14

00
72

6

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد سیف الدین

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 11314
 به نشانی:  بین فکوری 22-24 پ118

مش��ارالیه قص��د کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفت��ر 
مش��ارالیه مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه 

و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09150062444
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ح
40

13
99

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/1

40
09

48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

پ
/9

90
33

14

/ج
14

00
87

2

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

ط
/9

91
09

26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1

40
09

69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

قالی شویی



خبرخبر خبرخبر

 اهدای 3هزار بسته معیشتی 
بین  نیازمندان فریمان

جعفری: فرمانده بسیج سپاه ناحیه فریمان از توزیع 3هزار 
بسته معیشتی در ماه رمضان بین محرومان و نیازمندان 
این شهرستان در قالب رزمایش کمک های مؤمنانه به ارزش 

۹میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرنگار قدس، سرهنگ پاسدار اکبری با اشاره 
به فعالیت دائم ۶۹ گروه جهادی و امربه معروف در مجموعه 
و  بسیجیان  همراهی  با  گفت:  فریمان  سازندگی  بسیج 
مشارکت خیران نیک اندیش و سخاوتمند توانسته ایم عالوه 
بر بسته های معیشتی ذکر شده، ۱3هزار و 300 بسته غذایی 
به صورت بسته بندی شده، ۲00بسته بهداشتی، ۲00 دست 
البسه، ۲هزار ماسک سه الیه، ذبح و توزیع گوشت ۴۵ رأس 
دام سبک و سنگین و اهــدای سه سری جهیزیه رایگان 
جمعاً به ارزش۴۵0 میلیون تومان را بین اقشار آسیب پذیر 
جامعه شهری و روستایی با حفظ کرامت انسانی توزیع 
کنیم. وی در پایان از اختصاص یک تخته تشک استاندارد 
کشتی به ارزش۲۵0میلیون ریال برای تجهیز خانه کشتی 
سالن آیت هللا خامنه ای واقع در سپاه فریمان برای تمرین 
و  ورزشـــکـــاران  کــانــون بسیج  ورزشـــکـــاران بسیجی عضو 
میزبانی های سپاه از مسابقات ورزشی با مساعدت نماینده 
مردم در مجلس شورای اسالمی و پیگیری اداره ورزش و 

جوانان شهرستان خبر داد. 
 

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی تشریح کرد 

 جزئیات نام نویسی مدارس
 برای سال تحصیلی جدید

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی جزئیات نام نویسی 
مدارس برای سال تحصیلی جدید را تشریح کرد.

آنالین، قاسمعلی خدابنده در خصوص  گــزارش قدس  به 
الکترونیکی شدن ثبت نام مدارس گفت: با توجه به اینکه 
در شرایط کرونایی رفت وآمدها و تردد شهری کاهش پیدا 
برای  کردیم.  الکترونیکی  را  دانــش آمــوزان  نام نویسی  کند، 
ثبت نام میان پایه ها نیازی به حضور والدین و دانش آموزان 
در مدرسه نیست و خود مــدارس انجام خواهند داد، ولی 
دهم  هفتم،  ابتدایی،  اول  پایه  یعنی  ورودی  پایه های  در 
بــرای کسانی کــه قــرار اســت مــدرســه شــان عوض  و احیاناً 
شــود، وزارت آمــوزش وپــرورش پیش بینی کــرده که از طریق 
سامانه الکترونیک، پیش ثبت نامی در مدارس انجام شود. 
انجام   http://pada.medu.ir سامانه طریق  از  ثبت نام ها 
خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه بهترین مدرسه نزدیک ترین 
پیش ثبت نام  که  کسانی  تمام  داد:  ادامـــه  اســت،  مدرسه 
آن هــا  بــا  قطعی  ثبت نام  بــرای  می شوند،  جــذب  می کنند، 
تماس گرفته می شود و بــرای مراجعه و تحویل مــدارک به 
آن ها نوبت می دهیم. اگر در برخی مدارس تعداد مراجعان 
بــرای امتیازبندی و  و پیش ثبت نام ها زیــاد باشد، فرم هایی 
بــارگــذاری می شود و طی  مدارکی که الزم است در سایت 
در محدوده  که  افــرادی  و  امتیاز  باالترین  براساس  بررسی 

مدرسه ها هستند، دانش آموزان ثبت نام می شوند.
الکترونیکی شدن  طــرح  ــای  مــزای در خــصــوص  خــدابــنــده 
نام نویسی بیان کرد: بعضی از خانواده ها گالیه دارند وقتی 
می کنند،  مراجعه  سکونتشان  محل  نزدیک  مـــدارس  به 
ثبت نام  در  می شوند.  مواجه  مدرسه  ظرفیت  شــدن  پر  با 
الکترونیکی ظرفیت مدرسه و تعداد دانش آموز در هر کالس 
کامالً شفاف مشخص می شود. همچنین باالترین امتیازها 
مشخص شده و خانواده ها می توانند مشاهده کنند که چه 

تعداد دانش آموز در آنجا پیش ثبت نام کردند. 

فراخوان پایه خدمتی مشموالن 
وظیفه عمومی در خرداد ۱۴۰۰

مشموالن دانش آموخته دانشگاه ها، دیپلم و زیر دیپلم که 
پایه خدمتی خردادماه ۱۴00  به خدمت  آمــاده  برگه  دارای 

هستند به خدمت سربازی فراخوانده شدند.
حسینی،  سرهنگ  جـــوان،  خبرنگاران  باشگاه  گـــزارش  به 
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی 
گفت: چنانچه محل اعزام مشموالن، مراکز آموزش داخل 
آمــوزش محمدرسول هللا)ص( بیرجند،  استان شامل مرکز 
مرکز آمـــوزش امــام رضـــا)ع( 0۴ نــزاجــا و همچنین کفایت 
به طور مستقیم  باشد، می توانند  استانی(  )سپاه  آمــوزش 

خود را به مراکز آموزشی مذکور معرفی کنند.
به مراکز آموزشی  اعــزام  به منظور  افــزود: مشموالن  وی 
خارج از استان باید ساعت ۷ صبح روز شنبه یکم خرداد 
در سایت  واقع  استان  عمومی  وظیفه  معاونت  در   ۱۴00
در  کــرد:  تصریح  سرهنگ حسینی  یابند.  اداری حضور 
صورتی که مشموالن خواستار عزیمت انفرادی به مرکز 
آموزش سراسر کشور باشند ضمن هماهنگی با معاونت 
 ۲۴ مــدت  در  حداکثر  می توانند  استان  عمومی  وظیفه 
تعیین شده  از پیش  آمـــوزش  مــراکــز  بــه  را  ساعت خــود 
اعزام  از  باید پیش  داد: مشموالن  ادامه  معرفی کنند.او 
بهداشت  مراکز  نزدیک ترین  به  مراجعه  با  خدمت  به 
محل سکونتشان مورد معاینه قرار گیرند تا از نظر ابتال به 

ویروس کرونا اطمینان حاصل شود. 
مشموالن برای کسب اطالعات بیشتر می توانند از طریق 
www.vazifeh. نشانی  به  ســازمــان  اطــالع رســانــی  پایگاه 
police.ir، سامانه تلفن گویا به شماره 0۹۶۴۸0 و یا کانال 
سازمان در پیام رسان سروش به نشانی sarbazvazifeh@ از 

آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

ابراز همدردی بانوان افغانستانی 
مقیم مشهد با خانواده  شهدای 

انفجار تروریستی کابل

جمعی از بانوان افغانستانی مقیم مشهد روز یکشنبه با 
تجمع در برابر دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد 
در امور پناهندگان، با اعالم انزجار از بی اعتنایی جامعه 
جهانی نسبت به انفجار تروریستی مدرسه سیدالشهدای 

کابل، با خانواده  شهدای این حادثه ابراز همدردی کردند.
تجمع کنندگان با سردادن شعارهای »جامعه جهانی حقوق 
کودک کجاست، ملت افغانستان قربانی سکوت است« و 
نیز فریادهای »مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا«، اقدام 
غیرانسانی انفجار در مدرسه دخترانه کابل و نیز حمالت 
رژیــم غاصب صهیونیستی در غزه را محکوم کــرده و از 
مجامع و نهادهای بین المللی خواستند در این خصوص 

واکنش مناسبی نشان دهند.
مقیم مشهد  افغانستانی  دانشجوی  سکینه شیخ زاده، 
و مسئول هماهنگی این تجمع اعتراضی، هدف از این 
گردهمایی را ابراز همدردی با مادران داغدیده دشت برچی 
کابل عنوان کرد و افزود: ما آمده ایم جامعه جهانی را مورد 
پرسش قرار دهیم که ادعاهای حقوق بشری و حمایت آنان 
از حقوق کودک کجاست و چرا این جنایت های وحشیانه 

آن طور که باید در مجامع جهانی محکوم نمی شود.
بیانیه ای  اعــتــراضــی  تجمع  ــن  ایـ پــایــان  در  حـــاضـــران 
قرائت کردند که در آن آمــده بــود: فاجعه  غمبار مکتب 
سیدالشهدا )ع(، در محروم ترین نقطه شهر کابل، پرده 
از روی چند واقعیت عینی جامعه و کشور ما برداشته و 
عمق تاریک اندیشی، جهالت و ضاللت عامالن جنایتکار 
و مزدوران وهابیت را به نمایش می گذارد که بی کفایتی و 
غفلت تعمدی نیروهای امنیتی کشور در این واقعه و وقایع 
مشابه آن، بر کسی پوشیده نیست و اینکه خود غفلت 
کرده یا مأمور به تغافل هستند بر ما روشن نیست و این 

چیزی است که نیروهای امنیتی کشور باید پاسخ دهند.

استاندار:

ورزش خراسان رضوی نیازمند 
حمایت های زیرساختی است

استعداد  استان  ایــن  گفت:  رضــوی  خــراســان  استاندار 
باالیی در رشته های مختلف ورزشی دارد که باید در حوزه 
زیرساختی و حمایت از این استعدادها اقدام های اجرایی 

صورت گیرد.
فدراسیون  رئیس  با  دیــدار  در  معتمدیان  محمدصادق 
دوومیدانی جمهوری اسالمی ایران در مشهد به برگزاری 
مسابقات بین المللی دوومیدانی در ورزشگاه امام رضا)ع( 
مشهد اشاره و بیان کرد: برگزاری این مسابقات با وجود 
محدودیت ها و قوانین سخت به خصوص محدودیت های 

کرونایی در مشهد اقدام بسیار بزرگی بود.
رئیس فدراسیون دوومیدانی نیز با قدردانی از استاندار 
مسابقات  بــرگــزاری  از  حمایت  در  رضـــوی  خــراســان 
امام رضــا)ع( گفت:  این رشته در ورزشگاه  بین المللی 
این مسابقات پس از انقالب برای نخستین بار در ایران 
به میزبانی مشهد مقدس و با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی برگزار شد.
هاشم صیامی افزود: با توجه به شرکت چندین دونده از 
کشورهای مختلف، برگزاری این مسابقات موجب شد 
برنامه ریزی  و  بــرای کشور در مدیریت  ضریب اطمینان 

مسابقات بین المللی فراهم شود.
وی ادامه داد: حضور یافتن تمامی استان ها در این رویداد 
نکات حائز  از دیگر  بانوان  بــرگــزاری مسابقات بخش  و 

اهمیت این رویداد ورزشی بود.
ــزود: در این مسابقات ورزشــکــاران ۹ کشور حضور  او اف

داشتند که شامل ۶0 میهمان خارجی می شد.

پرسشی که ذهن بسیاری از خانواده ها را درگیر کرده است 

پول پرداختی والدین به مدارس کجاست؟ 
هــاشــم رســـائـــی فـــر: مــی گــفــت ســـه تـــا از 
نفرشان  دو  هستند.  محصل   فــرزنــدانــم 
دبستانی  کوچکم  فــرزنــد  و  دبیرستانی 
نـــام نـــویـــســـی در مــدرســه  پــــول  ــت.  ــ اســ
دلیل  همین  بــه  نداشتم  را  غیرانتفاعی 
آن ها را به مدرسه دولتی فرستادم. آنجا 
اما  پــول گرفتند  از ما  نــام  بــرای ثبت  هم 
کمتر! به او گفتم دولتی ها که نباید پول 
بگیرند. خندید و گفت: جایی سراغ داری 
نام نویسی  برای  والدین  از  که مدرسه اش 
پول نگیرد؟ جواب دادم مسئوالن آموزش 
پــرورش همیشه اعــالم می کنند گرفتن  و 
برای ثبت نام دانش آموزان  والدین  از  پول 

در مدارس دولتی غیرقانونی است. 
ما هم  بله  داد:  پاسخ  و  زد  تلخی  لبخند 
از این حرف ها زیاد شنیدیم اما وقتش که 
برسد و نام نویسی بچه ها با تعلل و تأخیر 
مواجه شود به شکل های مختلف مبلغی 
می گیرند!  شما  از  را  بــپــردازیــد  بــایــد  کــه 
واریــز  را  پــول  تا  می دهند  شماره حساب 
کنید حال به اسم کمک به مدرسه یا هر 
چیز دیگری که باشد این پول را می گیرند. 
اسمش هزینه ثبت نام نیست چیز دیگری 
است. مهم این است که پول را می گیرند!

سرنوشت پولی که والدین ابتدای »
سال تحصیلی به مدارس دادند چه 

می شود؟
نکته ای در البه الی صحبت های این پدر 
بود که ذهنم را درگیر خودش کرد. امسال 
ــدارس تعطیل شد  ــ م و  بـــوده  ــا  کــرون کــه 
سرنوشت پول هایی که از والدین گرفتند 
امسال  اینکه  به  توجه  با  مــی شــود؟  چه 
مجازی  آمــوزش  و  تعطیل  عمالً  مــدارس 
بود، آیا برای نام نویسی در سال تحصیلی 

جدید دیگر قرار نیست پولی بپردازیم؟ 
موارد مشابهی از این مبحث را در مواجهه 
با والدین و یا در تماس هایی که با تحریریه 
داشتند پیش از این شنیده بودیم. یکی از 
آن ها با اشاره به شرایط اقتصادی موجود 
در جامعه می گفت: باور کنید برای هزینه 
کرونایی  سال  همین  در  فرزندم  ثبت نام 
کلی  نشد  تشکیل  درس  کــالس هــای  که 
پولی  توانستم  تا  و آن در زدم  این در  به 
را  می خواست  من  از  دولتی  مدرسه  که 
فراهم کنم. پارسال و امسال کالس درسی 

تشکیل نشده که مدیران 
مدارس بخواهند به بهانه 
آب،  اینکه مدرسه هزینه 
برق، گاز و تأسیسات دارد 
بگیرند،  پـــول  والــدیــن  از 
چقدر خوب است مدیران 
آمــوزش و پــرورش امسال 
نــام نــویــســی  زمـــــان  در  و 
دانــــــش آمــــــوزان نـــظـــارت 
بیشتر و دقیق تری داشته 
همان  حــداقــل  تــا  باشند 
پولی که پیش از این برای 
کالس  و  گرفتند  ثبت نام 
نشد  تشکیل  حــضــوری 

اگر  برای ثبت نام های جدید اعمال شود. 
این گونه شود من و خیلی از آن هایی که 
شرایط مرا دارند دیگر دغدغه جور کردن 
پول برای نام نویسی فرزندانمان در مدارس 

دولتی را نخواهیم داشت.

پول پرداخت شده در حساب »
مدارس باقی می ماند

روابــط  قــدس، مدیر  گـــزارش خبرنگار  بــه 
عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی 
در واکنش به این مطلب با بیان اینکه هر 
مبلغی که خانواده ها به مدارس پرداخت 
کردند جنبه دلخواه داشته و اجباری در آن 
نبوده است، گفت: پولی که مدارس دولتی 
یا حتی در طول سال  نام نویسی و  زمــان 

والدین می گیرند جنبه  از 
و  دارد  مــدرســه  بــه  کمک 
را  آن هــا  نمی تواند  کسی 
پول  پــرداخــت  بــه  مجبور 
برای ثبت نام یا هر عنوان 
دیگری نماید این موضوع 
آمــــــوزش و  را هـــر ســــال 
پرورش همان ابتدای سال 
می کند.  اعــالم  تحصیلی 
حال اگر والدین خود قصد 
داشته  مدرسه  به  کمک 
بــاشــنــد، داســتــان دیگری 

دارد.
ادامــه  مجیدی فر  مــهــدی 
در  ایــن صــورت شــمــاره حسابی  در  داد: 
اختیار والدین قرار می گیرد تا آن ها مبلغی 
که مدنظرشان است را واریز نمایند. این 
حساب هم حساب مشخصی است که 
نهادهای  و  مربیان  و  اولیا  انجمن  توسط 
نظارتی که آموزش و پرورش در اختیار دارد 

بر آن نظارت می شود.
وی افــزود: هیچ پولی خارج از برنامه های 
ــن حــســاب هــا بـــرداشـــت  ــ ــدارس از ای ــ ــ م
نمی شود، برداشت ها باید با ارائه فاکتور و 
سند صورت بگیرد حتی اگر هم هزینه ای 
نشده باشد پول در همان حساب مدرسه 
بــاقــی خــواهــد مــانــد. امــســال هــم اگرچه 
کــالس هــای آمـــوزش بــه صــورت حضوری 
برگزار نشده اما هزینه هایی مثل اینترنت، 

آموزشی  کمک  وسایل  و  دوربــیــن  خرید 
هزینه های  به  مجازی  آمــوزش هــای  بــرای 

مدارس اضافه شده است.
والدین  کــرد:  اظهار  همچنین  مجیدی فر 
کردند  مــدارس  به  که  کمک هایی  نگران 
نباشند چون همان طور که گفته شد پول 
هر  تا  می ماند  باقی  مــدارس  حساب  در 
ــرای مدرسه  ب استفاده  بــه  نیاز  کــه  ــان  زم

باشد از آن محل برداشت  شود.

محاسبات ذهنی!»
اگر  می رسد  نظر  به  تفاسیر  ایــن  تمام  با 
پول های  به موضوع  نظارتی  دستگاه های 
واریـــز شــده بــه حساب مـــدارس در سال 
تحصیلی موجود که در حال اتمام است 
ورود پیدا کنند بسیاری از ابهامات مطرح 
شده از سوی والدین برطرف خواهد شد 
چراکه  می شود،  شفاف سازی  حداقل  یا 
پرسش  این  آینده  هفته های  در  بی شک 
خواهد  مــطــرح  ــدیــن  وال ســوی  از  بیشتر 
شــد کــه پـــول هـــای پـــرداخـــت شـــده ســال 
گذشته چه شد، آنچنان که به گفته یکی 
از همین افــراد با محاسبات ساده ذهنی 
ارقام درشتی بدست می آید که به حساب 
مدارس واریز شده و در مدارس دولتی که 
حقوق معلم هم از سوی دولت پرداخت 
حالت  در  نباید  مــدرســه  یــک  مــی شــود، 
هزینه  فعالیت  زمــان  ــدازه  انـ بــه  تعطیلی 

داشته باشد.

هیچ پولی خارج از 
برنامه های مدارس از 
این حساب ها برداشت 
نمی شود، برداشت ها 

باید با ارائه فاکتور و سند 
صورت بگیرد حتی اگر 
هم هزینه ای نشده باشد 

پول در همان حساب 
مدرسه باقی خواهد ماند

بــرشبــرش
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بیـن  کـه  کشـورمان  آواز  فقیـد  اسـتاد   .۱  
می زیسـت   ۱3۶0 تـا   ۱۲۸۲  سـال های 
۲. گاز جوشـکاری – مرواریـد درشـت – گاز نـادر 
پرطرفـدار – حـرف  ترشـی  نوعـی  تبلیغاتـی 3. 
مفـرح  آبـی  ورزش   – بنیـان   – عصایی شـکل 
موردتأکیـد اسـالم ۴. زادگاه حضـرت ابراهیـم)ع( 
سـازمان  بازی هـای  برگـزاری  کمیتـه  رئیـس   -
قلـب  عـدد نخسـت ۵.  ایـران –  فوتبـال  لیـگ 
قرآن – کجاست؟- پشت سرهم - نیرو ۶. نوعی 
 نـان سـنتی ایرانـی– نـت بیمـاری – مـاه محبـت 
 – تکیـه دادن   – مثلثی شـکل  قطعه چـوب   .۷
 – زاگـرس  رشـته کوه  بزرگ تریـن چین خوردگـی 
مـوی شـاعرانه ۸. ترش وشـیرین – نـوع سـرکه 
انـواع  از   .۹ اگـر  مخفـف  ایتالیایـی-  منشـا  بـا 
روغن هـای خوراکـی – آشـنا بـه مسـیر ۱0. طـال 
از  - طوالنـی ۱۱.  مرتجـع  – السـتیک  بـدی   –
تقسـیمات ارتشـی شـامل 3گـردان – ناپاکـی – 
صدمترمربـع - آزاد ۱۲. راه سـخت و پرپیچ وخـم 
چهارچـوب   – آزرده خاطـر   - کـوه   میـان 

 - این  کـه  بـرای   – مثبـت  جـواب   .۱3 عکـس 
پیش سـاخته  سـیمانی  قطعـه   .۱۴ آتشـدان 
ناخوانـده  میهمـان   – سـرخ  چاشـنی   – 

۱۵. خنده ... دواست

۱. پخش زنـده در شـبکه های اجتماعـی – کفـش 
بـه  آسـیایی  تاریکـی ۲. کشـور  قدمـا – مظهـر 
پایتختـی وین تیـان – همنشـین خـار – لـون – 
عضـو صـورت 3. الیـه درونـی لبـاس – گلی زیبا و 
خوشبو و نام مادر امام حسن عسکری)ع( - چاپ 
دسـتی ۴. تکـه پارچـه کهنـه – حشـره چسـبنده 
خوش آب وهـوای  مناطـق  از   – ترکـی  پنـج   –
و  عـزا   – هندسـی  تهـران ۵. خط کـش  شـمال 
اسـم  بـارش ۶.  ایـام  ویـژه  بلنـد  لبـاس   – ماتـم 
آثـار دیدنـی  از  جاللـه خداونـد – کاخ خورشـید 
دوره افشـاریه این شـهر خراسـان رضوی اسـت - 
زیرپامانـده - نپذیرفتـن ۷. آدمکشـی – پادشـاه 
 – سـطح درشـت ۸ . صفـت گربـه – علـم مـواد 
مثـل   - دولتمنـد   - قـرن  عـدد   .۹

سـخن چین   – دیـدن  تـدارک   .۱0 دونفـر  خـراب  میانـه 
نپذیرفتـن   - ثروتمنـد   – آب بنـد   .۱۱ مـادر  بـرادر   – 
۱۲. لحظـه – گریبـان – بـزرگ – میـان بـدن ۱3. عضـو گـزش 
پایـداری  و  ثبـات   – سرسـخت  دشـمن   – مشـت ومال   – 
۱۴. صندلـی دندانپزشـکی – تیپـا – بنـدری در بلغارسـتان ۱۵. 
پسـوند آغشـتگی – حضـوری پرفـراز و نشـیب در اسـتقالل ، 

بخشـی ازکارنامـه ایـن مربـی آلمانـی اسـت - خانـه کوچـک

  افقی

  عمودی

نیشابور: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور 
گفت: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و 
پرهیز از شکل گیری تجمعات پرخطر به منظور اطمینان 
روز  بزرگداشت  کرونا،  بیماری  انتقال  زنجیره  قطع  از 
مجازی  فضای  در  نیشابوری  خیام  عمر  حکیم  ملی 

برگزار می شود.
اردیبهشت  افزود: روز دوشنبه ۲۷  علیرضا سیدآبادی 
۱۴00 ساعت۲۱ برنامه های فرهنگی و هنری به صورت 
مجازی در محل باغ و آرامگاه مصفای خیام با اهتمام 
شورای اسالمی شهر، شهرداری، اداره میراث فرهنگی، 
ارشــاد  و  فرهنگ  اداره  و  گردشگری  و  دستی  صنایع 

اسالمی برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴00 
روز ملی خیام  ساعت ۱۷ همایش علمی گرامیداشت 
با اهتمام دانشگاه  با محوریت خیام و توسعه شهری 

معاون  رحیمی،  دکتر  حضور  با  نیشابور  شــهــرداری  و 
استادان  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  پژوهشی 
برگزار   Live.neyshabur.ac.ir الکترونیکی به آدرس 

می شود.
سه شنبه روز  در  همچنین  شــد:  ــادآور  ــ ی  ســیــدآبــادی 
۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۸ رونمایی از آثار هنری سفالی 
ایران )خوشنویسی و تجسمی( اثر مهریاد بختیاری از 
تابلوهای  و  کــوزه  قالب  در  ایــذه  شهرستان  هنرمندان 
انجام  خیام  مصفای  آرامــگــاه  و  بــاغ  محل  در  خشتی 

خواهد شد.
کــرد:  عــنــوان  نیشابور  عمومی  فرهنگ  ــورای  شـ دبــیــر 
گلباران آرامگاه حکیم فرزانه نیشابور، اجرای ویژه برنامه 
ادبی حکیم عمر خیام نیشابوری با عنوان »اردیبهشت 
خیام  رباعیات  خوشنویسی  کــارگــاه  بــرگــزاری  شــعــر«، 
ــتـــادان انــجــمــن خــوشــنــویــســان نــیــشــابــور،  ــوســط اسـ ت

مسابقه ادبی »چله چارانه« و مسابقات ریاضیات ویژه 
بزرگداشت روز ملی حکیم عمر خیام نیشابوری از دیگر 

برنامه های این بزرگداشت است.

اعالم برنامه های سالروز ملی بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری
زبرگداشتزبرگداشت
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