
برداشت گل نرگس از نرگس زارهای خراسان جنوبی 
آغاز شد. به گزارش صداوسیما ، مدیر امور باغبانی 
سازمان جهادکشاورزی استان سطح کشت گل نرگس 
در خراسان جنوبی را  ۳۹ هکتار اعالم کرد و گفت: 
پیش بینی می شود ۱۶ میلیون شاخه گل نرگس از 
افزود:  برداشت شود. عبدالرضا رضایی  این سطح 
از  استان همه ساله  مــزارع  از  نرگس  برداشت گل 
اواخــر آبان آغاز می شود و در صورت وجود شرایط 

مساعد جوی تا نیمه های اسفند ادامه دارد.
و  کشت  سطح  بیشترین  اینکه  بــه  اشـــاره  بــا  وی 
بــه شهرستان  بــا ۲۴ هکتار  نــرگــس  بــرداشــت گــل 
از شهرستان  خوسف اختصاص دارد، گفت: پس 
خوسف ، شهرستان طبس با ۱۴.۵ هکتار در رتبه 
دوم قرار دارد.امسال ۷۵۰ بهره بردار در حوزه تولید 
 ۱۵ پارسال  می کنند.  فعالیت  استان  در  گل نرگس 
در خراسان  نرگس  هــزار شاخه گل  و ۸۰۰  میلیون 

جنوبی برداشت شد.

قصه بانوی کارآفرینی که دوست نداشت کارمند بماند

نان رسانی به 50 خانوار با بسته بندی نمک
 آغاز برداشت 

 گل نرگس 
در خراسان جنوبی
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آینده مبهم پروژه های 
شرکت های ایرانی در افغانستان 

 سفر هیئت تجاری 
خراسان شمالی به قزاقستان 

 خرده فروشی رب و ماکارونی 
در بازارچه نمونه صادراتی!

 حقیقت ماجرای موبایل  قاپی میدان استقالل 
با حضور بازپرس پرونده در محل روشن شد

من زورگیر نیستم!
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سالمت  گردشگری  حــرفــه ای  انجمن  رئیس 
خــراســان رضـــوی گــفــت: حــذف واســطــه هــا و 
اشتباه است،  دالل هــای گردشگری سالمت 
این  از سوی  که  به آسیب هایی  توجه  با  اما 
گروه ها به گردشگری وارد می شود، لیدرها و 

مترجمان را ساماندهی خواهیم کرد تا رونق به 
گردشگری سالمت بازگردد. حسن نیکونام در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: ۸۰ تا ۹۰ درصد 
دالل ها، لیدرها و یا واسطه های گردشگری را 
افراد  لیدرهای عرب زبان تشکیل می دهند. این 

و  ایـــران  در  ساله  چندین  واسطه حضور  به 
برقراری ارتباط های فامیلی در کشور عراق در 
گردشگری سالمت ایران بازاریابی انجام داده و 
بسیاری از بیماران را جذب می کنند. برخی از 
این افراد هیچ قانون و اصولی ندارند. در واقع 

به دلیل اینکه آن ها جا و مکان ثابتی ندارند، 
هزینه های  مــی شــود  سبب  مــوضــوع  همین 
هنگفتی از گردشگر سالمت دریافت کنند. 
آنــان  پــزشــکــی  نــاچــیــز  اطـــالعـــات  همچنین 

می تواند آسیب زا باشد ...

رئیس انجمن حرفه ای گردشگری سالمت خراسان رضوی خبر داد

واسطه های گردشگری سالمت درمشهد ساماندهی می شوند
4

علوم  دانــشــگــاه  پیوندی  اعــضــای  فـــراهـــم آوری  واحـــد  مسئول 
پزشکی مشهد گفت: اعضای بدن بانوی مرگ مغزی ۳۶ ساله 
مقدس  در مشهد  نیازمند عضو  بیمار  دو  به  نیشابور  ساکن 

اهدا شد.
به گزارش »وب دا« دکتر ابراهیم خالقی افزود: در هزار و صد و هفتمین 
این دانشگاه، بدن مرحومه  از اهدا کننده مرگ مغزی  عمل اهدای عضو 
»معصومه بتوئی«که از بیمارستان حکیم نیشابور معرفی شده بود، پس 
از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده  وی در بیمارستان منتصریه مشهد 

تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  پیوندی  اعضای  فراهم آوری  واحد  مسئول 
اظهار داشت: کبد این بانوی مرگ مغزی به یک مرد ۶۵ ساله پیوند شد و 
قسمتی از پوست بدن وی نیز برای پیوند به بخش سوختگی بیمارستان 

امام رضا)ع( مشهد ارسال شد.
واحد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که 
شمال شرق کشور را زیر پوشش دارد از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز 

کرده است.

شهر  اســالمــی  شـــورای  بــودجــه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
ــرای ساخت  ــال اعــتــبــار بـ بــجــنــورد گــفــت: ۱۰۰ مــیــلــیــارد ریـ
اختصاص  مشهد  شهر  در  شمالی  خــراســان  زائـــرســـرای 
برنامه  و  مدیریت  با همکاری سازمان  منابع  این  که  یافت 
ریزی استان تأمین می شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یوسف 
مغروری گفت: آستان قدس برای ساخت زائر سرا، زمینی را در مشهد 
در اختیار این استان قرار داده است و در این زمینه تالش شد تا با تأمین 

اعتبار به اجرای آن سرعت داده شود.
بــا محوریت  زائــرســرا  ایــن  ــزود:  افـ بجنورد  اســالمــی شهر  عضو شـــورای 
استفاده افراد کم برخوردار اجرا می شود. پیشتر امام جمعه بجنورد گفته 
بود: از سال ۹۲ زمین این زائر سرا در اختیار استان قرار گرفته اما تاکنون 

نتوانسته ایم اعتبار الزم برای این مکان مذهبی فراهم کنیم. 
حجت االسالم رضا نوری افزوده بود: در مجموع ۵۶۰ میلیارد ریال اعتبار 
از  این مبلغ  از  نیاز است و قرار بود بخشی  این مجموعه  برای تکمیل 
موارد  و  دلیل مشکالت  به  متأسفانه  که  تأمین شود  استانداری  طریق 

قانونی، زمینه این کار فراهم نشد.

ــه  ــون ــه پــــــــاالس، گ ــ ــرب ــ گ
مــــنــــزوی  و  وحـــــشـــــی 
ــان اســـت که  ــه ســان گــرب
در ارتــفــاعــات خــراســان 
و  در هیاهوی خشکسالی  و  شمالی 
تهدیدهای انسانی زندگی خود را به 
چنگ و دندان گرفته و برای بقا تالش 

می کند.
عرصه های  تخریب  ایرنا،  گــزارش  به 
طبیعی، حضور دامداران و سگ های 
گله ها در زیستگاه ها و تردد شکارچیان 
زیستگاه ها  امنیت  تــا  شــده  سبب 
گربه پــاالس حتی در مناطق سخت 
گذر و کوهستانی هم با تهدید روبه 
زیبا  ایــن حــیــوان  رو شــود، زیستگاه 
حتی در ارتفاعات و در نقاط سخت 

گذر هم از ناامنی های دست بشر در 
امــان نمانده اســت. گربه پــاالس یک 
گونه  وحشی از گربه سانان ایرانی و 
این گونه  بومی آسیای میانه اســت. 
زیبا به تازگی در ارتفاعات باباموسی 
در اطراف شهر بجنورد مشاهده شده 
است و دوستداران محیط زیست و 

طبیعت گردان از آن تصویر گرفته اند.
مشاهده این گربه پاالس در ارتفاعات 
اطراف بجنورد نشان از پویایی نسبی 
زیستگاه این گربه خجالتی و گوشه گیر 
باید  می گویند  کارشناسان  اما  دارد، 
مراقبت ها و اقدام های ویژه برای حفظ 

آن انجام شود. 
وحشی،  گــونــه  ایــن  زیستگاه  اکــنــون 
ناامن و پرمخاطره شــده اســت، قطع 

درختان ارس به وسیله سوداگران، تردد 
شکارچیان و حضور گله های دام سبب 
شـــده تــا ایـــن گــربــه دوســت داشــتــی و 
مرموز و ساکت حتی در باالترین نقاط 

کوهستان ها در معرض تهدید باشد. 
گربه پاالس نخستین بار در خراسان 
ــفــاعــات ســخــت گــذر  شــمــالــی در ارت
ــراف سد  اطــ عــرصــه هــای طبیعی  در 
شیرین دره شهرستان مانه و سملقان 
ایــران  در  بــار  اولین  ــرای  ب و  مشاهده 

مستندی از این حیوان تهیه شد.
نام  از روی  را  نــام خــود  پــاالس  گربه 
ــی گــرفــتــه کـــه بـــرای  ــمــان مــحــقــقــی آل
ایــن   ۱۷۷۶ ــال  سـ در  ــار  بـ نخستین 
پستانداران را شناسایی کرد، نام این 

محقق » پیترسایمون پاالس« بود.

نجات جان دو بیمار با اهدای اعضای بدن 
بانوی مرگ مغزی نیشابوری

 اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
گربه منزوی ایرانی در ارتفاعات خراسان شمالی باقی می ماند؟به زائرسرای خراسان شمالی

اهدای عضو محیط زیستزیارت

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013001245 م��ورخ 1400/06/27 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهدی عادلی 
فرزند حس��ین در شش��دانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 265/73 مترمربع از پالک شماره 370 فرعی از 4- 
اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از اسماعیل حمامی نوقابی 
مالک رس��می محرز گردیده اس��ت، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/
کثیراالنتش��ار در شهرها منتشر و در روس��تاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
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 تسلیم 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 است 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 سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1407693
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/8

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

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

1- نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013001193 م��ورخ 1400/06/21 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جعفر عقابی 
فرزند غالمرضا در س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 394/93 مترمربع تمامت پالک های 
شمارات 412 فرعی و 413 فرعی از 154- اصلی واقع در اراضی کاخک بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 
شده مع الواسطه از خانم ها کبری ترابیان و صدیقه کاظمیان و نرجس کاظمیان و فاطمه کاظمیان و غالمرضا کاظمیان 
و محمدعلی کاظمیان و محمد کاظمیان )از س��هام ثبت ش��ده( و میرزا غالمرضا میرزا کاظم )نسبت به چهار دانگ 

مجهول پالک 413 فرعی( مالکان رسمی
2- نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013001194 م��ورخ 1400/06/21 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا کاظمیان 
فرزند اس��معیل در سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب منزل به مساحت کل 394/93 مترمربع تمامت پالک های 
شمارات 412 فرعی و 413 فرعی از 154- اصلی واقع در اراضی کاخک بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 
شده مع الواسطه از خانم ها کبری ترابیان و صدیقه کاظمیان و نرجس کاظمیان و فاطمه کاظمیان و غالمرضا کاظمیان 

و محمدعلی کاظمیان و محمد کاظمیان )از س��هام ثبت ش��ده( و میرزا غالمرضا میرزا کاظم )نسبت به چهار دانگ 
مجهول پالک 413 فرعی( مالکان رسمی

محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 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 تسلیم 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 دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ1407695
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/8

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
 سیدضیاالدین مهدوی شهری

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

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013001132 م��ورخ 1400/06/17 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اداره اوقاف و امور 
خیریه گناباد در شش��دانگ یکباب منزل قدیمی )موقوفه اس��ماعیل رحیم زاده به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
گناباد به شناس��ه ملی 140010242030( به مس��احت 216/35 مترمربع باقیمانده پالک ش��ماره 422 فرعی از 
2- اصلی واقع در ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری ش��ده مع الواس��طه از آقای حسین خواجه 
مالک رس��می محرز گردیده اس��ت، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد س��ند رس��می و م��اده 13 آئین نامه مربوطه این آگه��ی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طری��ق این روزنامه و 
محلی/کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در روس��تاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روس��تاها 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 دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحوی��ل ده��د که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در 
مهل��ت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1407696

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23                                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/08
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
 سیدضیاالدین مهدوی شهری
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                     موقوفه »عبداهلل رضوی« درنظر دارد
حق تملک اعیانی یک قطعه زمین مسکونی خود به متراژ 560 
متر مربع  دارای کد نوسازی و پروانه شهرداری واقع در خیابان 
اسماعیل پورطرقی 26 را از طریق مزایده کتبی واگذارنماید. قیمت پایه کارشناسی 67.300.000.000 ریال می باشد که متقاضی جهت شرکت در مزایده                  

می بایست 10 درصد قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 6.730.00.000 را به عنوان ودیعه شرکت در مزایده طی فیش به حساب مربوطه واریز نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیابان آبکوه،مقابل پمپ بنزین سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه یک واحد 

اجارات مراجعه و یا با شماره تلفن 7 - 38432011 داخلی 3219 تماس حاصل نمایند.
مهلت شرکت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 09 /09 /1400 می باشد. 

 پاکت های مزایده در روز چهارشنبه مورخ 10 /09 /1400 در محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.

 اطالعیه آگهی مزایده 

دهیاری روستای امرغان طوس از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد در نظر دارد بخشی از زمین های در 
تملک خود را از طریق مزایده عمومی و به شرح جدول زیر واگذار نماید:

مساحت کاربریآدرسردیف
عرصه

سپرده شرکت قیمت پایه
در مزایده

1
مشهد، بلوار توس- 

روستای امرغان توس- 
خیابان امام رضا محل 

حمام قدیمی روستا

228/382/055/420/000102/771/000مسکونی

متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد تا تاریخ  1400/08/30 آدرس مشهد، بلوار توس، توس 181 طبقه 
دوم، سازمان شهرداری ها منطقه 12 اداره ناحیه 3 مشهد مراجعه نمایند. جهت خرید اسناد می بایست فیش 
واریز وجه به مبلغ 1/000/000 ریال به حس��اب جاری ش��ماره 107689263005 نزد بانک ملی بنام دهیاری 

امرغان طوس ارائه گردد. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 دهیاری امرغان طوس

آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای
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مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی 
منصوب شد  
با حکم وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، محمد 
حسین زاده عیش آبادی 
به سمت مدیر کلی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی 
منصوب شد .
حسین زاده  همکاری 
با روزنامه ها و 
خبرگزاری های 
مختلف کشوری و 
استانی را در کارنامه 
کاری خود دارد. 
او همچنین دارای 
تألیفاتی در حوزه های 
فرهنگی است.

خبر ــن گفته  توجیهشان بـــرای ای
خیلی بی منطق نــبــود؛ »ایــن 
کــاری که می خواهی بکنی را 
همین االن خیلی ها زیر پله ای 
و بدون مجوز انجام می دهند، 
چطور می خواهی با این شرایط 
در بازار با آن ها رقابت کنی؟« اما من جلو رفتم و 
این حرف ها را نشنیده گرفتم. بدون اینکه سرمایه 
ــدرم، همراهی  آنچنانی داشته باشم با کمک پ
همسرم و وام هایی که گرفتم کارم را آغاز کردم و 
نخستین محصول واحد تولیدی ام صادراتی شد.

از کارمندی تا نان رسانی به 50 خانوار ◾
این ها بخشی از گفته های بهاره قندهاری، یکی 
از بانوان کارآفرین، تولیدکننده و بازرگان خراسان 
رضوی است. او اکنون عضوهیئت مدیره اتحادیه 
صادرکنندگان خراسان رضوی است، در کانون 
کارآفرینان استان عضویت دارد و از اعضای کانون 

بانوان بازرگان استان به شمار می رود.
قندهاری در مورد خودش می گوید: متولد 1366 در 
روستای خانلق شهرستان نیشابور هستم. پدرم 
باغدار و کشاورز بود و البته هنوز هم هست. در 
دوران کودکی از روستا به نیشابور نقل مکان کردیم 
و ساکن این شهر شدیم. در این شهر بزرگ شدم. 
به دانشگاه رفتم. در رشته معماری فوق دیپلم 
گرفتم اما در مدیریت بازرگانی و مدیریت بازرگانی 
گرایش بین الملل کارشناسی و کارشناسی ارشد 
گرفتم. ابتدا با سمت مسئول فنی در یک شرکت 
عمرانی در نیشابور مشغول به کار شدم اما پس 
از آن چون همیشه عالقه مند به کار تولید بودم 
در شرکت های تولید ادامه کار دادم. هفت سالی 
به این شکل گذشت اما به هیچ وجه از کارمند 
بودن رضایت نداشتم و نمی توانستم در چارچوب 

و ساختار اداری کــار کنم، بــرای همین در اولین 
فرصت و به پیشنهاد یکی از مشتریان آخرین 
جایی که در آن مشغول به کار بودم به حوزه تولید و 
بسته بندی نمک و همزمان چیپس میوه، حبوبات 
و سبزیجات وارد شدم. نکته جالب اینکه برخالف 
بیشتر مشاغل من با بازار داخلی شروع نکردم و 

اتفاقاً تولیداتم صادر شد. 
بنا به ادعــای او در حــال حاضر زمینه اشتغال 
مستقیم 30 نفر را فراهم آورده که با احتساب 
اشتغال  غیرمستقیمی که برای دیگر افراد ایجاد 

شده به سفره بیش از 50 نفر نان می رساند.
سرمایه اولیه خانم قندهاری 150 میلیون تومان 
بوده که فراهم کردن آن هم خودش داستانی دارد. 
او می گوید: هرچه پس انداز داشتم در یک سال و 
نیمی که به دنبال گرفتن مجوزها و موافقت نامه ها 
بودم هزینه شد؛ پس از آن سرمایه ای برای شروع 
نداشتم اما با کمک50 میلیون تومانی که به صورت 
قرض از پدرم گرفتم و تسهیالتی که توانستم از 
بانک بگیرم استارت کارم را زدم. در یک بازه زمانی 
به دلیل کمبود نقدینگی مجبور شدم شریک 

بگیرم که پس از آن آورده شریکم را به خودش 
برگرداندم و به تنهایی ادامــه دادم. من در مدت 
کار در عرصه تولید به این نتیجه رسیدم ایده های 
عالی کم نیستند؛ اراده الزم برای اجرایی کردن این 
ایده ها را باید در خودمان پیدا کنیم. نکته دیگر 
اینکه هر چیزی که درخور و ارزنده باشد بی شک 

در خودش درجه ای از ریسک و خطر را دارد. 

قوانین کهنه دست و پاگیر ◾
این بانوی تولیدکننده بازرگان البته دلخوری ها 
ــط و بــرخــی قوانین  و گــالیــه هــایــی نــیــز از شــرای
و پاگیر ناشی از بروکراسی های اداری دارد  دست 
که مسئوالن می توانند با رفــع آن هــا بــرای رونق 

بخشیدن به کسب و کار کمک کنند.
قندهاری با اشاره به وضع نامطلوب اجرای برخی 
قوانین که سال ها از وضــع آن هــا مــی گــذرد، بیان 
می کند: آن هایی که در حوزه صادرات فعالیت دارند 
بعضی مواقع به موانعی برمی خورند که ناشی از 
اجرای قانونی است که بیش از 20 سال قبل وضع 
شده اســت. قوانینی که بــرای شرایط آن زمــان در 
نظر گرفته شده و چندان سنخیتی با شرایط فعلی 
ندارد. تا دلتان بخواهد قوانین دست و پا گیر برای 
تولیدکننده زیاد است؛ به طور مثال محصولی که 
کامالً برای صادرات آماده و تا مرز فرستاده شده در 
زمان خروج از مرز به یکباره جلو آن گرفته می شود که 
این کاال با استانداردهایی که در داخل برایش در نظر 
گرفته شده همخوانی ندارد. در صورتی که کشور 
مقصد با همان کیفیتی که کاال برایش بارگیری شده 
مشکلی ندارد! موارد دیگری هم وجود دارد از جمله 
عوض شدن نحوه اجرای قانون با رفتن کارشناسان 
حوزه های مختلف و آمدن نفر بعدی و نبود نظارت 
بر واحدهای تولید زیر پله ای و بدون مجوز که همگی 
تیشه به ریشه تولید و پس از آن صادرات می زنند.

قصه بانوی کارآفرینی که دوست نداشت کارمند بماند

 نان رسانی به 50 خانوار 
با بسته بندی نمک

خبرخبر
ويژهويژه

آینده مبهم پروژه های شرکت های ایرانی در افغانستان 
رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و عمران اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: 
تاکنون هیچ پیگیری ای در خصوص پروژه های شرکت های 
خدمات فنی ومهندسی ایرانی در افغانستان صورت نگرفته 
است. محسن خندان  دل در گفت وگو با ایسنا در خصوص 
وضعیت پروژه های فنی و مهندسی ایــران در افغانستان 

اظهار کرد: پروژه های شرکت های خدمات فنی و مهندسی 
ایران در افغانستان کامالً نیمه تمام رها شده و پس از تسلط 
طالبان بر افغانستان، دستگاه دیپلماسی ایران به مهندسان 
و پیمانکاران ایرانی ساکن در این کشور تنها دستور ترک 
افغانستان را داده است.  خندان دل ادامه داد: به عقیده 
بنده، مــذاکــره ای که استاندار پیشین خراسان رضــوی با 

طالبان داشت یک مذاکره اقتصادی مطلوب نبود زیرا تمام 
16 بندی که ایران براساس آن خود را موظف به همکاری با 
افغانستان کرده، منوط شده به اینکه طالبان نیز امنیت 
مرزهای شرقی ایران را تأمین کند و این مسئله ناشی از یک 

تفاهم نامه نگران کننده در حوزه اقتصادی است.
وی تصریح کرد: گمان نمی کنم اتفاق مطلوبی در این زمینه 

رخ دهد که به نفع بخش خصوصی باشد و یا اینکه ضرر 
و زیان های شرکت های فنی و مهندسی جبران شود زیرا 
تاکنون هیچ حمایتی در این زمینه صورت نگرفته است. هیچ 
نقشه راهی برای روابط تجاری و اقتصادی ایران با افغانستان 
تعیین نشده و برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی در 

این خصوص مشخص نشده است.

کارآفرینی
   هاشم رسائی فر   خودش می گوید برای کارمند 
شدن ساخته نشدم. اصاًل کار کردن در یک چارچوب 
بسته را دوست ندارم و همیشه به این فکر می کردم 

چطور می توانم خودم یک تولیدکننده باشم به جای 
اینکه برای تولیدکنندگان کار کنم. نه به این دلیل که 

دنبال پول و حقوق بیشتر باشم، نه. اصالً نمی توانستم 
فرمانبردار خوبی باشم؛ گرچه مسئولیتم را به خوبی 
انجام می دادم و تمامی مدیرانی که با آن ها کار کردم از 
من رضایت کامل داشتند اما همان طور که گفتم برای 

کارمند شدن ساخته نشده بودم. 

آخرین جایی که به عنوان کارمند مشغول شدم 
واحد تولیدی در حوزه شوینده های بهداشتی بود. 

خیلی دوست داشتم وارد عرصه تولید شوینده ها 
شوم اما شرایطش برایم فراهم نبود. پیشنهاد یکی 

از مشتریان همان واحد تولیدی آغازی شد برای 

خروج از کارمندی و گام نهادن در عرصه تولید. 
یک سال و نیم طول کشید تا تمامی مجوزهای الزم 
برای راه اندازی خط بسته بندی نمک تصفیه شده 
را گرفتم. کلی برای این کار دوندگی کردم با اینکه به 

من می گفتند نرو و نکن.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
خراسان شمالی عنوان کرد

 نیاز ۲ هزار میلیاردی
برای تأمین آب پایدار 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان 
شمالی گفت: 2 هــزار و 16 میلیارد تومان 
اعتبار بــرای تأمین آب پــایــدار در شهرها و 
روستاهای استان نیاز داریم که با تأمین آن 
مشکالت آب این خطه به طور کامل برطرف 

می شود.
غالمحسین ساقی در گفت وگو با ایرنا با بیان 
اینکه هم اکنون آبرسانی به 2۹6 روستا با 
اجرای مجتمع های آبرسانی روستایی و دیگر 
اقدامات مانند حفر چاه در دست اقدام است 
افــزود: بــرای تکمیل مجتمع های اولویت دار 
روســتــایــی 525 میلیارد تــومــان نیاز داریـــم. 
براساس سند تأمین آب پایدار روستایی نیاز 
به هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار داریم تا آب 

روستاها به تراز آب شهرها برسد.
وی در مورد آبرسانی به شهرها نیز گفت: دو 
شهر »یکه سعود و غالمان« تازه تبدیل به 
شهر شده اند و تأسیسات آبرسانی در آن ها 
صفر است. سالی که گذشت کم بارش ترین 
تابستان بود و سال آینده نیز بدتر خواهد 

شد، تابستان سختی در پیش داریم.
ساقی گفت: بسیاری از روستاهای استان که 
با چاه دستی تأمین آب می شدند خشک 
شده اند یا در حال خشک شدن هستند و 
باید برای تأمین آب آن ها به فکر چاه آهکی 
بــود و در عین حــال 11 شهر دارای تنش و 
منابع آب در این شهرها نیز بسیار کم است.
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ط
/1
40
73
07

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
65
60

09199197160

ط
/1
40
69
55

پیمانکاری ساختمان
صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

ط
/1
40
75
93

09919186065

صفر تا صد، سفت کاری و 
دکوراسیون داخلی

پیمانکاری ساختمان

حامد مالداری

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

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

ط
/1
40
43
10

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

 سوییت  و اتاق  مبله 
اجاره  میدان شهدا 

09153134381 
09337139978

ط
/1
40
67
39

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

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

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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 

ط
/9
91
17
41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
ته���ران

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
09
71

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

پ
/1
40
42
52

ط
/1
40
71
63

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

لکه گیری چای، قهوه، آب انار، 
جوهر، قطره آهن و ...

رضوی



 واکسیناسیون 
مهاجران خارجی 

در خراسان جنوبی   
طرح واکسیناسیون 
ویژه اتباع خارجی 
در خراسان جنوبی 
به همت نیروهای 

هالل احمرو  با مشارکت 
علوم پزشکی، آغاز شد.

محمدرضا رضایی، 
مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر خراسان 

جنوبی  گفت: 
واکسیناسیون این افراد 

تابع شرایط خاصی 
نیست و تنها با داشتن 

کارت آمایش یا نامه 
معرفی از اداره اتباع، 

تزریق واکسن برای آنان 
انجام می شود.

خبرخبر

از ســوی دیگر ایــن ماجرا در 
ــازخــورد  ــا ب فــضــای مــجــازی ب
ــادی مــواجــه شــد و حتی  ــ زی
ــده ای از دســتــگــاه قضایی  عـ
ــــی خــواســتــنــد  ــان ــ ــت و دادســ
کیفرخواست محاربه برای 

فرد بازداشت شده در نظر بگیرند.

دادستان دستور بررسی ویژه داد ◾
در ادامه با توجه به موضوعات مطرح شده این 
فرد همراه با پرونده تشکیل شده به دادســرای 
انــقــاب مشهد منتقل و مــوضــوع بــه یکی از 
شعبات تخصصی ارجاع و توسط بازپرس شعبه 

تمامی جوانب کار مورد بررسی قرار گرفت.
بـــر هــمــیــن اســــاس بـــود کـــه خــبــرنــگــار مـــا هم 
رونــد قضایی پــرونــده متهم را پیگیری کــرد تا 
افکارعمومی در جریان جزئیات بیشتری از 

واقعه مذکور قرار بگیرند.
از سوی دیگر با توجه به حساسیت های موجود 
و حاشیه های ایجاد شده دادستان مرکز استان 
هم دستورات ویژه ای برای پیگیری ماجرا صادر و 
از بازپرس پرونده خواست بررسی های قضایی 

را به صورت خارج از نوبت پیگیری کند.
به گزارش قدس، در همین راستا این رویه ادامه 
پیدا کــرد و مقام قضایی ابتدا متهم پرونده را 
مورد بازپرسی قرار داد. در حین مراحل بازپرسی 
ادعاهای فرد مذکور که به او عنوان زورگیر نسبت 
داده شده بود موجب شد مقام قضایی تصمیم 

به بازدید میدانی از محل بگیرد.

من زورگیری نکردم ◾
اما آنچه متهم پرونده در این شعبه بازپرسی 
دادسرای انقاب مشهد مطرح و ادعا می کرد 

این بود که من اصــاً زورگیری نــکــرده ام! حتی 
گوشی که در اختیارم بود و آن چند نفر برای 
گرفتنش بــه مــن حمله ور شدند هــم سرقتی 
نبود. آن ها من را اشتباه زورگیر معرفی کردند. 
همه چیز از سوی عده ای کارگر چند فروشگاه  

مرغ و ماهی شروع شد و با ساح سرد به من 
حمله کردند. در حالی که آن ها با ساح سرد 
قصابی و... به من حمله ور شدند و من را دزد 
خطاب می کردند، من پا به فرار گذاشتم و داد 
مــی زدم که اگــر گوشی سرقتی اســت پس رمز 

گوشی را از کجا مــی دانــم، گوشی مــال خودم 
اســت ایــن هم عکس های من اســت در پوشه 
تصاویر، اما هیچ کس گوشش بدهکار نبود. 
من می دویدم و آن ها هم پشت سر من با چاقو 

می آمدند.
از ترس جانم خودم را داخل یک فروشگاه که 
درهمان حوالی قرار داشت انداختم و فقط از 
فروشنده خواستم جانم را نجات بدهد و کرکره 
فروشگاه را پایین بکشد و به پلیس اطاع دهد.
فروشنده هم که شوکه شده بود این کار را کرد 
و بــا پلیس تــمــاس گــرفــت. متهم مــدعــی شد 
می توانید خودتان صحت ادعاهای مطرح شده 

را بررسی کنید.
پس از آن بازپرس پرونده تحقیقات میدانی 
را کلید زد و بــرای کشف حقیقت راهــی بولوار 

استقال و محل درگیری شد.
مقام قضایی پس از حضور در فروشگاهی که فرد 
به آنجا پناه برده بود و شنیدن اظهارات شاهدان 
ماجرا و و دیدن دیگر مستندات به این نتیجه 
رسید که او راســت گفته اســت. از ســوی دیگر 
جمع بندی اقدام های قضایی نشان می داد در 
حالی که فرد دستگیر شده دارای حسن شهرت 
نیست اما او در آن روز دست به زورگیری نزده و او 

را به اشتباه زورگیر معرفی کرده بودند.
ــرادی کــه بــه سمت او حــمــلــه ور شده  ــ حتی اف
بودند پس از روشن شدن ماجرا پی بردند که 
این فرد دست به سرقت گوشی نزده است. از 
سوی دیگر این فرضیه پیش روی مقام قضایی 
قــرار گرفت که این احتمال وجــود دارد در این 
میان عده ای که با فرد بازداشت شده از گذشته 
اختاف داشته اند این نقشه را طراحی و اجرا 
کــرده انــد کــه روشــن شــدن دیگر ابــعــاد پرونده 
همچنان در دستور کار مقام قضایی قرار دارد.

 حقیقت ماجرای موبایل  قاپی میدان استقالل 
با حضور بازپرس پرونده در محل روشن شد

من زورگیر نیستم!

این فرضیه پیش روی مقام قضایی قرار گرفت که این احتمال وجود دارد 
در این میان عده ای که با فرد بازداشت شده از گذشته اختالف داشته اند این 
 نقشه را طراحی و اجرا کرده اند که روشن شدن دیگر ابعاد پرونده همچنان 

در دستور کار مقام قضایی قرار دارد.
گزيدهگزيده

خط قرمز
درگیری مسلحانه با اسلحه 

شکاری هفت مصدوم داشت 
جانشین فــرمــانــده انتظامی بــجــنــورد گفت: 
درگیری مسلحانه با اسلحه شکاری در یکی از 
محات مرکز استان منجر به مصدومیت هفت 

نفر شد که حال یکی از آنان وخیم است.
ــزود: علت  سرهنگ محمد گــل مــحــمــدزاده افـ
ــوادگــی گــــزارش شــده  ــیـــری، اخــتــاف خــان درگـ
است. وی با بیان اینکه دو نفر از عوامل درگیری 
دستگیر شده و مابقی متواری هستند، گفت: 
ــراد مــصــدوم تــوســط عــوامــل اورژانــــــس به  ــ افـ

بیمارستان منتقل شدند. 
سرهنگ گــل مــحــمــدزاده تصریح کــرد: اکنون 
امنیت در منطقه برقرار شده اســت. فرمانده 
انــتــظــامــی بــجــنــورد از شــهــرونــدان خــواســت 
مشکات خود را از راه قانونی و با گفت وگو حل 
کنند تا دیگر شاهد بــروز چنین درگیری هایی 

نباشیم.
به گزارش ایرنا شمار پرونده های نزاع و درگیری 
در استان در ســال هــای اخیر رو به رشــد بوده 
ــزاع و درگــیــری در استان  اســت. امسال آمــار ن
به نسبت مدت مشابه پارسال ۶ درصد رشد 

داشته است.
ســال گذشته آمــار بــاالی پرونده های نــزاع در 
خــراســان شمالی ایــن استان را در رده ششم 
کشور قــرار داد اما امسال این جایگاه دو پله 
تغییر یافته و به جایگاه چهارم رسیده است. 
نیمه نخست امسال 5هزار و ۷۱۰ فقره پرونده 
با موضوع نزاع و درگیری در استان ثبت شده 
که این رقم در نیمه نخست پارسال 5هــزار و 

۴۰۷فقره بوده است.

در شهر3
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بررسی دالیل مرگ مشکوک یک نوزاد
ــامــه قــدس در رابــطــه با  رحمانی: پیگیری های روزن
دالیل فوت یک نوزاد در یکی از بیمارستان های مشهد 
مشخص کرد وجود قصور پزشکی و یا رد آن در دست 

بررسی قرار دارد.
روز گذشته اطاعاتی به دست خبرنگار ما رسید که از 
مرگ یک نوزاد تازه متولد شده در یکی از بیمارستان های 

مشهد حکایت داشــت. در ایــن زمینه مطرح شد که 
دلیل فوت نوزاد استفاده از گاز سمی به جای اکسیژن 

بوده است.
برای آنکه از صحت و سقم ماجرا اطاع پیدا کرده باشیم 
با مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی 
 مشهد تماس گرفته و ادعــاهــای مطرح شــده را با وی 

در میان گذاشتیم.
دکتر غفاریان در این رابطه بیان کرد: این واقعه چند روز 
پیش رخ داده و از همان زمان هم دستور پیگیری دقیق 
صادر شده است. اینکه گفته شده به جای اکسیژن از 
گاز دیگری استفاده شده نمی تواند دقیق باشد چون 

اتصاالت هر دستگاه با دیگری متفاوت است.

وی ادامه داد: اما اینکه قصوری در این زمینه رخ داده یا 
خاف آن است، هنوز چیزی مشخص نیست و ماجرا 
در حــال پیگیری اســت و اطاع رسانی خواهد شــد. از 
طرفی این احتمال هم وجود دارد که نوزاد دارای بیماری 
زمینه ای حین تولد بــوده که ایــن فرضیه هم به دقت 

بررسی می شود.

پرونده روز
   عقیل رحمانی    پیگیری های دقیق مقام 

قضایی در دادسرای انقالب مشهد نشان داد فردی 
که متهم است در میدان استقالل اقدام به موبایل قاپی 

با سالح سرد کرده و در پی آن در فضای مجازی 
جنجال به پا شد تا برای این فرد اشد مجازات در نظر 

گرفته شود، اصاًل در آن زمان زورگیری نکرده و ماجرا 
چیز دیگری بود.

اواخر مهر ماه بود که خبر دستگیری یک فرد شرور 
در میدان استقالل مشهد در برخی رسانه ها و فضای 

مجازی منتشر و با واکنش های متعددی روبه رو 

شد. در تشریح این خبر آمده بود که یک شرور در 
بولوار استقالل )حوالی بازار مرغ و ماهی( اقدام به 
سرقت گوشی تلفن همراه یکی از شهروندان کرده 

است. پس از این اقدام فرد مذکور که از او به عنوان یک 
موبایل قاپ مسلح به سالح سرد نام برده می شد قصد 

فرار داشت که چند شهروند سد راه او شدند.
در ادامه این خبر حتی اشاره شده بود که در پی این 

اقدام فرد مذکور سه شهروند را با سالح سرد مجروح 
کرده اما وی سرانجام دستگیر و پلیس او را با خود به 

مقر انتظامی منتقل کرده است...

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

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

پ
/1
40
42
53

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264

ج
/1
40
55
77

ج
/1
40
57
47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/1
40
70
77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ط
/1
40
74
87

09153526269

آزمون های آنالین بدون حضور 
در کالس-آموزش کالس مجازی

مهارت های دیپلم

ط
/1
40
75
31

09154188220

با لهجه عراقی و سوری برای 
بازار، هتل، سفر و ...

آموزش عربی-انگلیسی

آموزشگاه سنجش

ج
/9
91
05
21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

ط
/1
40
73
58

38464887-09152001021

گوسفند نرینه
سرویس رایگان شبانه روزی

دامداری میرزایی

ج
/1
40
73
83

/ر
14
07
58
8

جهت کار در معدن
 در محدوده شهرستان 

تایباد و سنگان  به  3 نفر
کارشناس معدن 

گرایش استخراج با آشنایی 
 Data کامل به نرم افزار

با حداقل سه سال سابقه کار 
نیازمندیم. 
 تلفن تماس 

09205219375
 لطفا رزومه خود را از طریق 

واتس آپ ارسال نمائید.

شرکت گلبرگ 
استخدام می نماید

1- بازاریاب حضوری 
آقاوخانم

2- نیروی کارخانم 
جهت چیدمان

حقوق ومزایامطابق 
قانون کارکامل

بین معلم 49و51پالک 
797،طبقه اول
38924292

ارسال رزومه 
09157771807

ج
/1
40
74
30

ج
/1
40
75
62

دکتر دادبهداروخانه 
نبش الهیه14

به کارآموزخانم 
وهمکارمجرب آشنا 
به نرم افزارآریاو
همچنین فروشنده

 مسلط به اقالم آرایشی 
وبهداشتی جهت همکاری 

نیازمندیم 
ارسال رزومه به واتساپ
09151085008 

ویاباشماره 
09154669241

تماس حاصل نمایید 

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
58
67

ط
/1
40
59
73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

قصابی و دامداری

مواد غذایی
و پروتئینی

مشاغل گوناگون

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسن چوپان

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 5618
 به نشانی: نبش صدر 37 پالک 58

مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 
مراجعه و مدارک خود 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 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151221302
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

76
69

ج
/1
40
37
34

خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1
40
49
89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

ج
/1
40
49
92

قابل توجه همشهریان گرامی
ب��ه اطالع می رس��اند آق��ای مجتبی س��امرو حجت 

کاشانی
 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 4992

 به نشانی: انتها کوثر 1 فاز تجاری آستان قدس
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

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

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153110738
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

76
61

متفرقه

1/ع
40

76
60

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای عبدالرضا عباسی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 13347
 به نشانی: صبا 30 سحر 23 پالک 30

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

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

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09355846967
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد



  برپایی هفت 
نمایشگاه 
کتاب در 
خراسان جنوبی  
ناصر نبی زاده 
مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی 
از برپایی هفت 
نمایشگاه کتاب در 
شهرستان های 
این استان خبر داد 
و گفت: مسابقات 
کتاب خوانی و اهدای 
۹ هزار جلد کتاب به 
شهرستان ها از دیگر 
برنامه های هفته 
کتاب سال جاری 
است.

خبر

 سفر 
هیئت تجاری 
خراسان شمالی 
به قزاقستان 

سعید پورآبادی رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی 
خراسان شمالی گفت: 
هیئت تجاری ۲۰ نفره 
استان برای بازدید از 
واحدهای تولیدی و 
کشاورزی به کشور 
قزاقستان سفر کرد.
این هیئت تجاری و 
بازاریابی با همکاری 
اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی 
استان به کشور 
قزاقستان اعزام شد.
وی تصریح کرد: 
کارگروه های این اعزام را 
کشاورزی، دامپروری، 
خشکبار، گلخانه داران، 
صنعت ساختمان، 
صنایع غذایی ، 
شرکت های دانش بنیان 
و تمامی شرکت های 
لجستیک و ارائه 
خدمات حمل و نقل 
زمینی ، ریلی و هوایی 
تشکیل می دهند.
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افقی ◾
 1. لقبی که به سلسله دودمان امپراتوری 
شیا داده انــد ۲. شراب کهنه می خواهم 
 کـــه... بــود زورش - لغت نامه فرانسه 
ــت - غیر  3. کشیدنی بچه - داردوســ
- ورزش نشانه روی 4. مقابل صــورت - 
پایتخت نیجر - گندم قدما 5. عقیده 
 انتخاباتی - شهرنشینی - جان نثار 
6. محل کار دست فروش - عامل تکثیر 
قارچ - معبر برون شهری 7. ساز ضربی 
 برنجی مدور - عتیقه -ماده آرایش مژه 
ــد و لنگر  8. نــشــان جــمــع - مــی خــورن
می اندازند - سپاسگزار - تعجب خانمانه 
9. پله اتــوبــوس - برگشت تیر پــس از 
برخورد با سطحی سخت - الگو 1۰. علیل 
- بوکسور فقید مسلمان آمریکایی - 
گرامی تر 11. شهر آرزو - حیوان مکار - زیر 
1۲. صوت ندا - شهری مرزی در استان 
ایالم - بازگشت یک تیم به شرایط بازی و 
تعویض نتیجه باخت به برد 13. باشکوه 

 - مفرد- مــاده بیهوشی - مــوی مجعد
 14. سازمان و نهاد - از قطع های چاپ 
 کتاب- ابــزار دفاعی جنگ های قدیمی
 15. چینه دیوار - نوعی برنج دانه بلند که 

در جنوب آسیا کشت می شود - گواه

عمودی ◾
 1. پدیدآوردن - دمل چرکی - لگدکوب 
۲. مروارید درشــت - محلی در دریــا که 
 کشتی ها به گل نشینند - شرح واقعه 
3. شهر قیام - پرحرف - بی مو - تیپا 
ــوه نــــارس -  4. پــیــونــد و اتـــصـــال - مــی
درس خــوانــده 5. فقر - باتری - نیمی از 
»نبرد« 6. احمق - از تقسیمات ارتشی 
مرکب از سه گردان - یار قندان 7. صوت 
نفرت - آن چه از میت به جاماند - الهه 
تاکستان یــونــان باستان 8. لجبازی - 
ــت آور - امـــتـــداد و  ــار 9. خــجــال ــازوکـ سـ
 درازای چــیــزی - پــســونــد مــصــدرســاز
 1۰. متداول - فوری - ادویه پرکاربرد هندی

ــی -  ــقـ ــوافـ ــز کـــوهـــی - طـــــالق تـ ــ 11. ب
ــن  ــی ــــه 1۲. ســرزم ــان ــ ــودک ــ راه  رفـــــتـــــن ک
ــز  ــرمــ ــ ــر - دریـــــــــــــای ق ــ ــیـ ــ ــاخـ ــ ــاتـ ــ  - بـ
13. اجاره - درک و شعور - مدرسه قدما 
- پسوند شباهت 14. دعاهای زیرلب 
 - از ماشین آالت راهسازی - اتــاق قطار 
15. سعادتمند- سیب ترکی - رنگ نفرت
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 1 س ر ژ ی و ک ن س ی س ا ی و   ج
 2   ف ل و س   م ا ر ا ت ن   س گ
 3 م ت   س و ن د   ق ل ی   س ی ر
 4 ی   خ ف ا ش   ت ا ک   پ ر ا گ
 5 ن ا و   س ا س ا ن   ن ی م ر و
 6 ا ک ر م   ن ی ش   ش ا ر   ه ش
 7 ب ی ج ا ن   ر و ا ن   ا ب   ه
 8   پ ی ک ا س و   س ل ی م ا ن  
 9 خ   ن ا   ق س م ت   ر و ز ب ه
 10 ا ت   ر ب ا   ش ر ف   ن ا ش ی
 11 ک م پ و ت   د ر س ت ه   ر ی ا
 12 س ک ا ن   ف ا ق   ی و ز ی   ه
 13 ت ی   ی س ا ر   س ر ا ی   ا و
 14 ر ن ج   و ی ا ل ی   ی ل خ ی  
 15 ی   م ر ا ق ب ت ه ا ی و ی ژ ه
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ــان مـــرزی  در چـــهـــار شــهــرســت
خــراســان جنوبی چهار بازارچه 
ماهیرود در سربیشه، دوکوهانه 
در نهبندان، گلورده در درمیان و یزدان در زیرکوه 
قرار دارد که از این تعداد فقط بازارچه مرزی 

ماهیرود فعال است .
به گــزارش صــدا و سیما سه بــازارچــه گلورده، 
دوکوهانه و یزدان از اواخر سال 93 به صورت 
یک جانبه از ســوی افغانستان تعطیل شد. 
با پیگیری های زیاد سرانجام قفل  بازارچه مرزی 
یزدان پس از هفت سال تعطیلی در حالی که 
میلیاردها تومان تجهیزات آن خاک می خورد، 
11 شهریور امسال باز شد.این بازارچه از سال 
138۰ تا 1385 به عنوان بازارچه نمونه صادراتی 

کشور مطرح بود.
استاندار خراسان جنوبی 11 شهریور در بازدید 
از این پایانه مرزی گفت: گفت وگوها و جلساتی 
هم  بین تجار ایران و افغانستان انجام 
شده و درخواست های 

زیادی برای فعالیت اقتصادی وجود دارد که با 
فراهم شدن زیرساخت ها به زودی میل مرزی 
73) گلورده( در درمیان و دوکوهانه در نهبندان 

بازگشایی خواهد شد.
حــاال پس از گذشت  بیش از 7۰ روز نه تنها 
ــازارچــه هــای مـــرزی دوکــوهــانــه و گــلــورده راه  ب
اندازی نشده، بلکه بازارچه مرزی یزدان هم که 
راه اندازی شده نیمه فعال است و رونقی در آن 

دیده نمی شود .
هم اکنون در بازارچه مرزی یــزدان فقط خرده 
فــروشــی صـــورت مــی گــیــرد، بـــازارچـــه ای که 
میلیاردها تومان بــرای آن هزینه شــده، فقط 
مقصد فروش رب و ماکارونی آن هم به صورت 
ــن بــازارچــه بــا اســتــان فــراه  خیلی کــم اســت .ای
افغانستان هم مرز است و هنوز از صــادرات 

گسترده با افغانستان در آن خبری نیست .
مسئول گمرک یزدان این گونه روایت می کند: 
به علت اینکه گمرک افغانستان مستقر نشده 

است، تجارت کالن نداریم.

کاهانی  روستای »دشــت« در 
85 كیلومتری شمال غربی جاجرم 
و 11۰ كیلومتری بجنورد قرار دارد. 
این روستای كوهستانی که از توابع بخش مركزی 
شهرستان جاجرم اســت، در دشــت استقرار 
یافته و اطراف آن را كوه های بلند فراگرفته است. 
كوه های خواجه نارنج در شمال غرب، تكال در 
جنوب شــرق و قزقلعه در جنوب غــرب روستا 
واقع شده اند و رودخانه دائمی ارغته، در شمال 

شرقی آبادی جریان دارد.
روستای دشت، آب وهوای معتدل كوهستانی 
دارد و بیشترین بارندگی آن در فصول پاییز و 
زمستان روی می دهد. تپه های باستانی قم تپه، 
دوشكلی و كالته حسن از دوره های پیش از میالد 
به جامانده و از نشانه های قدمت استقرار انسان 

در این ناحیه است.
ــای دشــــت از  ــ ــت درآمــــــد بــیــشــتــر مـــــردم روســ
فعالیت های زراعی، باغداری و دامداری تأمین 
می شود. گروهی از مــردم در بخش خدمات و 

صنایع دستی اشتغال دارند؛ به ویژه زنان که در 
كنار فعالیت های زراعــی، با تولید محصوالتی 
از قبیل شال و قالی در تأمین هزینه های خانوار 

مشاركت می كنند.
بافت مسكونی روستا، متراكم و فشرده است. 
كوچه ها و معابر پیچ درپیچ و باریک اند؛ معماری 
سنتی روستا تناسب جالبی با محیط طبیعی 
پــیــرامــون خـــود دارد. سقف خــانــه هــا عموماً 
شیروانی با دیوارهای گل اندود است. در ساخت 
بناهای قدیمی اغلب از مصالح بومی گل، سنگ، 

خشت، آجر و چوب استفاده شده است.
آثار تاریخی باارزش چون قزلر قلعه و سردابه های 
زیبا و همچنین ارتفاعات و کوه های مرتفع و 
نیز سرچشمه های پـــرآب، رودخــانــه دائمی و 
درخــتــان جنگلی، چشمه گــلــزار، سرچشمه 
ســردار و تپه كالته حسن از مهم ترین مناطق 
دیدنی این روستاست.  این روستا از طریق شهر 

جاجرم با جــاده ای مناسب و آسفالت 
قابل دسترسی است.

 خرده فروشی رب و ماکارونی 
در بازارچه نمونه صادراتی!

 قلعه و سردابه های تاریخی 
در دشت زیبای جاجرم

ئیس  ر
انــــــجــــــمــــــن 

حــــرفــــه ای گــردشــگــری 
سالمت خراسان رضــوی گفت: حذف واسطه ها 
و دالل هــــای گــردشــگــری سالمت اشتباه اســت، 
اما با توجه به آسیب هایی که از سوی این گروه ها 
به گردشگری وارد می شود، لیدرها و مترجمان 
را ساماندهی خواهیم کرد تا رونــق به گردشگری 

سالمت بازگردد.
حسن نیکونام در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
8۰ تا 9۰ درصــد دالل هــا، لیدرها و یا واسطه های 
گردشگری را لیدرهای عرب زبان تشکیل می دهند. 
این افراد به واسطه حضور چندین ساله در ایران 
و بــرقــراری ارتباط های فامیلی در کشور عــراق در 
گردشگری سالمت ایــران بازاریابی انجام داده و 

بسیاری 
از بـــیـــمـــاران را 

جذب می کنند.
برخی از این افــراد هیچ قانون و اصولی ندارند. 
در واقــع به دلیل اینکه آن هــا جا و مکان ثابتی 
ندارند، همین موضوع سبب می شود هزینه های 
هنگفتی از گردشگر سالمت دریــافــت کنند. 
همچنین اطالعات ناچیز پزشکی آنان می تواند 
آسیب زا باشد و بیمار را به پزشک نامرتبط ارجاع 
داده و هزینه های درمانی بیمار را باالتر برده یا 

حتی بیمار را به مراکز غیرمجاز ارجاع دهند.
نیکونام خاطرنشان کــرد: از همین رو انجمن 
گردشگری سالمت خراسان رضوی با همکاری 
ــوی و  اداره  کــل مــیــراث فرهنگی خــراســان رضـ
دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیش از شیوع 

کرونا طرحی را ساماندهی کرد و فراخوان داد که 
به واسطه آن حدود ۲هزارو5۰۰ لیدر و مترجم در 
سطح مشهد شناسایی شدند و برای هــزارو1۰۰ 
نفر از آن ها برای ارائه آموزش های مذکور پرونده 

تشکیل شد.
البته متأسفانه آموزش این گروه ها با شیوع کرونا 
همزمان و به همین دلیل همه فرایندهای ما متوقف 
شــد. در حــال حاضر باردیگر بــا دســتــور معاون 
استاندار این فرایند آغاز شده و طی 1۰ روز گذشته 
دو جلسه در شورای راهبری استان برای این منظور 

برگزار شده است. 
وی عنوان کرد: شرکت کنندگان در دوره های یاد شده 
کدی دریافت می کنند که بر اساس آن می توانند 
فعالیت خود را با شرکت های گردشگری سالمت 

دارای مجوز حرفه ای آغاز کنند. 

ساماندهیساماندهی

واسطه های 
گردشگری سالمت 

 درمشهد 
 ساماندهی می شوند

مردان آسمانی

خبر

تلنگر خراسان گردی

نام شهید : علی طاهری
تاریخ تولد : 1359/۰5/۰1

محل تولد : کاشمر
تاریخ شهادت : 1389/۰8/۲۰

محل و نحوه شهادت: هنگ مرزی تایباد-درگیری 
با اشرار

شهید طاهری در نخستین روز از مرداد ماه سال 
1359، در روستای»تجرود« از توابع شهرستان 
کاشمر ، در خانواده ای مؤمن و مذهبی، چشم به 
جهان گشود. دوران طفولیت را در فضای معنوی 
و انقالبی خانواده سپری کرد. همزمان با تحصیل، 
در مکتب بسیج، درس خلوص و شجاعت را نیز 
آموخت. شهید طاهری، از خادمان مسجد بود؛ 
به نماز اول وقت توجه فراوانی داشــت و همواره 
واجبات و مستحبات را به جا می آورد. صداقت و 
سادگی در وجود این جوان پاک موج می زد. خوی و 
منش اسالمی ایشان در رفتار و کردار این رزمنده، 

کامالً هویدا بود.
عالقه و عشق فــراوان به خدمت در نظام مقدس 
اسالمی و روحیه بسیجی او را جذب ناجا کرد. این 
مجاهد فی سبیل هللا پس از طی دوره آموزشی 
در مرکز آمــوزش محمد رســول هللا )ص( بیرجند 
درهنگ مــرزی تایباد مشغول به خدمت شد و 
در مأموریت های زیادی شرکت کرد. سرانجام در 
بیستمین روز آبان سال 1389، در درگیری با عناصر 
ضد انقالب و پس از مقابله قهرمانانه با مزدوران ، به 
فیض شهادت نائل گشت. از این شهید واالمقام 
یک فرزند پسر و یک فرزند دختر به یادگار باقی 

مانده است؛ »روحش شاد«.

۲۰ درصد بازارچه های بجنورد 
در اختیار مددجویان

مدیرکل کمیته امــداد خراسان شمالی از کمک 
به فروش محصوالت مددجویان کمیته امــداد با 
اختصاص دادن ۲۰ درصد بازارچه های شهرداری 

در مرکز استان به آن ها خبر داد.
مجید الهی راد اظهار کرد: در نشستی که با اعضای 
شورای شهر بجنورد برگزار شد، اختصاص ۲۰ درصد 
بازارچه های شهرداری بجنورد با هدف کمک به 
درآمدزایی مددجویان کمیته امداد استان به تصویب 
رسید. وی گفت: با توجه به اینکه یکی از مشکالت 
کارآفرینان و مددجویان تحت حمایت این نهاد نبود 
بازار فروش و عرضه محصوالت به متقاضیان است، 
بر این اساس طی نشست و رایزنی با اعضای شورای 
شهر خواستار اختصاص بخشی از بازارچه های 

شهر بجنورد به مددجویان شدیم.
این مقام مسئول در ادامه به مشکالت پیش روی 
حاشیه نشینی و رشد روزافزون این معضل در مرکز 
استان اشــاره کرد و ادامــه داد: متأسفانه به دلیل 
مهاجرت روستاییان به شهر امــروز شاهد رشد 

روزافزون حاشیه نشینی بجنورد هستیم.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی فراهم سازی 
تــداوم روستانشینی و کمک به توسعه اشتغال 
روستایی را یکی از راهکارهای مبارزه با این معضل 
عنوان و اظهار کــرد: توسعه اشتغال کارگاه های 
تولیدی در حاشیه شهرها و ساخت گلخانه ها 
و همچنین استفاده از ظرفیت زنــان سرپرست 
خانوار و جوانان این نقاط می تواند امری مهم در 

کنترل فقر باشد.
به گزارش کمیته امداد، الهی راد راهکار کمیته 
امداد در پیشگیری از فقر در حاشیه های استان 
را استفاده از راهبران شغلی در آموزش جوانان 
ــزود:  و مــددجــویــان ایــن نــواحــی عــنــوان کــرد و اف
توسعه ورزش در مناطق حاشیه نشین شهر 
به ویژه برای دانش آموزان و فراهم سازی خدمات 
فرهنگی در این مناطق از دیگر راهکارهای مبارزه 

با فقر است.

 آغاز ثبت نام بیرجندی ها 
در طرح جهش مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: 
امکان ثبت نام متقاضیان در طرح جهش مسکن 

برای شهر بیرجند فراهم شد.
وحید داعــی در گفت وگو با فــارس اظهار کــرد: با 
پیگیری های مستمر صــورت گرفته و جلسه روز 
گذشته با وزیــر محترم راه و شهرسازی،  سامانه 
برای نام نویسی متقاضیان در شهر بیرجند باز و 
saman. متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس

mrud.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
وی افـــزود: مــراحــل تأمین زمــیــن مــوردنــیــاز 13 
شهر باقیمانده استان شامل قاین، سربیشه، 
آیسک، اسفدن، شوسف، طبس، مسینا، مود، 
آبیز، درح، دیهوک،گزیک ،باغستان و ماژان در 
دستور کار و پیگیری این اداره کل قرار داشته که 
زمان ثبت نام متعاقباً به اطالع هم استانی های 
گرامی خواهد رسید. داعــی گفت: نام نویسی 
در شهرهایی انجام می شود که زمین مورد نیاز 
تأمین شده باشد و تأمین زمین در دیگر شهرها 

در دستور کار است.

غالمرضا فالحی، مدیرکل حفظ آثار 
ــای دفــــاع مقدس  ــ ــ و نــشــر ارزش هـ

خــراســان جــنــوبــی اظــهــار کـــرد: با 
استناد به آزمایش های دی.ان.ای 

و تطبیق ویژگی های وراثتی 
پیکر یکی دیگر از شهدای 
گمنام استان با خانواده 
ــان، هویت ایــن شهید  آن

اهل مشهد تعیین شد.
وی افـــزود: پیکر مطهر 
ــن شــهــیــد پــیــش از  ــ ای
ایــن به عنوان شهدای 
گمنام در حــوزه علمیه 
بیرجند مــدفــون شده 

بود.
شهید واالمقام »حسین 

ــابــایــی« در یــکــم خـــرداد  ب
1343 در مــشــهــد متولد 

شد و در سوم خــرداد 1361در 
منطقه شلمچه به مقام رفیع 

شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش 
در یکم اسفند 1396 همزمان با سالروز 

شهادت حضرت زهرا)س(در مراسمی در 
حوزه علمیه بیرجند به خاک سپرده شد.

تشخیص هویت شهیدی گمنام 
در خراسان جنوبی

نایب رئیس هیئت بانوان دو و میدانی 
خراسان جنوبی گفت: در مسابقات 
قهرمانی دو و مــیــدانــی منطقه 
6کــــــشــــــور»یــــــادواره شــهــیــد 
یوسفی« تیم استان بر سکوی 

نخست رقابت ها ایستاد.
رحــمــانــی در گــفــت وگــو با 
فارس ، اظهار کرد: پرونده 
مسابقات قهرمانی دو و 
میدانی نونهاالن منطقه 
6 کــشــور بـــه میزبانی 
خـــراســـان جـــنـــوبـــی در 
استادیوم 15 هزارنفری 
غدیر بیرجند با معرفی 
ــریــن هــای رقــابــت هــا  ــرت ب
بسته شد. خراسان جنوبی 
با کسب سه نشان طال، سه 
مــدال  نقره و یک مــدال برنز 
بر سکوی نخست قرار گرفت، 
تیم کرمان با کسب دو مدال طال 
و سه نشان نقره نایب قهرمان شد 
و تیم  سیستان و بلوچستان با کسب 
یک نشان طال و پنج مدال برنز به مقام سوم 

رقابت ها دست یافت.

 خراسان جنوبی قهرمان 
دو ومیدانی بانوان منطقه ۶ 

مقدم           ابوالقاسم اسحاق بن محمد، مشهور به 
حکیم سمرقندی یا ابوالقاسم حکیم سمرقندی، متکلم، 

قاضی و عالم حنفی ماوراءالنهر در اواخر سده سه 
و نیمه نخست سده چهار هجری قمری 

زندگی می کرد.
حکیم سمرقندی در شکل گیری 

عقاید و تعالیم زاهدانه حنفیان نقطه 
عطفی به شمار می آید و اعتقادنامه 
او بــا عــنــوان »الــســواد االعــظــم« تا 
مــدت هــا تبیین کننده اعتقادات 
بسیاری از حنفیان بود. باوجود این، 
از زندگی نامه او مطالب بسیار کمی 
در دسترس اســت. او احتماالً در 

سمرقند تولد و رشد یافت. در جوانی 
به بلخ رفت و به شاگردی ابوبکر وراق 

ترمذی -که از عرفای برجسته زمان 
خود بود- درآمد و علوم متداول نقلی، 

عقلی، کــالم، طریقت و تصوف را از وی 
آموخت و در آن ها چیره دست شد.

حکیم سمرقندی به حدیث و روایت نیز تسلط داشت؛ 
او در نیمه دوم عمر خــود بــه سمرقند بازگشت و 
شاگردانی را در کــالم و طریقت تربیت کــرد. او 
به عنوان حکیمی اهل طریقت و درعین حال 
متکلم و فقیهی صاحبنظر در دیار 
خــود شناخته می شد. این 
ــم از  ــ ــل ــکــ ــ ــت ــ م

پیروان و شاگردان ابومنصور ماتریدی بود. از مواردی 
که می توان به عنوان اختالف نظر میان باورهای حکیم 

سمرقندی و استادش ماتریدی برشمرد، مسئله 
مخلوق بودن یا نبودن ایمان است. ماتریدی 

بــه مخلوق بـــودن ایــمــان نظر داشته 
است؛ در صورتی حکیم سمرقندی 

ایمان را غیر مخلوق می دانست و 
به صراحت مخالفان این عقیده را 

اهل بدعت می شمرد.
حكیم در دوره فرمانروایی سامانیان 
می زیست و زمانی طوالنی مسند 
قضایی سمرقند را بر عهده داشت 
و در طول مدت تصدی، داوری او 
موردستایش مردم بود. همچنین 
آن هنگام كه عالمان حنفی اهل 
سنت و جماعت امــیــر اسماعیل 

ــر آن داشــتــنــد از رواج  ســامــانــی را ب
مذاهب و مكاتب مخالف در ماوراءالنهر 

جلوگیری نماید، با توصیه همگی آنان، امیر 
سامانی از ابوالقاسم خواست در كتابی عقاید مقبول اهل 

سنت و جماعت را گردآورد و بدین ترتیب كتاب السواد 
االعظم نوشته شد. به خواست امیر اسماعیل 

سامانی ایــن کتاب بــه فــارســی نیز ترجمه 
شد. ترجمه این اثر از کهن ترین متون 

کالمی و نثر فارسی به شمار 
می رود.

»ابوالقاسم سمرقندی« حکیم اهل طریقت

نام آوران خراسان
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