
معاون توسعه و برنامه ریزی فرماندار مشهد گفت: 
۳۰۰ نانوایی منتخب با افزایش ساعات کار از روز 
شنبه ۲۴ اردیبهشت از ۶ صبح تا ساعت ۲۴ به 
صورت یکسره و بدون تعطیلی پخت و توزیع نان 
می کنند. شکوه میرشاهی افزود: این اقدام با هدف 
تأمین نان مردم در کالنشهر مشهد و کاهش زمان 
گرفته  صــورت  نانوایی ها  صفوف  در  مــردم  انتظار 
با بیان اینکه آرد مــازاد نیز در اختیار  اســت. وی 
افــزود: این  نانوایی های منتخب قرار گرفته است، 
یارانه ای  آرد  از  است  ممکن  منتخب  نانوایی های 
یا غیریارانه ای برای پخت نان استفاده کنند و در 
سراسر کالنشهر مشهد گسترده شده اند. معاون 
توسعه و برنامه ریزی فرماندار مشهد گفت: بسیج 
اصناف با همکاری جهاد کشاورزی و شبکه نظارتی 

بر  به  صورت محله محور  بسیج 
۲هزار و ۳۰۰نانوایی سطح شهر و 
همچنین ۹۰نانوایی پیرامون حرم 
نامحسوس  بـــه صـــورت  ــوی  رضــ

نظارت خواهند داشت...

مدیرکل بیمه سالمت استان خبرداد

بیمه رایگان 390هزار نفر در خراسان رضوی
افزایش ساعت کار 300 نانوایی  منتخب در مشهد

تنور ها 
سرد نمی  شوند
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 آبرسانی با تانکر 
به ۸۸ روستای نهبندان 

 تجهیز بیمارستان های مشهد 
به دستگاه بی خطرسازی زباله

در آخرین نشست علمی »ماه امت« ظرفیت های فرهنگی 
مشترک مهاجران افغانستانی با ایران اسالمی بررسی شد

گلشهر اقوام و فرهنگ ها 

انتصاب دو بانو به عنوان مدیرکل  
در خراسان شمالی
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رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: خانمی 
بانکی  حساب  اطــالعــات  به  دستیابی  با  که 
یک شهروند مشهدی مبلغ 1۹5میلیون ریال 
برداشت کرده بود شناسایی و دستگیر شد. 
به گزارش قدس، سرهنگ جواد جهانشیری 

پیش  روز  چند  گفت:  خبر  ایــن  تشریح  در 
مرد جوانی با در دست داشتن مرجوعه قضایی 
به پليس فتا استان مراجعه کرد و درخصوص 
برداشت غيرمجاز 1۹5ميليون ريالی از حساب 
بانكی اش توسط فرد و یا افراد ناشناس شكايتی 

برهمین  و  کــرد  مطرح  فتا  پلیس  اداره  در  را 
اساس خواستار شناسایی عامل و یا عامالن 
خراسان  فتا  پلیس  رئیس  شــد.  ــدام  اقـ ــن  ای
بازخوانی  از  پــس  روال  طبق  ــزود:  ــ اف رضـــوی 
مستندات ارائه شده از سوی مالباخته پرونده 

برای پیگیری دقیق تر به یک تیم از كارشناسان 
پليس فتا ارجــاع شــد. مــأمــوران پس از چند 
روز ردزنی در فضای مجازی و انجام اقدام های 
برداشت  عامل  موفق شدند  سایبری  و  فنی 

مبلغ  1۹5میلیون ریالی...

تشریح یک پرونده توسط رئیس پلیس فتا خراسان رضوی

فروش گوشی با اطالعات بانکی دردسرساز شد
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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 جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه ش��رکت آهنگری پودر مشهد راس س��اعت11:00 روز  سه شنبه مورخ  
1401/03/17 در محل کارخانه واقع در مشهد کیلومتر 15 جاده کالت مقابل شهرک صنعتی مشهد تشکیل 
میگردد بنابراین از کلیه سهامداران محترم یا وکالی آنان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوت میشود 

جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2-طرح و تصویب ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت در سال 1400
3-تعیین تکلیف نحوه تقسیم سود و زیان 

4-تعیین روزنامه کثیر االنتشار برای درج آگهی های شرکت 
5-انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال

6-سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باشد
ضمنا از اعضای محترم که تمایل دارند برای سمت بازرس شرکت کاندید شوند تقاضا میشود درخواست خود 

را بصورت مکتوب تا تاریخ 1401/03/10 به دفتر شرکت ارائه نمایند. 
هیئت مدیره شرکت آهنگری پودر مشهد)سهامی خاص( 40
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آهنگری پودر مشهد )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 13374  و شناسه ملی 10380290276

 جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت متالورژی پودر مشهد راس س��اعت09:00 صبح روز سه شنبه  
مورخ  1401/03/17 در محل کارخانه واقع در مش��هد کیلومتر 15 جاده کالت مقابل ش��هرک صنعتی مشهد 
تشکیل میگردد بنابراین از کلیه سهامداران محترم یا وکالی آنان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوت 

میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2-طرح و تصویب ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت در سال 1400
3-تعیین تکلیف نحوه تقسیم سود وزیان 

4-تعیین روزنامه کثیر االنتشار برای درج آگهی های شرکت 
5-انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال

6-سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باشد
ضمنا از اعضای محترم که تمایل دارند برای س��مت بازرس شرکت کاندید شوند تقاضا میشود درخواست 

خود را بصورت مکتوب تا تاریخ1401/03/10 به دفتر شرکت ارائه نمایند.
         هیئت مدیره شرکت متالورژی پودر مشهد)سهامی خاص(  

40
10
20
20

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت متالورژی پودر مشهد)سهامی خاص(
 به شماره ثبت 5056  و شناسه ملی 10380209877

 ش���رکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراس���ان )قند فریمان( در نظر دارد نس���بت 
به طراحی و اجرای اتوماس���یون صنعتی واحد تصفیه ش���ربت خوداقدام نماید. لذا ش���رکت 
ها و پیمانکاران واجد ش���رایط میتوانند قیمت پیش���نهادی خود را ظرف مدت یک هفته از 
تاریخ  انتش���ار این آگهی به آدرس کارخانه ارس���ال و یا جهت  اطالعات بیش���تر با ش���ماره 
تلفن های۰۵۱۳۴۶۵۳۳۴۲ )واحد بازرگانی(تماس و جهت ارائه پیشنهادات خویش از طریق 

واتساب شماره ۰9۳۳۶۰۰۶9۱9 اقدام نمایند.
روابط عمومی کارخانه قند فریمان 

آگهی مناقصه
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موقوفه مسجد جواد االئمه)ع( درنظر دارد رقبات تجاری خودرا به مدت یكسال از طریق مزایده كتبی به اجاره واگذارنماید.

متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیابان آبكوه،مقابل پمپ بنزین سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه سه واحد اجارات 
مراجعه و یا با شماره تلفن 05138432011     - داخلی 5330 تماس حاصل نمایند.

مهلت شركت در مزایده تا پایان ساعت اداری سه شنبه مورخ  10     /03 /1402 می باشد. 
 پاكت های مزایده در روز چهارشنبه مورخ  11     /03     /1401 ساعت 10 در محل اداره اوقاف ناحیه سه با حضور اعضای كمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.

)) اطالعیه آگهی مزایده نوبت اول     -واگذاری به اجاره دو باب دکان ((

متراژ)مترمربع(عنوانردیف
پایه کارشناسی
آدرس محل )اجاره ماهیانه(

یک دربندمغازه تجاری 1
بلوار ساجدی ساجدی 7 خیابان فتح نبش فتح 7 000 /000 /57 ریال82.65نانوایی     - نوبت  اول

یک دربندمغازه تجاری 2
بلوار ساجدی ساجدی 7 خیابان فتح نبش فتح 7  000 /500 /16 ریال18سوپر مارکت      -نوبت دوم

 ش��هرداری ریوش در نظر دارد فراخوان واگذاری خدمات 
شهری، فضای سبز و ...شهرداری ریوش به صورت حجمی 
به شماره 2001005212000001 را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلی��ه مراحل برگ��زاری فراخوان از دریاف��ت و تحویل 
اس��ناد فراخوان تا بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
متقاضیان ش��رکت در فراخوان در ص��ورت عدم عضویت 
در س��امانه، نس��بت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای 
الکترونیک��ی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 21 /1401/2

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/2/26 ساعت 14:00
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/3/7 ساعت 12:00

- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/3/8 ساعت 9:00
نوع و مبلغ تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت 
نام��ه کتبی به مبلغ 500.000.000 ریال در وجه ش��هرداری 
ری��وش ی��ا واری��ز مبل��غ 500.000.000 ری��ال ب��ه حس��اب 

3100007230006 شهرداری ریوش نزد بانک ملی ایران
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : 

خراسان رضوی- شهر ریوش  - شهرداری ریوش
05155823905 - 05155823317

 شهرداری ریوش 

مناقصه عمومی یک مرحله ای
 فراخوان واگذاری خدمات شهری، فضای سبز و ...شهرداری ریوش به صورت حجمی
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 ش��هرداری س��المی درنظردارد با توجه به مجوز ش��ماره 32 مورخ 1401/1/30 ش��ورای اسالمی 
ش��هر س��المی مناقصه عمومی واگذاری امورات خدمات ش��هری وفضای س��بز را بصورت حجمی 
ازطری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت برگزارنماید.کلی��ه مراحل برگ��زاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد والزم است 
مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی 

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

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

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

 هاشم اسماعیل نژاد-  شهردارسالمی

فراخوان مناقصه عمومی )نوبت دوم(

ف
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جغتای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رأی شماره ۱۸۰۰۰۰۴۵ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسن میراسماعیلی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۷۸ صادره از جغتای، در یک قطعه 

زمین مزروعی، به مساحت ۵۱۸۴۵.۴۳ 
متر مربع، قس��متی از پالک ش��ماره ۴۱ فرعی از ۱۷ - اصلی ) موسوم به اراضی طرسک ( از بخش ۷ سبزوار حوزه 
ثبت ملک جغتای، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت مشاعی ثبتی، آقایان محمدابراهیم زرقانی فرزند ذبیح اهلل 
مقدار ۷۵۰۰ مترمربع و مهدی حیدریان فرزند حس��ین مقدار ۴۰۰۰ مترمربع و عباسعلی جغتایی فرزند قربانعلی 
مقدار ۳۳۳۴۵.۴۳ مترمربع و براتعلی جغتایی فرزند محمدابراهیم مقدار ۷۰۰۰ متر مربع به نام متقاضی مزبور محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-۴۰۱۰۱9۶۶
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

حمیدرضا آریان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جغتای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رأی ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۸۰۰۰۰۴9 - ۱۴۰۱/۰۲/۱9 هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمیرزا هاشمی شکیب فرزند محمود بشماره شناسنامه ۱۳۴۳ صادره از جغتای، 
در یک قطعه زمین مشجر، به مساحت ۵۲۵۰9.۸۵ مترمربع، قسمتی از پالک ۱۱۷ فرعی از ۲۷۱ - اصلی ) موسوم 
به اراضی اهلل آباد ( واقع در بخش ۷ س��بزوار حوزه ثبت ملک جغتای خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت ثبتی 
آقای محمدهاشم نجفی فرزند جعفر به نام متقاضی مزبور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰    آ- ۴۰۱۰۱9۶۷

حمیدرضا آریان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جغتای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رأی شماره ۱۸۰۰۰۰۵۳ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۱9 هیات اول دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سیداسداله راهنمای راد فرزند سید حسن بشماره شناسنامه ۸۸۶ صادره از جغتای، در یک 

قطعه زمین مزروعی، به مساحت ۵۱۴۵۵.9۶ 
متر مربع، قسمتی از پالک شماره ۱۸۷ - اصلی )موسوم به اراضی ازقندی( واقع در بخش ۷ سبزوار حوزه ثبت ملک 
جغتای خریداری مع الواسطه از محل مالکیت ثبتی آقای اسداهلل عندلیبی فرزند ابوالقاسم محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  آ- ۴۰۱۰۱9۶۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵       تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

حمیدرضا آریان پور-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جغتای

 

ش��هرداری گلبهار به اس��تناد مجوز 
ش��ماره 362 مورخ��ه 1400/04/05 ش��ورای 
اس��المی محترم ش��هر گلبه��ار در نظ��ر دارد ، 
تاسیس��ات رفاهی- پذیرایی موجود در پارک 
پرن��د، طبق مزای��ده و در قالب اج��اره واگذار 
نمای��د. لذا از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی 
دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده 
حداکثر تا تاریخ1401/03/03 ، به آدرس بولوار 
اس��تقالل- ابن س��ینا ، ساختمان ش��هرداری،  
دبیرخانه ش��هرداری گلبه��ار، مراجعه نمایند.

شرایط:
1.ارائ��ه ضمان��ت نام��ه بانک��ی یا واری��ز مبلغ 
ش��ماره  حس��اب  ب��ه  ری��ال   100.000.000
0211106075000 بن��ام ش��هرداری گلبه��ار نزد 
بانك صادرات بابت سپرده شرکت در مزایده .

2. شهرداری باستناد بند 5 ماده 5 آئین نامه 
مالی ش��هرداری ها در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار است.

3. س��پرده نف��رات اول ت��ا س��وم ت��ا انج��ام 
تش��ریفات قانون��ی مزای��ده و عق��د ق��رارداد 
مسترد نخواهد شد. ضمنا در صورت انصراف 
هر یك از ش��رکت کنن��دگان س��پرده آنان به 
ترتی��ب به اس��تناد م��اده 8 آئین نام��ه مالی 
شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4. مهلت تحویل پیش��نهادات تا پایان وقت 
اداری  روز چهارش��نبه مورخ 03/04/ 1401 
می باشد. پیشنهادات در تاریخ 1401/03/05 

بازگشایی می گردد.
5. هزین��ه درج در دو نوب��ت آگه��ی به عهده 

برنده مزایده می باشد.
6. سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مزاید قید 

شده است.
تلفن پاسخگویی: 051-38323232  

داخلی 146                
علیرضا اصغری- شهردار گلبهار

آگهی مرحله دوم ؛ اجاره تاسیسات رفاهی پذیرایی واقع در 
پارک پرند )نوبت دوم(

ف
,4
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   احیای هزار 
واحد صنعتی 
در کشور  
سردار زهرایی 
رئیس سازمان بسیج 
سازندگی کشور در 
بیرجند از تفاهم نامه 
اجرای طرح های 
محرومیت زدایی در 
محالت حاشیه شهر 
و احیای هزار واحد 
کوچک و متوسط 
و خرد صنعتی با 
همکاری بسیج 
سازندگی خبر داد.

خبر غفوری- رضایی  پنجمین 
و آخــریــن نشست علمی ماه 
امـــت بــا مــوضــوع »مــهــاجــران 
افــغــانــســتــانــی و ظــرفــیــت هــای 
مشترک آن ها با فرهنگ اسالمی 
ایرانی« در حاشیه این رویــداد 

برگزار شد.
بهرام زاهدی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات راهبردی 
انــدیــشــه ســازان نــور گفت: بــا توجه بــه عــنــوان این 
نشست مــا از یــک طــرف در مــورد مجموعه ای از 
انسان ها صحبت می کنیم و از طرف دیگر در مورد 
فرهنگ آن ها، زمانی که راجع به فرهنگ این افراد 
صحبت می شود بی تردید با هویت آن هــا مرتبط 
می شود. یعنی این افراد چه هویتی دارند؟ زمانی که 
از یک افغانستانی صحبت می شود بی شک یک 
هویت مشترک ملی جغرافیایی و چندین هویت 
قومی که در افغانستان زندگی می کنند مدنظر 
است. اقوامی چون پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها 
و ازبک ها که این قوم های بزرگ افغانستان هستند.

وی ادامه داد: در قوم هزاره وقتی موضوع شیعه بودن 
باشد اقوامی چون سادات و قزلباش هم حضور دارند 
که آن ها هم به نوع خودشان یک قوم محسوب شده 
و گاهی مورد هجوم دسیسه های دشمن هم بوده اند. 
فرهنگ اسالمی ایرانی هم با دو رکن اسالمیت و 
ایرانیت است که در یک قسمت دین باشد و در سوی 

دیگر سنت ها و فرهنگ های مختلف وجود دارد.
با اشاره به این دوبیتی که می گوید 

ای برادر تو همه اندیشه ای 
مابقی تو استخوان و ریشه ای

اکنون در مــورد این 1+4 که همان چهار قوم بزرگ 
افغانستانی و 1+2 که می شود فرهنگ ایرانی اسالمی 
صحبت کنیم و نتیجه گیری کنیم کــه فرهنگ 
اسالمی ایرانی چه نقشی در آینده جهان اسالم 

می تواند ایفا کند.
موضوع 1+4 از سال 1۷4۷ میالدی به صورت یک 
واحد سیاسی مجزا به نام افغانستان شکل گرفته 
است. از این چهار قومی که جامعه افغانستان را 
تشکیل داده اند قوم پشتون ها از جمعیت بیشتری 
نسبت به سایر قوم ها برخوردارند و در استقالل و 
پیرایش افغانستان نقش بیشتری داشته اند که 
می بینیم تا به امروز بیشتر حاکمان افغانستان از 
پشتون ها هستند. پشتون ها از نظر فرهنگی میانه 
فرهنگ ایرانی و هندی بوده اند البته بیشتر به سمت 
ایرانی گرایش داشته اند به خصوص زبان پشتو که از 

دوران اوستا در دسته بندی زبان ایرانی قرار می گیرد 
به ویژه ایرانی شرقی، زبان هایی مثل پامیری، وخی و 
سغری است. بحث انتساب پشتون ها به حضرت 

داوود هم مطرح بوده است.

تاریخ مهاجرت افغانستانی ها به ایران ◾
در ادامه این نشست جمال الدین سجادی، فعال 
فرهنگی و مسئول پیج خبری گلشهرگرام گفت: 
در مقدمه به تاریخ مهاجرت افغانستانی ها به 
ایران می پردازم. آن ها در سه دوره تاریخی به ایران 
مهاجرت کردند نخستین مهاجرت در 1۸۳ سال 

پیش و پس از قتل عامی بود که عبدالرحمان خان 
انجام داد. این حاکم پشتون حدود ۶2درصد از قوم 
هزاره را قتل عام می کند که هزاره ها به ناچار به ایران 
مهاجرت می کنند. تفرقه بین اقــوام افغانستان از 
حکومت عبدالرحمان خــان توسط انگلیسی ها 
شروع می شود که قوم گرایی را در آنجا پررنگ کردند. 
تا جایی که علیه قوم هزاره حکم ارتداد صادر کردند. 
این موضوع سبب ناامنی برای هزاره ها شد. در زمان 
قاجاریه بزرگ ترین دلیل مهاجرتشان بحث مذهبی 
بود، زیرا دولت ایران شیعه و قدرتمند بود و پادشاه 
وقت ایــران حتی طی نامه ای به عبدالرحمان خان 

توصیه کرد شیعیان را مورد آزار و اذیت قرار ندهد.
افرادی که در 1۸۳ سال پیش مهاجرت کردند در ایران 
پراکنده شده اند و زندگی می کنند و اکنون با داشتن 
شناسنامه با ایرانی ها ادغــام شــده انــد. مــوج دوم 
مهاجرت در دوره کمونیسم افغانستان اتفاق افتاد 
که قوم هزاره این بار به جرم دوستی آیت هللا خمینی 
قتل عام شدند. موج سوم مهاجرت هم در دهه ۷0 
رخ می دهد این بار حضور طالبان، منطقه را برای 
همه به خصوص قوم هــزاره ناامن کردند و موجب 

مهاجرت عده زیادی از مردم شدند.
ــران وجــود دارد و  اکنون جامعه مهاجری که در ای
بیشتر آن ها از قوم هزاره هستند موجب شده است 
دیدگاه ایرانی ها از افغانستانی ها این باشد که آن ها 
چشم بادامی هستند در حالی که این شاخصه 
هزاره هاست. هزاره ها تاکنون وفاداری خود را به کشور 
ایــران با شرکت در جنگ تحمیلی و جنگ سوریه 
نشان داده اند. سجادی در پایان مدعی شد:  در ۶ ماه 
گذشته با آمدن حکومت طالبان نخبگان افغانستان 
مورد حمایت الزم قرار نگرفتند، اما از آن طرف توسط 
کشور های اروپایی فرا خوانده شدند. براساس آمار 
وزارت خارجه به تازگی حدود 5 میلیون افغانستانی 

وارد ایران شده اند.

در آخرین نشست علمی »ماه امت« ظرفیت های فرهنگی مشترک 
مهاجران افغانستانی با ایران اسالمی بررسی شد

گلشهر اقوام و فرهنگ ها 

خبرخبر
روزروز

آبرسانی با تانکر به ۸۸ روستای نهبندان 
سرپرست فــرمــانــداری نهبندان گفت: در حــال حاضر 
آبرسانی سیار به ۸۸ روستای این شهرستان با جمعیت 

4هزار و ۷۶۶ نفر با تانکر انجام می شود.
ابوالفضل ایروانی در گفت وگو با ایرنا افزود: آب ارسالی به 
روستاها فقط نیاز شرب روستاییان را رفع می کند و برای رفع 
سایر مصارف باید آب بیشتری حمل شود که در این زمینه با 

کمبود اعتبار مواجه ایم و در صورت تخصیص اعتبار، حجم 
آب ارسالی افزایش خواهد یافت.

سرپرست فرمانداری نهبندان گفت: با توجه به گرمای 
هــوا در فصل تابستان پیش بینی مــی شــود روستاهای 
آبرسانی سیار در این شهرستان از ۸۸ به 11۸روستا به دلیل 

خشکسالی، کم آبی و قطعی آب در شبکه ها افزایش یابد.

وی به مهم ترین مشکالت آبرسانی سیار اشاره کرد و گفت: 
با توجه به پراکندگی و طوالنی بودن مسیرهای آبرسانی و 
جاده های نامناسب هزینه استهالک ماشین آالت حمل آب 
بسیار باالست و در این زمینه نیازمند تأمین اعتبار هستیم.

ایروانی افزود: همچنین ناوگان آبرسانی سیار شهرستان 
نهبندان که سه دستگاه آن متعلق به شرکت آب و فاضالب 

است، دو دستگاه فرسوده شده و نیاز به جابه جایی دارد، 
همچنین در فصل تابستان با توجه به افــزایــش حجم 
آبرسانی نیاز به اختصاص یک تانکر حمل آب دیگر داریم.

وی بیان کرد: در حال حاضر 100 تانکر و مخزن ذخیره آب در 
روستاهای شهرستان نصب شده که از این تعداد 20دستگاه 

فرسوده و برای نوسازی نیازمند تأمین اعتبار است.

خبر
    انتقاد معاون دادگستری 

از روند انتقال صنوف آالینده بیرجند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 

دادگستری خراسان جنوبی گفت: قصه پرغصه 
صنوف آالینده بیرجند نیازمند نگاه ویژه از 

سوی همه متولیان است زیرا با وجود برگزاری 
جلسه های فراوان، تحرک الزم دیده نشده که سبب 

انتقال این صنوف به خارج از شهر شود.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم یداهلل وحدانی نیا 
افزود: با توجه به اهمیت انتقال صنوف آالینده 

بیرجند به خارج از شهر، مشوق های الزم و حمایت 
همه جانبه از این صنوف توسط دستگاه های 
اجرایی اعمال شود.  به تازگی فضای مجازی 

در ارتباط با صنوف آالینده به بستر برخی 
بداخالقی ها تبدیل شده و بیانگر این موضوع است 

که برای انتقال صنوف از مرکز شهر به سایت جدید 
اهتمام الزم وجود ندارد.

وی افزود: بی میلی و  بی رغبتی به وجود آمده برای 
انتقال صنوف آالینده به دلیل نبود برخی مشوق ها 

یا زیرساخت های الزم در سایت مورد نظر است.

مانور ویژه حمایت های 
اجتماعی در حاشیه شهر 

معاون امور جوانان هالل احمر خراسان رضوی 
از اعــزام تیم سحر معاونت جوانان استان به 
مناطق محروم حاشیه شهر مشهد در هفته 

هالل خبر داد.
علیرضا مــعــیــن زاده بــا اعـــالم ایــن خبر افـــزود: 
تــیــم هــای ســحــر اعــضــای جــوانــان هــالل احــمــر 
خــراســان رضـــوی بــه مــدت دو روز از 20 تــا 21 
اردیبهشت با هدف حمایت روانــی از کودکان 
و نــوجــوانــان بــه منطقه شهید رجــایــی مشهد 
اعــزام شدند. وی اظهار کرد: تیم های حمایت 
روانـــی سحر خدماتی را در قالب برنامه های 
متنوع فرهنگی، آمــوزشــی از قبیل خدمات 
روان شناختی، نقاشی و رنگ آمیزی)روی دیوار، 
پارچه و..(، پناه گیری در زمــان زلزله و برگزاری 
مسابقات و بــازی هــای بومی محلی و نمایش 

عروسکی، ایجاد درخت آرزوها و...ارائه کردند.
معاون امــور جوانان با اشــاره به اینکه بیش از 
یــک هــزار کــودک از خدمات تیم های حمایت 
روانی و اجتماعی معاونت جوانان هالل احمر 
خراسان رضوی بهره مند شدند، افزود: در این 
مانور خدمت، همزمان تیم هایی از معاونت های 

بهداشت و درمان و داوطلبان حضور داشتند.
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در استان

فی
س

 یو
ارا

س
  

ج
/1
41
06
65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/4
01
00
22
0

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ط
/4
01
01
71
4

نقاشی گلستان رنگ روغنی، 
پالستیک، آکرولیک بتونه کناف

تعمیرات، پایین ترین قیمت
09152020678-09158080678

ج
/4
01
00
58
6

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265

ج
/4
01
01
91
7

ج
/4
01
00
33
5

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

38824494

تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"

09155597618-37532823

ط
/1
41
14
07

گازرسانی

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

ط
/1
41
14
48

عالی ومناسب
تعمیرات بنایی 

وبازسازی 
بناهای قدیمی 
09151118806

دفترمهندسی معماری نیکخو

ج
/1
41
24
67

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
41
24
56

خریدار عادالنه

پ
/1
40
42
53

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

پ
/1
40
42
52

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/1
41
06
37

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

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
/4
01
00
74
8

تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405



جریمه 
57میلیونی 

امالکی بی انصاف
 سیدالموسوی 

مدیرکل تعزیرات 
حکومتی خراسان 

شمالی گفت: در پی 
شکایت از یک واحد 

صنفی مشاور امالک، 
مبنی بر اخذ وجه 
اضافه کمیسیون، 

تخلف صورت گرفته 
محرز دانسته شد 
و متهم به پرداخت 

جریمه 380 میلیون 
ریالی در حق دولت و 

190 میلیون ریالی در 
حق شاکی محکوم و 
رأی مذکور اجرا شد.

خبرخبر
روزروز

رئــیــس پلیس فتا خــراســان 
رضــــوی گــفــت: خــانــمــی که 
بـــا دســتــیــابــی بـــه اطــاعــات 
حساب بانکی یک شهروند 
مشهدی مبلغ 195میلیون 
ــرده بــود  ــ ــال بـــرداشـــت کـ ــ ریـ

شناسایی و دستگیر شد.

بی توجهی، عامل سرقت از حساب ◾
به گــزارش قدس، سرهنگ جواد جهانشیری 
در تشریح این خبر گفت: چند روز پیش مرد 
جوانی با در دست داشتن مرجوعه قضایی به 
پليس فتا استان مراجعه کــرد و درخصوص 
برداشت غيرمجاز 195ميليون ريالی از حساب 
بانكی اش توسط فرد و یا افراد ناشناس شكايتی 
را در اداره پلیس فتا مطرح کرد و برهمین اساس 
خــواســتــار شناسایی عــامــل و یــا عــامــان این 

اقدام شد.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی افــزود: طبق 
روال پس از بازخوانی مستندات ارائه شده از 
سوی مالباخته پرونده بــرای پیگیری دقیق تر 
بــه یــک تیم از كارشناسان پليس فتا ارجــاع 
شد. مأموران پس از چند روز ردزنی در فضای 
مجازی و انجام اقدام های فنی و سایبری موفق 
شدند عامل برداشت مبلغ 195میلیون ریالی از 
حساب مالباخته را که زنی جوان بود شناسایی 
و متهم را در محل اختفایش دستگير كردند. 
سرهنگ جهانشیری تصریح کرد: در تحقيقات 
به عمل آمــده توسط کارشناسان پلیس فتا 
استان مشخص شد تمامی اقدام های مجرمانه 
از سوی فرد بازداشت شده در پی خرید یک 
دستگاه گوش هوشمند صورت گرفته است. 
وقتی فرد دستگیر شده پی می برد گوشی دست 
دوم خریداری شده پیش از فروش از اطاعات 
حساس پاک سازی نشده و اطاعات حساب 

بانکی فروشنده روی گوشی وجود دارد نقشه 
برداشت وجوه را طراحی و با انجام دو تراکنش 
ابتدا مبلغ مذکور را از حساب مالباخته خارج و 
در ادامه برای آنکه مأموران پلیس را گمراه کند 
با انتقال و چرخش های مکرر مبلغ برداشتی 
بین چند حساب بانکی سعی در مخفی ماندن 
هویت خودش داشت. اما با توجه به اینکه فرد 
شاکی به موقع به مرکز فوریت های سایبری 
پلیس فتا مراجعه کــرد کارشناسان ایــن فرد 
کاهبردار را در رسیدن به نیت شومش ناکام 

گذاشتند.

 امنیت سایبری را باال ببرید ◾
ایــن مقام مسئول به شهروندان توصيه کــرد: به 
منظور پيشگيری از وقوع هرگونه جرايم اينترنتی، 
در حفظ و امنیت حساب بانکی خود کوشا بوده 
ــذاری گوشی به افــراد غیر  و پیش از فــروش یا واگـ
نسبت به خالی بودن گوشی از اطاعات اطمینان 
حاصل نمایند. رئیس پلیس فتا خراسان رضوی 
بیان کــرد: در ایــن پرونده کوتاهی شهروند عامل 
اصلی بروز این واقعه بود و همان طورکه اشاره شد 
پیش از فروش گوشی هوشمند ابتدا درخصوص 
حذف و پاک کردن اطاعات حساب و نرم افزارهای 

بانکی و همچنین دیگر برنامه های کــاربــردی که 
دسترسی دیگر افراد به آن ها می تواند خسارت های 
مــادی و معنوی در پی داشته باشد اقـــدام شود. 
سرهنگ جهانشیری ادامـــه داد: از ســوی دیگر 
شهروندان باید دقت داشته باشند از نگهداری و 
ذخیره سازی دائمی تصاویر خصوصی روی گوشی 
ــودداری و سعی کنند در بازه های  تلفن همراه خـ
زمانی کوتاه درخصوص انتقال تصاویر به محل های 
ذخیره سازی امن مبادرت کنند. حتی برای محافظت 
بیشتر از نرم افزارهای رمزگذاری استفاده کنند تا در 
صورت مفقود شدن کارت حافظه و یا دیگر اتفاق ها 
دسترسی به این گونه اطاعات به آسانی صورت 
نپذیرد. وی بیان کرد: از سویی این احتمال وجود 
دارد که برخی شهروندان در این زمینه اطاعات 
کافی نداشته باشند که می طلبد پیش از فروش 
گوشی تلفن همراه هوشمند خود حتماً با دوستان 
و یا آشنایان مورد اطمینان مشورت کنند تا مورد 
خسارت واقع نشوند. همچنین بارها توصیه شده و 
بازهم تأکید می کنم که شهروندان برای خرید از کارت 
بانکی مخصوص این کار استفاده کنند که موجودی 
حداقلی داشته باشد و در تمامی خرید ها چه به 
صورت آناین و چه فیزیکی از آن کارت استفاده 
کنند و پس از خالی شدن موجودی با انتقال وجه 
مشکل را حل کنند. این کار می تواند در کاهش وقوع 
سرقت های اینترنتی و حتی کپی کردن کارت بانکی 
کمک فراوانی به شهروندان کند و اگر هم اطاعات 
این دست کارت ها لو بــرود ســارق اینترنتی و... به 
موجودی باالیی دسترسی نخواهد داشت. سایت 
پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir پل 
ارتباطی میان شهروندان بوده و هموطنان می توانند 
در صورت مواجهه با هرگونه موارد خاف قانون در 
فضای مجازی آن را از ایــن طریق به پلیس اعام 
دارند. همچنین مرکز فوریت های سایبری با شماره 
تماس 096380 به صورت شبانه روزی در موضوعات 
جرایم سایبری به شهروندان خدمات ارائه می کند.

تشریح یک پرونده توسط رئیس پلیس فتا خراسان رضوی

فروش گوشی با اطالعات بانکی 
دردسرساز شد

خبر
کشف ۱۷ تن روغن خوراکی 

احتکار شده
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از کشف 
1۷ تن روغن خوراکی احتکار شده در انبار یکی از 

واحدهای صنفی در اسفراین خبر داد.
ــی زاده، رئــیــس کل  ــ ــرات ــ حــجــت االســام رضـــا ب
دادگستری خراسان شمالی گفت: با توجه به 
اجــرای مرحله جدید طرح هدفمندی یارانه ها 
در کشور که با هــدف توزیع عــادالنــه ثــروت در 
جامعه و بهبود معیشت دهــک هــای پایین 
جامعه و اقشار آسیب پذیر جامعه به انجام 
ــراد سودجو و  رسید، متأسفانه  تعدادی از اف
فرصت طلب نیز در ایــن بحبوحه مــبــادرت به 
ــودداری از عرضه  اقــام  کاالهای  احتکار و خـ
اساسی مــورد نیاز مــردم کــرده انــد بــه طــوری که 
به تازگی در جریان بازرسی از یک انبار نگهداری 
کاال در شهرستان اسفراین  1۷ تن روغن خوراکی 

احتکار شده، کشف و ضبط  شد.
به گزارش ایسنا، مقام عالی قضایی استان افزود: 
پیش از کشف این مقدار روغن احتکار شده،  
تعامات و هماهنگی های الزم بین دستگاه های 
اجرایی و نظارتی به عمل آمد و شبکه تأمین و 
عرضه کاالهای اساسی مورد رصد و پایش قرار 
گرفت که در نتیجه آن ضمن شناسایی محل 
نگهداری کــاالهــای احتکار شــده، دستورهای 
قضایی الزم به منظور اعمال مراقبت های دقیق 
صادر شد و سپس روغن های مورد اشاره ضبط 
و عاوه بر پیشگیری از خروج اقام مکشوفه از 
استان، متهم نیز تحت پیگرد قانونی قرار گرفت 

و به مرجع ذی صاح معرفی شد.

برخورد پراید با تیبا 6 نفر را 
راهی بیمارستان کرد

فرمانده پلیس راه بردسکن گفت: برخورد رخ به 
رخ یک دستگاه تیبا با یک دستگاه پراید در محور 

بردسکن به سبزوار، 6 مصدوم برجای گذاشت.
سرهنگ محمد چرمگی تجاوز به چپ سواری 
پراید در قوس پیچ را علت حادثه دانست و افزود: 
محور بردسکن به سبزوار ظرفیت حجم باالی 
ترافیک خودرو های سنگین و سواری را در حال 

حاضر ندارد و همچنان تلفات می گیرد.
وی ادامه داد: این محور پرتردد به میدان جنگ 
تبدیل شده است، چراکه از ابتدای سال تاکنون 
چهار فقره تــصــادف فوتی و 16 فقره تصادف 

جرحی را شاهد بودیم.
فرمانده پلیس راه بردسکن یـــادآور شــد: سال 
ــــوت در  گــذشــتــه از کـــل حـــــوادث مــنــجــر بـــه ف
تصادفات حوزه بردسکن، ۴0درصد مربوط به 

محور بردسکن-سبزوار بود.
بـــه گـــــزارش صــداوســیــمــا، وی از مــســئــوالن 
درخواست کرد تا بــرای رفع نقاط حادثه خیز، 
ــوری انـــجـــام دهــنــد و  ــ اقــــدام هــــای ســریــع و فـ
خاطرنشان کرد: برای کاهش حوادث این مسیر 
مواصاتی، اصاح پیچ های غیراستاندارد، بهبود 
کیفیت آسفالت، تعویض حفاظ ها و ایمنی 
پل ها از اقدام های کوتاه مدت محسوب می شود، 
ولی راهکار اساسی، دوبانده شدن این محور 

است که تحقق آن عزمی جدی تر می طلبد.

در شهر3
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تجهیز بیمارستان های مشهد به دستگاه بی خطرسازی زباله
رئــیــس اداره ســامــت محیط و کـــار دانــشــگــاه علوم 
پزشکی مشهد به صداوسیما گفت: هم اکنون همه 
بیمارستان های زیرپوشش دانشگاه، بخش خصوصی، 
خیریه و دولتی مجهز به دستگاه بی خطرساز است و 
پس از بی خطر کردن زباله از طریق شهرداری جمع آوری 

می شود.

ــیــان ایــنــکــه زبــالــه  مــهــنــدس عــلــی اصــغــر حــســنــی بــا ب
کلینیک ها، آزمایشگاه ها، دندان پزشکی و مطب ها 
ــد  ــه بـــایـــد رونـ ــت کـ ــی اســ ــای عــفــون ــه هـ ــالـ ازجــمــلــه زبـ
بی خطرسازی را سپری کنند، خاطرنشان کــرد: برخی 
شرکت های دارای مجوز از وزارت بهداشت و محیط 
زیــســت، در زمینه بــی خــطــر ســازی زبــالــه هــا فعالیت 

می کنند، بنابراین همه مراکز درمانی باید با این شرکت ها 
قرارداد داشته باشند و پس از بی خطرسازی، زباله ها را به 

شهرداری تحویل دهند.
وی با اشاره به اینکه پسماندهای پزشکی با زباله شهری 
شرایط متفاوتی دارد و بیماری زایی آن ها به مراتب باالتر 
از زباله های عمومی اســت، گفت: همه مراکزدرمانی 

بــایــد پیش از تحویل زبــالــه هــا بــه شــهــرداری، آن هـــا را 
بی خطرسازی کنند. رئیس اداره سامت محیط و کار 
ــزود: هر مرکز درمانی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد اف
که خارج از این چارچوب فعالیت کند از مراکز بهداشتی 
اخطار دریافت می کند و اگر روند را اصاح نکند محیط 

زیست آن را  به دادگاه معرفی می کند.

خط قرمز
    خسارت 15 میلیاردی تگرگ 

به باغ های پسته جوین
مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت: بارش تگرگ 
و جاری شدن سیالب در روزهای اخیر، بیش از 

15میلیارد ریال به بخش کشاورزی این شهرستان 

خراسان رضوی خسارت وارد کرد.
به گزارش ایرنا، علی اکبر قارزی افزود: 5هزار و 373 
هکتار پسته در شهرستان جوین زیر کشت قرار دارد 
که 3هزار و350 هکتار از آن را درختان بارور تشکیل 

می دهند.  وی ادامه داد: براساس آمار کارشناسان، 

تگرگ موجب خسارت ۲0درصدی به محصول 
درختان بارور شده است.

مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت: بیمه محصوالت 
کشاورزی مخاطرات طبیعی شامل سیل، تگرگ، 

یخبندان، سرمازدگی و خشکسالی را شامل می شود 

که تالش می شود ضریب نفوذ بیمه در عرصه های 
کشاورزی جوین افزایش یابد.

گستره زمین های باغی و زراعی جوین 35هزار 
هکتار و محصوالت عمده آن گندم، جو، چغندرقند، 

زیره، پیاز، هندوانه و پسته است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان 
ــی از جــــــذب هـــــــزار و  ــالـ ــمـ شـ
ــد بـــا اجـــرای  ۷00حـــامـــی جــدی
پویش بــه عشق عــلــی)ع( خبر 

داد.
مجید الهی راد با اشــاره به هدف گذاری این 
نهاد در ماه مبارک رمضان به منظور جذب 
2هزار 500 حامی جدید برای ایتام نیازمند، 
گفت: این هدف گذاری در قالب پویش »به 
عشق علی)ع(« انجام شد که اکنون بیش از 

هزار و ۷00 حامی جدید جذب شد.
وی با بیان اینکه با جذب این تعداد حامی 
جدید 3هزار و 828 فرزند یتیم و محسنین 

ــر پــوشــش حــامــیــان جــدیــد قـــرار گرفتند،  زی
ــرد: هــم اکــنــون 6هـــزار و 611 کــودک  اظــهــار ک
نیازمند اســتــان تحت حمایت ایــن نهاد 
هستند که از این تعداد 3هزار و 282 یتیم و 

3هزار و 1۴8 نفر فرزند محسنین هستند.
الهی راد گفت: حامیان ایتام استان پارسال 
62میلیارد و ۷00 میلیون تومان کمک کردند 
که نسبت به سال 1399، 69درصد افزایش 

دارد.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: 
در مجموع 5۷ میلیارد و ۴00 میلیون تومان 
برای کمک به ایتام استان هدف گذاری شده 

بود که 109درصد آن محقق شد.

مدیر بنیاد مسکن فــاروج گفت: 
از بزرگ ترین آسیب ها در اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن، ضعف 
بنیه اقــتــصــادی متقاضیان در 
تأمین آورده اولیه بــرای استفاده از آن است. 
وحید خاکپور در گفت وگو بــا ایسنا، افــزود: 
چالش اولــیــه در همین گــام نخست و تأمین 
۴0میلیون  تومان بــرای استفاده از تسهیات 

3میلیارد ریالی است.
وی با اشاره به اینکه با این ارقام یک واحد تکمیل 
و به بهره برداری نمی رسد، گفت: 630 نفر در طرح 
جهش نهضت مسکن نام نویسی کردند که از 
این تعداد 300 نفر رد درخواست و انصراف دادند. 

35 نفر در این مجموعه تشکیل پرونده داده اند 
که از بین متقاضیان فاروجی 12نفر و در تیتکانلو 

5 نفر آورده را تکمیل کرده اند.
خاکپور به ریزش 50درصدی متقاضیان اشاره 
کرد و افــزود: در حال حاضر در سایت مسکن 
مهر فاروج واحدهای آماده بین 2میلیارد و 500 
تا 3میلیارد و 500 میلیون ریال معامله می شود و 
با این روند آیا برای متقاضیان خرید یکی از این 
واحدها به صرفه تر است یا تأمین ۴00 میلیون 
ریال آورده اولیه با دریافت تسهیات 3 میلیارد 
ریالی با نرخ سود 18درصــد که با یک حساب 
سرانگشتی متقاضی باید در حدود 10میلیارد 

ریال برای تکمیل این واحد هزینه کند؟

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی خبر داد

 »jجذب ۱۷00 حامی در پویش»به عشق علی
مدیر بنیاد مسکن فاروج اعالم کرد

ضعف بنیه اقتصادی، مانع اصلی مسکن ملی

اقتصادجامعه

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی

حفاظتی  ایمنی  سیستمهای  دوره 
اعالم  مداربسته،  دوربین،  )دزدگیر، 
دربهای  تصویری،  آیفون  حریق، 
خانگی،  لوازم  تعمیر   ،) برقی 
 ،PLC و  صنعتی  برق  های  دوره 
تعمیرات  دوره  ساختمان،  برق 
های  دوره  کامپیوتر،  تخصصی 

ICDL، اتو کد، فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

دیپلم  های  مهارت  افزار،  نرم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

051-37285662
نبش مطهری جنوبی13
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رس��اند آقای مجید طاهری قندهاری 

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 7697
 به نشانی: میدان ده دی نبش امام خمینی 35 

نیم طبقه اول پالک 1/559
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: 09155032749
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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آقای رضا ابراهیمی فرزند علی 
پدرام همسر شما خانم یگانه میر 

زاده رهنی بموجب حکم دادگاه 
شعبه 21 تصمیم بر مطلقه نمودن 
خود را دارند از طریق نشر آگهی 
به شما ابالغ میشود ظرف مدت 7 
روز با همراه داشتن مدارک به 

نشانی مشهد خیابان رسالت نبش 
رسالت 14/1 دفتر طالق 14 مشهد 
مراجعه نمایید در غیر اینصورت 
همسرشما میتواند بصورت یک 

 طرفه خود را مطلقه نماید.
سر دفتر طالق شماره ی 14

مشهد - حسین فتوحی

آموزشگاه های
تخصصی

کارگرماهر

مشاغل گوناگون

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه
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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
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40
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن



   تسهیالت 
۳۵۰ میلیونی 
پروژه های 
خودمالکی   
قاسم قاسمی، 
مدیرکل راه و 
شهرسازی خراسان 
شمالی گفت: 
برای پروژه های 
خودمالکی در مرکز 
استان به ازای هر 
واحد ۳۵۰ میلیون 
تومان و در سایر 
شهرها ۳۰۰ میلیون 
تومان پرداخت 
می شود.

خبر

بانو  انتصاب دو 
به عنوان 
مدیرکل  در 
خراسان شمالی

دو مدیرکل زن در 
استانداری خراسان 
شمالی منصوب شدند.
با حکم محمدرضا 
حسین نژاد، استاندار 
خراسان شمالی،  
ام البنین اصفهانی به 
عنوان مدیرکل دفتر 
مدیریت عملکرد، 
بازرسی و امور حقوقی 
استانداری و زهرا معینی 
یکتا به عنوان مدیرکل 
امور بانوان و خانواده 
استانداری منصوب 
شدند.
ام البنین اصفهانی 
۲۸فروردین به عنوان 
سرپرست دفتر 
مدیریت عملکرد، 
بازرسی و امور حقوقی 
استانداری خراسان 
شمالی و زهرا معینی 
یکتا ۳۰فروردین به 
عنوان سرپرست دفتر 
امور بانوان و خانواده 
استانداری خراسان 
 شمالی منصوب 
شده بودند.
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افقی ◾
1. جــداســازی اجــزای یک مخلوط با عبور 
ــاز مــتــحــرک از روی یــک فــاز  دادن یــک فـ
ساکن – ابــر زمینی ۲. نــام دیگر حضرت 
خضر)ع( - شیمی کربن - بدبختی ۳. از 
ملزومات طبخ آش – مشت را نمونه آن 
می دانند – مرحله میانی زراعــت 4. شیره 
خــرمــا – بـــاد خــنــک و مــایــم – کــارگــردان 
ــرق – پول  »جنگ ســتــارگــان« 5.قــبــل از ب
برخی از آن بــاال مــی رود – آزرده و رنجیده 
6. نقاش- آوای گرگ – اما ، ولی 7. حیله گر 
– تــفــاوت - گریختن ۸. شـــادی – ضمیر 
درونی – نت منفی – قوچان قدیم 9. زادگاه 
رازی – سنگی که براثر هوا متاشی شده - 
سوغات کاشان 1۰. صفحه الکترونیکی – مار 
عظیم الجثه سمی خطرناک با سری پهن و 
گردنی باریک - کانالی در مصر که جمال 
عبدالناصر آن را ملی اعام کرد 11. انگشتان 
دســـت - هـــاتـــف- نــویــســنــده شــوخ طــبــع 
ایرلندی »کاندیدا« 1۲.نم دار – سخندان – 
تکیه دادن 1۳.رستوران فرنگی – خباز- اشاره 

14. کاندیدا – رنگ –آتشفشان نیمه فعال  
سیستان و بلوچستان 15. معاون هیتلر – 

ورزشگاه ملی فرانسه

عمودی ◾
1. حق الزحمه – ابــزار ورزش ژیمناستیک 
- آشـــوب ۲. واحـــد سنجش شــدت زلزله 
– تیمی در رقابت های فوتبال یــورو ۲۰۲۰ 
کــه بــا حــذف فرانسه شگفتی ساز شــد – 
واحــد شمارش احشام ۳. واحــد اختاف 
پتانسیل الکتریکی – قبیله پیامبر اعظم)ع( 
- بازسازی 4. کشور – شبح - طول 5. یازده – 
قدردانی – میانه - »داس« توخالی 6. جمع 
مکسر خیمه – نــان سنتی کلفت ایرانی 
7.گرمکن آزمایشگاهی – توزیع کننده - فوق 
۸ . حلق – این گونه قورباغه برخاف بقیه 
قورباغه ها نمی جهد - از ظروف پذیرایی – 
عدد فوتبالی 9. واحد پول ایران و عربستان 
– عاشق و شیدا - عازم 1۰. این کشور که در 
سرزمین کشور زیمبابوه قرار داشت در سال 
1965 تشکیل و در سال 1979 منحل شد 

– از اخــاط اربعه نــزد قدما 11. نت میانی 
– خوشنویس مــعــروف گیانغربی دوره 
قاجار - بخش انتهایی تلفن – گرمای شدید 
1۲.نمک طبی خوردنی – دنباله رو – محلولی 
شیمیایی که از یک اسید ضعیف و نمک 
آن یا یک بــاز ضعیف و نمک آن ساخته 
می شود 1۳. باکتری میله ای شکل – صلح 
و آشتی – حرف نهم یونانی 14. از حبوبات 
– مثل میانه خراب دونفر – کشور ژرمن ها 
15. واحد طول موج – ملح خوردنی – اشعار 

عاشقانه

جدول     8366

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

               1 
               2 
               3 
               4 
               5 

               6 
               7 
               8 
               9 

               10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

 

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

 1 ل ی  گ  ب ر ت ر خ  ل ی  ج  ف ا ر س
 2 و ل   ن س ب   ز ن د ه   م و ج 
 3 ر   م ه ا ر ت   ت ک ن و   د ل
 4 ک ش ک   م ز و ر     م ج  ا ل  

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

 11 ه   د ر   د ه ا ت ی    ت ب ر ک
 12   ف و ک ر     ل ا ل ه   و ب ا
 13 ق و   س ا ب ر   ر و ن ا س   ر
 14 و ی  ن   ز ن ا ن   ف د ک   ل ب
 15 چ  ل ی  ک   ت ی  م و ر   و ج  ی  ن
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مــعــاون تــوســعــه و بــرنــامــه ریــزی 
ــهـــد گـــفـــت:  فـــــرمـــــانـــــدار مـــشـ
۳۰۰نانوایی منتخب با افزایش 
ســــاعــــات کـــــار از روز شــنــبــه 
۲4اردیبهشت از 6 صبح تــا ساعت ۲4 به 
صورت یکسره و بدون تعطیلی پخت و توزیع 

نان می کنند.
شکوه میرشاهی افـــزود: ایــن اقــدام با هدف 
تأمین نان مردم در کانشهر مشهد و کاهش 
زمان انتظار مردم در صفوف نانوایی ها صورت 

گرفته است.
وی بــا بیان اینکه آرد مـــازاد نیز در اختیار 
نانوایی های منتخب قرار گرفته است، افزود: 
ایــن نــانــوایــی هــای منتخب ممکن اســت از 
آرد یارانه ای یا غیریارانه ای بــرای پخت نان 
استفاده کنند و در سراسر کانشهر مشهد 

گسترده شده اند.
معاون توسعه و برنامه ریزی فرماندار 
ــت:  ــ ــفـ ــ مـــــشـــــهـــــد گـ

بسیج اصناف با همکاری جهاد کــشــاورزی و 
شبکه نظارتی بسیج به  صورت محله محور بر 
۲هــزار و ۳۰۰ نانوایی سطح شهر و همچنین 
ــوی بــه صــورت  9۰ نــانــوایــی پــیــرامــون حــرم رضـ
ــامــحــســوس نـــظـــارت خـــواهـــنـــد داشـــــت و  ن
نانوایی های متخلف را به سامانه بازرسی جهاد 
کشاورزی معرفی خواهند کرد تا برخوردهای 
قانونی از این طریق صورت گیرد. به گزارش قدس 
آناین، میرشاهی افزود: تعمیرات نانوایی ها در 
بــازه زمانی یک ماه آینده ممنوع است و هیچ 
واحــد تولیدی حــق نـــدارد در روزی به جز روز 

تعطیلی مجاز خود، واحد خود را تعطیل کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، صنف نیز متعهد 
و مکلف است تا نیروی انسانی کافی در همه 
نانوایی ها را تأمین کند تا دیگر نانوایی ها به 
بهانه نیروی کار محدود و کار فرسایشی، واحد 

خود را خارج از برنامه تعطیل نکنند.
ــان کنجدی بــا آرد دولتی  همچنین پخت ن

ممنوع است.

روستای گردشگری »بهانگر« از 
توابع بخش باشتین شهرستان 
ــوی در  داورزن در خــراســان رضـ
5کیلومتری شمال روستای مهر و 
در مسیر جاده ابریشم قرار دارد. فاصله بهانگر 
تا سبزوار 54 کیلومتر و تا داورزن ۳4کیلومتر 
ــن روســتــا از شــمــال بــه كــوه سفید و  اســـت. ای
مكان های مرتفع، از شــرق به روســتــای كاته 
سادات، از جنوب به روستای مهر و از غرب به 

كاته اخلوری محدود می شود.
ازجمله جاذبه های اکوتوریسمی و گردشگری 
بهانگر می توان به کوه سفید مهر اشاره کرد که در 
شمال روستا واقع شده و با ارتفاع ۲هزارو۳15متر 
از سطح دریا، کوهی بسیار زیباست که ساالنه 
صدها کوهنورد و طبیعت گرد را به سمت خود 
جذب می کند. آبشار سرآچو یکی از زیباترین 
و جذاب ترین دیدنی های منطقه است که برای 
رسیدن به آن باید از روستا ۳ کیلومتر به سمت 
شمال طی کرد. این آبشار میان دو کوه سفید 

و کوه خلوار واقع شده و زیبایی خاصی به این 
منطقه بکر بخشیده است.

آبشار پنج پله ای سراچو در شمال روستای 
بهانگر در مسیر رودخــانــه روســتــای مهر در 
فاصله 7 کیلومتری این روستا قرار دارد. چون 
ــفــاعــات بـــاالدســـت کــوه هــای  ــه از ارت ــانـ رودخـ
مهر سرچشمه می گیرد، در نقاط مختلف 
آبشارهای متعددی را تشکیل داده است. 
ارتفاع بلندترین آبشار ایــن منطقه به بیش 
از 1۰متر می رسد. »پــا قلعه« جاذبه طبیعی 
دیگری است که در شمال روستای بهانگر قرار 
دارد و قدمت آن حدود ۲هزارو5۰۰ سال است و 
به دوران به اصطاح »گبرنشین ها« برمی گردد. 
آثــار تاریخی چون سفالینه و بقایای مردگان 

آن ها در این محل پیدا شده است.
بــرج نادهی و برکه شمال روستا نیز ازجمله 
ــداد  دیـــدنـــی هـــای منطقه اســـت کـــه در امــت

رودخانه ای که از ارتفاعات کوه سفید 
سرچشمه می گیرد.

تنورهاسردنمیشوند ازآبشار»سرآچو«تا»پاقلعه«گبرنشینها

هاشم 
 رسائی فر 

ــه ای  ــ ــان نــشــســت رســ
مــدیــرکــل بیمه ســامــت خــراســان رضــوی 

همان گونه که پیش بینی می شد آمار و ارقام زیادی 
در خود داشت از تعداد آمار بیمه شده در استان 
تا قرار گرفتن سه دهک اول درآمدی زیر پوشش 
رایــگــان بیمه سامت که ارقـــام قابل توجهی را 

شامل می شد.
دکترعلیرضا رمــزی در ایــن نشست با اشــاره به 
اینکه خراسان رضوی در کشور رتبه نخست تعداد 
بیمه شده زیرپوشش بیمه سامت را دارد، گفت: 
از مجموع افـــرادی که از سه دهــک اول به تازگی 
زیرپوشش بیمه رایگان همگانی بیمه سامت قرار 
گرفتند ۳9۰ هزار و 97۰ نفر آن ها از خراسان رضوی 

هستند. 
وی افـــــــــــــــــــزود: 
ــر حــــدود  ــیـ ــا اقـــــــدام اخـ ــ ب
9۰درصــد از جمعیت زیرپوشش بیمه سامت 
در خراسان رضوی شامل بیمه روستاییان و بیمه 
رایگان همگانی در حال حاضر خدمات رایگان 

درمانی دریافت می کنند.
ــزی در واکــنــش بــه پــرســش قـــدس در مــورد  رمـ

برخی نارضایتی ها از ثبت درخواست و تمدید 
بیمه ها گفت: پس از موضوع حذف دفترچه ها 
پیش بینی این موضوع می شد چون با سیستمی 
ــدن نــظــام ارجــــاع و بــه نــوعــی ارجــــاع دادن  شـ
بیمه شدگان به سامانه بــرای ثبت سیستمی، 
ــرای روستاییان ایجاد  طبیعی اســت بیشتر ب
مشکل کند که این موضوع نیز یا رفع شده یا به 

زودی برطرف خواهد شد. 

خبر روز خبر روز 

بیمه رایگان 
۳9۰هزار نفر در 
خراسان رضوی

 

مردان آسمانی
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خبر خوب خراسان گردی

شهید میالد آزادواری
والدت: 1۳71/۰۲/۲5

شهادت: 1۳9۲/۰4/۰7
محل تولد: روستای آزادوار جغتای 

محل شهادت: نوار مرزی افغانستان
یزدی ســربــاز وظیفه شهید مــیــاد آزادواری 
۲5اردیبهشت 1۳71در روستای آزادوار از توابع 
شهرستان جغتای در خانواده ای مذهبی به دنیا 
آمد. تحصیات ابتدایی و راهنمایی را در زادگاهش 
سپری کرد و سپس به علت عاقه به رشته های 
فنی در هنرستان امیرکبیر شهرستان جاجرم 
در رشته معدن به تحصیل پــرداخــت. او بسیار 
مهربان، پرنشاط، شوخ طبع و با روحیه بود، ارادت 
خاصی به اهــل بیت و ســاالر شهیدان حضرت 
اباعبدهللا الحسین)ع( و یاران باوفایش داشت و 
در مراسم عــزاداری ماه محرم، نقشی پررنگ ایفا 
می کرد. به پدر ومادر خویش مهر می ورزید و با آن ها 

به نیکویی و احترام برخورد می کرد.
پس از اعزام به خدمت مقدس سربازی و پایان دوره 
آموزشی در مرکز آمــوزش محمدرسول هللا)ص( 
ــه مــرزبــانــی ســیــســتــان و بلوچستان،  بیرجند ب
هنگ مرزی زابل انتقال یافت. در هفتم تیرماه9۲ 
سربازوظیفه میاد آزادواری به اتفاق چند نفر از 
همرزمانش در حــوزه استحفاظی پاسگاه مرزی 
عــدالــت، منطقه ای در نــوار مــرزی مشترک ایــران 
و افغانستان در حال پایش منطقه بود که از آن 
سوی خاکریزهای انسداد مرز مورد اصابت گلوله 
اشرار و قاچاقچیان مسلح قرار گرفت و از قسمت 
کتف راست و بازوی چپ مجروح شد. این سرباز 
مخلص پس از انتقال به بیمارستان، به علت شدت 

جراحات وارده به شهادت رسید. روحش شاد

پروازحجاجخراسانجنوبی
ازفرودگاهبیرجند

ابوالفضل نوفرستی، مدیر سازمان حج و زیارت 
خراسان جنوبی اظهار کــرد: با توجه رایزنی های 
صورت گرفته با شرکت هوایی ایران ایر اعزام زائران 
حج تمتع خراسان جنوبی در سال جاری از فرودگاه 
شهید کاوه بیرجند انجام خواهد شد تا زائــران با 

سهولت بیشتری عازم این سفر معنوی شوند.
مــدت سفر زائـــران بین ۲۸ تا ۳۲ روز خواهد بود. 
زائــرانــی که امسال به حج تمتع اعــزام می شوند، 
کسانی هستند که در سال 99 اعام آمادگی برای 
سفر کرده اند ولی شرایط برای سفر آنان به واسطه 

کرونا و… مهیا نشده بود.
وی در گفت وگو با مهر گفت: این افراد با همان 
هزینه ســال 99 به حج اعــزام می شوند که اگر 
مقداری در هزینه تفاوت ایجاد شده باشد به 
واسطه تغییر ساختمان و مکان اسکان است. با 
توجه به شرایط دولت میزبان )کشور عربستان( 
امسال تنها افــراد زیــر 65 ســال به حج مشرف 

خواهند شد.

بازگشاییمحوربجنورد-آشخانه
تادوهفتهدیگر

مدیرکل راهـــداری و حمل ونقل جــاده ای خراسان 
شمالی گفت: آخرین برآورد زمانی برای بازگشایی 

محور آشخانه-بجنورد تا دو هفته دیگر است.
یکم اردیبهشت مصادف با 19 رمضان بود که باند 
شمالی محور آشخانه-بجنورد با هدف پایدار کردن 
فرونشست مسیر به علت نشست های اتفاق 
افتاده طی چند ماه گذشته مسدود شد. جعفر 
شهامت، مدیرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
خراسان شمالی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با 
توجه به بارش های اخیر و تأخیر سه روزه در اجرای 
عملیات، حداکثر تا دو هفته دیگر، عملیات در 
محور آشخانه-بجنورد به اتمام رسیده و زیر بار 

ترافیک می رود.
پس از اتمام عملیات در باند جنوبی، عملیات ترمیم 
فرونشست در باند شمالی آغاز و مسیر جایگزین 

برای آن در نظر گرفته می شود.

نجاتنوجوانسقوطکرده
ازارتفاعآبشار»چهارده«بیرجند
رئیس جمعیت هال احمر شهرستان بیرجند 
از سقوط و نجات نــوجــوان 17 ساله از ارتفاع 
7۰متری در آبشار چهارده شهرستان بیرجند 
خبر داد. حسین ذاکریان به صداوسیما گفت: 
با توجه به گزارش تلفنی با کشیک امدادونجات 
جمعیت هال احمر اســتــان مبنی بــر سقوط 
جوان 17ساله از ارتفاع آبشار چهارده، بافاصله 
یک تیم امدادونجات از پایگاه امــداد و نجات 
کوهستان »بند دره« به محل حادثه اعزام شد.

وی با اشاره به اینکه این عملیات حدود ۳ساعت 
و ۳۰ دقیقه به طول انجامید، افــزود: با تاش و 
کوشش امدادگران، مصدوم سقوط کرده نجات 
یافت و برای درمــان به عوامل اورژانــس تحویل 

داده شد. 

به منظور بزرگداشت حکیم ابوالقاسم 
فردوسی و پاسداشت زبان فارسی 

ــژه و بیش از ۲۰۰  ۳۳بــرنــامــه ویـ
برنامه فرهنگی در قالب طرح 

»از حــمــاســه فـــردوســـی تا 
حماسه خرمشهر« توسط 
کــتــابــخــانــه هــای عمومی 
خــراســان رضـــوی بــرگــزار 

می شود.
حــــــــجــــــــت االســــــــام 
والمسلمین علی اکبر 
ــرکــل  ســـبـــزیـــان، مــدی
کتابخانه های عمومی 
خراسان رضوی ضمن 
ــدن  ــک فــــرا رســی ــری ــب ت
ــروز بـــزرگـــداشـــت  ــ ــال ســ
ــم  ــاســ ــقــ ــ ــوال ــ ــم اب ــیـ ــکـ حـ

فـــردوســـی گـــفـــت: تــاش 
مــا بــر آن اســت تــا در عصر 

ــد رو بـــه رشــد  ــ ــنـــاوری و رون فـ
استفاده از فضاهای مجازی، 

با اجــرای برنامه ها و فعالیت های 
متنوع فرهنگی در معرفی آثار فاخر 

و شناساندن بیشتر بزرگان علم و ادب و 
دین این سرزمین گامی مؤثر برداریم.

»ازحماسهفردوسیتاحماسه
خرمشهر«درکتابخانهها

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری 
ــالـــح آبـــاد گــفــت:  شــهــرســتــان صـ
ــزارش هــای مردمی  بــراســاس گ
به نهادهای امنیتی، دو انبار 
احتکار موادغذایی شامل 
روغن جامد)۳۲۸حلب(، 
روغن مایع)۳1۲ بطری(، 
بـــــــرنـــــــج)۲76 کــیــســه 
 1۰کیلویی( و ماکارونی
)۸۰۰بـــســـتـــه( کشف 

شد.
مرتضی یوسفی افزود: 
چـــهـــار واحـــــد صنفی 
ــا اخــذ  ــز بـ ــی مــتــخــلــف ن
دســتــور قضایی پلمب 
ــا تشکیل  و متخلفان ب
پرونده به دستگاه قضایی 
ــی شــــدنــــد. وی از  ــرفـ ــعـ مـ
شهروندان خواست در صورت 
مشاهده هرگونه مــوارد مشابه، 
فوری با شماره تلفن های 11۳و 114 
که ۲4ساعته پاسخگوی همشهریان 
است اطــاع دهند تا با متخلفان با اشد 

مجازات برخورد شود.

کشفدوانباراحتکار
موادغذاییدرصالحآباد

مقدم     شیخ ابوحامد احمد بن ابی طاهر محمد 
بن احمد اسفراینی، مشهور به ابوحامد اسفراینی 

از علما و بــزرگــان مذهب شافعی بــود که 
در ســال ۳۳4 قمری در اسفراین به 

دنیا آمد.
وی در سال ۳6۳ قمری برای ادامه 

تحصیل راهی بغداد شد و در آنجا 
نزد بزرگان آن زمان، فقه شافعی و 
حدیث را فرا گرفت و مدتی بعد 
نیز به عنوان پیشوای محدثان و 
رئیس فقهای آن سامان مشهور 
شــد و از نظر فقه و تــدریــس به 
پایه ای رسید که همه به فضل و 

کمال او معترف بودند.
ابــوحــامــد اســفــرایــنــی از ســال 

۳7۰ قمری در دارالخافه بغداد 
بــه تعلیم و تعلم مشغول شــد و 

ریاست فقهی و مذهبی در بغداد به 
وی اختصاص یافت و تا پایان عمر به این 

كار اشتغال داشت. در مجلس درس او دانشمندان 
و فقیهان زیــادی حاضر می شدند که از آن میان 
می توان به خطیب بغدادی، ابوالطیب طبری، 
ابوالحسن مـــاوردی، احمدبن محمد 
ــن محمد  محاملی و حــســن ب

خال اشاره کرد.

از برخی حکایات تاریخی برمی آید که ابوحامد نزد 
سران حکومتی حرمت بسیار داشته است. وزیران و 

بزرگان آن عصر، جایگاه علمی و فقهی وی 
را ستوده و از نقاط مختلف وجوهات 

شرعی را نــزدش می فرستادند. از 
آثـــار وی مــی تــوان بــه »التعلیقة 

الکبری« اشــاره کرد که از منابع 
اصــلــی مکتب فقهی شافعی 

عــراق اســت. او همچنین دارای 
تعلیقاتی بــر »مختصر مزنی 
صحابی« امــام شافعی است 
و ابن خلکان کتاب دیگری را با 
نام »البستان« برای او نام برده 

است.
ــــی کــه  ــن ــ ــرای ــفــ ابــــوحــــامــــد اســ
بزرگ ترین پیشوای شافعی در 

قرن چهارم بود، در دوران تحصیل 
ــوده و  و طلبگی، گرفتار فقر مالی ب

بعضی منابع نوشته اند مدتی به حمّالی 
اشتغال داشته اســت.وفــات او در بغداد در سال 

4۰6 و در ۸۲ سالگی بــود. در تشییع جنازه اش 
جمعیت زیـــادی شرکت کــردنــد و خطیب 

جامع منصور، ابوعبدهللا بن مهتدی 
بر او نماز خواند و در باب حرب 

مدفون است.

»ابوحامداسفراینی«بزرگترینپیشوایمحدثان

نام آوران خراسان
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