
یازدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، همراه 
با انتشار تقریظ حضرت آیت هللا العظمی خامنه ای 
بر کتاب »تنها گریه کن« صبح روز گذشته در تاالر 
شهر مشهد برگزار شد. به گــزارش خبرنگار ما در 
این مراسم که همزمان با مراسم رونمایی کتاب »تنها 
گریه کن« در تاالر وحدت تهران برگزار شد، تقریظ 
رهبر انقالب بر کتاب »تنها گریه کن« نوشته اکرم 
اسالمی که به روایت خاطرات شهید محمد معماران 
یــافــت. رهــبــر معظم  و مـــادرش پــرداخــتــه، انتشار 

مرقوم  کتاب  ایــن  دربـــاره  انقالب 
کردند: »بسم هللا الرحمن الرحیم، 
ــن کــتــاب  ــ ــوق و عــطــش ای ــا شــ بـ
شگفتی ساز را خواندم و چشم و 

دل را شست وشو دادم...

 آیت اهلل علم الهدی در دیدار نمایندگان فرزندان شهدای خراسان رضوی مطرح کرد

تالش دولت برای فراهم کردن بستر گفت وگو با مردم
تاالر شهر مشهد میزبان یازدهمین 

پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت شد

 هنر و رسانه 
در خدمت ترویج 
فرهنگ شهادت
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 برگزاری پویش نذر کتاب 
در خراسان جنوبی

 اولتیماتومی برای اول آذر ماه

گاز ادارات پرمصرف قطع می شود

بهره برداری از 143 واحد مسکونی 
در مناطق زلزله زده خراسان شمالی 

 امکان امداد هوایی 
در مشهد وجود ندارد!
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در استان2

هشت روز پس از انتشار ماجرای ضرب و شتم 
یک ناهی از منکر در مشهد در روزنامه قدس، 
با همراهی قاطع دستگاه قضایی و پیگیری 
فرماندهی  اخــالقــی  امنیت  پلیس  مــأمــوران 
انتظامی مشهد عامالن این اقدام شناسایی 

و به دادسرا معرفی شدند.
شتم  و  22 آبــان مــاه بــود کــه مــاجــرای ضرب 
با  را  آمــران به معروف شهر مشهد  از  یکی 
تیتر »ضــرورت حمایت از عامالن به واجب 
فراموش شده« را رسانه ای کردیم. در تشریح 

ماجرا اشــاره شد: »یکی از آمــران به معروف 
و ناهیان از منکر شناخته شده شهر مشهد 
در حــوالــی بــولــوار سجاد و حین انــجــام این 
فریضه واجب از سوی چند فرد معلوم الحال 
مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. موضوع 

آمربه معروف  ایــن  شد  مشخص  و  پیگیری 
مــاه(  آبـــان  واقــعــه )پنجشنبه شـــب20  شــب 
حین تردد در بولوار سجاد و عبور از مقابل 
می کند  مــشــاهــده  بــهــارســتــان 10،  خــیــابــان 
دستگاه سواری شاهین خاکستری رنگ... یک 

8 روز پس از یک هنجارشکنی، مجرمان شناسایی شدند

عامالن ضرب و شتم در دادسرا
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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بدی��ن وس��یله از کلی��ه س��هام داران محترم 
ش��رکت فرش ش��هریار توس و ی��ا نمایندگان 
قانونی آنها دعوت می ش��ود در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده ش��رکت که به 
ش��رح ذیل و وفق مفاد ماده 95 قانون تجارت 
تش��کیل و برگزار می ش��ود حضور یابند ضمنًا 
عدم اجابت درخواست دعوت به مجمع از سوی 
هیئت مدیره و بازرس��ان شرکت موضوع ماده 
95 قانون مذکور و مس��تندًا به اظهارنامه های 

رسمی ابالغ شده، تحقق یافته است.
زمان: روز جمعه مورخ 1400/9/12ساعت 

10 صبح
مکان: نشانی قانونی شرکت واقع در کیلومتر 

35 جاده مشهد به نیشابور- جنب روستای 
باغچه - کارخانه فرش شهریار توس

دستورجلسه: 
1- عزل اعضای هیئت مدیره فعلی و انتخاب 

اعضای هیئت مدیره جدید
2- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

3- سایر مواردی که از اختیارات مجمع 
عمومی عادی است

با تشکر- جمعی از سهام داران شرکت فرش 
شهریار توس که دارنده افزون بر 20 درصد 
سهام می باشند )محمدحسین ابراهیمی، علی 
ابراهیمی،حس��ن ابراهیمی، زهرا ابراهیمی، 

فاطمه محرابی، شیرین انتظاری(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت فرش شهریار توس

 به شماره ثبت 6849 و شناسه ملی 103022659 
)نوبت اول(
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 بنا به دعوت هیئت مدیره  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی  مصرف بسیجیان 
مش��هد وحومه راس س��اعت 8 صبح روزجمعه مورخ 1400/09/19 درمحل مسجد و حسینه العلی واقع درخیابان آیت ا.. 
بهجت ، نبش بهجت 18 برگزارمی گردد.لذاازعموم اعضاء دعوت به عمل می آید راس ساعت مقرر با همراه داشتن کارت 
ملی و دفترچه  عضویت حضور بهم رسانند و یا وکیل خود راتا حداکثر 7روز کاری ازتاریخ نشر آگهی با مراجعه به دفتر 
شرکت واقع در میدان شهدا ازساعت 16 الی  19به منظور احراز هویت وکیل )نماینده عضو(وموکل )عضو( و تایید وکالت 
نامه و دریافت برگه ورود به جلسه مجمع عمومی معرفی  نمایند دراین صورت هرعضو میتواند حداکثرسه رای باوکالت 

وغیر عضو فقط یک رای باوکالت  داشته باشد.
دستور  جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرسین 
2-طرح وتصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1398 و 1399

3-طرح وتصویب بودجه سال 1400 
4-طرح وتصویب تغییرات سرمایه

5-اتخاذ تصمیم درمورد انعقاد  عقود اسالمی بابانکها و اشخاص حقیقی وحقوق
9- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف بسیجیان  مشهد وحومه

            آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده نوبت دوم
  شرکت تعاونی مصرف بسیجیان مشهد وحومه
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به اطالع کلیه س��رمایه گذاران محترم 
می رس��اند: ای��ن ش��هرداری در نظر دارد 
با توجه به مصوبه ش��ورای اسالمی شهر ، 
سرمایه گذاری پروژه  های پارک ستارگان 
از قبی��ل ) تاالر و رس��توران ،ش��هر بازی 
، س��وئیت ه��ای اقامت��ی ، باغ پرن��دگان ، 
بازارچ��ه صنایع دس��تی ، س��ینما و آمفی 
تئاتر ، پارک شادی ، سالن های اجتماعات 
و جلس��ات ، موزه مردم شناسی و تاریخی، 
میادین ورزش��ی )پینت بال – تله س��یژ – 
زی��پ الین – ماش��ین های برق��ی – ورزش 
ه��ای  آبی و یا ه��ر طرح جدید ورزش��ی (  
احی��اء آس��یاب آبی و کافی ش��اپ و ...( را 
به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط 

متناسب با آورده ریالی واگذار نماید .
س��رمایه گ��ذاران محت��رم م��ی توانند از 
مورخه 1400/09/01 الی 1400/09/10 جهت 
کسب اطالعات بیشتر به شهرداری مراجعه 
و یا با شماره تلفن 45620299-051 تماس 

حاصل فرمایند .
شهرداری جغتای 

آگهی تجدید مزایده 
سرمایه گذاری در پارك ستارگان 

جغتای  
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مدیریت آموزش و پرورش ناحیه چهار در نظر دارد اموال بازیافتی پس از تخریب و تس��طیح هنرس��تان فرازی توس��ط 
متقاضی واقع درخیابان  مطهری جنوبی 26  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به شماره 1000030628000005 

از طریق برگزاری مزایده عمومی  به شرکت هاي واجد صالحیت به شرح زیر واگذار نماید . 
کلیه مراحل فرایند مزایده از دریافت اسناد، ارایه پیشنهاد مزایده گران  و گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )س��تاد( www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت 
قبلی در سامانه مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازد. 
به پیش��نهادهای واصله خارج از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط و 

مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
1-تاریخ انتشار اسناد مزایده در سامانه :  ساعت 14 مورخ 1400/08/29  لغایت  ساعت 14 مورخ 1400/09/17  خواهد بود . 

2-مهلت بازید  ملک مذکور: مورخه 1400/8/30 لغایت  1400/09/06 از ساعت 9 الی 14
3  - آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه :  تا ساعت 14 مورخ 14000/09/07 خواهد بود .

4-  مهلت بارگذاری اس��ناد مزایده وارائه  پیشنهاد در س��امانه :  از ساعت 14 مورخ  1400/08/29  لغایت 1400/09/17 
ساعت 14 خواهد بود .

 5- تاریخ گشایش پیشنهادها : ساعت  9 صبح مورخ 1400/09/18 خواهد بود .
  6- مبلغ ودیعه: شرکت در مزایده  70.000.000  ریال  فیش  بانکي معتبر  میباشد  .

7- برنده مزایده )متقاضی( ملزم اس��ت پس از اعالم برنده توس��ط دس��تگاه مزایده گذار ضمن انعقاد قرارداد با اداره 
متبوع نسبت به تخریب و تسطیح آن اقدام و طبق مقرارت تامین اجتماعی و  بیمه در این خصوص اجرا  نماید .

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی41934-021و تلفن 
دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-021 می باشد.

 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه چهار

 آگهي  مزایده  عمومي فروش اموال بازیافتی 
پس از تخریب وتسطیح آموزش و پرورش ناحیه چهار 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور 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 140060306013001138 م��ورخ 1400/06/18 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حجت خطائی 
نوقابی فرزند محمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 188/48 مترمربع از پالک شماره 666 فرعی از 117- اصلی 
واقع در خشوئی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از حسن اثباتی و لیلی مرتضائی مالکین 
رسمی محرز گردیده است، 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/کثیراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها 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 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.آ1407390
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/1
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��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013001162 م��ورخ 1400/06/20 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم اعظم اکبری 
فرزند عباسعلی در ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر تأسیسات گاوداری به مساحت 5074/60 مترمربع قسمتی 
از پالک شماره 949 فرعی از 93- اصلی واقع در اراضی باغ آسیا بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده 
مع الواسطه از ابوالحسن موسوی مقدم باغ سیاه مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آئین 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 تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت 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.آ1407391
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/16تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/1

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 رای شماره 140060306013000973 مورخ 1400/05/10 هیات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی شرکت توزیع نیروی برق 
استان خراسان رضوی به شناسه ملی 10101335539 و شماره ثبت 8506  در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به 
مساحت 55/42 مترمربع در قسمتی از عرصه وقفی پالک 228 فرعی از 3- اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش 
یک حوزه ثبت ملک گناباد برابر سند اجاره نامه رسمی شماره 107648 مورخ 1399/10/04 دفترخانه اسناد  رسمی 
41 گناباد و جوابیه شماره 1400/380673- 1400/05/05 اداره اوقاف و امور خیریه گناباد محرز گردیده است. 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 ش��هرها منتشر و در روستاها 
رای هیات 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 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 سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیس��ت.آ1407932   تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/1   تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/16 

سید ضیا الدین مهدوی شهری- رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد



   محرومیت 
مرزنشینان 
خراسان شمالی 
از سهمیه 
سوخت   
پاکمهر، نماینده مردم 
بجنورد در مجلس با 
اشاره به محرومیت 
مرزنشینان خراسان 
شمالی از سهمیه 
سوخت گفت: 
پرداخت یارانه سهمیه 
سوخت مرزنشینان 
موجب ماندگاری 
جمعیت در نوار 
مرزی خواهد شد، 
مهاجرت مرزنشینان 
به شهرها یک ضایعه 
جبران ناپذیر است. 

مصرف بهینه سرور هادیان یازدهمین 
پــاســداشــت ادبـــیـــات جــهــاد و 
مقاومت، همراه با انتشار تقریظ 
حـــضـــرت آیـــــت هللا العظمی 
خامنه ای بر کتاب »تنها گریه 
کن« صبح روز گذشته در تاالر 

شهر مشهد برگزار شد.

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب »تنها گریه کن« ◾
به گــزارش خبرنگار ما در ایــن مراسم که همزمان 
با مراسم رونمایی کتاب »تنها گریه کن« در تاالر 
وحدت در تهران برگزار شد، تقریظ رهبر انقالب بر 
کتاب »تنها گریه کن« نوشته اکرم اسالمی که به 
روایــت خاطرات شهید محمد معماران و مادرش 
پرداخته، انتشار یافت. رهبر معظم انقالب درباره 
این کتاب مرقوم کردند: »بسم هللا الرحمن الرحیم، 
با شوق و عطش این کتاب شگفتی ساز را خواندم و 
چشم و دل را شست وشو دادم. همه چیز در این 
کتاب، عالی است. روایت عالی، راوی عالی، نگارش 
عالی، سلیقه تدوین و گردآوری عالی و شهید و نگاه 
مرحمت ساالر شهیدان به او و مادرش درنهایت علو 
و رفعت... هیچ سرمایه معنوی برای کشور و ملت و 
انقالب برتر از این ها نیست. سرمایه با ارزش دیگر، 
قــدرت نگارش لطیف و گویایی اســت که ماجرای 

عاشقانه مادرانه به آن نیاز داشت«.
سپس از بانو اشرف السادات منتظری، مادر شهید 
محمد معماران که به روایت خاطره شفا یافتن و وداع 

با فرزندش پرداخت، قدردانی شد.

رونمایی از »پایکوب« و مستندهای »راوی«  ◾
همچنین در ادامه این مراسم در مشهد که با حضور 
جمعی از مسئوالن و خانواده های معظم شهدا 
برگزار شد، از دو کتاب »پایکوب« )خاطرات شهید 

مدافع حرم شیخ محمد رضایی( و هشت  قسمت از 
سلسله مستندهای »راوی« رونمایی و قدردانی شد.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان در 
این مراسم گفت: برای آنکه خانواده و محله و جامعه 
سالمی داشته باشیم و آینده کشورمان را تضمین 

کنیم، نیاز به یک الگوی سالم داریم.
محمد حسین زاده افزود: اگر قرار بود شهدای ما 
در هشت سال دفاع مقدس منتظر کشورهای 
ــگــر، رؤســــای جــمــهــور دیــگــر و ســازمــان هــای  دی
بین المللی بمانند، معلوم نبود امــروز چقدر از 

کشور ما باقی مانده بود.

وی با اشــاره به این نکته که اگر مدافعان حرم نیز 
منتظر سازمان های بین المللی می بودند، امــروز 
نــه کشورهای محور مقاومت بلکه تــا شهرهای 
ــر چکمه های  کــرمــانــشــاه، تــهــران، مشهد و... زی
تکفیری ها بود، بیان کرد: شهدا ثابت کردند برای 
عمل به تکلیف منتظر نمی مانند، رفتار آن ها ثابت 
کــرد می توانند بـــرای آیــنــده کشور مــا یــک الگوی 

امیدبخش، نتیجه بخش و جریان ساز باشند.
حسین زاده خاطرنشان کــرد: شهدا ستاره هایی 
هستند که باید توسط ابــزار هنر و رسانه به مردم 

بهتر معرفی شوند.

ترویج تفکر بسیجی  ◾
در ادامــه یکی از راویـــان دوران هشت ســال دفاع 
ــام  ــال 58 حــضــرت ام مــقــدس نــیــز گــفــت: در سـ
خمینی)ره( دستور تشکیل بسیج را دادند و تشکیل 
آن برکات بسیاری برای کشور به ارمغان آورده است.

علی پیراسته اظهار کرد: از اول انقالب تاکنون هر 
تفکری به جز تفکر بسیجی باطل بوده و سرداران 
سلیمانی و شوشتری به واسطه بسیجی بودن به 

چنین جایگاهی دست یافتند.
در ادامه این مراسم در رونمایی کتاب »پایکوب« 
زندگی نامه شهید مدافع حرم شیخ محمد رضایی، 
نوشته یاسر محمدی نژاد از نشر ستاره ها که با 
حضور مادر و برادر آن شهید واالمقام و جمعی از 
مسئوالن برگزار شد، برادر این شهید ضمن تشکر 
از برگزاری این مراسم گفت: رهبرمعظم انقالب 
فرمودند الزم است مردم را کتابخوان کنیم برای 
همین واجب است استعداد نویسندگی را در بین 
مردم پیدا کنیم. وی تصریح کرد: رزمندگان دفاع 
مقدس و مدافعان حرم دیروز و امروز به تکلیفشان 
عمل کرده اند و جاودانگی را برای اسالم، نظام و مردم 
ایران به ارمغان آورده اند. تکلیف امروز ما این است 
که بنویسیم بر یاران امامین انقالب چه گذشت. 
پیشرفت و امنیت امروزمان را مدیون چه کسانی 
هستیم و بهترین راه معرفی و قدردانی صاحبان 
این نظام که شهدا، جانبازان و خانواده های آن ها 
هستند، نوشتن یک کتاب برای هر شهید و جانباز 
ادامه از خانواده جانباز شهید  و رزمنده است. در 
مهدی سورچی، آزاده سرافرازعلی پهلوان مقدم، 
شهید مدافع حرم محمد جاودانی، شهید نوجوان 
دوران دفاع مقدس شهیدسید محمدحسینی و 
شهید مدافع حرم جواد جهانی که  مستند هایی 
برای روایــت زندگی آن ها تولید شده بود، تجلیل 

به عمل آمد.

تاالر شهر مشهد میزبان یازدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت شد

 هنر و رسانه در خدمت 
ترویج فرهنگ شهادت

خبرخبر
ويژهويژه

بهره برداری از 143 واحد مسکونی در مناطق زلزله زده خراسان شمالی 
بجنورد- بــا حــضــور رئــیــس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی کشور 143 واحــد مسکونی ساخته شــده در 

مناطق زلزله زده خراسان شمالی به بهره برداری رسید.
به گزارش قدس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل 
اســتــانــداری خــراســان شمالی، اکــبــر نیکزاد در آیین 
بهره برداری از مرحله اول منازل مسکونی ساخته شده 

در مناطق زلزله زده استان گفت: اقدامات ارزشمندی 
برای بازسازی مناطق زلزله زده استان انجام شده و حجم 

کار انجام شده و خدمات ارائه شده باالست.
وی اظهار کرد: با هماهنگی خوب ایجاد شده در استان، 
بانک های عامل و ادارات مربوط در مناطق زلزله زده برای 
تشکیل پرونده مستقر شدند تا بخشی از دغدغه مردم 

آسیب دیده کاهش یابد. استاندار خراسان شمالی با 
جدیت و پیگیری مستمر به دنبال دریافت اعتبارات 
و امکانات بیشتر بــرای تأمین نیازهای مــردم مناطق 
زلزله زده است که می توان به پیگیری وی برای دریافت 
ــوازم خانگی ضــروری از بنیاد مستضعفان  8۰۰ قلم ل

اشاره کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه مسئولیت ساخت مسکن 
در شهرهای زیــر 1۰۰ هــزار نفر بر عهده بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی است بنابراین حضور این نهاد در استان 
بیشتر از گذشته خواهد بود و تالش داریــم در بحث 
زیرساخت ها به شاخص اصلی برسیم. مدیران استان 

باید بدانند خدمات آنان به مردم ماندگار خواهد بود.

فرهنگ
    راه اندازی انجمن حافظان فرهنگ 

خراسان جنوبی
به همت جمعی از دانشگاهیان استان، انجمن 
حافظان فرهنگ خراسان جنوبی در بیرجند 

راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل 
انجمن حافظان فرهنگ استان در مراسم افتتاحیه 

این انجمن گفت: هدف از راه اندازی این انجمن 
ایجاد بانک مفاخر و دریافت اطالعات، فعالیت ها 
و خدمات افراد برجسته و مفاخر در استان است 

تا عالوه بر شناسایی در استان و کشور در سایر 
کشورهای خارجی نیز شناخته شوند.

سید محمد حسین قریشی افزود: یکی از اهداف 
راه اندازی این انجمن شناسایی و معرفی چهره های 
علمی، هنری، فرهنگی و معرفی آنان به نسل جدید 

است. در کنار معرفی مفاخر بزرگ استان، بانک 
اسناد و مدارک هم راه اندازی شده است.
وی انتشار مجله تخصصی و حمایت از 

دانش پژوهان و بورسیه دانش آموزان محروم را از 
جمله اهداف این انجمن برشمرد.

 اولتیماتومی برای اول آذر ماه

گاز ادارات پرمصرف قطع می شود
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت 
مدیریت مصرف بهینه گاز طبیعی در همه بخش های 
مصرفی، گفت: گاز ادارات و مؤسسات دولتی پرمصرف 

استان از ابتدای آذرماه قطع خواهد شد.
به گزارش قدس آنالین، حسن افتخاری افزود: مطابق 
بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری، تمام ادارات، 
سازمان ها، مؤسسه ها و شرکت های دولتی، نهادهای 
انقالب اسالمی، نیروهای مسلح و استانداری ها ملکف 

به رعایت ضوابط مصرف انرژی هستند. 
ــا تشکیل  ــا بــیــان ایــنــکــه شــرکــت گـــاز اســتــان ب وی ب
گشت های پایش نسبت به کنترل رعایت دمای رفاه 
ادارات و ساختمان های دولتی اقــدام می کند، اظهار 
کــرد: گاز ادارات و مؤسسات دولتی پرمصرف که به 
بخشنامه مدیریت مصرف بهینه گاز طبیعی توجه 
نکنند، از ابتدای آذرمــاه قطع خواهد شد. ادارات و 
مؤسسات دولتی پرمصرف در مرحله نخست اخطار 
کتبی دریافت نموده و در صورت ادامه بی توجهی به 
صرفه جویی و یا عدم رعایت دمــای رفــاه، جریان گاز 

طبیعی آن ها با هماهنگی استانداری قطع می شود.
 مدیرعامل شرکت گــاز خــراســان رضــوی تأکید کــرد: 
ادارات، مؤسسه ها و شرکت های دولتی ملکف هستند 
در چهار ماهه پایانی سال دست کم 1۰درصد نسبت 
به مدت مشابه سال پیش در مصرف گاز صرفه جویی 
کنند. وی تصریح کــرد: مسئوالن متولی انـــرژی در 
دستگاه های دولتی می توانند از طریق تماس با شماره 
تلفن 15۹4 مرکز خدمات الکترونیک و ارتباطات مردمی 
شرکت گاز خراسان رضوی، نسبت به دریافت مشاوره 
و راهنمایی در زمینه راهکارهای کاهش مصرف گاز 

طبیعی در ساختمان های اداری اقدام کنند.
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باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
65
60

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

09199197160

ط
/1
40
69
55

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

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ج
/1
4
0
5
2
6
6

ج
/1
40
62
38

سنگ سابی الماس شرق
 سنگکاری،گرانیت،بتن،نماشویی 

سند پالست،رولپالک،موزائیک
عظیمی 09158023961

ط
/1
40
07
72
1

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

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی
حمل و نقل کاال

و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

تخریب ساختمانایزوگام و عایق کاری

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور
515

گازرسانی

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

ج
/1
40
79
37

قالی شویی

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

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

پ
/1
40
42
53

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
/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



تمدید سه ماهه 
مهلت اعتراض 

به اوراق مالیاتی 
به گزارش باشگاه 

خبرنگاران؛ 
احمدرضا مدبرنیا، 

مدیرکل امور 
مالیاتی خراسان 

رضوی از تمدید سه 
ماهه مهلت اعتراض 
به اوراق مالیاتی در 

خراسان رضوی 
که زمان مقرر برای 
انجام آن از ابتدای 
تیر۱۴۰۰ تا پایان 

شهریورماه ۱۴۰۰ 
بوده، خبر داد.

خبرخبر

هشت  رحمانی  عقیل 
روز پــس از انــتــشــار مــاجــرای 
و شتم یک ناهی از منکر  ضرب 
در مشهد در روزنامه قدس، با 
همراهی قاطع دستگاه قضایی 
و پیگیری مأموران پلیس امنیت 
اخالقی فرماندهی انتظامی مشهد عامالن این 

اقدام شناسایی و به دادسرا معرفی شدند.

ماجرا چه بود و چه شد؟ ◾
22 آبــان ماه بود که ماجرای ضرب و شتم یکی از 
آمران به معروف شهر مشهد را با تیتر »ضرورت 
حمایت از عــامــالن بــه واجــب فــرامــوش شــده« را 
رسانه ای کردیم. در تشریح ماجرا اشاره شد: »یکی 
از آمران به معروف و ناهیان از منکر شناخته شده 
شهر مشهد در حوالی بولوار سجاد و حین انجام 
این فریضه واجب از سوی چند فرد معلوم الحال 

مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
موضوع پیگیری و مشخص شد این آمر به معروف 
شب واقعه )پنجشنبه شب20 آبان ماه( حین تردد 
در بولوار سجاد و عبور از مقابل خیابان بهارستان 
10، مشاهده می کند یک دستگاه سواری شاهین 
خاکستری رنگ با چهار سرنشین که حالت طبیعی 
نداشتند و دو نفر از آن ها هم کشف حجاب کرده 
بودند، هنگام توقف در کنار خیابان با موتورسیکلت 
یک پیک موتوری برخورد می کند. در این میان دو 
نفر از سرنشینان مرد از خودرو پیاده و پیک موتوری 

را به باد کتک می گیرند.
این آمر به معروف و ناهی از منکر با دیدن صحنه 
درگیری برای آرام کردن فضا وارد عمل می شود و در 
حالی که به آن ها می گوید چرا پیک موتوری بی دفاع 
را مــورد ضرب و شتم قــرار داده ایــد، با نشان دادن 
کارت و اعالم هویت در زمینه کشف حجاب به افراد 

داخل خودرو که مشخص بود آن ها حالت طبیعی 
نداشتند، تذکر لسانی می دهد. 

اما در ادامه یکی از سرنشینان مرد از پشت سر به 
او حمله و با بطری شیشه ای ضربه ای به سر این 
آمر به معروف و ناهی از منکر می زند و او از شدت 
ضربه وارده روی زمین می افتد. همچنین افــراد 
مهاجم به سمت خــانــواده آمــر به معروف که در 
خودرو نشسته بودند هم حمله ور شده و آن ها را 
مورد تهدید و فحاشی قرار داده و متواری می شوند.

رمضانی، آمر به معروف و ناهی از منکر مشهدی 
که وضعیت جسمانی خــود را مساعد توصیف 

کرد به خبرنگار ما گفت: پس از متواری شدن افراد 
مذکور موضوع به مقام قضایی منتقل و از آن طریق 
پیگیری ها انجام می شود. وی ادامه داد: با همراهی 
شاهدان ماجرا مشخصات خودرو را بدست آورده ام 
که این نکته هم به مقام قضایی منتقل خواهد شد. 

شناسایی هنجارشکنان و توقیف خودرو آن ها ◾
به گــزارش قــدس، از انتشار این خبر هشت روز 
گذشت تا اینکه صبح روز گذشته مطلع شدیم 
ــدام بــا دســتــور مــعــاون دادســتــان  عــامــالن ایــن اقـ
در دادســرای ثامن و با پیگیری های ویــژه و دقیق 

مأموران پلیس امنیت اخالقی فرماندهی انتظامی 
ــودرو آن هـــا نیز پــس از آنکه  مشهد ردزنـــی و خـ
پالکش قفل شــده بــود توقف و به مقر انتظامی 
منتقل شده است. از همین رو یکی از عامالن ضرب 
و شتم آمر به معروف و ناهی از منکر به خبرنگار ما 
گفت: من پشیمان هستم و ای کاش دست به این 
اقدام نزده بودم. االن درک می کنم که وجود این افراد 
مسلماً برای آرامــش اجتماع و امنیت خانواده ها 

مهم است.
او که مدعی بــود درگــیــری با پیک مــوتــوری بر سر 
برخورد با چراغ خطر خودرو آن ها بوده و وی ادعای 
خسارت 5میلیونی داشــت، برای همان عصبانی 
شده بودیم و آن درگیری پیش آمد، در پاسخ به این 
پرسش که اگر ضربه ای که به سر این شهروند وارد 
شده سبب نقص عضو یا دیگر آسیب های جانی 
شده بود کدام خسارت بیشتر بود، گفت: از اقدام 
صورت گرفته پشیمانم در حالت عصبانیت این 

کار را کردیم.
از سوی دیگر بر اساس پیگیری های صورت گرفته 
معلوم شد خودرو این افراد هنجارشکن به پارکینگ 
منتقل و پرونده بــرای رسیدگی قضایی به همراه 
عامالن ضرب و شتم ناهی از منکر به دادســرای 

ثامن فرستاده شد.

صحبت رسانه ◾
پیگیری ویــژه و قاطعانه مــوضــوع توسط معاون 
دادستان مشهد در دادسرای ثامن جای قدردانی 
دارد و از ســوی دیــگــر مــوضــوع مهم تر می تواند 
برخورد قاطع با این افراد باشد که مسلماً یکی از 
خواسته های شهروندان مؤمن و متدین مشهدی 
اســـت؛ چــرا کــه اگــر ایــن گــونــه رفــتــار نــشــود دیگر 
متخلفان هم به خود اجازه  قانون شکنی را خواهند 

داد و احتمال دارد اقدام های مشابه را رقم بزنند.

8 روز پس از یک هنجارشکنی، مجرمان شناسایی شدند

عامالن ضرب و شتم در دادسرا
امداد و نجات

 امکان امداد هوایی 
در مشهد وجود ندارد!

رئیس گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران 
شــهــرداری مشهد گفت: در کالنشهر مشهد 
امکان امداد هوایی وجود ندارد و در شرایط کنونی 
ــوادث پیش بینی نشده با  در صـــورت وقـــوع حـ

بحران های آبشاری مواجه خواهیم شد.
ــزارش ایــرنــا، وحــیــد اکلملی روز گذشته  ــ ــه گ ب
درنشست علنی شــورای اسالمی شهر مشهد 
افزود: نخستین پد بالگرد در کالنشهر مشهد، 
پارسال در شهرداری منطقه5 راه انــدازی شد که 

ضروری است این اقدام توسعه یابد.
وی خاطرنشان کــرد: مشهد از کالنشهرهایی 
است که اگر زلزله ای رخ دهد، حدود ۴0 درصد 
تلفات آن ناشی از زلزله و حدود ۶0 درصد تلفات 
نیز ناشی از حــوادث ثانویه بحران های آبشاری 
از جمله انفجار، آب گرفتگی ها و فرونشست ها 

خواهد بود.
رئیس گــروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از 
بحران شهرداری مشهد اضافه کرد: تهیه نقشه 
جامع اسکان و تخلیه اضطراری نیز از اقدام های 

مدیریت بحران شهرداری مشهد است.
اکلملی گفت: حــوزه مدیریت بحران شهرداری 
مشهد در سال ۸5 تشکیل شده و در این چارچوب 
تاکنون 11 هزار داوطلب آموزش دیده اند و 3هزار 

نفر نیز از سال ۹۸ تاکنون ساماندهی شده اند.
ــه داد: در همه گیری کــرونــا نیز تمام  وی ادامــ
پایگاه های بحران در مشهد به مدیریت کرونا 
و مراکز واکسیناسیون تبدیل شد و ایــن اقــدام 
در ماه های خــرداد و مــرداد سال جاری منجر به 

افزایش دو برابری واکسیناسیون در مشهد شد.

در شهر3
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کشف 7 تن روغن قاچاق توسط مرزبانان هنگ تایباد  
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از کشف بیش 
از 7 تن روغن خوراکی قاچاق در مرزهای هنگ تایباد 

خبر داد.
به گزارش قدس؛ سردار مجید شجاع، فرمانده مرزبانی 
استان خراسان رضوی در تشریح این خبر بیان کرد: 
در راستای برخورد با قاچاقچیان کــاال مرزبانان این 

فرماندهی در هنگ تایباد مستقر در ایست و بازرسی 
17 شهریور، موفق به کشف مقادیر قابل توجهی کاالی 

قاچاق شدند.
سردار شجاع در ادامه تصریح کرد: مرزبانان این استان 
در بازرسی خودروهای ترانزیتی و مسافری موفق شدند 
7 هــزار و 5۹0 کیلوگرم روغــن خــوراکــی، 2۴۴ کیلوگرم 

مرغ، 320 کیلوگرم آرد، 735 کیلوگرم تخم مرغ و اقالم 
دیگری شامل قند، رب، برنج، چای و... به ارزش یک 

میلیارد و 7۹۹ میلیون ریال کشف کنند.
وی با اشاره به برخورد قاطع با قاچاقچیان گفت: در این 
عملیات ها تعدادی قاچاقچی کاال دستگیر و تحویل 

مراجع قضایی شدند.

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی در پایان افزود: 
امروز به برکت حضور شبانه روزی و اشرافیت اطالعاتی 
و عملیاتی مرزبانان، امنیت مطلوبی در مرزهای استان 
حاکم است بنابراین قاچاقچیان و افراد سودجو بدانند 
مرزهای خراسان رضوی ناامن ترین مرزهای کشور برای 

عرض اندام آن هاست .

خط قرمز
   افزایش نزاع و درگیری در خراسان شمالی    

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: 
متأسفانه خراسان شمالی امسال در نزاع و درگیری 

نسبت به جمعیت رتبه پنجم کشوری را دارد.
محمدرضا نورس، مدیر کل پزشکی قانونی خراسان 

شمالی با اشاره به افزایش نزاع و درگیری در استان 
به صدا و سیما گفت: متأسفانه خراسان شمالی 

امسال نسبت به جمعیت رتبه پنجم کشوری را در 
این زمینه دارد. نورس افزود: در هفت ماه ابتدای 

امسال ۵هزار و ۸۹۶ مصدوم بر اثر نزاع و درگیری 

به پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد 
هزار و 7۸۶نفر مرد و ۴هزار و ۲۲۰ نفر زن بودند.

وی گفت: تعداد مصدومان امسال در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال ۳۸۹نفر افزایش داشته و بیشترین 

مراجعه مصدومان در شهریور ماه با ۹7۸نفر و 

کمترین در مهرماه با ۶۸۹نفر بود.
شهرستان های بجنورد، شیروان، اسفراین، مانه و 

سملقان )آشخانه(، فاروج، جاجرم و رازوجرگالن به 
ترتیب بیشترین و کمترین مراجعه کننده نزاع را به 

پزشکی قانونی داشته اند.

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
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40
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47

ط
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40
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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ج
/1

40
08

72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

ج
/1

40
57

47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ج
/1

40
18

08

ط
/1

40
70

77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
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40
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77

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

09380904479

ج
/1

40
08

69

کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139

ج
/1

40
67

17

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ج
/1

40
29

96

پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

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

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار

ط
/1

40
75

30

09154188220

معلم دوم ابتدایی تا کنکور 
تخصصی عربی،انگلیسی ،ادبیات 

 مشاوره و شهریه توافقی
آموزشگاه سنجش

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

پرده و مبلمان

ط
/1

40
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72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/1

40
09

69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
/1

40
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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

37285662
نبش مطهری جنوبی13
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/1

40
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983
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40
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ط
/1

40
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58

38464887-09152001021

گوسفند نرینه
سرویس رایگان شبانه روزی

دامداری میرزایی

ج
/1

40
75

78

به تعدادی استادکار
بنادیوارچین

 کاشی سرامیک 
نماکار،پالسترکار،گچ سفید

جهت کاردرکشورعراق 
نیازمندیم.لطفا مشخصات 

خودوحرفه کاری تان 
رابه شماره واتساپ 

09152042427
ارسال نمایید 

ج
/1

40
79

59

قنادی نون
نیروی کارجوان جهت کار
درقنادی باحقوق قانون کار

ساعت کاری :7 تا 15
قبل ازمراجعه تماس گرفته شود 

آدرس:پیامبراعظم 91
09391349562

ج-
/1

40
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پیک سراسری آشنا
جذب موتورسواربادرآمدروزانه 

250الی 500هزارتومان
 تمام وقت ونیمه وقت 

باپورسانت پایین باسرویس دهی 
باالدربهترین موقعیت شهر میدان 

شهداداخل امام خمینی 5
09035130141

ج
/1

40
75

34

پیک احمد آباد
 به تعداد زیادی
 موتور سوار

 با تضمین درامد روزانه 
از 250 تا 600هزارتومان

 سریعا نیازمندیم
09155590633

ج
/1

40
74
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پیک سراسری 
شهرگشت

پذیرش موتورسوارتمام وقت 
درآمدروزانه 250 الی 500
1820پورسانت 15درصدتماس با

ج-
/1

40
77

61
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/1
40
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رستوران 
یاسمین
به تعدادی 

پیک موتوری 
نیازمندیم ساعتی 

20هزارتومان+هرفیش 
1000تومان+ناهار 

ساعت کاری12الی16-
20الی 24،شیفت شب 
هرفیش 2000تومان 
تک شیفت هم پذیرفته 

09155167718می شود

رستوران یاسمین 
جهت تکمیل کادرپرسنلی خودبه 

افرادزیرنیازمنداست
1-کمک آشپز
 2-تخته کار

3-کانتر)بسته بندی غذا( 
4-سالن دارومیزبان

5-مدیرداخلی
6-ظرفشورآقا
7-کارگر ساده

)فرامرزعباسی(حقوق عالی
باسابقه کاری/ ساعت کار:8الی17

11 الی17-22الی24
تک شیفت هم پذیرفته می شود 

09155167718
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

40
58

66

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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40
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34

خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/1

40
59

73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1

40
49

89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1

40
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کرایه چی

قصابی و دامداری

کارگرماهر

کارگر ساده

پیک موتوری

مشاغل گوناگون

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

گهی ها سازمان �آ

روزنــامه قــــدس



   بهره برداری 
از ۳۷۵ پروژه 
محرومیت زدایی 
در خراسان 
جنوبی   
مهدی هنری 
مسئول بسیج 
سازندگی خراسان 
جنوبی درمراسم 
افتتاح پروژه قنات 
رود  روستای جفت 
از بهره برداری۳۷۵ 
پروژه عمرانی و 
محرومیت زدایی در 
استان به مناسبت 
هفته بسیج خبر داد و 
گفت: اولویت پروژه ها 
در زمینه آب شرب و 
کشاورزی بوده است.

جهاد

رزمایش 
جهادگران 
خراسان رضوی
 برگزار شد

رئیس بسیج سازندگی 
خراسان رضوی گفت: 
همزمان با آغاز هفته 
بسیج رزمایش گروه های 
جهادی این استان 
همراه با سراسر کشور 
طی مراسمی در مشهد 
برگزار شد.

سرهنگ پاسدار 
داریوش کوکبی با بیان 
این مطلب به ایرنا گفت: 
مراسم با سخنرانی 
ویدئو کنفرانسی 
رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین آغاز شد و 
با آغاز این رزمایش ۸۵۰ 
گروه جهادی )با حضور 
۸هزارو۵۰۰نفر( به نقاط 
مختلف استان اعزام 
شدند. وی ادامه داد: در 
هفته بسیج دست کم 
۱۵ هزار بسته معیشتی 
نیز بین نیازمندان استان 
توزیع می شود که از این 
 تعداد کار توزیع

 ۲ هزار و  ۵۰۰ بسته آغاز 
شده است.

WWW.QUDSONLINE.IR دوشنبه ۱ آذر ۱400    ۱6 ربیع الثانی ۱443   ۲۲ نوامبر ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9677  ویژه نامه 4056

چشمه های آب گــرم به عنوان 
ــکــی از ظـــرفـــیـــت هـــای بـــزرگ  ی
گــردشــگــری طبیعی مــی تــوانــد 
سهم زیــادی در رونق اقتصادی 
داشته باشد که جوشش بخشی از آن ها در 
کویر، ظرفیت بی نظیری را برای جذب مسافران 
ــت. چــشــمــه آب تـــرش  ــود آورده اســ بـــه وجــ
سربیشه در قالب یک مجتمع آب درمانی، 
در کیلومتر ۱۰ محور سربیشه- بیرجند در 
ــرش از تــوابــع بخش  نزدیکی روســتــای آب تـ
مــرکــزی و دهستان مــؤمــن آبــاد و در حاشیه 
جاده آسیایی )سنتو( قرار دارد. این مجتمع که 
به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های گردشگری 
شهرستان سربیشه به حساب می آید، در 
منطقه ای ییالقی و خوش آب وهوا ایجادشده 
و می تواند محل مناسبی برای مسافرانی باشد 
كه جاده ارتباطی میان استان های خراسان و 
استان سیستان و بلوچستان را طی می کنند.

آب ترش سربیشه به دلیل خواص درمانی و 
همچنین دشت سرسبز و فضای گردشگری 
که در پایین دست آن قــرار دارد، موردتوجه 

عموم بوده و مردم از شهرهای دور و نزدیک به 
این مکان درمانی و تفریحی مراجعه می کنند.
ایــن چشمه در شمال شهرستان سربیشه 
از شکاف سنگ های آندزیت بازالتی از زمین 
خارج می شود. باال بودن مقدار گاز دی اکسید 
کربن و سیلیس، نشان دهنده منشأ عمیق 
آب چشمه است. آب این چشمه مزه ای ترش 
و مطبوع دارد و آبدهی آن در حــدود ۱۵-۲۰ 
لیتر در ثانیه است. آب ترش چشمه سربیشه 
ــای کــلــرورســدیــم و سولفات  در ردیـــف آب هـ
کلسیم سرد قرار دارد و کارشناسان خواص 
و ویژگی هایی مانند رفــع امـــراض گــوارشــی، 
عضالنی، پوستی، بیماری های مزمن بانوان، 
رماتیسم، دردهای مفصلی و اختالالت غدد 

داخلی، برای آن ذکر کرده اند.
چشمه آب معدنی ایــن مجتمع دارای آب 
ــق پــمــپ هــایــی از  ــردی اســـت کـــه از طــری ســ
حــوضــچــه مـــركـــزی كـــه در چــشــمــه اصــلــی 
ــرار دارد، بــه وان و حــمــام هــای  ــ ــرش ق ــ آب تـ

ــه  ــ ــردان ــ ــه و م ــ ــانـ ــ ــش زنـ ــخـ  دو بـ
پمپاژ می شود.

»آب ترش« نسخه کویر برای درمان دردهای مسافران

بــــــــــــــا 
حــــــــضــــــــور 

مدیرعامل شرکت گاز 
خراسان رضوی در شرکت ایران خودرو خراسان 
از کارکنان برتر طرح »مدیریت مصرف بهینه گاز« 
تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی ایران خودرو 
خراسان؛ حسن افتخاری رئیس هیئت مدیره و 
مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان رضوی با 
حضور در شرکت ایران خودرو خراسان از خطوط 
تولید و طــرح هــای مدیریت مصرف حامل های 
انـــرژی، به خصوص گــاز در ایــن شرکت بازدید و 
از کارکنان برتر طرح مدیریت مصرف بهینه گاز 
قدردانی نمود. مهندس زاهــدی فرد مدیرعامل 
شرکت ایران خودرو خراسان در این دیدار گفت: 
شرکت ایـــران خـــودرو خــراســان در راســتــای خط 

مشی و 
ــای  ــردهــ ــ ــب راهــ
خود در زمینه مدیریت و 
بهبود عملکرد انرژی و صیانت از محیط زیست 
از ســال ۱39۲ تا ســال ۱399 توانست با اجــرای 
طرح های پر بازده انرژی در شاخص های عملکرد 
انرژی خود بهبودهای چشم گیری را ایجاد نماید؛ 
به طوری که در شدت مصرف برق 43 ، آب 4۵  و 
گاز طبیعی 39 درصد کاهش مصرف انرژی به ازای 
هر خودرو داشته ایم. حسن افتخاری مدیر عامل 
شرکت گاز استان خراسان رضوی نیز با بیان این 
مطلب که در شرایط عــادی تقریباً 4۵ درصــد از 
مصرف گاز در بخش صنعت و نیروگاه های تولید 
برق و ۵۵ درصد مابقی در بخش خانگی و عمومی 
است، گفت: توجه به مدیریت مصرف بهینه گاز 

در هر دو حوزه حائز اهمیت است. وی افزود: اجرای 
طرح تشویقی که با مشارکت ایران خودرو خراسان 
و شرکت گاز استان انجام شد، یک الگوی مناسب 
برای هم افزایی و همکاری بین ارگان های مختلف 
است که نه تنها در استان بلکه در کشور بی همتا و 
قابل گسترش است.  مدیرعامل شرکت گاز استان 
خراسان رضوی افزود: این اقدام مشترک از دو بعد 
نتایج ارزشمندی داشت. بعد اول افزایش بهره وری 
و بهینه سازی مصرف حامل های انرژی در شرکت 
ایران خودرو خراسان بود، بعد دوم نیز مشارکت 
کارکنان در مدیریت مصرف گــاز در منازلشان 
بــوده کــه  باوجود افزایش 7درصــدی مصرف گاز 
خانوارهای استان، کارکنان ایران خودرو خراسان ۵ 
درصد نسبت به مصرف سال گذشته خود کاهش 

مصرف داشته اند.

بهرهوریبهرهوری

مدیریت مصرف 
انرژی در ایران 

خودرو خراسان 
الگوی ملی است

مردانآسمانی

خبر

خراسانگردی

نام و نام خانوادگی : حیدر علی سلیمانی
نام پدر: محمد رضا

تاریخ تولد: ۱34۲/۱/۱
محل تولد: نیشابور

تاریخ شهادت: ۱366/۸/3۰
محل شهادت: ماووت

سرور هادیان  شهید حیدرعلی سلیمانی، 
در روز یکم فــروردیــن مــاه ۱34۲ در روستای 
سلیمانی از توابع شهرستان فیروزه به دنیا 
آمــد. پــدرش کشاورز بــود. او تا اول راهنمایی 
درس خواند و در سال ۱36۱ ازدواج کرد و از این 

ازدواج صاحب سه فرزند پسر شد.
در دوران دفــاع مقدس به عنوان پــاســدار در 
جبهه حــضــور یــافــت. حیدرعلی سلیمانی 
پس از رشــادت هــای بسیار در نبرد با دشمن 
متخاصم بعثی در روز ســی ام آبــان مــاه سال 
۱366 بــا سمت فرمانده گــروهــان در منطقه 
ماووت واقع در کشور عراق بر اثر اصابت ترکش 

به فیض شهادت نایل آمد.
اکنون مزار مطهر این شهید واالمقام در گلزار 

معطر شهدای زادگاهش قرار دارد.
گفتنی اســت صفدر سلیمانی بــرادر شهید 
حیدرعلی سلیمانی نیز به شهادت رسیده 

است.
روایت کرده اند ، زمانی که سلیمانی به جبهه 
رفت، مدتی نگذشته بود که به شهر بازگشت 
بــرای رسمی شدن ثبت نام کند، شب جمعه 
در مسجد روســـتـــای سلیمانیه جلسه ای 
ــود، ایــشــان هــم بــه آن جلسه آمــده و شــروع  ب
بــه صحبت کــرد و گفت: جبهه دانشگاهی 
است که هر کس بی ســواد باشد و به میدان 
جنگ بــرود با ســواد برمی گــردد. لیسانسش 
را مــی گــیــرد. ۱۰ دقیقه ای را صحبت کــرد و 
گفت: اگــر می خواهید معجزه ای ببینید به 

میدان های جنگ بروید.

حمل و نقل ریلی مرز سرخس 
افزایش می یابد

مسئول هماهنگی بازارچه های مــرزی خراسان 
رضوی تقویت راه آهن خواف -هرات را از مهم ترین 
پروژه های اقتصادی استان دانست و از توافق دو 
کشور ایــران و ترکمنستان بــرای بررسی موضوع 
راه اندازی بازارچه مشترک مرزی در سرخس خبر 
داد. هــادی حقیقی به فــارس گفت: با توجه به 
اهمیت تقویت زیرساخت های موجود برای ارتقای 
مراودات اقتصادی بین دو کشور در شانزدهمین 
کمیسیون مشترک هــمــکــاری هــای اقتصادی 
ایــران و ترکمنستان بر افزایش حمل و نقل ریلی 
از مرز سرخس توافق شده اســت. وی افــزود: در 
همین راستا دو پــروژه راه آهــن خــواف – هــرات و 
اجــرای کریدور کتای در اولویت برنامه های حوزه 
حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی قرار دارد 
کــه فعالیت هــر کــدام از ایــن مسیرهای حمل و 
نقلی نقش بسزایی در توسعه اقتصادی استان 
خواهد داشــت. مسئول هماهنگی بازارچه های 
مـــرزی خــراســان رضـــوی تــوافــق دو کشور را بــرای 
بررسی موضوع راه اندازی بازارچه مشترک مرزی 
ــروژه هــای اقتصادی  در سرخس از مهم ترین پ
استان با کشور ترکمنستان در حوزه تجارت مرزی 
خواند و افزود: فعال سازی منطقه ویژه اقتصادی 
سرخس که نخستین گام آن ارتقای ظرفیت ریلی و 
فعال سازی بازارچه مشترک مرزی سرخس است، 
در شانزدهمین اجالس کمیسیون همکاری های 
مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان مطرح و به 

تأیید دو طرف رسیده است.

 برگزاری پویش نذر کتاب 
در خراسان جنوبی

طــاهــره حمیدی مدیر کــل کــانــون پـــرورش فکری 
کودکان ونوجوانان خراسان جنوبی گفت: پویش 
نــذر کتاب درراســتــای اجـــرای عدالت اجتماعی 
و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در مناطق 
آسیب پذیر شهری و همچنین مناطق کم برخوردار 
روستایی به مرحله  اجــرا درآمـــده اســـت.در این 
پویش از عموم هم استانی ها دعوت شده است تا 
کتاب های خود را با عناوین و موضوعات مختلف در 
هر رده سنی به مراکز کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان در سطح استان تحویل دهند تا پس از 
جمع آوری این کتاب ها برای تجهیز کتابخانه های 

مناطق روستایی مورد بهره برداری قرار گیرد.
پویش نذر کتاب با شعار »جای خالی را با کتاب 
خوب پر کنیم« از ۲7 آبان  آغاز شد و تا ۱۵ دی  ۱4۰۰ 

ادامه دارد.

امام جمعه مشهدمقدس با اشاره 
به تالش دولت برای فراهم کردن 
بستر گفت وگو با مــردم، گفت: 
دولــت به دنبال مــردم راه افتاده 
تــا بتواند مشکالت را حــل کــنــد. بــه  گــزارش 
پــایــگــاه اطــالع رســانــی نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضوی، آیت هللا سیداحمد علم الهدی 
در دیــدار نمایندگان فرزندان شهدای استان 
خــراســان رضــوی اظــهــار کــرد: شما ســر سفره 
شهادت به دنیا آمدید و بزرگ شدید، یعنی 
در تــمــام لحظات عــمــری کــه شما در دوران 
طفولیت داشتید، نام شهید را شنیدید و با این 
نجواها تربیت شدید و خداراشکر یک جوان 
انقالبی هستید. وی با اشاره به اینکه فرزندان 
شهدا وارثــان خون شهدا و استعدادهایشان 
ــرد: روزی در دانــشــگــاه  ــ  هــســتــنــد، بــیــان کـ
امام صادق )ع ( بررسی کردیم و دیدیم اغلب 
نخبه های دانشگاهی فرزندان شهدا بودند که 
به عنوان یک عنصر محرک در مجامع فرهنگی 
و دانشگاهی فعالیت می کنند. 
موفقیت امــروز شما 

به دلیل نهفته بودن استعداد پدرانتان در وجود 
شماست و به لطف خدا رشد کردید و در این 
وضع نخبگی قرار گرفتید، پیشرفت شما هم 
سبب افتخار شــهــادت و هــم سبب افتخار 
نظام و انقالب اسالمی است.  وی با اشــاره به 
تالش دولت برای فراهم کردن بستر گفت وگو 
با مــردم، خاطرنشان کرد: در این دولت تولید 
ــدد گفت وگو  گفتمان صـــورت گرفته و درصـ
کــردن با مــردم اســت، مسئله مبارزه با فساد 
و تبعیض و اختالس از مطالبه مــردم ایجاد 
می شود. وی »رانت سیاسی« را یک ناهنجاری 
و مشکل جدی در کشور دانست و تصریح کرد: 
مردم تسلیم این رانت سیاسی شده بودند، اما 
امــروز بستر گفتمانی فراهم شده که مــردم از 
دولت مطالبه می کنند و این می تواند بسیار به 
پیشرفت کشور کمک کند.  نماینده ولی فقیه 
در استان خراسان رضوی اظهار کــرد: ناامید 
نباشید، با فعالیت های جهادی شما، بستر 
فرهنگی گسترش پیدا می کند و مردم متوجه 
فرهنگ شهیدپروری و شهیدان می شوند که 

این موضوع بسیار مهمی برای ماست.

تالش دولت برای فراهم کردن بستر گفت وگو با مردم

ایثار

ــاک میهمان  ــرد و خـ ــاد هــمــراه بــا گـ بـ
خراسان رضوی می شود. اداره کل 

هــواشــنــاســی خـــراســـان رضــوی 
اعــالم کــرد: بر اســاس تصاویر 

ــای  ــزارش هــ ــ مـــــاهـــــواره ای گ
دریافتی از ایستگاه های 
هــواشــنــاســی، وزش بــاد 
هـــمـــراه بـــا گـــرد و خــاک 
پــدیــده غالب جــوی در 
ــوار شــرقــی و جنوب  ــ ن
شــــــرق ایــــــن اســـتـــان 
ــن اســاس  اســـت. بــر ای
ــات عــصــر و  ــاعـ در سـ
شـــب هـــنـــگـــام شــاهــد 
افزایش ابر خواهیم بود 
و در مناطق کوهستانی 

ــیــمــه شـــمـــالـــی اســـتـــان  ن
ــمــال بــــارش پــراکــنــده  احــت

وجود دارد.از دوشنبه شب تا 
صبح چهارشنبه بر اثر سامانه 

بارشی به ویــژه در مناطق مرکزی 
و جنوبی استان، بارش های پراکنده 

باران پیش بینی می شود. تا روز پنجشنبه 
نیز شاهد روند افزایش دمای هوا خواهیم بود.

 باد همراه با گرد و خاک 
در راه خراسان رضوی

مــعــاون گــردشــگــری اداره کــل میراث 
فــرهــنــگــی، گــردشــگــری و صنایع 
دستی خــراســان رضــوی گفت: 
ثبت ورود و خروج گردشگران 
در خراسان رضوی متمرکز 

و هوشمند شده است.
ــوری  ــدخــ ــ ــی ــ ــف ب ــ ــوسـ ــ یـ
ــا تـــوجـــه بــه  ــ افــــــــزود: ب
اهــمــیــت اطـــالعـــات و 
ــار گــردشــگــران در  ــ آم
بــرنــامــه ریــزی و نقش 
مهم به کارگیری این 
ــات در ایــجــاد  ــالعـ اطـ
زمینه الزم برای توسعه 
و رونــــــق گـــردشـــگـــری 
داخــلــی، هماهنگی با 
ــراد ذی نــفــع و فعاالن  ــ اف
ــان در  ــ ــت گـــردشـــگـــری اســ

دستور کار قرار گرفت.
بیدخوری بیان کرد: از این پس 
فعالیت ها و آمــار ورود و خروج 
گردشگران و زائران داخلی و خارجی 
در سامانه متمرکز »جانا« وارد می شود 
و امکان تحلیل و بررسی آمار نیز وجود دارد.

هوشمندسازی ثبت ورود و خروج 
گردشگران در خراسان رضوی

  ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی، از رجال 
دولتی دورٔه سامانیان و وزیــر دربــار و مربی محمود 

غــزنــوی و همچنین بــزرگ تــریــن حامی حکیم 
ــود. او از مردمان  ابوالقاسم فــردوســی ب

اسفراین در خراسان و به گفته تاریخ 
یمینی از دبیران و کارگزاران مشهور 

سامانی بوده است.
از مهم ترین کــارهــای او در ایــام 
وزارتش، تغییر زبان رسمی دربار 
به فارسی بود؛ که این اقدام تحت 
تأثیر دوستی نزدیک اسفراینی با 
ابوالقاسم فردوسی بود. فردوسی 
در شاهنامه چند بیت دربـــارٔه 

اسفراینی سروده است. نام آوری 
محمود غزنوی در تشویق شاعران 

پارسیگو و تــرویــج زبـــان فــارســی را 
بیشتر مرهون ایران دوستی وزیر او 

ابوالعباس اسفراینی می دانند.
سلطان محمود غزنوی آنگاه  که توانست 

پس از غلبه بر رقیبان، امپراتوری وسیعی بنیان نهد، 
برای اداره آن وزیری مدبر و باتجربه از خراسانیان 
الزم داشت تا آیین مملکت داری سامانی را به او 
بیاموزد؛ به همین خاطر و با توصیه پدرش، 
ابوالعباس اسفراینی را انتخاب 
کــرد که مورخان از کفایت 
و کـــــاردانـــــی 

اسفراینی در این کار سخن گفته و نوشته اند.
اسفراینی امــا در ســال 4۰۱ قمری، پس از ۱7 سال 

وزارت، از ایــن مــقــام کــنــاره گــرفــت. چــراکــه در 
ایــام وزارتــش شهرها رو به ویرانی نهاد، 

ــتــی کــاهــش یــافــت و  ــای دول درآمـــدهـ
فــریــاد دادخــواهــی از گوشه و کنار 

کشور برخاست و سلطان محمود 
او را مــســئــول ایـــن نــابــســامــانــی 
ــی اســفــرایــنــی  ــ مـــی دانـــســـت؛ ول
کــه خــود را از ایــن اتهامات پاک 
مــی دانــســت، استعفا کــرد و به 
اختیار به قلعٔه غزنین رفت و خود 
را محبوس کرد. سلطان محمود 
نیز دستور داد تا اموالش را به جرم 
خرابی والیت و عدم رعایت حال 
رعایا مصادره کردند. در سال 4۰4 

قمری که سلطان از غزنین به جنگ 
ــود، اسفراینی را آن قــدر  بیرون رفته ب

شکنجه کردند تا جان سپرد.
از اسفراینی سه فرزند بر جای ماند كه دو تن از آنان به 

نام های ابوالقاسم محمد و علی، معروف به حجاج، 
از شــاعــران عصر خــود بــودنــد و حتی حجاج 

ــوان شــعــری بــه عــربــی داشــتــه اســت.  ــ دی
دخــتــر اســفــرايــنــی نيز از محدثان 

ــوده و از او حــديــث نقل  ــ  ب
كرده است.

»ابوالعباس اسفراینی« وزیر ایران دوست غزنویان

نام آوران خراسان

افقی ◾
ــی عــروســکــی  ــون ــزی ــوی ــل  ۱. مــجــمــوعــه ت
خاطره انگیز ایـــام کــودکــی بــه کــارگــردانــی 
ــوازم  »مرضیه بــرومــنــد« ۲. غــربــال - از ل
چوبی منزل - تخته های بــزرگ چوبی 3. 
صفحه اینترنت - ترنم - کم ذهن 4. خدای 
ــدار تابستانی - ضربه  درویــش - میوه آب
شمشیر - گل سرخ ۵. بانی پروتستان - 
دشمن - ستون بدن 6. خبررسان - میوه 
تلفنی - شیوع 7. غــار محل آغــاز نبوت 
پیامبراعظم)ص( - شیره خرما - سخن 
صریح - نخست ۸. ناراست - بسیارداننده 
- قبض دریافت کاال - بوی رطوبت 9. کنایه 
از لباس نـــازک اســت - ترمز چهارپایان 
- اســـم تــرکــی - نــفــریــن ۱۰. کــشــوری در 
اسکاندیناوی - رودخــانــه مــرزی - پرنده 
مقلد ۱۱. فلز سنگین - افشاگر سعودی - 
پسران ۱۲. خط کش هندسی - هدررفت 
- رفیق شفیق کرنا - موی مجعد ۱3. شهر و 
تیم فوتبالی در فرانسه - دایماً - دانه معطر 
۱4. روزنامه پرتیراژ ژاپنی - پهلوان - لحظه 

- دلیل ۱۵. درخشان - بر پیشانی کارگر 
زحمتکش می بینید

عمودی ◾
 ۱. نرمه جــامــدات - ســنــگ زر - پــول اول 
کــاســبــی را گــویــنــد ۲. آزاد - شــل کــردن 
سرکیسه - مهتر 3. خـــوب و خـــوش - 
بیماری مسری مرگامرگی - شغل - مخترع 
ماشین بخار 4. احسن - بلندی مرتبه 
- ضمیر اشاره به جمعی دور ۵. باالآمدن 
ــا - طایفه کم حرف - نرمی - تیر  آب دری
پیکان دار 6. برجوانان عیب نیست - پدر 
زنجانی - از شریان های دوگانه عــراق 7. 
ابـــزار صید - خمیر بتونه - ابــر زمینی - 
ــرد تحت تکفل  ــان دادن ۸. کنایه از ف ــ امـ
اســت - روســتــایــی از تــوابــع میان والیت 
حومه مشهد 9. آشکارشده - ناشنوا - 
نپذیرفتن ۱۰. شاهکار جاودانه شکسپیر 
- حشره خونخوار - فصل شکوفایی ۱۱. 
عالمت مفعول بی واسطه - خطایی در 
ورزش فوتبال - ضمیر بی حضور - زدنی 

بهانه گیر ۱۲. آتش خانه حمام های قدیمی 
- به دریا می ریزد - یک دسته یا گروه مردم 
۱3. خورشید - باتری - رنگ و فام - بازی 
۱4. درخت پرشاخ و برگ جنگلی - نرمی 
رفتار - قدم یکپا ۱۵. چاه جهنده - فوری 

- آزادشدن

جدول8240
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

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