
آتش بازی با جان مردم!دنیای رنگی رنگی یک خانواده عشق هنر
13 نفر بر اثر حوادث چهارشنبه سوری در خراسان رضوی دچار سوختگی شدندمشق امید در یک لباس فروشی سنتی

 ماجرا از آنجا شروع شد که یک لباس فروشی 
داخــل  گذاشتن  جــای  بــه  را  خریدمان  سنتی 
پالستیک، داخل یک پاکت فانتزی که کاغذ آن 
روزنامه باطله بود، گذاشت. دو تا بند کنفی،یک 
البسه  طــرز شست وشوی  و  فــال حافظ  کاغذ 
بود.  ــزان شده  آوی از بندش  الیاف طبیعی هم 
محیا یوسفی دختر 20ساله مشهدی است که 

با ذهنی خالق دست به...

پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابـــط  مدیر 
اثر  امـــروز)دیـــروز(، ۱۳ نفر بر  تا  مشهد گفت: 
خراسان رضوی  در  چهارشنبه سوری  حـــوادث 
دچار سوختگی و توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ 
امدادرسانی شده اند.  دکتر حمیدرضا رحیمی 
در گفت وگو با فارس اظهار کرد: ۶ نفر از این 
تعداد توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل 

شدند و هفت تن به... .......صفحه 3 .......صفحه 4 
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ثبت یک چهارم وقف های سال 99 در خراسان رضوی
معاون شهردار تشریح کرد

برنامه های حمل ونقل 
عمومی مشهد 

در نوروز

رئیس حوزه هنری استان 
در مراسم افتتاح کتابشهر ایران:

کتاب مهم ترین ابزار 
دفاعی در برابر تهاجم 
فرهنگی دشمن است

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 

در دانشگاه فردوسی 
مرکزخراسان شناسی 

تأسیس می شود

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد

.......صفحه  4

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهردار مشهد گفت: 
ساعت خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی با توجه به تغییر 
ساعت رسمی کشور از اول فروردین ماه از ساعت 20:۳0 

به 2۱ افزایش خواهد یافت...

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی گفت: توسعه فروشگاه های 
است.  انقالب  فرهنگی  جبهه  دغدغه های  از  یکی  کتاب 

عسگری در آیین افتتاح کتابشهر ایران...

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

پنجشنبه  28 اسفند 1399

 4 شعبان 1442  
 18 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9492 
 ویژه نامه 3871 

مرکز  ایجاد  گفت:  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رئیس 
داشــتــن مکتب  نگه  ــده  زن هــدف  بــا  خراسان شناسی 
خراسان بزرگ که اکنون شامل چند کشور همسایه و 

استان کشور است در این دانشگاه سرعت می گیرد.
ــزود: در  ــ دکــتــر محمد کــافــی در گــفــت وگــو بــا ایــرنــا اف
آخرین جلسه هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسه های 
آمــوزش عالی استان خراسان رضــوی در سال جاری 
مقرر شد با همکاری نهادها و سازمان های مردم نهاد 
و  مطالعات  متمرکز  راهــبــری  و  مدیریت  منظور  بــه 
تاریخی، جغرافیایی،  پژوهش های حوزه های مختلف 
ادبی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز برنامه ریزی 
دربـــاره  اجتماعی  و  فرهنگی  گسترده  فعالیت های 
ــــزرگ، مــرکــز خــراســان شــنــاســی در  خــراســان کهن و ب
دانشگاه فردوسی مشهد تأسیس شود.  وی ادامه داد: 
خراسان بزرگ با تمام افتخاراتش، تاکنون چنین مرکزی 
نداشته است که تاریخ این خطه را به نگارش درآورد 
و قدردانی  و معرفی مفاخر  و همچنین در شناخت 
از آن ها سعی کند.  رئیس دانشگاه فردوسی مشهد 

.......صفحه 4 گفت: با ایجاد این مرکز که...

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت مواد غذایی دریای توس ) سهامی 

خاص ( به شماره ثبت 23558

ی��ا  کلی��ه س��هامداران محت��رم  از  بدینوس��یله 
نماین��دگان آنها درش��رکت س��هامی خاص دریای 
توس دعوت می ش��ود تادرجلس��ه مجمع عمومی 
عادی س��الیانه ش��رکت که درس��اعت 9 صبح روز 
1400/01/11 درمحل ش��رکت واقع در بلوار خیام 
– خیام 29 – مجتمع نس��رین – پالک 12  تش��کیل 

می گردد، حضور به هم رس��انند.
دستور جلسه :

1- اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و گ��زارش 
بازرس قانونی 

2- انتخاب اعضای هیئت مدیره 
3- تصویب صورتهای مالی سال 99

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
5- تعیین روزنامه جهت درج آگهی های شرکت 

6- انتخاب و تعیین سمت مدیران 
7- انتخاب وضعیت حق امضاء 

ع هیئت مدیره  9
91
31
08

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم
شرکت تعاونی مصنوعات چوبی آشیان سازان زرین هنر توس به شماره ثبت 34272 

شماره ملی 10380494764و کد پستی 9184973978 

ع 9
91
30
60

بدین وسیله از اعضاء محترم دعوت می شود در جلسه 
مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی روز سه شنبه مورخ 
1400/01/17 ساعت 10 صبح در مکان صد متری بابانظر 
42 روبروی شهرداری منطقه 4 اردوگاه شهدای مدافع 

حرم برگزار میگردد شخصا حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت تعاونی

2- استماع گزارش بازرسان شرکت تعاونی
3- طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای 98-97-96

4- پیش بینی بودجه 1400
5- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره

6- اتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
7- ط��رح و پیش��نهاد هیئت مدی��ره در خصوص ادامه 

احداث پروژه
8- ط��رح و تصویب پاداش هیئت مدیره و بازرس��ان و 

عوامل اجرایی
9- طرح اجازه دریافت وام از بانک ها و موسسات مالی 

و اعتباری یا اشخاص حقیقی و حقوقی
ضمن��ًا اعض��ای  محترم��ی که ام��کان حض��ور در مجمع 
ندارند می توانند حق رای خود را به موجب وکالت نامه 
به ش��خص دیگر واگذار نماین��د. که در این صورت هر 
عض��و 3 وکالت و غیر عضو یک وکالت میتواند داش��ته 
باشد و عضو میتواند تا یک روز قبل از برگزاری مجمع 
در ساعت اداری اعالم شده جهت تنظیم وکالت نامه به 
ش��رکت مراجعه نماید. کاندیداهای س��مت های هیئت 
مدیره و بازرسی تا هفت روز قبل برگزاری مجمع جهت 
ثب��ت نام و پرکردن فرم مربوطه در س��اعات اداری به 

شرکت مراجعه نمایند .
هیئت مدیره 

دانش�گاه علوم پزش�کی تربت حیدریه در نظر دارد مناقصه های عمومی به ش�رح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. الزم به ذکر اس�ت کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ه�ا از طری�ق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( ب�ه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت                
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت 

در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمینشماره فراخوانشرح فراخوانردیف

1All in one  ۲۰99۰۰۴۶۸۸۰۰۰۰۲13۰5/۰۰۰/۰۰۰خرید 39 دستگاه سیستم

۲۰99۰۰۴۶۸۸۰۰۰۰۲۲5۰۰/۰۰۰/۰۰۰خریداری یک دستگاه چیلر تراکمی یکپارچه هوا خنک۲
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 1400/01/08

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1400/01/19      زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز شنبه تاریخ 1400/01/21
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس تربت حیدریه خ قرنی- قرنی 

یک ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و تلفن 52242035-051 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

آگهي مناقصه عمومی

/ع
99
13
10
9

ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در خصوص دس��تورالعمل توزیع قی��ر موضوع قانون 
الحاق یک بند ب تبصره )1(قانون بودجه س��ال 99نس��بت به خرید قیر 60,70به مبلغ 
9,450,000,000ریال از طریق اسناد خزانه اسالمی )بند )ب( اخزا 911با سررسید 1402(

اقدام نمائید. لذا خواهشمند است نسبت به اعالم قیمت پیشنهادی از طریق سامانه 
ستاد اقدام فرمایید.

علی اکبر بهزادیان سرپرست شهرداری گناباد

,ع
99
12
88
9

 تجدید آگهی شهرداری گناباد



معاون شهردار تشریح کرد

برنامه های حمل ونقل عمومی مشهد در نوروز
ترافیک  و  عـــمـــران، حــمــل ونــقــل  مــعــاون 
ــد گــــفــــت: ســـاعـــت  ــهـ شــــــهــــــردار مـــشـ
خــدمــات رســانــی نــاوگــان اتــوبــوســرانــی با 
از  کشور  رسمی  تغییر ساعت  به  توجه 
از ساعت ۲۰:۳۰ به ۲۱  اول فروردین ماه 

افزایش خواهد یافت.
اطالع رسانی شهرداری  پایگاه  گــزارش  به 
نشست  در  کاظمی  خلیل هللا  مشهد 
حــوزه  ویــژه  برنامه های  بــررســی  مشترک 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد در 
ایام نوروز که با حضور رئیس پلیس راهور 
خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور مشهد 
و مدیران حوزه حمل ونقل شهری برگزار 
اقداماتمان  در مجموع  کــرد:  اظهار  شد، 
را در خدمات رسانی به زائــران و مجاوران 
در ایام نــوروز در حوزه ناوگان حمل ونقل 
عمومی با توجه به دستور العمل های ستاد 
مقابله با کرونا اجرا خواهیم کرد، اما در 
کنار آن نیز تمهیدات ویژه ای برای این ایام 

پیش بینی شده است.
اعمال  به  توجه  با  همچنین  ــزود:  افـ وی 
محدودیت های ترافیکی در هسته مرکزی 
شهر و معابر پیرامونی حرم مطهر در روز 
تحویل ســال در صــورت صــدور مجوز از 
سوی پلیس راهور خدمات رسانی به زائران 
در این روز در محدوده پیرامونی حرم مطهر 

انجام خواهد شد. خطوط بی آرتی نیز در 
نــوروز  ــام  ای روز تحویل ســال و همچنین 
زائــران  به  آمــاده خدمات رسانی  همچنان 
و مجاوران با رعایت کامل شیوه نامه های 
بهداشتی و دستورالعمل های ستاد مقابله 

باکرونا خواهند بود.
کاظمی به برنامه های ویژه سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد 
در روز تحویل سال و ایــام نــوروز اشــاره و 
خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی های 
روز  در  تاکسی ها  از  انجام شــده بخشی 
تحویل ســال در صــورت وجــود نداشتن 
بسیج،  مــیــدان  محل های  در  تــردد   منع 

میدان شهدا، شهید گمنام، میدان عدالت 
می شوند.  مستقر  خــســروی  چــهــاراه  و 
همچنین برنامه ریزی درخصوص مستقر 
شدن تاکسی های ون برای خدمات رسانی 
ــران در روز تحویل سال در زیرگذر  به زائ
حرم مطهر انجام شده است که در صورت 

امکان انجام خواهد شد.
وی بـــه تــمــهــیــدات ویــــژه شــرکــت قــطــار 
ســال  تــحــویــل  روز  در  مــشــهــد  شــهــری 
ــا تــوجــه به  ــاره و خــاطــرنــشــان کـــرد: ب اشــ
برنامه ریزی های انجام شده سرویس دهی 
شنبه،  روز  در  شــهــری  قــطــار   خــطــوط 
۳۰ فروردین یک ساعت زودتر از ساعت 

۶صبح آغاز و تا ساعت ۲۲ ادامه خواهد 
داشت و سرفاصله زمانی رسیدن قطارها 
به ایستگاه در خط یک به چهار دقیقه و 

خط دو به هشت دقیقه کاهش می یابد.
کاظمی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین 
ایستگاه  در  مسافر  تجمع  بــه  توجه  بــا 
میدان  ایستگاه  و  یــک  خــط  در  بسیج 
 شهدا در خط دو در روز شنبه ۳۰ فروردین
تـــعـــدادی واگــــن و قــطــار فــوق الــعــاده نیز 

پیش بینی شده است.
ترافیک  و  عـــمـــران، حــمــل ونــقــل  مــعــاون 
پایانه های  برنامه های  به  شهردار مشهد 
مسافربری در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: 
در  بلیت  ــروش  ف ممنوعیت  به  توجه  با 
پایانه ها براساس طرح الگوی جدید و تهیه 
بلیت از طریق اینترنت و وب کیوسک های 
مستقر در پایانه امام رضا)ع( اطالع رسانی 
در این خصوص در هسته مرکزی شهر 
و بافت پیرامونی حرم مطهر در ایام نوروز 

اجرا خواهد شد.
 وی همچنین با اشاره به برنامه ریزی های 
ویژه سازمان ترافیک شهرداری مشهد در 
ایام نوروز نظارت  ایام نوروز ادامه داد: در 
تصویری از طریق مرکز کنترل ترافیک به 
صورت ۲۴ ساعته انجام و با همکاری پلیس 

راهور متخلفان اعمال قانون خواهند شد.

۱۴ هزار یتیم در خراسان جنوبی 
تحت حمایت بسیج قرار می گیرند

گفت:  جنوبی  خراسان  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده 
براساس تفاهم نامه بین کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
بسیج استان تا ماه مبارک رمضان ۱۴ هزار یتیم استان 
تحت حمایت تشکل های مختلف بسیج قرار می گیرند.
سردار علی قاسمی در دیدار مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی که به مناسبت سوم شعبان سالروز 
میالد امام حسین)ع( و روز پاسدار انجام شد، افزود: 
نهادهای انقالبی به ویژه بسیج مردمی، آموزش و پرورش 

و سپاه پاسداران در قلب مردم این خطه جای دارند.
فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه تمام آزادگــان جهان امام حسین)ع( را قبول 
داشته و به ایشان عشق و ارادت دارند،افزود: کمک های 
مؤمنانه فقط توزیع بسته های معیشتی مالی و درمانی 
نیست و اگر بتوانیم به فرهنگ و فرایند تعلیم و تربیت 
کمک کنیم نیز نوعی حضور مؤثر در رزمایش کمک های 

مؤمنانه است.
وی با بیان اینکه مجموعه سپاه استان به خادمیت ملت 
افتخار می کند اظهار کرد: در این راه سپاه اگر کارنامه و 
جایگاهی دارد به واسطه حمایت ها و دلگرمی های مردم 

خونگرم، مؤمن، والیتمدار و انقالبی استان است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی هم در این 
پاسدار  انقالبی،  مؤمن،  نسلی  تربیت  گفت:  دیـــدار 
ارزش ها و والیت، در تراز انقالب اسالمی و پیشگام در 
تحقق تمدن نوین اسالمی مهم ترین رویکرد خادمان 

نظام تعلیم و تربیت است.
پاسداران  مؤثر  کــرد: حضور  اظهار  واقعی  محمدعلی 
حریم و حرم در عرصه های مختلف دفاعی زمینه ساز 
اقتدار روزافزون انقالب اسالمی در گفتمان جهانی شده 

است.
وی ضمن قدردانی از حضور معنوی و تأثیرگذار سپاه 
در برنامه های فرهنگی و فرایند تعلیم و تربیت بیان 
فرایند  در  حسین)ع(  امــام  آمــوزشــی  مؤسسه  کــرد: 
آموزش و پرورش دانش آموزان استان افتخارآفرین بوده 

و دانش آموزانی چندبُعدی تربیت کرده است.
امنیت  ــرورش خــراســان جنوبی  پ و  آمــوزش  مدیرکل 
را مرهون وحدت رویه  ایــران اسالمی  امــروز  اقتدار  و 
پـــاســـداران در  تــالش هــای شــبــانــه روزی و مشترک  و 
کرد:  تصریح  و  دانست  مسلح  نیروهای  سایر  کنار 
ــزدوران منطقه ای  ــ ــروز دشــمــن و م ســم پــاشــی هــای امـ
علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ناشی از حرکت 
انقالب  آرمــان هــای  و  والیــت  بر محور  درســت سپاه 

است.

آخرین وعده برای تکمیل پروژه 
هشت ساله بیمارستان بشرویه

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بشرویه گفت: 
 ۱۴۰۰ خــرداد  در  بشرویه  بیمارستان  اصلی  ساختمان 
تکمیل می شود و پیگیری جذب اعتبار برای محوطه سازی 

و حصارکشی آن در سال ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.
کرد:  اظهار  فــارس  با  گفت وگو  در  حسینی نژاد  علی 
عملیات ساخت بیمارستان جدید بشرویه از سال ۹۱ 
آغاز شده که بودجه آن تا سال ۹۸، ۱۰میلیارد تومان 
بوده که در سال جاری بودجه آن به ۱۹میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.وی با اشاره به 
مردم  نماینده  نصیرایی،  حجت االسالم  پیگیری های 
بیان کرد:  این شهرستان در مجلس شــورای اسالمی 
ساختمان اصلی این بیمارستان در خرداد ۱۴۰۰ تکمیل 
اعتبار برای محوطه سازی و  می شود و پیگیری جذب 
حصارکشی آن در سال ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.رئیس 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بشرویه عنوان کرد: 
از سال  بیمارستان جدید  انسانی  نیروی  تأمین  برای 
بیمارستان  افتتاح  محض  به  که  شده  اقــدام  گذشته 

جدید، نیرو ها به  کار گرفته خواهند شد.
نبود  ما  نگرانی های  از  یکی  کــرد:  تصریح  حسینی نژاد 
زیرساخت مناسب و راه دسترسی برای بیمارستان جدید 

است که البته پیگیری هایی نیز صورت گرفته است.
وی افزود: برای ساخت مکان مورد نیاز سی تی اسکن نیز 
همچنان منتطر همت همشهریان هستیم تا بتوانیم هر 

چه سریع تر این ساختمان را تکمیل کنیم.
و  فیزیکی  منابع  اســت »امیر ساکی« مدیرکل  گفتنی 
توسعه امور عمرانی وزارت بهداشت در بازدیدی که در 
بهمن سال جاری از بیمارستان در حال ساخت بشرویه 
داشت از سرعت روند ساخت بیمارستان جدید بشرویه 
گالیه و بیان کرد: آخرین مهلت ساخت بیمارستان جدید 
شهرستان بشرویه اردیبهشت ۱۴۰۰ است و در صورت 

تعلل با پیمانکار از راه های قانونی برخورد خواهد شد.
حال باید دید با توجه به پیشرفت فیزیکی این پروژه و 
جذب اعتبار آیا مردم بشرویه در وعده معین از نعمت 

بیمارستان جدید بهره مند خواهند شد یا خیر؟
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شماره پیامک: 300072305  استان مااستان ما2
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پنجشنبه  28 اسفند 1399
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 سال سی و چهارم  
شماره 9492  ویژه نامه 3871 

استاندار خراسان شمالی گفت: فرمانداران و مسئوالن 
اوقاف و امور خیریه استان به علت شیوع ویروس کرونا 
موظف به جلوگیری از برگزاری آیین سال تحویل ۱۴۰۰ 

در امامزاده های استان هستند.
به گزارش ایرنا؛ محمدعلی شجاعی در ستاد تسهیالت 
خدمات سفر خراسان شمالی با اشاره به برنامه هایی 
شود  برگزار  استان  امامزاده های  در  است  ممکن  که 
امامزاده ها محل  که  نیست  ایــن  بر  قــرار  کــرد:  اظهار 

تجمع شوند.
با تجهیزات  مناسبی  پایگاه های  ادامــه گفت:  در  وی 

کافی و ساختاری زیبا که معرف استان باشد باید در 
ورودی های استان جانمایی شود که مسافران بتوانند 
همه اطالعات و خدماتی را که نیاز دارند به طور کامل 

دریافت کنند و سرگردان نباشند. 
وی تأکید کرد: کیفیت و کمیت خدماتی که به مسافران 
ارائه می شود افزایش یابد و کاستی های سال گذشته 

نیز پوشش داده شود.
وی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه هایی که خدمات 
آن ها مورد نیاز است باید در این محل حضور داشته 
باشند و در این پایگاه ها باید بسته ای که معرف همه 

توانمندی های استان است تعریف شود و از دیگر سو 
همه دسترسی ها برای مسافران فراهم باشد.

باید  نیز  استان  شهرستان های  دیگر  در  گفت:  وی 
این پایگاه ها با هماهنگی شهرداری ها و فرمانداری ها 

تعریف شود.
وی خاطرنشان کــرد: به دنبال تشویق مــردم به سفر 
نیستیم اما باید به مسافران طبق انجام وظیفه خدمت 
دهیم ارائه خدمات سفر برای تسهیل تردد است نه 
اسکان مسافران و در عین حال در تمامی موارد نیز 

شیوه نامه های بهداشتی باید رعایت شود.

استاندار خراسان شمالی: 

آیینسالتحویلدرامامزادههابرگزارنمیشود

پ
/9
90
32
28

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

باربری نمونه امام رضا
خاور ساعتی 60 ت و کارگر 25 ت 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

ط
/9
91
21
20

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

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ج
/9
90
09
68

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
90
35
98

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

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

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
90
33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702
ایزوگام شرق 

قیرگونی ، آسفالت  
کلی ، جزئی 

09150020052

ط
/9
90
98
53

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

ط
/9
91
10
84

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

ج
/9
90
37
13

مشارکت در ساخت
پیمانکاری،بازسازی بامجربترین 
معماران وسازندگان
09157788403-37279303

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/9
90
06
79

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

قالی شوییمشاورین امالکخودروهای فرسوده

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/9
90
41
88

پ
/9
90
33
17

ط
/9
90
15
30

قالی شویی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

ط
/9
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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 آسمان خراسان رضوی 
بارانی می شود 

هواشناسی  اداره کـــــل  پیش بینی  مــرکــز  کــارشــنــاس 
خــراســان رضــوی، رونــد دمــای هــوای ایــن استان را رو 
کــرد و گفت: پنجشنبه و جمعه  اعــام  افــزایــش  به 
در ساعاتی از روز شاهد افزایش و سرعت وزش باد 
در  که  بود  خواهیم  خراسان رضوی  استان  سطح  در 
و خاک هم  گرد  پدیده  بــاد،  با وزش  مناطقی همراه 

رخ خواهد داد.  
حکیمی گفت: با توجه به تقویت جریان ناپایدار جوی 
در روز پنجشنبه و همچنین روز جمعه شاهد بارندگی 
در بیشتر نقاط استان خواهیم بود که این بارش ها به 
صورت رگبار و در نواحی مستعد همراه با احتمال رعد 

و برق و بارش تگرگ پیش بینی می شود.

 کشف یک کامیون 
مرغ زنده قاچاق در کاشمر 

فرمانده انتظامی کاشمر از توقیف یک دستگاه کامیون 
این  و بدون مجوز حمل در  زنده قاچاق  حامل مرغ 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ حسین احمدی به  ایرنا گفت: در راستای 
طــرح جلوگیری از قاچاق اقــام ضــروری و مــورد نیاز 
مردم، مأموران اداره مبارزه  با قاچاق کاال و ارز پلیس 
دستگاه  یک  به  بسیج  نیروهای  همکاری  با  آگاهی 
کامیون حامل مرغ زنده مشکوک شده و این خودرو 
بررسی  در  که  کردند  بیشتر متوقف  بازرسی  برای  را 
مدارک راننده و خودرو مورد نظر یک هزار و ۳۰۰ قطعه 
مرغ زنده قاچاق و بدون مجوز حمل، کشف و یک 

متهم در این زمینه دستگیر شد.
ریال  ۶۰۰میلیون  را  شده  کشف  محموله  ارزش  وی 
از  پــس  افــــزود: متهم دستگیر شـــده  و  کـــرد  ــام  اعـ
تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شد. 

درخواست قاضی ویژه قتل عمد مشهد از مردم 

قاتل را شناسایی کنید

قاضی ویژه قتل عمد مشهد با صدور دستور انتشار 
شــهــرونــدان مشهدی  از  مسلح  فـــراری  قاتل  تصویر 
خواست در صورت شناسایی قاتل مراتب را به پلیس 
اطاع دهند. قاضی ویژه قتل عمد مشهد با صدور 
دستور انتشار تصویر قاتل فراری مسلح، از شهروندان 
 خواست چنانچه از مخفیگاه او اطاع دارند، مراتب را به 
و   ۲۱۸۲۵۲۶۷ تــلــفــن هــای  ــاره  شـــمـ ــا  یـ  ۱۱۰ پــلــیــس 
تعقیب  تحت  متهم  دهند.  اطــاع   ۰۹۳۶۳۲۵۷۴۶۸
تاریخ ۹۹.۴.۲۲ در  نام دارد، در  که »علی مشهدی« 
یک درگیری مسلحانه در اطراف روستای امرغان و با 
یک نقشه برنامه ریزی شده، جوان ۲۲ ساله ای به نام 
محسن را با ساح شکاری به قتل رساند و متواری 

شد.
با دستگیری تعدادی از عامان این نزاع مسلحانه، 
تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی برای دستگیری متهم به قتل فراری ادامه دارد.

افزایش بی رویه قیمت گیاهان 
دارویی در طول یک سال گذشته

مشهد  ــی  داروی گیاهان  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
گــفــت: در طــول یــک ســال گذشته شــاهــد افــزایــش 

۵۰درصدی قیمت  گیاهان دارویی هستیم.
سیدحسن بخارایی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص 
وضعیت بازار گیاهان دارویی مشهد، اظهار کرد: در 
بیماری کرونا  و در مــدت شیوع   یک ســال گذشته 
نرخ گیاهان دارویی به شدت و  بی رویه افزایش پیدا 
کرد. این افزایش قیمت ها به دلیل نوسان های قیمت 
گیاهان دارویی در بازار اتفاق افتاده به طوری که شاهد 

افزایش ۵۰ درصدی قیمت  گیاهان دارویی بودیم.
وی در مورد دالیل افزایش قیمت آن  گیاهان افزود: 
اقــتــصــادی،  از جــمــلــه  وضــعــیــت  ــل مختلفی  دالیـ
و ... در این مسئله دخالت دارند. ارز  نوسان های نرخ 

ــشــگــاه علوم  ــط عــمــومــی دان ــ ــر روابـ مــدی
امــروز)دیــروز(،  تا  گفت:  مشهد  پزشکی 
اثر حــوادث چهارشنبه سوری  بر  نفر   ۱۳
و  سوختگی  ــار  دچــ خـــراســـان رضـــوی  در 
توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ امدادرسانی 

شده اند.
گفت وگو  در  رحیمی  حمیدرضا  دکــتــر 
با فــارس اظهار کــرد: ۶ نفر از این تعداد 
توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل 
شدند و هفت تن به صورت سرپایی در 
محل معالجه شدند. رحیمی افزود: یکی 
از حوادث مربوط به دانشگاه علوم پزشکی 
سبزوار و بقیه در مناطق زیرپوشش دانشگاه 
اســت. داده  رخ  مشهد  پــزشــکــی  عــلــوم 

 آتش نشانان مشهدی »
در چهارشنبه سوری در امان نماندند! 

ــــی مــشــهــد  ــان ــشــ ــ ــــش ن ــل آت ــامــ ــرعــ ــ ــدی مــ
به  ــوط  ــ ــرب ــ م ــام ۵۶مــــأمــــوریــــت  ــجــ ــ ان از 
این شهر خبر  در  شب چهارشنبه سوری 
ایــن حــوادث تعدادی از  داد و گفت: در 
خودروهای آتش نشانی بر اثر برخورد ترقه 

خسارت دیدند.
آتش نشانی  عمومی  روابــط  گــزارش  به 
از  ظهوریان  مسعود  آتشپاد  مشهد، 
انــجــام ۵۶ مــأمــوریــت مــربــوط بــه شب 
چهارشنبه سوری در این شهر خبر داد 
کــرد: در ۲۴ ساعت و تا صبح  و اظهار 
ــزار و  ۲۷ اســفــنــد مـــاه در مــجــمــوع ۳هــ

شد  بــرقــرار   ۱۲۵ سامانه  با  تماس   ۲۰۰
که ۱۴۳مأموریت اطفای حریق و امداد 
شهر  در  آتش نشانان  توسط  نجات  و 

مشهد انجام شده است.
ــا شب  ــبــط بـ ــوادث مــرت ــ وی دربــــــاره حــ
بیان  مشهد  در  ســال  پایان  چهارشنبه 
کــرد: در مجموع ۵۶ عملیات مربوط به 
چهارشنبه پایانی سال در مشهد انجام 
ساعت  بین  مأموریت ها  عمده  و  شــده 
تأسف  کــمــال  بـــا  و  داد  رخ   ۲۲ تـــا   ۲۰
حـــوادث هفت دســتــگــاه خــودرو  آن  در 
ــر اثـــر بــرخــورد ترقه  آتــش نــشــانــی نــیــز ب

خسارت دیدند.

مصدومیت 9 نفر در حوادث »
چهارشنبه سوری خراسان شمالی

رئیس سازمان اورژانس پیش بیمارستانی 
خراسان شمالی  پزشکی  علوم  دانشگاه 
گفت: در حــوادث چهارشنبه آخر سال 

۹نفر دچار مصدومیت شدند.
به گــزارش پایگاه خبری وبــدا، دکتر تقی 
دولت آبادی اظهار کرد: این مصدومان ۷ تا 
۳۰ سال سن داشتند که به دلیل آسیب های 
ناشی از چهارشنبه سوری به بيمارستان های 
ــه کـــــرده انـــــد.  ــعــ ــراجــ ــان مــ ــ ــتـ ــ ــح اسـ ــطـ سـ
وی افــزود: غیر از یک مــورد مصدوم که 
نوجوانی ۱۲ساله بود و از ناحیه سر، شکم، 

دست و پا دچار سوختگی شده و توسط 
امام علی)ع(   بیمارستان  به  اورژانــس ۱۱۵ 
حــال حاضر  در  و  شــده  منتقل  بجنورد 
اســــت، سایر  بــســتــری  بــیــمــارســتــان  در 
عمدتاً  مصدومان  بــه  وارده  صدمه های 
سطحی و بیشترین نوع سوختگی از نوع 
درجــه یک بــوده و مصدومان به صورت 

سرپایی معالجه شده اند. 
وی اضافه کرد: شهرستان بجنورد با پنج 
مصدوم بیشترین فراوانی مصدومان شب 
چهارشنبه سوری را دارد و شهرستان های 
اسفراین  و  آشخانه  دو مصدوم،  جاجرم 

هم هر کدام یک مصدوم داشتند.

13 نفر بر اثر حوادث چهارشنبه سوری در خراسان رضوی دچار سوختگی شدند

آتش بازی با جان مردم!
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دادگستری خراسان شمالی  کل  رئیس 
از دستگیری و بازداشت یک کاهبردار 

سابقه دار حرفه ای خبر داد.
ــزاری صـــداوســـیـــمـــا،  ــ ــرگ ــ ــب ــه گـــــــزارش خــ ــ ب
حجت االسام جعفری، رئیس کل دادگستری 
استان با بیان اینکه این متهم دارای سوابق 
متعدد کیفری است، گفت: متهم یاد شده 

پیش از این نیز به علت کاهبرداری، سرقت 
و تحصیل مال نامشروع در زنــدان تحمل 
با احــراز شرایط قانونی  حبس می کرد که 
و اخذ وثیقه به مرخصی اعزام و در دوران 
مرخصی مدتی متواری شده و با استفاده 
از شگرد های مختلف از جمله جعل عناوین 
کاهبرداری  به  مبادرت  مــدیــران،  و  دولتی 

و اخــاذی می کرد. وی افـــزود: ایــن متهم با 
تــاش مــأمــوران نیروی انتظامی شناسایی 
و سپس با اعطای نیابت قضایی به یکی 
از شهرستان های استان تهران دستگیر و 

تحت الحفظ به خراسان شمالی اعزام شد.
مطابق گزارش ضابطین، متهم از طریق 
از  برخی  بــا  تلفنی  تماس های  بــرقــراری 

پرستاران  پزشکان،  جمله  از  شهروندان 
ــرداران در  ــهــ ــانـــی و نــیــز شــ ــادر درمـ ــ و ک
از نیرو های  استان های مختلف، خود را 
حراست استانداری و یا از معاونت های 
این مجموعه، دانشگاه علوم پزشکی و 
سازمان حج و زیــارت معرفی و با جلب 

اعتماد افراد، از آنان کاهبرداری می کرد.

مأمور قالبی به دام افتاد
خبرخبر

ط
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/9

90
05

57

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

ج
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66

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
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53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498

ج
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تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

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

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205

ج
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91
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21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

به تعدادی راننده با 
اتومبیل جهت کار در 

تاکسی تلفنی نیازمندیم 
با پورسانت 15% و 
باکارکرد نرم افزار 

مانیتورینگ
09375574157
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59

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729
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ش
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@charterme ارزانترین نرخ کیش

ج
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

ج
/9

81
53

18

آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032

ج
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90
92

07

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ط
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91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
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90
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44

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

راننده

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان

ط
/9

90
05

55

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

پ
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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
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قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

90
70

03

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
خرید آهن آالت 

تخریبی و ضایعات و... 
)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی امیری مومن

مسؤول دفتر مش��اوره امالک به عضویت 4157 
به نش��انی: پشت میدان بار نوغان کوچه مسجد 

صاحب الزمان جنب پالک 5
مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلیه متعاملین��ی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت 

جهت تس��ویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی 
ب��ه محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09308792197
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد



خبرخبر خبرخبر
 رئیس حوزه هنری استان در مراسم 

افتتاح کتابشهر ایران:

 کتاب مهم ترین ابزار دفاعی 
در برابر تهاجم فرهنگی دشمن است

فخرایی: رئیس حوزه هنری خراسان رضوی گفت: 
دغدغه های  از  یکی  کتاب  فروشگاه های  توسعه 

جبهه فرهنگی انقالب است.
شعبه  ایـــران  کتابشهر  افتتاح  آیین  در  عسگری 
مشهد اظهار کرد: دوران جنگ فرهنگی به مرحله 
نقطه زنی و هدف گذاری دقیق رسیده و باید در برابر 
تهاجمات حوزه فرهنگ دشمن با اتکا به اندیشه 
و فرهنگ و استفاده از ابزارهای این حوزه به ویژه 

کتاب به مقابله پرداخت.
وی افزود: بر همین اساس باید مراکز عرضه کتاب 
و  شــود  تخصصی  کتاب ها  موضوعات  مانند  نیز 
مخاطبان هر حوزه کتاب بدانند برای دستیابی به 

منابع مورد نیاز خود به کجا مراجعه نمایند.
وی با انتقاد از سرانه پایین مطالعه در کشور هم 
فرهنگ  حــوزه  در  معضل  ایــن  ریشه  داد:  ادامـــه 
این  ــقــای  ارت ــرای  بـ بــایــد  و  اســـت  جامعه  عمومی 
وضعیت تمام ارکان دخیل در این مسئله از خانواده 

تا دستگاه های مختلف همکاری داشته باشند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد

 ثبت یک چهارم وقف های 
سال 99 در خراسان رضوی 

سرور  هادیان: امسال 25درصد وقف کل کشور به 
خراسان رضوی اختصاص دارد .

اوقــاف و امور خیریه خراسان رضوی در  مدیر کل 
اعالم گزارش برنامه های شاخص فرهنگی سال 99 
و طرح آرامش بهاری سال 1400 روز گذشته ضمن 
این مطلب گفت: 181 وقف جدید در سال  اعالم 
 جــاری در خراسان ثبت شــده که ایــن رقــم معادل 

25 درصد وقفیات جدید کل کشور است .
احـــمـــدزاده  محمد  والمسلمین  حــجــت االســالم 
ــاره بــه ایـــن نکته کــه شــیــوع بــیــمــاری کرونا  بــا اشــ
اقشار آسیب پذیر  برای  ویژه  به  را  محرومیت هایی 
کنار  در  کــرد:  اســت، خاطرنشان  داشته  همراه  به 
مواسات  همدلی،  کرونا  از  حاصل  مشکالت  همه 
بود  خوبی  اتفاق  نیز  خیراندیشان  خیرخواهی  و 
ابتدای شیوع کرونا تاکنون عالوه بر تهیه و  از  که 
از  توزیع 13 هــزار بسته بهداشتی به ارزش بیش 
500 میلیون تومان، تعداد 106 هزار و 375 بسته 
معیشتی از محل موقوفات منطبق انجام شد که با 
مساعدت های خیران این بسته ها به ارزش تقریبی 

23 میلیارد تومان تهیه و توزیع شده است .
وی تصریح کرد: الزم به ذکر است همچنین بیش 
از 300هــزار ماسک تهیه و توزیع شد و 50  مرکز 
متبرکه  بقاع  در  قرآنی(  فرهنگی،  )اجتماعی،  افق 

راه اندازی شده است .
مــنــاســبــتــی  اعــــــــزام  از  ادامــــــــه  در   احــــــمــــــدزاده 
 یک هزار و 619 روحانی به بقاع متبرکه و برگزاری 
و گفت:  داد  اسالمی خبر  زندگی  دوره سبک   50
امور  بار شوراها و ستاد هماهنگی  برای نخستین 
خیریه راه اندازی شده است که به صورت افتخاری 
ارتــبــاط بین  بـــرای هماهنگی و هــم افــزایــی  خــیــران 

مؤسسه های خیریه را دنبال خواهند کرد .
فــضــای  در  کـــانـــال   110 ایـــجـــاد  از  همچنین  وی 
از  بیش  با  متبرکه  بقاع  افق  مراکز  توسط   مجازی 
100 هزار مخاطب خبر داد و اظهار کرد: این کانال ها 
اولویت های  با  را  مأموریت هایی  در فضای مجازی 

فرهنگی، قرآنی و اجتماعی دنبال می کنند .
مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بیان 
فعالیت های  ایــن مسیر همچنین  ادامــه  در  کــرد: 
نیازمندان  به  مؤمنانه  کمک های  و  خدمت رسانی 
انجام شد که 500 نفر در قالب 30 گروه جهادی 

کمک کردند.
مدیر کل اوقــاف و امور خیریه خراسان رضوی بازه 
زمانی اجــرای طرح آرامــش بهار را 28 اسفند99 تا 
15 فروردین 1400 اعالم کرد و ادامه داد: اقامه نماز 
نــو، جشن  بــرگــزاری لحظه تحویل ســال  جماعت، 
والدت حضرت مهدی)عج( و روز جمهوری اسالمی 
جزو برنامه هایی است که پیش بینی شده است و 
برگزار  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  مراسم  این 
کل  اداره  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  شــد.  خواهد 
اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی نیز در پاسخ به 
پرسش خبرنگار ما درخصوص اهمیت وقف به روز در 
سال جاری توضیح داد: در گذشته نیت های واقفان 
محدود بوده است و هر چه زمان می گذرد متعددتر 
می شود. در حال حاضر در سامانه جامع موقوفات 
حدود یک هزار نیت داریم که روز به روز بر تعداد آن 
نیز اضافه می شود.حجت االسالم جمال ایزدی تأکید 
کرد: واقفان با نیازسنجی به اجرای نیت در وقفشان 
می پردازند و وقف ها در سال جاری در همه موضوعات 
است اما به صورت عمده در نیات فرهنگی، مذهبی 
مانند ساخت مساجد، ترویج فرهنگ قرآن و عترت، 
فناوری،  و  علم  نیازمندان،  آموزشی،  درمانی،  حوزه 

ورزشی، ایجاد اشتغال و ازدواج است.

 محقق مشهدی جایزه ملی 
ژنتیک ایران را کسب کرد

جایزه ملی ژنتیک ایران به عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد اهدا شد.

به گــزارش قدس آنالین، جایزه ملی ژنتیک ایــران به 
سینا مظفری جوین، محقق جوان برتر در حوزه ژنتیک 
انسانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد اهدا شد.
ژنتیک  ملی  داوران جایزه  کمیته  از سوی  این جایزه 
ایران در انجمن ژنتیک ایران هر دو سال یک بار به 
یک پیشکسوت این حــوزه و یک محقق برتر و یک 
بین المللی  کنگره  اختتامیه  در  جـــوان  برتر  محقق 

ژنتیک اهدا می شود.
سینا مظفری جوین تاکنون موفق به چاپ مقاله در 
علوم  ملی  آکادمی  و مجله  تأثیرگذار  علمی  مجالت 
PNAS شده است و در سال 2013 جایزه و  آمریکا 
پالنک  ماکس  پیشرفته  علوم  جامعه  علمی  مــدال 
کــرده  دریــافــت  را  پزشکی  زیست  شاخه  در  آلــمــان 

است.

فرمانده انتظامی بشرویه:

 مردمداری و اقتدار 
مشخصه پلیس است

حسین مـرتضـوی: فرمانده انتظامی شهرستان بشرویه 
این  تمام هدفش  و  کــرده  پلیس سعی  امــروز  گفت: 

است در تراز جمهوری اسالمی ایران باشد.
به گزارش خبرنگار قدس، سرهنگ مریمی در نشست 
خبری با اصحاب رسانه به اهداف و برنامه های نیروی 
ایــن هستیم  افـــزود: به دنبال  انتظامی اشــاره کــرد و 
اقتدار داشته  مردمداری و حق شهروندی را در کنار 

باشیم.
حرف های  منطقه  در  ایـــران  پلیس  امـــروز  گفت:  وی 
بسیاری برای گفتن دارد و خوشبختانه وضعیت خوب 

و مطلوبی در حوزه امنیت داریم.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بشرویه بیان کرد: 
باتوجه به اوضاع کرونایی محدودیت های تردد و منع 
تــردد شبانه را داریــم که پلیس نقش مهمی در این 

زمینه ایفا کرد.
وی افــزود: ما در خصوص مبارزه با ویــروس کرونا در 
سال جاری 205 مورد بازدید از صنوف شهر داشته ایم 
که هفت مورد پلمب و 78 مورد تعهد از کسبه گرفته 

شده است.
ناجا مبارزه  ما در  اولویت های  از  کــرد: یکی  بیان  وی 
ــواد مــخــدر اســـت کـــه بـــه هــمــت هــمــکــارانــمــان  ــ  بـــا م
داشته ایم  مخدر  مــواد  کشف  افــزایــش  درصــد   298
و تعدادی از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر را نیز 
دستگیر کرده ایم و در بحث دستگیرشدگان 93 درصد 

افزایش نسبت به سال گذشته داشته ایم.
مریمی خاطرنشان کرد: متأسفانه مواد مخدر صنعتی 
ایــن حــوزه کشفیات  افــزایــش دارد و در  بــه   رونــد رو 
76 درصد و دستگیری توزیع کنندگان153 درصد افزایش 
زیــر 23 سال دستگیرشدگان  گــروه سنی  که   داشته 

است و این یک زنگ خطر جدی است.
امــســال وضعیت  تــصــادفــات  حـــوزه  در  ــزود:  ــ افـ وی 
در حضور صدور  بحث خدمات  در  و  داشته  خوبی 
گواهی نامه 9 درصد افزایش و تصادفات جرحی و فوتی 

درون شهری 24 درصد کاهش داشته است.
انجام شده  ادامــه داد: براساس تجزیه و تحلیل  وی 
روزهــای  در  تصادفات  بیشتر  امــســال،  تصادفات  از 
بوده  تا 20  تا پنجشنبه در ساعت های 18  سه شنبه 

است.
وی افزود: وقوع کالهبرداری زنگ خطر دیگری است 
که نیازمند افزایش آگاهی شهروندان و خرید آن ها از 

درگاه های مجاز خرید است.
فرمانده نیروی انتظامی بشرویه گفت: متأسفانه شاهد 
افزایش نزاع و درگیری هستیم که این امر نسبت به 

سال گذشته 162 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: در زمینه اختالفات خانوادگی نیز افزایش 

داریم که امیدواریم این مشکالت حل شود.

مشق امید در یک لباس فروشی سنتی

دنیای رنگی رنگی یک خانواده عشق هنر
هنگامه طاهری: ماجرا از آنجا شروع شد 
که یک لباس فروشی سنتی خریدمان را 
به جای گذاشتن داخل پالستیک، داخل 
روزنامه  آن  کاغذ  که  فانتزی  پاکت  یک 
باطله بود، گذاشت. دو تا بند کنفی،یک 
ــال حــافــظ و طــرز شست وشوی  ف کــاغــذ 
البسه الیاف طبیعی هم از بندش آویزان 
20ساله  دختر  یوسفی  محیا  بــود.  شــده 
مشهدی است که با ذهنی خالق دست 
به این ابتکار جالب زده و به قول خودش 
خواسته هم کار هنری انجام دهد و هم 

به طبیعت احترام بگذارد.
محیا دانشجوی ترم دوم رشته معماری 
دانــشــگــاه دولتی  رتبه 900  بــا  کــه  اســت 
قبول شده و به همراه خواهرش فهیمه و 
برادرش امیرمحمد، یک تیم هنری جذاب 
تشکیل داده انــد که همه جور کار هنری 
انجام می دهند. مغازه نقلی آن ها دنیای 
رنگی رنگی لباس های الیاف طبیعی است 
که گوشه و کنارش کارهای هنری چوبی  
لباس ها،  رگــال هــای  می شود.حتی  دیــده 
که  بــوده  خودشان  دست ساز  چوبی  کار 
به خوبی صیقل داده شده و برای اینکه 
حس خوب چوب را منتقل کنند، بدون 
رنگ و با کنف نصب شده است. خالصه 
به  را  خودشان  فروشندگی  دنیای  اینکه 
یک کلبه کوچک  با هنرنمایی های جذاب 

دست ساز تبدیل کرده اند.
فهیمه در این باره می گوید: دکور مغازه را با 
کمترین هزینه طراحی و با دست درست 
کردیم. کاری نیست که ما سه نفر نتوانیم 

انجام بدهیم.
او، وقتی خالقیتی به ذهنشان  به گفته  
ــدر با هم مشورت می کنند  می رسد  آن ق
و می سازند و خراب می کنند تا به نتیجه 

مطلوب برسند.          
ــار هـــم میهمان  ــ ــه یـــک ب امــیــرمــحــمــد کـ
ــه بـــــــــــــوده، بــــــا لـــیـــســـانـــس  ــ ــ ــدوان ــ ــ ــن ــ  خــ
و  تنظیم کننده  ــده،  ــازنـ سـ تــربــیــت بــدنــی، 

است خـــــوانـــــنـــــده  موسیقی 

که ضبط کلیپ هایش را خواهرش محیا ) 
مستندساز و عکاس( انجام می دهد.

و  دارد  عکاسی  بین المللی  مــدرک  محیا 
دنیا را در قاب دوربین، بسیار زیبا ترسیم 

می کند.
خودشان  هنری  ذوق  ــاره  ــ درب امیرمحمد 
بازنشسته  معلم  پــدرم  و  مــادر  می گوید: 
هستند و به هنر عالقه مندند. پدرم نقاشی 
می داند و از بچگی ما را با کارهای هنری 
از  بخشی  هنر  چنانکه  می کرد  مشغول 
تفریحات ما بود و بدین گونه انگار عالقه به 

هنر در وجود ما تزریق شد.
فهیمه معتقد است از وقتی کارش بیشتر 
جــان گرفت که با همسرش ازدواج کــرد . 
و  بــوده  نوجوانی معرق کار  از  که  همسری 
با فهیمه عاشق چوب همدیگر را تکمیل 

کردند.
فــــهــــیــــمــــه بــــیــــان 
ــا یــک  ــ ــد: م ــنـ ــی کـ مـ
تـــــرم کـــامـــل فــقــط 

بــــرای همین  ــاســی خـــوانـــدیـــم  رنــگ شــن
رنگ های مکمل را می شناسیم و می دانیم 
زنـــدگـــی روح مــی بــخــشــنــد.  بـــه  رنـــگ هـــا 
توصیه  دیگران  به  همیشه  همین  بــرای 
نترسند؛  رنــگ هــا  اســتــفــاده  از  می کنیم 
و  نکنند  اکتفا  سرد  و  تیره  رنگ های  به 
بــدانــنــد کــه اســتــفــاده از رنــگ هــای شاد 
دیگرانی  نگاه  به  احترام  نوعی  واقــع  در 
است که آن ها را  می بینند. حتی چیدن 
گلدان های رنگارنگ چشمنوازی و احترام 

به بیننده هاست.

هیچ چیزغیرممکن نیست»
فهیمه یوسفی اظهار می دارد:هنر موجب 
انــســان صبور شــود و مطمئن  مــی شــود 
باشد هیچ چیز غیرممکن نیست؛ چرا که 
کار هنری پروسه سخت و طوالنی دارد 
و تا رسیدن به نتیجه ممکن است بارها 
کنید. آغــاز  اول  از  را  کــار  باشید  مجبور 

دریــایــی  دل  اســت  الزم  رو  ــن  ای از 
داشته باشید، اما وقتی کار را با 
عشق انجام می دهید نه تنها 
نــاراحــت  از خــراب شــدنــش 
نمی شوید بلکه از پروسه 
سخت آن هم لذت 

می برید.
ــه  ــ ــافـ ــ ــا اضـ ــ ــی ــحــ ــ م

ــود قــدر  ــی شـ مــی کــنــد: هــنــر مـــوجـــب مـ
زمان  در  و  بدانیم  را  زندگی  لحظه های 
از همان لحظه هم  و  حال زندگی کنیم 

لذت ببریم.
ــد مـــعـــتـــقـــد اســــــــت: هــنــر  ــمـ ــرمـــحـ ــیـ امـ
بــی انــتــهــاســت و فــانــی نــیــســت، چــون 
بخشی از قدرت و وجود خالق است و از 

این روست که عشق ورزیدنی است.
بــه گفته او، خــدا خــودش بــزرگ تــریــن و 

نخستین نقاش است.

الهام از قرآن»
خواهرها  این  جالب  حرف های  از  یکی 
ــرادرشــان ایــن بــود کــه در کــار هنری  و ب
الهام  قـــرآن  از  رنــگ هــا،  از  اســتــفــاده  و 

گرفته اند.
تحقیقشان  نخستین  گویند  می  آن هــا 
از  از قــرآن شــروع کــرده و  در رنگ ها را 

آیات ایده گرفته اند.
ــن خـــصـــوص مــی گــویــد:  ــ فــهــیــمــه در ای
ــاره رنــگ هــا بود  ــ تــمــام آیــه هــایــی کــه درب
ــاســی  ــیــدا کـــردیـــم و مــتــوجــه روان شــن پ
ــرآن شــدیــم. بــعــد دیــدیــم  رنــگ هــا در قـ
ــــگ هــــای ســـبـــز، ســفــیــد ،  چـــقـــدر از رن
قرمز و رنــگ هــای شــاد و خــواص آن هــا 
صحبت شده و این موجب شد بیشتر 
به ارزش رنگ ها پی ببریم.از این رو باید 
تقلید  خــدا  از  فقط  هنرمندها  بگوییم 

می کنند.

امضای ما پای کارهایمان می شود»
را  هنر  دنیای  می خواهند  نفر  سه  ایــن 
آینده  به  نگاهشان  کنند؛بنابراین  فتح 
ــد نــوعــی مــشــق امــیــد بــاشــد و  ــوان مــی ت
راهگشا برای سایر جوانان که فکر نکنند 
باید روزنه ای از غیب برایشان باز شود و 

آن ها را باال بکشد.
محیا می گوید: ما داریم به خالقیتی در 
کارهایمان فکر می کنیم که نشان دهنده 
نشان کار ما و در واقع امضای ما باشد 
می توانیم  هــم  همکاری  بــا  مطمئنیم  و 
کارمان را تثبیت کرده و به رشد فزاینده 

برسانیم.
ــه جــوان هــا تــوصــیــه مــی کــنــد از  ب محیا 
اگر  حتی  نترسند،  هنر  کـــردن  تجربه 
نیایند و  کــوتــاه  بــار خــراب شــد  چندین 
کنند  شــروع  ابــتــدا  از   . نشوند  ناامید 
و ایــمــان داشــتــه بــاشــنــد  ســرانــجــام به 
او  می رسند.  هست،  مدنظرشان  آنچه 
همچنان یادآور می شود همه مردم حتی 
انجام  هنری  کوچک  کار  یک  اگر شده 
داده و با هنر روحشان را صیقل دهند.

4
شماره پیامک: 300072305  

@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

پنجشنبه  28 اسفند 1399
   4 شعبان 1442  18 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9492  ویژه نامه 3871 

مرکز  ایجاد  گفت:  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رئیس 
مکتب  داشتن  نگه  زنــده  هــدف  با  خراسان شناسی 
خراسان بزرگ که اکنون شامل چند کشور همسایه و 
استان کشور است در این دانشگاه سرعت می گیرد.

در  افـــزود:  ایــرنــا  بــا  کــافــی در گفت وگو  دکــتــر محمد 
آخرین جلسه هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسه های 
در سال جاری  استان خراسان رضوی  عالی  آمــوزش 
مقرر شد با همکاری نهادها و سازمان های مردم نهاد 
و  مطالعات  متمرکز  راهــبــری  و  مدیریت  منظور  بــه 
تاریخی، جغرافیایی،  پژوهش های حوزه های مختلف 
ادبی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز برنامه ریزی 
دربــاره  اجتماعی  و  فرهنگی  گسترده  فعالیت های 
خــراســان کهن و بـــزرگ، مــرکــز خــراســان شــنــاســی در 

دانشگاه فردوسی مشهد تأسیس شود. 
افتخاراتش،  تمام  با  بــزرگ  خــراســان  داد:  ادامــه  وی 
تاکنون چنین مرکزی نداشته است که تاریخ این خطه 

را به نگارش درآورد و همچنین در شناخت و معرفی 
مفاخر و قدردانی از آن ها سعی کند. 

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: با ایجاد این 
مرکز که در دانشگاه فردوسی مشهد مستقر خواهد 
از  بتواند  دانــشــگــاه  تــا  مــی شــود  فــراهــم  امکانی  شــد 

به  بین رشته ای  به  گونه   نیز  و  زوایــای مختلف علمی 
خراسان تاریخی و خراسان کنونی بنگرد و به نیازهای 
حــوزه هــای  در  آن  امــروزیــن  مناسبتی  و  مطالعاتی 

گوناگون پاسخ گوید.
به طرح ها  اشاره  با  فردوسی مشهد  دانشگاه  رئیس 
افــزود:  تأسیس  از  پس  مرکز  این  کالن  برنامه های  و 
ایجاد مرکز اسناد کاغذی و دیجیتال در کنار کتابخانه 
تخصصی کــاغــذی و دیــجــیــتــال، انــتــشــار کــتــاب هــا و 
گوناگون  رویــدادهــای  برگزاری  و  پژوهشی  مستندات 
علمی و فرهنگی، ارائه مشاوره به نهادها و ارگان های 
ساخت  و  بناها  مرمت  نام گذاری ها،  دربــاره  مختلف 
رفع  بــرای  الزم  محتوای  و  ساختار  ایجاد  یادمان ها، 
نیازهای علمی و تخصصی خراسان شناسان و ارتقای 
ذی ربط  نهادهای  به  مشاوره  ارائــه  و  علمی  مدیریت 
تاریخی  ابنیه  و  اماکن  از  مناسب  بهره برداری  بــرای 

خراسان فرهنگی از جمله این طرح ها خواهد بود.

دردانشگاهفردوسیمرکزخراسانشناسیتأسیسمیشود
گزارشگزارش

8055zadehalireza@gmail.comجدول
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ــا بــه کــارتــان مــی آیــد-  1. ایـــن پـــول در کــوب
گرمسیری-  میوه   .2 وظــیــفــه دار   – نازنین 
بینوایان   موخشک کن برقی- قهرمان رمان 
3. سود حرام- خانه شعری- بازی الکترونیکی 
قدیمی- جان و روان 4. سقف دهان- واحد 
شمارش قند- نقاشی کردن- مغزسر 5. مظهر 
نرمی- اتمسفر- واحد طول90سانتی متری 
کوفته شدن  به هم  ربــایــنــده-  مــبــاهــات-   .6 
 7. آش ســاده- هدایت کننده - خوشگذران 
ایرانی  دوگانه  از جزایر  بهشت شــداد-   .8
از  پخته-  چغندر  همیشه فارس-  خلیج 
حساب های  ثبت  دفــتــر   .9 برگشته  دیــن 
ــرف  ــل کــــــــاال- حـ ــمـ ــوز حـ ــجــ ــ ــی- م ــ ــت ــ ــوق ــ م
بــااخــالق  قــهــرمــان   .10 انگلیسی  هجدهم 
مــدال  دارنـــــده  و  تیم ملی  قــبــل  ســـال هـــای 
 برنز جــودوی جهان- حــی- مــاده بیهوشی 
11. مـــردن- عــدد روســتــا- میوه پرخاصیت 
واحــد  مـــتـــرادف-   بــنــیــان-   .12 تابستانی 
ــد مـــتـــرمـــربـــع  ــ  مـــســـافـــت دریــــــایــــــی- صـ

ــواب آن  13. عــضــو گـــزنـــده- مــی گــویــنــد جــ
طوایف  از  نعمت-  چندین  اســـت-  هــوی 
ــامــه هــا- پدر  ــی 14. ســردکــنــنــده- روزن ــران  ای
15. پیوست شده- سوم شخص مفرد مضارع 

از دانستن- مزه پرنمک

1. پرهیزکار- آفت ندارد 2. یونانیان باستان 
این گل را در کنار قبرهایشان می کاشتند- 
زبان ما- جاری و ساری 3. بیماری خطرناک 
مسری - مغزسر- قطار زیرزمینی- بیان کردن 
 4. مسابقه دادن- رستوران- مردن از غصه 
ــه-  ــردانـ ــک- نــیــم تــنــه مـ ــوچـ 5. کــشــتــی کـ
نیکونهاد  همسر   .6 فــرســتــادنــی  مکتوب 
 فـــرعـــون- ســمــت و ســـو- شـــرح و تفسیر 
به  نازیبا- جــان فــدای میهن - منسوب   .7
دیر 8. دل آزار کهنه- به دنیا آمدن- ابزارکار 
اولــیــن شهید  ــام ترکی 9.  ن نجار و آشــپــز- 
خوراکی   .10 پدربزرگ  رشدکننده-  اســالم- 
 از تــخــم مــرغ و اســفــنــاج- آســـایـــش- کــان 

11. نشانه ها- مایه آهنگ- نقره 12. سرنیزه- جواهرنشان- 
بــدن بیمار- صوت  بــرقــرار- حــرارت  نابینا-  ترسناک 13. 
در سوم  گالبی 15.  آفریدگار-  واجب بودن-  افسوس 14. 
خــرداد مــاه ســال61 و در عملیات بیت المقدس صورت 

گرفت- افعال و اعمال

  افقی

  عمودی
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