
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: تا آخر کار با آرمان های انقالب اسالمی هستیم.
به گزارش قدس آنالین، سردار سرتیپ پاسدار علی 
فدوی در یادواره شهدای غرب مشهد الرضا)ع( با بیان 
اینکه انقالب و دلدادگان انقالب، جبهه حقی تشکیل 
ادامــه داد:  ــد که هر روز گسترده تر مــی شــود،  داده انـ
خداوند وعده داده همراه جبهه حق بوده که همواره نیز 
پیروز است. پس از جنگ تحمیلی، آمریکا اعالم کرد 
نوک حمله به ایران، عراق بود و ۸۷کشور با او در این 
راه همراهی کردند. وی در ادامه گفت: در جنگ اخیر 
و در سوریه نیز آمریکا اعالم کرد ما و همه متحدان ما 
می خواستند دولت سوریه نباشد، اما ایران نگذاشت. 
این قدرت ایران از جبهه حق و انقالب اسالمی به وجود 
آمده است. سردار فدوی در بخش دیگری از سخنان 
خود تصریح کرد: این مردم و دلدادگان اسالم در این 
۴۳سال تکالیف الهی را به میزان قابل قبولی در قبال 
نظام اسالمی انجام داده اند و پیروز میدان ها شده اند؛ 
تقدیم بیش از ۲۰۰هزار شهید، نشان از پایبندی ملت 

ایران به ادای تکلیف الهی خود تا پای جان دارد.

رئیس انجمن تحقیق و توسعه خراسان رضوی انتقاد کرد 

دانشبنیانها،دانشگاهبنیانشدهاند
جانشین فرمانده  سپاه در مشهد عنوان کرد

 مردم ایران 
پیروز تکالیف الهی
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آیت اهلل علم الهدی: 

 غیرت دینی ضامن
 حکمرانی دینی 

است

 کمربندی گناباد 
طرحی با ۲۰ سال بالتکلیفی!

 کاهش ازدواج و طالق 
در خراسان شمالی

415617 013

B3:

2

4

2
 فردی که با جعل عنوان یک مقام قضایی در 
مشهد اقــدام به کالهبرداری کرده بود، با رأی 
صد بار  بــه  مشهد  دو  کیفری  ــاه  ــ دادگ قاضی 
نــوشــتــن یــک حکمت نــهــج الــبــالغــه و انــجــام 
تحقیقی ویــژه در مــدت زمــان حبس محکوم 

شد. این پرونده که به مرورش خواهیم پرداخت 
پیامی مهم برای شهروندان دارد و آن هم این 
است که به صرف ادعای افراد در جامعه نباید 
به راحتی وارد بازی ای شد که انتهایی برای آن 
متصور نیست. در مستندات این پرونده آمده 

متهم  فاطمه...از  بــود: حسب شکایت خانم 
پرونده آقای موسی الرضا...به اتهامات غصب 
با استفاده  عنوان مأمور دولتی و کالهبرداری 
از عنوان مجعول به مبلغ یکصد میلیون ریال 
موضوع در دادسرا مطرح و مورد رسیدگی قرار 

گرفته است. در تشریح دیگر مراحل رسیدگی به 
پرونده و صدور کیفرخواست برای متهم پرونده 
اشاره شده بود: شاکی در جلسات دادسرا اظهار 
کرده که متهم پرونده خودش را به عنوان یک 

مقام مسئول در دستگاه قضایی...

ماجرای زنی که برای گرفتن مهریه در دام کالهبردار افتاد

تنبیه اخالقی مأمور قالبی 
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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هیات مدیره شماره 1 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

تعاونی مسکن شماره 1 خانه صنعت  اول شرکت  نوبت  العاده  بطور فوق  جلسه مجمع عمومی عادی 
و معدن خراسان رضوی ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 16 بهمن ماه 1400 در دفتر مرکزی شرکت 
– نبش جمهوری اسالمی 39- سالن چند منظوره تعاونی  –بلوار جمهوری اسالمی  به نشانی گلبهار 

مسکن خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل  تشکیل می گردد: 
از کلیه اعضا محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398-1399

3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
4-انتخابات اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره تا پایان خرداد 1401 

5-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 
6-تصمیم گیری در خصوص اخراج 10 نفر از اعضا

تذکر :
به موجب  را  تواند حق رای خود  نباشد می  1-در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر 
وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید . در اینصورت هر عضو عالوه بر رای خود 
تا سه رای با وکالت و غیر عضو فقط یک رای باوکالت می تواند داشته باشد . عضو متقاضی اعطای 
نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود در تاریخ های 13 و 14 بهمن ماه 1400 به نشانی فوق الذکر 
به مجمع  ورود  ورقه  معتبر جهت صدور  کارت شناسایی  داشتن  همراه  با   13 الی  9 صبح  از ساعت 

حضور یابند.
2-با توجه به انتخابات هیات مدیره و بازرسان افرادی که تمایل به کاندیداتوری سمت هیات مدیره یا 
بازرسی دارند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی می بایست به نشانی مذکور ) دفتر مرکزی 

تعاونی ( مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند .

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن شماره 1 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
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   هیات مدیره شماره 7 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

 جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره 7 خانه صنعت و معدن 
خراسان رضوی ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 16 بهمن ماه 1400 در دفتر مرکزی شرکت به نشانی گلبهار 
نبش جمهوری اسالمی 39- سالن چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت و   – –بلوار جمهوری اسالمی 

معدن با دستور جلسه ذیل  تشکیل می گردد: 
با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به  از کلیه اعضا محترم تعاونی دعوت می شود 

موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398-1399

3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
4-انتخابات اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره تا پایان خرداد 1401 

5-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 
6-تصمیم گیری در خصوص اخراج 1 نفر از اعضا

تذکر :
1-در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه 
به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید . در اینصورت هر عضو عالوه بر رای خود تا سه رای با 
وکالت و غیر عضو فقط یک رای باوکالت می تواند داشته باشد . عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست 
به همراه نماینده خود در تاریخ های 13 و 14 بهمن ماه 1400 به نشانی فوق الذکر از ساعت 9 صبح الی 13 با 

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.
یا  مدیره  هیات  سمت  کاندیداتوری  به  تمایل  که  افرادی  بازرسان  و  مدیره  هیات  انتخابات  به  توجه  2-با 
بازرسی دارند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی می بایست به نشانی مذکور ) دفتر مرکزی تعاونی 

( مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند . 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن شماره 7 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
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    هیات مدیره شماره 6 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره 
6 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی ساعت 11 ظهر روز شنبه مورخ 16 بهمن 
ماه 1400 در دفتر مرکزی شرکت به نشانی گلبهار – بلوار جمهوری اسالمی – نبش 
جمهوری اسالمی 39- سالن چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت و معدن با 

دستور جلسه ذیل  تشکیل می گردد: 
عضویت  برگ  داشتن  همراه  با  شود  می  دعوت  تعاونی  محترم  اعضا  کلیه  از 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398-1399

3-تصمیم گیری در خصوص اخراج 12 نفر از اعضا
تذکر :

1-در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای 
خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید . در 
با وکالت و غیر عضو فقط یک  بر رای خود تا سه رای  اینصورت هر عضو عالوه 
رای باوکالت می تواند داشته باشد . عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست 
به همراه نماینده خود در تاریخ های 13 و 14 بهمن ماه 1400 به نشانی فوق الذکر 
از ساعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه 

ورود به مجمع حضور یابند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن شماره 6 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
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هیات مدیره شماره 3 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

تعاونی مسکن شماره 3 خانه  اول شرکت  نوبت  العاده  بطور فوق   جلسه مجمع عمومی عادی 
دفتر  در   1400 ماه  بهمن   16 مورخ  شنبه  روز  صبح   10 ساعت  رضوی  خراسان  معدن  و  صنعت 
مرکزی شرکت به نشانی گلبهار –بلوار جمهوری اسالمی – نبش جمهوری اسالمی 39- سالن 

چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل  تشکیل می گردد: 
از کلیه اعضا محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1399

3-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 
4-تصمیم گیری در خصوص اخراج 10 نفر از اعضا

تذکر :
1-در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب 
وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید . در اینصورت هر عضو عالوه بر رای 
خود تا سه رای با وکالت و غیر عضو فقط یک رای باوکالت می تواند داشته باشد . عضو متقاضی 
به  تاریخ های 13 و 14 بهمن ماه 1400  نماینده خود در  به همراه  بایست  نمایندگی می  اعطای 
نشانی فوق الذکر از ساعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور 

ورقه ورود به مجمع حضور یابند.
2-با توجه به انتخابات بازرسان افرادی که تمایل به کاندیداتوری سمت بازرسی دارند ظرف مدت 
یک هفته از تاریخ انتشار آگهی می بایست به نشانی مذکور ) دفتر مرکزی تعاونی ( مراجعه و 

فرم مربوطه را تکمیل نمایند .

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن شماره 3 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن شهریار کارکنان شهرداری مشهد در ساعت 
19 روز چهار شنبه مورخ 1400/11/13 در محل مسجد و حسینیه امام حسین )ع ( واقع در بلوار خیام  _ خیام 10 با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.
از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند مطابق 
ماده 19 آیین نامه تشکیل مجامع عمومی هر یک از اعضا می توانند نماینده تام االختیار خود را از میان اعضا یا خارج از آن 
برای حضور در مجمع مذکور تعیین نمایند. عضو جهت ارایه  نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود از 1400/11/11 
الی1400/11/12 از ساعت 9 الی 12 به دفتر تعاونی مراجعه و برگه ورود جلسه دریافت نمایند. همچنین آراء وکالتی هر 

عضو 3 رای  و هر شخص غیر عضو  تنها  1 رای می باشد.
ضمنا  اشخاصی که دارای وکالتنامه محضری می باشند مقام مجاز تایید نمایندگی پس از احراز هویت وکیل بدون رعایت 
تشریفات مکلف به صدور ورقه ورود به مجمع می باشد،حضور در روز جلسه مجمع با ارائه کارت شناسایی معتبر میسر 

می باشد.
دستور جلسه :

1. استماع گزارش هیئت مدیره
2. بررسی و تصویب صورتهای مالی 96 و 97 و 98 و 99

3. طرح  و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
4. تعیی��ن پاداش هیئت مدیره بر اس��اس م��اده ۵ آیین نامه تبصره ۵ ماده 36 قانون بخ��ش تعاونی اقتصاد جمهوری 

اسالمی ایران
۵. تعیین تکلیف جرائم تاخیر در پرداخت سهامداران و تخفیف در پرداخت های زودتر از موعد

6. انتخاب اعضای هیئت تصفیه و ناظر
هیات مدیره تعاونی مسکن شهریار کارکنان شهرداری مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن شهریار
 کارکنان شهرداری مشهد تاریخ انتشار: 1400/10/25  به شماره ثبت : 31871
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ش��هرداری حکم آباد در نظر دارد نس��بت به فروش چند 
قطعه از زمی��ن های ش��هرداری)به ادرس ه��ای: خیابان 
ش��هید رجایی تقاطع خیابان گلس��تان مقابل بخش��داری 
عطاملک بلوار عطاملک مقابل شرکت ساالر دشت جوین( را 

از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
لذا از متقاظیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار این 
آگهی به م��دت 10 روز به دبیرخانه ش��هرداری حکم آباد 
مراجعه و نسبت به تهیه اسناد و مدارک شرکت در مزایده 

اقدام نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:

1.ارائه سپرده بانکی در مزایده معادل 10 درصد قیمت پایه 
ملک و یا واریز وجه نقد به شماره حساب شهرداری حکم آباد
2.در صورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام 
معامله خودداری نمایند س��پرده آن��ان به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
3.شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار 

می باشد.
4.س��ایر اطالعات و جزئی��ات مربوط به معامله در اس��ناد 

مزایده مندرج می باشد.
روابط عمومی شهرداری حکم آباد

مزایده عمومی 
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   پروازهای 
فرودگاه مشهد 
افزایش یافت  
محمود امانی 
بنی، مدیرکل 
فرودگاه های 
خراسان رضوی 
گفت: پروازهای 
فرودگاه مشهد در 
سال جاری نسبت به 
مدت مشابه پارسال 
۷۴درصد افزایش 
یافت. از ابتدای 
سال تا پایان آذرماه 
۴هزار و ۲۸۴پرواز 
در این فرودگاه انجام 
شد.

مهدی توحیدی خــراســان 
رضوی در زمینه مراکز تحقیق و 
توسعه دانشگاهی و واحدهای 
صنعتی و از طرفی فناوری های 
نوین شــرکــت هــای دانش بنیان 
دارای ظرفیت ها و فرصت های 
بی نظیری است، اما متأسفانه امروز این هدف گذاری 
به درستی برای شرکت های دانش بنیان انجام نشده 
است. در این بین حمایت از شرکت های دانش بنیان 
در راستای ملی کردن تولید کشور نیازمند الزاماتی 
است که یکی از این الزامات داشتن واحدهای تحقیق 
و توسعه در شرکت ها و از طــرف دیگر پشتیبانی 

همه جانبه قوانین از این شرکت هاست.
رئیس انجمن تحقیق و توسعه خــراســان رضوی 
معتقد اســت: توجه به شرکت های دانش بنیان 
می تواند استقالل اقتصادی و در نهایت استقالل 
ملی را تأمین کند، امــا متأسفانه امـــروز موضوع 
ایــن شرکت ها به حــدی پیچیده و خــاص شــده که 
»دانش بنیان« جــای خــود را به »دانشگاه بنیان« 

داده است.

هزینهایبابتکارهایتحقیقاتیدادهنمیشود ◾
دکتر اختراعی در گفت وگو با خبرنگار ما با تأکید بر 
اینکه عموماً صنعتگران در کشور و به خصوص در 
استان کارهای پژوهشی را خودشان انجام می دهند 
و کارهای تحقیقاتی و اطالعات پژوهشی خود را در 
اختیار دیگران قرار نمی دهند، عنوان کرد: دلیل این 
امر این است که در کشور ما هزینه تحقیق و توسعه 
را کسی به حساب نمی آورد این در حالی است که 
کارهای تحقیقاتی کــار بسیار پرهزینه ای اســت و 
هزینه ای بابت ایــن موضوع پرداخت نمی شود و 
همگان انتظار دارند نتایج این پژوهش ها را بدون هیچ 

هزینه ای در اختیار داشته باشند.

وی تأکید کرد: کارهای پژوهشی که در صنایع انجام 
می شود ضمن اینکه باید علمی باشد الزم است 
حتماً به نتیجه برسد و نکته مهم این است که این 
کارها در صنایع حتماً جنبه اقتصادی دارد؛ در نتیجه 
کسانی که از این تحقیقات استفاده می کنند و تمایل 
زیادی برای در اختیار گرفتن این پژوهش ها دارند، 
می دانند که این تحقیقات به سوددهی واحد تولیدی 

خواهد انجامید.

وی ضمن اشاره به این موضوع که باید ساختاری 
ایجاد شود تا بتوانیم هزینه هایی برای به اشتراک 
گذاشتن اطــالعــات در اختیار واحـــدی کــه بــرای 
نخستین بار پــژوهــش را انــجــام داده بگذاریم، 
افـــزود: در حــال حاضر چــون چنین کــاری انجام 
نشده و سازمانی هم نیست که اطالعات پژوهشی 
سازمان های دیگر را داشته باشد به همین دلیل 
)ان جی او( ها هم صاحب چنین قدرتی نیستند که 

این اطالعات را در اختیار دیگران بگذارند.

دانشبنیانهایتزئینی ◾
وی با بیان اینکه حمایت نکردن همه جانبه از این 
شرکت های دانش بنیان در راستای تولید ملی، یکی 
از مشکالت در ایــن بخش اســت، گفت: از دیگر 
مشکالت پیش روی شرکت های دانش بنیان این 
اســت که دیگر مسئله ای به نــام »تولید ملی« در 
دستور کار واحدهای تولیدی نیست، بلکه مسئله ای 
به نــام معافیت مالیاتی ایــن شرکت ها جایگزین 
موضوع مهم تولید ملی شده و نام »دانش بنیان« 

بیشتر یک حالت تزئینی پیدا کرده است.
وی عنوان کرد: در این موضوع می توان مسئله را با 
این مثال روشن تر کرد که براساس قانون، شرکت های 
دانش بنیان می توانند از صندوق توسعه ملی وام 
بگیرند، اما این وام فقط به موارد خاص تعلق می گیرد 
در حالی که ممکن است شرکتی همه موارد خود را 
انجام دهد و نیازمند وامی برای اجاره یا خرید مکان 
فعالیت باشد، اما وام صندوق توسعه ملی به این 

موضوع اختصاص پیدا نمی کند.
وی اساس تأسیس و حرکت شرکت های دانش بنیان 
را در جهت کمک به اقتصاد مقاومتی دانسته و 
تصریح کرد: یک اشکالی در این بین وجود دارد و 
آن اینکه از آنجایی که تشویق هایی مثالً مالیاتی 
را در شرکت های دانش بنیان دیده ایم، ازهمین رو 
بسیاری از شرکت ها وارد داستانی می شوند که خود 

را دانش بنیان نشان دهند.
وی افزود: بنابراین روش تشویق براساس استثنا کردن 
مالیاتی موجب می شود بسیاری از واحد ها به دنبال 

دانش بنیان شدن باشند.
متأسفانه امروز سیستم مالیاتی کشور به بازرگانی 
یا خرید و فروش توجه دارد و از ابتدا این سیستم 
علیه تولید گام برداشته است؛ بنابراین اصالح این 

نظام باید در دستور کار قرار گیرد.

هیچکسنبایدمعافازمالیاتباشد ◾
وی با اشاره به این نکته که در ایران هیچ کس نباید 
معاف از مالیات باشد و به هر کسی که می خواهند 
لطف کنند این لطف معافیت مالیاتی نباشد و در 
جای دیگری غیر معافیت مالیاتی به آن لطف کرده 
و از جای دیگری برای آن ها ایجاد درآمد کنند، بیان 
کرد: مالیات حق همه مردم است و باید به جای اینکه 
تشویق را براساس این بگذارند که شما از مالیات 
معاف باشید، بیایند تشویق را براساس این بگذارند 
که به شما کار بدهند، یعنی اگر یک دستگاهی به 
معنای واقعی دانش بنیان شد دیگر اجــازه واردات 

محصوالت مشابه آن داده نشود.
وی بــا اشـــاره بــه اینکه بــه طــور قــطــع، شرکت های 
دانش بنیان در حوزه تولید نباید براساس قوانین فعلی 
اداره شوند و باید قوانین مناسبی برای اصالح امور 
درخصوص این شرکت ها وضع شود، خاطرنشان 
کــرد: واحــدهــای تولیدی کشور باید بــرای بــاال بردن 
کیفیت محصوالت و ماشین آالت خود به شرکت های 
دانش بنیان اعتماد داشته باشند، چراکه همکاری 

علم و صنعت می تواند تولید کشور را متحول  کند.
وی در ادامــه با بیان اینکه در مشهد حــدود 6هزار 
واحد تولیدی فعال و غیرفعال داریم که حدود 4هزار 
از این واحد ها به نظر می آید در حال تولید هستند، 
افزود: از این تعداد تنها 250واحد تولیدی هستند که 
دارای پروانه تحقیق و توسعه هستند که در نهایت از 
این تعداد حداکثر 190واحد تولیدی طرح های تحقیق 

و توسعه ای آن ها شکل واقعی دارد و فعال هستند.
وی همچنین عنوان کرد: از این واحد ها متأسفانه 
تنها 100واحد عضو انجمن تحقیق و  توسعه اند که در 
بهترین حالت حدود 40واحد دانش بنیان هستند و 

واحد تحقیق و توسعه دارند.

رئیس انجمن تحقیق و توسعه خراسان رضوی انتقاد کرد 

 دانش بنیان ها 
دانشگاه بنیان شده اند

نمازنماز
جمعهجمعه

آیت اهلل علم الهدی: غیرت دینی ضامن حکمرانی دینی است
امــام جمعه مشهد ضامن حکمرانی دینی در کشور را 

وجود غیرت دینی در جامعه عنوان کرد.
ــزارش قــدس آنالین به نقل از پایگاه اطالع رسانی  به گ
آیت هللا علم الهدی، امام جمعه مشهد در خطبه های 
نمازجمعه 24دی ماه مشهد مقدس در حرم امام رضا)ع( 
بیان کرد: روز نوزدهم دی سرآغاز یک حرکت زنجیره ای در 

کشور است؛ بساط یک نظام و حکومتی که برای خودش 
2هزارو500 سال سابقه تاریخ قائل بود نابود شد.

وی متذکر شد: آن قدرت به خاطر پوچی و تهی بودن و 
ماالمال از فساد، جنایت و نفرت عمومی شکست خورد. 
مردم یک چیز داشتند و آن غیرت دینی بود، حمایت و 

امداد الهی را از غیب داشتند و پیروز شدند. 

آیــت هللا علم الهدی با تأکید بر این موضوع که رهبر 
انقالب در روز 19 دی امسال روی دو نکته »غیرت 
دینی« و »مقصد؛ جنگ نرم« تأکید داشتند، اضافه 
کرد: غیرت دینی این است که ما سه چیز را در زندگی 
تحمل نکنیم: »ضعف و ناتوانی اســالم«، »دشمنی 

خدا« و »سقوط ارزش ها«.

وی افزود: نقد در این مملکت آزاد است و باید نقد شود، 
ایــن درســت نیست بنده حــرف بزنم کسی نقد نکند و 
بگویم هرچه گفتم درست است، کسانی که نقد می کنند 
حواسشان باشد نقدی نکنند که آب به آسیاب دشمن 
بریزند بهانه به دست دشمن بدهند، از طریقی نقد شود 

که دشمن استفاده نکند و نظرش را نیز کامالً اعالم کند.

خبر
  کاهش ازدواج و طالق در خراسان شمالی 

 مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: در 
۹ ماه امسال شمار واقعه های ازدواج در استان 

نسبت به مدت مشابه پارسال ۶.۸درصد و شمار 
طالق ها ۲.۹درصد کاهش داشت. 

علی زاهدی نیا به ایرنا اگفت: امسال آمار ازدواج در 
سه شهرستان رازو جرگالن، گرمه و مانه وسملقان 

افزایشی بوده و در سایر شهرستان های استان 
شاهد کاهش این آمار هستیم.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی با اشاره به 

ثبت واقعه ازدواج در استان گفت: امسال ۶هزار و 
۲۰۵ واقعه ازدواج در استان ثبت شده که بر این 

اساس نرخ خام ازدواج ۹ در هزار است و رتبه 
نخست کشور را به خود اختصاص داده است. 

زاهدی نیا با بیان اینکه در ۹ ماه امسال آمار طالق 

ثبت شده در استان هم نسبت به مدت مشابه 
پارسال ۲.۹درصد کاهش یافته است، افزود: 

دراین مدت یک هزار و ۶۷۱واقعه طالق در استان 
ثبت شده که این رقم، خراسان شمالی را در 
جایگاه۹استان های کشور قرار داده است. 

دکتر حسین اختراعی: متأسفانه از حدود ۴هزار واحد 
تولیدی اســتان تنها ۱۰۰واحد عضو انجمن تحقیق و 
 توسعه اند که در بهترین حالت حدود ۴۰واحد دانش بنیان 

هستند و واحد تحقیق و توسعه دارند.
گزيدهگزيده
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در استان

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
40
65
60

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

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

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

معمار تجربی امید 
تغییرات و تعمیرات و نوسازی خانه 
و ساخت باربیکیو زغالی و شومینه 

کنده ای ،آبشار طبیعی  و برکه 
حاجی مالئی 09153041951

1/ر
41

01
57

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ط
/1
40
86
42 0915 0 400 536

لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

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
81
35

ج
/1
4
0
5
2
6
6

ج
/1
40
62
38

ج
/9
91
17
67

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

38824494

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

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
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

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

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

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

پ
/1
40
42
53

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

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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خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

نماسازی، آب نما
و آبشار

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
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40
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63

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464656

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی

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
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40
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
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دستگیری 
 ۴۷۲سارق

 در استان
سرهنگ شفیع زاده 
رئیس پلیس آگاهی 

خراسان رضوی 
به صداوسیما 

گفت: در پی اجرای 
طرح ارتقای 

امنیت اجتماعی 
و پاک سازی نقاط 
آلوده و جرم خیز 

در استان عالوه بر 
دستگیری ۴۷۲متهم 

به سرقت، ۲۱فقره 
کالهبرداری، 

۱۰فقره جعل و 
۹۱۰فقره انواع 

سرقت نیز کشف 
شد.

خبرخبر
روزروز

ــردی که  ــ عقیل رحمانی ف
بـــا جــعــل عـــنـــوان یـــک مــقــام 
قــضــایــی در مشهد اقــــدام به 
ــود، بــا رأی  ــرده ب کــاهــبــرداری ک
قاضی دادگاه کیفری دو مشهد 
به صد بار نوشتن یک حکمت 
نهج الباغه و انجام تحقیقی ویژه در مدت زمان 

حبس محکوم شد.
این پرونده که به مرورش خواهیم پرداخت پیامی 
مهم برای شهروندان دارد و آن هم این است که به 
صرف ادعای افراد در جامعه نباید به راحتی وارد 

بازی ای شد که انتهایی برای آن متصور نیست.

پای مهریه در میان بود ◾
ــود: حسب  ــده بـ ــده آمـ ــرون  در مستندات ایــن پ
شکایت خانم فــاطــمــه...از متهم پــرونــده آقــای 
موسی الرضا...به اتهامات غصب عنوان مأمور 
دولتی و کاهبرداری با استفاده از عنوان مجعول 
به مبلغ یکصد میلیون ریال موضوع در دادسرا 

مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
در تشریح دیگر مراحل رسیدگی به پرونده و صدور 
کیفرخواست برای متهم پرونده اشاره شده بود: 
شاکی در جلسات دادســرا اظهار کــرده که متهم 
پرونده خودش را به عنوان یک مقام مسئول در 
دستگاه قضایی معرفی کرده و با توجه به اینکه 
اینجانب با همسرم مشکل و اختاف خانوادگی 
داشتم و می ترسیدم همسرم من را از دریافت 
مهریه محروم کند، این فرد در ازای حل مشکل 

از من تقاضای یکصد میلیون ریال وجه نقد کرد.
شاکی در ادامه اعام داشت پس از آن، این فرد از 
من خواست تا مبلغ مذکور را به حساب همسرش 
واریز کنم. چند روز پس از آنکه یکصد میلیون ریال 
را واریز کردم متوجه شدم او ادعاهای خاف واقع 

مطرح کرده، از همین رو از این فرد شکایت دارم.
 پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادســرا، 
اقدام های صورت گرفته منجر به صدور قرار جلب 
به دادرسی و کیفرخواست گردید و سپس پرونده 

به دادگستری ارسال شد.
از همین رو پرونده جعل عنوان به شعبه 146دادگاه 
کیفری دو مشهد ارسال شد و توسط قاضی مجید 
شرقی شهری مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت. 

بــه ایــن واســطــه وقــت رسیدگی تعیین و طرفین 
پرونده در شعبه حاضر شدند و باتوجه به اورق 
و مستندات موجود متهم پرونده به اتهام های 

انتسابی خویش اقرار کرد.
در ادامه طبق روال رسیدگی به پرونده های قضایی 
ــاه، در آخرین مرحله مقام  مطرح شــده در دادگـ
قضایی رأی متناسب با جرایم صــورت گرفته را 

صادر کرد.

تحقیق از زندانیان در کنار نوشتن حکمتی از  ◾
نهج البالغه

در این رأی آمد است: در خصوص اتهامات متهم 
پــرونــده آقــای موسی الرضا...فاقد سابقه مؤثر 
کیفری، آزاد با تودیع وثیقه، دایر بر غصب عنوان 
مأمور دولتی و کاهبرداری با استفاده از عنوان 
مجعول به مبلغ یکصد میلیون ریــال موضوع 
شکایت شاکی پرونده، دادگاه در خصوص اتهام 
غصب عنوان رسمی دولتی، نظر به شکایت اولیه 
شاکیه خصوصی پرونده، گزارش مرجع متولی، 
کیفرخواست صادره  از سوی دادسرای عمومی 
و انقاب مشهد مقدس، اقاریر صریح و مقرون 
به صحت متهم پرونده و اظهار ندامت وی در 
جلسه دادرســـی و اظــهــارات بامؤثر نامبرده، 
بــزه انتسابی به متهم پرونده را محرز و مسلم 
دانسته و مستنداً به ماده 555 قانون مجازات 
اســامــی بــاب تعزیرات و... متهم پــرونــده را به 
تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام 

بازداشت قبلی محکوم و اعام می دارد.
 سرانجام دادگاه با توجه به فقدان سابقه کیفری 
مؤثر متهم پرونده و وضعیت اجتماعی نامبرده و 
رویکرد اصاح رفتار مرتکب در آینده، هشت ماه 
و 20 روز از مجازات متهم پرونده را به مدت چهار 

سال تعلیق می نماید.
اما در مقابل متهم در ایام تعلیق مکلف است 
اول، حکمت 113 نهج الباغه از فرمایشات گهر بار 
حضرت عــلــی)ع( که می فرمایند: »سرمایه ای 
سودمندتر از عقل نیست، و تنهایی، ترسناک تر 
از خودبینی و عقل چون دوراندیشی و بزرگواری، 
چــون تقوا و همنشینی چــون اخــاق خــوش، و 
میراثی چون ادب و رهبری چون توفیق الهی و 
تجارتی چون عمل صالح و سودی چون پاداش 
الهی و پارسایی چون پرهیز از شبهات و زهدی 

چون بی اعتنایی به دنیای حرام و دانشی چون 
انــدیــشــیــدن و عــبــادتــی چــون انــجــام واجــبــات و 
ایمانی چــون حیا و صبر و خویشاوندی، چون 
فــروتــنــی و شــرافــتــی چــون دانـــش و عــزتــی چون 
بردباری و پشتیبانی مطمئن تر از مشورت کردن 
نیست« را 100 بــار به صــورت دست نویس و با 
دست خط خود نوشته و مرقومه را در دو ماه از 
تاریخ قطعیت رأی به واحد اجرای احکام کیفری 

ارائه نماید. 
دوم، در مــدت حــضــور در زنـــدان تحقیقاتی را 
بــا هماهنگی رئیس زنـــدان در خصوص نتایج 
زیانبار ارتــکــاب جــرایــم غصب عــنــوان دولــتــی و 
کاهبرداری، از دیگر محکومان به عمل آورده و 
نتایج ارتکاب جرایم مذکور را بررسی و نتیجه را در 
حداکثر چهار ماه از تاریخ قطعیت رأی به واحد 
اجرای احکام کیفری ارائه نماید. سوم، 10 سوره 
از جزء سی ام قرآن کریم را ظرف حداکثر سه ماه 
از تاریخ قطعیت رأی حفظ نموده و واحد اجرای 
احکام کیفری از نامبرده امتحان شفاهی اخذ و 
در صورت عدم موفقیت، متهم یک نوبت دیگر 

فرصت امتحان خواهد داشت.

حبس در صورت عدم همکاری متهم ◾
اما در صورت خــودداری متهم از انجام تکالیف 
مــذکــور، بــا استناد بــه مــاده 50 قــانــون مجازات 
اسامی، بــرای بار اول با اختیار دادگــاه بیش از  
یک سال به مدت حبس تعلیقی اضافه و یا تعلیق 
ــرای نوبت دوم تعلیق باطل  لغو خــواهــد شــد. ب
خواهد شد و حکم به مرحله اجرا درخواهد آمد. 
در صورتی هم که متهم مرتکب جرایم موضوع 
ماده 54 قانون فوق شود، تعلیق مذکور لغو و حکم 
صادره به مرحله اجرا درخواهد آمد. رای به متهم 

اباغ و تا بیست روز مهلت اعتراض دارد.

ماجرای زنی که برای گرفتن مهریه در دام کالهبردار افتاد

تنبیه اخالقی مأمور قالبی 

در قسمتی از این رای آمده است، متهم باید ۱۰ سوره از جزء سی ام قرآن کریم 
را ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ قطعیت رأی حفظ نموده و واحد اجرای احکام 
کیفری از نامبرده امتحان شفاهی اخذ و در صورت عدم موفقیت، متهم یک 

نوبت دیگر فرصت امتحان خواهد داشت.
گزيدهگزيده
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چرخ گوشت صنعتی دست مرد جوان را بلعید!
مدیر منطقه ثامن آتش نشانی مشهد گفت: دست 
جوان مشهدی هنگام کار با چرخ گوشت صنعتی در یک 
فروشگاه عرضه مواد پروتئینی واقع در چهارراه شهدا  

مشهد مقدس قطع شد.
آتشپاد سوم مجید فرهادی به صداوسیما گفت: در پی 
اطاع به سامانه 125 مبنی بر گیر کردن دست جوانی 

در چــرخ گوشت یــک فــروشــگــاه، بافاصله نجاتگران 
ایستگاه های شماره 2 و1 به محل حادثه اعزام شدند.

وی افــزود: با حضور امدادگران و رویارویی اولیه با فرد 
حادثه  دیده، مردی 19 ساله که دست چپش تا باالی مچ 
داخل یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی گیر کرده بود را 

مشاهده کردند.

مدیر منطقه ثامن آتش نشانی مشهد ادامه داد: مأموران 
امـــداد و نجات در مرحله نخست عملیات اقـــدام به 
جداسازی برخی قطعات چرخ گوشت کردند و سپس وی 

را به بیمارستان امام رضا)ع( انتقال دادند.
ــزود: سپس مــأمــوران  آتشپاد ســوم مجید فــرهــادی افـ
ــر نظر  آتش نشانی بــا اســتــفــاده از تجهیزات ویـــژه زی

مستقیم پزشکان بیمارستان دست این فرد را از داخل 
چرخ گوشت رها کردند.

وی گفت: تیغه چرخ گوشت به طور کامل بافت دست 
چپ تا مچ را از بین برده و با توجه به اظهارات پزشک 
جراح بیمارستان عماً شرایط پیوند اعضای قطع شده 
وجود ندارد و مصدوم دست چپش را تا مچ از دست داد.

خط قرمز
   کشف هروئین ازمعده چهار قاچاقچی 

جانشین مرزبانی خراسان رضوی از دستگیری 
چهار قاچاقچی مواد مخدر در حوزه استحفاظی 
هنگ مرزی تایباد و همچنین از کشف ۲3 گوشی 

سرقتی در عملیاتی دیگر خبر داد.

به گزارش قدس، سرهنگ محمود پارسافر گفت: 
در راستای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور 

مرزبانان این فرماندهی موفق شدند چهار تبعه 
کشور افغانستان که پس از بلعیدن بسته بندی های 
موادمخدر قصد ورود به کشور را داشتند دستگیر 

نمایند. وی خاطرنشان کرد: مرزبانان این فرماندهی 
در این عملیات 3 کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین 

کشف و قاچاقچیان را برای سیر مراحل قانونی به 
مراجع قضایی تحویل دادند.

جانشین مرزبانی خراسان رضوی همچنین در 

تشریح عملیاتی دیگر بیان کرد: مرزبانان هنگ تایباد 
حین کنترل و بازرسی خودروها و مسافران عبوری 

موفق شدند ۲3 گوشی سرقتی را کشف کنند که 
کارشناسان ارزش ریالی این گوشی ها را معادل یک 

میلیارد و ۱۰5میلیون ریال برآورد کرده اند.
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

لوله بازکنی 
منصف 
رفع نم و 

بوبدون خرابی 
تشخیص با دستگاه 

100%تضمینی
50%تخفیف 

هاشمیه       38815136
سجاد             37660998 
احمدآباد     38459407
معلم            36032154
امام  رضا   38552579
وکیل آباد    35015132
کوهسنگی  38452905
قاسم آباد  36652284
پیروزی       38815136
تمام مناطق09151008325
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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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

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983
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79

15

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

40
58

66

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/1

40
81

34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

ضایعات آهن، آلومینیوم، مس
برنج، چدن و غیره به 

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

ط
/1

40
59

73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ط
/1

40
88

31

ضایعات
حاضری 

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

پنجره و خرده ریز انباری 
ضایعات عمده هتل ها 

کارخانجات، ادارات 
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719
ضایعات فالح

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

09157137499-36660883

ط
/1

40
58

58
ج

/1
40

61
06

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مهدی کارگر نژاد سیستانی

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 14568
 به نش��انی: بلوار میرزا کوچک خان 28 جنب دفتر 

مهندسی
مشارالیه قصد کناره گیری از شغل خود را دارند 
ل��ذا از کلیه متعاملین��ی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت جهت تسویه 
حس��اب حداکث��ر ظ��رف م��دت 30 روز از تاریخ 

نش��ر آگهی به محل فوق الذک��ر مراجعه و مدارک 
خ��ود را تحوی��ل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در ص��ورت عدم مراجعه 
در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه 

مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151077866
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

10
15

8

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

قصابی و دامداری

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای جالل بهاری خجسته

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 16622
 ب��ه نش��انی: خواجه ربیع خیاب��ان مهر مادر 15 

چهارراه سمت چپ امالک کوروش
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

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

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155031403
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
41

01
87

ط
/1

41
01

89

قابل توجه همشهریان گرامی
ب��ه اط��الع می رس��اند آق��ای محم��د عل��ی نژاد 

مستعلی
مس��ؤول دفتر مشاوره امالک به شماره عضویت 

2783
به نشانی: سیدی، کوی المهدی، قائم 28 مقابل 

مدرسه چراغچی پالک 282
مش��ارالیه قص��د کناره گیری از ش��غل خود را 

دارن��د لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی دارند 
خواهشمند است جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ نشر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح است در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153124882
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند خانم زهرا فروتن

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 16267
 به نش��انی: بول��وار ابوطالب بی��ن 47و 49 از 

مغازه سوم امالک آروان
مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 

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

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09150575177
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/ح
14

10
21

2

ج
/1

40
08

72
قالیشویی امیرکبیر

33872450
09153141343
09366662046



   وجود 
۳۲۴واحد 
صنعتی راکد در 
خراسان رضوی  
علی بهرامی زاده 
مدیرعامل شرکت 
شهرک های 
صنعتی خراسان 
رضوی با اشاره به 
وجود۳۲۴ واحد 
صنعتی راکد در 
استان گفت: شهرک 
صنعتی خیام دارای 
۳۰۶واحد صنعتی 
است که از این  تعداد 
۲۰۰واحد فعال 
و ۴۷واحد راکد 
هستند.

خشکسالی

ورودی مخزن 
سد »چری« 
فاروج صفر شد

اسحاق خسروپناه، 
مدیر امور منابع آب 
شیروان و فاروج گفت: 
از ابتدای سال آبی 
زراعی، ورودی مخزن 
سد چری صفر بوده 
است. موجودی 
فعلی مخزن ۶۶۰هزار 
مترمکعب است.
وی با اشاره به اینکه 
۵۵۰ نفر در شمار 
بهره برداران اراضی 
پایاب سد چری 
هستند، ادامه داد: 
۷۰ هزار مترمکعب نیز 
تا پیش از سال آینده 
برای آبیاری باغ ها 
به بهره برداران ارائه 
می شود.
وی گفت: با گذشت 
چهار ماه از سال آبی 
زراعی امسال، کمتر 
از ۱۰درصد کل بارش 
ساالنه استان تحقق 
یافته است.
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افقی  ◾
 ۱. دوبلور و صداپیشه ایرانی صدای آلن 
ــون - کیف انگلیسی 2. پــول خارجی  دل
– از نــام هــای خــداونــد متعال بــه معنی 
بخشنده – تفاوت داشتن 3. من+شما 
- ورزش آبــی مــورد تأکید اســام – برگ 
درخت خرما - پرستار 4. نوعی ساز بادی 
چــوبــی آذربــایــجــانــی بــه شکل نــی دارای 
8ســوراخ در یک طرف و ۱ســوراخ در طرف 
 دیگر - روزی ۵. ننر – دلــیــل دار - آماس 
ــرســروصــدا – از  ــده ســیــاه رنــگ پ ــرن ۶. پ
مشتقات نفتی دارای گــرانــروی زیـــاد – 
از لـــوازم ایمنی وسایل گــازســوز ۷. جاده 
 آهنی – ویتامین جــدولــی – ضـــرورت – 
شهر جشنواره 8. مهد - بلند 9. نفی 
عــــرب – کـــبـــاب شـــده – مــخــفــف از او 
ــوار گلی - زاری - مرزها   - غــربــال ۱۰. دیـ
۱۱. واحـــــد – عـــامـــه بـــــزرگ شــیــعــی و 
 نویسنده کتاب الغدیر - پشت سر چیزی 
 ۱2. برابر فارسی یونیفرم – مایه کوبی کرده 

ــول بــرفــی کـــوه هـــای تــبــت – دارو  ۱3. غـ
– دوختن - کدوتنبل ۱4. محل سودن 
گندم – از انواع کالباس – از انواع دوگانه 
مــدارهــای الکترونیکی ۱۵. بت پرستی 
– سرمربی جــوان و تــازه کــار تیم فوتبال 
بارسلونا که سابقه حضور در لیگ قطر 

را هم دارد

عمودی ◾
 ۱. ناپخته – آشفته حال – قشر– مایع 
دباغی 2. تشنه فریب بیابان – سلسله 
مسابقات حــرفــه ای فوتبال اسپانیا - 
کانتر 3. گل سرخ – شقایق نعمان – از 
مصنوعات پرکاربرد شیمیایی 4. مکان 
پررفت وآمد – بیماری مرگامرگی – کلمه 
پرسش ۵. خروپف کردن هنگام خواب – 
کار را باید به وی سپرد – رنگ نخودی سیر 
۶. ابر پرباران – ارابه - گهواره ۷. گریختن 
– دستور – ستاره کم پیدا – پخش شده 
روی زمین 8. از گونه های مرغوب پرتقال 

- خبازی 9. ساعت باستانی – چیره شدن 
– امر از آمدن – صوت شگفتی ۱۰. نقیض 
 زوج – آوای گرگ – گوشه زمین فوتبال 
۱۱. کاه انگلیسی – میوه مربایی و شربتی 
– جنگجوی غرب وحشی ۱2. پیامبری 
 در شکم ماهی – آسمان – آتش سوزی 
۱3. کهنسال – جاهل – آفت مزرعه گندم 
۱4. پس از فان می آید – واحد هزارتایی 
– حافظه سخت رایانه ۱۵. مخفف اگر – 
خشمگین – تنبل جالیزی – داغ کودکانه

جدول     8285
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 1 م ی  ر ع م ا د ح س  ن  ی    گ ن  گ
 2 ا و ی  ز   م ل ی  ک  ا   گ ر د و
 3 د ر   م ن  ه ا   و ر د ا و ر د
 4 ا و ت   خ ا ر ا   و ل و   ت ا

 5 م   ع د و ل   ب ر ن  ا ر د   ل
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 7 م ع ی  ن    س  ن  د ی  ک  ا   غ ز ه
 8 ش  ر   ا ر ن  ج   ت ر م ه   ب ل
 9 ق ا پ   ب ی  ک  ا ر ه   ا گ ا ه
 10   ج ا ر و   ا ی  ز   غ ل و ش   
 11 ا   ن  و ب ا و ه   س  ا ه ا   م
 12 س  م   ا ی  ت   ا م ا ل   ش  ن  ا

 13 ک  و ا ن  ت و م   د م ب ل   ه س 
 14 ن  ر م ه   س  ی  ر ا ب   ا س  ن  و
 15 ه س  ت   د ا ن  ی  ل ا و ر ت گ ا

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ساخت جاده کمربندی در حاشیه 
شهرها عاوه بر ممانعت از ورود 
خودروهای عبوری به ویژه وسایل 
نقلیه سنگین بــه خیابان های 
شهر و پیشگیری از سوانح رانندگی احتمالی، 
سبب کاهش آلودگی هوای تنفسی شهروندان 
مـــی شـــود. گــنــابــاد جــنــوبــی تــریــن شهرستان 
خراسان رضوی و نقطه ورودی و خروجی این 
استان به سمت استان های خراسان جنوبی، 
سیستان وبلوچستان، کرمان، یزد و مناطق 
مرکزی کشور اســت که ایــن موقعیت سبب 
شده روزانه تعداد زیادی از خودروهای سواری و 
سنگین از مسیرهای این شهرستان تردد کنند.

طرح ساخت جاده کمربندی گناباد از بیش از 
2۰ سال پیش مطرح بوده، اما به دلیل مشکات 
مختلف به خصوص کمبود اعتبارات و وجود 
اماک معارض در مسیر اجرای طرح، باوجود 
اهمیت بسیار احــداث آن، باتکلیف مانده 
است که می طلبد مسئوالن 

مربوط در سطوح شهرستانی و استانی برای رفع 
این مشکل شهروندان گنابادی همت کنند.

عبور وسایل نقلیه سنگین از داخــل معابر 
شهری گناباد که عمدتاً عرض مناسبی ندارند 
دردسرساز شده و حوادث و خطرات زیادی را 
متوجه شهروندان کرده و موجب وارد آمدن 
خسارت های زیادی به زیربناهای این شهر 
ــورای اســامــی شهر  ــت. عــضــو شــ شـــده اسـ
گناباد گفت: طرح کاهش عرض کمربندی 
هنوز در کمیسیون ماده ۵ استان در دست 

بررسی است .
مــهــران حــســیــن زاده گــفــت: بـــراســـاس طــرح 
تفصیلی، بخش ناچیزی از طرح ساخت جاده 
کمربندی گناباد اجــرا شده ولی به دلیل بروز 
مشکات متعدد ازجمله وجــود معارضانی 
در طول مسیر، متوقف شده که توجه بیشتر 
مسئوالن نسبت به سرعت بخشی در تصویب 
این طرح در کمیسیون ماده ۵ استان خراسان 

رضوی ضروری است.

ایـــور یکی از روســتــاهــای بسیار 
ــوا و مناطق هدف  خــوش آب وهــ
ــان  ــری در شــهــرســت ــگــ ــردشــ ــ گ
کــوهــســرخ اســـت کــه در فاصله 
4۰کیلومتری شمال شرق شهر کاشمر قرار دارد و 
بزرگ ترین و پرجمعیت ترین روستای کوهسرخ 

پس از شهر ریوش به شمار می آید.
قدمت این روستا به 2۵۰سال پیش برمی گردد 
و بــه دلیل واقــع شــدن در منطقه ای مرتفع و 
ــوای بسیار خوبی  کوهستانی، دارای آب وهــ
به ویژه در فصول گرم سال است. مناظر طبیعی 
و سرسبزی این روستا سبب شده گردشگران 

زیادی در طول سال به این منطقه سفر کنند.
ایــور کنونی حــدود 2۵۰ســـال پیش بــه دست 
3۰ نفر کــه مــالــدار بـــوده و از نــاحــیــه ای بــه نام 
»طعلستان« آمــده بودند، بنیان نهاده شد. 
محل نخستین خانه ها سر تیغ محله )تپه 
بزرگ و پر ارتفاع تیز( بوده که در آنجا مجتمعی 
بزرگ به صورت قلعه درست کردند که برج نیز 

داشته است. این برج در قسمتی که هم اکنون 
خانه حاجی عارفی نام دارد، قرار داشته و در آن 
اتاق هایی وجــود داشته که هر یک یا دو اتاق، 
متعلق به یک خانواده بوده  است و بعدها که 
جمعیت این خانواده ها زیاد شده اند، روستای 
ایــور شکل  گرفته اســت. امــروزه در این روستا 
ــازی سنتی  عــاوه بر والیبال، طناب کشی و ب
»گـَـل بــازی«، شاهد برگزاری آیین های سنتی 
دیگری مانند خنچه بران و بــازی هــای آیینی 
هستیم که مسئوالن امیدوارند از ظرفیت این 
بازی و آیین های سنتی برای توسعه گردشگری 
منطقه بهره گیرند و مسافران و گردشگران 
بیشتری را به ایور و دیگر روستاهای گردشگری 
همجوار آن بکشانند و آنان را با جلوه های آیینی 

و بومی محلی آشنا سازند.
اهالی ایـــور، بیشتر به کــشــاورزی، دامـــداری 
ــد و بــادام، زعفران،  و قالی بافی اشتغال دارن
زرشــــک، تـــوت و زردآلــــو عــمــده محصوالت 

کشاورزی آنان است.

 کمربندی گناباد 
طرحی با ۲۰ سال بالتکلیفی!

 »ایور« گردشی خاطره انگیز 
در بزرگ ترین روستای کوهسرخ

ی  و د ر ا
مــــــنــــــطــــــقــــــه ای 

اســـتـــعـــدادیـــابـــی و انــتــخــابــی 
هیمالیا نوردی هیئت کــوهــنــوردی و صعودهای 
ورزشی استان های خراسان  رضوی، جنوبی، شمالی، 

گلستان و سمنان در بخش کدکن برگزار شد.
ــمــا، رئــیــس  بـــه گـــــزارش خـــبـــرگـــزاری صــداوســی
هیأت کــوهــنــوردی خــراســان رضـــوی گفت: یک 
دوره اردوی استعدادیابی بــه میزبانی هیئت 
کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان رضوی 
با حضور منتخبان استان های خراسان رضوی، 
شمالی، جنوبی، گلستان و سمنان در روزهــای 
ــاه۱4۰۰ در قله ملکوه شهر کدکن  ــ 23 و 24دی م

تربت حیدریه برگزار شد.
احمد زحمتکش افزود: 2۵ کوهنورد در این اردو قله 

3۰۱3متری 
ــن را  ــدکـ مــلــکــوه کـ
صعود کردند و پس از این، اردوی 
منطقه ای دیگر در یکی از استان های شرکت کننده 
برگزار می شود و پس از نتیجه نهایی، منتخبان 
اردوهای منطقه ای در کمپ زمستانه علم کوه که 
توسط فدراسیون برگزار می شود شرکت می کنند.  
قله ملکوه با ارتفاع 3۰۱3متر از سطح دریا در شهر 

کدکن از توابع شهرستان تربت حیدریه واقع شده 
و دارای چهار مسیر صعود است که به لحاظ فنی و 
صخره ای بودن عنوان علم کوه خراسان را از آن خود 
کرده است و از مرتفع ترین قله های فنی استان های 

خراسان محسوب می شود.
رشته کوه چهلتن و به ویــژه قله ملکوه به عنوان 
جاذبه گردشگری ورزشی شهر کدکن، همه ساله 
میزبان کوهنوردانی از نقاط مختلف کشور است.

ورزشورزش

اردوی انتخابی 
هیمالیانوردی 

 در کدکن

مردان آسمانی

خبر

تلنگر خراسان گردی

شهید احمد فتحی آبکوه
تاریخ والدت: ۵ ارديبهشت ۱343

تاریخ شهادت: 24 دی ۱3۶۵
محل شهادت: شلمچه- کربای۵

مزار: بهشت رضا)ع(
سرورهادیان پنجم اردیبهشت ۱343، در 
شهرستان مشهد به دنیا آمد. پدرش رمضان و 
مادرش فاطمه نام داشت. تا دوم متوسطه درس 
خواند. سال ۱3۶2 ازدواج کرد و صاحب یک 
دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور 
یــافــت. بــیــســت وچــهــارم دی ۱3۶۵، بــا سمت 
فرمانده گروهان در محور پاسگاه  زیدـ  شلمچه 
بر اثر اصابت ترکش توپ به گردن، شهید شد. 

فرازی از وصيت نامه شهيد ◾
ای امت حــزب هللا و  ای يــاوران امــام، بدانيد كه 
امـــروز روز آزمــايــش و امتحان امــت اســت هر 
كه سرافراز بيرون آيد خوشا به احوالش و وای 
ــرادی كه زندگی دنيا و زرق و برق  به حال آن اف
فانی دنيوی آن هــا را بفريبد و وظيفه خــود را 
فراموش كنند. امروز حجت بر ما تمام و توجيه 
كردن خود به هر صورت و عنوانی جهت فرار از 
جنگ بيهوده و به ضرر خودمان است. امروز دو 
صف كفر و اسام در مقابل هم ايستاده اند در 
يک طرف اصحاب اباعبدهللا و در طرف ديگر 
اصــحــاب يــزيــديــان و كفار و اگــر خــدای نكرده 
انسان در صف اولی جای نگيرد به خودی خود 
بــه صــف مشركين گــرايــش می يابد پــس پناه 
می بريم به خدا از شر نفس اماره. دعا می كنيم 

كه خداوندا، عواقب امور ما را ختم به خير كن.

آغاز نام نویسی برای دریافت 
بن اعتباری خرید کتاب

معاون فرهنگی و رسانه ای فرهنگ و ارشاد اسامی 
خراسان شمالی گفت: عاقه مندان می توانند به 
مدت یک هفته برای دریافت بن خرید کتاب دومین 
 ketab.ir نمایشگاه مجازی کتاب تهران به آدرس

مراجعه و نام نویسی کنند.
رضا رضایی افزود: برای ثبت نام نیاز به واریز وجه 
نیست و سهم خریدار از یارانه اعتبار خرید کتاب 
هنگام خرید محاسبه و کسر می شود و یارانه خرید 
کتاب )بن کتاب( به صورت اعتبار خرید به کد ملی 

متقاضیان اختصاص پیدا می کند.
 سقف یارانه اعتباری خرید کتاب بــرای اعضای 
هیئت علمی ۵ میلیون ریال و دانشجویان و طاب 
2میلیون و ۵۰۰هـــزار ریــال است که از این میزان 
۶۰درصد سهم مشارکت دانشجویان و طاب بوده 
و 4۰درصد نیز سهم معاونت امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی با مشارکت بانک صادرات 
ایران است. دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
از سوم بهمن آغاز می شود و تا دهم بهمن  ١٤٠٠ به 

مدت هشت روز ادامه خواهد داشت.

 انتقاد از بی تفاوتی شورا 
نسبت به انتخاب شهردار درود

نجم الشریعه در نماز جمعه دیروز درود یکی 
از جوانان شهر در بین نمازگزاران به پا خاست و از 
امام جمعه به عنوان نماینده ولی فقیه در این شهر 
خواست حال که اعضای شــورای شهر به قول و 
وعده هایی که در زمان انتخابات به مردم داده بودند 
عمل نکرده و برای تعیین شهردار اقدام نمی کنند، 
به نمایندگی از مردم از استاندار خراسان رضوی 
بخواهد برای تعیین شهردار درود اقدام کند تا این 

شهر از وضعیت باتکلیفی درآید. 
حــجــت االســام والمسلمین ســجــادی زاده امــام 
جمعه نیز ضمن تشکر از دغــدغــه شهروندان 
درباره مسائل شهر گفت: ما وظیفه خود را انجام 
داده و چندین بــار به اعضای شــورای شهر تذکر 
دادیـــم و از آن هــا می خواهیم جلسه عمومی با 
شهروندان تشکیل داده و دغدغه و پرسش های 

آنان را پاسخگو باشند.
الیاسی مقدم، بخشدار مرکزی زبرخان که در نماز 
جمعه حضور داشت نیز در گفت وگو با خبرنگار 
قدس با بیان اینکه فرماندار زبرخان جلسه ای درباره 
همین موضوع با شوراهای شهر ترتیب داده و از 
آنان این خواسته مردم را مطالبه کرده است، گفت: 
به عنوان مسئول سیاسی موضوع را از مجاری 

قانونی پیگیری خواهیم کرد.
۱۱ مهرماه امسال اعضای شــورای شهر با چهار 
رأی موافق و یک رأی مخالف فردی را برای تصدی 
شهرداری این شهر پیشنهاد داده بودند که در 
تاریخ سیزدهم آذر، استانداری خراسان رضوی 
در نامه ای نداشتن صاحیت الزم این فرد برای 
تصدی شــهــرداری درود از ســوی مراجع ذی ربــط 
را به شــورای شهر اعــام کــرده بــود، امــا با گذشت 
بیش از 4۰ روز از این نامه، شورای شهر تصمیمی 
درخصوص معرفی فرد جدید برای این مسئولیت 

نگرفته است.

متقاضیان تشرف به عتبات عالیات در 
خراسان جنوبی می توانند در کاروان ها 

نام نویسی کنند.
مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی 

گفت: با توجه به آغاز طرح اعزام 
زائر به عتبات عالیات و شروع 
ــا،  ــاروان هــ ــ ــویــســی در ک ــام ن ن
متقاضیان تشرف به عتبات 
می توانند با مراجعه به دفاتر 
ــرکـــت هـــای خــدمــات  و شـ
زیــارتــی اســتــان نسبت  به 
ثبت نام خود و همراهان در 
کــاروان هــای اعزامی تاریخ 
۱2 و ۱۵بــهــمــن۱4۰۰ کــه به 
صورت هوایی خواهد بود، 

اقدام کنند.
نوفرستی مبلغ نام نویسی 

را 9۰میلیون و 33۱ هزار و ۶۰۰ 
ریال اعام کرد و گفت: فهرست 

دفاتر و شرکت های زیارتی استان 
در پایگاه اطاع رسانی حج و زیارت 

   https://sk.haj.ir  استان به آدرس
قــابــل  دســتــرســی اســـت. متقاضیان در 

صـــورت نــیــاز بــه کسب اطــاعــات بیشتر با 
شماره تلفن 324244۱۰ تماس بگیرند.

 آغاز نام نویسی 
کاروان های عتبات عالیات 

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری 
و اشتغال استانداری خراسان جنوبی 
گفت: بازپرداخت تسهیات بانکی 
فعاالن گردشگری تا پایان سال 
جــاری امهال می شود و حدود 
۵۰طــرح مشمول این اباغیه 

دولت در استان وجود دارد.
عـــلـــی اکـــبـــر اکـــــبـــــری راد در 
گفت وگو بــا خبرنگار ایرنا 
افزود: براساس این اباغیه 
ــت تــمــامــی  ــ ــرداخــ ــ ــ ــازپ ــ ــ ب
تسهیات بانکی دریافت 
شــده توسط تأسیسات و 
فــعــاالن گــردشــگــری دارای 
مجوز از وزارت گردشگری 
تا پایان ســال جــاری امهال 
ــه انــتــهــای دوره  مــی شــود و ب
تقسیط منتقل خواهد شد تا 
پس از آخرین قسط وصول شود.
ــرداخــتــی از محل  تــســهــیــات پ
صندوق کارآفرینی امید نیز مشمول 
بـــرخـــورداری از ایــن مصوبه می شود. 
ــانــک هــای مــلــی، مــلــت، پــســت بــانــک،  ب
سینا، کشاورزی و صادرات پرداخت کنندگان 

این گونه تسهیات به متقاضیان هستند.

۵۰ طرح خراسان جنوبی 
مشمول امهال تسهیالت 

ــرزا حــســن مــوســوی  ــی ــــت هللا م مــقــدم           آی
بجنوردی از فقهای اصولی و یكی از بزرگ ترین 

مــراجــع و فیلسوفان جــهــان اســام 
اســت.وی در ســال۱289 شمسی 

در نجف در محضر اســتــادان 
بزرگی چــون سید ابوالحسن 

اصــفــهــانــی، مــیــرزا حسین 
ــا ضــیــاء الــدیــن  نــائــیــنــی و آقـ
عراقی به تكمیل تحصیات 
خــود پــرداخــت و در همان 
حـــال بــه تــدریــس اشتغال 
ــظــه  یــــافــــت. وی بــــا حــاف
شگفت و احاطه اش بر فقه 
ــه زودی به عنوان  و اصــول بـ

یكی از بهترین مــدرســان 
ــوزه نجف  و مــجــتــهــدان حــ

شــهــرت یـــافـــت. وی عـــاوه 
ــول، در ادبــیــات  بــر فقه و اصـ

و فلسفه نــیــز متخصص بــود 
ــا مــجــامــع علمی  و هــمــچــنــیــن بـ

ــر، تــونــس و  ــ ــغــداد، االزه و دانــشــگــاهــی ب
مراکش ارتباط علمی داشت.

ــت هللا  ــس از درگــــذشــــت حـــضـــرت آیـ پـ
بروجردی در سال ۱339  بسیاری 
او را به عنوان مرجع خود 
ــد.  ــدنـ ــزیـ ــرگـ بـ

بیشتر فضا و علما در مجلس درس او حاضر 
می شدند، چراکه آن بزرگوار عاوه بر فقاهت 

و تسلط بــر مبانی اصـــول، یكی از 
بـــزرگ تـــریـــن فــیــلــســوفــان جــهــان 

اسام به شمار می آمد.  
آیـــت هللا مــوســوی بجنوردی 

ــا تـــدریـــس  ــال هــ ــــس از ســ پ
و تحقیق، آثــار ارزشمندی 
ــول و فلسفه  در فقه و اصـ
از خــود بــه یــادگــار گذاشت 
ــاده  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ كـــــــه مـــــــــــورد اسـ
فــــضــــای حــــــــوزه عــلــمــیــه 
است.»القواعدالفقهیه، 
مــنــتــهــی االصــول، حاشیه 
بــر عــروه الــوثــقــی، حاشیه 
بــر وســایــل، ذخــیــره المعاد، 

ــه  ــا، رســال ــرضـ ــی الـ ــه فـ ــالـ رسـ
فــی االجــتــمــاع االمــروالــنــهــی، 

ــا  ــن ــول ــاب فـــی الـــحـــكـــمـــه ق ــ ــت ــ ك
فی الحكمه و رساله علمیه« ازجمله 

عناوین این آثار گرانسنگ هستند.
شخصیت های برجسته ای چون حسین وحید 

ــی، محمدتقی جــعــفــری، سید  خــراســان
مصطفی خمینی و محمدرضا مظفر 

از مشهورترین شــاگــردان 
ایشان بودند.

»میرزا حسن موسوی بجنوردی« مرجع فیلسوف 

نام آوران خراسان
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