
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان 
رضوی گفت: در دو سال اخیر این استان به ویژه 
مشهد به خاطر شیوع ویروس کرونا و نبود زائران 
نـــوروزی تلخی را تجربه  ایــام  بــارگــاه منور رضــوی 
کــرد، امــا با احتمال فروکش بیماری کــوویــد۱۹ در 
آغاز ســال۱۴۰۱، خراسان رضوی نوروزی متفاوت را 
پیش رو خود خواهد داشت. جواد خدایی روز شنبه 
ترافیک  هماهنگی  شـــورای  مشترک  نشست  در 
و کمیسیون ایمنی، حمل ونقل و سوانح رانندگی 

ــزود: یکی از  خــراســان رضــوی افـ
میزبانی  مؤلفه های  مهم ترین 
نـــوروز  در  ــران  ــ ــ زائ از  شــایــســتــه 
امسال، ایمنی راه ها و همچنین 

کنترل ترافیک در شهر به ویژه...

ایران خودرو و نظام پزشکی مشهد به گزارش »ویژه فروشی خودرو به پزشکان« جوابیه دادند

قضاوت با شما
در جلسه شورای هماهنگی ترافیک 

استان مطرح شد

 اجرای
 »زوج و فرد« 
به شرط تأیید
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 کارآفرینی برای 200 نفر 
با پشتکار بانوی فریمانی

31 روستای شهرستان بیرجند 
بدون دهیاری

قهرمانی جودوکاران روشندل 
خراسان رضوی در کشور

 ثبت رکورد 10سانتیمتری برف 
در خراسان جنوبی

-54-84 -113

111

2

4

2

4

4 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضــوی گفت: 
دستگاه های فرهنگی با استفاده از نوآوری در 
تولید برنامه های فرهنگی، انقالب و نقش مردم 
را در آن پیروزی های بزرگ تبیین کنند. به گزارش 
خبرگزاری صداوسیما، آیت هللا علم الهدی در 

جلسه اعضای ستاد شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی و کمیته های دهه  فجر با تأکید بر اینکه 
امروز باید نسل سوم انقالب را از رشادت ها و 
جانفشانی مردم در انقالب۵۷ آگاه کنیم، گفت: 
باید با کار های فرهنگی و ساخت برنامه های 

مناسب هم رشادت های مردم در انقالب۵۷ را 
به تصویر بکشیم و هم ظلم هایی که حکومت 
بر  جهانی  استکبار  پشتوانه   به  ستمشاهی 
مردم مظلوم ما روا داشت را به تصویر بکشیم.
رئیس  سلطانی،  والمسلمین  حجت االسالم 

شــورای تبلیغات اسالمی خراسان رضوی هم 
گفت: امسال کارهای فرهنگی، هنری و ورزشی، 
قاسم سلیمانی،  تــرویــج مکتب شهید حــاج 
تجلیل از پیشکسوتان قرآنی و اهدای کمک های 

معیشتی بخشی از برنامه هایی است...

 در جلسه اعضای ستاد شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و کمیته های دهه  فجر مطرح شد

تأکید بر نوآوری در برنامه های فرهنگی انقالب
در استان2

ــان فــرهــنــگــی و  ــازمــ رئـــیـــس ســ
اجــتــمــاعــی شـــهـــرداری مشهد 
گفت: با توجه به شدت گرفتن 
ــرودت هــوا، همچنین  سرما و ب
بنا بــه درخــواســت شــهــردار مشهد مبنی 
افــراد  موقت  اسکان  دادن  ــرار  ق اولــویــت  بر 
بی خانمان، تعدادی از مساجد برای پذیرش 

کارتن خواب ها اعالم آمادگی کردند.
شهری  مــدیــریــت  گــفــت:  باغگلی  حسین 
در مناطقی کــه نــزدیــک بــه پــاتــوق هــای این 
افراد است، پنج گرمخانه را تجهیز و آماده 
خــدمــت رســانــی بــه ایــن افـــراد کـــرده اســت؛ 

همچنین خدمت رسانی در این مراکز برای 
افراد مشمول طرح، از ساعت ۲۰ تا ۸ صبح 
ــان عــالوه بر  ــرای آن روز بعد خواهد بــود و ب
فراهم ساختن امکان استراحت، استحمام 
و امکانات بهداشتی، یک وعده غذای گرم 
برای شام و یک وعده صبحانه هم در نظر 

گرفته شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی ادامه 
داد: اکیپ های سرای سبز زندگی )خانه سبز( 
نیز با ظرفیت ۱۳ دستگاه ون به صورت سه 
شیفت فعال و آماده انتقال داوطلبانه افراد 

بی خانمان به گرمخانه هستند.

او گفت: تاکنون تعدادی از مساجد و مراکز 
فرهنگی، به پویش »گرمای همدلی به رسم 
شهروندان  پذیرای  و  پیوسته  همسایگی« 
بی خانمان در فصل سرد هستند. همچنین 
امکانات استحمام، پذیرایی، کمک های اولیه 
و لباس گرم در این مکان ها برای پذیرایی از 

این شهروندان فراهم شده است.
شهروندان پس از مشاهده افراد کارتن خواب 
با سامانه ارتباطات مردمی۱۳۷ تماس گرفته 
و موقعیت دقیق فرد موردنظر را اعالم کنند تا 
اکیپ های جمع آوری در کمترین زمان ممکن 

به محل مراجعه کنند.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی در آستانه برگزاری 
فجر  فیلم  جشنواره  نوزدهمین 
مشهد، برای شرکت در چهارمین 
جــشــن ســیــمــرغ سینمای خـــراســـان رضــوی 

فراخوان داد.
رئیس اداره سینمایی و سمعی وبصری اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: این فراخوان به 
منظور انتخاب بهترین اثر ویدئویی بلند و کوتاه 
تولیدشده توسط فیلم سازان استان در یک سال 
سینمایی  فــعــاالن  تــا  شـــده  منتشر  گذشته 
آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال 

کنند. سیدحجت طباطبایی افــزود: از فعاالن 
سینمایی دعوت می شود آثار خود را در قالب 
لوح فشرده حداکثر تا هشتم بهمن به دبیرخانه 
رضوی  خــراســان  سینمای  سیمرغ  جشنواره 
واقع در دفتر انجمن سینمای جوانان استان 
در مجتمع فرهنگی هنری امام رضا)ع( مشهد 
ارسال کنند. آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره 
سیمرغ سینمای خراسان رضوی توسط آرای 
مردمی بررسی شده است و معرفی آثار برتر در 
مراسم اختتامیه این جشنواره همزمان با پایان 
نمایش فیلم های نوزدهمین جشنواره فیلم فجر 

مشهد خواهد بود.

نوزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد همزمان 
تا ۲۲  از ۱۲  فیلم فجر  با چهلمین جشنواره 

بهمن ماه امسال برگزار می شود.
بــه گفته طــبــاطــبــایــی، مــجــوز ســاخــت بــرای 
۱۳فیلم کوتاه در خراسان رضــوی صــادر شده 
و در نشست شورای بررسی فیلم نامه استان 
و  آن هـــا بحث  ــاره  ــ درب و  بــررســی  ۲۰فیلم نامه 
تبادل نظر شد. او گفت: اعضای شورای بررسی 
فیلم نامه خراسان رضوی با ساخت ۱۳فیلم نامه 
که بیشتر موضوع اجتماعی داشتند، موافقت 
کردند و پنج مورد به بازنویسی دوباره ارجاع و با 

دو اثر نیز مخالفت شد.

رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد:

تعدادی از مساجد آماده پذیرش کارتن خواب ها هستند
رئیس اداره سینمایی و سمعی وبصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد

فراخوان »جشن سیمرغ« سینمای خراسان رضوی

فرهنگ و هنرجامعه

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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عمرانی  های  پروژه  اعتبار  تامین  جهت  دارد  نظر  در  شهرداری  این 
سطح شهر،نسبت به فروش امالک تجاری و مسکونی واقع در سطح 

شهر بیدخت از طریق آگهی مزایده کتبی برابر نرخ کارشناسی اقدام نماید . 
_کلیه هزینه های کارشناسی و صدور اسناد مالکیت و هزینه های انشعابات و سایر 

بر عهده خریدار می باشد .
_متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس سایت 
 ۰۹۱۲۲۱۲۷۱۳۹ شماره    با  یا  مراجعه   www.Baydokht.ir نشانی  به  شهرداری 

تماس حاصل فرمایند.
-آخرین مهلت ثبت نام  ۱۴۰۰,۱۱,۱۹

_بازگشایی ۱۴۰۰,۱۱,۲۰
محمدرضا علی اکبری بیدختی - شهردار بیدخت
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آگهی مزایده )نوبت اول(

این شهرداری در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات آهن آالت مازاد بر 
نیاز خود از طریق مزایده کتبی اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند 

جهت کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده ،به شهرداری مراجعه یا با شماره 
تلفن ۵۷۳۳۲۲۵۰ داخلی  ۵تماس حاصل فرمایند.

-آخرین مهلت ثبت نام ۱۴۰۰,۱۱,۱۹
_بازگشایی۱۴۰۰,۱۱,۲۰              محمدرضا علی اکبری بیدختی - شهردار بیدخت
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آگهی مزایده )نوبت اول(
 ش��هرداری جغتای به اس��تناد مصوبه شورای 
اس��امی ش��هر جغتای در نظر دارد نس��بت به 
ف��روش یك قطعه از زمین ه��ای واقع در بلوار 
امام علی )ع( ش��رقی  جنب نمایندگی سایپا  با 
کاربری  تجاری و متراژ 900 متر از طریق مزایده 
کتبی ب��ه متقاضیان واجد ش��رایط ب��ه فروش 

برساند .
ل��ذا متقاضی��ان می توانن��د به منظور کس��ب 
اطاعات بیش��تر  از تاری��خ 1400/11/03 لغایت  
1400/11/09 ب��ه واح��د ام��ور مالی ش��هرداری 
جغتای مراجعه  و یا با شماره تلفن 051-45620299 

تماس حاصل فرمایند .
 شهرداری جغتای

آگهی مزایده كتبی 
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 جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم در ساعت 10صبح 
روز چهارش��نبه م��ورخ 1400/11/27  در محل مس��جد 

امام علی )ع(واقع در خیابان محدثی برگزار می گردد.
از کلی��ه اعض��ای ش��رکت تعاون��ی دعوت می ش��ود با 
همراه داش��تن کارت شناسایی و مدارک عضویت خود 
در مجمع فوق ش��رکت نمایند. چنانچ��ه حضور عضوی 
در مجمع میسر نیس��ت می تواند به موجب وکالتنامه 
کتبی به امضاء و مهر تعاونی رسیده باشد حق رای خود 
را به عض��و دیگر یا نماینده تام االختی��ار خود واگذار 
نماید . که الزم اس��ت عضو به همراه وکیل یا نماینده 
ایشان از ساعت 10الی 12 طی روزهای 1400/11/15 الی 
1400/11/21 به دفتر ش��رکت تعاونی به آدرس : باخرز 
– سه راهی ارزنه – تعاونی وحدت مراجعه و ضمن ارائه 
وکالت ، برگه ورود به مجمع دریافت نمایند. ضمنا هر 
عضو حداکثر 3 وکالت و غیرعضو فقط یک وکالت می تواند 

داشته باشد. 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی :
ا- گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- تصویب صورتهای مالی سال 1399
3- تصویب بودجه سال 1400

4- انتخ��اب اعضای اصلی و عل��ی البدل هیئت مدیره 
) برای مدت 3 سال ( و بازرس )برای مدت یک سال مالی(

٥-تصمی��م گیری در مورد عملكرد و حس��ابهای قبل و 
تعیین خط مشی آینده شرکت

تذک��ر : با توجه به انتخابات هیئت مدیره و بازرس��ان 
کلیه کاندیدا های سمت هیئت مدیره و بازرس بایستی 
تا تاریخ  1400/11/21 به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و 
نس��بت به ثبت نام و تحویل گواهی عدم سوء پیشینه 
تكمیل فرم کاندیداتوری اقدام نمایند.                                          

 هیئت مدیره 
شرکت تعاونی گاوداران کردیان وحدت باخرز 

آگهی دعوت مجامع عمومی عادی شركت تعاونی تامین نیاز گاوداران كردیان
 وحدت باخرز به شماره ثبت 292 و شناسه ملی 10380048225
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ب��ا توجه به عدم حد نص��اب الزم در نوبت اول مجمع 
عمومی عادی س��الیانه ش��رکت در مورخ1400/11/02 
بدین وس��یله از س��هامداران ووکای ایشان دعوت 
می شود در جلسه مجمع عمومی عادی  سالیانه شرکت 
ک��ه در روزجمعه م��ورخ1400/1100/15 راس س��اعت 
9صبح در محل مشهد/خیابان فداییان اسام /چهارراه 
نخریسی  /جنب هال احمر مجتمع فرهنگی وتربیتی 
ام��ام رضا )ع(برگزار  می گردد،حضور بهم رس��انند.

دستور جلسه :
1-اس��تماع گ��زارش هیئت مدیره و ب��ازرس قانونی 
2-تصویب صورت های مالی منتهی به 1399/12/30

3-انتخاب بازرس قانونی شرکت
 4-انتخاب روزنامه کثیر االنتشار شرکت

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه )نوبت دوم(

شركت باغداری كشاورزی سرافرازان احرار 
خراسان رضوی به شماره ثبت 35514
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   مصرف خانگی 
گاز در مرز 
هشدار  
میربلوکی، 
مدیرعامل شرکت 
گاز خراسان شمالی 
گفت: مصرف گاز 
در استان به مرز 
هشدار رسیده 
است. شهروندان 
استان در ۲۴ساعت 
حدود 5میلیون و 
۴۰۰هزار مترمکعب 
گاز مصرف کردند 
که نسبت به مدت 
مشابه پارسال 
یک میلیون مترمکعب 
بیشتر است.

خبر سرورهادیان او یــکــی از 
ــا تـــاش و  ــه ب ــانــوانــی اســـت ک ب
سخت کوشی های فــراوان برای 
برپایی واحد تولیدی اش، موفق 
شــده یکی از تولیدکننده های 
محصوالت شوینده بهداشتی 

شود.
زهرا حسینی متولد13۶1 در فریمان، دانش آموخته 
دکترای تخصصی شیمی آلی است. او در گفت وگو 
با قدس می گوید: از سال 1399 کارم را شروع کردم. 
محصوالت واحد تولیدی ما درحال حاضر شامل 
شامپو، مایع دســت و مایع ظرفشویی اســت.در 
شروع کارم با هزینه بسیار کم که 100میلیون تومان 
وام سامانه کــار بــود، کارگاهی کوچک در اطــراف 

فریمان برای تولید مواد شوینده اجاره کردم.
وی مــی افــزایــد: سپس با دریــافــت وام ۵0 میلیون 
تومانی دیگر، مجوزها را از اداره استاندارد دریافت 
کــردم و خــودم نیز به عنوان مدیر کنترل کیفیت 
نظارت بر کارها را دارم. پس ازآن 100میلیون تومان از 
واحد خوداشتغالی برای تجهیز آزمایشگاه کنترل 
کیفیت وام گرفتم و آزمایشگاه مربوط به محصوالت 

تولیدی خود را تفکیک و تجهیز کردم.

اشتغال زایی برای بیش از 200نفر  ◾
این بانوی پرتاش خاطرنشان می کند: با گرفتن 
مجوزها، خوشبختانه با گسترش کــار و تبدیل 
شدن کارگاه به کارخانه زمینه کارآفرینی برای بیش 

از 200نفر فراهم است.
وی دربـــاره نـــوآوری اش در زمینه شوینده ها بیان 
می کند: نوآوری من در فرموالسیون مایع ظرفشویی 
بود که موجب افزایش قدرت پاک کنندگی بیشتر 
مــی شــود. همچنین محصوالت دیگری ازجمله 
ــرای موهای خشک، چــرب و معمولی و   شامپو ب

ــواع دیــگــر مایع  ــ ــا ان ــرم دار ی ــ مــایــع دســتــشــویــی کـ
دستشویی ها را براساس سفارش مشتری های 

عمده هم تولید می کنیم.

مشکالت بر سر راه تولیدهای نوآور ◾
وی تأکید می کند: یکی از مشکاتی که در ابتدای 
شروع کار من وجود داشت این بود که طرح های من 
با توجه به نوآوری در فرموالسیون و کیفیت بهتر، 
حمایت نمی شد و مجبور بــودم خــودم با هزینه 
بسیار کم و مدام با وام گرفتن کارم را ادامه دهم که 

آن هم پروسه های سخت و طوالنی داشت.
وی ادامه می دهد: از مشکات دیگر من به عنوان 
یک کارآفرین، سرمایه اســت، چراکه با توجه به 
افزایش قیمت همه مواد اولیه، من همه وام هایی 
که گرفته ام، صرف هزینه مکان و وسایل اولیه تولید 
شده است و به طور قطع یک تولیدکننده جوان برای 
ادامه کار نیاز به سرمایه در گردش دارد، اما حمایت 

الزم از تولیدکننده نمی شود.
این بانوی کارآفرین توضیح می دهد: بــرای مثال 
اکنون قیمت ظــرف هــای پمپی مایع دستشویی 

الی ١٠ هزار تومان است و برای تولید ٨٠٠ لیتر مایع   ٩
دستشویی که در هر ظرف نیم لیتر باشد، هزارو۶٠٠ 
ظــرف مایع دستشویی نیاز اســت که قیمت آن 
ــدود ١۶ تــا ٢٠ میلیون مــی شــود. همچنین  درحــ
ظرف های دیگر برای شامپو یا مایع ظرفشویی نیاز 
است و مشکل اصلی من تأمین سرمایه در گردش 

برای خریداری مواد اولیه است.
وی خاطرنشان می کند: با توجه به شرایط فعلی 
کشور، مــواد اولیه افزایش قیمت داشته و دارد. 
درواقــع عدم ثبات در قیمت ها بخش سختی کار 
تولید اســت، هرچند مــواد اولیه مــورد نیاز واحد 
تولیدی ما وارداتی نیست و در ایران تولید می شود، 

اما دستخوش تغییرات نرخ است.
این بانوی پرتاش تصریح می کند: به طور مثال 
قیمت هر کیلو لوریل سولفات از ٣٠ هــزار تومان 
به ۵٠ هــزار تومان رسیده و یا قیمت پاستیک 
افزایش داشته است و با توجه به اینکه ما تولیدات 
بهداشتی انــجــام مــی دهــیــم از رنــگ هــای تــیــره و 
پاستیک های بازیافتی نمی توانیم استفاده کنیم.

وی درباره فروش محصوالت این واحد تولیدی بیان 
می کند: خوشبختانه بازار فروش ما در فروشگاه های 
سراسر کشور است اما با توسعه کار، محصوالت 
ما قابلیت صادرات نیز دارد و از آنجایی که فریمان 
نــزدیــک افغانستان اســت بــا توجه بــه کیفیت و 
سود ناچیز به طور قطع زمینه صــادرات می تواند 

فراهم شود.
او در پایان خاطرنشان می کند: در صورت حمایت 
بیشتر دولــت از تولیدکنندگان امکان تولیدات 
متنوع مــحــصــوالت بهداشتی مانند کــرم هــای 
ــواع شامپوها و.. نیز  مختلف، خمیردندان ها، ان
میسر است و درهمین راستا می توان با افزایش 
خط تولید زمینه اشتغال زایی بیشتری برای نیروی 

کار فراهم آورد.

 تولید مواد شوینده با ترکیب شیمیایی جدید

 کارآفرینی برای 200 نفر 
با پشتکار بانوی فریمانی

خبرخبر
روزروز

31 روستای شهرستان بیرجند بدون دهیاری
مدیرکل امور روستایی و شورا های اسامی استانداری 
خراسان جنوبی گفت: در شهرستان بیرجند 31روستا 
بدون دهیاری و درحال حاضر 1۷ دهیاری در حال راه اندازی 

است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خواجوی افــزود: یکی 
از وظایف شوراهای اسامی انتخاب دهیار است، چراکه 

تعامل بین شــورای اسامی و دهیاران می تواند در رفع 
مسائل و مشکات روستاها بسیار مؤثر باشد. 

وی با اشاره به کمبود اعتبارات در روستا ها گفت: امسال 
111 میلیارد و ۶۴9 میلیون ریال اعتبار برای دهیاری های 
شهرستان بیرجند اخــتــصــاص  یافته کــه بــا تــوجــه به 

جمعیت روستا ها ناچیز است.

مدیرکل امور روستایی و شورا های اسامی استانداری 
افزود: با توجه به اینکه شاخص تعیین اعتبارات عمرانی 
برای طرح های روستایی براساس جمعیت روستایی است 
به همین  دلیل اعتبارات کمتری به این روستاها اختصاص 

می یابد که باید این قانون اصاح شود.
فرماندار بیرجند هم گفت: دهــیــاران باید در روستا ها 

در زمینه طرح های اشتغال زایی تاش کنند و راه انــدازی 
خانه های بومگردی و احیای صنایع دستی می تواند در 
این راه گام بلندی باشد. ناصری گفت: امسال ۸۴میلیارد 
تومان اعتبار عمرانی برای طرح های روستایی اختصاص 
 یافته اســت که ایــن میزان اعتبار باید بین 3۵دستگاه 

اجرایی تقسیم شود که مبلغ کمی است.

خبر
    فرسودگی 5۰درصدی ناوگان 

مسافربری جاده ای خراسان شمالی
قدس   مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 

خراسان شمالی گفت: 5۰درصد ناوگان مسافربری 
جاده ای این استان فرسوده است.

به گزارش قدس آنالین، جعفر شهامت اظهار 
کرد: با وجود اینکه میانگین عمر مینی بوس ها و 
سواری کرایه های خراسان شمالی که در ناوگان 
مسافری استان فعالیت می کنند از میانگین عمر 

کشوری جوان تر است، 5۰/۲درصد ناوگان 

مسافربری فرسوده در راه های استان تردد می کنند.
وی تعداد ناوگان مسافری استان را ۷۹۷ دستگاه 

برشمرد و گفت: 15۸دستگاه اتوبوس، ۲۴۹دستگاه 
مینی بوس و 3۹۰ دستگاه سواری کرایه در استان 

فعالیت می کنند که از این تعداد به ترتیب 3۲، 1۴1 

و ۲۲۷ دستگاه فرسوده است.وی  سن فرسودگی 
اتوبوس و مینی بوس را 15 سال به باال و سن فرسودگی 

سواری کرایه را 1۰ سال ذکر کرد و افزود: ۲۰درصد 
ناوگان اتوبوس، 56درصد ناوگان مینی بوس و 

5۸درصد ناوگان سواری کرایه در استان فرسوده است.

 تأکید بر نوآوری 
در برنامه های فرهنگی انقالب

ــوی گفت:  ــی فقیه در خـــراســـان رضــ نــمــایــنــده ولـ
دستگاه های فرهنگی با استفاده از نوآوری در تولید 
برنامه های فرهنگی، انقاب و نقش مــردم را در آن 

پیروزی های بزرگ تبیین کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیت هللا علم الهدی 
در جلسه اعضای ستاد شورای هماهنگی تبلیغات 
اسامی و کمیته های دهه  فجر با تأکید بر اینکه امروز 
باید نسل سوم انقاب را از رشادت ها و جانفشانی 
مردم در انقاب۵۷ آگاه کنیم، گفت: باید با کار های 
فرهنگی و ساخت برنامه های مناسب هم رشادت های 
مردم در انقاب۵۷ را به تصویر بکشیم و هم ظلم هایی 
که حکومت ستمشاهی به پشتوانه  استکبار جهانی 

بر مردم مظلوم ما روا داشت را به تصویر بکشیم.
حجت االسام والمسلمین سلطانی، رئیس شورای 
تبلیغات اسامی خراسان رضوی هم گفت: امسال 
کارهای فرهنگی، هنری و ورزشی، ترویج مکتب شهید 
حاج قاسم سلیمانی، تجلیل از پیشکسوتان قرآنی 
و اهدای کمک های معیشتی بخشی از برنامه هایی 
است که برای دهه مبارک فجر تدارک دیده شده است.
وی افزود: مراسم بزرگداشت یوم هللا 12بهمن سالروز 
ورود حضرت امام خمینی)ره( به میهن اسامی با 
رعایت فاصله اجتماعی در عرصه میدان شهدا و 
راهپیمایی 22بهمن از میدان 1۵ خرداد به سمت حرم 

مطهر رضوی برگزار خواهد شد. 
وی افزود: مراسم نورافشانی شب 22بهمن در شهر 
مشهد و شهرستان های اســتــان در ســاعــت20 و 
۴۵ دقیقه انجام و بانک تکبیر در ساعت21 شب 
22بهمن، همزمان در سراسر کشور طنین انداز 

خواهد شد.
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در استان

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ط
/1
40
73
07

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/1
40
65
60

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
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ط
/1
40
86
42 0915 0 400 536

لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

ط
/1
40
43
10

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

09155597618-37532823

ط
/9
80
04
42

گازرسانی

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

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

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
71
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

پ
/1
40
42
52

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی



کشف محموله 
 حشیش 

در نهبندان
سردار فرشید 

فرمانده انتظامی 
خراسان جنوبی 

به صداوسیما 
گفت: مأموران 

انتظامی نهبندان 
۳۱۳کیلوگرم 

حشیش در بازرسی 
از یک خودرو سواری 
کشف و ضبط کردند. 

این ماجرا درحالی 
بود که پس از توقف 

سواری پژو، متهمان 
خودرو را رها 

کرده و به مناطق 
کوهستانی فرار 

کردند.

خبرخبر
خوبخوب

 قدس در پی انتشار گزارشی 
باعنوان »ویژه فروشی خودرو 
ــان« در روزنـــامـــه  ــکـ ــزشـ بـــه پـ
قــدس و پرداختن بــه حواشی 
یــک تــفــاهــم نــامــه حــاشــیــه دار 
ــظــام پزشکی  بــیــن ســـازمـــان ن
مشهد و سازمان فــروش ایران خودرو)براساس 
اسناد موجود(، سازمان نظام پزشکی مشهد و 
ایران خودرو در این زمینه جوابیه هایی به روزنامه 

قدس ارسال کردند.

جوابیه نظام پزشکی مشهد ◾
در متن جوابیه سازمان نظام پزشکی مشهد که 
به امضای رئیس این سازمان رسیده بود آمده 
اســت: پیرو درج مطلب منتشر شــده در تاریخ 
سه شنبه 28دی 1400، شماره 9725 ویژه نامه 
4104 روزنامه قدس خراسان با عنوان شائبه دار 
و خالف واقع »ویژه فروشی خودرو به پزشکان« 
در حالی که »هیچ خــودرویــی از ســوی سازمان 
نظام پزشکی مشهد برای اعضای این سازمان 
ــژه ای هم برای  خریداری نشده و هیچ امتیاز وی
خرید خودرو به اعضای این سازمان تعلق نگرفته 
و اساساً توافق یا قــراردادی در این راستا منعقد 
نشده اســت«؛ ســازمــان نظام پزشکی مشهد، 
موارد زیر را برای تنویر افکار عمومی به استحضار 

می رساند.
بسیاری از شرکت ها و مؤسسات پیشنهاد فروش 
محصوالت و خدمات خود را به اعضای سازمان 
نظام پزشکی دارند. این رویه ای است که ممکن 
است در بسیاری از سازمان های دیگر هم برقرار 
باشد. بدیهی است که سازمان نظام پزشکی با 
رویکرد ایجاد خدمات و تسهیالت مناسب تر 
بــرای اعــضــای خــود ایــن پیشنهادها را بررسی 

و در ادامــه با توجه به کیفیت و نــرخ خدمات و 
محصوالت پیشنهادی نسبت به معرفی این 
پیشنهادها به اعضای خود تصمیم گیری کند. 
به تازگی پیشنهادی در خصوص فروش خودرو 
ــه شد که با توجه  به ســازمــان نظام پزشکی ارائ
به اینکه نیازسنجی از قبل صورت نگرفته بود؛ 
ایــن پیشنهاد بــه اعــضــای ســازمــان ارائـــه شــد تا 
مــیــزان استقبال و درخــواســت هــای اعضا بــرای 
خرید خـــودرو جمع بندی شــده و مبنایی بــرای 

تصمیم گیری های بعدی در ایــن زمینه باشد. 
مــوضــوع نیازسنجی از اعــضــای ســازمــان نظام 
پزشکی برای خرید خودرو مورد توجه قرار گرفته 
و متأسفانه به نحوی خالف واقع انعکاس یافته 
و با تیتری که حکایت از کسب امتیاز ویژه برای 
پزشکان مشهدی دارد در روزنامه انعکاس پیدا 
کرده است. در حالی که همان طور که تشریح شد 
»هیچ خودرویی از سوی سازمان نظام پزشکی 
مشهد برای اعضای این سازمان خریداری نشده 

است«، »هیچ امتیاز ویژه ای برای خرید خودرو 
به اعضای سازمان نظام پزشکی مشهد تعلق 
نگرفته است« و »هیچ قرارداد مکتوبی رد و بدل 

نشده است«.

توضیحات ایران خودرو ◾
همچنین هــمــزمــان داود نـــوروز بیگی، رئیس 
اطالع رسانی ایران خودرو هم با ارسال متنی اعالم 
کرد: در پی درج مطلبی تحت عنوان »ویژه فروشی 
خودرو به پزشكان« در شماره سه شنبه روزنامه 
وزیـــن قـــدس، ضمن تكذیب ایــن ادعـــا، مــوارد 
زیــر بـــرای استحضار و درج در هــمــان صفحه 
ــال مــی شــود:1. مــحــصــوالت گــروه  و ســتــون ارســ
صنعتی ایران خودرو صرفاً در قالب برنامه های 
رســمــی فـــروش بــا مــجــوز كمیته خـــودرو وزارت 
صنعت، مــعــدن و تــجــارت بــه فـــروش گذاشته 
می شود.2.تمامی طرح ها براساس تصمیم كمیته 
خودرو در حال حاضر از طریق قرعه كشی به اجرا 
گذشته می شود.3. در بیش از دو سال اخیر، گروه 
صنعتی ایران خودرو هیچ گونه قرارداد، تفاهم نامه 
و حتی مذاكره ای برای واگذاری خودرو به سازمان 
و نهادی نداشته و تمامی خــودروهــا به صورت 
عمومی به فروش گذاشته شده است.4.ادعاهای 
مطرح شــده در ایــن متن مبنی بر مــذاكــره برای 
واگذاری خودرو به نظام پزشكی مشهد سراسر 

كذب است.

پاسخ رسانه ◾
قدس در پاسخ به  جوابیه های دریافتی به چند 
نکته اشــاره می کند. ابتدا اینکه در هیچ کجای 
مطلب منتشر شــده اشـــاره ای بــه خرید خــودرو 
نــشــده اســـت. مسئله اصــلــی امــتــیــاز ویـــژه بــرای 
فروش خــودرو بود که در مصاحبه صورت گرفته 

مقام مسئول در سازمان نظام پزشکی مشهد به 
وجــود تفاهم نامه بین آن هــا و خودروساز مذکور 
اشاره داشت که خروجی آن مساوی بود با فروش 
ــودرو آن هـــم خـــارج از چــرخــه قــانــون و تعریف  خـ
شده)قرعه کشی(. موضوع با اهمیت بعد این 
ــران خــودرو ادعــا هــای مطرح  اســت که درحــالــی ای
شــده از ســوی مــقــام مسئول در ســازمــان نظام 
پزشکی مشهد را سراسر کذب می خواند که در 
جوابیه نظام پزشکی مشهد به صراحت اعالم 
شده پیشنهادی برای فروش خودرو به آن ها شده 
و حتی در مصاحبه اعــالم کــرده بودند نماینده 
آن ها به محل که همان ایران خودرو است فرستاده 
شده است، این نماینده اعزامی کجا حضور پیدا 
کرده است؟ اینکه سازمان نظام پزشکی و یا هر 
نهاد دیگر حق دارد برای اعضای خود امکانات با 
شرایط ویژه تهیه کند دارای ایراد نیست، اما اصل 

موضوع در این مطلب چیز دیگری است.
همچنین در انتخاب عنوان مطلب به دقت اشاره 
شده ویژه فروشی و از ویژه خریدن صحبتی نشده 
است. بیان این ماجرا که تفاهم نامه ای بین نظام 
ــران خــودرو وجــود داشته این  پزشکی و شرکت ای
ــذاری این  ــ خــروجــی را دارد کــه اســاســاً امــکــان واگ
خودرو ها فراهم بوده است. حال با این وضعیت 
کـــه یـــک طـــرف هــمــه چــیــز را تــکــذیــب و دیــگــری 
وجـــود تفاهم نامه بــا شرکت را رد نمی کند، اگر 
هم خوشبینانه به ماجرا نگاه کنیم و بر صحت 
صحبت های مقام مسئول در ایران خودرو مهر تأیید 
بزنیم، این فرضیه وجود دارد که هستند افرادی که 
می توانند این گونه رفتار کنند و هر بارهم بیش از100 
دستگاه خودرو خارج از فرایند قرعه کشی آن هم با 
قیمت های دلبخواهی به فــروش برسانند که این 
ماجرا می طلبد دستگاه های نظارتی و قضایی تمامی 

جوانب کار را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.

 ایران خودرو و نظام پزشکی مشهد
 به گزارش »ویژه فروشی خودرو به پزشکان« جوابیه دادند

قضاوت با شما

در شهر3
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امدادرسانی به  700 نفر گرفتار در برف و کوالک
ــوالک خـــراســـان جنوبی  ــ ــرف و ک 702 نــفــر گــرفــتــار در بـ

امدادرسانی شدند.
رضایی به باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به بارش برف 
و کــوالک شدید در استان، 33تیم عملیاتی از نیرو های 
هالل احمر در سطح جاده ها مشغول عملیات های امداد و 
نجات بودند. به گفته او در مدت زمان بارش برف در چهار 

شهرستان قاین، زیــرکــوه، سربیشه و بیرجند نیرو های 
امدادی به خدمات رسانی پرداختند و 702 نفر حادثه دیده 

نیز از خدمات امدادی هالل احمر بهره مند شدند.
 از مجموع افراد حادثه دیده 57۶ نفر به علت گرفتار شدن 
خــودرو در مسیر جاده ها، اسکان موقت داده شدند که 

تعداد 128 نفر از این افراد اتباع پاکستانی بودند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی می گوید: 
به سرنشینان 94دستگاه خودرو که از مسیر جاده منحرف 
شده بودند امداد رسانی شد. همچنین 420 قوطی انواع 
کنسروجات به همراه نان، خرما، آب معدنی و 380 تخته 
پتو از اقالمی بــوده که بین حادثه دیدگان و اســکــان داده 

شدگان توزیع شد.

رضایی بیشترین اسکان را در شهرستان های بیرجند 
و قاین اعــالم کــرد و گفت: با هماهنگی های انجام شده 
مسافران اتوبوس های این مسیر به علت مسدود شدن 
جاده بیرجند- قاین در امامزادگان شهدای باقریه بیرجند 
و مجتمع بین راهی امام رضا)ع( در شهرستان قاین اسکان 

داده شدند.

خبر
    خبرنگار پیشکسوت مشهدی 

در قطعه هنرمندان آرام گرفت
محمدحسین ملکی، معلم و خبرنگار پیشکسوت 

خراسانی که در ۹0 سالگی درگذشت، روز گذشته در 
قطعه هنرمندان بهشت رضا)ع( به خاک سپرده شد.

معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
به صداوسیما گفت: محمدحسین ملکی از اساتید 

پیشکسوت مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی 
بودند که سال ها سابقه خبرنگاری در روزنامه های 

استان ازجمله روزنامه های خراسان و قدس را در 

کارنامه داشت. افشین تحفه گر ادامه داد: وی که 
در پی کهولت سن به بیمارهایی مبتال شده بود تا 

آخرین سال های عمر خود به فعالیت و همکاری با 
رسانه های استان ادامه داد و سرانجام پنجشنبه 

شب، ۳0 دی ماه، به دلیل سکته قلبی درگذشت.

معاون فرهنگی و مطبوعات اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان گفت: مراسم تشییع و تدفین 

محمدحسین ملکی روز گذشته دوم بهمن  برگزار و 
در قطعه هنرمندان بهشت رضا)ع( مشهد به خاک 

سپرده شد.
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قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت 

پوشش
رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

سرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/1
40
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72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
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قالیشویی و مبل
 شویی بزرگ

38766276 - 38792729
0915  123  6889-0902  123  6889 مدیریت: مهندس یاوری مهر

شستشوی کاماًل اسالمی
با دستگاههای تمام

اتوماتیک، متخصص در
 شستشوی فرشهای 
دست باف و ماشینی

با مواد نانو   نفیس
100 % تضمینی

شعبه 2: نبش سرافرازان 8

همه نقاط شهر

فیلم شستشوی قالی خودتون رو ببینید.

مبل شویی
تخصصی

طوسفارمد
شعبه 1: بین

روفوگریدالوران 47 و 49 

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

ط
/9
91
17
41

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

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526
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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

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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تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

ط
/1
40
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77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی

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

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

دیپلم  های  مهارت  افزار،  نرم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

051-37285662
نبش مطهری جنوبی13
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ج
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04
52

به یک نفر
فرکاراغذیه نیازمندیم
09150027916

به تعدادی
 رویه کوب ماهر و 

نیمه ماهر
 نیازمندیم

محدوده پنجتن شیرحصار 
با جای خواب 

و تصفیه هفتگی
09364212675
09153292411

اصغری

ح
/1
41
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27

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
58
67

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

ج
/1
40
61
06

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

ط
/1
40
59
73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کارگرماهر

خرید و فروشمشاغل گوناگون
ضایعات

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/1
40
09
47

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

14
10
43
0

واگذاری مجوز
دفتر پیشخوان

امتیازات پست، 
مخابرات

 09153082484
09351341731

متفرقه



»ژرف« روستایی زیبا در بخش 
مرکزی شهرستان کالت نادری 
اســت کــه در مــیــان ارتــفــاعــات 
بلند احاطه شده و به دور از هیاهوی شهر، 
در میان دره ای سرسبز و دیدنی قرار گرفته 
است که وجه تسمیه آن نیز از عمق و ژرفای 
زیاد می آید. با وجود این، ژرف از مرتفع ترین 
روستاهای کــالت اســت، چراکه در ارتفاع 
ــا  قــرار گرفته   هـــزارو۸۰۰ متری از سطح دری
اما به دلیل موقعیت دره ای آن، آب و هوایی 

معتدل و خشک دارد.
رودخــانــه ای که از ایــن روستا می گذرد و از 
ارتفاعات اطراف روستا سرچشمه می گیرد، 
موجب ایــن سرسبزی اســت که در مسیر 
خود باغ های انبوه میوه روستاییان را نیز 
سیراب می کند. این رودخانه از روستاهای 
ایسق سو، حمام قلعه و جلیل آباد می گذرد 
و وارد دربند ارغونشاه می شود و سپس به 
خــوارزم محله کالت نــادر می رسد و پس از 

عبور از کنار شهر کالت به روستای خلج، 
نفطه و یکه توت می رسد و از آنجا وارد خاک 
ترکمنستان می شود. طول این رودخانه در 
داخل خاک ایران ۴۰ کیلومتر است. مسیر 
این رودخانه از روستای ژرف تا جلیل آباد 
بسیار دیــدنــی اســت و بــه سمت روستای 
حمام قلعه نیز بکر و دست نخورده است و 
زیبایی های خاص خودش را دارد. کوه های 
سربه فلک کشیده و درخــتــان اُرس، آلــو و 
بوته های تمشک وحشی، در تمام مسیر 
خودنمایی می کنند. در بخش غربی این 
روستا آبشاری وجود دارد که پس از وقوع سیل 
مــرداد1396 و خرابی های ناشی از آن، بسیار 
کم آب شده  است. روستای ژرف، از شمال به 
دره و قلل قره سو و کوه بیساماد، از شمال 
شــرق به مزرعه ایستک ســو، از جنوب به 
دره آبکمه، از جنوب شرق به کوه قارخانه 

و از جنوب غرب به کوه قورقت ختم 
می شود.

 »ژرف«
 اوج زیبایی طبیعت در عمق دره

خراسانگردی

   19بقعه 
متبرکه میزبان 
جشن میالد 
زهرا)س(   حضرت 
حجت االسالم 
بخشی پور، 
مدیرکل اوقاف و 
امورخیریه خراسان 
جنوبی گفت: ویژه 
برنامه های جشن 
میالد حضرت 
زهرا)س( در 
19بقعه متبرکه 
شاخص خراسان 
جنوبی با رعایت 
دستورالعمل های 
بهداشتی برگزار 
می شود.

درحاشيه

ثبت رکورد 
1۰سانتیمتری 
 برف در 
خراسان جنوبی

کارشناس هواشناسی 
خراسان جنوبی بیان 
کرد: ایستگاه های 
ماهمیران خوسف 
و کریموی سرایان 
با 1۰سانتیمتر برف 
رکورددار بارش ها در 
خراسان جنوبی شدند.
فاطمه زارعی در 
گفت وگو با ایسنا گفت: 
ارتفاع برف در ایستگاه 
ماهمیران خوسف 
و کریموی سرایان به 
1۰سانتیمتر، روستای 
خنگ 5سانتیمتر، 
مهوید و سرند 
طبس ۴سانتیمتر، 
فتح آباد فردوس 
3سانتیمتر، انارستانک 
2/5سانتیمتر، 
اسالمیه 2سانتیمتر، 
سرایان و فردوس 
1/5سانتیمتر، 
چیروک و باغستان 
یک سانتیمتر و سرند 
فردوس ۰/5 سانتیمتر 
رسید.
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افقی  ◾
ــار بــه دستور  ــن غــذا بـــرای نخستین ب  1. ای
ناصرالدین شاه همراه با آداب و تشریفات 
ویـــژه ای در شهر تهران پخته و میان مردم 
ــاریــان پخش می شد – از چهارعمل  و درب
اصلی ریاضیات 2. پرنور – کشور سرمایه ای 
– تــن و بـــدن 3. حــیــوان شــــاخ دار جنگلی 
-  بــن ماضی از مــانــدن - دوغـــاب ۴. حرف 
خوردنی – فرستاده شده – اتحادیه مرکزی 
کــارگــران ایـــران 5. ســوره ۴تــایــی – ریــزه – از 
صبحانه ها – آب بسته 6. آبزی خوردنی – 
زن خانه دار 7. متفق – مایه غرور – دوروی 
ــازار ۸. امــپــراتــوران روم باستان را  پــررونــق بـ
می گفتند – کامیون ارتشی – ایــن پــول در 
سوئد بــه کــارتــان مــی آیــد 9. درخـــت سهی 
– زادگـــاه شهیدمطهری – خانه خداست 
1۰. از دوره هـــای تحصیالت اولیه - مطلع 
11. واحــد واکسیناسیون – یادداشت های 
 دانشجویی – فلز فرنگی – حرارت بدن بیمار 
12. نعمت ها – چهارپایان - کمان 13. آرامگاه 
– اسباب بازی بی قرار کودکانه – فیلسوف و 

ریاضیدان معروف عصرروشنگری فرانسه 
1۴. انجمن تخصصی بــررســی چــیــزی – 
پرنده ای که روی بام ها النه می سازد – به سوی 
خودکشیدن 15. »هـــدر« درهــم – نسخه 

بین المللی نیویورک تایمز

عمودی ◾
 1. عزیز عرب – جنس مدال نفر دوم مسابقه 
– ظرف مشبک - حیله 2. سرخوش – قرارگاه 
– سخنان زیرلب 3. جمع شــأن به معنی 
مرتبه – واسطه احضار ارواح – نوعی لنز 
عکاسی ۴. تکان – سره – از بانک های دولتی 
5. جستنی بچه مدرسه – مــردودشــده – 
تکرار حرف ماقبل آخر 6. شهر خون وقیام 
 – از صــنــایــع شــعــری- از انــــواع سنگ ها 
7. از حــواس پنج گانه -کیسه ای از چــرم یا 
پارچه - سرپرستی ۸. انــدوه – شبه جزیره 
موردمناقشه روسیه و اوکراین – از مدارج 
تحصیالت اولیه 9. قهر و دشمنی – معالجه 
– به دنیاآمده 1۰. دارویی خوشبو که در آتش 
می ریزند - پیمان ناقال – نیم تنه مردانه 

11. صریح – خجسته - محافظ 12. نامی 
برای پسران ایران زمین – فال بین - ناراستی 
13. شــهــر کــلــیــســای ســنــت اســتــپــانــوس 
 – انــدیــشــه شــیــطــانــی – مــیــت تــهــی کــرده 
1۴. برپایه - گوشه جسم – سامانه ای کمکی 
که با تزریق هوای بیشتر به محفظه احتراق ، 
توان خروجی و راندمان موتورهای درون سوز 
را افزایش می دهد 15. مدتی که زن باید بعد 
از طالق تا ازدواج بعدی صبرکند – سرزمین – 

مسیر موردعالقه راننده تاکسی

جدول8292
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 م ع ل م ی  ش غ ل ا ن ب ی  ا س ت
 2 ر م   ت ا   م ا ک   ل ک ه   ل
 3 د   س ل م ه   س ا ر و ی    م ه
 4 ا س ب ک   ت ا   ر ی  ز   ک ا پ
 5 و ر ق   ب ل ف ا س ت   ب ر ن ا

 6 ی  ک   س س   ت ب   م ن ا   ا ت
 7 ج  ا ر ک   م خ  ر ج    م ب ل   ی 
 8   ر ی  و س ت ا   ا س ک و ا ش  
 9 ت   ه ر د   ر ک ن ی    ن ک و ل
 10 ر ف   ی  ر ا   ل س   ل ه   ر ا
 11 ا ی  س ت   م ر ک و ر ی    ک و ل
 12 ن د ا   غ ل و   ز م   س ل ی  م
 13 ز ه   ب ر ا د ر   ه و ت ن   و
 14 ی    د ل و   ا ی  س   ت ا   س ن
 15 ت ی  م و ر ل ن گ  گ  و ر ک ا ن ی 

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

نوروزی  رئیس انجمن کشتی 
با چوخه باچوخه کشور گفت: 
باید دولت و مسئوالن از این رشته 
ورزشی حمایت جدی داشته باشند تا کشتی 
پهلوانی در سراسر کشور و جهان معرفی شود.

قائمی در حاشیه مسابقات کشتی باچوخه 
کشور در رده نوجوانان و جوانان به میزبانی 
تربت جام در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: این 
دوره از مسابقات با حضور 31۰چوخه کار از 

سراسر کشور در قالب 25 تیم برگزار شد.
رئیس انجمن کشتی باچوخه کشور افــزود: 
امیدواریم با هماهنگی و همکاری وزارت ورزش و 
تالش های فدراسیون عشایری در آینده نزدیک 
مجوز باشگاه های کشتی باچوخه را در کشور 

بگیریم و زیر سایه فدراسیون دیگر نباشیم. 
قائمی گفت: یکی از نیازهای اساسی و ضروری 
ارتــقــای ساختار انجمن کشتی باچوخه در 
کشور به فدراسیون اســت و بی شک 
ــوزه تـــأثـــیـــرگـــذاری و  ــ حـ

برنامه اش چند برابر خواهد شــد. ایــن ورزش 
باید مستقل شود. اکنون که بانک اطالعاتی 
کشتی باچوخه شکل گرفته و در این مسابقات 
کارت ها به کشتی گیران باچوخه داده شد باید 
از ظرفیت و قدرت این ورزش برای ارتقای ورزش 
پهلوانی کمک گرفت.  رئیس انجمن کشتی 
باچوخه کشور ادامه داد: این ورزش را می توان 
در نهادهایی مثل آموزش وپرورش، پادگان های 
نظامی و دانشگاه ها آمـــوزش داد و فرهنگ 
پهلوانی را ترویج کرد، اما متأسفانه به ورزش های 
وارداتی بیشتر توجه می شود و از ورزش کشتی 
ــوراش، کشتی  باچوخه که ورزش هــایــی مثل ک
آزاد، آلیش و جودو را پوشش می دهد حمایت 
نــمــی شــود.  در ایــن دوره از مسابقات در رده 
نوجوانان تیم تربت جام با 35 امتیاز اول، تیم 
مشهد الــف با 19 امتیاز دوم و تیم همدان با 

16امتیاز سوم شدند.
و در رده جوانان تربت جام، تایباد و قوچان به 

ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

 کشتی باچوخه 
مادری بدون حامی

معاون 
هــمــاهــنــگــی 

امــــــــــــــور عـــــمـــــرانـــــی 
استانداری خراسان رضوی گفت: در دو سال 
اخیر این استان به ویژه مشهد به خاطر شیوع 
ویروس کرونا و نبود زائــران بارگاه منور رضوی 
ایام نوروزی تلخی را تجربه کرد، اما با احتمال 
فروکش بیماری کووید19 در آغــاز ســال1۴۰1، 
خــراســان رضــوی نـــوروزی متفاوت را پیش رو 

خود خواهد داشت.
جواد خدایی روز شنبه در نشست مشترک 
شورای هماهنگی ترافیک و کمیسیون ایمنی، 
حمل ونقل و سوانح رانندگی خراسان رضوی 
افــزود: یکی از مهم ترین مؤلفه های میزبانی 
ــران در نـــوروز امــســال، ایمنی  شایسته از زائـ

ــا و  راه هــ
ــیـــن  ــنـ هـــمـــچـ
کنترل ترافیک در شهر 
ــراف حــرم مطهر رضـــوی اســت که  بــه ویــژه اطـ
باید تدابیر ویژه برای حوزه حمل ونقل استان 
و کــاهــش تــرافــیــک در مــحــدوده حـــرم مطهر 
به خصوص مسیرهای تشرف اندیشیده شود.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: هشت پارکینگ 
در پیرامون حرم مطهر آماده ساخت است که 
البته امسال به پایان نمی رسد، بنابراین باید 
توقفگاه های موقتی را از بین فضاهای خالی 

موجود در نظر گرفت.
معاون استاندار خراسان رضوی تقویت سامانه 
تاکسیرانی و فعالیت خودروهای ون و تاکسی  
ــر در اطـــراف حــرم مطهر رضـــوی، نظارت  زائـ

مستمر بر خودروهای تاکسی و خطوط تاکسی 
منتهی به حرم مطهر، افزایش ساعات فعالیت 
قطار شهری در ایام نوروز به ویژه زمان تحویل 
سال، اجرای طرح ممنوعیت حرکت خودروها 
در خــیــابــان هــای منتهی بــه حــرم و همچنین 
تمهیدات ویژه برای مدیریت بحران احتمالی 

در ایام نوروز آتی را مورد تأکید قرار داد.
مــعــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتــانــداری 
خراسان رضوی افزود: تحقق پیشنهاد پلیس 
راهنمای ورانندگی مبنی بر اجرای دوباره طرح 
ترافیکی تردد زوج و فرد خودروها در محدوده 
خیابان های اطراف حرم مطهر رضوی در ایام 
پایانی ســال نیز مــنــوط بــه بــازنــگــری دوبـــاره و 
تصویب شـــورای تأمین شهرستان مشهد 

است. 

ترافيکترافيک

در جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان 
مطرح شد

 اجرای
 »زوج و فرد« 
 به شرط تأیید

مردانآسمانی

خبر

ورزش

شهید مجید افقهی فریمانی
نام پدر: اسحاق

تاریخ و محل تولد: 13۴۴/۰1/۰7ـ فریمان
تــاریــخ ومحل شــهــادت: 1366/11/۰3ـ عملیات 

بیت  المقدس 
آخرین سمت: فرماندهی گردان والعادیات، لشكر21 

امام رضا)ع(
سرورهادیان او هفتم فروردین13۴۴ در فریمان 
ــود. از نظر  ــدرش كارمند شــهــرداری ب متولد شــد. پ
اقتصادی در وضعیت مناسبی به سر می  بردند. با 
تمام عالقه  ای كه به درس و مدرسه داشــت، حاضر 
نبود تعطیالت خود را با درس خواندن سپری كند و از 
پدرش می خواست تا او را سر كاری بفرستد. 16ساله 

بود كه هوای جنگ و جبهه به سرش افتاد.
ابتدا به عنوان بسیجی وارد منطقه شد. هرگز راضی 
به بازگشت از منطقه نبود. به خصوص با به شهادت 
رسیدن برادرش رضا كه همواره یار و همراه او بود، عزم 
و اراده  او برای ادامه  راه راسخ  تر شد. پس از شركت در 
یک عملیات پای چپش را از دست داد و یک پای 
مصنوعی جانشین پای از دست رفته  اش شد. اما 
با وضعیتی كه داشــت، حاضر نبود منطقه را ترک 
كند. پیش از شروع عملیات رو به نیروهایش گفت: 
امشب می خواهیم برویم كار مهمی انجام دهیم. 
خدا با ماست. امكانات با ماست. بهترین پشتیبانی 
پشت سرماست. فقط كافی است شما روحیه داشته 
باشید.  سپس غسل شهادت به جا آورد و رو به یكی 
از دوستانش و روحانی گردان كرد و گفت: »شما دو 
نفر هم غسل شهادت كنید. شما هم امشب شهید 

می  شوید«.
 عملیات در شبی سرد و برفی به فرماندهی خود 
او آغاز شد و او با عصا پیشاپیش نیروهایش به راه 
افتاد. در حین عملیات با شنیدن صــدای صفیر 
خمپاره، معاونش را از باالی خاكریز پایین كشید 
و خودش مورد اصابت تركش قرار گرفت. تركش 
به قلبش خــورده بود اما مثل همیشه با آرامشی 
غیرقابل تصور می گفت: »چــیــزی نیست. اگر 
حركت نكند طوری نمی  شود«. وقتی او را سوار بر 
برانكارد می بردند، خنده كنان برای بچه ها دست 
تكان می  داد و در همان حال در حالی كه شهادتین را 
زیرلب زمزمه می  كرد، چشمانش را بست و به دیدار 

معبود شتافت.
پیكر پاكش را بنا به وصیت خودش در بهشت امام 

صادق)ع( فریمان به خاک سپردند. 

 ۱۴۲ اثر به دبیرخانه 
جشنواره »چارقد« رسید

رئیس جهاد دانشگاهی خــراســان جنوبی گفت: 
1۴2 اثر به دبیرخانه جشنواره منطقه ای مد و لباس 

اسالمی ایرانی »چارقد« رسید.
جالل الدین صادقی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
جشنواره منطقه ای مد و لباس اسالمی ایرانی »چارقد« 
با حضور استان های خراسان جنوبی، رضوی، شمالی، 
یزد و کرمان و با هدف ترویج و تعمیق الگوهای عفاف و 
حجاب در سطح جامعه و ارتقای فرهنگ مصرف کاالی 
ایرانی و ترویج نقش های ایرانی اسالمی متناسب با 

فرهنگ و نیاز جامعه برنامه ریزی شده است.
وی افزود: ایجاد فضای مناسب برای انتقال و تبادل 
دانــش رسمی و بومی در حــوزه مد و لباس منطقه، 
ترغیب و تشویق هنرمندان و دانشجویان به خلق 
تصاویر زیبا، روی لباس های سنتـی و مدرنیته منطقه و 
توسعه فضای تعامل و همکاری در بین دست اندرکاران 
و فعاالن حوزه مد و لباس منطقه از دیگر اهداف این 

جشنواره است.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی:

 زیرساخت های مناسب 
برای سرمایه گذاران فراهم نیست

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: 
نــبــود زیــرســاخــت هــای الزم در اســتــان سبب شده 
سرمایه گذارانی که خواهان راه اندازی تولیدی هستند، 
منصرف شوند.به گزارش مهر، محمود قنبری اظهار 
کــرد: بانک های خصوصی و نیمه دولتی خراسان 

شمالی در پرداخت تسهیالت کم کاری دارند.
از طرفی بانک های دولتی به علت پرداخت بیش از 
سقف معین تسهیالت، توسط بانک مرکزی جریمه 
می شوند؛ برای حل این مسئله نامه نگاری شده اما 

همچنان مشکالت حل نشده است.
وی با اشاره به مشکالت متعدد خراسان شمالی در 
زیرساخت ها، افزود: نبود زیرساخت های الزم موجب 
شده سرمایه گذارانی که خواهان راه انـــدازی تولیدی 
هستند منصرف شوند. قنبری در ادامــه با انتقاد از 
عملکرد سازمان ثبت اسناد، گفت: این نهاد برای نام 
شرکت ها نیز بهانه های مختلفی مــی آورد، از این رو 
پیشنهاد دادیم ثبت شرکت ها به قوه مجریه واگذار 

شود.
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی تصریح 
کرد: اکنون 2۸ واحد راکد در خراسان شمالی داریم که 

تولیدکننده توان راه اندازی آن را ندارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خـــراســـان شــمــالــی گــفــت: 9مــدرســه 

خیرساز استان با 26 کالس درس 
همزمان با گرامیداشت دهه فجر 

افتتاح می شود.
ــالح کـــوشـــکـــی در  ــ ــن فـ ــیـ امـ
گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 
برای ساخت این فضاهای 
آمـــوزشـــی 172مــیــلــیــارد 
ریال اعتبار هزینه شده 
اســت کــه 3۰درصـــد آن 
را نیکوکاران مشارکت 
ــد. امـــســـال  ــ ــه ان ــ ــت داشــ
۴3خــیــر 3۸مــدرســه در 
قــالــب 139کــــالس درس 
ــا اعــتــبــار ۴3مــیــلــیــارد و  ب
۴5۰میلیون تومان تعهد 

کــردنــد. ســـال گــذشــتــه نیز 
۴۸خیر 39مــدرســه در قالب 

ــا اعــتــبــار  132کـــــــالس درس بـ
32میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان 

تعهد کرده بودند. حدود 12۰ مدرسه 
استان نیازمند تخریب و بازسازی است 

کــه ایــن مــیــزان 11درصـــد مجموع مــدارس 
استان را تشکیل می دهد.

افتتاح ۹ مدرسه خیرساز 
خراسان شمالی دردهه فجر

سرمربی تیم جودو نابینایان خراسان 
رضــوی گفت: جــودوکــاران نابینا 
و کم بینای خــراســان رضـــوی با 
ــدال طـــال و  ــ کــســب چــهــار مـ
چــهــار نــقــره در مسابقات 
قهرمانی جودو نابینایان 
کـــشـــور مـــقـــام نخست 

تیمی را کسب کردند.
حــــســــن رجـــــبـــــی در 
گفت وگو با ایرنا افزود: 
سعید کوهکن در وزن 
6۰کــیــلــوگــرم، محمد 
ولی پور در 73کیلوگرم، 
وحــــــیــــــد جـــــــــدی در 
9۰کیلوگرم و محمد عابد 
در بــه عــالوه 9۰کیلوگرم 
مــدال طــالی ایــن اوزان در 
گروه های »الــف« و »ب« را 

کسب کردند.
رضا غالمی در وزن 73کیلوگرم، 
ــدی رضــــــوانــــــی در  ــهــ ــ ــدم ــ ــی ســ
6۰کیلوگرم، مصطفی خاکسار در 
73کیلوگرم و موسی غالمی در 9۰کیلوگرم 

نیز موفق به کسب مقام دومی شدند.

قهرمانی جودوکاران روشندل 
خراسان رضوی در کشور

مقدم         آیت هللا محمدابراهیم ربانی مهمویی، 
مجتهد، عالم و مجاهدی مردمی بود که نزدیک به 

یک قرن زندگانی خود را صرف خدمت به مردم و 
انقالب اسالمی ایران کرد.

مــحــمــدابــراهــیــم، فــرزنــد محمدعلی 
و نــــواده شــیــخ مــحــمــدرضــا ربــانــی 

مهمویی بیرجندی در سال 13۰6 
شــمــســی در بــیــرجــنــد دیــــده به 
جهان گــشــود. پــس از تحصیل 
علوم مقدماتی نزد پدر و حاج آقا 
رضوانی مهمویی  در زادگاهش، 
به منظور تکمیل دانــش خــود  به 

حوزه علمیه قم رفت.
وی ســـپـــس در ســـــــــال1329 

هجری شمسی بــه نجف اشــرف 
مهاجرت کــرد. مدتی نــزد بزرگان 

و اســتــادان حـــوزه بــه ویـــژه آیــت هللا 
شــاهــرودی و میرزاحسین بجنوردی 

شــاگــردی کــرد و موفق بــه دریــافــت اجــازه 
روایت حدیث از مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی شد. وی 
از آیت هللا سیدمحمود شاهرودی و حضرت امام 

خمینی)ره( اجازه اجتهاد گرفت.
ــی در ســـــال13۴۴ پــس از  ــان آیـــت هللا رب
کسب مقام اجتهاد در نجف به 
دعوت مردم قاینات به آن 
دیــار رفــت. در 

ــال 13۴۸ نماینده امــام خمینی)ره( در اخذ  ســ
وجــوهــات شــرعــی شـــد. فــعــالــیــت هــای ســیــاســی او 

در دوران نهضت اسالمی با محوریت حوزه 
علمیه بیرجند شــدت گرفت تــا جایی 

ــاواک  کــه بـــراســـاس گـــزارش هـــای سـ
تظاهرات مردم بیرجند به رهبری 

وی برگزار می شد. پس از پیروزی 
ــوان نخستین  ــنـ ــه عـ ــقـــالب بـ انـ
امــام جــمــعــه بــیــرجــنــد از ســوی 
امــام خمینی)ره( منصوب شد. 
همچنین عضویت در شــورای 
عــالــی قضایی و مسئولیت در 
ــوان عـــالـــی کـــشـــور ازجــمــلــه  ــ ــ دی
مناصب سیاسی وی بــه شمار 

می رود.
آیـــت هللا ربــانــی عالمی وارســتــه، 

باتقوا، مجاهد و ساده زیست بود 
و در طول 93سال زندگانی خود، حتی 

از مال دنیا یک خانه هم نداشت و منزلی 
که در آن مستقر بود، خانه مسجد بازار بود که جنبه 

شخصی نــداشــت. آیــت هللا شیخ ابراهیم ربانی 
ــرداد1399 در 93سالگی بر اثــر ابتال  در 2۴ مـ

به بیماری کرونا به دیــدار حق شتافت و 
در زادگــاهــش روســتــای مهمویی 

بیرجند بــه خــاک سپرده 
شد.

» آیت هللا ربانی مهمویی« عالمی  باتقوا و مجاهد

نام آوران خراسان
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