
مراسم عقد دو زوج هندی و پاکستانی از سادات 
چهارشنبه  عصر  استرالیا  کشور  مقیم  رضــوی 
6 بهمن 1400 با سخنرانی حجت االســام سید 
استرالیا  علمای شیعه  رئیس  رضــوی،  ابوالقاسم 
ــاج حــســیــن یــکــتــا تـــوســـط حــجــت االســام  و حــ
دارالرحمه حرم  رواق  در  یزدی  راشد  والمسلمین 

مطهر رضوی برگزار شد. 
در  ازدواج  عقد  شرعی  خطبه  خــوانــدن  مــراســم 
امام  حضرت  نورانی  مضجع  سر  بــاالی  قسمت 
رضا )ع( رسمی است که پیشینیان برای متبرک 
شدن زندگی زوجین جوان انجام می دادند و عقد 
محرمیت فرزندانشان را در جوار ضریح منوره و 
در رواقی که منتهی به باالی سر حضرت می شد 
قرائت می کردند. فلسفه انجام عقد در باالی سر 
ساده  از  الگوگیری  منظور  به  )ع(  رضــا  حضرت 
زیستی و سیره زندگی ائمه معصوم )ع( است تا 
ایشان  از  )ع(  امــام  با حضور در ساحت  زوجین 
برای داشتن زندگی مؤمنانه و لبریز از خیر و برکت 

استمداد بطلبند.

رئیس قوه قضائیه در مشهد دستور داد

رسیدگی سریع به پرونده های کثیرالشاکی
دو زوج هندی و پاکستانی زندگی مشترک 

خود را از حرم رضوی آغاز کردند

عقد باال سر
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روزگار ناخوش یکی از قدیمی ترین صنایع خراسان رضوی 
 صنعت بسته بندی  

با سابقه اما عقب مانده

 مادر شهیدان »تقوی«
 آسمانی شد

آیت هللا علم الهدی:
دشمن می خواهد هندسه دینی 

زندگی مردم را بر هم بزند

توزیع ۷۵ هزار تن نهاده دامی 
بین عشایر خراسان رضوی 

-310-316 -66
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نمازگزاران مشهد و دیگر شهرستان های خراسان 
به  اعتراض  در  نماز جمعه  اقامه  از  رضــوی پس 
کشتار مسلمانان و حمایت از مردم مظلوم یمن 

راهپیمایی کردند.
به گزارش ایرنا، نمازگزاران زائر و مجاور حرم مطهر 
رضوی پس از اقامه نماز جمعه با در دست داشتن 

پاکارد و سردادن شعارهایی در حمایت از مردم 
بــاب الــجــواد)ع( حــرم مطهر حضرت امام  از  یمن 
ــا)ع( تــا چــهــارراه شــهــدای مشهد راهپیمایی  رضـ

کردند.
آل  بر  مــرگ  اسرائیل،  بر  مــرگ  آمریکا،  بر  مــرگ 
ســعــود خــائــن، ســام مــا بــر یمن قــهــرمــان، رژیــم 

و جنایتش شــده چــون یهود، آل  آل سعود ظلم 
سعود جیره خوار آمریکاست، سرزده از خاک یمن 
سپیده؛ نابودی آل سعود رسیده، یمنی بیدار است 
از صعودی بیزار است، اسام پیروز است سعودی 
نابود است، سکوت هر مسلمان خیانت است به 
قرآن و انصارهللا پیروز است آل سعود نابود است، 

از جمله شعارهای نمازگزاران در این راهپیمایی بود. 
در پایان این مراسم بیانیه سراسری راهپیمایی در 
محکومیت کشتار جمعی مردم یمن قرائت و مورد 
تأیید حاضران قرار گرفت. گفتنی است نظیر این 
مراسم در دیگر شهرستان های خراسان رضوی نیز 

برگزار شد.

راهپیمایی نمازگزاران خراسانی در حمایت از مردم یمن 

باید  بخش خصوصی  گفت:  رضــوی  خراسان  استاندار 
شاکله خــاص خــود را متناسب با شرایطی چــون جنگ 
اقتصادی شکل دهد. نظری در نشست شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه گره ای نیست که 
با هماهنگی و همدلی موجود در استان باز نشود، اظهار کرد: در سطح 
استانی، باید با همدلی مشکات را مرتفع نماییم و در سطح ملی نیز 
با استفاده از ظرفیت نمایندگان و رئیس اتاق ایران می توان برای حل 

مسائل پیگیری های الزم را انجام داد.
افــزود: در جلسه نخست حضورم در شــورای گفت وگوی استان  وی 
اعام کردم که بخش خصوصی را بخش مردمی می دانم و دستگاه های 
حاکمیتی باید به بخش مردمی و بخش خصوصی خدمت بدهند. از 
سویی، اگر تشکل های مردمی نیازمند تحول و اصاح هستند، باید در 
این راستا اقدام شود. اگر شرایط به گونه ای است که بخش خصوصی 
باید شاکله خاص خود را متناسب با شرایطی چون جنگ اقتصادی 
شکل دهد، الزم است این اتفاق بیفتد و ما نیز در حوزه دولتی این 
کار را انجام خواهیم داد تا از لحاظ ساختاری و سازوکار، متناسب با 

شرایط موجود حرکت نماییم.استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره به وجود 6 اشکال در بخش دولتی این استان، 
گفت: نخستین اشکال این است که در استان راهبردگذاری نداشته ایم؛ 
ما مسئله و ضعفی به نــام راهــبــردگــذاری و رویــکــردگــذاری احساس 
کردیم. نکته دوم اینکه مشکل هدف گذاری عملیاتی به شکل معین و 
مشخص در موضوعات مختلف داشته ایم، بنابراین در دستگاه ها نیاز به 
تعیین اهداف عملیاتی و برنامه ای داریم که ما را به آن اهداف برساند. 
نظری ادامــه داد: مشکل سوم این است که مرکزیتی وجود نــدارد که 
جریان اقتصادی استان را رصد و مدیریت کند. این در حالی است که 
فعالیت های گسترده اقتصادی استان باید در مرکزی مورد رصد قرار گیرد.  
وی در بیان نکته چهارم با اشاره به ضرورت هماهنگی بین فعالیت های 
اقتصادی استان تصریح کرد: باید بدانیم این نقطه هماهنگی کجاست. 
نکته پنجم اینکه، اگر در جایی دچار انحراف و ایستایی و کندی شدیم، 
نقطه ای برای هدایت به سمت مسیر باید وجود داشته باشد؛ اما در این 
زمینه نیز دچار ضعف هستیم. نکته ششم، نبود نقطه ای مرکزی برای 

حمایت از جریان های اقتصادی به صورت متمرکز است. 

رئیس قوه قضائیه در اداره کل دادگستری خراسان رضوی 
به تشریح دستاوردهای سفر دو روزه خود به این استان 
پــرداخــت و گفت: بــه دلیل اهمیت خــراســان رضــوی و 
زائرپذیر بودن مشهد، سفر ما به خراسان رضوی در دو روز 

انجام شد تا بتوانیم بهتر به اهداف مدنظرمان دست یابیم.
به  سفر  در  کــرد:  اظهار  اژه ای  محسنی   حجت االسام والمسلمین 
اداری،  رفع مشکات  برای  تومان  خراسان رضوی حدود ۲00میلیارد 
زندان ها و پزشکی قانونی و همچنین فراهم آوردن امکانات و تجهیزات 

مورد نیاز ساختمان ها تصویب شد.
وی افزود: مبالغ تصویب شده در این سفر برای خراسان رضوی طی سه 
سال به این استان اعطا خواهد شد و جدا از بودجه ای است که در سال 

آینده برای این منظور به استان تخصیص داده می شود. 
وی افــزود: یکی از اهــداف ما از این سفر این بود مشکات استان را 
مؤثر  آن   در حل  یا غیرمستقیم  قــوه قضائیه می تواند مستقیم  که 
باشد شناسایی و برای برطرف کردن آن  اقدام کنیم. براساس بررسی ها 
بخشی از این مشکات مربوط به حقوق عامه است که قوه قضائیه 

مستقیم می تواند نسبت به آن  ورود پیدا کند. برای حل بخشی دیگر از 
مشکات نیز قوه قضائیه به دلیل حضور در شوراهای مختلف، می تواند 

به صورت غیرمستقیم تاش کند.
به  بــود که ما  ایــن  ادامـــه داد: هــدف دوم سفر  رئیس دستگاه قضا 
مجموعه های قضایی خودمان در استان ها برویم و از نزدیک سرکشی 
کنیم. تقریباً تمام مدیران عالی قوه قضائیه در این سفر حضور داشتند 
و از هفت شهرستان و یک شهر بازدید به عمل آوردنــد و با اقشار 
مختلف مردم و شورای اداری هر شهرستان و دستگاه های مربوط دیدار 
داشتند و مشکاتشان را شنیدند.  رئیس قوه قضائیه با اشــاره به 
حضور خود در شورای اداری خراسان رضوی گفت: در این نشست 
تمام مدیران استان حضور داشتند و مسائل بسیاری مطرح شد. اگر 
قوه قضائیه بتواند، مستقیم برای حل این مسائل اقدام می کند و سایر 

مشکات را هم در شوراهای مختلف مطرح خواهیم کرد.
محسنی  اژه ای عنوان کرد: همچنین ماقات های مستقیمی با خود 
مردم داشتم. طی این سفر در مجموع حدود 600ماقات حضوری در 

مشهد و شهرستان ها با مردم انجام شد. 

استاندار خراسان رضوی :

می توان با همدلی مشکالت استان را رفع کرد
رئیس قوه قضائیه  در مشهد خبر داد

اختصاص ۲۰۰ میلیارد برای رفع کمبودهای قضایی

اقتصاد عدلیه

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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 پی��رو آگه��ی پذیره نویس��ی افزایش 
س��رمایه ش��رکت منتش��ر ش��ده در 
روزنامه کثیراالنتش��ار قدس ش��ماره 
9683 به ش��ماره آگه��ی 1408288/ح  
مورخ 1400/09/08 ، نظر به درخواست 
سهامداران محترم و به منظور تامین 
حقوق کامل ایشان و به موجب مصوبه 
مدی��ره  هی��ات   1400/11/05 م��ورخ 
ش��رکت، به اط��اع کلیه س��هامداران 
گرامی می رساند مهلت استفاده از حق 
تقدم خرید سهام تا  تاریخ 1401/01/20 

تمدید می گردد. 
هیات مدیره  شرکت

آگهی تمدید مهلت پذیر ه نویسی 
شرکت صندوق پژوهش و فناوری 
غیردولتی استان خراسان رضوی 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 33943 
و شناسه ملی 10380491265
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ش��هرداری حکم آباد در نظر دارد نسبت به فروش چند 
قطع��ه از زمین ه��ای ش��هرداری)به ادرس های: خیابان 
ش��هید رجایی تقاطع خیابان گلس��تان مقابل بخشداری 
عطاملک بلوار عطاملک مقابل شرکت ساالر دشت جوین( 

را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
لذا از متقاظیان دعت بعمل می آید از تاریخ انتشار این 
آگهی به م��دت 10 روز به دبیرخانه ش��هرداری حکم آباد 
مراجع��ه و نس��بت به تهیه اس��ناد و مدارک ش��رکت در 

مزایده اقدام نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:

1.ارائه سپرده بانکی در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه 
ملک و یا واریز وجه نقد به شماره حساب شهرداری حکم آباد
2.در صورت��ی که نفرات اول تا س��وم ش��رکت کننده از 
انجام معامله خودداری نمایند سپرده آنان به ترتیب به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3.ش��هرداری در رد و ی��ا قبول هر یک از پیش��نهادات 

مختار می باشد.
4.س��ایر اطاعات و جزئیات مربوط به معامله در اس��ناد 

مزایده مندرج می باشد.
روابط عمومی شهرداری حکم آباد

مزایده عمومی 
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   آزمایش سریع 
 کرونا  
در 47درمانگاه 
مشهد  
ایوب توکلیان، 
جانشین معاون 
درمان دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: 
برای تشخیص 
به موقع بیماری 
کرونا و جلوگیری 
از ازدحام جمعیت 
در مراکز منتخب 
کرونا، تست رپید 
با تعرفه مصوب 
80 هزارتومان در 
اختیار 47درمانگاه 
منتخب قرار گرفته 
است.

ــدی تــوحــیــدی  ــهـ مـ
ســال هــاســت کــاالهــای ایــرانــی 
از ضــعــف قــابــل تــوجــهــی در 
صنعت طــراحــی بسته بندی 
رنج می برد، ضعفی که موجب 
شــده کــاالی مرغوب ایــرانــی در 
بسته بندی های نامرغوب آن طــور که شایسته 

است دیده نشود.
موضوع بسته بندی در فروش اقالم و محصوالت 
تولیدی در دو عرصه داخلی و خارجی به قدری 
حائز اهمیت است که بسیاری فعالیت در حوزه 
بسته بندی را در قالب یک صنعت ویژه بررسی و 

ارزیابی می کنند.
کارشناسان براین باورند ضعف صنایع بسته بندی 
در سالیان اخیر موجب تشدید صــادرات فله ای 
محصوالت و فــراورده هــای باکیفیت کشورمان 
شده و از سوی دیگر بی توجهی بعضی از صاحبان 
صنایع گوناگون به بسته بندی و جاذبه فروش و 
بسته بندی های شکیل در بازار، مانع رقابتی شدن 

کاالهای با مزیت داخلی شده است. 
بــراســاس آمــار در بسیاری از مواقع بی کیفیتی 
ــکــردن اصــــول حـــرفـــه ای در صنعت  ــت ن و رعــای
بــســتــه بــنــدی، ســبــب هـــدررفـــت کـــاالهـــا و عــدم 
استقبال مشتری شده اســت؛ در این خصوص 
بــرآورد دستگاه های مختلف حاکی از ضایعات 
۲۵ تا ۳۰درصدی محصوالت به دلیل بسته بندی 
نامناسب اســت.در این بین چشم انداز صنعت 
بسته بندی در خــراســان رضـــوی هــم بــه عقیده 
بسیاری از کارشناسان نامشخص است در حالی 
که با نگاهی به تاریخچه ایــن صنعت در کشور 
می بینیم کارخانه های قــوطــی ســازی و کــارتــن از 
قدیمی ترین واحــدهــای بــزرگ صنعتی در شرق 

کشور بوده که در مشهد مستقر بوده اند. 

ضعف بسته بندی در صادرات  ◾
رئیس انجمن کارتن و کاغذ خراسان رضــوی در 
این خصوص با تأکید بر اینکه بسته بندی کاغذی 
بخش جدایی ناپذیر همه صنایع کشور به شمار 
می رود، عنوان کرد: چشم انداز صنعت بسته بندی 
در خراسان رضوی مشخص نیست و نقشه راهی 
برای ادامه کار ندارد به گونه ای که این صنعت در 
استان تاکنون ضعیف عمل کرده و نتوانسته به 

تکلیف خود در صادرات کاال عمل کند.
جواد باقری در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه 

در حال حاضر با کمبود کاغذ باطله مواجه ایم و 
قیمت کاغذ به شدت رشد کرده است و این موضوع 
سبب شده قیمت تمام شده کاال و محصول برای 
مصرف کننده افزایش قابل توجهی داشته باشد، 
اظهار کــرد: ما اگر بخواهیم رشد قیمت کاغذ را 
نسبت به تورم آنالیز کنیم، باید بگوییم این رشد از 
تورم جلوتر بوده است و این موجب می شود میل 
و رغبت تولیدکننده برای ارتقای کیفیت کاهش 

پیدا کند.
نــایــب رئــیــس خــانــه صــنــعــت، مــعــدن و تــجــارت 

خراسان رضوی مشکالت صنعت بسته بندی را در 
دو بخش کمبود مواد اولیه مرغوب و نبود طراحی 
مناسب برای انواع کاالها عنوان کرد و گفت: هنوز 
هم در خدمات پس از تولید کاغذ بسته بندی 
یعنی در طراحی، چاپ و تبدیل آن، سرمایه گذاری 

مطلوب و کارسازی انجام نگرفته است.
باقری افزود: باید سرمایه گذاری در این زمینه انجام 
شود و رشته های معطوف به این حوزه را افزایش 
دهیم تا کیفیت بسته بندی ما حداقل در حد 

همسایگانمان رشد مطلوبی داشته باشد.

ضرورت تحول در صنعت بسته بندی ◾
وی با ذکر این نکته که در خراسان رضوی صنایع 
ــق دارد، بنابراین اگــر صنعت  غذایی بسیار رون
بسته بندی در این بخش متحول شود بی تردید 
صادرات مواد غذایی چند برابر افزایش می یابد، 
گفت: از آنجا که نگاه دولت صادرات محور است، 
ضعف صنعت بسته بندی صادرات را تحت تأثیر 
ــرار مــی دهــد در حالی کــه بسته بندی کاالهای  ق
صادراتی باید با کیفیت، مقاومت باال و طراحی 

زیبا و براساس استانداردهای بین المللی باشد.
وی خراسان رضوی را دارای زیرساخت های الزم 
برای توسعه صنعت بسته بندی کاغذی می داند 
و معتقد است: سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتــان بــه عــنــوان متولی اصــلــی بــایــد نقشه راه 
این صنعت را مشخص کــرده و بــرای توسعه آن 

برنامه ریزی داشته باشد.
این فعال اقتصادی نکته دارای اهمیت در صنعت 
بــســتــه بــنــدی را شــنــاخــت و آشــنــایــی بــنــگــاه هــا و 
شرکت های صادراتی در مواجهه با چگونگی ارائه و 
نوع بسته بندی محصوالت تولیدی شان و کسب 
جایگاه مناسب در بین رقبای داخلی و خارجی بیان 
می کند و می افزاید: براساس آمار با وجودی که هزینه 

بسته بندی 1۰درصـــد قیمت تــمــام شــده کاالهای 
صادراتی را تشکیل می دهد ولی تا حدود 9۰درصد 
می تواند ارزش افزوده ایجاد کند و این مسئله اهمیت 

صنعت بسته بندی را دوچندان می کند.

نبود تنوع و طرح ◾
وی یــکــی از مــهــم تــریــن مــشــکــالت در صنعت 
بسته بندی را نبود تنوع و طرح در این حوزه عنوان 
کــرد و ادامـــه داد: ما درخــصــوص ماشین آالت و 
خط تولید صنعتی اســتــانــدارد، بــه روز نیستیم 
ــم ضمن  و نیاز به نـــوآوری و تجهیزات بهتر داری
اینکه باید روی صنایع تبدیلی، بسته بندی و 
بسته بندی از مرحله پس از تولید کاغذ هم در 

بخش سخت افزاری و هم نرم افزاری کار کنیم.
وی تأکید کـــرد: تحقیقات نــشــان داده در مــورد 
محصوالت مشابه، مصرف کنندگان کاالیی را که 
دارای بسته بندی جذاب تری باشد، انتخاب می کنند 
بــه طــوری کــه پژوهش ها نشان مــی دهــد بیش از 
4۰درصد مشتریان با مشاهده کاال در بسته بندی 

مناسب و جذاب برای خرید آن اقدام کرده بودند.
وی افـــزود: امـــروزه بسیاری از کــاالهــا صرف نظر 
از مرغوبیت یــا بی کیفیت بـــودن آن، بــه دلیل 
برخورداری از بسته بندی مناسب در بازار مصرف 
از نفوذ خوبی بهره مند هستند، زیرا تولیدکنندگان 
آن ها به اهمیت بسته بندی و نحوه ارائه محصول 

به مصرف کننده در دنیای امروز پی برده اند.
وی با اشاره به سرمایه گذاری اندک انجام گرفته 
در صنعت بسته بندی در خراسان رضوی بیان 
کــرد: دولــت باید شرایط سرمایه گذاری در این 
بخش را فراهم کــرده و سیاست گذاری در این 
حوزه را با حمایت از سرمایه گذاران انجام دهد تا 
بتوانند محصولی قابل رقابت با واحدهای دیگر 

در بازار ارائه کنند.

روزگار ناخوش یکی از قدیمی ترین صنایع خراسان رضوی 

صنعت بسته بندی  
با سابقه اما عقب مانده

خبرخبر
روزروز

آیت اهلل علم الهدی: دشمن می خواهد هندسه دینی زندگی مردم را بر هم بزند
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در خطبه های نماز جمعه 
مشهد که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، گفت: باید 
هندسه دینی، زندگی مردم را تشکیل دهد، زیرا دشمن برای 
تخریب ایمان و باور مردم در میدان است و می خواهد هندسه 
دینی زندگی مردم را برهم بزند تا مردم از نظام دست بکشند. 
آیــت هللا علم الهدی گفت: دشمن تالش می کند مسائل 

ضدانقالبی را به جای انقالب معرفی کند و حتی در گفتمان 
انقالبی تجزیه ایجاد می کند به طوری که اگر در خط تبیین 
انقالب کسی در تریبونی حرفی زد، با شیطنت از یک جریان 
و عنصر انقالبی دیگر سخن و حرفی بر ضد آن می سازد و 
مردم را در گفتمان انقالب دچار تردید می کند. وضعیتی 
که دشمن در حرکات شیطانی رسانه ای خود برای تحریف 

انقالب آغاز کرده باید با فعال شدن همه جامعه و جوانان در 
مسیر روشنگری و تبیین انقالب، خنثی شود.  امام جمعه 
مشهد گفت: مسئوالن فرهنگی به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و وزارت ورزش و جوانان باید کاری کنند که زندگی 
اجتماعی مردم هندسه دینی پیدا کند و در این صورت است 
که خط انقالب را می توانیم ادامه دهیم. آیت هللا علم الهدی 

همچنین با تبریک پیروزی ملی پوشان ایران و راهیابی آنان 
به مسابقات جام جهانی گفت: در این بازی حضور زنان در 
ورزشگاه برای تماشای فوتبال به طور کامل مورد صیانت قرار 
نگرفت. جایگاه بانوان و محفظه در نظر گرفته شده برای آنان 
در ورزشگاه باید به گونه ای باشد که هیجان های آن ها به جایی 

منعکس نشود و متأسفانه دیروز این اتفاق نیفتاد.

خبر
    درخواست شهردار مشهد 

از رئیس قوه قضائیه
سید عبداهلل ارجائی شهردار مشهد در جلسه 

شورای اداری استان خراسان رضوی که با حضور 
رئیس قوه قضائیه در اداره کل دادگستری استان 

برگزار شد، گفت: در بیشتر شهرهای کشور، عدم 
انطباق طرح های جامع و تفصیلی با نیازهای 

روز مردم سبب ایجاد یک سری ساخت وسازهای 
غیراصولی شده است.

شهردار مشهد با اشاره به برخی از زمین های 

بزرگ مقیاس که در میانه راه های اصلی شهر 
قرار گرفته و برخی انسدادها را به وجود آورده 
است، گفت: ازجمله این زمین ها، زمین افزون بر 

۲00هکتاری ارتش است که در اختیار یکی از 
پادگان ها قرار گرفته است. از حدود ۱۲سال پیش 

تمام فرماندهان ارتش، شهرداران و آستان قدس 
برای حل این مشکل مصمم بودند، اما عرق سازمانی 
موجب شده است این توافق ها به نتیجه نرسد و یک 

نارضایتی اجتماعی از این سه دستگاه به وجود آید و 
مردم هم این را به پای نظام می نویسند.
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خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

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
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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

ط
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40
01
13

ج
/1
40
65
60

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

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

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

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

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

ج
/1
40
52
66

ج
/1
40
62
38

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

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ط
/1
41
07
86

خوابگاه در مشهد
09157064622

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

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

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
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

پ
/1
40
42
53

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

سـررسیــد و تقــویم 
ه��دایای تبلیغ����اتی و جوای��ز م��دارس

A4 کلی���ه ل����وازم اداری  - کاغ���ذ
نازلترین قیمت - بهترین کیفیت

مشهد،حدفاصل ابوطالب 14 و 16  ،تحـریر صالح

14
10
30
9



کشف پیکر 
بی جان یک زن 

در ارتفاعات 
روستای زکریا 

به گزاش قدس، 
مهدی رضایی 
معاون عملیات 

آتش نشانی مشهد 
گفت: در پی اعالم 
گزارش مفقودی 

یک زن میانسال در 
ارتفاعات روستای 

زکریا، با تالش 
تیم های امدادی پس 
از حدود هفت ساعت 

تالش سرانجام 
صبح روز گذشته 
جسد بی جان این 

فرد کشف و تحویل 
عوامل انتظامی شد.

خبرخبر

در ادامــه وی در نخستین برنامه 
سفر به خراسان رضوی، در جمع 
فعاالن اقتصادی و کارآفرینان این 

استان حاضر شد.
رئیس قــوه قضائیه گفت: باید 
سیاست ها، رویکردها، قوانین، 
ساختار ها و روش هـــای خــود را متناسب و منطبق 
بــا شــرایــط جنگ اقتصادی تحمیل شده از جانب 
دشمنان تنظیم کنیم و در این راستا به اصالح برخی 

قوانین و مقررات مبادرت ورزیم.

دستور های اقتصادی رئیس قوه  قضائیه ◾
ــردن بــســتــر بـــرای  ــ ــیــس عــدلــیــه گــفــت: فـــراهـــم ک رئ
سرمایه گذاری پایدار یکی از اولویت های اصلی است 
و همه دستگاه های اجرایی، قضایی، شبه قضایی و 
نظارتی باید در راستای ایجاد بستر و امنیت اقتصادی 

و سرمایه گذاری پایدار گام بردارند.
کوتاه کردن فرایند رسیدگی های قضایی به پرونده های 
تولیدکنندگان، ازجمله اولویت های دستگاه قضایی 
است و تأکید ما به مسئوالن قضایی همواره آن است 
که در رسیدگی به پرونده های اقتصادی میان وقوع 
تخلف و جــرم تفکیک قائل شوند و پس از وصول 
گزارش دستگاه های نظارتی و حفاظتی، موضوع را در 
بدو امر به شعب بازپرسی ارجاع ندهند و بخشی را 
تعبیه کنند تا در بدو شکل گیری پرونده، تخلف آمیز یا 
مجرمانه بودن آن و همچنین کیفری یا حقوقی بودن 

آن را تمییز و تفکیک دهند.
رئیس قــوه قضائیه ادامـــه داد: همچنین تأکید ما 
به مسئوالن و مراجع قضایی همواره این است که 
در رسیدگی به همه پرونده ها بــه ویــژه پرونده های 
اقتصادی پیش از احضار یا صدور قرار برای متهم یا 
متهمین، ابتدا به تکمیل تحقیقات بپردازند و این گونه 
نباشد که پیش از تکمیل تحقیقات، بــرای متهمی 

قرار هایی نظیر ممنوع الخروجی یا ممنوع المعامله ای 
یا مسدودالحسابی صادر شود.

 چنانچه در این شرایط خطیر، عــده ای همراستا با 
دشمنان در راستای فشار به مردم عمل کردند و به 
احتکار و گران فروشی ارزاق و مایحتاج عمومی مبادرت 
ورزیدند باید با آن هــا به اّشــد وجه برخورد کرد و در 
این امــر، نقش صنوف و اتحادیه ها برجسته است 
و آن ها باید در نخستین گام متعرض به هم صنفان 

سوءاستفاده گر خود باشند.
رئیس عدلیه در همین راستا در واکنش به سخنان 
تولیدکننده ای که از طوالنی شدن روند حل مشکل 
بنگاه اقــتــصــادی اش گالیه مند بــود و تأکید داشت 

قصد قطعه قطعه کردن تجهیزات سخت افزاری بنگاه 
تولیدی خود را برای فروش دارد، خطاب به مسئوالن 
حاضر در جلسه ازجمله وزیر دادگستری، استاندار 
و رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد با 
توجه به اینکه همه مسئوالن در همین جلسه حضور 
ــد باید در اســرع وقــت مشکالت مطرح شده از  دارن

جانب این تولیدکننده را حل کنند.

حمایت از تولید  ◾
همچنین غالمعلی صادقی، رئیس کل دادگستری 
خراسان رضوی با اشاره به اقدام های ستاد اقتصاد 
مقاومتی دادگستری خــراســان رضــوی در راستای 

حمایت از تولید و فعالیت اقتصادی مولد در این 
استان اظهار کرد: با مساعدت دستگاه قضایی استان 
چرخه تولید در ۳۹۰واحد و بنگاه تولیدی و صنعتی 
استان احیا یا تقویت  شده است. پس از پایان این 
جلسه رئیس قوه قضائیه به دیــدار اقشار مختلف 
مردم خراسان رضوی رفت و ضمن شنیدن صحبت 
آن ها دراین دیدار گفت: وجود برخی ناهنجاری ها، 
کمبودها و بی عدالتی ها در شهر مشهد نازیباتر است 
و همه مسئوالن و دستگاه ها در بخش های مختلف 
باید نهایت تالش خود را در راستای مشکالت مبتالبه 

این استان و این شهر مصروف دارند.

دستور ویژه برای کاهش اطاله دادرسی ها ◾
حــجــت االســالم والــمــســلــمــیــن محسنی اژه ای در 
نشستی دیگرگفت: امـــروز یــک دولـــت مصمم و 
انقالبی در کشور روی کار آمــده که همه وجــودش را 
صرف رفع مشکالت مردم کرده است و من شهادت 
می دهم همه مسئوالن در قوای سه گانه در حال تالش 
مستمر برای رفع مشکالت مردم هستند؛ البته بدون 
تردید نیاز به انسجام و هماهنگی بیشتر برای نیل به 
توفیقات فزاینده در راستای رفع مسائل و مشکالت 
کشور و مردم است. رئیس دستگاه قضا مشخصاً به 
مسائل قضایی استان خراسان رضوی اشاره کرد و برای 
تفویض اختیارات به رئیس کل دادگستری این استان 
برای حل وفصل همه جانبه مسائل قضایی و حقوقی 

مردم اعالم آمادگی کرد.
کاهش فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی و رفع 
اطاله دادرسی ها یکی از برنامه ها و اولویت های اصلی 
قوه قضائیه است و ما به این نکته واقفیم که طوالنی 
شــدن رونـــد رسیدگی برخی پــرونــده هــای قضایی، 

مشکالتی را برای مردم ایجاد کرده است.
وی در همین راستا خطاب به رئیس کل دادگستری 
خـــراســـان رضــــوی گــفــت: مــن از حــجــم کـــار بـــاال در 

دادگستری خراسان رضوی و سایر دادگستری های 
کشور مطلع هستم اما باید توجه داشت که طوالنی 
شــدن رسیدگی ها در برخی پرونده ها موجب رنج 
مردم می شود، بنابراین باید یک اقدام و کار فوق العاده 
از سوی مسئوالن قضایی در سراسر کشور به ویژه 
شهر مشهد صــورت گیرد.رئیس دستگاه قضا در 
ادامه به رئیس کل دادگستری خراسان رضوی برای 
رسیدگی سریع به برخی پرونده های خاص موجود 
در این استان که روند رسیدگی به آن ها طوالنی شده 
و همچنین رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی در 
استان به گونه ای که به سرعت به استیفای حقوق 

مالباختگان بینجامد، مأموریت داد. 
به گزارش میزان، پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، 
آیــت هللا علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی، رئیس دستگاه قضا را رزمنده ای ضد فساد 
دانست و گفت: مقابله همه جانبه با فساد، مدال 
افتخاری است که دستگاه قضا در جامعه بدست 
آورده و موجب آبرومندی جریان قضاوت در کشور 
شده است. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: 
مردم امروز برای احقاق حق خود و مقابله با مفسدان 

و رانت خواران به دستگاه قضایی امیدوار شده اند.
آیت هللا علم الهدی با اشاره به مسائل و مشکالتی که 
در حاشیه شهر مشهد وجود دارد، گفت: جا دارد دو 
مجتمع قضایی در حاشیه شهر مشهد ایجاد شود 
تا مسائل و مشکالت مختلف حاشیه شهر را مورد 
رسیدگی قــرار دهند. در ادامــه سفر دو روزه رئیس 
قوه قضائیه به مشهد وی با جمعی از قضات و کارکنان 
دستگاه قضایی استان دیـــدار و در جلسه شــورای 
اداری هم حضور پیدا کــرد. همچنین در برنامه ای 
دیگر حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای از 
زندان مرکزی مشهد بازدید کرد. در پی آن هم حدود 
168زندانی که ارفاقات قانونی شامل حال آن ها می شد 

با دستور رئیس قوه قضائیه از زندان آزاد شدند.

رئیس قوه قضائیه در مشهد دستور داد

 رسیدگی سریع 
به پرونده های کثیرالشاکی

در شهر3
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کشف 139 کیلوگرم گوشت فاسد در دیهوک دستگیری قاتل کودک نیشابوری
فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور به صداوسیما گفت: با 
انجام تحقیقات ویژه پلیسی متهم به قتل دختر خردسال 
در شهرستان نیشابور شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ 
حسینعلی زاده افزود: در پی اعالم مرکز 11۰ مبنی بر مرگ 
مشکوک یک دختربچه حدود یک ساله پیگیری ماجرا آغاز 
شد. وی گفت: با تأیید قتل این کودک بالفاصله کارآگاهان 

دایره جنایی و بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شدند که 
در ادامه متهم که زنی با نسبت فامیلی نزدیک با مقتول 
بود شناسایی و با شگردهای خاص کارآگاهان به انجام قتل 

اعتراف کرد.
تحقیقات تخصصی در خصوص علت و انگیزه اصلی قتل 

با دستورات مقام قضایی همچنان ادامه دارد.

بیش از 1۳۹ کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف در بخش 
دیهوک شهرستان طبس ضبط و معدوم شد.

مسئول دامپزشکی دیهوک به صداوسیما گفت: بازرسان 
بهداشتی ایــن اداره از یک رســتــوران در دیهوک بیش از  
125کیلوگرم گوشت مرغ و آالیش مرغی و 14کیلوگرم گوشت 
قرمز غیربهداشتی فاسد که تاریخ مصرف آن منقضی شده 

بود را ضبط و معدوم کردند.
حسینی افزود: دامپزشکی برای تأمین امنیت غذایی جامعه 
و به منظور حفظ و حراست از بهداشت عمومی جامعه و 
جلوگیری از ورود، توزیع و مصرف محموله فاسد و مشکوک 
به آلودگی، نظارت های شدید و مستمر بر مراکز عرضه 

فراورده های خام دامی و... دارد.

گزارش
  قدس   حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای در پنجمین سفر استانی دوره تحول و  
تعالی در استان خراسان با فعاالن اقتصادی، 

اقشار مردمی و قضات و کارکنان دستگاه 
قضایی دیدار و درحاشیه این حضور از زندان 

مشهد هم بازدید کرد.
رئیس قوه قضائیه در بدو ورود به استان 

خراسان احیای حقوق عامه و رسیدگی به 
مسائل و موضوعات ناظر بر حقوق عامه را از  

برنامه های سفر هیئت قضایی به خراسان 

رضوی دانست و گفت: تالش خواهیم کرد با 
کمک مسئوالن استانی در  راستای رسیدگی و 
رفع مسائل و مشکالت ناظر بر حقوق عامه در 

خراسان رضوی اقدام کنیم.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 

ادامه داد: دیدار با مسئوالن استانی و قضایی 
و همچنین اقشار مردم و استماع مسائل و 
مشکالت آن ها و اتخاذ تدابیری برای رفع 

این مشکالت، ازجمله برنامه های سفر هیئت 
قضایی به خراسان رضوی است.
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قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/1

40
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

ط
/1

40
78

75

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 
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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
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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 

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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76
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40

18
08
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40
57

47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
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40
70

77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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52
6

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

09380904479

ج
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40
29

96

پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

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

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار

ج
/1

40
67

17

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ط
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41
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33

به یک نفر خانم جهت کار در 
موسسه آموزشی کامپیوتر 

نیازمندیم. منطقه توس 
09153526269

استخدام بزرگ 
باشرایط ویژه
1-حسابدارباتجربه
2-حسابدارمبتدی

3-کارورزحسابداری
09014675737

05138928558 
بدون پرداخت شهریه 

دریافت حقوق
 ازروزاول آموزش

اینستاگرام
Anjoman_h

تلگرام 
Anjomanh

باهمکاری
 انجمن حسابداران و

حسابرسان خراسان رضوی

ج
/1

41
07

01

به یک کارگر ساده آقا 
با گواهینامه  جهت 

کار وانت حمل قوطی 
پروفیل نیازمندیم 
محدوده جاده کالت
جاللی 09155116488

ح
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41
07

77

ط
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40
59

73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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40
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58
ج
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40

61
06

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

منشی و تایپیست

حسابدار

کارگر ساده

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

ط
/1

41
06

37

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046



   برگزاری 
جشنواره 
هنرهای 
تجسمی فجر 
خراسان رضوی  
هادیان جشنواره 
هنرهای تجسمی 
فجر در خراسان 
رضوی برگزار 
 می شود. 
غالمرضا خلیلی 
مدیر این جشنواره 
گفت: برگزاری این 
جشنواره برای 
نخستین بار در 
شهرستان های 
خراسان رضوی 
طی روزهای ۱۵ تا 
۳۰ بهمن برگزار 
می شود.

فرهنگی

نوجوان 
شیروانی در 
مرحله نهایی 
مسابقه قرآنی 
»اسرا« 

رئیس اداره تبلیغات 
اسالمی شیروان گفت: 
حسین نیک فهم، قاری 
نوجوان این شهرستان 
خراسان شمالی به 
مرحله فینال مسابقات 
قرآن کریم )اسرا( راه 
یافت.
حجت االسالم محمود 
عزیزی به ایرنا اظهار 
کرد: این مسابقات 
بین قاریان نوجوان کل 
کشور برگزار شد که در 
مرحله نخست فقط 
۶۲نفر پذیرفته شدند 
و در مرحله دوم از میان 
۶۲نفر فقط ۱۵نفر به 
فینال این رقابت ها راه 
پیدا کردند.
مسابقه استعدادیابی 
قرآنی »اسرا« کاری 
از گروه مسابقات و 
جلسات شبکه قرآن و 
معارف سیما، در زمینه 
کشف استعدادهای 
قرآنی کشور است.
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افقی ◾
 ۱. نــام واکسن کــرونــای فخرا از نــام این 
دانشمند هسته ای شهید کشورمان 
ــرور شـــد گرفته  ــ کـــه تــوســط مـــوســـاد تـ
شــده اســت– عــدد خیطی ۲. از صنایع 
ادبــی – سقف فروریخته – از خدایان 
ــادر ورزش هــــــا –  ــ ــان 3. مـ ــاســت مــصــر ب
آگاهی سابق – قانون چنگیزی 4. کالم 
غیرمنظوم – خــلــق و خـــوی – حــیــوان 
ــوم ســـدوم  ــ عــظــیــم الــجــثــه – پــیــامــبــر ق
ترکیبی حیاتی که در کبد تولیدشده  .۵
ــادشــاه کابلی و  و بــه خـــون مـــی ریـــزد- پ
جــدمــادری رستم - گریختن ۶. رسانه 
– طال – طایفه آسیایی 7. چرخ خودرو 
– عنوانی که به حزب کمونیست ایران 
داده بــودنــد - عصر 8. حسد – پرتو – 
ظلم و جــور – خـــودداری کـــردن 9. فرقه 
مذهبی حاکم بر عربستان – صبرزرد - 
سفره ۱0. سرزنشگر – شهر ارگ - مفتاح 
۱۱.نیکی – از اعیاد بزرگ اسالمی - ابتدا 

۱۲. پایتخت موسیقی – صوت تنبیه – 
صندلی راحتی – رفیق شفیق ۱3.مخترع 
دینامیت- محاسب – آب ترکی ۱4. روزها 
– نــام دخترانه وطنی – ورزش روی یــخ 

۱۵.زمخت – لقب بابل

عمودی ◾
 ۱. الجون – ساز برنجی بادی ۲. برهانی 
ــرای اثبات وجــود خــداونــد- کشیدنی  ب
اسلحه – گیاه خورشتی 3. عدد ماه – 
عالمت جذرگیری ریاضیاتی - پیامبر 
4. طالی سیاه – هوش و ذکــاوت – ابزار 
اعــــالم خــطــر خـــــودرو – جــســد مـــردار 
۵. حکام – هواپیما – ابر زمینی ۶. شهری 
در آذربایجان شرقی - خط کش هندسی 
– حالل شرعی 7. نمو و بالیدن – گیاهی 
دارویـــی از خــانــواده نعناع با روغنی که 
دارای بویی شبیه کافور اســت- نژادها 
8 . ســخــنــان بــیــهــوده – ســنــگ زیــریــن 
آسیاب – شیر خــوردنــی- جمله قرآنی 

9. شترگاوپلنگ – حمله – نقطه آغاز 
۱0.کدر – نت چهارم - مرطوب ۱۱. بیماری 
– حرف یازدهم الفبای یونانی – درخت 
نوشابه ۱۲. پیشوند استمرار – ابتدا – 
بی وزنی - آزاد ۱3. نهنگ دریایی- خالق 
مرزبان نامه- صدمترمربع ۱4. حسگر 
الکترونیکی – بــرقــرار و دایـــر – روشــی 
برای ورود اسناد متنی و عکس به رایانه 

۱۵.یقین قلبی – رواج دادن
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

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

 10 ر ب   ر و   م س ک و   ش ه ر ت
 11 ا ی  ت   ش و ک ت   ن ا و   و ا

 12 م م ا ت   م ا ه ر   ت ر ب   ت
 13   ا ت ی  ه   ن ل س و ن   ق ف ا
 14 ک ی  ا ن و ش   ا و ج    ب ا ر م
 15 ل ه   ر و ح  ا ل ل ه خ  ا ل ق ی 

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

یزدی مــادر شهیدان »عــادل، 
خالد و جمال الــحــداد« پــس از 
سال ها تحمل دوری از فرزندان 

حماسه آفرینش، به آن ها پیوست.
 مرحومه کوکب تقوی مادر شهیدان »عادل، 
خالد و جمال الحداد«، پس از سال ها تحمل 
درد و رنج دوری از فرزندانش، در 88 سالگی به 
علت کهولت سن دار فانی را وداع گفت و به 

فرزندان شهیدش پیوست.
مراسم تشییع این اسوه صبر و مقاومت امروز 
شنبه نهم بهمن پس از نماز ظهر و عصر در 
صحن کوثر حرم مطهر رضوی برگزار می شود 
و پیکر این مادر فداکار در رواق دارالحجه حرم 
امام علی بن موسی الرضا)ع( آرام خواهد گرفت.
حــجــت االســالم حسین معصومی، مدیرکل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در 
پیامی درگذشت این تندیس صبر و استقامت 
را تسلیت گفت و برای بازماندگان صبری 
جزیل از خداوند منان 

مسئلت کرد. خانواده تقوی )الحداد( که اصالتاً 
ایرانی هستند و در دوران انقالب ساکن عراق 
بودند، به دلیل فعالیت و طرفداری از انقالب 
اسالمی ایــران و حضرت امام خمینی)ره(، سه 
فرزند این خانواده توسط دولت بعث عراق در 
نجف دستگیر و پس از شکنجه های فراوان در 
سیاه چاله های این رژیم منحوس در اول شهریور 
۱3۵9 بــه مقام شــهــادت رســیــدنــد.  همچنین 
داماد این خانواده »محمد خلیفاوی« در بغداد 
ــرادران همسرش شهید  ــ دستگیر و هــمــراه بـ
می شود و همسرش »عالیه تقوی )الحداد(« و 
تنها فرزند خردسالش که دستگیر شده بودند 
پس از ۱8مــاه شکنجه های مختلف از زنــدان 
ابوغریب عراق آزاد می شوند که از این خانواده 

یک فرزند به نام احمد به یادگار مانده است.
حاج حسین تقوی پدر شهیدان »عادل، خالد 
و جمال الحداد« در سال ۱394 در 83 سالگی 
آسمانی و طــی مراسمی باشکوه در صحن 

جمهوری حرم مطهر رضوی دفن شد.

ــاهــای  ـَـج یــکــی از روســت گـَـســت
ییالقی زیبای خراسان جنوبی 
است که در دهستان باغستان 
از توابع بخش مرکزی شهرستان فردوس 

واقع شده  است.
این روستا که در فاصله 30 کیلومتری شمال 
شرقی شهر فردوس واقع شده ، دارای باغ های 
انبوه میوه، طبیعتی زیبا و آب وهوایی دلچسب 
است. آب این روستا از قنات تأمین می شود 
و شغل بیشتر اهالی، کشاورزی و در کنار آن 
دامــداری است. زنان روستا نیز عالوه بر کار 
خانه داری و تربیت فرزندان، در قالی بافی و 

کشاورزی، مردان را یاری می رسانند.
محصول عمده روســتــای گستج، زعــفــران و 
محصوالت باغی چون بادام، گردو و زردآلو است 
که به دلیل آب وهوا و خاک غنی، این محصوالت 
از کیفیت مــطــلــوبــی بـــرخـــوردارنـــد. مـــزارع 
حاجی آباد، عبدل آباد، شیرآباد، کریم آباد، 
عباس آباد، آهنگران، علی آباد، نوش آباد، بگرج، 

گاو گوزن و … جزئی از این روستا هستند که به 
جز حاجی آباد و عبدل آباد، سایر مزارع آن از 

رونق افتاده است.
از ابنیه تاریخی موجود در روستای گستج 
»کوشک باغ حاجی آباد« است که با نمایی 
زیبا و جذاب و معماری فوق العاده، خودنمایی 
می کند. این بنا با توجه به سبک معماری و 
اظهارات شفاهی بزرگان روستا، مربوط به 
دوره قاجاریه است که در دوره پهلوی اول 
تعمیرات و الحاقاتی شامل طبقه اول بنا در 

آن صورت گرفته است.
ــتــه در طــبــقــه همکف،  مــصــالــح بـــه کـــار رف
خشت خــام و مــالت گــل بـــوده و قــاب هــای 
گچی به شیوه بناهای اواســط تا اواخــر دوره 
قاجاریه ساخته شده است. مصالح به کار 
رفته در طبقه اول بنا، آجرهای مربع شکل 
۲0*۲0سانتیمتر است که به صورت نماکاری 

اجرا شده و مربوط به دوره پهلوی اول 
است. 

 مادر شهیدان »تقوی«
 آسمانی شد

»گَستَج«
 ییالقی زیبا در همسایگی کویر

رئیس 
بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی گفت: 
پرداخت ۲00میلیون تومان وام به ازای هر واحد 
مسکن روستایی با سود ۵درصد در چند روز آینده 
محقق می شود تا نهضت مقاوم سازی در روستاها 

ادامه پیدا کند.
اکبر نیکزاد در دیـــدار جــواد قناعت، استاندار 
خراسان جنوبی در بیرجند افزود: با توجه به اینکه 
موضوع مقاوم سازی مسکن روستایی در حال 
متوقف شدن بود، رئیس جمهور دستور داد سود 
وام ساخت مسکن روستایی از ۱8درصد به ۵درصد 

کاهش یابد.
به گزارش ایرنا، وی اظهار کرد: براساس برنامه ریزی 
انجام شده تا ســال۱4۱0 هیچ مسکن غیرمقاوم 

روستایی 
کـــــشـــــور  در 
نخواهیم داشــت و جشن 
مقاوم سازی مسکن روستایی را برگزار خواهیم کرد.
نیکزاد درباره مسکن شهری گفت: برای ساخت 
ــزار نفر جمعیت  مسکن در شهرهای زیــر ۱00هـ
برنامه ریزی شــده اســت که در خــراســان جنوبی 
غیر از مرکز استان همه شهرها مشمول این طرح 

می شوند.
وی با اشــاره به سایت ۲7هکتاری مسکن در این 
استان بیان کــرد: موقعیت سایت خــوب بــوده و 
آمــاده ســازی در حــال انجام اســت که با توجه به 
پیشرفت فیزیکی حدود 70درصد، باید عملیات 

اجرایی توسط راه وشهرسازی آغاز شود.
وی افزود: قرار است ۱۲0واحــد از پروژه فرهنگیان 

بیرجند که برخی از اعضا انصراف داده اند را دفتر 
مرکزی بنیاد مسکن استان برای بیماران دارای دو 
معلول، بیماران پروانه ای و سایر افراد واجد شرایط 

خریداری کند.
ــزود: ســال گذشته اعتبار طــرح هــادی  نیکزاد افـ
روســتــایــی خــراســان جنوبی 33مــیــلــیــارد تومان 
بود و امسال ۵۲میلیارد تومان اعتبار به استان 

اختصاص یافته است.

روستاروستا

وام ۲۰۰ میلیونی 
مسکن روستایی 

در آستانه پرداخت  

مردان آسمانی

خبر

عشقستان خراسان گردی

شهید سیدهاشم آراسته 
تاریخ والدت : ۱34۱/۱۱/08

تاریخ شهادت: ۱3۶۵/07/03
محل تولد: مشهد

محل شهادت: جزیره مجنون
مزار: گلزار شهدای بهشت رضا 

ــمـــن۱34۱ در  ــهـ ســرورهــادیــان هــشــتــم بـ
ــد. پـــدرش  ــ ــه دنـــيـــا آمـ شــهــرســتــان مــشــهــد بـ
سيدعباس، لبنيات فروش بود و مادرش زيور 

نام داشت. تا سوم راهنمايی درس خواند.
پدر شهيد مى  گويد: از اينكه خداوند فرزندى 
به ما عطا كرده بود، خوشحال بوديم. اسم او را 
به علت اصل و نسب ما به قبيله  بنى  هاشم، 
هاشم گذاشتيم. او از همان ابتدا با گفتار و 
رفتار دينى بــزرگ شد و از همان كودكى نماز 
مى  خواند. اذان گفتن را ياد گرفته بود و عالقه  
زيادى به گفتن اذان داشت. اگر به میهمانى 
مى  رفتيم، او با ما نمى  آمد، چون مى  خواست 
موقع نماز روى پشت بام اذان بگويد. نماز 

جماعت او ترک نمى  شد.
مسئول هيئت نوجوانان قمربنى  هاشم)ع( 
و مــداح اهل  بيت)ع( بــود و اشــعــارى در مدح 
ائـــمـــه)ع( مى  گفت و بــعــد بـــه نــوحــه خــوانــى 

مى  پرداخت.
پیش از انقالب در تظاهرات شركت مى  كرد. 
با مأموران شاه درگير می  شد و هر روز با وضع 

خون آلود به منزل مى  رفت.
پــس از پــيــروزى انــقــالب اســالمــى، بــا تشكيل 
بسيج به فرمان حضرت امام خمينى)ره(، جزو 
نخستین نيروهايى بود كه عضو اين نهاد شد.

او دوبــار به دیــدار امــام رفت و با شــروع جنگ 
تحميلى، در ۱8سالگى و در تاريخ ۱3۵9/۱0/۱0 
از طريق بسيج به جبهه  هاى حق عليه باطل 
ايالم و سرپل ذهاب اعزام شد. به خاطر دفاع 

از دين و پيام امام خمينى)ره( به جبهه رفت.
او ابتدا به عنوان يک بسيجى به جبهه اعزام 
شد كه پس از مدتى به عنوان پاسدار رسمى 
سپاه پاسداران معرفى شد. در عمليات  هاى 
چــزابــه، فتح المبين، بيت المقدس، والفجر 
ــک، 3 و 4، خــيــبــر،  ــ مــقــدمــاتــى، والــفــجــر ي
بـــــدر، والـــفـــجـــر8، كـــربـــالى يــــک، مــيــمــک و 
ــداركــات نيرو،  كــربــالى۲شــركــت داشـــت. در ت
تغذيه و يا خط مقدم فعاليت مى  كرد و در گروه 

تخريب نيز بود.
وقتى از مسئوليتش در جبهه پرسیده مى  شد، 
مى  گفت: من يک رزمنده هستم. سيدهاشم 
آراسته حتى درجه  فرماندهى را هم قبول نكرد. 

دوست داشت فقط براى خدا كار انجام دهد.
شهيد در مـــورد كــارگــروه تخريب مى  گويد: 
بچه  هاى تخريب در عمليات  ها نقش مهمى را 
ايفا مى  كنند. كار آن  ها برداشتن و كاشتن مين، 
زدن جاده، خراب كردن پل  ها، برداشتن موانع 
از مسير نيروهاى خــودى و كاشتن موانع در 

مقابل دشمن است.
در جبهه دوبــار مجروح شد. يک  بار از ناحيه  
گوش و يک  بار تير به دستش اصابت كرده بود.
به عنوان پاسدار در جبهه حضور يافت. سوم 
مهر۱3۶۵، با سمت فرمانده واحد تخريب در 
جزيره مجنون عراق به شهادت رسيد. مزار او 

در بهشت رضا واقع است.

توزیع ۷۵ هزار تن نهاده دامی 
بین عشایر خراسان رضوی 

محمد نبوی فرد، مدیرکل امور عشایری خراسان 
رضــوی گفت: به منظور حمایت از دامپروران 
عشایر و عبور از بحران خشکسالی، از ابتدای 
امسال 7۵هـــزار تن علوفه و نهاده  دامــی بین 

عشایر این استان توزیع شده است.
وی ادامه داد: از مجموع این نهاده های دامی 

حدود 40هزار تن، کنسانتره ویژه بوده است.
با توزیع کنسانتره ویژه بین دامــداران عشایر 
هزینه تولید هر کیلوگرم گوشت قرمز به وسیله 
آنان نسبت به سایر دامداری های این استان 

3۵درصد کاهش یافته است.
مدیرکل امور عشایری خراسان رضوی گفت: 
مصرف کنسانتره ویژه دام های عشایر و اجرای 
طرح پرواربندی منجر به افزایش سوددهی و 
درآمد عشایر خراسان رضوی شده که این امر 
در جلوگیری از مهاجرت روستاییان و عشایر به 

شهرها نقش مهمی ایفا کرده است.

به مناسبت میالد حضرت فاطمه)س( 
و در آستانه فرارسیدن دهه مبارک 

ــروی زمینی  ــی ــه هــمــت ن فــجــر، ب
ــداران انـــقـــالب  ــ ــاســ ــ ــ ســـپـــاه پ

ــری جهیزیه  اســالمــی ۲۵سـ
به نوعروسان زیرکوه اهدا 

شد.
ــه گـــــــــزارش بـــاشـــگـــاه  ــ بـ
ــوان،  ــ خـــبـــرنـــگـــاران جـ
مــراســم جشن ازدواج 
آســـــــــــان و اهـــــــــدای 
جهیزیه به ۲۵نوعروس 
زیرکوه با حضور سردار 
نوری؛ جانشین نیروی 
ــاه، ســـردار  زمــیــنــی ســپ
قاسمی؛ فرمانده سپاه 
ــا اســـتـــان  ــــرضــ ــارال ــــصــ ان

و جــمــعــی از مــســئــوالن 
اســـتـــانـــی، شــهــرســتــانــی و 

نیرو های نظامی و انتظامی در 
محل مصالی نماز جمعه شهر 

حاجی آباد برگزار شد.
هــر ســری جهیزیه شــامــل یخچال، 

لباسشویی، جاروبرقی، ظروف آشپزخانه 
و فرش است. 

 اهدای جهیزیه 
به ۲۵ نوعروس زیرکوهی 

ــردم پنج  محمد پــاک مــهــر،نــمــایــنــده مـ
شهرستان خراسان شمالی گفت: 
در حال حاضر بزرگ ترین چالش 
پیش روی صنایع استان، قطعی 
گاز و فقدان سوخت جایگزین 
است. یکی از ابرچالش های 
مــزمــن پــیــش روی صنایع 
ــادر خـــراســـان شمالی  مــ
ــع با  ــای خـــامـــوشـــی صــن
ــروع فــصــل ســرمــا و  شــ
افت فشار گاز خانگی و 
قطعی سوخت مصرفی 

آن هاست.
وی بابیان اینکه ضرر و 
زیان وارده به این صنایع 
گاهی جبران ناپذیر است، 
ــزود: در ایـــن زمــیــنــه در  ــ افـ
تــهــران بــرای اتــخــاذ تصمیم 
مناسب و ماندگار درخصوص 
ــع دائــمــی مــعــضــل سوخت  رفـ
زمستانی جایگزین صنایع خراسان 
شمالی جلسه  فــوری تشکیل شد و 
ذخیره سازی سوخت زمستانی برای مدت 

یک ماه پیگیری و به تصویب رسید.

 قطعی گاز و نبود سوخت
 چالش صنایع خراسان شمالی

مقدم          عتیق علی بن احمد بن ملک اسماعیل 
طوسی معروف به خواجه عتیق منشی، از نوادگان 

خــواجــه نصیرالدین طــوســی و از دولــتــمــردان و 
هــنــرمــنــدان دوره شــاه اســمــاعــیــل اول و 

ــوده کــه خط  شاه تهماسب صــفــوی بـ
نستعلیق را بسیار خوب می نوشته و 

در دیوان انشاء، مقامی مهم داشته 
اســت.خــواجــه عتیق منشی، از 
اعقاب خواجه نصیرالدین طوسی و 
واقف یکی از بهترین امالک آستان 
قدس رضوی )امالک کنه بیست و 
مزرعه نمونه( و موقوفات گرانبهای 
دیگری است. او همچنین نخستین 

متولی دولتی آستان قدس در قرن 
دهم هجری بوده است.

سال دقیق آغاز و انجام تولیت و سال 
فوت خواجه عتیق روشن نیست، اما 

او باید بین سال های 9۱۶ تا 93۱ قمری 
متولی ایــن آستان مقدس بــوده باشد، زیرا 

ــادی را  در جــمــادی االخــر ســال 93۱ امـــالک و رقــبــات زیـ
وقــف آســتــان قــدس کــرد و بـــرای خــود نیز مقبره ای 
مجلل در حرم مطهر ساخت اما مقبره وی امروزه 
مجهول المکان است، جز اینکه می دانیم 
مقبره در کنار مدرسه باالسر بوده 
کـــه آن مـــدرســـه هـــم امـــروز 
تبدیل به رواق 

دارالوالیه شده است.
وقف نامه عتیقی، قدیمی ترین وقف نامه موجود در 

آستان قدس رضوی و یکی از بزرگ ترین و آبادترین 
رقبات وقفی آن به شمار می آید. واقف در 

این وقف نامه، فهرست دقیق رقبات و 
مزارع )کنه بیست، کاریز پایین، شاه 

طــغــای، جــایــاب اخلمد و رادکـــان(، 
قنات ها )چــاه خاصه تماماً، قنات 
دایره و ثلثان قنات جاریه حمید(، 
باغ ها )عماد، گالبکار، باغ مشهور 
به امیر حسین بقّال و تمامت یک 
نصف باغ مشهور به باغ عالءالدین( 
حمام، نیم آالز آب رودخانه شاندیز، 
طاحونه ها و سراهایی که در مشهد 
و حومه و ابیورد )واقع در ترکمنستان 
کــنــونــی( »بــه بیع شــرعــی از مالک 

حقیقی خریده« و تا آن زمــان مالک 
و متصرف آن بـــوده، بــه قصد وقــف بر 

روضه منوره رضوی شرح می دهد. محصول 
و منافع حاصل از این رقبات، به موجب وقف نامه، باید 

در موارد عمارت خود رقبات، مصالح زراعــت، اطعام 
فقرا، مساکین، صادرین، واردیــن، مرضای غربا، 

روشــنــایــی روضـــه مقدسه مــنــوره متبرکه، 
خــدام، حفاظ و مرتزقه عتبه علیّه، 

حسب الصالح متولی صرف 
و هزینه شود.

»خواجه عتیق« نخستین متولی آستان قدس رضوی

نام آوران خراسان
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