
ــداران انــقــاب  ــاســ ــ ــده نـــیـــروی قـــدس ســپــاه پ ــان ــرم ف
مقاومت  بین المللی  جبهه  امـــروز  گفت:  اســامــی 
رشد  روز  هــر  خوشبختانه  و  اســت  شــده  تشکیل 
می کند. پیدا  اســام  جهان  در  بیشتری  توسعه   و 
سردار اسماعیل قاآنی روز جمعه در آیین راهپیمایی 
روز جهانی قدس در حرم مطهر امام رضا)ع( افزود: 
ما به عنوان جمهوری اسامی از پیش از انقاب و 
به ویژه پس از انقاب اسامی به جلوداری امام راحل 
و رهبر معظم انقاب رسماً اعام می کنیم هر جبهه ای 
که در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی بلند شود، از 

آن حمایت می کنیم، از هر جبهه 
گــســتــرده ای کــه علیه ایـــن رژیــم 
روانــش  و  روح  بــه  کند،  عملیات 
قاآنی  ســـردار  می فرستیم.  درود 
ادامه داد: امام راحل پیشقراول ...

آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:

مسئله قدس مسئله جهان اسالم است
سردار قاآنی در مراسم روز قدس 

در مشهد مقدس:

جبهه بین المللی 
مقاومت تشکیل 

شده است
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پژمان فر، نماینده مردم مشهد در مجلس:

 اهدای لوح تقدیر
مشکل کارگران را حل نمی کند

خراسان رضوی

 آزادی ۵۴۹ زندانی 
در قالب طرح »نذر هشتم«

خراسان شمالی
 بهره برداری از 8۴پروژه آموزشی 

در یک سال

خراسان جنوبی

 حمایت از بخش خصوصی 
با تسهیالت کم بهره
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قاچاق مسلحانه مواد مخدر  بین المللی  باند 
به سرکردگی شرور خطرناک و تحت تعقیب 
به هویت »جواد آفاق« در حالی با اقدام های 
امــام  گــمــنــام  ــازان  ــربـ نفسگیر سـ و  پــیــچــیــده 
زمان)عج( و مأموران ستاد مبارزه با موادمخدر 

خراسان رضوی متاشی و تمامی اعضای آن 
دستگیر شدند که سرکرده باند چندی پیش در 
اقدامی مسلحانه یک نفر را در مشهد با روش 
وحشتناکی به قتل رسانده بود. باند خطرناک 
»آفاق« از چند سال پیش اقدام های مسلحانه 

و شرارت آلود خود در شهر مشهد و خراسان 
رضوی را به شدت افزایش داده بود. این افراد 
نه تنها در زمینه قاچاق مسلحانه مواد مخدر از 
کشور افغانستان به داخل کشور و فروش آن 
در شهر مشهد فعالیت گسترده ای داشتند، 

بلکه با هدایت »جواد آفاق« و انجام سلسله 
اقدام های هنجارشکنانه موجب ایجاد رعب و 
وحشت در میان شهروندان هم شده بودند.

در یکی از این موارد اعضای این باند با دستور 
سرکرده خود که در حوالی روستای خلق آباد...

تفهیم اتهام محاربه به اعضای باند »آفاق« 

باند قاچاق بین المللی موادمخدر متالشی شد
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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بدینوسیله از کلیه اعضاءشرکت مذکور ویا نمایندگان قانونی ایشان دعوت میشود تا درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت که راس ساعت 9صبح روز پنج شنبه 1401/2/22درمحل شاندیز مجتمع فرهنگی دشت بهشت تشکیل میگردد 
حضور به هم رسانند.کسانیکه امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند تامورخه 1401/2/21درساعت اداری به ادرس 
دفتر تعاونی واقع دربلوار خیام 30جنوبی سمت راست پالک 1مراجعه وکالت کتبی خود را به شخص مورد نظر جهت شرکت 
درجلسه ارائه نمایند.ضمنا هر عضو حداکثر وکالت سه نفر وهرغیر عضو می تواند وکالت یک نفر را عهده دار باشد ضمنا 
کسانیکه تمایل به عضویت بازرسی شرکت را دارند ظرف مدت یک هفته از این تاریخ به دفتر شرکت درساعت اداری 

مراجعه وتقاضای کتبی خود راارائه نمایند.
دستور جلسه

1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس شرکت 2-تصویب صورت مالی سال)1400(3-تصویب بودجه پیشنهادی سال 
)1401 ( 4-انتخاب بازرس 5-تصویب حق جلسه اعضای هیئت مدیره وبازرس 6-تفاهم نامه شماره 8695با شهرداری 
ش��اندیز 7- ابطال کلیه اس��ناد قبلی اعم از برگه های سهام وقرارداد واگذاری زمین - 8-تحویل برگه سهام جدید 9- 
پرداخت مبلغ 650هزارتومان برای هزینه های جاری شرکت 10 -تعیین روزنامه کثیر االنتشار قدس )خراسان(11 -بدین 

وسیله به اقای سید جواد کمالی مدیر عامل وکالت داده می شود جهت انجام تغییرات ثبتی اقدام نمایند.
هیئت مدیره شرکت

  اگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی بهشت آفرین شاندیز به شماره ثبت 8264   )نوبت دوم(   

آگهی مناقصه عمومی
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  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد مناقصه های عمومی همزمان با 
ارزیابی ) فشرده ( یک مرحله ای به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید . الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به 
آدرس  https://www.setadiran.ir /setad/cms/home  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
مبلغ تضمینشماره فراخوانشرح فراخوانردیف

واگذاری امور اعزام و انتقال بیماران در بیمارستان آموزشی ، درمانی نهم دی و بیمارستان 1
امام حسین )ع( تربت حیدریه 

2001004688000014720/000/000

مشارکت با بخش غیردولتی در ارائه خدمات پیش بیمارستانی برخی از پایگاههای اورژانس 2
115 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

20010046880000151/750/000/000

واگذاری امور نگهداری ، تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی دانشگاه علوم 3
پزشکی تربت حیدریه 

20010046880000161/600/000/000

داروخانه 4 مصرفی  لوازم  و  تجهیزات   ، دارو  توزیع  و  فروش   ، نگهداری  مدیریت  واگذاری 
بیمارستان آموزشی ، درمانی نهم دی و بیمارستان امام حسین )ع( تربت حیدریه 

20010046880000171/750/000/000

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 8 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1401/02/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 8 روز شنبه  تاریخ 1401/02/24      زمان بازگشایی پاکت ها :   ساعت 8:10 روز شنبه تاریخ 1401/02/24

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس تربت حیدریه خ قرنی – قرنی 
یک ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و تلفن  52242035 -051می باشد 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی نوبت دوم در س��اعت 10صبح 
1401/03/02 در محل مسجد امام علی )ع( واقع در خیابان 

محدثی برگزار می گردد.
از کلی��ه اعضای ش��رکت تعاونی دعوت می ش��ود با همراه 
داش��تن کارت شناس��ایی و مدارک عضویت خود در مجمع 
فوق شرکت نمایند. چنانچه حضور عضوی در مجمع میسر 
نیس��ت م��ی تواند به موج��ب وکالتنامه کتبی ب��ه امضاء و 
مهر تعاونی رس��یده باشد حق رای خود را به عضو دیگر یا 
نماینده تام االختیار خود واگذار نماید . که الزم است عضو 
به همراه وکیل یا نماینده ایش��ان از س��اعت 10 الی 12 طی 
روزه��ای 1401/02/25 الی 1401/03/01 به دفتر ش��رکت 
تعاون��ی ب��ه آدرس : باخرز -س��ه راهی ارزن��ه - تعاونی 
وحدت مراجع��ه 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 هیات مدیره و بازرس

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

4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ) برای 
مدت 3 سال ( و بازرس )برای مدت یک سال مالی(

٥-تصمیم گیری در مورد عملکرد و حسابهای قبل و تعیین 
خط مشی آینده شرکت

تذکر : با توجه به انتخابات هیات مدیره و بازرس��ان کلیه 
کاندی��دا های س��مت هیات مدی��ره و بازرس بایس��تی تا 
تاریخ  1/3/1٤01به دفتر ش��رکت تعاونی مراجعه و نسبت 
به ثبت نام و تحویل گواهی عدم سوء پیشینه تکمیل فرم 

کاندیداتوری اقدام نمایند.
هیات مدیره شرکت تعاونی گاوداران کردیان وحدت باخرز

آگهی دعوت مجامع عمومی عادی شرکت تعاونی تامین نیاز گاوداران کردیان وحدت باخرز 
به شماره ثبت 292 و شناسه ملی 10380048225
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ب��ا عنای��ت ب��ه م��اده 6 آیی��ن نام��ه اجرای��ی انتخاب��ات هی��ات مدی��ره و بازرس��ان اتحادی��ه ه��ای صنفی)موضوع 
تبصره3ماده22قان��ون نظ��ام صنف��ی(و در اج��رای مصوب��ه کمیس��یون نظ��ارت ب��ر س��ازمانهای صنفی شهرس��تان 
سبزوار،بدینوس��یله ازکلی��ه داوطلبان عضوی��ت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف عکاس��ان و تایپ و تکثیر 
شهرس��تان س��بزوار دارندگان ش��رایط ذیل،دعوت میشود از روز دوش��نبه مورخ 1400/02/05 ظرف مدت 15 روز 
حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 1400/02/19 با مدارک ذیل،ابتدادرسامانه ایرانیان اصنافiranianasnaf.ir -سامانه 
س��اران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،با درج شناس��ه صنفی،نس��بت به ثبت ن��ام وبارگذاری تصاویر 
مدارک مربوط به ش��رح ذیل،اقدام و س��پس ب��ا ارئه اصل و تصویر م��دارک ذیل الذکر،جهت ادام��ه فرآیند ثبت 
نام و تکمیل پرسش��نامه)در مهلت قانونی فوق(به دبیرخانه هی��أت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 
شهرستان سبزوار واقع در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان سبزواربه آدرس میدان طالقانی خیابان عالمه 
طباطبائی مراجعه نمایند. ش��رایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اس��المی ایران 2-اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری 
اس��المی ایران 3-نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر 4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر،ورشکستگی و 
افالس 5-عدم اعتیاد به مواد مخدر 6-عدم اش��تهار به فس��اد 7-داشتن حداق مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد 
فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه 8-حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتادوپنج سال 9-داشتن پروانه 
کسب معتبر دائم 10-داشتن وثاقت و امانت مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه عکس4*3جدید پشت نویسی شده 
2-س��ه س��ری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن 3-سه سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به 
هم��راه اص��ل آن 4-یک برگ تصوی��ر از آخرین مدرک تحصیلی)حداقل دیپلم(یا گواه��ی معتبر به همراه اصل آن 
5-ی��ک برگ تصویر از پروانه کس��ب معتبر دائم به همراه اصل آن 6-یک ب��رگ تصویر از اعتبارنامه افراد دارای 
س��ابقه عضویت درهیأت مدیره اتحادیه *داوطلبان محترم الزاما می بایس��ت قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه 
هیأت اجرایی،درس��امانه ایرانیان اصناف به ش��رح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و س��پس جهت 
ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه هیأت اجرایی مراجعه نمایند. *داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف 
و دستگاه های اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری، درانتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی، 
منوط به اس��تعفای آنان از ش��غل قبلی خود، پیش ازثبت نام در انتخابات اس��ت و اعالم رس��می پذیرش استعفای 
کارکنان اش��اره ش��ده پیش از شروع به کار در هئت مدیره اتحادیه الزامی است. *اسکن اصل مدارک شناسنامه-

کارت ملی-پروانه کس��ب-اعتبارنامه و مدرک تحصیلی هنگام ثبت نام الزامی می باشد*براس��اس دادنامه شماره 
1165*-1166مورخ1399/9/29هی��ات دی��وان عدالت اداری و بخش��نامه های مرکز اصناف و ب��ازرگان ایران،اعضای 
اتحادی��ه هایی که بی��ش از دودوره متوالی یاچه��اردوره متناوب در اتحادیه عضویت داش��ته اند،مجازبه ثبت نام 

نمی باشند.
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار )هیئت اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی( » آگهی ثبت نام نوبت اول «
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 جلسه در مورخ 1401/2/27 ساعت 11/00 صبح 
در محل بلوار کشاورز- پالک 94 واحد 5 برگزار 

می گردد.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
2- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
3- تغییر آدرس قانونی شرکت

4- تعیی��ن بازرس اصلی و علی البدل و س��ایر 
تصمیمات در صالحیت مجمع 

هیئت مدیره

 آگهی دعوت مجمع عمومی 
شرکت بادران پارس نیروگستر خاوران 

)سهامی عام- شماره ثبت 46156( 
نوبت اول
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 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق 
العاده که در س��اعت 10:00 م��ورخ 1401/02/26 
به نشانی: مش��هد،  بلوار امام خمینی ، خیابان 
ش��هید توالیی )امام خمینی 50(، طبقه چهارم 
ساختمان اداره پست مرکزی، پارک فاوا،  خانه 
خالق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک برگزار 

می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

افزایش سرمایه
رئیس هیئت مدیره

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت پیشگامان فرا رسانه سروش 

) سهامی خاص ( به شماره ثبت 38527 
و شناسه ملی 10380542348 ) نوبت اول(
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جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت اول در روز شنبه مورخ 1401/02/31 راس ساعت 10 صبح در 
محل سالن  اداره آموزش و پرورش طرقبه تشکیل خواهد شد . هر عضو تا 3 نفر وکالت کتبی و غیر 

عضو یک نفر وکالت کتبی تا قبل از برگزاری مجمع به شرکت ارائه دهند.
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی شرکت از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته درخواست 

کتبی خود را به شرکت ارائه دهند.
دستور جلسه :

1-گزارش عملکرد سال 1400 شرکت توسط هیئت مدیره و بازرس 
2-طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد مالی سال 1400 تعاونی شامل : عملکرد ، ترا زنامه ، حساب 

سود و زیان ، تقسیم سود و سایر گزارش های مالی تعاونی 
3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401

4-طرح و تصویب اجازه عقد ، عقود اسالمی با بانک ها به هیئت مدیره 
5-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت اول 
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طرقبه شاندیز به شماره ثبت 2166

هیئت مدیره شرکت
تعاونی مصرف فرهنگیان طرقبه شاندیز 

40
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بدین وس��یله از کلیه اعضای  ش��رکت مذکور ویا نمایندگان قانونی ایش��ان دعوت میشود تا در 
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( ش��رکت که راس ساعت 10 صبح مورخ  1401/2/22 
در محل مشهد ، الهیه ،بلوار محمدیه 5 ، مجتمع باران ، بلوک 1 واحد 30 تشکیل میشود حضور 

بهمرسانند .
کسانیکه امکان حضور در جلسه را ندارند میتوانند تا  دو روز قبل از مجمع در ساعات اداری به 
دفتر تعاونی  مراجعه ووکالت کتبی خودرا به شخص مورد نظر جهت شرکت در جلسه ارائه نمایند 

ضمنا هر عضو حداکثر وکالت سه نفر وهر غیر عضو میتواند وکالت یک نفر را عهده دار باشد.
دستور جلسه:

1-اتخاذ تصمیم  در خصوص  انحالل شرکت 
2-تعیین مکان تصفیه

3-دادن وکالت به هیئت تصفیه جهت ثبت مصوبات جلسه مجمع عمومی فوق العاده
هیئت مدیره 

آگهی دعوت مجمع عمومی  فوق العاده  شرکت تعاونی   مسکن  کارگران روزنامه قدس
                                 به شماره ثبت 6416)نوبت اول(                     تاریخ انتشار 1401/2/10

40
10
13
45



   روز بصیرت و 
اعالم حمایت  
نظری، استاندار 
خراسان رضوی 
گفت: حضور پرشور 
و حداکثری مردم 
در راهپیمایی 
روز جهانی قدس 
نشان از بصیرت 
آنان دارد. مردم 
روزه دار با حضور 
در این راهپیمایی 
آمادگی خود برای 
همراهی با مردم 
فلسطین و آزادی 
قدس از چنگال 
صهیونیست ها را 
اعالم می کنند.

کـرد:  بیـان  قاآنـی   سـردار 
هرچنـد امـام راحـل از موضـوع 
دفاع از فلسـطین شروع کردند 
امـا روز قـدس را بـه عنـوان روز 
اسـام و احیـای اسـام و دفـاع 
از همه مظلومان اسـام تعمیم 

می دهنـد.
وی اظهـار کـرد: در طـول ۷۰ سـال و انـدی گذشـته 
صهیونیسـت ها هیـچ گاه نتوانسـتند یـک ملـت 
واحد باشـند، هیچ چیز از آن ها رسـانه ای نمی شود 
در حالی که در بین آن ها تبعیض نژادی در اوج خود 
قـرار دارد، اختاف طبقاتـی در درون این رژیم بیداد 
می کنـد، عمدتـاً خشـونت گرا و بـه شـدت بـه دنیـا 
وابسته هستند و فتنه و فسـاد زیادی در بین آن ها 
موج می زند، ریسـمان هر فتنـه ای که بگیرید کانون 
فسادش، رژیم صهیونیستی است.  فرمانده قدس 
سـپاه اظهار کرد: با پیـروزی انقاب اسـامی همین 
که این نظام الهی با رهبـری والیی خود پـا در عرصه 
مبـارزه مسـتقیم میدانـی بـرای مقابلـه بـا ایـن رژیم 
جنایتـکار گذاشـت، فرزنـدان تربیـت شـده انقاب 
در برابـر ارتـش رژیـم صهیونیسـتی ایسـتادگی 
کردنـد ازایـن رو طـی ۲۰ سـال گذشـته ایـن رژیـم در 
چندیـن مرحلـه بـا بـه راه انداختـن جنـگ چیـزی 
جز شکسـت عایدش نشـده اسـت. فرمانده سـپاه 
قدس بـا بیان اینکـه باید آبـروی ایـن رژیم جنایتکار 
را بـرد، گفـت: چنـد مـاه پیـش خبـری بـه ایـن رژیـم 
رسـید کـه دو پهپـاد ناشـناس بـه سـمت سـرزمین 
اشـغالی در حرکـت اسـت، ۴۱ هواپیمـای جنگـی و 

شناسـایی پهپـاد ایـن رژیـم غاصـب از سـر شـب تـا 
صبـح مشـغول شناسـایی ایـن پهپادهـا بودنـد، اما 
نتوانسـتند کاری کننـد، بعـد بـه مـردم خـود دروغ 
گفتنـد کـه رزمایـش برگـزار کرده انـد. وی بیـان کـرد: 
این در حالی اسـت که بایـد مرد می بودنـد و حداقل 

جـواب مـردم خـود را می دادنـد، حـزب هللا قهرمـان 
یـک هواپیمـای بـدون سرنشـین خـود را حـدود ۱۰۰ 
کیلومتر داخل سرزمین اشغالی فرستاد تا دور بزند 
و فیلـم و عکـس بگیـرد و برگـردد، در حالـی کـه رژیـم 
 مدعی بود اگر پشـه ای در آسمان سرزمین اشغالی 

حرکت کند، آن را خواهد زد.

 خراسان شمالی در روز قدس ◾
 سرشار از شور و فریاد شد

هــزاران نفــر از مــردم مؤمــن، روزه دار و انقابــی 
خراســان شــمالی دیــروز بــا لبیــک بــه فراخــوان 
تاریخــی امــام خمینــی)ره( بــرای شــرکت در 
راهپیمایــی روز جهانــی قــدس بــه خیابان هــا آمدنــد 
و یکصدا آوای آزادی بیت المقــدس از چنگال رژیم 
صهیونیســتی را فریاد زدنــد. مــردم این اســتان اعم 
از شــیعه و ســنی روز جمعه همگام با مردم سراســر 
کشــور بــا برگــزاری راهپیمایــی گســترده و ســر دادن 
فریادهای »مرگ بر اســرائیل« و »مــرگ بر آمریکا« 
انزجــار خــود از جنایت هــای رژیــم صهیونیســتی 

غاصــب را بــه نمایــش گذاشــتند.
راهپیمایــان بــا پارچه نوشــته هایی حاوی شــعارهای 
»قــدس شــریف آزاد بایــد گــردد« و شــعارهایی 
بــه زبــان عربــی خواســتار توقــف جنایت هــای 
صهیونیســت ها و خــروج ایــن رژیــم مجعــول از 
ســرزمین های اشــغالی شــدند. حضــور علمــای 
اهــل ســنت و شــهروندان ترکمــن در راهپیمایــی روز 
قــدس جلــوه خاصــی بــه ایــن آییــن بخشــیده بــود. 
راهپیمایــان خراســان شــمالی در آییــن روز جهانــی 
قدس ضمــن اعام حمایــت از قیــام انتفاضــه مردم 
فلســطین و مقاومــت حــزب هللا لبنــان در برابــر 
اســرائیل، خواســتار حفــظ وحــدت و یکپارچگــی 
جهان اســام در ادامه مبارزه با رژیم صهیونیستی 

شــدند.

 قطع پشتیبانی از دشمن غاصب  ◾
در حمایت از فلسطین

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه همه باید 
ملت فلسطین را بــرای تــداوم مبارزه و مقاومت 
ــاری دهــنــد، گفت: مهم ترین رکــن حمایت از  ی
فلسطین قطع پشتیبانی از دشــمــن غاصب 

است.
جــواد قناعت، در سخنرانی روز جهانی قدس 
اظهار کرد: روز قدس یک روز به معنای حقیقی 
کلمه روز بین المللی اسامی است. وی با بیان 
اینکه فلسطین باید با همه پرسی از همه ادیان 
و اقـــوام فلسطینی بــه دســت ایــن ملت سپرده 
شــود، افـــزود: موضوع فلسطین مسئله جهان 
اسام و بشریت است و آمریکا و غرب به جامعه 
جهانی صریحاً دروغ می گویند و مبنای آنان بر 
دروغ و فریب است، فلسطین از بحر تا نهر است 
و روز قــدس نشان و صف بندی حق در مقابل 
باطل و صف بندی عــدل در مقابل ظلم است. 
ــزارش ایــســنــا، اســتــانــدار خــراســان جنوبی  بــه گـ
بیان کرد: بیش از ۷۰ سال است سعی می کنند 
فلسطین را از نقشه جغرافیای اسامی محو 
 کنند که حضور ملت جمهوری اسامی این را

 نقش برآب کرد.
قناعت تصریح کرد: جهان اسام امروز راهکار 
مقاومت را در پیش گرفته اســت و روز قدس 
حرکتی بسیار عمیق و پرمعناست و فقط یک 
راهپیمایی ساده نیست بلکه درک و شعور ملت 

غیور ایران و خلق حماسه است.

سردار قاآنی در مراسم روز قدس در مشهد مقدس:

جبهه بین المللی مقاومت تشکیل شده است

نماز نماز 
جمعهجمعه

آیت اهلل علم الهدی: مسئله قدس مسئله جهان اسالم است
نماینـده ولـی فقیـه در خراسـان رضـوی و امـام جمعـه 
مشـهد گفـت: امـروز آزادی قـدس و فلسـطین موضوع 
اصلـی جهـان اسـام و محـور نظـام و مبنـای سیاسـت 

خارجـی کشـورمان در عرصـه بین المللـی اسـت.
آیـت هللا سـیداحمد علم الهـدی در خطبه هـای نمـاز 
جمعـه مشـهد، افـزود: امـروز بـرای نسـل جـوان ایـن 

مسـئله مطـرح اسـت که فلسـطین یـک کشـور بـا مردم 
دیگـر اسـت، چـرا بایـد مسـائل کشـور دیگـری را در 
مسـائل ملـی خـود مطـرح کنیـم و راهبـرد سیاسـی 
مـا بشـود. دشـمن هـم در ایـن زمینـه تبلیغـات و 
شـبهه افکنی می کند کـه باید در ایـن زمینـه جوانانمان 

را آگاه سـازیم.

 وی تصریح کرد: نسل جوان در کشورمان امام راحل را 
ندیده و سـرآغاز انقاب را تنها به روایت صدا و تصویر 

می شـنود، دفاع مقدس را هم ندیده است.
وی بیـان کـرد: مـا مسـلمان و شـیعه اهـل بیـت)ع( و 
وابسـته بـه پیامبـر)ص( هسـتیم بـر همیـن اسـاس بـا 
هـر مسـلمانی در جای دیگـر نسـبت داریـم، اما بـا کافر 

حتی در جامعه خـود نسـبتی نداریم. آنچه امـروز ما را 
با همـه دنیا متصـل می کند، نسـبت دینـی و اجتماعی 

و نـه مـرزی و جغرافیایـی اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در خراسـان رضـوی اظهـار کـرد: 
فلسـطین و قدس مربـوط به جهان اسـام اسـت و تنها 

بـه یـک نقطـه و یـک امـت نیسـت.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: امروز روز قدس
جبهه بین المللی مقاومت تشکیل شده است و خوشبختانه هر روز 

رشد و توسعه بیشتری در جهان اسالم پیدا می کند.
به گزارش ایرنا، سردار اسماعیل قاآنی روز جمعه در آیین راهپیمایی 

روز جهانی قدس در حرم مطهر امام رضا)ع( افزود: ما به عنوان 

جمهوری اسالمی از پیش از انقالب و به ویژه پس از انقالب اسالمی 
به جلوداری امام راحل و رهبر معظم انقالب رسمًا اعالم می کنیم هر 

جبهه ای که در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی بلند شود، از آن 
حمایت می کنیم، از هر جبهه گسترده ای که علیه این رژیم عملیات 
کند، به روح و روانش درود می فرستیم. سردار قاآنی ادامه داد: امام 

راحل پیشقراول مقابله با رژیم کودک کش خبیث صهیونیستی بوده 
است، ذات این مرد الهی با دفاع از مظلوم عجین شده بود اما در قضیه 

فلسطین و دفاع از مردم آن، برتری در وجود امام راحل می دیدیم. 
ایشان در سال های پیش از انقالب نیز همیشه در دفاع از مردم 

فلسطین جلودار بودند و آن را یک امر واجب برای مردم می دانستند.
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خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
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نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864
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گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702
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نقاشی نظری
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پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
بانازلترین قیمت دراسرع وقت

09199197160
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میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868
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داربست سازه
پایدار

09153185163

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
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ط
/1

40
81

35

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
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کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
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گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715
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گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1

41
24

56

خریدار عادالنه

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

09302978698

ط
/1

40
44

11

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1

40
81

90

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

ج
/1

40
08

72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

پ
/1

40
42

52

پ
/1

40
42

53

ط
/1

40
09

48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ج
/1

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

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/1

40
70

77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ط
/4

01
00

74
8

تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

ج
/1

41
06

60

ج
 / 

14
05

52
6

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

09380904479

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

حسابدار

پرده و مبلمان

ج
/1

40
67

17

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

خدمات
پزشکی و درمانی

ج
/4

01
01

12
4

چاپ ونشر 
چاپ آثارشما درکمترین
 زمان وکمترین هزینه 

09921177964

چاپ و پخش تراکت

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

41
13

30

آژانس های مسافرتی



دستگیری 
سارق اماکن 
خصوصی 

بجنورد
سردار مطهری زاده 

فرمانده انتظامی 
خراسان شمالی 

گفت: سارق 
سابقه دار اماکن 

خصوصی که اقدام 
به 20 فقره سرقت در 

شهرستان بجنورد 
کرده بود در پی یک 
علمیات غافلگیرانه 

دستگیر شد.

خبرخبر
روزروز

 قتل، راه بندان  ◾
و فرار از کشور

در یکی از این مــوارد اعضای 
ــن بــانــد بــا دســتــور ســرکــرده  ای
خــود کــه در حــوالــی روستای 
خلق آباد زندگی مخفیانه ای 
داشتند، برای قدرت نمایی به جاده کالت مراجعه 
و پس از بستن راه عبور و مرور شهروندان اقدام 
به تیراندازی با سالح گرم به سوی خودرو های 
عبوری و حتی مغازه های اطــراف می کنند. این 
ــاق« در یک  ــواد آفـ پــایــان کــار آن هـــا نــبــود و »جـ
درگیری مسلحانه دیگر با قساوت تمام یک نفر 
را با شلیک های مکرر گلوله و زدن تیر خالص 
کشت و پس از این واقعه ایــران را ترک کرد و با 
همکاری و پوشش اعضای باند مسلحانه قاچاق 

بین المللی مواد مخدر به افغانستان گریخت.
باتوجه به این موضوعات و افزایش نگرانی های 
عمومی از سوی مردم منطقه، گزارش اقدام های 
باند شــرارت و قاچاق مسلحانه مــواد مخدر از 
ســوی ســربــازان گمنام امــام زمــان)عــج( و پلیس 
مبارزه با موادمخدر به دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد منعکس و حساسیت های موجود و نحوه 
اقدام های اعضای این باند موجب شد تا پرونده ای 
در شعبه 901 دادســرای انقالب مشهد مفتوح و 
توسط بازپرس محمودی مورد رسیدگی قرار گیرد.
مقام قضایی بازخوانی اقدام های جنون آمیز 
و خطرناک باند شــرارت و قاچاق مسلحانه و 
بین المللی مــواد مخدر به ایــن نتیجه رسید 
ــاق« به  ــواد آفـ کــه ســرکــرده بــانــد بــا هــویــت »جـ
صــورت کامالً حــرفــه ای دســت به قاچاق مواد 
مخدر از کشور افغانستان می زند و در آن سوی 
مرزها افرادی اقدام های مجرمانه او را پوشش 

می دهند.
بــررســی هــای موشکافانه بــازپــرس پــرونــده که 
رسیدگی ویژه به ماجرا را در دستور کار داشت 
همچنین روشن کرد سرکرده باند مخفیانه به 
ــران آمــده و با همراهی اعضای ایــن باند در  ای
حوالی شهر مشهد اقدام به تولید مواد مخدر 
از نوع شیشه می کند و در حال حاضر آن ها 
از عــامــالن اصلی تــوزیــع مــوادمــخــدر در شهر 

مشهد هستند.

 درگیری مسلحانه با مردان قانون ◾
و دستگیری باند آفاق

کار به این مرحله که رسید دستورات تکمیلی 
مقام قضایی در اختیار ضابطان قرارگرفت و 
سربازان گمنام امام زمان)عج( و پلیس مبارزه 
 بـــا مــــواد مــخــدرخــراســان رضــــوی بـــا تشکیل 
یک تیم مشترک عملیاتی، رد زنی سرکرده باند و 

دیگر اعضای خطرناکش را آغاز کردند.
با پیگیری های شبانه روزی و پوششی در مناطق 
قرمز احتمال حضور این افــراد توسط منابع و 
مخبران منطقه ای داده می شد که به صورت 
مستمر ادامه داشت تا اینکه نخستین سرنخ از 
تحرکات اعضای باند بدست آمد. موضوع نشان 
می داد تعدادی از اعضای باند »آفاق« در حوالی 
روستای کاهو یک ویال را تبدیل به محل تولید 
مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کرده و از آنجا 
شیشه ها را بین جوانان شهر توزیع و درآمد های 

هنگفتی به جیب می زنند.

هماهنگی های الزم بــا مــقــام قضایی صــورت 
می گیرد و مــأمــوران بــه محل اعـــزام و منطقه 
را تحت کنترل می گیرند. وقتی اعضای باند 
پی می برند مأموران همه جا را محاصره کرده اند 
و از آن هـــا می خواهند بـــدون درگــیــری تسلیم 
قانون شوند، دست به سالح می برند، اما این 
اقدام با واکنش سریع و به موقع مأموران و آتش 
متقابل همراه می شود که یکی از اعضای باند 
زخمی و سه نفر دیگر که در میان آن ها سرکرده 
باند نیز حضور داشت دستگیر می شوند. پس 
از پایان ایــن عملیات محل مــورد بازرسی قرار 
می گیرد که در پی آن حدود 70کیلوگرم هروئین، 
مقادیری مواد مخدر از نوع شیشه، ادوات و مواد 
اولیه تولید موادمخدر صنعتی به همراه یک 
کلت جنگی و چندین فشنگ مربوط به سالح 

کالشنیکف کشف شد.
با دستگیری این افــراد مشخص شد در میان 
اعضای باند برادر سرکرده باند که او هم از اوباش 

شناخته شده و خطرناک جاده کالت بود حضور 
دارد. در ادامه محل اختفای دو عضو دیگر باند 
هم مــورد شناسایی قــرار گرفت و آن هــا پیش از 
انجام هرگونه واکنشی و در پی یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر شدند.
درحالی که دستگیری این افراد موجی از شادی 
و قــدردانــی مــردم منطقه از دستگاه قضایی و 
نهادهای امنیتی و انتظامی را در پی داشــت، 
وقتی متهمان به شعبه بازپرسی منتقل شدند 
و بــازجــویــی هــای صــورت گرفته و اظهاراتشان 
مشاهده شــد، ایــن ماجرا هم لو رفــت که آن ها 
تعدادی از جوانان حوالی روستای خلق آباد را با 
ایجاد رعب و وحشت و تهدید در زمینه توزیع 
مــواد مخدر به کار گرفته بودند که این افــراد از 
ترس اقدام های »جواد آفاق« جرئت شکایت و 

اعتراض به ماجرا نداشتند.

 تفهیم اتهام محاربه و افساد فی االرض  ◾
به متهمان 

همچنین با بررسی صورت گرفته روی تراکنش 
حساب های بانکی افراد مرتبط با اعضای باند 
مشخص شد سرکرده باند برای پرداخت پول 
خرید و فــروش مــواد مخدر به قاچاقچی های 
بین المللی که در کشور افغانستان بودند روشی 
خاص داشت که تمامی زوایــای کار نیز لو رفت 
و حساب های بانکی آن ها که میلیاردها تومان 
موجودی داشت مسدود شد. در این عملیات  
ــواری نــیــز کــه در  ــودرو ســ چــنــدیــن دســتــگــاه خــ
اقدام های مجرمانه این افراد مورد استفاده قرار 

می گرفت هم توقیف شد.
سلسله اقدام های تبهکارانه و مسلحانه اعضای 
ــن بــانــد سبب شــد تــا بــه تمامی آن هـــا اتهام  ای
محاربه از طریق قاچاق مسلحانه مواد مخدر و 
افسادفی االرض تفهیم شود. اما به سرکرده این 
باند عالوه بر اتهامات مذکور با اتهام قتل عمد 

نیز روبه رو است.
درحالی تمامی اعضای این باند مخوف دستگیر 
و النه های فساد آن ها شناسایی و مورد ضربه 
قــرار گرفت که متهمان با قرار بازداشت موقت 
در اختیار مأموران قرار گرفته اند تا دیگر زوایای 

مخفی این پرونده نیز روشن شود.

تفهیم اتهام محاربه به اعضای باند »آفاق« 

باند قاچاق بین المللی موادمخدر 
متالشی شد

خراسان رضوی
 آزادی ۵۴۹ زندانی 

در قالب طرح »نذر هشتم«
۵۴9 نفر از زندانیان زندان های خراسان رضوی در 
قالب 1۸ دوره طرح نذر هشتم به نیت امام رضا)ع( 
و با همراهی خیران در دو سال گذشته آزاد شدند و 

به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.
مدیرکل زنــدان هــا و اقــدامــات تأمینی و تربیتی 
ــوی در آیــیــن طـــرح نـــذر هشتم و  خــراســان رضـ
آزادســـازی هشت نفر از زندانیان زنــدان گناباد 
گفت: در قالب تفاهم نامه همکاری مشترک 
اداره کل زندان ها و مرکز رسیدگی به امور مساجد 
ــن زنــدانــیــان پــس از آزادی،  خــراســان رضـــوی ای
زیر پوشش حمایت های معنوی و فرهنگی و 
اجتماعی قرار می گیرند و هرکدام از آنان به ائمه 
جماعات مساجد محل زنــدگــی خــود معرفی 
و بــا نــظــارت ایــن روحــانــیــون در نــمــاز جماعات 
مساجد حضور می یابند و با کمک افــراد خیر و 
ریش سفیدان محالت درخــصــوص اشتغال و 

حرفه آموزی آنان اقدام می شود.
 سعید سرباز جانفدا افزود: همچنین در قالب طرح 
»معراج« و با همکاری مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه خــراســان رضـــوی و مشارکت 1۵0 نفر از 
طالب حوزه های علمیه به عنوان مبلغ علوم دینی، 
دوره هــای معرفتی و بصیرت افزایی برای زندانیان 

برگزار می شود.
به گزارش صداوسیما، مدیرکل زندان ها و اقدامات 
تأمینی و تربیتی خراسان رضوی گفت: هدف از 
اجــرای این طرح که در مرحله نخست در زندان 
مشهد آغــاز شده و به تدریج در سایر زندان های 
ــن اســتــان گسترش می یابد،  شهرستان های ای
کمک به اصالح فرهنگی و تربیتی و افزایش سطوح 

معرفتی در زندانیان است.
 وی همچنین عصر دیروز در جریان بازدید از طرح 
احداث زندان جدید گناباد گفت: اجرای این طرح 
از 1۸ سال گذشته آغاز شده و هم اکنون با پیشرفت 

فیزیکی 77درصدی در حال ساخت است.
ــرای 77درصـــد  ــاز جــانــفــدا گــفــت: بـــرای اجــ ســرب
ــتــدا تاکنون  پیشرفت فیزیکی ایـــن طـــرح از اب
70میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، ولی با 
توجه به تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و 
سایر تجهیزات برای اجرای ۲۳درصد و تکمیل آن 

۴۵0 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
 وی گفت: ۲۳درصد باقیمانده طرح ساخت زندان 
گناباد شامل بخش های ابنیه، فاضالب، طرح فیبر 

نوری و راه دسترسی است. 
مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
ــرد: بــه دلیل طوالنی  خــراســان رضــوی اظــهــار ک
بودن روند ساخت زندان جدید گناباد برخی از 
بخش های آن فرسوده و در آستانه تخریب قرار 
گرفته و توجه بیشتر مسئوالن ذی ربط به تأمین 
اعتبار مناسب و سرعت بخشی در تکمیل آن 

ضروری است.
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قتل یک پاکبان در مشهد به ضرب گلوله
بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
از جزئیات قتل پاکبان مشهدی در خیابان  کشمیری 

خبر داد.
صادق صفری درخصوص جزئیات قتل پاکبان به ایسنا 
گفت: پاکبان عیسی جالیریان، ۵۵ ساله در زمان وقوع 
حادثه ساعت ۸:۴۵ دقیقه صبح پنجشنبه در خیابان 

کشمیری۶۲ مشغول انجام کار با لباس فرم مخصوص 
به خود بود. وی افــزود: علت قتل اصابت گلوله به سر 
این پاکبان است که البته گلوله ای دیگر نیز به زیر زانوی 
وی شلیک شده است. صفری بیان کرد: در محل حادثه 
پنج پوکه گلوله که یک پوکه مربوط به سالح کالشنیکف و 
چهار پوکه مربوط به سالح کلت کمری است، کشف شد. 

پس این احتمال وجود دارد که ضاربان بیش از یک نفر 
بوده اند.

 بــازپــرس ویــژه قتل عمد دادســـرای عمومی و انقالب 
مشهد ادامه داد: این احتمال هم وجود دارد که انگیزه 
قتل شخصی باشد یا پاکبان شاهد موضوعی بوده 
یا اعــالم جرمی کــرده باشد. در حال بازبینی تصاویر 

ــرای شناسایی ضــارب یا  دوربــیــن و بــررســی شــواهــد ب
ضاربان هستیم.

 صبح روز هشتم اردیبهشت، فرد یا افراد ناشناس به 
یکی از پاکبانان منطقه۳ مشهد تیراندازی کرده و وی را به 
قتل رساندند. گزارش های اولیه حاکی از شلیک حداقل 

چهار گلوله به سمت این پاکبان بوده است. 

پرونده روز
   عقیل رحمانی  باند بین المللی قاچاق 

مسلحانه مواد مخدر به سرکردگی شرور 
خطرناک و تحت تعقیب به هویت »جواد 

آفاق« در حالی با اقدام های پیچیده و نفسگیر 
سربازان گمنام امام زمان)عج( و مأموران ستاد 

مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی متالشی 
و تمامی اعضای آن دستگیر شدند که سرکرده 

باند چندی پیش در اقدامی مسلحانه یک نفر 
را در مشهد با روش وحشتناکی به قتل رسانده 

بود.

باند خطرناک »آفاق« از چند سال پیش 
اقدام های مسلحانه و شرارت آلود خود در شهر 

مشهد و خراسان رضوی را به شدت افزایش 
داده بود. این افراد نه تنها در زمینه قاچاق 

مسلحانه مواد مخدر از کشور افغانستان به 

داخل کشور و فروش آن در شهر مشهد فعالیت 
گسترده ای داشتند، بلکه با هدایت »جواد 

آفاق« و انجام سلسله اقدام های هنجارشکنانه 
موجب ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان 

هم شده بودند.

رئیس اداره سالمت محیط و کار دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان 
تــا کــنــون، 101 واحـــد صنفی بــه علت مشکالت 

بهداشتی پلمب شده اند.
مهندس علی اصغر حسنی افــزود: از ابتدای ماه 
مبارک رمضان تا کنون از شیرینی فروشی ها و 
کارگاه های قنادی، محل های تولید و تهیه و فروش 
اختصاصی زولبیا و بامیه و شیرینی های سنتی، 
مراکز فــروش آش و حلیم و دیگر مراکز عرضه و 
فروش مواد غذایی بازدید مشترک با همکاری با 
دیگر دستگاه ها انجام شده که نتیجه آن منجر به 

معرفی هزارو ۵۶۶ فرد متخلف به مراجع قضایی 
ــوده اســت. وی  و پلمب 101 مجموعه متخلف ب
گفت: در این مدت از مساجد و اماکن متبرکه نیز 

بازدید هایی انجام شده است.
رئیس اداره سالمت محیط و کار دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد همچنین گفت: در اجــرای طرح 
بازدید از صنوف همزمان با ماه مبارک رمضان 11هزار 
و ۴۲۵ کیلوگرم انواع مواد غذایی و خوراکی فاسد و 

غیرقابل مصرف نیز کشف و معدوم شده است.
به گزارش صداو سیما، حسنی از مردم خواست 
در صـــورت مــشــاهــده هــرنــوع تخلف بهداشتی 

بالفاصله موضوع را به سامانه 190 گزارش کنند تا 
بازرسان و ناظران بهداشت محیط در کوتاه ترین 
زمان ممکن در محل حضور یابند و ضمن پیگیری 
و رسیدگی موضوع، برخورد قانونی را با متخلفان 

داشته باشند.

در حاشیهدر حاشیه

 رئیس اداره سالمت محیط و کار 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد

 پلمب
 100 واحد صنفی متخلف 

در ماه رمضان
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ط
/4
01
00
35
5

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمدحسین اقطائی ثابت

مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 3792
 به نشانی:  بلوار کشاورز3 نبش کشاورز 3/5

مش��ارالیه درخواس��ت  ابط��ال پروان��ه را دارد 
ل��ذا از کلیه متعاملین��ی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت جهت تسویه 
حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر 
آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود 

را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در 
زمان فوق یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه 
مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاه��ای احتمالی بع��دی نخواهد 

داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153149311
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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اخطار و ابالغ به آقای علی ارسوز 
فرزند اسماعیل همسر شما خانم 
شرف نساء فهیمی فرزند محمد 

تقی بموجب حکم صادره از شعبه 
23 دادگاه خانواده بدفترخانه 

مراجعه و تصمیم بر مطلقه نمودن 
خود دارد لذا پس از نشر این 

آگهی ظرف یک هفته بدفترخانه 
مراجعه و ذیل اوراق و اسناد را 
امضاء در غیر این صورت طالق 

همسر شما یکطرفه به ثبت 
خواهد رسید.

آقای باقری سردفتر طالق 22 
و ازدواج 17 

قابل توجه همشهریان گرامی
ب��ه اطالع می رس��اند آق��ای محمد وحیدیان س��لطان 

زاده
 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 16447

 به نش��انی: بلوار طبرس��ی جنوبی بین فتاح 2 و 4 
درب دوم از 4پالک22 امالک وحیدیان

مشارالیه قصد کناره گیری از شغل خود را دارند 
ل��ذا از کلیه متعاملین��ی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت جهت تسویه 

حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر 
آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به 
توضیح است در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم شکایت 
خ��ود از مش��ارالیه، اتحادی��ه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و 

ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153135313
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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آقای محمود قنبری برزشی 
همسر شما خانم سیده فاطمه 

حسینی بموجب حکم دادگاه شعبه 
6 تصمیم بر مطلقه نمودن خود 
را دارند از طریق نشر آگهی به 
شما ابالغ میشود ظرف مدت 7 
روز با همراه داشتن مدارک به 

نشانی مشهد خیابان رسالت نبش 
رسالت 14/1 دفتر طالق 14 مشهد 
مراجعه نمایید در غیر اینصورت 
همسرشما میتواند بصورت یک 

 طرفه خود را مطلقه نماید.
سر دفتر طالق شماره ی 14

مشهد - حسین فتوحی

متفرقه

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
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ج
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

خرید و فروش
ضایعات



   مشهد 
قطب گردشگری 
زیارت و سالمت  
مرتضوی، 
معاون اجرایی 
رئیس جمهور گفت: 
مشهد باید قطب 
گردشگری زیارت 
و از سوی دیگر 
قطب گردشگری 
سالمت باشد و اگر 
به مؤلفه های زیارت 
توجه کنیم حتمًا 
توفیقات مضاعف 
خواهیم داشت 
و اقتصاد استان 
شکوفا خواهد شد .

هواشناسی

بارش های بهاری 
خراسان رضوی 
را فرا می گیرد

کارشناس مرکز 
پیش بینی اداره کل 
هواشناسی خراسان 
رضوی گفت: پیش بینی 
شده از شنبه بارش های 
رگباری همراه با رعد و 
برق در پی نفوذ سامانه 
بارشی از غرب این 
استان بیشتر مناطق 
خراسان رضوی را 
دربرگیرد.
زهرا عنایتی افزود: این 
بارندگی ها برای روزهای 
یکشنبه تا سه شنبه در 
برخی ساعات شدت 
بیشتری خواهد یافت، 
به طوری که آبگرفتگی و 
سیالبی شدن مسیل ها 
در برخی نقاط از استان 
طی این مدت دور از 
انتظار نیست.
وی بیان کرد: همچنین 
در این مدت بارش 
تگرگ برای نواحی 
مستعد خراسان رضوی 
پیش بینی شده است.
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 افقی ◾
1. پدر شعر کودکان ایران و سراینده »ما 
ــدان ایرانیم«  ــرزن گــل هــای خندانیم ، ف
2.تــرش و شیرین – دارایــی هــا - پرستار 
3.مدور – میوه جهنمی – بسیار دوستدار 
4. خانه بــزرگ – باتری – مایه آهنگ  - 
ــاغ سیب  صــوت دعـــوت بــه سکوت 5. ب
و کــاخ مــرواریــد در ایــن محله کــرج واقــع 
شده است – امتحان – الفبای موسیقی 
6. تعجب خانمانه – آسیاب خانگی – 
لباس فروشی 7. دزد خانگی – دریاچه ای 
در جنوب سیبری در کشور روسیه - متین 
و بــاوقــار 8. بــراثــر پــرخــوری حاصل شود 
– نرم کننده مــزاج - گلدسته 9.قالبی – 
هم سنگی – زمان مختصر 10.پیشینیان 
– از رودهـــای دوگــانــه عــراق – نت منفی 
11.مــرواریــد درشــت – صمغ گیاه گون – 
الکل اتیلیک 12. کلمه پرسش – خدای 
درویش – محل عبور - شبیه 13.طباخی 

ــام همسر حــضــرت ابـــراهـــیـــم)ع( -  – نـ
زردچوبه 14. عقیم – موتورسیکلت ژاپنی 
– نقش هــنــری15. بازیکن دورگــه ایرانی 
آلمانی تیم فوتبال الشحانیه قطر - ریشه

عمودی ◾
ــــود – پــایــتــخــت مــجــارســتــان  ــرآل  1. زهــ
2. شهر ارگ – تحفه – شکل و قیافه 
3. طــوالنــی – خــرقــه درویــشــی - شعله 
آتش 4. بن گیاه – صفحه مدور خودرو و 
رایانه - گوارا 5. خاطره – از دهانه برخوردی 
ــان پرنده  مــاه – تکه  پارچه کهنه – دهـ
6.حرف تکراری – ترس و واهمه - نومید 
7. مسلسلی آلمانی – گیاه مرداب – مادر 
فلزات 8 . ناتو – مرزبان - گالبی 9. زرد 
انگلیسی – مشهور – عرصه مسابقات 
اسبدوانی 10. ثروتمند – درودگر - بیماری 
11. چاشنی ســرخ – مـــردن – مــجــال – 
عامل تکثیر قارچ ها 12. یکباره – گاز نادر 

تبلیغاتی – خـــودرو بیابانی آمریکایی 
13. فدراسیون جهانی شطرنج – بیماری 
عفونی ناشی از ورود باکتری های خاک از 
طریق جراحت به بدن که باعث انقباض 
شدید عضالت و تشنج می شود – کمیاب 
14. ندامتگاه باسابقه تــهــران- دسته 
حروفی در زبان عربی باخاصیت ادغام 
در تنوین و نــون ساکنه – عضو صورت 
15. استانی مــرزی در غــرب کشور – در 

حال نالیدن

جدول     8356
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 1 م ی  گ  و ی  ل س پ و چ  ن ی  ک   ج 
 2   ا ر د و   د ی  ا ل ه   ک ا ه
 3 ا ف   ا ن د   ت ک و ی  ن   ل ن
 4 م ت ن   س ی  ر و س   ب ق ر   م
 5 ک ن ا ر   و ا ن ی  ل   ص  ی  ا د
 6 ا   ی  ا ر ا ن   ل ی  گ    و ل ر
 7 ن ا   م ف ر د ه   س و د ا ب ه
 8   س ا ی  ت   ه ر س   ا ی  س ت  

 9 ب ر ک ن ا ر   م ت ب ر ک   ه ت
 10 ن ا س   ر و س   ر ی  ش ت ر   ع
 11 د ف ا ع   ش ا ت و ن   ه ژ ی  ر
 12 ب   ر د ا   ن م ن ا ک   ه د ف
 13 ا ت   ل ی  و س ا   م و س   د ه
 14 ز ب ر   ت ن و ر ه   پ ر و ا  
 15 ی    م ح  م د ر ض  ا م ه ا ج  ر ی 

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ــازی و تجهیز  ــــوســ مــدیــرکــل ن
ــان شــمــالــی از  ــراسـ مـــــدارس خـ
ساخت 84 پروژه در سال گذشته 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امین فالح اظهار 
کرد: از مجموع 350 میلیارد تومان اعتبارات 
دولتی اداره کل نــوســازی مـــدارس خراسان 
شمالی، 250 میلیارد تومان آن تخصیص پیدا 
کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 

یک رشد 100درصدی برخوردار بود .
وی با بیان اینکه در حال حاضر 133مدرسه 
ــزار  ــنــای 90هــ ــرب بــا 440کـــــالس درس و زی
مترمربعی با استفاده از اعتبارات دولتی 
ایــن اداره کل در دســت اجــراســت، افــزود: 
اعتبارات محرومیت زدایی اداره کل نوسازی 
ــدارس خــراســان شمالی در ســـال1400،  مـ
140میلیارد تومان بود که 70میلیارد تومان 
آن تخصیص پیدا کــرد و هم اکنون 
13 پــروژه از محل این 

اعتبارات در دست اجراست.
مدیرکل نوسازی مــدارس خراسان شمالی 
در ادامـــه تصریح کــرد: مجموع اعتبارات 
تخصیص داده شــده در حــوزه قیر رایگان 
17مــیــلــیــارد تــومــان بــود کــه در مقایسه با 
ســال99 که 5 میلیارد تومان بود، رشد سه 

برابری داشته است.
فالح با اشاره به اینکه در سال1400 به ازای 
هــر 10روز یــک مــدرســه و هــر 2/5روز یک 
کـــالس درس تــحــویــل داده شـــده اســـت، 
ــرد: ســـال گــذشــتــه مجموع  خــاطــرنــشــان کـ
تعهدات خــیــران مــدرســه ســاز 34 میلیارد 
ــی1400،  ــال ــا تــا پــایــان ســال م ــود ام تــومــان ب

44میلیارد تومان تقبل کردند.
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان شمالی در 
پایان اضافه کرد: به طور کلی در سال 1400، 
84 پـــروژه شامل 151 کــالس درس بــا اعتبار 
106میلیارد تومان توسط اداره کل نوسازی 

مدارس به بهره برداری رسید.

»درب صوفه« یا به قول مردم 
گناباد »در صــوفــه«، روستای 
کوچکی از توابع بخش کاخک 
شهرستان گناباد بــه واسطه 
ــوای مطبوع و طبیعتی کم نظیر، از  آب وهـ

شهرت باالیی در خراسان برخوردار است.
این منطقه ییالقی در فاصله 30کیلومتری 
غرب گناباد و 6کیلومتری روستای »زیبد« 
ــر جــاذبــه هــای  ــالوه ب ــع شـــده اســـت و عـ واقـ
طبیعی، آثــار تاریخی متعددی دارد که به 
دوران هــای بسیار قدیم برمی گردد و نشان 
از قدمت تاریخی این روستا دارد. با سفر به 
این منطقه، گشت وگذاری تاریخی و طبیعی 

را به طور همزمان تجربه خواهید کرد.
روستای درب صوفه در دره ای قرار دارد که از سه 
طرف توسط کوه های بلند احاطه شده است. 
در یکی از کوه ها که در امتداد روستا قرار دارد، 
بنای دست کندی شبیه به ایوانی دیده می شود 
که قدمت آن به زمان ساسانیان برمی گردد و 

احتماالً قرار بوده شبیه ایوان های نقش رستم 
و بیستون باشد، ولی به صورت نیمه کاره باقی 

مانده است.
عــالوه بر کوه های مرتفع، درختان تنومند 
زیادی در این منطقه وجود دارد که سبب 
شــده انــد آفــتــاب کمتری بــه روســتــا بتابد و 
خنک شدن محیط حاصل آن بوده است. 
گفته می شود در باالی این ایوان، یک قلعه 
سنگی وجــود داشــتــه کــه قبر پــیــران ویسه 
ــوان ابــتــدای گذرگاهی  ــن ایـ بـــوده اســـت. ای
ــم، یــکــی از  کــوهــســتــانــی اســـت کــه در قــدی
راه هــای سفر از ناحیه فــردوس و طبس به 
دشــت گناباد بــوده اســت. پوشش گیاهی 
این منطقه بیشتر شامل انجیر کوهی، بنه، 

پسته کوهی و… است.
در فصل بهار با توجه به رویش انواع گیاهان 
خــودرو زیبایی های ایــن منطقه دوچندان 

شده و بهترین زمان برای سفر به این 
مناطق است.

بهره برداری از 84پروژه آموزشی در یک سال »درب صوفه« دری به سوی بهشت

نماینده 
مــردم مشهد 

و کـــــالت در مــجــلــس 
شــورای اسالمی گفت: اینکه ما سالی یک بار 
به کارگر لــوح تقدیر بدهیم، مشکل او را حل 
نمی کند، بلکه باید خانواده کارگر و خود کارگران 

پشتیبانی و حمایت را مشاهده کنند.
حــجــت االســالم نصرهللا پــژمــان فــر در مراسم 
گرامیداشت روز بسیج کــارگــری اظــهــار کــرد: 
مسئله  امروز کشور اشتغال دانش بنیان است. 
امروز در وضعیتی قرار گرفته ایم که متأسفانه 
در بخش های مختلف به نیروی کــار احتیاج 
داریم اما کسی نیست به این بخش ها ورود پیدا 
کند. این موضوع موجب شده وارد یک شرایط 
بحرانی در کشور شویم و ناچاریم با ورود نیروی 

کــــــار از 
ــای  ــورهــ ــشــ ــ ک
دیــگــر مــوافــقــت کنیم. 
بسیاری از مجموعه ها نیروی کار ندارند و هر چه 
جلوتر می رویم این مسئله مشهودتر می شود. 

وی با تأکید بر اینکه این مشکل بسیار جدی 
است، افزود: اگر تمام نیروی کار اعم از خواهران 
و برادران را پای کار بیاوریم، باز هم با یک چالش 
جمعیتی در حوزه های مختلف مواجه ایم. البته 
ــرای رفــع ایــن معضل مطرح  پیشنهادهایی ب
شده است .یکی از این پیشنهادها استفاده 
از ظرفیت مساجد حاشیه و نیروهای کارگری 
است که در آن مناطق ساکن هستند. در واقع 
الزم است این مساجد فعال شده و نیروهای 

کار را شناسایی کنند و تحویل صنعت دهند.

پــژمــان فــر بــیــان کـــرد: البته هــدف مــا بــایــد این 
باشد بــه سمتی حرکت کنیم کــه نــیــروی کار 
آن قــدر توانایی داشته باشد که بتوان از او در 
زمینه های دیگر نیز استفاده کرد. امروز کسانی 
که در بخش تولید و صاحب کارخانه هستند، 
می دانند گاهی یک کارگر در خط تولید با یک 
ابتکار و پیشنهاد توانسته خط تولید را ارتقا و 
کیفیت محصوالت را افزایش دهد، الزم است 
اعتماد کنیم و نظام تشویق باید برای حمایت 
از چنین کارگری ورود پیدا کند تا چنین کارگری 

دیده شدن را احساس نماید. 
وی خاطرنشان کـــرد: در حـــوزه تولید کــار روی 
انگشت نیروی کار می چرخد. ازهمین رو نظام 
کارگری ما باید حمایت شود و او نباید نگرانی بابت 

امنیت شغلی و درآمد خویش داشته باشد.

تلنگرتلنگر

پژمان فر، نماینده مردم مشهد در مجلس:

 اهدای لوح تقدیر
مشکل کارگران را 

  حل نمی کند

مردان آسمانی

خبر

خراسان گردی خراسان شمالی

شهید مهدی یزدانی مقدم
والدت: 1340/08/03 

محل تولد: بجنورد 
شهادت: 1361/02/10

محل شهادت: فکه
مزار: گلزار انصارالحسین بجنورد

شهید مهدی یزدانی مقدم سوم آذر1340 در 
شهرستان بجنورد چشم بــه جــهــان گشود. 
پــدرش علی اکبر و مــادرش زهــرا نــام داشــت. او 
دانــش آمــوز چهارم متوسطه بــود که به عنوان 
بسیجی در جبهه حضور یافت. شهید مهدی 
یزدانی مقدم دهم اردیبهشت 1361 با سمت 
آرپی جی زن در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش 

به سر، شهید شد. روحش شاد

 حمایت از بخش خصوصی 
با تسهیالت کم بهره

به متقاضیان بخش خصوصی در خراسان جنوبی 
تسهیالت با کارمزد پایین برای ایجاد اشتغال اعطا 

می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استان در کارگروه استانی بند الف 
ــروری است  تبصره 18 قــانــون بــودجــه، گفت: ضـ
دستگاه های اجرایی مربوط از جهاد کشاورزی تا 
کمیته امداد امام خمینی)ره( برای تحقق طرح های 

ارائه شده برنامه ریزی داشته باشند.
ــه ایــنــکــه وضــعــیــت همراهی  ــا اشــــاره ب ــی ب اشــرف
و مساعدت بانک ها نیز نیازمند پایش اســت، 
افزود: چرخاندن چرخ صنعت استان هنری است 
ــروری است  کــه از عهده بانک ها بــرمــی آیــد و ضـ

همکاری های الزم صورت پذیرد.
وی افزود: برای ایجاد اشتغال به متقاضیان بخش 
خصوصی در خراسان جنوبی با همکاری بانک ها 
تسهیالت با کارمزد پایین و بازپرداخت بلند مدت 

اعطا خواهد شد.
مدیرکل اقتصادی و دارایــی خراسان جنوبی نیز 
گفت: 896 میلیارد تومان برای استان در سال1401 
مصوب شده که با افزایش سهم بانک ها، 2هزار و 

430 میلیارد تومان افزایش دارد.
ذاکریان افــزود: تاکنون حدود هزار و 300 میلیارد 
تومان طرح مصوب داشتیم و 104میلیارد تومان هم 
پرداخت تسهیالت توسط بانک های عامل انجام 

شده است.
وی گفت: در جلسه دیروز هم 247 طرح جدید با 
اعتبار حدود 50میلیارد تومان مصوب شد که در 
مجموع تاکنون 5هزار و 520 اشتغال جدید و تثبیت 

شده داریم.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان رضوی خبر داد

 معرفی کارگر، گروه کار 
و واحد نمونه ملی 

ــاه اجتماعی  سرپرست اداره کـــل تــعــاون، کــار و رف
خراسان رضوی گفت: در سی و سومین جشنواره 
امتنان با حضور رئیس جمهور، وزیــر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
اسامی کــارگــران، گروه های کار و واحدهای نمونه 

ملی اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان رضــوی، محمدامین بابایی 
افزود: حسن اصغرزاده از شرکت نیان الکترونیک 
به عنوان کارگر، شرکت پارت الستیک به عنوان 
گــروه کــار و شرکت صنایع پــودر شیر مشهد به 
عنوان واحد نمونه ملی از خراسان رضوی در سی و 
سومین جشنواره امتنان با حضور رئیس جمهور، 
وزیــر تعاون، کــار و رفــاه اجتماعی و وزیــر صمت 

قدردانی شدند.

 مدیران پشت میزنشین 
استعفا کنند

سرپرست فرمانداری بردسکن گفت: یک مدیر 
جهادی و میدانی مدیری اســت که توانایی حل 
مشکالت را داشــتــه باشد و اگــر ایــن طــور نیست 

استعفانامه خود را بنویسد و برود.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، علی دهــقــان زاده در 
جلسه شورای اداری شهرستان اظهار کرد: مدیران 
بردسکن شعار سال رهبرمعظم انقالب را تحقق 
بخشند و نگذارند فرمایشات رهبری روی زمین 
بماند. هر مدیری به انــدازه سهم  خــود باید برای 
تحقق شعار سال تالش کند و این یک مطالبه جدی 
است.  وی افــزود: مدیر جهادی و میدانی مدیری 
است که توانایی حل مشکالت را داشته باشد و اگر 
این طور نیست استعفا نامه خود را بنویسد و برود.

دستگاه های اداری بــرای مرخصی گرفتن باید به 
فرماندار شهرستان اطــالع دهند. ایــن یک روال 
اداری و قانونی است و در عجبم چرا بعضی مدیران 
بــدون اطــالع از شهرستان خــارج می شوند که در 

اصل این بی احترامی به خودشان است.

هواشناسی خراسان جنوبی در خصوص 
نفوذ و فعالیت توده هوای ناپایدار جوی 

هشدار داد.
هــواشــنــاســی خــراســان جنوبی 

در اطالعیه ای با اعــالم سطح 
نــارنــجــی درخـــصـــوص نفوذ 
ــوای  ــیــت تــــــوده هــ ــعــال و ف
ــوی از ظهر  ــدار جــ ــایـ ــاپـ نـ
شنبه 10اردیــبــهــشــت تا 
ــت دوشــنــبــه  ــ ــر وق ــ اواخــ
12اردیبهشت هشدار 
ــوای  ــوده  هـ ــ ــن تـ ــ داد. ای
ــدار در روز شنبه  ــای ــاپ ن
مــوجــب وزش شــدیــد تا 
خیلی شدید باد، خیزش 
گردوخاک، کاهش کیفیت 
ھوا و کاهش دید افقی در 

بیشتر نقاط استان خواهد 
ــای یکشنبه و  شــد. در روز هــ

دوشنبه نیز این سامانه موجب 
وزش شدید تا خیلی شدید باد، 

خیزش گردوخاک، رگبار بــاران و رعد 
وبرق، بارش تگرگ، خطر اصابت صاعقه، 

وقــوع روانـــاب و آبگرفتگی معابر عمومی و 
سیالبی شدن برخی مسیل ها خواهد شد.

 هشدار هواشناسی برای 
خراسان جنوبی در هفته جاری

مدیرکل طرح های ملی مسکن بنیاد 
مسکن انــقــالب اســالمــی کشور 
گفت: با تأمین مالی متقاضیان 
ــت  ــ ــرداخـ ــ و هـــمـــچـــنـــیـــن پـ
ــات  ــی تـــســـهـــیـــالت، عــمــل
ساخت وساز در طرح ملی 
مسکن سرعت می گیرد.
ــزارش تــســنــیــم،  ــــه گـــــ ب
مــحــمــدی در ســفــر دو 
روزه خود به خراسان 
ــد  ــ ــی، از رونـ ــ ــوب ــ ــن جــ
ــی  ــ ــرای عـــمـــلـــیـــات اجــ
پـــــــروژه 56 واحـــــدی 
طـــبـــس، یـــک هـــــزار و 
840 واحـــدی در قالب 
ــاخـــت و  ــای سـ ــ ــروه هـ ــ گـ
187 واحـــــدی بیرجند 
بازدید کــرد.  بنیاد مسکن 
رســالــت مهمی در راستای 
تحقق اهـــداف طــرح نهضت 
ملی مسکن دارد که امیدواریم با 
تسریع در اتمام طرح ها، گام مؤثری 
در جهت خــانــه دار شــدن متقاضیان 

واجد شرایط برداشته شود.

ساخت وساز طرح ملی مسکن 
سرعت می گیرد

مقدم     امام محمد بنی فضل ابوالفتح ملقب به 
»ابن معتمد« سال 474 هجری قمری در اسفراین متولد 

و در سال 538 قمری در بسطام درگذشت.
وی واعــظ، صوفی و متکلم اشعری است 

که از ابوالحسن بن اخرم مدینی روایت 
مــی کــرد و در بــغــداد بــه ایـــراد خطبه 

می پرداخت.
سخنان  ابوالفتوح ، فتنه ها و لعن ها 
برانگیخت و دفاع سرسختانه اش 
ــروز  از مــذهــب اشـــعـــری، ســبــب ب
فتنه مــیــان خنبلیان و اشعریان 
شد. میان  او و ابوالحسن  علی  بن  
حسین  غزنوی  معارضاتی  درگرفت 

و یکدیگر را بر منبر دشنام  می دادند. 
ابوالحسن  غزنوی  نزد سلطان  رفت  

و گفت : ابوالفتوح  فتنه انگیز است  و 
بارها در بغداد آشوب  بر پا کرده ، صواب  

آن  است  که  او را از شهر اخراج  کنند؛ پس  
سلطان  فرمان  داد و ابوالفتوح  در رمضان  همان  

سال  اخراج  شد و ناگزیرش ساختند در زادگاهش اسفراین 
اقامت گزیند. در بین راه خراسان روزی که به بسطام 
رسید، پیک اجلش سر رسید و در جــوار شیخ 

بایزید بسطامی دفنش کردند.
ابــوالــحــســن  غـــزنـــوی  کـــه  بـــه  نوشته 
ــرای  خــانــدان   ــ ابـــن  جــــوزی،  ب
عباسی   خالفت 

احــتــرام  چندانی  قائل  نــبــود، پــس  از مــرگ  سلطان  
مسعود، خود گرفتار شد، اموالش  مصادره  گشت  و او را 

از سخنرانی  باز داشتند.
در کتاب آثــارالــبــلــدان و اخبارالبالد آمــده 

است: هنگامی که امام محمد بن فضل 
ابوالفتح تصمیم گرفت به خراسان 

برگردد، پیروان و دوستان بغدادی اش 
خواهش و تمنا کردند از سفر به 
خــراســان صرف نظر کند و از آنان 
دوری نجوید؛ در پاسخ گفت: شاید 
خدای تعالی و تقدس در این سفر 
قبر مرا در جوار مرد صالح قرار دهد.
عــیــســی بـــن عــیــســی بــســطــامــی، 
سردسته عارفان زمان خویش نقل 
کرده است: شبی در خواب بایزید را 
دیدم، فرمود عیسی! میهمانی بسیار 

گرامی به سوی بسطام در راه است، از او 
قدردانی کنید.

دیری بر این خواب نپایید که شیخ ابوالفتح 
آمد، هنوز هیچ نیاسوده بود که بدرود حیات گفت. من جای 

قبر داشتم که پهلوی مزار شیخ بایزید بسطامی بود. 
قبر آینده خود را به ابوالفتح بخشیدم که او را بدین 

جایگاه از خود سزاوارتر دیدم.
ــرار، نثارالقلب و کتابی در  بــث االســ

ــار ابــن  ــ ــول، از جــمــلــه آث ــ اصـ
معتمد است.

»ابن معتمد« واعظ، صوفی و متکلم اشعری

نام آوران خراسان
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