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خبر
ويژه

محرومیت
مرزنشینان
خراسان شمالی
ازسهمیه
سوخت

پاکمهر ،نماینده مردم
بجنورد در مجلس با
اشاره به محرومیت
مرزنشینان خراسان
شمالیازسهمیه
سوختگفت:
پرداخت یارانه سهمیه
سوختمرزنشینان
موجب ماندگاری
جمعیت در نوار
مرزی خواهد شد،
مهاجرتمرزنشینان
به شهرها یک ضایعه
جبرانناپذیر است.

بهرهبرداری از 143واحد مسکونی در مناطق زلزلهزده خراسان شمالی

بجنورد -بــا حــضــور رئــیــس بنیاد مسکن انقالب
اسالمی کشور  143واحــد مسکونی ساخته شــده در
مناطق زلزلهزده خراسان شمالی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش قدس به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل
اســتــانــداری خــراســان شمالی ،اکــبــر نیکزاد در آیین
بهرهبرداری از مرحله اول منازل مسکونی ساخته شده

فرهنگ

به همت جمعی از دانشگاهیان استان ،انجمن
حافظان فرهنگ خراسان جنوبی در بیرجند
راهاندازی شد.

هنر و رسانه در خدمت
ترویج فرهنگ شهادت

◾

مدافعحرمشیخمحمدرضایی)وهشت قسمتاز
سلسلهمستندهای«راوی»رونماییوقدردانیشد.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان در
اینمراسمگفت:برایآنکهخانوادهومحلهوجامعه
سالمی داشته باشیم و آینده کشورمان را تضمین
کنیم ،نیاز به یک الگوی سالم داریم.
محمد حسینزاده افزود :اگر قرار بود شهدای ما
در هشت سال دفاع مقدس منتظر کشورهای
دی ـگــر ،رؤسـ ــای جـمـهــور دی ـگــر و ســازمــا نهــای
بینالمللی بمانند ،معلوم نبود امــروز چقدر از
کشور ما باقی مانده بود.

کنیتکس،بلکا،گرانولیت

/1400113ط

/1404555ط

/1403716ج

09155039634
گروه هنری عالئی

به قیمت درب کارخانه

/9911523ج

خرید خودروهای فرسوده

/1404447ط

09038017038

خودرو فرسوده

/1406949ط

/1406955ط

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان

/9907572ج
/1404160ج

09155216864

نقاشی نظری

کرکره ای،راهبند

کارآسان ایده

/1405859ط

/1401649ج

/1406560ج

/1402997ج
/1404309ط

/1403778ج

/1404696ط

/1403596ج

35090900-09155181715

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

ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

38465423-37236135 09155099472
 %100اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن 38819211-37413197-32793502
 %100اسالمی
سرویس رایگان
بدون چین و چروک

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

/1404253پ

تفکیککنتورونردهوآتشنشانی(ظریفیان)

ایام تعطیل09155086122

بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

خرید و فروش
کارکرده

قالی شویی

رضوی

خراسان

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938
32745815 ، 09154464655

/1407163ط

09150481053
09356369440

گازرسانی
آتشفشانگاز

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

/9911767ج

بادستگاه تمام اتومات
5سال ضمانت معتبر

/1407070ط

09157033742

/1404310ط

بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

داربست پردیس

نقاشی،پلی استر،کنیتکس

رفو
گری

ایام تعطیل 09155156953

قالی شوئی نیما

1403707ج

اجرای انواع رنگهای صنعتی

با بیمه مسوولیت
نصب همین امروز

عدالتیان

خوابگاه

لوله کشی گاز

ن��رده لول��های ،تعمی��رات گاز
33640007 / 09153182411
نقد اقس��اط  /مدیریت کرمی

مدیریت :سید علی

32716830
32511320
33446882
37416619
36031285
38461494
32131128
 %100اسالمی
سرویس دهی
به تمام نقاط شهر

رهن و اجاره
آپارتمان

واحد نمونه سال88و89

38825747-38595136-37329859
قالیشوئی
33442201-33680841-32731892
شرق
ستاره
32424971-32135948-9

/1400970ط

داربست رحمتی

09153587292-38324530

جه یک

ات
حادیه

/1400948ط

خوشرنگ

پایدار

 09151016288تبریزی

گ��لبهار

نرده لوله ای

تعمیرات ،تفکیک کنتور
رحمانی 09155116372

جل���دک

تحت پوشش بیمه ایران،

ع
سرویس دهی در تمام نقاط شهرضو در

هیچ شعبه دیگری ندارد

قالیشویی

/1401357ج

گازرسانی

خری��دار
زمین

خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو(بلوارپرند)

گازرسانی

داربست سازه
09153185163

38824494

09302978698

1401721ج

داربست

نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت

مشاورین امالک

عدالتیان
قالی شوئی

خریدار لوازم منزل

ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

ر

ف
وگری

/1400971ط

3 6 07 2 760

09155038564

515
آسانسور

شیشه ای،جکی،ریلی

09151115493
38696868

/14007721ط

روغنی،پالستیک
تضمینی توسط استادکار

عظیمی 09158023961

/1406238ج

نقاشی ساختمانی

درب اتومات

مجری کلیه سیستم های

علی 36570836
09105799941

/1406764ط

نقاشی و کاغذ دیواری

میالد ُدر

سنگ سابی الماس شرق
سنگکاری،گرانیت،بتن،نماشویی
سند پالست،رولپالک،موزائیک

پرهیزگار09153026722
09356353513

خریدار عادالنه

کلیه لوازم منزل و اداری

/1404411ط

درهای اتوماتیک

سنگسابی ،سنگبری
و نماشویی

/1405041ط

09199197160

09199197160

ایزوگام شرق

ایزوگام  ،قیرگونی ،لکه گیری
حتی یک متر
 09365265704شرافتی

خرید و فروش لوازم
منزل و اثاثیه

/1407937ج

بازدید رایگان،باالترین قیمت

قیرگونی،آسفالت لکه گیری
حتی  1متر «حاجی رمضانی»
37571068-09153059302

ایزوگام شرق

پیمانکاری ساختمان

صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

32721789-09153132504
09366484449

/1401915ط

پیمانکاری ساختمان

لکه گیری ،قیرگونی
ضمانت کتبی  10ساله
بازدید رایگان 09155019289

/9906354ط

باالترین قیمت  -بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

 09151116733اکرمی

/1405266ج

خودروهای فرسوده

art.alaei

ش����اندیز

خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

ایزوگام شرق

گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل
09153138018-09388047702

گاز ادارات پرمصرف قطع میشود

مدیرعاملشرکتگازخراسانرضویباتأکیدبرضرورت
مدیریت مصرف بهینه گاز طبیعی در همه بخشهای
مصرفی ،گفت :گاز ادارات و مؤسسات دولتی پرمصرف
استان از ابتدای آذرماه قطع خواهد شد.
به گزارش قدس آنالین ،حسن افتخاری افزود :مطابق
بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری ،تمام ادارات،
سازمانها ،مؤسسهها و شرکتهای دولتی ،نهادهای
انقالباسالمی،نیروهایمسلحواستانداریهاملکف
به رعایت ضوابط مصرف انرژی هستند.
وی بــا ب ـیــان ایـنـکــه شــرکــت گ ــاز اس ـتــان بــا تشکیل
گشتهای پایش نسبت به کنترل رعایت دمای رفاه
ادارات و ساختمانهای دولتی اقــدام میکند ،اظهار
کــرد :گاز ادارات و مؤسسات دولتی پرمصرف که به
بخشنامه مدیریت مصرف بهینه گاز طبیعی توجه
نکنند ،از ابتدای آذرمــاه قطع خواهد شد .ادارات و
مؤسسات دولتی پرمصرف در مرحله نخست اخطار
کتبی دریافت نموده و در صورت ادامه بیتوجهی به
صرفهجویی و یا عدم رعایت دمــای رفــاه ،جریان گاز
طبیعی آنها با هماهنگی استانداری قطع میشود.
مدیرعامل شرکت گــاز خــراســان رضــوی تأکید کــرد:
ادارات،مؤسسههاوشرکتهایدولتیملکفهستند
در چهار ماهه پایانی سال دستکم ۱۰درصد نسبت
به مدت مشابه سال پیش در مصرف گاز صرفهجویی
کنند .وی تصریح کــرد :مسئوالن متولی ان ــرژی در
دستگاههای دولتی میتوانند از طریق تماس با شماره
تلفن ۱۵۹۴مرکزخدماتالکترونیکوارتباطاتمردمی
شرکت گاز خراسان رضوی ،نسبت به دریافت مشاوره
و راهنمایی در زمینه راهکارهای کاهش مصرف گاز
طبیعی در ساختمانهای اداری اقدام کنند.

خرید و فروش
باغ و زمین

تخریب ساختمان

ایزوگام و عایقکاری

اولتیماتومی برای اول آذر ماه

ایزوگام شرق

فرهنگیان

باربری نمونه امام رضا

وی با اشــاره به این نکته که اگر مدافعان حرم نیز
منتظر سازمانهای بینالمللی میبودند ،امــروز
نــه کشورهای محور مقاومت بلکه تــا شهرهای
کــرمــانـشــاه ،ت ـهــران ،مشهد و ...ز یــر چکمههای
تکفیریها بود ،بیان کرد :شهدا ثابت کردند برای
عمل به تکلیف منتظر نمیمانند ،رفتار آنها ثابت
کــرد میتوانند ب ــرای آیـنــده کشور مــا یــک الگوی
امیدبخش،نتیجهبخشوجریانسازباشند.
حسینزاده خاطرنشان کــرد :شهدا ستارههایی
هستند که باید توسط ابــزار هنر و رسانه به مردم
بهترمعرفیشوند.

◾ترویج تفکر بسیجی
در ادامــه یکی از راوی ــان دوران هشت ســال دفاع
م ـقــدس نـیــز گ ـفــت :در س ــال  58ح ـضــرت امــام
خمینی(ره)دستورتشکیلبسیجرادادندوتشکیل
آن برکات بسیاری برای کشور به ارمغان آورده است.
علی پیراسته اظهار کرد :از اول انقالب تاکنون هر
تفکری به جز تفکر بسیجی باطل بوده و سرداران
سلیمانی و شوشتری به واسطه بسیجی بودن به
چنینجایگاهیدستیافتند.
در ادامه این مراسم در رونمایی کتاب «پایکوب»
زندگینامهشهیدمدافعحرمشیخمحمدرضایی،
نوشته یاسر محمدینژاد از نشر ستارهها که با
حضور مادر و برادر آن شهید واالمقام و جمعی از
مسئوالن برگزار شد ،برادر این شهید ضمن تشکر
از برگزاری این مراسم گفت :رهبرمعظم انقالب
فرمودند الزم است مردم را کتابخوان کنیم برای
همین واجب است استعداد نویسندگی را در بین
مردم پیدا کنیم .وی تصریح کرد :رزمندگان دفاع
مقدس و مدافعان حرم دیروز و امروز به تکلیفشان
عمل کردهاند و جاودانگی را برای اسالم ،نظام و مردم
ایران به ارمغان آوردهاند .تکلیف امروز ما این است
که بنویسیم بر یاران امامین انقالب چه گذشت.
پیشرفت و امنیت امروزمان را مدیون چه کسانی
هستیم و بهترین راه معرفی و قدردانی صاحبان
این نظام که شهدا ،جانبازان و خانوادههای آنها
هستند ،نوشتن یک کتاب برای هر شهید و جانباز
و رزمنده است .درادامه از خانواده جانباز شهید
مهدی سورچی ،آزاده سرافرازعلی پهلوان مقدم،
شهید مدافع حرم محمد جاودانی ،شهید نوجوان
دوران دفاع مقدس شهیدسید محمدحسینی و
شهید مدافع حرم جواد جهانی که مستندهایی
برای روایــت زندگی آنها تولید شده بود ،تجلیل
به عمل آمد.

مصرفبهینه

/1406765ط

09152494232-32136393
09013563828-32136394

رنگ از شما اجراازما

تا عالوه بر شناسایی در استان و کشور در سایر
کشورهای خارجی نیز شناخته شوند.
سید محمد حسین قریشی افزود :یکی از اهداف
راهاندازی این انجمن شناسایی و معرفی چهرههای
علمی ،هنری ،فرهنگی و معرفی آنان به نسل جدید

است .در کنار معرفی مفاخر بزرگ استان ،بانک
اسناد و مدارک هم راهاندازی شده است.
وی انتشار مجله تخصصی و حمایت از
دانشپژوهان و بورسیه دانشآموزان محروم را از
جمله اهداف این انجمن برشمرد.

/1400461ج

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

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

وی گفت :با توجه به اینکه مسئولیت ساخت مسکن
در شهرهای زیــر  ۱۰۰هــزار نفر بر عهده بنیاد مسکن
انقالب اسالمی است بنابراین حضور این نهاد در استان
بیشتر از گذشته خواهد بود و تالش داریــم در بحث
زیرساختها به شاخص اصلی برسیم .مدیران استان
باید بدانند خدمات آنان به مردم ماندگار خواهد بود.

◾

تاالر شهر مشهد میزبان یازدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت شد

◾

◾رونمایی از «پایکوب» و مستندهای «راوی»
همچنیندرادامهاینمراسمدرمشهدکهباحضور
جمعی از مسئوالن و خانوادههای معظم شهدا
برگزار شد ،از دو کتاب «پایکوب» (خاطرات شهید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مدیرعامل
انجمن حافظان فرهنگ استان در مراسم افتتاحیه
این انجمن گفت :هدف از راهاندازی این انجمن
ایجاد بانک مفاخر و دریافت اطالعات ،فعالیتها
و خدمات افراد برجسته و مفاخر در استان است

راهاندازی انجمن حافظان فرهنگ
خراسان جنوبی

سرور هادیان یازدهمین
پــاســداشــت ادبــی ــات ج ـهــاد و
مقاومت،همراهباانتشارتقریظ
حــض ــرت آیـ ـ ـتهللا العظمی
خامنهای بر کتاب «تنها گریه
کن» صبح روز گذشته در تاالر
شهرمشهدبرگزارشد.
◾تقریظرهبرانقالببرکتاب«تنهاگریهکن»
به گــزارش خبرنگار ما در ایــن مراسم که همزمان
با مراسم رونمایی کتاب «تنها گریه کن» در تاالر
وحدت در تهران برگزار شد ،تقریظ رهبر انقالب بر
کتاب «تنها گریه کن» نوشته اکرم اسالمی که به
روایــت خاطرات شهید محمد معماران و مادرش
پرداخته ،انتشار یافت .رهبر معظم انقالب درباره
این کتاب مرقوم کردند« :بسم هللا الرحمن الرحیم،
با شوق و عطش این کتاب شگفتیساز را خواندم و
چشم و دل را شستوشو دادم .همه چیز در این
کتاب ،عالی است .روایت عالی ،راوی عالی ،نگارش
عالی ،سلیقه تدوین و گردآوری عالی و شهید و نگاه
مرحمتساالرشهیدانبهاوومادرشدرنهایتعلو
و رفعت ...هیچ سرمایه معنوی برای کشور و ملت و
انقالب برتر از اینها نیست .سرمایه با ارزش دیگر،
قــدرت نگارش لطیف و گویایی اســت که ماجرای
عاشقانه مادرانه به آن نیاز داشت».
سپس از بانو اشرفالسادات منتظری ،مادر شهید
محمدمعمارانکهبهروایتخاطرهشفایافتنووداع
با فرزندش پرداخت ،قدردانی شد.

در مناطق زلزلهزده استان گفت :اقدامات ارزشمندی
برای بازسازی مناطق زلزلهزده استان انجام شده و حجم
کار انجام شده و خدمات ارائه شده باالست.
وی اظهار کرد :با هماهنگی خوب ایجاد شده در استان،
بانکهای عامل و ادارات مربوط در مناطق زلزلهزده برای
تشکیل پرونده مستقر شدند تا بخشی از دغدغه مردم

آسیبدیده کاهش یابد .استاندار خراسان شمالی با
جدیت و پیگیری مستمر به دنبال دریافت اعتبارات
و امکانات بیشتر بــرای تأمین نیازهای مــردم مناطق
زلزلهزده است که میتوان به پیگیری وی برای دریافت
 ۸۰۰قلم لــوازم خانگی ضــروری از بنیاد مستضعفان
اشاره کرد.

وحید بیات  -قدس
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