
همزمان با نخستین سالگرد درگذشت یار دیرین 
حاج علی  مرحوم  اســامــی،  انقاب  معظم  رهبر 
در  نکوداشتی  مــراســم  گذشته  روز  شــمــقــدری، 
بــرگــزار  رضـــوی  مطهر   حــرم  میرزاجعفر  مــدرســه 
شد.آیت هللا سیداحمد علم الهدی، نماینده ولی 
ایــن مراسم گفت:  در  فقیه در خــراســان رضــوی 
مرحوم شمقدری با همه فضایل نماد جریانی بود 
که مسیر حرکت و تداوم انقاب اسامی را روشن 
شناخت  راه  بهترین  اینکه  بیان  با  وی  می کند. 

بستر انقاب، توجه به پایمردی 
مرحوم  همچون  بــزرگــی  مـــردان 
ــزود: مایه  ــ شــمــقــدری اســـت، اف
تأسف است که این افراد با این 

همه فداکاری...

دادستان مشهد در گفت و گو با قدس خبر داد

کاهش 15.5 درصدی پرونده های ورودی به دادسرا
آیت اهلل علم الهدی در مراسم 

نکوداشت مرحوم شمقدری تأکید کرد

ضرورت آشنایی 
نسل امروز با 

انقالب اسالمی

3
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افزایش بی حساب و کتاب شهریه 
مدارس غیرانتفاعی خراسان رضوی

 تشریح  برنامه های  هفته 
دفاع مقدس در خراسان شمالی 

فروش گیاهان دارویی برای درمان کرونا 
در عطاری های مشهد تخلف است

نام نویسی ۹۴ درصد دانش آموزان 
خراسان رضوی در مدارس   

18301434 1428
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در استان2

سازمان  معدنی  صنایع  و  معادن  امــور  معاون 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: 
۵۰ محدوده  جــاری  ابتدای سال  ماهه  پنج  در 
معادن  احیای  و  شده  احیا  استان  در  معدنی 
نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۵ 

درصد افزایش داشته است.
افـــزود:  ایسنا  بــا  گــفــت وگــو  در  توکلی  محمد 
احــیــای مــعــادن نسبت بــه مــدت زمــان مشابه 

سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.
سازمان  معدنی  صنایع  و  معادن  امــور  معاون 

ــاره تــعــداد معادن  صمت خــراســان رضــوی دربـ
فعال تا پایان سال ۹۹ عنوان کرد: تا پایان سال 
گذشته ۴۹۶ معدن در استان فعال بوده است.
توکلی با اشاره به معادن غیرفعال استان گفت: 
همچنین تا پایان سال گذشته ۴۵۲ معدن در 

استان غیرفعال بوده است.
و صنایع معدنی سازمان  مــعــادن  امــور  مــعــاون 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح 
کرد: احیا و فعال سازی ۱۲۰ محدوده معدنی در 
سال ۹۹ موجب اشتغال زایی۹۷۰ نفر شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت:

۵۰ محدوده معدنی در خراسان رضوی احیا شد

عملیاتی  قــرارگــاه  مسئول  و  شهری  خــدمــات  مــعــاون 
پیشگیری از کرونا در منطقه ثامن شهرداری مشهد 
مــحــدوده حرم  اصــنــاف  از  از ۸۰ درصــد  بیش  گفت: 
مطهر رضوی نسبت به رعایت کامل دستورالعمل ها 
اهتمام  کرونا  از  پیشگیری  در  بهداشت  مراکز  اباغی  ضوابط  و 

مناسب دارند.
عباس مرادیان مقدم در گفت وگو با ایرنا افزود: با توجه به اجرای 
سیاست های اباغی قرارگاه مرکزی پیشگیری و مقابله با کرونا در 

استان، طرح نظارتی ویژه ایام پایانی ماه صفر از پنجشنبه هفته 
گذشته آغاز شد و در نخستین مرحله، هزار و ۷۱۶ مغازه و واحد 
تجاری پیرامون حرم مطهر رضوی به صورت مراجعه حضوری مورد 
ارزیابی قرار گرفتند که هزار و ۳۷۶ مورد یعنی بیش از ۸۰ درصد 

نسبت به رعایت کامل شیوه نامه ها اقدام کرده  بودند.
وی اضافه کرد: در ۳۴۰ مورد از این واحدهای صنفی نواقصی در 
رابطه با عدم رعایت دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتی مشاهده 
شد که برخی به دادن تذکر و برخی نیز منجر به اخطار کتبی شد.

ــران و  ــاعـ ــران حــــوزه فــرهــنــگــی و جــمــعــی از شـ ــدیـ مـ
ادب  و  شعر  بزرگداشت  »روز  خراسانی  نویسندگان 
پارسی« را همزمان با مراسم یکمین سال درگذشت 
مرحوم »سیدمهدی شهیدزاده« از شاعران معاصر در 

قطعه هنرمندان آرامستان بهشت رضای مشهد گرامی داشتند.
اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسامی خراسان رضوی در  سرپرست 
روز  ماه،  ۲۷ شهریور  با  مراسم  این  تقارن  به حسن  مراسم  این 
بیان  و  اشــاره  شهریار  استاد  بزرگداشت  و  پارسی  ادب  و  شعر 

داریــم که  امــروز در آستانه دفاع مقدس در مکانی حضور  کرد: 
انقاب اسامی، دفاع مقدس و مدافع  مدفن شهیدان واالمقام 

حرم است.
یوسف امینی افزود: شاعران، ادیبان، شعر و ادبیات از نخستین 
گروه ها و هنرهای عجین با انقاب اسامی، دفاع مقدس و پیوند 
عنوان  به  از شاعران  بسیاری  که  آن ها هستند؛ چنان  با  خــورده 
زمره خانواده  در  و  یافته  دفاع مقدس حضور  در جریان  رزمنده 

معظم شهدا قرار گرفتند.

 ۸۰ درصد اصناف محدوده حرم رضوی
 دستورالعمل های بهداشتی را رعایت می کنند 

برگزاری مراسم گرامیداشت 
روز شعر و ادب پارسی در مشهد 

خبرخبر
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

آگهی  تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش سیزده سبزوار حوزه ثبتی شهرستان اسفراین پیرو آگهی 
قبلی به موجب ماده چهارده قانون ثبت اسناد وامالک تحدید حدود شماره زیر:

قریه صفی آباد پالک یکصدوبیست نه )129(-اصلی
1314فرعی آقای احمد قربانی فرزند رستمعلی ششدانگ باغ درروز دوشنبه 1400/07/19ساعت 9 الی12:30 قبل از ظهر در محل بعمل خواهد آمد.

)در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی(
لذا به موجب ماده چهارده قانون ثبت  اسناد وامالک به صاحبان امالک وحقوق ارتفاقی ومجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار میگرددکه 
در روز وساعت باال در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشد مطابق ماده 15قانون 
مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین ،تحدید خواهد شد واعتراضات مجاورین نسبت به حدود ارتفاقی ونیز صاحبان امالک وحقوقی 
ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد ودر اجرای تبصره 2ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی ،معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت استاد ظرف مدت یکماه دادخواست 

اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم وگواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ وبه این اداره تسلیم نمایند.آ1405669
تاریخ انتشار:یک شنبه 1400/06/28

                                                                         اردالن محمدی کوشکی-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک اسفراین

كمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان داروئی مشهد
در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله از كلیه اعضاء 
دارای پروانه كسب معتبر اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان داروئی مشهد دعوت میگردد 
شناسائی  كارت  همراه  به  معتبر  كسب  پروانه  فتوكپی  یا  اصل  داشتن  دست  در  با  شخصًا 
12 روز چهارشنبه مورخ  1400/07/14 جهت شركت در  لغایت  9 صبح  از ساعت  دار  عكس 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه، به نشانی » سالن چند منظوره ورزشی كارگران « 
واقع در بلوار شهید صادقی ) بلوار سازمان آب ( - نرسیده به میدان فردوسی مراجعه و 
نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و 

یك نفر بازرس اصلی انتخاب نمایند . 
  * شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 

نفر می باشد .   
 ) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان داروئی مشهد به 

ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان داروئی مشهد به 
ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف

محمدحسن امیری1

محمدرسول خادم الرضائیان2

محمد رجائی3

فاطمه ساالری4

جواد شمشیری5

محمدجواد علی پور6

نام و نام خانوادگی ردیف 

خدیجه قره ای7

فهیمه نبی8

علی نوعی خبازان9

منصوره هاشمیان10

سیدحسن هاشمی فر11

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف

سعیده خادم الرضائیان4محمدتقی امینیان1

محمدرضا علی پور5منیره بوستان2

سیدعلی ناصری قمصری6نونا حداد خداپرست3

كمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف بانوان آرایشگر مشهد
اتحادیه های  بازرسان  و  انتخابات هیئت مدیره  اجرایی  نامه  آئین  و 17   11 مواد  اجرای  در 
صنفی موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله از كلیه 
اعضاء دارای پروانه كسب معتبر اتحادیه صنف بانوان آرایشگر مشهد دعوت میگردد شخصًا 
با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسائی عكس دار از 
ساعت 9 صبح لغایت 12 روز یكشنبه مورخ  1400/07/11 جهت شركت در نوبت دوم انتخابات 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه به نشانی » سالن چند منظوره ورزشی كارگران « واقع در 
بلوار شهید صادقی ) بلوار سازمان آب ( - نرسیده به میدان فردوسی مراجعه و نمایندگان 
مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد هفت نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر 

بازرس اصلی انتخاب نمایند . 
  * شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 3 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 

نفر می باشد .   
) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف بانوان آرایشگر مشهد به ترتیب حروف 

الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف بانوان آرایشگر مشهد به ترتیب حروف 
الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف

فری ناز باقریه1

زهره پهلوانلو2

منیر خوافی3

مهدیه دیانی4

محبوبه زارعی5

مه لقا زنگوئی6

معصومه ساالر باباخانی7

سمیه صالحی نصرآباد8

نام و نام خانوادگی ردیف 

زهرا ضیاء قوچانی9

بی بی وجیهه غفاریان محمدی10

طاهره كاهانی11

سیده محبوبه محمددوست12

الهام مهاجری13

مطهره نجفی عمرانی14

صدیقه نعیم آبادی15

نام و نام خانوادگیردیف

هانیه الكوتی1

مریم بهشتیان2

سمانه فرخنده رزگی3

نام و نام خانوادگیردیف

فاطمه لشكری فرد4

مهین محمدیان5

 باتوج��ه به ع��دم حدنصاب جلس��ه نوبت اول 
)مورخ��ه  1400/5/24 ( به اطالع س��هامداران 
محت��رم  میرس��اند جلس��ه نوب��ت دوم راس 
س��اعت  14 روز  ش��نبه   مورخ��ه  1400/7/10 
درمحل نمازخانه زندان مركزی مشهدبارعایت 
پروتكل های بهداشتی  برگزارمیشود از كلیه 
س��هامداران محترم دع��وت میش��ودوكالتا یا 

اصالتا شركت فرمائید .
-دستورجلسه مجمع عمومی عادی  نوبت دوم :

1-تصویب تراز مالی سال 1399.
2- انتخاب هیئت مدیره                              

 3-انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل.
3-انتخاب روزنامه كثیراالنتشار .               

 4- س��ایرمواردكه درصالحی��ت مجمع عمومی 
عادی باشد.

 رئیس هیئت مدیره شركت مشهد اعتصام  
حیدری 

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
)نوبت دوم ( شرکت مشهد اعتصام

 )سهامی خاص ( بشماره ثبت 7359 
و شناسه ملی 10380231590

ح
/ 1
40
56
66

 جلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور ف��وق العاده 
نوب��ت اول ش��ركت تعاون��ی تولی��دی معدنی 
نصرایل��ه ب��ه ش��ماره ثب��ت:937 و شناس��ه 
مل��ی:14003391813در س��اعت 14بعد ازظهر 
روز س��ه ش��نبه مورخه 1400/07/13 درمحل 
مس��جد امام جعفر صادق)ع(واقع در روستای 
ایله برگزار می ش��ود.لذا از كلیه س��هامداران 
محترم دعوت میگردد در جلسه مذكور حضور 
بهم رسانند.ضمنا داوطلبان تصدی سمت های 
هیئ��ت مدی��ره و بازرس��ی به موجب م��اده)2(

دس��تورالعمل موظفند حداكثر ظرف یک هفته 
از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تكمیل 

و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
دستور جلسه 

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/بازرسان 
انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره ش��ركت به 

مدت 3سال مالی
انتخ��اب اعض��ای اصلی و علی الب��دل بازرس/

بازرسان به مدت یكسال
ط��رح و تصوی��ب صورته��ای مال��ی س��ال های 

99،98،97و تصویب بودجه سال جاری شركت.
تعیین خط مشی آینده شركت تعاونی.

 هیئت مدیره
 شركت تعاونی تولیدی معدنی نصر ایله

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی 
تولیدی معدنی نصر ایله به شماره ثبت 

937و شناسه ملی 14003391813

ح
/ 1
40
56
98



   امنیت باالی 
مرزهای خواف 
با افغانستان   
حسین سنجرانی، 
فرماندار خواف 
گفت: مرزهای 
این شهرستان با 
کشور افغانستان با 
هوشیاری مرزداران، 
نیروهای مسلح 
و مرزنشینان از 
ضریب امنیت باالیی 
برخوردار است و 
تعامل مرزنشینان 
با مرزبانان آرامش 
خوبی را در منطقه 
ایجاد کرده است.

خبر

قدس همزمان با 
نخستین سالگرد 
ــار  ــ درگــــــذشــــــت ی
دیرین رهبر معظم 
انــقــاب اســامــی، 
مــرحــوم حاج علی 
شـــمـــقـــدری، روز گــذشــتــه مــراســم 
نکوداشتی در مدرسه میرزاجعفر 

حرم مطهر  رضوی برگزار شد.
آیـــت هللا ســیــداحــمــد عــلــم الــهــدی، 
نــمــایــنــده ولـــی فــقــیــه در خــراســان 
رضوی در این مراسم گفت: مرحوم 
شــمــقــدری بـــا هــمــه فــضــایــل نــمــاد 
جریانی بود که مسیر حرکت و تداوم 

انقاب اسامی را روشن می کند.
ــکــه بــهــتــریــن راه  ــن ــا بـــیـــان ای وی بـ
شناخت بستر انــقــاب، تــوجــه به 
ــمــردی مــــردان بــزرگــی همچون  ــای پ
مرحوم شمقدری است، افزود: مایه 
تأسف است که این افراد با این همه 
فداکاری، یک به یک از دنیا می روند 
و خاطرات آن هــا دفــن می شود و ما 
تاکنون نتوانسته ایم والیــی بــودن و 
عمل گرایی مرحوم شمقدری را به 

نسل امروز منتقل کنیم.
امام جمعه مشهد تأکید کرد: باید 
شــرح زندگی ایــن مرحوم را در یک 

کتاب به رشته تحریر درآورد تا به 
عنوان یک الگو و تابلو آموزنده برای 
نــســل ســـوم و چــهــارم بــاشــد. نسل 
ــرار گــرفــتــه و  ــ نـــو در پــرتــگــاه خــطــر ق

اگــر رســیــدگــی نکنیم، جــریــان هــای 
شیطانی و غربزده آن ها را از ما جدا 

می کنند. 
وی متذکر شد: در کتاب های درسی 

ــاری نیست که  ــرورش آث آمــوزش و پ
طــاغــوت شــنــاســی و بسترشناسی 
انــقــاب و موقعیت های خــاصــی را 
که انقاب ظهور و بروز داشت، برای 

نسل امروز به تصویر بکشد.
ــدی افــــــــزود:  ــهــ ــ ــم ال ــ ــل آیــــــــت هللا عــ
نمی گوییم شناخت ایـــران 2هــزار 
سال قبل و زمان هخامنشی و کیانی، 
بی فایده است؛ اما ضروری و مهم تر 
ــرای  از آن مــعــلــومــات و اطــاعــات ب
یک فرزند جامعه انقاب اسامی، 
انقاب شناسی و استکبارشناسی 
اســـت کــه ایـــن مــســائــل در البـــه الی 
صفحات کتاب های درسی آموزش 

و پرورش وجود ندارد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
با بیان اینکه اگر این وضعیت ادامه 
ــار گــســســت نسل  ــیــدا کــنــد، دچــ پ
خواهیم شد و انقاب تداوم نخواهد 
ــرد: تــشــکــل هــای  ــ ــأکــیــد کـ ــافـــت، ت یـ
فرهنگی باید با پرهیز از موازی کاری 
با یک حرکت انقابی بزرگ مانع از 

گسست نسل شوند. 
خـــاطـــرنـــشـــان مــــی شــــود، مـــرحـــوم 
حاج علی شمقدری، تولیت حسینیه 
آیــــت هللا ســیــدجــواد خــامــنــه ای و 
همچنین دبــیــری جامعه اصناف 
مشهد را برعهده داشت. وی که پدر 
و بــرادر شهید بود، 27 شهریور ماه 
پارسال در سن 85 سالگی بر اثر ابتا 

به کرونا دار فانی را وداع گفت.

آیت اهلل علم الهدی در مراسم نکوداشت مرحوم شمقدری تأکید کرد

ضرورت آشنایی نسل امروز با انقالب اسالمی

خبرخبر
ويژهويژه

تشریح  برنامه های  هفته دفاع مقدس در خراسان شمالی 
ــای دفــاع مقدس  مدیر کــل حفظ آثــار و نشر ارزش هــ
خراسان شمالی از برگزاری یک هزار عنوان برنامه در 

هفته دفاع مقدس در استان خبر داد.
امیر سرتیپ محمد نجاتی در نشست خبری هفته 
دفاع مقدس اظهار کرد: تجلیل از 4هزار پیشکسوت 
ایثارگر در استان، تجلیل از هــزار خانواده شهید، رژه 

خودرویی و جشنواره فانوس از جمله برنامه های هفته 
دفاع مقدس هستند. وی در ادامه با اشاره به موزه دفاع 
ــزود: باغ موزه دفــاع مقدس در ۱2  مقدس در استان اف
هکتار با 6هزار و ۳۰۰ متر زیربنا در پنج فاز ساختمانی و 

مابقی فضای محیطی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه فونداسیون و بتن ریزی های این پنج 

واحد ساختمانی، به  صورت کامل انجام  شده، ادامه داد: 
ساختمان بخش اسناد سال گذشته افتتاح و استقرار 
در آن انجام  شده است و ساختمان های دیگر که شامل 
کتابخانه دفاع مقدس، آمفی تئاتر و گالری هاست در 

دست اقدام است.
مدیرکل مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

خراسان  شمالی اضافه کرد: سال گذشته تفاهم نامه ای 
در زمان افتتاح ساختمان اسناد بین استانداری خراسان  
شمالی و بنیاد حفظ و نشر آثــار دفــاع مقدس کشور 
منعقد شد که حــدود 46 میلیارد تومان بــرای تکمیل 
این مرکز فرهنگی پیش بینی  شده که در انتظار واگذاری 

اعتبارات سال ۱4۰۰ هستیم.

خبر
    کاهش ۳۶ درصدی پروازهای
 فرودگاه مشهد نسبت به سال ۹۸

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی 
هاشمی نژاد مشهد از کاهش ۳۶ درصدی پروازها 

و ۵۶ درصدی جابه جایی مسافر در فرودگاه مشهد 

نسبت به وضعیت مشابه در سال ۹۸ خبر داد.
حسن جعفری در خصوص کاهش میزان 

جابه جایی مسافر و پروازهای فرودگاه 
بین المللی هاشمی نژاد مشهد اظهار کرد: اداره  کل 

فرودگاه های خراسان رضوی همگام با ستاد مقابله 

با کرونا برای کاهش پروازهای داخلی و خارجی 
برای قطع زنجیره  شیوع و انتقال بیماری کرونا، 
مدیریت اعزام و پذیرش مسافران و پروازها را به 

گونه ای پیش برده است که در مقایسه آماری پنج 
ماه ابتدایی سال جاری نسبت به وضعیت مشابه 

در سال ۹۸، با جابه جایی یک میلیون و ۷۸۰ هزار 
و ۷۹ نفر، کاهش ۵۶ درصدی در بخش جابه جایی 

مسافر و در بخش نشست و برخاست با ۱۸ هزار 
و ۹۳۰ پرواز نیز کاهش ۳۶ درصدی در بخش 

پروازها را تجربه کرده است.

 صالح آباد دفتر نمایندگی 
حج و زیارت ندارد

ابوالحسن صاحبی جــمــعــی از اهــالــی 
ــار هــمــکــاری  شــهــرســتــان صـــالـــح آبـــاد خــواســت
مسئوالن ذی ربط برای راه اندازی دفتر نمایندگی 

حج و زیارت در این دیار دورافتاده شدند. 
ــد: بــرای  یــک شــهــرونــد صـــالـــح آبـــادی مــی گــوی
جمعیت 5۰ هــزار نفری شهرستان صالح آباد 
ایجاد یک دفتر نمایندگی حج و زیـــارت یک 
ضــرورت اجتناب ناپذیر اســت، به طــوری که با 
گذشت 42ســـال از عمر انقاب اسامی این 
خأل و کمبود هنوز هم برای اهالی مشکل ساز و 

هزینه بر است.
رجبی افزود: فاصله شهرستان مرزی صالح آباد 
تا شهرستان تربت جام ۱۰۰ کیلومتر و تا مشهد 
مرکز استان 2۰۰ کیلومتر است که این مسافت 
تا برخی روستاهای دورافتاده این شهرستان به 
دو برابر افزایش می یابد و یک معضل حساب 

می شود. 
ــگــری هــم گــفــت: طــی کـــردن ایــن  شــهــرونــد دی
مسافت برای نام نویسی و چندین مرحله رفتن 
به کاس های آموزشی – توجیهی که از طرف 
سازمان حج و زیارت برگزار می شود به ویژه برای 
بانوان و کارمندان واقعاً مشکل و دردسرساز 

است. 
ــرای  ــزود: رفـــت و آمـــدهـــای مــکــرر ب ــ قــربــانــی افـ
نام نویسی و کــاس هــای آمــوزشــی حج تمتع و 
عمره و عتبات عالیات در محورهای نامساعد 
صالح آباد با سایر شهرستان ها افزون بر تحمیل 
هزینه های مالی سنگین، خطرات جانی نیز برای 

شهروندان به دنبال دارد. 

آیت اهلل علم الهدی: مایه تأسف است که افرادی مانند مرحوم شمقدری با این همه فداکاری، 
یک به یک از دنیا می روند و خاطرات آن ها دفن می شود و ما تاکنون نتوانسته ایم والیی بودن و 

عمل گرایی آن ها را به نسل امروز منتقل کنیم.
گزيدهگزيده

WWW.QUDSONLINE.IR یکشنبه 28 شهریور ۱400    ۱2 صفر ۱443   ۱9 سپتامبر202۱   سال سی و چهارم    شماره 9626  ویژه نامه 4005

در استان

وی
ض

س ر
عک

 - 
ری

گی
هان

 ج
دی

مه
  

باربری خورشید هشتم
 09153581596
09301898407

خاور،تخفیف مستاجران و ارگانها

ط
/1
40
51
34

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/1
40
18
97

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/1
40
09
71

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

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

پ
/1
40
42
53

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری
501

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/1
40
16
03

پ
/1
40
42
52

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598



پایان فرار 
عامل سرقت از 

خانه باغ ها 
سرهنگ پوربه، 

فرمانده انتظامی 
فاروج به باشگاه 
خبرنگاران گفت: 
مأموران پاسگاه 
نجف آباد هنگام 

گشت زنی در سطح 
حوزه استحفاظی، 

فردی را حین سرقت 
دستگیر کردند که 
او در بازجویی ها 

به ۱۰ فقره سرقت 
اماکن خصوصی 

و خانه باغ های 
روستایی اعتراف 

و از او آهن آالت و... 
کشف شد.

فضای فضای 
مجازیمجازی

در گذشته اگــر بــه عــنــوان یک 
ــای شهر  ــراهــ ــه دادســ شــاکــی ب
مشهد مراجعه می کردید حتماً 
از اطاله دادرسی و رفت و آمد های 
چند باره به کالنتری و دادسرا ها 

گالیه می کردید.
ــود کــه پیش از اجــرای  دلیل ایــن واقــعــه هــم ایــن ب
طــرح تحول شکوائیه، اگــر شاکی قصد می کرد 
ــردارد ابتدا باید  ــرای ثبت یک شکایت قدمی بـ ب
مدت زمان طوالنی را در صف های عریض و طویل 

عریضه نویسی صبح را زیر آفتاب ظهر می کرد.
ــا اعــصــاب خـــرد نشده  حـــاال اگـــر بــه ســالمــتــی و ب
می توانست متن شکایتش را به عریضه نویس 
بگوید و هزینه آن را هم پرداخت کند، در پرده دوم 
این تراژدی خسته کننده نوبت به باطل کردن تمبر 
می رسید. ایــن راه پر پیچ و خم را اگــر طی می کرد 
حــاال باید در صف های شلوغ ارجـــاع پــرونــده اش  
می ایستاد. خوان سوم هم اینجا شروع می شد، حاال 
بماند که خیلی ها هم پیش از او و با طی کردن همین 
ماجرا ها و دردسر فراوان جلوتر از او قرار داشتند و 
چشم انتظار دستور قضایی و ارجــاع پرونده شان 
بــودنــد، پس باید آن هــا هم می رفتند تا برگه های 

شکایت او اخذ می شد.
پس باید ساعت ها در انتظار دیدن قاضی می ماند که 
معموالً این امر هم تا پیش از اجرای این طرح میسر 
نبود و حجم پرونده های ورودی و دستورات تکراری، 

شاکی را راهی کالنتری محل می کرد.
مرحله چهارم هم کم سختی و دردســر نداشت 
حاال باید شاکی منتظر مأمور می ماند تا دستورات 
قضایی را اجرایی کند چه تحقیقات میدانی و چه 
دریافت اظهارات که این امر هم بدون شک چند 
روزی زمــان مــی بــرد. شاکی پــرونــده کــه ثانیه ها را 
می شمارد تا هرچه زودتر پرونده برای آغاز رسیدگی 

از کالنتری محل به دادســرا فرستاده شود، بازهم 
نمی دانست وقتی پــرونــده در پنجمین پیچ به 
شعبه ای در دادسرا ارجاع می شود باید مدتی درگیر 
دریافت اظهاراتی باشد که بارها در کالنتری و... 
تکرار کرده است. خب این ها سختی اش در مقابل 
ماجرایی که در نهایت به شاکی بگویند پرونده تو 
کیفری نیست و باید شکایت حقوقی مطرح کنی، 
یا دادسرای مرکز استان خراسان رضوی در رسیدگی 
صالح نیست باید پرونده به شهرستان وقوع جرم 
و... ارسال شود و از این دست موضوعات، هیچ بود. 
رویه ای که در گذشته وجود داشت نارضایتی ها را 
زیاد می کرد و شهروندان به حق مدعی بودند که 

چرا همان ابتدا حرف آخر را نزدند.

اجرای طرح تحول ارجاع ◾
ــژه ای برای  از همین رو دادستان مشهد به طور وی
حل مشکل وارد میدان شد و چرخه باطل را با 
اجرای طرح تحول ارجاع از میان برداشت و درحال 
حاضر افــراد همان ابتدا با قاضی ارجــاع طبق یک 
فرایند نوبت دهی عادالنه رو بــه رو  می شوند و اگر 
قرار است پرونده ای در انتهای راه با موانع قانونی از 
مسیر دادرســی حذف شود و زمان و هزینه زیادی 
از بیت المال هدر رود همان ابتدا جلو کار گرفته 
شود. این اقدام مؤثر قابل لمس میزان رضایتمندی 

مراجعان به دادسراها را افزایش داده است.

کاهش ورودی پرونده ها  ◾
قاضی محمدحسین درودی، دادستان مشهد در 
این زمینه به خبرنگار قدس گفت: با اجــرای طرح 
تحول در ارجاع پرونده ها و در مقایسه بازه زمانی 
یک ساله 98 و 99، می توانیم اعــالم کنیم حجم 
ورودی پرونده ها به دادسرای مرکز استان کاهشی 
در حدود 15.5 درصدی داشته که این رقم به میزان 

زیادی از اطاله دادرسی ها جلوگیری کرده است. 
دادستان مرکز استان خراسان رضوی تصریح کرد: 
با اجرای این طرح در برخی نواحی مانند ناحیه 2 
دادسرا تا 50 درصد کاهش ورودی پرونده داشته ایم. 
متأسفانه برخی رسانه ها این رقم را به اشتباه به کل 

آمار ورودی پرونده ها اختصاص داده بودند.

کدام شکایت ها بیشتر بودند؟ ◾
قاضی درودی به بیشترین پرونده های ورودی به 
دادســرا از حیث نوع شکایت اشــاره کرد و در این 
زمینه هم گفت: در این بازه زمانی توهین، تهدید، 
افترا، سرقت و موادمخدر بیشترین فراوانی در میان 

شکایت های واصله به دادسرا را داشت.
درحال حاضر طرح تحول ارجاع شکوائیه در نواحی 
2، 3 و 9 به طور کامل اجرا و دو ناحیه 6 و 7 هم در 

مسیر اجرای کار قرار دارند. 
دادستان مشهد بیان کرد: در برخی موارد برای آنکه 
بتوانیم گرفتاری های مردم و ایرادهایی را که در فرایند 
ثبت شکایت و رسیدگی از ابتدا تا انتها وجود دارد 
را شناسایی و برای حل آن اقدامی کنیم، به صورت 
میدانی موضوعات را همراه با همکاران قضایی مورد 
بررسی قــرار داده ایـــم. اگر قــرار باشد مشکل مردم 
لمس شود باید همراه با آن ها تمامی پیچ وخم های 

فرایند رسیدگی به یک شکایت را طی کرد.

دادستان مشهد در گفت و گو با قدس خبر داد

کاهش 15.5 درصدی 
پرونده های ورودی به دادسرا

خط قرمز
قاچاق مواد مخدر با تویوتا کمری لو رفت

کشف بیش از نیم تُن تریاک 
در نهبندان

مأموران پلیس خراسان جنوبی در بازرسی از 
یک سواری تویوتا کمری، 62۴ کیلوگرم تریاک 
کشف کردند. فرمانده انتظامی خراسان جنوبی 
در تشریح ایــن عملیات پلیسی به صدا وسیما 
گفت: مأموران انتظامی شهرستان نهبندان هنگام 
کنترل خودرو های عبوری در محور های فرعی این 
شهرستان به یک دستگاه ســواری تویوتا کمری 
مشکوک شدند و پس از شناسایی دقیق خودرو 

به راننده آن دستور ایست دادند.
سردار فرشید افزود: راننده تویوتا پس از مشاهده 
پلیس به سمت شهرستان سربیشه متواری شد 
که مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نهبندان 
و سربیشه در یک عملیات ضربتی و هماهنگ 
خودرو را متوقف و در بازرسی از آن، 62۴ کیلوگرم 
تریاک کشف کردند. وی گفت: در این عملیات 
یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه 

قضایی معرفی و روانه زندان شد.
ســردار فرشید از شهروندان خواست در صورت 
مشاهده و برخورد با فروشندگان مــواد مخدر و 
هرگونه بی نظمی و اخالل در نظم عمومی، موضوع 

را با مرکز فوریت های پلیسی 110 درمیان بگذارند.

در شهر3
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شناسایی عامل هک سامانه دانشجویی
ــه حــســاب کــاربــر ی سامانه  ــا دســتــرســی ب فـــردی کــه ب
دانشجویی موجب بــر هــم زدن انضباط کالس های 

مجازی شده بود، دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی به صداوسیما گفت: 
در پی شکایت خانم دانشجویی مبنی بر اینکه فردی 
ناشناس با دسترسی به نام کاربری و رمز ورود به سامانه 

دانشجویی  او و در ادامــه به برنامه کالس های درسی، 
موجب برهم زدن انضباط کالس های مجازی اش شده 
و همچنین تمرین های درسی او را هم تغییر داده است، 
پرونده ای در این خصوص تشکیل شد و در دستور کار 

کارشناسان پلیس قرار گرفت. 
سرهنگ محمدپور افزود: افسران پلیس فتا با توجه به 

مستندات شاکی و بررسی های اولیه و اقدام های فنی 
و پلیسی، متهم را شناسایی، پرونده وی را تکمیل و به 
مراجع قضایی ارسال کردند.وی به هموطنان هشدار 
داد اطالعات حساب کاربری خود را در اختیار دیگران قرار 
ندهند و در صورتی که افراد دیگری امور دانشجویی آن ها 
را انجام دادند بالفاصله نسبت به تغییر رمز اقدام کنند.

سرهنگ محمدپور گفت: شــهــرونــدان هشدار های 
پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت اطالع از هرگونه 
فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام رسان های 
 موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس

ــات مــردمــی  ــاطـ ــبـ www.cyberpolice.ir  بــخــش ارتـ
گزارش کنند.

محمد حسین درودی

دادستان مرکز خراسان رضوی

   عقیل رحمانی   در حالی قاضی درودی، 
دادستان مرکز خراسان رضوی به خبرنگار 

قدس اعالم کرد که میانگین ورودی پرونده ها 
به دادسرای عمومی و انقالب مشهد با کاهش 

۱5/5 درصدی مواجه شده است.

وی با بیان اینکه برخی رسانه ها به اشتباه عدد 
مذکور را 5۰ درصد اعالم کرده بودند این رقم را 
فقط به برخی دادسرا ها مربوط دانست و گفت: 
ورودی پرونده ها در تمامی نواحی با این حجم 

از کاهش مواجه نبود.

درودی،دادستان مشهد افزود:درحال حاضر 
طرح تحول ارجاع شکوائیه در نواحی 2، 3 و 9 

به طور کامل اجرا و دو ناحیه 6 و 7 هم در مسیر 
اجرای کار قرار دارند. 

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
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47
ط
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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ج
/1
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17

95

ط
/9

91
15

53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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ج
 / 

14
04

99
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 
 ،PLC دوره های برق صنعتی و
برق ساختمان،دوره مونتاژ 

کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 
سخت افزار،دوره های 

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

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
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37

34

خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802

ج
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40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1

40
49

89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای روح ا... ولی زاده

 مســئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 
15734

 به نشانی: پنجتن 48 فربانی16 نبش شاهی6
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل 
خ��ود را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در 
دفتر مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند 
اس��ت جهت تس��ویه حس��اب حداکث��ر ظرف 

م��دت 30 روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی ب��ه محل 
فوق الذک��ر مراجع��ه و م��دارک خ��ود را تحوی��ل بگیرن��د. الزم ب��ه 
توضی��ح اس��ت در ص��ورت ع��دم مراجع��ه در زم��ان ف��وق ی��ا عدم 
اع��ام ش��کایت خ��ود از مش��ارالیه، اتحادی��ه هیچ گونه مس��ؤولیتی 
 در قب��ال مش��کات و ادعاه��ای احتمال��ی بع��دی نخواه��د داش��ت.

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09159102401
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامات اماک مشهد

1,ر
40
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ج
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40
49
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9

91
17

41

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

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
/1

40
09

39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

ط
/1

40
16

80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454



نام نویسی 
۹۴ درصد 
دانش آموزان 
خراسان رضوی 
در مدارس   
قاسمعلی خدابنده، 
مدیرکل آموزش و 
پرورش خراسان 
رضوی گفت: 
حدود ۹۴درصد 
دانش آموزان 
خراسان رضوی 
برای سال تحصیلی 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ در 
مدارس نام نویسی 
 کرده اند که 
یک میلیون و 25۰ 
هزار دانش آموز 
خراسانی را شامل 
می شود.

 سال تحصیلی جدید با فراز و فرودهای فراوان 
در خــصــوص حــضــوری و غــیــرحــضــوری شــدن 
در حــال شـــروع اســت و خــانــواده هــا بــه دنبال 

نام نویسی در مدارس مختلف هستند.
این روزهــا یکی از مباحثی که در بین خانواده 
صحبت مــی شــود مــوضــوع شــهــریــه مـــدارس 
ــوجــه بـــه شــرایــط  غــیــرانــتــفــاعــی اســـت کـــه بـــا ت
اقتصادی و کرونا هزینه زیادی را برای خانواده 

دربر می گیرد.
یکی از والدینی که می خواهد فرزند خود را در 
مــدرســه غیرانتفاعی ثبت نام کند بــه تسنیم 
مــی گــویــد: در گــذشــتــه نـــرخ افـــزایـــش شهریه 
مدارس غیرانتفاعی حداکثر 35 درصد بوده و 
امسال در زمان نام نویسی برای پایه اول ابتدایی 
شرط ثبت نام، پرداخت شهریه کامل به میزان 
2میلیون و 600 هزار تومان بود که اکنون اعالم 
کرده اند شهریه امسال برای پایه اول 4 میلیون 
و 200 تومان یعنی رشد 60درصــدی نسبت به 

سال گذشته که بسیار زیاد است.
یکی دیگر از والدین نیز با گالیه از افزایش شهریه 
می گوید: شهریه مدارس غیرانتفاعی رشد زیادی 
داشته و جالب اینجاست یک هفته مانده به شروع 
سال تحصیلی نرخ جدید اعالم می شود که والدین 
به دلیل تکمیل شــدن ظرفیت مــدارس فرصت 

هیچ گونه جابه جایی را ندارند.
حسین احمدی، مدیر آموزش و پرورش گناباد 
در خصوص افزایش شهریه مدارس غیرانتفاعی 
اظهار کرد: تعیین شهریه مدارس غیردولتی در 

سایت مشارکت ها بــراســاس آیتم های اعــالم 
شده وزارتی در سایت تعیین می شود و عوامل 
متعددی از جمله بخش های مؤثر در تعیین 
شهریه، حقوق کارکنان، امکانات و تجهیزات در 

آن دخیل است. 
وی ادامه داد: شهریه مدارس غیردولتی به تفکیک 

برنامه هفتگی و برنامه مکمل اعالم می شود که 
شرکت دانش آموز در برنامه هفتگی الزامی و در 

برنامه های مکمل کامالً اختیاری است.
مدیر آمــوزش و پــرورش گناباد تصریح کــرد: به 
مــدارس غیردولتی اجــازه داده شــده براساس 
ــا و مــربــیــان و  ــی درخـــواســـت و نــظــر انــجــمــن اول

مصوبات آموزشگاه مــازاد بر برنامه هفتگی و 
بــه صـــورت کــامــالً اخــتــیــاری کــالس هــای مکمل 
بــرگــزار کنند. شهریه کــالس هــای مکمل جدا 
از شهریه بــرنــامــه هفتگی بـــوده و در ساعت 
خارج از برنامه هفتگی برگزار می شود. شهریه 
کــالس هــای مکمل درصـــورت رضــایــت والدین 
مبنی بر شرکت و حضور در کالس ها)حضوری 

یا مجازی( دریافت می شود.
احمدی عنوان کــرد: مسئولیت اطالع رسانی 
ــاره شهریه بــرعــهــده مدیر  ــ و توجیه اولــیــا درب
آموزشگاه است که مدیر باید بنر شهریه مصوب 
را در معرض دید اولیای آموزشگاه نصب کند که 
در این خصوص به دلیل عدم اطالع رسانی به 

رابط مدارس سما تذکر داده شده است. 
در همین حــال مرکز روابـــط عمومی اداره کل 
آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در خصوص 
افزایش شهریه مدارس غیرانتفاعی اعالم کرد: 
استان در تعیین شهریه مــدارس غیرانتفاعی 
نقشی نــدارد و میزان شهریه توسط سیستم 
مشخص مــی شــود. مـــدارس اطــالعــات خــود را 
مانند متراژ، موقعیت مکانی و... در سیستم 
ــه ثــبــت می کنند کــه مــیــزان شهریه  ــخــان وزارت

مشخص می شود.
براساس اعالم اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی؛ در زمان 
نام نویسی به خانواده ها اعــالم می شود شهریه 
پرداختی علی الحساب است و پس از نهایی شدن 

مبلغ دریافت و یا عودت داده خواهد شد.

مشکلیکهوالدیندرآستانهسالجدیدتحصیلیباآندستبهگریبانند

افزایش بی حساب و کتاب شهریه 
مدارس غیرانتفاعی خراسان رضوی 
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افقی ◾
ــف اســـکـــاتـــلـــنـــدی پــنــی ســیــلــیــن  ــاشـ   1. کـ
2. جابه جایی – آجر سیمانی 3. تکرار حرف 
 ســـی ام – آمـــاده – عــشــوه گــر – آب شرعی 
4. پریدنی از کله آدم متعجب – دانه معطر 
– ضــمــیــر مــفــعــولــی اول شــخــص مــفــرد – 
اسباب بازی پرنوسان 5. آفریننده – یونیفرم 
– سمت و سو 6. ثابت کردن – ردپا - رجال 
7. برهنه – خودروی حمل سیمان - غرامت 
8. سلول  های قرصی شکل مغز استخوان - 
اهانت کردن 9. پایتخت سریالنکا – بندری 
در بلغارستان – ضمیر بی حضور 10. فنا 
– گــاز ضدعفونی – از گــویــش هــای محلی 
شمال کشورمان 11. عزا – ناکام – جوان در 
گویش جوان انگلیسی 12. ذریه – پدربزرگ 
رستم – صریح – گیاه سرشویی 13. مساوی 
 – سنگواره – درختی بهشتی – سر فوتبالی
 14. تفریق - گــدایــی 15. کنایه از داشتن 

غرض توسط کسی است

عمودی ◾
 1. برقوق – قیمت گذاری 2. انتقال صفات 
ــدان - پــرنــده نــمــاد صلح  ــرزن  از والــدیــن بــه ف
3. ویتامین جدولی – عضو پمپاژ خــون در 
بدن – بیماری کمبود نیاسین - ام الخبائث 
4. آیین – از ظــروف پخت وپز – جنگ افزار 
ــه رهــبــری سلیمان  ــنــده – ب انـــفـــرادی 5. آی
ــرد خــزاعــی و بــا شــعــار خــوانــخــواهــی از  صـ
امام حسین)ع( قیام کردند – صفت سرو 
6. ابزار هندسی رسم زاویه – خوب – محل 
سودن گندم 7. درخت اعدام – نمونک برابر 
فــارســی ایــن واژه بیگانه اســت – بــه مرحله 
بلوغ رسیدن 8. فرمان اتومبیل – محل عبور 

– نیمه گرم – دفع مزاحمت 9. نگارگر جامه - 
ستاره – سمت و جهت 10. کشوری در خط 
اول جبهه مقاومت – پارچه مشبک - قلندر 
ــده - یکنواخت - نیلی رنگ  11. درس خــوان
  12. مسلسلی آلمانی – خیال انگیز- مساوی
 13. مـــخـــفـــف ایــــنــــک – قــــــوه درونــــــی 
تــــشــــخــــیــــص عـــــمـــــل خـــــیـــــر و شـــــر- 
ــز چـــهـــارپـــا ــ ــرم ــ  ابـــریـــشـــم نـــاخـــالـــص – ت

 14. قدیمی ترین روزنامه درحال انتشار ایران 
پس از اطــالعــات - مــاالمــال 15. متواضع – 

اعراض کننده

جدول     8189
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 1 ش ه ر ی ا ر م غ ا ن ل و   ب ک
 2 ی ل ه   ب ز ا ز   ت ر ا و ا  
 3 ر و ا ل   ی ک ل ا   ز ل ز ل ه
 4 ب   م ز م ن     ح س   ا ن ا م
 5 ر س   و ن   ن ا م ر ا د   ن ا
 6 ن ج و م   ا ج و د ا ن   خ س ی
 7 ج ا ر   ا و ا ن     گ ل و   ش
 8   ف د ا ک ا ر   ک ا و ی ا ن  
 9 م   س ل ب     ب ر ب ر   ه ا م
 10 و ا ت   ر ی ب ا ن د   ا ش ن ا
 11 ز ر   م ی ا ن ب ر   د ر   ا ر
 12 ی و ن س   ل ج     م ل م ل   چ
 13 ک ا س ت ه   ل ا ی ق   ه ا ل و
 14   ر ا ن د ه   خ ا و ر   ب ا ب
 15 ل ه   د ی ش ب ص د ا س ت ی ش ه

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده
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شاخص کیفیت هوای مشهد 
که از چند روز پیش در وضعیت 
آلودگی قرار گرفته است، دیروز 
در وضعیت ناسالم بــرای تمام 

گروه ها قرار گرفت. 
ــنـــده هـــای  ــر اعـــــالم مـــرکـــز پـــایـــش آالیـ ــاب ــن ب
زیست محیطی مشهد، براساس اطالعات 
واصله از ایستگاه های سطح شهر، میانگین 
شاخص کیفیت هوا در ساعات اولیه صبح 
دیــروز برای میانگین کل ایستگاه ها با عدد 
157 در وضعیت قرمز و ناسالم بــرای تمام 

گروه ها بوده است.
همچنین در ساعات نزدیک به ظهر دیروز 
کیفیت هــوای مشهد در تمام ایستگاه ها 

در شرایط ناسالم بــرای گــروه هــای حساس 
قــرار داشــت و فقط سه ایستگاه سمزقند، 
خیام شمالی و کریمی در وضعیت قرمز و 
ایستگاه سجاد در وضعیت زرد و قابل قبول 

قرار گرفته اند.
این شرایط هوایی احتمال بروز عالئم تنفسی 
در افراد حساس، تشدید بیماری های قلبی 
یا ریــوی و مــرگ زودرس در بیماران قلبی و 

سالمندان را در پیش دارد. 
بر ایــن اســاس توصیه می شود افــراد مبتال 
به بیماری های قلبی یا ریــوی، سالمندان و 
کودکان فعالیت های طوالنی یا سنگین خارج 
از منزل را کاهش دهند و سعی کنند بیشتر 

موارد توصیه شده را رعایت نمایند.

مـــدیـــر طـــب ایـــرانـــی و مکمل 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: با عطاری های متخلف در 
دوران کرونا که اقــدام به فروش 
گیاهان دارویی ویژه کرونا یا اعمال یداوی برای 
درمان این بیماری می کنند، برخورد قانونی 

می شود.
 سیدجواد مجتبوی بــا اشـــاره بــه اینکه در 
دوران همه گیری کرونا برخی عطاری ها اقدام 
به فروش یا معرفی برخی گیاهان دارویــی یا 
داروهای دست ساز به نام درمان کرونا کردند 
که این مراکز مورد بررسی کارشناسان طب 
سنتی و برخورد قانونی قرار گرفتند، عنوان 
کرد: برخی افــراد نیز اقــدام به اعمال یداوی 

از جمله حجامت کردند که مدعی بودند 
می توانند این بیماری را درمان کنند که پس 
از گزارش های مردمی با این افراد نیز برخورد 

شد.
وی با تأکید براینکه شهروندان در صورت 
مواجهه با مداخله گران درمان که به نام درمان 
کرونا قصد فریب دارند، موارد را با حوزه طب 
سنتی معاونت درمــان در میان بگذارند تا 
در اولین فرصت به شکایت آن ها رسیدگی 
شود، خاطرنشان کرد: مردم اگر می خواهند 
از روش هــای طب سنتی در کنار روش طب 
مدرن برای درمان کرونا استفاده کنند باید 
به مراکز معتبر زیر پوشش دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد مراجعه کنند.

 آلودگی هوای مشهد 
در وضعیت قرمز

 فروش گیاهان دارویی برای درمان کرونا 
در عطاری های مشهد تخلف است

مردان آسمانی 

خبرخبر

شهید سیدمصطفی محبی پارسا
متولد: دهم مرداد63

شهادت: 25 شهریور1398
محل تولد: سبزوار

سرورهادیان: شهید مــدافــع وطــن »مصطفی 
محبی پارسا« از شهدای ناجا در تاریخ 1363/05/10 
در خانواده متوسط و مذهبی در روستای کسکن از 
توابع شهرستان سبزوار دیده به جهان گشود. دوران 
کودکی، تحصیالت ابتدایی و راهنمایی خــود را در 
روستا سپری در کارها به پدر و مادر کمک می کرد به 
مسائل دینی خیلی پایبند بود و حتی زمانی که نماز 
و روزه بر او واجــب نبود فرایض دینی خود را انجام 
می داد. فردی کوشا بود و به درس خواندن عالقه زیادی 
داشت پس از مدتی خانواده وی به شهرستان سبزوار 
نقل مکان کرده و شهید تحصیالت دیپلم خود را در 
آن شهر به اتمام رساند. سپس برای گذراندن دوران 
سربازی به فکر استخدام در ناجا افتاد که در همین 
حین پــدرش دار فانی را وداع گفت و مصطفی به 
عنوان فرزند اول سعی می کرد با کار کردن و خدمت 
به خانواده جای خالی پدر را پر کند، تا اینکه در تاریخ 
1388/9/16 به استخدام ناجا درآمد وهمان سال 
)88( ازدواج کــرده و پس از سه ســال به شهر خود 
)سبزوار( بازگشت و به مدت پنج سال در رسته راهور 
خدمت کرد که در این مدت خداوند دو فرزند دختر 
به نام های یسنا و ثنا به شهید هدیه نمود.دوست 
داشت به سوریه برود و مدافع حرم شود، همیشه به 
همسر خود توصیه می کرد به دختران خود حجاب را 
 آموزش داده و به نماز خواندن تشویق نماید. شهید 
در تاریخ 1397/6/22 برای ادامه خدمت، در انتقاالت 
سراسری به استان سیستان وبلوچستان، شهرستان 
ایرانشهر انتقال و در یگان امداد مشغول خدمت شد. 
چندین بار درخصوص شهادت و اینکه در سن 35 
سالگی شهید می شود با همسرش صحبت می کرد. 
پس از مدتی به دلیل روحیه باال و انگیزه خدمت، بنا به 
مصلحت فرمانده انتظامی به پاسگاه سحرگان منتقل 
شد و سرانجام در شامگاه 25 شهریور98 در گشت زنی 
برای برقراری نظم و امنیت در 17 کیلومتری پاسگاه 

سحرگان از توابع بخش بزمان به شهادت رسید.

      صفحه  4 خراسان

در اج��رای م��واد 11آئی��ن نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرس��ان اتحادیه های صنفی موضوع تبص��ره 3 ماده 22 و 23 قانون نظام صنف��ی مصوب 96/04/24 
بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف مؤسسات گردشگری و خودرو کرایه شهرستان قوچان دعوت میگردد با در دست داشتن اصل یا 
تصویر پروانه کسب معتبر به همراه کارت شناسایی عکس دار از ساعت 9 صبح لغایت ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1400/07/10 جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره 
و بازرس اتحادیه ، شخصًا به نشانی قوچان ، بلوار طالقانی ، سی متری شهید رجائی بعد از چهارراه اول )اتاق اصناف( مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد 

ذیل تعداد پنج نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر یازرس انتخاب نمایند . 
* شایان ذکر است تعداد اعضاء اصلی هیدت مدیره 5 نفر و بازرس 1 نفر و تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 3 نفر و بازرس 1 نفر می باشد . 

 

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان قوچان

کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان قوچان
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مؤسسات گردشگری و خودرو کرایه شهرستان قوچان
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)اسامی داوطلبان عضویت در صنف بازرساتحادیه صنف مؤسسات 
گردشگری و خودرو کرایه شهرستان قوچان به ترتیب حروف الفبا(

نام و نام خانوادگیردیف
علیرضا حیدری1
محسن نوروزی2

 اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف مؤسسات گردشگری و خودرو کرایه(
)شهرستان قوچان به ترتیب خروف الفبا

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف
علی اکبر شهبازی دوغائی5قربانعلی باقری1
رجبعلی قلی زاده بک نظر6عباس باقری2
سیدمحسن گلچهره حسینی7فرید ذوالفقاری3
قاسم شکری یزدان آباد4

 در اج��رای م��واد 11آئی��ن نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرس��ان اتحادیه های صنف��ی موضوع تبصره 3 ماده 24 و 23 قانون نظ��ام صنفی مصوب 96/04/24 
بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف پارچه فرشوان و فروشندگان فرش و موکت شهرستان قوچان دعوت میگردد با در دست داشتن 
اصل یا تصویر پروانه کسب معتبر به همراه کارت شناسایی عکس دار از ساعت 9 صبح لغایت ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1400/07/16 جهت شرکت در انتخابات هیئت 
مدیره و بازرس اتحادیه ، شخصًا به نشانی قوچان ، بلوار طالقانی ، سی متری شهید رجائی بعد از چهارراه اول )اتاق اصناف( مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین 

افراد ذیل تعداد پنج نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر یازرس انتخاب نمایند . 
* شایان ذکر است تعداد اعضاء اصلی هیدت مدیره 5 نفر و بازرس 1 نفر و تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 3 نفر و بازرس 1 نفر می باشد . 

)اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف پارچه فروشان و فروشندگان 
فرش و موکت شهرستان قوچان به ترتیب خروف الفبا(

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف
غالمرضا فصیحی5محمد نبی پرستار1
محسن معمری جنیدآباد6ایب حسن زاده باقی2
سید محمد هاشمی7داود صبوری3
صغری صفری4

)اسامی داوطلبان عضویت در صنف بازرساتحادیه صنف پارچه 
فروشان و فروشندگان فرش و موکت شهرستان قوچان به ترتیب 

حروف الفبا(
نام و نام خانوادگیردیف

عباسعلی اسکندری1
مرتضی زراعتکار2

 

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان قوچان

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی
فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف پارچه فروشان و فروشندگان فرش و موکت شهرستان قوچان 
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