
مــهــدی بــابــادی، دارنــــده نــشــان طــای مسابقات 
بیان  بــا  فـــارس  بــا  گفت وگو  در  توکیو  پارالمپیک 
در  استخدامی  دنبال  به  ســال  پنج  حــدود  اینکه 
است،  نرسیده  سرانجام  به  ولــی  هستم  ســبــزوار 
دولت  مصوب  استخدامی  قانون  براساس  گفت: 
در گذشته، قهرمانان پارالمپیک یا یکی از فرزندان 
پیمانی در دستگاه های  به صورت  آنان می توانند 

ــد. وی  اجــرایــی اســتــخــدام شــون
از  پــس  گــذشــتــه،  دوره  گــفــت: 
قهرمانی در مسابقات پارالمپیک 
 ریودوژانیرو به دیدار رهبری رفتیم 

و در این دیدار ...

معاون آموزش و پرورش استان تشریح کرد

چند و چون بازگشایی مدارس در خراسان رضوی
 مهدی بابادی 

قهرمان سبزواری پارالمپیک توکیو: 

رهبری بر حل 
مشکالت معیشتی  

 قهرمانان 
تأکید داشتند 
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 طرح ممنوعیت سفر به مشهد 
روی میز ستادملی مقابله با کرونا    

بانوی  بردسکنی آرزو های بزرگی در سر دارد 

سفربه سرزمین عروسک ها

رئیس مجمع نمایندگان استان عنوان کرد

 استانداری خراسان رضوی 
باید در سطح وزارتخانه باشد 

 قطار برقی مشهد- تهران 
در بن بست تحریم
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معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان فرهنگی 
در نشست  مــشــهــد  ــرداری  ــهـ شـ اجــتــمــاعــی  و 
برنامه ریزی اقدام های هفته دفاع مقدس گفت: 
از جمله ویژه برنامه های تعریف شده برای اجرا در 
هفته دفاع مقدس به عنوان فعالیتی محوری با 

مشارکت شهرداری مشهد و سپاه امام رضا)ع(، 
مــنــازل شهدا  درِ  روضــه هــای خیابانی  بــرگــزاری 
بوده که رویکرد در این برنامه و سایر برنامه های 
هفته دفاع مقدس در واقع حمایت و همکاری با 
شهروندان و مردم است تا به همت مردم شریف 

برنامه های  برگزاری  شهر مقدس مشهد شاهد 
متنوعی در سطح شهر باشیم.

 عقیل قدرتی تأکید کرد: الزم است همکاران ما 
بسیج  پــایــگــاه هــای  و  مناطق  درشـــهـــرداری هـــای 
محات در این برنامه مشارکتی و سایر برنامه های 

مشترک محله محور، ایده پردازی و مردمی بودن 
با  و  داده  قـــرار  تــوجــه  و  نظر  مـــورد  را  برنامه ها 
بهره گیری از سایر ظرفیت های فعال در محات، 
برگزاری برنامه هایی محتوامحور و مؤثر را راهبری 

و اجرا کنند.

مشهد به استقبال هفته دفاع مقدس می رود 

برگزاری روضه های خیابانی درِ منازل شهدا 

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

 جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره سه خانه صنعت و معدن 
خراسان رضوی ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 20 مهر ماه 1400 در دفتر مرکزی شرکت به نشانی گلبهار 
–بلوار جمهوری اسالمی – نبش جمهوری اسالمی 39- سالن چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت و معدن 

با دستور جلسه ذیل  تشکیل می گردد: 
از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398

3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
4-انتخابات اعضای  اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال 

5-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 
6-تصمیم گیری در خصوص اخراج 10 نفر از اعضا

تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رای خود را به موجب 
وکالتنام��ه به عض��و دیگر یا نماینده تام االختیار واگ��ذار نماید . در اینصورت هر عضو ع��الوه بر رای خود 
ت��ا س��ه رای با وکال��ت و غیر عضو فقط ی��ک رای باوکالت می تواند داش��ته باش��د . عض��و متقاضی اعطای 
نمایندگی می بایس��ت به همراه نماینده خود در تاریخ های 18 و 19 مهر ماه 1400 به نش��انی فوق الذکر از 
ساعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.

2- ب��ا توجه به انتخابات هیئت مدیره و بازرس��ان افرادی که تمایل به کاندیداتوری س��مت هیئت مدیره 
یا بازرس��ی دارند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی می بایس��ت به نشانی مذکور )دفتر مرکزی 

تعاونی( مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند .                
هیئت مدیره شماره سه خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت تعاونی مسکن شماره سه خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

)نوبت اول(
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موضوع  صنفی  های  اتحادیه  وبازرسان  مدیره  هیئت  انتخابات  اجرایی  نامه  آئین    11 ماده  اجرای  در 
تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24  بدینوسیله به اطالع می رساند انتخابات هیئت 
مدیره و بازرس اتحادیه صنف نبات و آبنبات ریزان مشهد با رعایت کامل مفاد دستورالعمل بهداشتی 

ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار خواهد شد .
لذا بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف نبات و آبنبات ریزان مشهد 
دعوت میگردد شخصًا با  در دست داشتن اصل یا فتوکپی پروانه کسب معتبر به همراه کارت شناسائی 
عکس دار از ساعت 9 صبح لغایت  11 روز سه شنبه مورخ  1400/07/20 جهت شرکت در انتخابات هیئت 
مدیره وبازرس اتحادیه ، به نشانی مشهد -  » تاالر قصر خاتم « واقع در حد فاصل شهید صادقی 27 و 
میدان فردوسی، مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی 

هیئت مدیره ویك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند . 
نفر                                          1 نیز  البدل  علی  بازرس  و  نفر  مدیره2  هیئت  البدل  علی  اعضاء  تعداد  است  ذکر  شایان   *

می باشد .   
، به افراد بدون ماسک اجازه ورود به محل  اتحادیه های صنفی  انتخابات  ** هیئت اجرائی برگزاری 

برگزاری انتخابات را نخواهد داد .  
) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف نبات و آبنبات ریزان مشهد به ترتیب 

حروف الفبا (

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف

علی اصغر تذکری5عباس اخالقی سلطان زاده1

مهدی توانائی عباس زاده6محمد ایوبی مقدم2

حسین زارع7محمد باقریان شاکری3

جعفر قربانی8مجید بهاری4

) اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف نبات و آبنبات ریزان مشهد به ترتیب 
حروف الفبا (

نام و نام خانوادگیردیف

احسان اخالقی سلطان زاده1

مهدی رنگی طهرانی2

سید احمد هاشمی3

علیرضا ساالری
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کمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف نبات و آبنبات ریزان مشهد
در اجرای مواد 11 و 17 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع 
نوبت دوم  می رساند  اطالع  به  بدینوسیله  نظام صنفی مصوب 96/04/24  قانون   22 ماده  تبصره 3 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف بانوان خیاط مشهد با رعایت کامل مفاد دستورالعمل 

بهداشتی ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار خواهد شد.
دعوت  مشهد  خیاط  بانوان  صنف  اتحادیه  معتبر  کسب  پروانه  دارای  اعضاء  کلیه  از  بدینوسیله  لذا 
میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوکپی پروانه کسب معتبر به همراه کارت شناسائی عکس 
انتخابات هیئت  11 روز چهار شنبه مورخ  1400/07/21 جهت شرکت در  دار از ساعت 9 صبح لغایت  
مدیره وبازرس اتحادیه ، به نشانی مشهد - » تاالر قصر خاتم « واقع در حد فاصل شهید صادقی 27 
و میدان فردوسی ،  مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء 

اصلی هیئت مدیره ویك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند .
نفر                                      1 نیز  البدل  علی  بازرس  و  نفر  مدیره2  هیئت  البدل  علی  اعضاء  تعداد  است  ذکر  شایان   *  

می باشد .
** هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی ، به افراد بدون ماسک ، اجازه ورود به محل 

برگزاری انتخابات را نخواهد داد .  
 ) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف بانوان خیاط مشهد به ترتیب حروف الفبا (

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

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف

مهرانگیز قلیزاده3طاهره زرئی1

معصومه گل مارشک4زهرا فراز فاروجی2

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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کمیسیون 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 خیاط مشهد

نام و نام خانوادگی ردیف

زینب اله دوست1

سودابه ایلخانی فرح آبادی2

اعظم پارسا3

معصومه دیناری قوژدی4

طیبه سلمانی نژاد سالمی5

منیره شقائی فالح6

زهره صابری7

نام و نام خانوادگی ردیف 

عطیه علی زاده8

الهام غمگین9

زهرا فرهوش10

فرشته کمالی11

مریم محمودی فتح آبادی12

بی بی مرضیه موسوی13

 مدیریت آموزش وپرورش شهرس��تان س��رخس درنظر دارد تعداد 27 واحد تجاری آموزش��ی , ورزشی و فرهنگی خود 
رابه صورت آنالین با بهره گیری ازسامانه الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( به شماره واگذاری)14006( به صورت 

اجاره سه ساله واگذارنماید.
کلیه مراحل فرایند مزایده از دریافت اسناد ، ارائه پیشنهاد و گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س��تاد( انجام خواهد ش��د . الزم اس��ت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مراحل ثبت نام در 
س��امانه و دریافت گواهی الکترونیکی را جهت ش��رکت در مزایده محقق سازد و به پیشنهاد های واصله خارج از سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
1-تاریخ انتشار اسناد مزایده در سامانه: از مورخ 1400/6/30 ساعت  12:00صبح

2-آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه : تا ساعت 14 مورخ 1400/7/8 خواهد بود .
3-آخرین مهلت بارگذاری اسناد مزایده و ارسال پاکتهای پیشنهاد در سامانه تا ساعت 14 مورخ1400/7/12خواهد بود .

4-تاریخ گشایش پیشنهاد ها ساعت 12مورخ 1400/7/14 خواهد بود .
5-نشانی جهت ارسال پاکت ها ی الف ، ب، ج شهرستان سرخس خیابان معلم نبش معلم 4 مدیریت آموزش و پرورش 

شهرستان سرخس )واحد حقوقی(
تذکر مهم : ارسال یک نسخه از پاکت های الف ، ب، ج به صورت فیزیکی و الک و مهر شده الزامی است .

6-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مرکز راهبری و پیشتبانی 02141934 و تلفن 
دفتر ثبت نام 88969737 و 02185193768 می باشد .                      مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سرخس

آگهی مزایده واحد های تجاری ، آموزشی ، ورزشی و فرهنگی آموزش و پرورش 
شهرستان سرخس  

ف
/1
40
57
86

 جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارگران وکارکنان شهرداری اسفراین 
به شماره ثبت:893 وشناسه ملی تعاونی :10862073848 در روز پنج شنبه مورخ 1400/07/29 
راس س��اعت 12 الی 13 در محل مس��جد جواداالئمه به آدرس پشت شهرداری برگزار می گردد. 
از کلیه داوطلبان اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
ذیل با در دست داشتن ورقه سهم،کارت ویا دفترچه عضویت راس ساعت وموعد مقرر در محل 

مذکور حضور بهم رسانند ویا وکیل /نماینده خود را کتبا جهت حضور معرفی نمایند.
}ضمن��ا به اطالع می رس��اند که به موجب ماده 19آئین نامه نحوه تش��کیل مجامع عمومی ،تعداد 
آراء وکالت��ی هر عضو حداکثر س��ه رای وهر ش��خص غیر عضوتنها ی��ک رای خواهد بود واعضای 
متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه نماینده خود از تاریخ 1400/06/06لغایت تاریخ 
1400/06/12در محل ش��هرداری )آقای مهدی علمی(حاضر تا پس از احراز هویت وتایید وکالت 

،برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.{
ضمنا داوطلبان عضویت در س��مت هیئت مدیره یا بازرس��ی موظفند،حداکثر یک هفته از تاریخ 
انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی،فرم داوطلبی را تکمیل وبه همراه 

مدارک مربوطه   به)آقای مهدی علمی(تحویل نمایند.
دستور جلسه:

 1-انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی وعلی البدل
2-انتخاب اعضای بازرس اصلی وعلی البدل

3-گزارش هیئت مدیره وبارزس
4-بررسی و تصویب آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری مجامع عمومی

5-دادن ماموریت به هیئت مدیره جهت امورات ثبتی واخذ تسهیالت بانکی
6-طرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال 1400

 هیئت مدیره شرکت تعاونی- مهدی برهانی

 دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مسکن کارگران وکارکنان شهرداری اسفراین
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اصالحیه آگهی:
مدیره  هیئت  انتخابات  برگزاری  فراخوان  آگهی  در 
که  کاران مشهد  آلومینیوم  اتحادیه صنف  بازرس  و 
ویژه  قدس  اول  صفحه  در   1400/06/29 تاریخ  در 
داوطلبان  اسامی   ( است   شده  چاپ  قدس  روزنامه 
آلومینیوم  صنف  اتحادیه  مدیره  هیئت  در  عضویت 
کاران مشهد( و ) اسامی داوطلبان عضویت در سمت 
 ) مشهد  کاران  آلومینیوم  صنف  اتحادیه  بازرس 

صحیح میباشد
هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های 

صنفی مشهد

وز
 نی

ان
مار

 ج
 



   طرح ممنوعیت 
سفر به مشهد 
روی میز 
 ستادملی 
مقابله با کرونا    
سیدحمید موسوی، 
دبیر ستاد مقابله 
با کرونای خراسان 
رضوی گفت: 
تصمیم برای 
مسدود کردن 
راه های منتهی به 
مشهد در اختیار 
ستاد استانی نیست 
اما پیگیر مسدود 
شدن مسیرهای 
منتهی به مشهد 
همزمان با دهه 
پایانی صفر هستیم.

گزارش خبری یک اتفاق کوچک  ◾
سیدی مــی افــزایــد: ابــتــدا کــارم 
ــارچــه هــای  ــز پ ــ ــمــــع آوری ری جــ
خیاطی بود. درست می کردم، 
ــاوری  ــشـ ــد، مـ ــی شــ خــــــراب مــ
نــداشــتــم امـــا بــا صبر و تالش 
توانستم موفق شوم. تشویقم می کردند و با همراهی 
خواهرم بی بی زهرا هشت ماه نمونه کار می دوختم 
و سرانجام در دیداری حضوری با خانم نبوی با هم 
مشغول به کار شدیم که او از مشهد به من سفارش 

کار می دهد.

سفارش های مادر و دختری ◾
ــاره بــه اینکه در حــال حاضر  ــه بــا اشــ او در ادامــ
سفارشاتشان از داخل شهر خودشان و از سایر 
شهرهاست، عنوان می کند: برای مناسبت های 
مختلف، سفارش های گوناگونی دارم؛ مراسم هایی 
مانند جشن تکلیف، سفره هفت سین، یلدا، 
22بهمن و... امــا سفارشات تکی بــا ایـــده خود 
مشتریان را نیز می پذیریم مثل روز مادر که خیلی 
اوقات عروسک شبیه خود مادر و فرزند سفارش 
داریم و یا دختری که دلش می خواست عروسک 
مادرش را پیش از آنکه آلزایمر داشته است برایش 

بدوزیم. 

تعمیر عروسک های کودکی  ◾
ــن بــانــوی کــارآفــریــن تصریح می کند: در کنار  ای
عروسک سازی هایمان، عروسک های خــراب را 
نیز تعمیر می کنیم. گاهی دخترانی که ازدواج 
کرده اند و عروسک های دوران کودکی شان خراب 
شده است، ما آن ها را به سلیقه خودشان  تعمیر و 
تغییر می دهیم یا همان عروسک کودکی را برایشان 
درست می کنیم. گاهی فقط یک سر از آن عروسک 

باقی مانده است که برایش مو می گذاریم، لباس 
می دوزیم و به آن ها  تحویل می دهیم. 

عروسک های  سنتی برند »بی بیا« ◾
وی دربــاره نام برندشان نیز توضیح می دهد: من، 
خواهرم و خانم نبوی چون همه مان سیده هستیم 

و بی بی نامیده می شویم از این رو نام برندمان را 
»بی بیا« گذاشتیم که به لهجه بردسکنی به معنای 

همان »بی بی ها« می شود.
بی بی سکینه احمدی تأکید می کند: از همان 
ابتدا هدفمان تولید، ساخت و راه انــدازی کارخانه 
عروسک سازی سنتی بوده است و در حال حاضر 

در یک اتــاق بــزرگ این کار را انجام می دهیم و به 
دنبال ایجاد کارگاه و سپس کارخانه و برندسازی 

این نوع عروسک هستیم.
او خاطرنشان می کند: قول مساعدت مسئوالن را 
داریم و در صورت حمایت جدی آن ها امیدواریم به 
زودی کارخانه بی بیا را در بردسکن راه اندازی کنیم 

و صادرات به سایر کشورها را نیز داشته باشیم. 
وی درباره تعداد افرادی که در حال حاضر در این 
کارآفرینی همکاری دارند، نیز بیان می دارد: بیش 

از 10 نفر با ما همکاری می کنند. 
او دربــاره قیمت فروش عروسک ها نیز می گوید: 
قیمت عروسک براساس اندازه و نوع و مدل آن از 
10هزار تا حدود 100 هزار تومان است. گاهی مدل ها 
در حد یک جاسوئیچی و به نام نازبی بی و دارای 
تنوع فانتزی و بومی است و گاهی در سفارش های 
کلی قیمت ها مناسب تر است. همچنین گاهی 
سفارش ها به صورت فردی و براساس ایده و اندازه 
مـــورد نظر و سلیقه مشتری طــراحــی و ساخته 
می شود. بعضی از عروسک ها دست و پا دارند، 
بعضی به صورت استوانه ای و گاهی دارای تزئینات 

منظره های کنار روستا، آشپزخانه و... هستند. 
وی درباره تعداد تولید عروسک ها نیز بیان می دارد: 
با توجه به شیوع کرونا، عدم برگزاری بازارچه ها 
و مراسم ها به طــور قطع با کاهش تولید مواجه 
هستیم اما با تعمیرات عروسک کارمان همیشه 
زیــاد اســت. بــرای مثال در روز تولید 15 عروسک 
را داریــم و در حال حاضر بــرای سفارش و فروش 
عروسک ها دو غرفه در بازارچه سنتی بردسکن را 
در اختیار دارم و خانم های زیادی که نیاز به کار دارند 

را برای همکاری شناسایی کرده ام. 
خانم احمدی تأکید می کند: هدفمان راه انــدازی 
کارخانه و دست کم دعوت به کار بیش از 50 بانویی 

است که بی سرپرست یا بدسرپرست هستند.

بانوی  بردسکنی آرزو های بزرگی در سر دارد

سفربهسرزمینعروسکها

خبرخبر
ويژهويژه

چند و چون بازگشایی مدارس در خراسان رضوی
معاون آمــوزش و پــرورش خراسان رضوی گفت: امسال 
بازگشایی مـــدارس بــراســاس رنــگ بــنــدی هــای کرونایی 
شهرها نیست بلکه مدارس به صورت تدریجی و ترکیبی 

آغاز به کار خواهد کرد.
رضا صابری در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه مدارس 
سال جاری از روز شنبه، سوم مهر ماه بازگشایی می شود، 

اظــهــار کــرد: امــســال ابــتــدا مـــدارس مناطق روستایی و 
عشایری که تراکم دانش آموزان کمتر از 15 نفر است، از 
روز سوم مهر ماه به صورت حضوری فعالیت خود را آغاز 
خواهند کرد و سپس مــدارس عشایری و روستایی که 
جمعیت هر کالس آن  بین 15 الی ۳0 نفر است، از هفته 
سوم مهر ماه به صورت گروه بندی شده »الف و ب« به 

فعالیت حضوری خواهند پرداخت. وی افزود: مدارسی که 
زیر ۳00 نفر جمعیت دارد، از هفته اول آبان ماه و آن هایی 
که باالی ۳00 نفر جمعیت دارد، از هفته سوم آبان ماه 
به فعالیت حضوری خواهند پرداخت. از سوم مهر ماه 
که بازگشایی مدارس انجام می شود، تمام مدارسی که 
فعالیت حضوری ندارند، در فضای مجازی فعالیتشان 

شروع می شود تا زمانی  که به صورت تدریجی به مراحل 
تقسیم بندی فعالیت حضوری برسند.

صابری اضافه کرد: چنانچه روند نزولی کرونا ادامه داشته 
باشد و ما هم بتوانیم با تکمیل واکسیناسیون به  ویژه برای 
فرهنگیان، این بیماری را مهار کنیم، می توان از اواسط آبان 

ماه به سمت حضوری شدن تمام مدارس حرکت کرد.

    سرور  هادیان   »بی بیا« عروسک های سنتی میراث فرهنگی
هستند که نمادی از مادران و نسل قدیم و بوی 

خوب مادر و مادربزرگ ها را می دهند. بی بیا گروهی 
کوچک  هستند که سه سال است با ابتکاری بزرگ 
امروز در جایگاه خوبی قرار دارند. »سکینه سادات 

سیدی« متولد ۶۸، ساکن بردسکن و کارشناس علوم 
تربیتی است. کودکان بردسکنی او را به نام »خاله 

 خاطره« می شناسند؛ چراکه از ۱۸ سالگی در 
مهد کودک کار کرده و داستان و خاطرات برایشان 

تعریف می کرده است. 

پیش دبستانی ها که به دلیل کرونا تعطیل شدند 
اما یک اتفاق کوچک، زمینه ای برای کاری بزرگ را 
رقم زد. این بانوی هنرمند می گوید: وقتی دخترم 

وارد مدرسه شد کارهای فرهنگی و هنری آن ها را 
انجام می دادم و در کنار آن هم گاهی عروسک نمدی 

درست می کردم. روزی اتفاقی در یک کانالی با خانم 
بی بی بهجت نبوی آشنا شدم و از او درباره هنری که 
می توانم در منزل داشته باشم راهنمایی خواستم. از 

من پرسید عروسک پارچه ای می توانی درست کنی؟ 
سررشته ای نداشتم اما شروع کردم.

 قطار برقی مشهد- تهران 
در بن بست تحریم

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان 
رضــوی گفت: مطالعات و طــرح توجیهی پــروژه 
قطار برقی مشهد- تهران انجام شــده و یکی از 
اولویت های اصلی است، اما برای عملیاتی شدن 

باید سرمایه گذار ورود کند.
سیدکمال الدین میرجعفریان اظهار کرد: با توجه 
به حجم زیاد ترددهای باری و مسافری در مسیر 
تهران- مشهد به  ویــژه زائــرانــی که از ایــن مسیر 
استفاده می کنند، نیاز است که سرعت نقل و 
انتقال و همچنین ظرفیت این مسیر افزایش پیدا 
کند؛ بــرای همین منظور چندین ســال اســت که 
هدف گذاری برقی شدن خط آهن مشهد- تهران در 
دستور کار وزارت راه و شهرسازی و استان خراسان 
رضوی قرار گرفته است تا مقدمات اجرای آن فراهم 
شــود.وی عنوان کــرد: امکان سنجی ها در سطح 
کالن مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه و... 
صورت پذیرفته و در سال های گذشته مذاکرات 
متعددی نیز با سرمایه گذاران مختلف انجام شده 

که موفقیت آمیز نبوده است.
وی در خصوص حضور ســرمــایــه گــذاران بــرای 
ایــن پـــروژه و مــذاکــره بــا آن هـــا گــفــت: بــه دلیل 
محدودیت هایی که تحریم ها ایجاد کرده اند 
حضور برای برخی سرمایه گذاران فراهم نشد 
و با وجود اینکه بررسی های اولیه نیز در برخی 
مــوارد انجام شــده بــود، امــا استقبالی صورت 
نگرفت و در راستای آن قراردادی نیز امضا نشد. 
گفتنی است یکی از مذاکرات برای این پروژه با 
شرکت های چینی انجام شده بود که در مرحله 

آخر به عقد قرارداد نرسید.

با توجه به شیوع کرونا، عدم برگزاری بازارچه ها و مراسم ها به طور قطع با 
کاهش تولید مواجه هستیم اما با تعمیرات عروسک کارمان همیشه زیاد است. 
برای مثال در روز تولید ۱5 عروسک را داریم و در حال حاضر برای سفارش و 

فروش عروسک ها دو غرفه در بازارچه سنتی بردسکن را در اختیار دارم.
گزيدهگزيده
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در استان

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

 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

نقاشی حسان
پالستیک، روغنی، اکرولیک، 

کناف ارزان و فوری
09159058400

ط
/1
40
55
94

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

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

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
57
37

فروش فوری
زمین 257متراخلمد

09151023831

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

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
41
13

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

پ
/1
40
42
53

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

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



2/5 تن آالیش 
خوراکی مرغ 

معدوم شد
علیزاده، رئیس 

شبکه دامپزشکی 
 بیرجند گفت: 

 در بازرسی
  از خودرو های 
حمل فراورده 

خام دامی، 2هزار 
و 5۹۷کیلوگرم 

جگر مرغ منجمد 
غیرقابل مصرف 

ضبط و پس از طی 
 مراحل قانونی 

از چرخه مصرف 
انسانی خارج شد.

هشدارهشدار

عقیل رحمانی تــعــدادی از 
شهروندان مشهدی که با تصاویر 
متهمان یــک بــانــد سرقت های 
خشن روبه رو شدند از اقدام های 
صورت گرفته توسط مأموران اداره 
ــارزه بــا جــرایــم خشن پلیس  مــب
آگاهی خراسان رضــوی قدردانی و خواستار اجرای 

اشد مجازات برای این گونه افراد شدند.

نظر کارشناسان در مورد زورگیری ◾
پدیده شوم زورگیری و سرقت های خشن گوشی های 
تلفن همراه یا وجوه نقد همراه عابران پیاده یکی از 
موضوعاتی است که برخی کارشناسان افزایش و یا 

کاهش آن را وابسته به عوامل مختلفی می دانند. 
یــک جامعه شناس در ایــن زمینه مــدعــی اســت: 
آسیب شناسی اجتماعی زورگیری یعنی اقدام علیه 
امنیت اجتماعی افراد و سرقت اموال آنان با توسل 
به خشونت و سالح سرد یا گرم كه در پاره ای از اوقات 
سبب ایجاد زیان های جانی و حتی مرگ می شود.  
طیف سنی زورگیران معموالً بین ۱۶ تا ۲۷ سال است 
كه بیش از 50 درصد از آن ها معتاد به مواد مخدر 

به ویژه مواد روانگردان هستند.
همچنین علل رفتاری زورگیری از نگاه جامعه شناسی 
عبارت اند از: مشکالت اقتصادی، بیكاری، فقر، 
اعتیاد و عوامل فرهنگی مانند پایین  بــودن اخالق 
اجتماعی، كمرنگ  شدن ارزش هــای دینی، ضعف 
تربیت خانوادگی كه بر این اســاس معموالً درصد 
زیــادی از زورگــیــران فاقد تحصیالت باالتر از دیپلم 

هستند و بیشتر آن ها ترک تحصیل كرده اند. 

نمونه ای از یک سرقت بی رحمانه ◾
ــراد همیشه در دســتــور کار  بــرخــورد بــا ایــن گونه افـ
کــارآگــاهــان پلیس آگــاهــی خــراســان رضـــوی بـــوده و 

هست. برای نمونه چند روز پیش مأموران پلیس از 
طریق تماس شهروندان با ۱۱0 در جریان یک فقره 
زورگیری در حوالی بولوار وکیل آباد قرار گرفتند. در 
حالی که اطالعات اولیه حاکی از آن بود یک زن جوان 
که در ایستگاه اتوبوس نشسته بود از سوی دو سارق 
با قمه مورد حمله قرار گرفته و به شدت مجروح شده 
است، مرکز فرماندهی ماجرا را به مأموران دایره مبارزه 
با جرایم خشن پلیس آگاهی خراسان رضوی منتقل 
کــرد. از همین رو سرهنگ »میش مست« رئیس 
دایره مبارزه با جرایم خشن به سرعت یک تیم را که در 

سطح شهر در حال گشت زنی بود به محل اعزام کرد.
با حضور مأموران در ایستگاه اتوبوس معلوم شد 
مصدوم به واسطه شدت جراحات وارده به بیمارستان 
منتقل شده و آثار خون ریخته شده بر زمین از سرقتی 
جنون آمیز حکایت داشـــت. بررسی های میدانی 
کارآگاهان این موضوع را روشن کرد زن جوان در انتظار 
اتوبوس بوده که دو سارق خشن به او حمله می کنند 
و وقتی برای سرقت گوشی تلفن همراه او، دست به 
سالح سرد برده و تهدیدش می کنند با مقاومت طعمه 
روبه رو می شوند که در اقدامی وحشیانه چندین ضربه 

سنگین به بازو و قفسه سینه او می زنند و سپس از 
محل متواری می شوند.

نجات جان زن جوان و دستگیری متهمان ◾
در حالی که انتقال به موقع زن جوان به بیمارستان و 
تالش کادر درمان سبب نجات او از مرگ شد، مأموران 
دایره مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی خراسان 
رضوی به طور ویژه ای پیگیر رد زنی و شناسایی هویت 
عامالن این اقدام بودند و به طور دقیق تمامی موارد از 
قبیل دریافت اظهارات شاهدان ماجرا، دوربین های 
مداربسته مسیر فــرار متهمان، چهره نگاری و... را 
در دستور کار داشتند و سرانجام موفق شدند هر 
دو ســارق خشن با هویت )مــهــدی.ث( و )ح.س( را 
شناسایی و محل حضور متهمان را به محاصره 
خود درآورند. در حالی که هماهنگی های الزم با مقام 
قضایی در دادسرای مشهد صورت گرفته بود هر دو 
نفر در یک عملیات برق آسا و پیش از هر واکنشی 

زمینگیر و دستگیر شدند. 

35 زن شاکی از سارقان خشن ◾
از ناحیه متهمان ســالح ســرد مـــورد اســتــفــاده در 
زورگیری ها به همراه ۱۱ عدد انواع گوشی تلفن همراه 

کشف شد.
پس از انتقال متهمان به مقر پلیس، دیگر اقدام های 
دقیق کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم خشن موجب 
شد پرده از 35 فقره زورگیری از بانوان شهر مشهد 

برداشته و شکات ماجرا هم شناسایی شوند. 

 تشکر مردم از پلیس  ◾
و درخواست اشد مجازات برای سارقان

ــرای مــشــاهــده واکـــنـــش هـــا نــســبــت بـــه ایــن  ــ ــا بـ ــ ام
هنجارشکنی همراه با تصاویری از عامالن زورگیری 
که در پی عملیات دقیق مأموران اداره مبارزه با جرایم 

خشن پلیس آگاهی استان به آخر خط رسیده بودند، 
به میان تعدادی از شهروندان رفتیم.

یکی از این افراد که زنی میانسال بود با دیدن تصویر 
متهمان و اطــالع از موضوع گفت: این افــراد نباید 
به راحتی آزاد شوند، اقــدام پلیس قابل قدردانی و 
ارزشمند است و اگر این مجرمان دستگیر نشوند 

امنیت در شهرها باقی نخواهد ماند.
مجید پناهنده که 3۷ ســال سن داشــت و در یک 
ایستگاه اتوبوس نشسته بود در حالی که از شنیدن 
نوع سرقت برافروخته شد، این گونه واکنش نشان 
داد: هر دو نفر و امثال آن ها را باید با رأی قاطع قضایی 
به مناطق کویری و دور افتاده و یا مکان هایی منتقل 
کنند که راه فراری برای آن ها وجود نداشته باشد تا 
ادب شوند. دستگیری آن هــا بی تردید کــار آسانی 
نبود که پلیس این کار را کرد. من به عنوان یک جوان 
قدردان زحمات آن ها هستم اما اگر قرار باشد سارقان 
دستگیر و پس از مدتی از زنــدان آزاد شوند باز هم 
همین ماجرا تکرار خواهد شد. از دادستانی خواهش 
ــرای آن هــایــی که به جــان و  می کنم اشــد مــجــازات ب
ناموس مردم رحم نمی کنند در نظر گرفته شود. من 
معتقدم اگر زورگیر حتی برادر من باشد باید برخورد 

قاطعی با او بشود.
سومین نفر که مادر دو کودک خردسال بود نیز بیان 
کرد: باید این افــراد ادب شوند اگر با آن ها برخورد 
مناسب نشود من و فرزندانم حس امنیت برای 
حضور در اجتماع نخواهیم داشت و اگر در حال 
حاضر احساس امنیت می کنیم به واسطه برخورد 
قاطع پلیس با این افــراد است. مسئوالن هم باید 
دالیــل افزایش زورگیری ها را بررسی و بــرای آن راه 
چاره ای طراحی کنند. اگر جوان کار می خواهد برای 
آن فکری شود و اگر باید فرهنگ سازی در جامعه 
صورت بگیرد مسئوالن در این خصوص اقدام هایی 

انجام دهند.

مردم خواستار اجرای اشد مجازات برای سارقان قمه به دست

دستگیری  زورگیران

در شهر3
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بررسی ساالنه 2۰۰ پرونده تولید گیاهان دارویی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رئیس اداره نظارت بر فراورده های طبیعی، سنتی، مکمل 
و شیرخشک دانــشــگــاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
ساالنه ۲00 پرونده با موضوع گیاهان دارویی مورد بررسی 
قرار می گیرد که از این تعداد ۱0 مورد آن با موضوع ایجاد 

کارخانه یا خط تولید جدید است.

دکتر سیدعلیرضا رضایی خراسانی در خصوص بررسی 
پرونده هایی با موضوع تولید گیاهان دارویی در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: عمده فعالیت این واحد، 
در خصوص بررسی کارخانجات، واحــدهــای تولیدی، 
بازدید و بررسی مدارک و ارسال آن ها به سازمان غذا و دارو 

برای صدور موافقت اصولی و پروانه تأسیس بوده است.
وی تصریح کرد: بررسی و بازدید از شرکت های تولیدکننده 
ــراردادی از لــحــاظ رعــایــت اصـــول GMP و پیگیری  ــ و قـ
نواقص به صورت مستمر صورت می پذیرد، ضمن اینکه 
 IRC بررسی اولیه پرونده های درخواست صدور مجوز

یا پروانه ساخت برخی محصوالت شامل فراورده های 
طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک های رژیــمــی و 
غذاهای متابولیک از دیگر مأموریت های اداره نظارت بر 
فراورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد بوده است.

خط قرمز
    کشف  ۹۰۰ میلیون ریال 

گوشی سرقتی در مرز  
به گزارش قدس، فرمانده هنگ مرزی درجه یک 

تایباد از کشف 23 گوشی هوشمند سرقتی با 
هوشیاری مرزبانان این فرماندهی خبر داد. 

سرهنگ محمد چراغ در تشریح این خبر گفت: در 
راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق 

کاال، مرزبانان این استان در پست کنترل و مراقبت 
مرزی 1۷ شهریور هنگ تایباد، 23 گوشی 

هوشمند سرقتی از 18 تبعه افغانستانی که قصد 

خروج از کشور داشتند را کشف کردند. 
وی افزود: کارشناسان ارزش ریالی این گوشی ها را 

۹4۰میلیون ریال ارزیابی کرده اند و متهمان دستگیر 
شده در این خصوص پس از تشکیل پرونده تحویل 

مراجع قانونی شدند. سرهنگ چراغ در خاتمه 

عنوان کرد: مرزبانان هنگ تایباد با هوشیاری و 
مراقبت شبانه روزی در برابر هر گونه قانون شکنی به 
خصوص قاچاق کاال که در واقع خروج سرمایه های 

کشورمان است ایستاده اند و با متخلفان و 
قانون شکنان هیچ گونه مماشاتی ندارند.
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قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش
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تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ج
/1

40
16

03
ط

/1
40

09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

ج
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 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/1

40
09

69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
/9
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15

53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
 / 

14
04

99
0

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
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جهت کار در معدن
 در محدوده شهرستان تایباد و 
سنگان به افراد ذیل نیازمندیم

1- کارشناس معدن 
آشنایی  با  استخراج  گرایش 
 Data Mine کامل به نرم افزار
با حداقل سه سال سابقه کار 

 IT 2- کارشناس
 گرایش نرم افزار آشنا به 

شبکه حداقل دو سال تجربه 
کار در مشهد
 تلفن تماس 

09205219375

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802
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جناب آقای آرش قزل آذر 
باسالم بدین وسیله به شما 

ابالغ می شود همسر قانونی شما
 خانم مژگان سنگری گوهری 

طبق حکم طالق صادره از شعبه 
13 دادگاه خانواده مشهد به 
این دفتر خانه ارائه نموده 
است  ضروری است ظرف 

مدت یک هفته جهت اجرای 
طالق مورخ 1400/7/7 ساعت 
10 صبح واقع در مشهد نبش 
مطهری شمالی )چهارراه 35 
متری( جنب داروخانه دکتر 
اسماعیلی پالک 659 به این 
دفترخانه مراجعه نمایید . 

بدیهی است عدم مراجعه شما 
عواقب قانونی داشته و طالق 

غیابی ثبت خواهد گردید .
سردفتر ازدواج 4 و طالق 18 

مشهد سید هاشم مقدس
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

خرید و فروشمشاغل گوناگون
ضایعات

متفرقه

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مهرداد نظرزاده

 مس��ئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 
15696

 به نش��انی: فرهنگ جالل آل احمد 8 س��روش 
جنوبی 9

مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 

جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نشر آگهی به محل 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 مسؤولیتی 
 در قب��ال مش��کالت و ادعاه��ای احتمال��ی بع��دی نخواه��د داش��ت.

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09123904881
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1,ر
40

57
75



   اعالم آمادگی 
علوم پزشکی 
مشهد برای 
واکسیناسیون 
 گروه های سنی
 ۱۲ تا ۱۸سال   
رحیمی، سخنگوی 
دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: 
زیرساخت های الزم 
برای واکسیناسیون 
گروه های سنی ۱۲ تا 
۱۸ سال در مشهد فراهم 
است و در خصوص 
 چگونگی واکسیناسیون 
از وزارت بهداشت 
استعالم شده است، به 
محض دریافت پاسخ، 
اقدام های  الزم انجام 
می شود.

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه 30 شهریور ۱400    ۱4 صفر ۱443   2۱ سپتامبر202۱   سال سی و چهارم    شماره 9628  ویژه نامه 4007

افقی ◾
ــیــگ NBA  یکی  ــم بــســکــتــبــال ل ــی  1. ایــــن ت
ــان  ــهـ ــن تــــیــــم هــــای جـ ــ ــریـ ــ ــدتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ از ارزشـ
 بــــــه شـــــمـــــار مـــــــی آیـــــــد- بــــــاالبــــــر خــــــــودرو
 2. ســرشــت – روز حــشــر – از مــاشــیــن آالت 
ــز ســـــــرد – از انـــــــواع  ــ ــل ــ راهـــــــســـــــازی 3. ف
ــی کـــــه تـــــــــوان تـــقـــلـــیـــدصـــدا نـــــــدارد  ــ ــوطـ ــ طـ
ــوه تــلــفــنــی ــ ــی ــوشــــی دارد – مــ ــا آواز خــ ــ ــ  ام

 4. صــوت نــدا – شهر پنیر – راه فــرار 5. نبرد – 
رخنه – واسطه احضار روح 6. پدرطبیعت ایران 
– یــاقــوت ســرخ – کشیدنی بچه 7. دیــگــری – 
اجرای حرکات نمایشی در کاراته – زن یا شوهر 
8. سرمایه جــاودانــی – بیابان – خوگرفتن – 
مظهر استقامت 9. زبان بریده – آرنج – اقیانوس 
کم  جنب وجوش 10. کجاست؟ - خشکی های 
محصور بین  دریا یا اقیانوس - دشنه 11. مجموعه 
ــه دار تلویزیونی – لحظات - ارشــادگــر ــال ــب  دن
 12. رنــگ آرامــش بــخــش – مــرغ مــاهــی خــوار – 
ــوروزی  نــشــان مفعول بــی واســطــه 13. حـــرف نـ
ــارچــه ای بــاریــک و بلند – به دنیاآمده  – نـــوار پ

 14. چهارچوب عکس – گیاه آپارتمانی زیبا با 
ریشه ای غــده اش – نرمی مزاج 15. پس ندادنی 

خسیس – زندگی نامه ای که توسط خود شخص 
نوشته شود

عمودی ◾
 1. بازیکن ســال هــای قبل چلسی و تیم ملی 
فوتبال انگلیس و گلزن ترین هافبک جهان  29گل 
 ملی- شیرینی ســوغــات کرمانشاه - سرپناه
ــان – اســـب چــاپــار   2. خــوش خــلــق – چـــرب زبـ
ــد  ــفــه – مــیــمــون و خــجــســتــه – واحـ 3. طــای
ورزش بــوکــس 4. درخـــت کــوچــک – عــدد ماه 
ــه دار – عـــامـــت مــفــعــول  ــ ــشـ ــ ــیـــل و ریـ – اصـ
 بــی واســطــه 5. تــأخــیــرداشــتــن – زیــارت کــنــنــده

 

6. سست – نیرومند – از چهارجهت اصلی 
جغرافیایی – پخش شده روی زمین 7. بیماری 
ــزار جــــوش آوردن آب -  التهاب شدید کبد- ابـ
 دوســـت 8. نــوعــی پــاســتــای ایتالیایی - کثرت 
 9. سمت راست – حجره – شترمرغ امریکایی
 10. تپه بلند – محل – ویژه – تخم مرغ انگلیسی 
11. مقابل رفتن – پول خرد فرانسوی 12. نگاه خیره 
– فدراسیون جهانی شطرنج – ستون – زانوی در 
13. پس از پشتک می زنند – بازار موقتی روزانه 
– برگ درخت خرما 14. ستیزه – تقسیم شده- 
داخلی 15. نیم میلیون – پرتگاه میان کوه – سروری 

کردن

جدول     8191
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

گزارش خبری ــده نشان  مهدی بــابــادی، دارنـ
طــای مسابقات پارالمپیک 
توکیو در گفت وگو با فــارس با 
بیان اینکه حدود پنج سال به 
دنبال استخدامی در سبزوار 
هستم ولی به سرانجام نرسیده 
است، گفت: براساس قانون استخدامی مصوب 
دولــت در گذشته، قهرمانان پارالمپیک یا یکی 
از فــرزنــدان آنــان می توانند به صــورت پیمانی در 

دستگاه های اجرایی استخدام شوند.
وی گــفــت: دوره گــذشــتــه، پــس از قهرمانی در 
مسابقات پارالمپیک ریودوژانیرو به دیدار رهبری 
رفتیم و در این دیــدار رهبر معظم انقاب تأکید 
ــی با  کــردنــد مشکات ورزشـــکـــاران حــل شــود ول
گذشت چهار سال از آن تاریخ، دو روز پیش هم 
وقتی به دیــدار رهبر معظم انقاب رفتیم دوبــاره 
رهبری برخی از همان سخنان را با لحن تندتری 

بیان کردند.
وی با اظهار اینکه لحن و بیان این بار رهبری نسبت 
به قبل برای پیگیری مشکات معیشتی قهرمانان 
ملی کمی انتقادی بود، گفت: حضرت آقا تأکید 
داشتند مسئوالن معیشت ورزشکاران را در نظر 

بگیرند و از آنان حمایت کنند.

حقوق ۵۰۰ هزار تومانی قهرمان ملی! ◾
او در پاسخ بــه ایــن پرسش در خصوص حقوق 
قهرمانان ملی و حقوق ماهیانه خودش برای حضور 
در تیم ملی گفت: ماهیانه حدود 500 هزار تومان 
پرداخت می کنند که در حد رفت و آمد با تاکسی 

برای تمرینات ورزشی و آماده بودن است.
بابادی همچنین در پاسخ به چرایی اهدای پیراهن 
ورزشـــی اش پس از قهرمانی مسابقات توکیو به 
فرماندار ســبــزوار عنوان کــرد: ایــن دوره برخاف 

ــای گذشته کــه از مــا استقبال نمی شد و  دوره هــ
یا خیلی کم بــود، پیش از اعــزام، آقــای فرماندار و 
برخی دیگر از مسئوالن شهرستان حمایت های 
معنوی و بدرقه داشتند و در برگشت از مسابقات 
و با کسب مدال طای مسابقات والیبال نشسته 
فرماندار سبزوار و رئیس دادگستری سبزوار به 

استقبال آمده بودند که بسیار زیاد در روحیه ما 
تاثیر گذاشت.

۵ سال تالش برای استخدامی مصوبه دولت ◾
عضو تیم والیبال نشسته کشورمان بــا اظهار 
به اینکه حــدود پنج ســال به دنبال استخدامی 

هستم ولــی موفق نشدم، گفت: در ایــن دوره با 
حمایت های رهبر معظم انقاب از ورزشکاران و 
حمایت برخی مسئوالن شهرستانی امیدوارم 
موضوع استخدامی ام در شــهــرداری سبزوار به 

صورت قراردادی حل و فصل شود.
وی که تا چند روز دیگر فرزندش به دنیا می آید و 
پدر خواهد شد، با شوخی می گوید: امیدوارم قدم 
فرزندم خوب باشد و همراه با تولدش در شهرداری 
سبزوار نیز استخدام شده باشم و مشکلی در آینده 

نداشته باشیم.

پاداش قهرمان تیمی نصف انفرادی ◾
این قهرمان تیم ملی پارالمپیک کشور با اشاره 
به دیدار اخیر قهرمانان پارالمپیک با وزیر ورزش 
ــزود: یکی از تبعیض هایی کــه بــرای  و جــوانــان افـ
ورزشــکــاران تیمی از حــدود 10 ســال پیش قائل 
شده اند نصف بودن پاداش ورزشکاران تیمی در 
مقابل ورزشکاران انفرادی است و تاکنون باوجود 
پیگیری و انتقادهای زیادی که داشته ایم می گویند 
تعداد ورزشکاران تیمی زیاد است و امکان پرداخت 

پاداش کامل طای المپیک وجود ندارد!
بابادی با اشاره به اینکه در دیدار دو روز پیش وزیر 
ورزش و جوانان با قهرمانان پارالمپیک، قول پیگیری 
و رفع تبعیض ها داده شده، افزود: دیدار با رهبری 
بسیار لذت بخش بود و از حمایت های حضرت آقا 
از ورزشــکــاران ســپــاســگــزارم. وی اضــافــه کــرد: ما 
مثل سربازی هستیم که تمام تاش خودمان را 
در تمامی میادین ورزشــی داخلی و خارجی برای 
افتخارآفرینی و به اهتزاز درآمــدن پرچم مقدس 
کشورمان انجام می دهیم و تمام آنچه انجام شده 
وظیفه مان بـــوده اســـت، وقتی پرچم جمهوری 
اسامی ایران را در عرصه های مختلف جهانی به 

اهتزاز در می آوریم موجب غرور و افتخار ماست.

مهدی بابادی، قهرمان سبزواری پارالمپیک توکیو: 

رهبری بر حل مشکالت معیشتی 
قهرمانان تأکید داشتند

خبرخبر
ويژهويژه

استانداری خراسان رضوی باید در سطح وزارتخانه باشد 
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای 
اسامی گفت: نمایندگان استان در خانه ملت از رئیس 
جمهوری انتظار دارند که برای خراسان رضوی استاندار ویژه 

تعیین کند.
حجت االسام جواد نیک بین در گفت وگو با ایرنا افزود: این 
درخواست نمایندگان به صورت مکتوب به رئیس جمهوری و 

وزیر کشور هم اعام شده و با توجه به اینکه رئیس جمهوری 
اشــراف کاملی بر وضعیت استان دارنــد ما نظری روی فرد 

خاصی برای تصدی استانداری خراسان رضوی نداریم.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسامی گفت: از 
نظر شاخصه های مورد نظر، معتقدیم استانداری خراسان 
رضوی باید در سطح وزارتخانه باشد و کسی در حد و اندازه 

وزیر آن را مدیریت کند. نیک بین افزود: استاندار خراسان 
رضوی تنها استانداری است که ساالنه دو بار خدمت رهبر 
معظم انقاب می رسد و گزارش استان را ارائه می دهد و در 
واقــع سنگ محک و معیار رهبری نسبت به استان های 

مشابه، استاندار خراسان رضوی خواهد بود.
وی در خصوص بومی و یا غیربومی بودن استاندار خراسان 

رضوی نیز گفت: برای افــراد شایسته و توانمند در عرصه 
مدیریت سیاسی، اجتماعی، بومی یا غیربومی بودن ویژگی 
مطرحی نیست، امــا اگــر فــردی متصف به شاخصه های 
شایسته ساالری مطلوب اســت چه بهتر که بومی باشد 
بنابراین می توان گفت بومی بودن یک امتیاز برای استاندار 

مطلوب است اما فصل ممیز نیست. 

     نرده های خطوط ویژه در شهر
در خیابان طبرسی جمع می شود

مدیر روابط عمومی معاونت عمران، حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری مشهد گفت: در چند ماه آینده 

نرده های خطوط ویژه طبرسی جمع آوری شده و 

به خطوط فرار از ترافیک برای اتوبوس ها تبدیل 
می شود.

مجید بخت آزما در گفت وگو با فارس اظهار کرد: 
مطالعات این طرح در حال انجام است و در چند ماه 

آینده نرده های خیابان طبرسی برداشته شده و مانند 

خیابان شیرازی و خیابان توحید می شود.
مدیر روابط عمومی معاونت عمران، حمل ونقل و 

ترافیک شهرداری مشهد عنوان کرد: نرده های 
خیابان طبرسی پس از برداشته شدن به خط فرار از 
ترافیک برای اتوبوس تبدیل می شود که نرسیده به 

تقاطع ها خط فرار را ایجاد می کنند تا اتوبوس ها در 
ترافیک داخل تقاطع نمانند.  وی بیان کرد: زمان بندی 

چراغ راهنمایی را نیز طوری طراحی می کنند که 
یک فاز جدا به آن داده شود تا خودروهای عمومی به 

راحتی بتوانند از تقاطع عبور کنند.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
صنایع لبنی خراسان رضوی:

نرخ شیر ثابت بماند، می توان 
امیدوار به ثبات قیمت بود

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
صنایع لبنی خراسان رضوی گفت: محصوالت 
لبنی براساس مصوبه جدید سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
به طور متوسط 60 درصــد گــران شده است و 
قیمت های جدید از یک تا دو ماه بعد در بازار 
ملموس خواهد بود. بر این اساس، محصوالتی 
که تولید قبل هستند، به هیچ عنوان مشمول 

گرانی های جدید نمی شوند.
مهدی هدایت نیا در گفت وگو با تسنیم اظهار 
کـــرد: وقــتــی قیمت شیر خــام افــزایــش یابد، 
موجب افزایش هزینه تمام شده محصوالت 
لبنی می شود؛ بنابراین اگر نرخ شیر خام در 
حد قیمت مصوب که 6 هزار و 400 تومان است 
باقی بماند، می توان به ثبات قیمت محصوالت 

لبنی در آینده امیدوار بود.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
رضــوی با بیان اینکه  صنایع لبنی خــراســان 
دولت، قیمت مصوب چربی شیر را 80 تومان 
اعـــام کـــرده اســـت، گــفــت: تولیدکنندگان 
محصوالت لبنی، چــربــی شیر را 80 تومان 
خریداری می کنند و 60 تومان می فروشند. این 
مسئله موجب شده است در استان 8 هزار تن 
ذخیره چربی، کره و خامه به ارزش 20 میلیون 
دنبال مجوز  دالر داشته باشیم. از این رو به 
صـــادرات هستیم تا مشکل تولیدکنندگان 

برطرف شود.

 حدود پنج سال به دنبال استخدامی در سبزوار هستم ولی به سرانجام نرسیده 
است، براساس قانون استخدامی مصوب دولت در گذشته، قهرمانان پارالمپیک 
یا یکی از فرزندان آنان می توانند به صورت پیمانی در دســتگاه های اجرایی 

استخدام شوند.
گزيدهگزيده

 باطالع میرساند شهرداری درگز در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 3 مورخه  1400/05/24 
شورای محترم اسالمی شهر درگز محل میدان دام خود را با کلیه امکانات )ابنیه و تأسیسات 

و غیره( از طریق تجدیدمزایده کتبی به مدت یکسال بصورت اجاره به افراد واجد شرایط واگذار نماید. 
موضوع تجدیدمزایده: اجاره محل میدان دام شهرداری درگز واقع در مسیر جاده روستای کماجخور

نوع تضمین ش��رکت در تجدیدمزای��ده: اصل فیش واریزی بص��ورت وجه نقد به مبل��غ 151.116.900ریال 
به ش��ماره حساب س��پرده 3100002230000 بانک ملی نزد  ش��عبه مرکزی بنام شهرداری درگزقیمت پایه 

کارشناسی: اجاره بهای ماهیانه مبلغ 251.861.500ریال
مکان دریافت اسناد مزایده: واحد حقوقی شهرداری درگز

زم��ان تحوی��ل اس��ناد :1400/06/30 ت��ا 1400/07/09محل تحویل اس��ناد : واحد حقوقی ش��هرداری درگز
جلسه بازگشایی پاکتها : روز شنبه  1400/07/10 ساعت 9:00 صبح

درصورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده ظرف مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده 
آنان به ترتیب اولویت در مدت زمان تعیین شده به نفع شهرداری ضبط و مزایده تجدیدمی گردد.

کلیه ی مراحل برگزاری مزایده,انتخاب برنده و... تابع آیین نامه مالی شهرداری می باشد.
هزینه درج آگهی در روزنامه به هرتعدادبر عهده برنده مزایده می باشد. 

قبل از انعقاد قرارداد برنده مزایده ملزم به تنظیم قرارداد ناظر دامپزشکی از سازمان دامپزشکی می باشد. 
  تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر : 46232801 

 حسن نوروزی- سرپرست شهرداری درگز  

آگهی تجدید مزایده میدان دام شهرداری درگز
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 جلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور ف��وق العاده نوبت 
اول شرکت تعاونی مسکن شهریار کارکنان شهرداری 
مشهد در ساعت 15 روز شنبه مورخ 1400,7,10 واقع 
در بلوار خیام ، خیام 10، مسجد و حسینیه امام حسین 
ع با رعایت پروتکل های بهداش��تی برگزار می شود 
. از کلی��ه اعضای محترم تقاضا می ش��ود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور 
بهم رسانند اعضای محترمی که امکان حضور آنها در 
جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند حق رای خود را 
به موج��ب وکالتنامه محضری به ف��رد دیگری محول 

نمایند .
دستور جلسه :

1. تصویب صورتهای مالی سالهای 99,98,97,96
2. ط��رح و تصوی��ب بودج��ه پیش��نهادی س��ال های 

1400,99,98,97
3. تعیی��ن تکلیف در خصوص لغ��و عضویت یا اخراج 
تعداد 2 نفر از اعضا به علت بدهی و عدم تقسیط وام

4. تعیی��ن پاداش هیئ��ت مدیره بر اس��اس ماده 5 
آیی��ن نامه تبص��ره 5 ماده 36 قان��ون بخش تعاونی 

اقتصاد جمهوری اسالمی ایران
5. تعیین تکلیف جرائم تاخیر در پرداخت سهامداران 

و تخفیف در پرداختهای زودتر از موعد
6. انتخاب اعضای هیئت تصفیه و ناظر

7. تصویب حق الزحمه اعضای هیئت تصفیه و ناظر
 اعضای هیئت مدیره تعاونی مسکن شهریار کارکنان 

شهرداری مشهد

آگهی دعوت مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده 

نوبت اول
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 نظر ب��ا اینکه طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی 
ف��وق الع��اده در م��ورخ 1400/5/13 افزای��ش 
سرمایه شرکت از مبلغ 500/000/000 ریال به 
مبل��غ20/000/000/000 ریال و افزایش تعداد 
سهام از 5000 س��هم 100/000 ریالی به 200000 
س��هم 100/000 ریال��ی بان��ام از طری��ق آورده 
نقدی س��هامدران مورد تصویب ق��رار گرفته 
است.لذا به س��هامداران مهلت داده می شود 
ظرف مدت 60 روز از تاریخ انتشار آگهی جهت                                                         
پذیره نویس��ی س��هام جدید به بانک صادرات 
ش��عبه چه��ارراه خی��ام ک��د 1268 مراجع��ه و 
مبلغ افزایش س��رمایه را به حس��اب س��پرده 
مخص��وص به ش��ماره 0210568498006  واریز 
نمایند عدم مراجع��ه در مهلت مقرر به منزله 
انصراف از پذیره نویسی بوده  و حق تقدم در                                                                                   
پذیره نویسی به سهام دار دیگر واگذار خواهد 
گردید.برای س��هام جدید امتیاز خاصی در نظر 
گرفته نش��ده اس��ت مبلغ اسمی س��هام همان 

مبلغ اولیه یعنی 100/000 ریالی می باشد. 
هیئت مدیره شرکت انگیزه نگار خاوران 

 آگهی پذیره نویسی سهام
 شرکت انگیزه نگار خاوران 

)سهامی خاص ( 
 به   شماره ثبت 16282
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 جلسه در تاریخ1400،7،9 ساعت 10 صبح در محل 
شرکت در خاقانی 29.3 دقیقی 19 پالک 2.1 تشکیل 
میگردد. از کلیه س��هامداران دعوت می شود در 

جلسه حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه :

1_انتخاب هیئت مدیره برای دو سال متوالی 
2-انتخاب بازرس��ان ش��رکت برای یک سال مالی 

3-تغییر روز نامه کثیراالنتشار 
تذک��ر :در صورتیک��ه حضور عضوی ب��ه هر علت 
میسر نباش��د) فوت یا غیبت( می توانند حق رای 
خود را به عضو دیگر یا نماینده وراث با وکالتنامه 

عادی یا محضری واگذار نمایند.
 ساراناز طهماسبی

 مدیر عامل شرکت بازرگانی بیتا

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت بیتا همیار تجارت 

امین شماره ثبت 64157
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 از کلیه س��هامداران ش��رکت رسام سه بعدی 
درنیکا)سهامی خاص( به شماره ثبت 73748 
و شناس��ه ملی 14009448208 دعوت میگردد 
تا در جلس��ه مجمع ع��ادی به طور ف��وق العاده 
مورخ 1400/07/11 ساعت 10 به نشانی؛ مشهد، 
بزرگراه هاشمی رفسنجانی، امیریه، امیریه31، 
آراسته 1، مجتمع ماهان بلوک1واحد 18، حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه:

 انتخاب مدیران، اعمال ماده 124 قانون تجارت
 هیئت مدیره

دعوت مجمع عادی به طور فوق العاده
 شرکت رسام سه بعدی درنیکا

)سهامی خاص(

ح
/ 1
40
57
87

 به اطالع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند:
این ش��هرداری در نظر دارد با توجه به مصوبه 
شورای اسالمی شهر ، سرمایه گذاری پروژه  های

 پ��ارک س��تارگان از قبیل ) تاالر و رس��توران 
،شهر بازی ، سوئیت های اقامتی ، باغ پرندگان 
، بازارچه صنایع دستی ، سینما و آمفی تئاتر ، 
پارک ش��ادی ، سالن های اجتماعات و جلسات ، 
موزه مردم شناسی و تاریخی ، میادین ورزشی 
)پینت بال – تله سیژ – زیپ الین – ماشین های 
برق��ی – ورزش ه��ای  آبی و یا ه��ر طرح جدید 
ورزشی (  احیاء آسیاب آبی و کافی شاپ و ...( 
را به اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط 

متناسب با آورده ریالی واگذار نماید .
س��رمایه گذاران محترم م��ی توانند از مورخه 
1400/06/30 ال��ی 1400/07/08 جهت کس��ب 
اطالعات بیش��تر به ش��هرداری مراجع��ه و یا با 
ش��ماره تلف��ن 45620299-051 تم��اس حاصل 

 شهرداری جغتای فرمایند .

آگهي مزایده 
سرمایه گذاری  
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