
در  رضــوی  خراسان  جدید  استاندار  معارفه  مراسم 
ــا)ع( بــرگــزار شد.  تـــاالر قــدس حــرم مطهر امـــام رضــ
برگزار شد  وزیــر کشور  با حضور  این مراسم که  در 
در خراسان  فقیه  ولی  نماینده  علم الهدی  آیــت هللا 
رضوی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، 
مسئوالن ارشد نظامی در شمال شرق کشور، مدیران 
کل استان، مسئوالن شهرستان های استان و جمعی از 
خانواده  شهدا و ایثارگران حضور داشتند. نماینده ولی 
فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد با اشاره 
به انتصاب ســردار نظری به عنوان استاندار جدید 

کرد:  رضــوی خاطرنشان  خراسان 
جریان های  عموم  استان  ایــن  در 
ارزشی روی بومی بودن استاندار ...

آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:

دشمن از وحدت شیعه و سنی وحشت دارد
مراسم معارفه استاندار جدید برگزار شد

 3 اولویت 
 »نظری« بـرای 
خراسـان رضوی

2
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جایزه جهانی »دیگو« برای طرح 
هوشمندسازی تفکیک زباله

برگزاری برنامه های روز ملی بیهقی در سبزوار

گرامیداشت پدر نثر فارسی

گفت وگو با نخستین بانوی کارآفرین شهرستان زاوه 

رقابت شانه به شانه 
گوهرتراشی با زعفران کاری

تولد چهارقلوها در مشهد
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و  رئیس جمهور  معاون  سالجقه،  علی  سفر  در 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور که 
نخستین سفر استانی وی نیز به شمار می رفت، 
حفاظت  کــل  اداره  ژن  بــانــک  از  ــد  ــازدی ب ضمن 
محیط زیست استان، اولین مرکز پزشکی قانونی 

حیات وحش شرق کشور را افتتاح کرد. 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  همتی،  تــورج 
اشــاره به وجــود بیش ازهــزار  خــراســان رضــوی بــا 

270پــرنــده،50  به  متعلق  بیولوژیک  و500نمونه 
بانک  در  بی مهره   200 و  خزنده   71 پستاندار، 
ژن اداره کل که با رعایت اصول علمی نگهداری 
می شوند، گفت: يكی از كاربردهای مهم و مفید 
این مرکز، امكان تشخیص گونه ها از یكدیگر با 
استفاده از تكنیک های پیشرفته مولكولی است 
و  بافت ها  ــواع  ان امكان تشخیص  كه  طــوری  به 
هویت  می توان  و  داشته  وجــود  جانوری  بقایای 

آن ها را مشخص کرد. 
همچنین در سفر رئیس سازمان حفاظت محیط 
ملی  سایت  و  دبیرخانه  به مشهد،  کشور  زیست 

اسالم و محیط زیست نیز افتتاح و راه اندازی شد.
 مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
هدف از ایجاد این سایت را استفاده از ظرفیت های 
عنوان  بــه  مشهد  شهر  در  فرهنگی  و  معنوی 
پایتخت معنوی جهان اســالم در زمینه آمــوزش، 

اطالع رسانی و ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط 
زیست با بهره گیری از آموزه های دینی عنوان کرد 
تصویری،  صوتی،  ازجمله  محتوا  تولید  گفت:  و 
موشن گرافیک و...، ارتباط با علما و روحانیون و 
پژوهشگران حوزه اسالم و محیط زیست در سراسر 
علمی،  مقاالت  و  پژوهش ها  از  حمایت  کشور، 
ارتباط و گفت وگوهای آنالین با حضور متخصصان 

از ویژگی های این سایت است.

با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد

افتتاح نخستین مرکز پزشکی قانونی حیات وحش شرق کشور در مشهد

اجتماع بزرگ حوزویان خراسان در اعتراض به جنایت های تروریستی 
و کشتار بی رحمانه شیعیان افغانستان، با حضور استادان و طالب در 

مدرسه نواب مشهد برگزار شد.
به گزارش تسنیم؛ آیت هللا سلیمانی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
کشتار شیعیان  به  اعتراض  در  اجتماع حوزویان خراسان  در  کاشان 
افغانستان اظهار کرد: هزار و 400 سال است که کفار با انجام جنایت های 
بزرگ و کشتار مسلمانان می خواهند از اسالم چهره ای خشونت آمیز 
به جهانیان معرفی کنند؛ اما حرکات خبیثانه دشمنان مانند آنچه در 

افغانستان رخ داد، نمی تواند چهره خشنی از اسالم به دنیا معرفی کند.
وی افزود: اسالم یک دین کامل و سرشار از محبت، دوستی و مهربانی 
است و دشمنان اسالم سعی دارنــد در کشورهایی مانند افغانستان 
با انجام حرکات انتحاری، حادثه های تلخی رقم بزنند و از طریق این 

فعالیت ها به اهداف خود دست پیدا کنند.
وی تصریح کرد: مردم افغانستان و سایر کشور های اسالمی، برادران 
مسلمانی هستند که با هوشیاری این جنایت های تروریستی را محکوم 

کرده و مانع دستیابی دشمنان به اهدافشان می شوند.

تمام  گفت:  سما  سازمان  تربیت بدنی  و  هنری  فرهنگی،  معاون 
هدف زورخانه، پرورش انسان هایی است که بتوانند در جامعه با 

سختی ها بجنگند.
افتتاحیه  در  معتمدی  سیدوحید  والمسلمین  حــجــت االســالم 
»نخستین زورخانه دانش آموزی مدارس سما دانشگاه آزاد« که در 
سالن ورزشی سما دانشگاه آزاد مشهد برگزار و این گود به یاد حاج 
قاسم سلیمانی نام گذاری شد، اظهار کرد: از جنبه فرهنگ سازی 
در  را  تأثیرها  بیشترین  باشیم.  غافل  نباید  تربیت بدنی  و  ورزش 

فرهنگ از جنبه ورزش و هنر دارا هستیم. اگر نگاه فرهنگ سازی 
به تربیت بدنی نداشته باشیم یک عنصر بسیار مهم در عوامل 

فرهنگی را از دست داده ایم. 
وی افزود: یکی از ورزش های مهم که هم به تاریخ ایرانی و باستانی ما 
مربوط و هم به فرهنگ اسالمی ما گره خورده است، ورزش زورخانه ای 
است. قدمت ورزش زورخانه ای در ایران به پیش از اسالم بازمی گردد. 
تمام وسایل زورخانه اعم از سنگ و تخته شنا، کباده و میل نمادی از 

وسایلی است که در زندگی و رزمگاه استفاده می شده است. 

افتتاح نخستین زورخانه دانش آموزی در مشهدتجمع حوزویان در اعتراض به کشتار شیعیان در افغانستان 
خارج از گودحوزه خراسان
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بیا

د 
حی

  و

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

      صفحه  1 خراسان

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 الکترومکانیک 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 الکترومکانیک مشهد با رعایت كامل مفاد دستورالعمل 

بهداشتی ابالغی ستاد ملی مبارزه با كرونا برگزارخواهد شد.
الکترومکانیک مشهد دعوت  اتحادیه صنف  از كلیه اعضاء دارای پروانه كسب معتبر  لذا بدینوسیله 
میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسائی عکس 
دار از ساعت 9 صبح لغایت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/08/17 جهت شركت در انتخابات هیئت مدیره 
و بازرس اتحادیه، به نشانی » تاالر قصر خاتم « واقع در مشهد، بلوار شهید صادقی، 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 نفربازرس اصلی انتخاب نمایند.
 * شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیأت مدیره2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر می باشد.
اجازه ورود به محل  افراد بدون ماسک،  اتحادیه های صنفی، به  انتخابات  ** هیئت اجرائی برگزاری 

برگزاری انتخابات را نخواهد داد .  
    اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف الکترو مکانیک مشهد

 به ترتیب حروف الفبا 

 اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف الکترو مکانیک مشهد
 به ترتیب حروف الفبا 

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

محمد بیکس1

امیر حکیمی2

محمدرضا راستی3

علی محمد صفائی4

نام و نام خانوادگیردیف

مهدی طوسی5

جعفر مختاری خراسانی6

محمود منصوری7

نام و نام خانوادگیردیف

غالمحسن اوشان1

احمد خوزستانی منفرد2

كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (
فراخوان برگزاری نوبت دوم 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 
مفاد  كامل  رعایت  با  مشهد  ریزان  آبنبات  و  نبات  صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  انتخابات 

دستورالعمل بهداشتی ابالغی ستاد ملی مبارزه با كرونا برگزارخواهد شد.
لذا بدینوسیله از كلیه اعضاء دارای پروانه كسب معتبر اتحادیه صنف نبات و آبنبات ریزان مشهد 
دعوت میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسائی 
عکس دار از ساعت 9 صبح لغایت 11 روز چهارشنبه مورخ  1400/08/19 جهت شركت در انتخابات هیئت 
مدیره و بازرس اتحادیه، به نشانی » تاالر خیام « واقع در مشهد، بلوار خیام، خیام جنوبی 10 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 هیأت مدیره2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر می باشد.

اجازه ورود به محل  افراد بدون ماسک،  اتحادیه های صنفی، به  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 

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

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف

علی اصغر تذكری5عباس اخالقی سلطان زاده1

مهدی توانائی عباس زاده6محمد ایوبی مقدم2

حسین زارع7محمد باقریان شاكری3

جعفر قربانی8مجید بهاری4

نام و نام خانوادگیردیف

احسان اخالقی سلطان زاده1

مهدی رنگی طهرانی2

سید احمد هاشمی3

اولین جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��ركت 
تعاونی مس��کن مهر 12 مش��هد در ساعت 9 صبح 
روز دوشنبه 1400/8/18 در محل مشهد، مطهری 
جنوب��ی 14، مس��جد الزه��را تش��کیل می گردد.
ل��ذا از كلی��ه اعض��ای محت��رم دعوت می ش��ود 
رأس س��اعت مق��رر در مح��ل مذك��ور حض��ور 
به��م رس��انند و چنانچ��ه حض��ور عضوی میس��ر 
نباش��د می توان��د از می��ان اعض��ا و یا خ��ارج از 
اعضا ب��ه نماینده تام االختیار خ��ود وكالت دهد 
ك��ه در این ص��ورت هر عض��و با ی��ک وكالت از 
اعضای دیگر در جلس��ه حضور داش��ته باش��ند.

دستورجلسه:
1- تغییر ماده 5 اساسنامه )تمدید مدت فعالیت 

شركت تعاونی(
هیئت مدیره 

شركت تعاونی مسکن مهر 12 مشهد

 آگهی دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده  شرکت تعاونی مسکن مهر 12 مشهد

 نوبت اول

/ر
14
06
61
3

 جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول به طور فوق العاده شركت تعاونی مصرف صدا و سیما در روز سه شنبه مورخ 
1400/8/25 ساعت 13 در محل مسجد مركز )مجتمع رضوان( تشکیل خواهد شد.

لذا از كلیه اعضا دعوت می شود شخصًا یا وكالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور 
به هم رسانید. با توجه به ماده 19 آیین نامه تشکیل مجمع عمومی تعداد آرای وكالتی هر عضو حداكثر 3 رأی و 
هر ش��خص غیرعضو تنها یک رأی و محل بررس��ی وكالت نامه ها تا 24 س��اعت قبل از جلسه و در ساعت اداری در 
محل شركت تعاونی خواهد بود. ضمنًا كسانی كه متقاضی كاندیداتوری در هیئت مدیره و بازرس تعاونی می باشند 

حداكثر تا تاریخ 1400/08/24 به محل تعاونی مراجعه و ثبت نام نمایند.
دستورجلسه:1- گزارش عملکرد سال 98 و 99 توسط هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و اتخاذ تصمیم عملکرد مالی سال 98 و 99 تعاونی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و 
سایر گزارش ها                                                          3- طرح تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400              

4- خط مشی آینده شركت                                       5- افزایش سرمایه اعضاء                                      
 6- تعیین حق الزحمه و پاداش هیئت مدیره و بازرس

7- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل جهت هیئت مدیره برای مدت 3 سال
8- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال

 رئیس هیئت مدیره شركت تعاونی صدا و سیما- جواد صداقتی راد

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول بطور فوق العاده 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان صدا و سیما 

ح
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سازمان آگهی ها
روزنــامه قــــدس


