
همزمان با گرامیداشت هفته بسیج فیلم سینمایی 
منصور با حضور اعضای کانون بسیج رسانه خراسان 
رضوی در تاالر اجتماعات مؤسسه فرهنگی قدس 
اکران شد. این فیلم که به روایت بخشی از زندگی 
شهید منصور ستاری فرمانده اسبق نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران پرداخته است، نمایش 
آن مــورد استقبال اصحاب رسانه قــرار گرفت.  در 
حاشیه اکران فیلم سینمایی منصورو پس از اتمام 
همرزمان  از  یکی  پورعلی  عباس  امیرسرتیپ  فیلم 
ــراد خــاطــراتــی از  ایـ بــه  شهید ســتــاری در سخنانی 

ایــن شهید  ابعاد زندگی و کــاری 
پرداخت. سرتیپ پورعلی با اشاره 
بــه هــمــکــاری چندین ســالــه اش 
بــا شهید ســتــاری گــفــت: حــدود 

18سال من با شهید ستاری...

گزارشیازکارشکنیبانکهابرایپرداختواممسکناجارهای

سرگردانی مستأجران در هفت خان ودیعه 
اکرانونقدفیلم»منصور«باحضور

همرزمشهیددرروزنامهقدس

»ستاری« 
بسیجی بود
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سردار سالمی: 

 بسیج تشکل 
بدون مرز است

 خروج شهر خواف از تنش آبی 
با حفر دو چاه

 گرفتن نفس کوره های آجرپزی 
با افزایش بهای گاز
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مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: 
بازدید رئیس جمهوری از معادن زغال سنگ 
پروده طبس، دو مصوبه اصالح دستمزدهای 
کارگران و 4درصد حق بیمه مشاغل سخت 
زیان آور داشت که با پیگیری های انجام شده  و 

لیست های  در  کــارگــران  واقعی  دستمزدهای 
ارسالی به تأمین اجتماعی محاسبه و لحاظ 
شد و تفاوت سنوات قبل نیز در حال دریافت 
است. علیرضا محمدی در گفت و گو با ایرنا 
ــارگــران شــرکــت الــمــاس مته  ــزود: حــقــوق ک ــ اف

زیرمجموعه معادن پروده طبس، معادل آنچه 
تأمین  بیمه  لیست  در  مــی کــردنــد  دریــافــت 
اجتماعی درج نمی شد که مقرر شد پیمانکار، 
حقوق و دستمزد واقعی کارگران را لحاظ کند 
و این مهم نیز محقق شد و لیست ها اصالح 

تعداد  وی  شــد.  جایگزین  جدید  حقوق  و 
کارگران مشمول اصالح بیمه تأمین اجتماعی 
ایــن شرکت را ۶۷۰ نفر اعــالم کــرد و گفت: 
کارفرمایان استان باید دستمزد واقعی کارگران 

زیر مجموعه را در بیمه تأمین اجتماعی...

تحققوعدهرئیسجمهور

 دستمزد معدن کاران طبس اصالح شد
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علی نوروزی  یادواره شهدای هنگ 
مـــرزی تایباد بــا حــضــور خــانــواده هــای 
شهدای مرزبانی در روستای مَلّو از توابع 
بخش پایین جام تربت جام برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار قدس، فرمانده هنگ مرزی تایباد 
و خاطره شهدا  یــاد  گرامیداشت  با  ایــن مراسم  در 
گفت: شهادت هنر مردان خداست و برای حفظ و 
حراست از مرزهای جغرافیایی کشور و تأمین امنیت 
پایدار در منطقه، شهدای زیادی اهدا کردیم و مقابل 
متجاوزگران ایستاده ایم و اجازه نمی دهیم با تحوالت 

کنونی در کشور همسایه، مرزها ناامن شود.
ابــتــدای  از  ــادآور شــد:  ــ ی  سرهنگ محمد چــراغــی 
سال جاری تاکنون به همت مرزبانان غیور منطقه 
توانستیم از حضور بیش از 1۰۰ هزار نفر متجاوز به 
جغرافیای سرزمینی کشور جلوگیری نماییم و این 
تالش و همت غیورمردان مرزبانی برای حفظ حدود 

جغرافیایی مرزی ایران است.

 فرمانده هنگ مرزی تایباد توجه به اقتصاد منطقه 
نوار  در  قرارگیری  افـــزود:  و  برشمرد  اولویت ها  از  را 
مرزی با کشورهای همسایه و تبادالت اقتصادی با 
با مدیریت  اکنون  و  اســت  نیازمند مدیریت  آن هــا 
نظام  اهــداف  در همه حوزه ها،  توانسته ایم  صحیح 
و انقالب اسالمی را محقق کرده است. این تعامل 
با سازمان های متبوع می تواند آرامش نسبی همراه 
با امنیت برای مردم داشته باشد. مولوی امان هللا 
برزگر، امام جمعه اهل سنت بخش پایین جام نیز 
در این مراسم با تأکید بر نقش آفرینی مرزبانان در 
امنیت پایدار گفت: شهدای مرزبانی با خون خود راه 
پاسداشت و خدمت را به ما نشان دادند و ما باید 

این مسیر را برای حفظ امنیت کشور ادامه دهیم. 
در پایان این مراسم از خانواده های شهیدان ستوان 
یکم امیر نامدار و ستوان یکم جواد ارمش با حضور 
همرزمانش، اقشار منطقه و جمعی از مسئوالن در 

روستای ملو تجلیل شد.

ــل ســـپـــاه پــــاســــداران  ــ فـــرمـــانـــده ک
ــا وجــود  ــقــالب اســالمــی گــفــت: ب ان
ارســال  بــا  را  لبنان  تحریم ها،  همه 
فــروپــاشــی  از  نــفــت  کــشــتــی هــای 
هم  را  نــفــت  ــــول  پ و  داده  نــجــات  اقـــتـــصـــادی 
می گیریم و کسی فکر نکند این نفت ها رایگان 
ارسال می شود. به گزارش ایرنا سردار سرلشکر 
مسئوالن  نشست  در  سالمی  حسین  پاسدار 
بسیج دانشجویی دانشگاه های کشور در مشهد 
کشتی های  مــی خــواهــد  دشــمــن  اینکه  بــیــان  بــا 
سوخت ارسالی ما را بزند اما نمی تواند، افزود: 
آن هــا  و  شــده  آمریکا  چــرخــش  مــوجــب  همین 
از  می دهند  اجــازه  خــود حتی  راهــبــرد  برخالف 
اردن و سوریه در محاصره و تحریم نیز  مصر، 
گاز و برق به لبنان ارسال شود تا ایران پیروز این 

میدان نشود.
لحظه  از  اســاس جنگ دشمن  داد:  ادامــه  وی 

تولد انقالب تاکنون جلوگیری از شکل گیری یک 
مدل موفق بر اساس اندیشه اسالمی بوده است 

چون می دانند این مدل قابلیت تکرار دارد.
ذهنی  اعــجــاز  از  نــشــانــه ای  آن  ظــهــور  و  بسیج 
رهبر کبیر انقالب، امام خمینی)ره( است که با 
که  همان گونه  ملکوتی،  نگرشی  و  ژرف اندیشی 
خدا به ابراهیم بت شکن قابلیت رؤیت ملکوت 
را بخشید خدای متعال به حضرت امام)ره( این 
شاهکار  یک  به  بتواند  تا  داد  را  ملکوتی  نگاه 

بزرگ در سپهر انقالب اسالمی دست بزند.
اســت  تشکلی  بسیج  افــــزود:  ســالمــی  ــردار  ســ
و  دینی  انقالبی،  اندیشه  و  روحیه  و  تفکر  که 
اسالمی و شاکله جهاد و سعادت این جامعه را 
بی انتها،  تشکل  می سازد، یک  متبلور  در خود 
بدون بُعد و با خاصیت نهایت ناپذیری و بدون 
پهناور حرکت  افقی  در  است،  بی حصار  و  مرز 

می کند و به همه جا نور می افشاند.

مدیرعامل شرکت پخش فراوده های نفتی خراسان 
سوخت  سهمیه  حاضر  حــال  در  گفت:  شمالی 
خانوار عشایری نسبت به سهمیه سایر خانوارها 

که از نعمت گاز محروم هستند، کمتر است.
شکوری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه تا سال گذشته 
سهمیه سوخت هر خانوار عشایری ۵۰ لیتر بوده است، اظهار 
کرد: با پیگیری های فراوانی که از سوی این استان و اداره کل 
عشایری صورت گرفت، سهمیه هرخانوار به 1۲۵ لیتر افزایش 

یافت.
گاز  فاقد  که  ــرادی  اف که سهمیه سوخت  اســت  درحالی  ایــن 
طبیعی هستند ۲۲۰ لیتر است و ۹۵ لیتر با سهمیه عشایر 
را  آن هــا  سهمیه  نیز  امسال  هستیم  تالش  در  دارد؛  فاصله 

افزایش دهیم.
در  و ۷۶ خانوار  هــزار  داد: در حــال حاضر 4  ادامــه  شکوری 
بیشتر  که  هستند  محروم  طبیعی  گاز  نعمت  از  استان  این 
این افراد در روستاهایی زندگی می کنند که گازرسانی به آنجا 

انجام نشده و یا خارج از طرح هادی است.

برگزاری یادواره شهدای مرز در روستای »َملّو« تقاضای افزایش سهمیه سوختسردار سالمی: بسیج تشکل بدون مرز است
یادواره عشایربسیج

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم دعوت 
می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور 
ف��وق الع��اده ش��رکت ک��ه راس س��اعت 16 روز 
پنجش��نبه م��ورخ 1400/9/25 در مح��ل قانون��ی 
بل��وار س��ازمان آب  واق��ع در مش��هد  ش��رکت 
–خیاب��ان آپادانا ، بن بس��ت آپادان��ای یک پالک 

51 طبق��ه همک��ف ، انجم��ن صنف��ی کارخانج��ات 
آرد، برگ��زار خواه��د ش��د ، ش��رکت فرماین��د . 
ضمنًا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
در دع��وت نوب��ت اول بدلی��ل نرس��یدن تع��داد 
صاحبان سهام به حد نصاب قانونی برگزار نگردید . 
دس��تور جلس��ه : 1-ارائه گ��زارش هیئت مدیره 
شرکت 2-انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای مدت 
2 سال 3-تصمیم گیری درخصوص نحوه سرمایه 
گ��ذاری ش��رکت در پ��روژه گونی بافی 4-س��ایر 

موارد 
 هیئت مدیره شرکت 

 آگهی مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت صنایع تبدیلی 

نگین گل شرق )سهامی خاص( 
ثبت :11579 )نوبت دوم(
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بدینوس��یله از کلیه اعضاء تعاونی دعوت میش��ود 
در مجم��ع عمومی فوق العاده که از س��اعت 9 صبح 
روز جمعه 1400/09/19 در محل مس��جد و حسینیه 
زابلیها به نشانی مشهد خیابان حرعاملی8)تعبدی( 
نبش تعب��دی5 برگزار میگرددحضور بهمرس��انند 
در ص��ورت ع��دم ام��کان حض��ور عض��و میتوان��د 
وکال��ت خ��ود را به فرد دیگ��ری واگ��ذار نماید در 
اینص��ورت تع��داد آراء وکالتی هرعض��و حداکثر 3 
رأی و غی��ر عضو یک رأی خواهد بود وکیل و موکل 
میبایس��ت حداکث��ر تا س��ه روز قب��ل از برگزاری 
مجم��ع به مح��ل اتحادی��ه واقع در بل��وار جالل آل 
احم��د35 پالک 134 طبقه همک��ف مراجعه نمایند.

دستور جلسه :
 1- موافقت با انحالل شرکت تعاونی     

2- تعیین مکان تصفیه
هیئت مدیره شرکت تعاونی مهر62

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده )نوبت اول( 

شرکت تعاونی مسکن مهر62
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احترام��ا نظربه اینکه در جلس��ه مجمع عمومی 
ع��ادی به طور فوق الع��اده م��ورخ 1400/8/24 
حد نص��اب آراء حاصل نش��ده مج��ددًا از کلیه 
س��هامداران ش��رکت فوق دعوت می ش��ود که 
جه��ت ش��رکت در مجمع عمومی ع��ادی به طور 
تاری��خ 1400/9/13س��اعت 10  در  فوق الع��اده 
صبح در محل مش��هد بلوار سازمان آب خیابان 
ش��هید صادقی 12 چهارراه اول س��مت راس��ت 
نرس��یده ب��ه هج��رت 2 پ��الک 27 دارای ک��د 
پس��تی 9185886568 حضور به هم رسانند .

دستور جلسه:
1-انتخاب هیئت مدیره

2-انتخاب بازرسین
3-تصویب ترازنامه سال مالی منتهی به 

99/12/29
    هیئت مدیره

آگهی دعوت نوبت دوم مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شرکت مهندسی موج 

رفیع توس سهامی خاص به شماره ثبت 16831 
و شناسه ملی10380324162
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 بدینوس��یله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت 
بعمل می آید درجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق العاده  نوبت دوم که درس��اعت 11 صبح روز 
پنج ش��نبه مورخ��ه 1400/09/18  درمح��ل بلوار 
دانش��جوی  5 پ��الك  84  برگ��زار میگردد حضور 

بهم رسانید.
دستورجلسه :

1- استماع گزارش  هیئت مدیره وبازرسان شرکت 
2- طرح وتصویب  صورتهای مالی سال 1399

3 طرح وتصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1400
4- انتخاب   اعضاء بازرسان اصلی    و علی البدل شرکت 
تذک��ر: در صورتیک��ه حض��ور عض��وی در جلس��ه 
میسر نباش��د می تواند حق رای خود را به موجب 
وکالتنام��ه به عض��و دیگ��ر واگذار نمای��د . عضو 
متقاضی می تواند به هم��را نماینده قانونی خود 
در تاریخه��ای  5و1400/9/6 درس��اعات اداری  به 
ادرس محل برگزاری مجمع  مراجعه و برگ وکالت 
خود را ارائه نماید . دراینصورت هرفرد عضوعالوه 
بر رای خود میتواند وکالت سه نفر را داشته باشد 

و غیرعضو یك رای  
همچنی��ن اف��رادی ک��ه تمای��ل ب��ه کاندیداتوری 
دربازرس��ی رادارن��د م��ی توانن��د در تاریخه��ای  
آدرس  ب��ه  اداری   درس��اعات  5و1400/9/6  
مح��ل برگ��زاری مجم��ع  مراجع��ه و ف��رم مربوطه 

کاندیداتوری را تکمیل نمایند. 
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی
 عادی بطور فوق العاده 

 شرکت تعاونی حمل ونقل تریلیرداران 
خودراننده شهید کالنتری مشهد نوبت دوم  
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    ۸ آذر
آخرین فرصت 
تمدید مجوز 
چرای دام   
حسن وحید، 
مدیرکل منابع 
طبیعی و 
آبخیزداری خراسان 
شمالی گفت: 
۳۲هزار دامدار و 
بهره بردار از مراتع 
این استان فقط تا 
هشتم آذر مهلت 
تمدید مجوز چرای 
دام دارند و پس از آن 
پروانه آن ها باطل 
می شود. 

سختگیریبانکها ◾
در تمامی بانک ها کارمندان 
رسمی در اولویت وام دهی قرار 
دارنــد و در هرصورت وجود دو 
ضــامــن رســمــی کــه درون شــهــر 
محل خدمت ساکن هستند 
و بازنشسته نــشــده انــد و دسته چک صیادی 
هم داشته باشند، الزامی اســت. ضمن اینکه 
سخت گیری های برخی بانک ها در معرفی ضامن 
رسمی با ۱۰ سال سابقه کاری از دیگر چالش های 
متقاضیان است؛ البته سند ملک اجاره شده، 
قولنامه با کدرهگیری و افتتاح حساب ضامن و 

وام گیرنده را هم باید به این شرایط اضافه کرد.
یکی از موانعی که دست مستأجران را از رسیدن 
بــه ایــن 4۰ میلیون وام کــوتــاه کــرده اســت شرط 
داشتن اجاره نامه رسمی و هولوگرام دار است که 
بسیاری از بنگاه ها و البته موجران از دادن آن 
به مستأجران به دلیل ترس از پرداخت مالیات 
بردرآمد خــودداری می کنند؛ امری که البته این 
ــازار به منبع  روزهــا بــرای دفاتر امــاک در رکــود ب
درآمــدی تبدیل شده است به گونه ای که دفتر 
ــافــت حــداقــل یــک میلیون  امـــاک بــه ازای دری
تومان، اجاره نامه هولوگرام دار رسمی را صادر 

می کنند.
یکی از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن با 
بیان اینکه در بسیاری از موارد بانک ها با اعام 
تکمیل ظــرفــیــت، متقاضیان را بــه شعب و یا 
بانک های دیگر ارجاع می دهند، می گوید: به هر 
بانکی که مراجعه می کنیم اعام می کنند ظرفیت 
پر شده است و امکان پذیرش وجود ندارد و همین 

موجب سردرگمی واجدان شرایط شده است.
وی ادامه می دهد: برخی از بانک ها هم که برای 
پرداخت وام موافقت می کنند شرایط را آن قدر 

سخت می گیرند که عطای وام گرفتن را به لقایش 
ببخشیم.

این شهروند مستأجر می افزاید: برخی بانک ها 
در کنار ضــامــن، چــک هــم می خواهند، آن هم 
چک همان بانک؛ با این شرایط اگر بگویند این 
وام سرکاری است راحت تر با ماجرا کنار می آییم 
و در راه رفت و آمد به بانک وقت و هزینه خود را 

هدر نمی دهیم.
وی با اشــاره به اینکه بــرای گرفتن کد رهگیری 
یک میلیون تومان به بنگاه پرداخت کرده ام و اگر 
نتوانم وام را بگیرم انگار این پول را دور ریخته ام، 
ابراز می کند: شرایط دریافت وام ودیعه مسکن 
به صورتی تعیین شــده که آنــان که مستحق تر 
هستند توان تأمین این شرایط را ندارند؛ با این 

حــســاب صــاحــبــان واقــعــی بــه حــق واقــعــی خود 
نخواهند رسید.

 
منابعمحدود،متقاضیانزیاد ◾

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی 
بــا بیان اینکه ایــن تسهیات از محل دو سوم 
منابع داخلی بانک ها و یک سوم ذخایر قانونی که 
بانک ها نزد بانک مرکزی دارند پرداخت می شود، 
عنوان کرد: براساس ماده 9 دستورالعمل مربوط، 
ــرای مــبــالــغ بــاالی  ــا نـــرخ ۱2درصــــد و بـ ایـــن وام ب
3۰۰میلیون ریال 6۰ماهه و مبالغ زیر 3۰۰میلیون 

ریال 36ماهه قابل پرداخت است.
حمید صفایی نیکو در گفت وگو با خبرنگار ما 
در خصوص سخت گیری برخی بانک ها، گفت: 
برخی از بانک ها باتوجه به محدودیت منابعی 
که دارنــد نمی توانند این تسهیات را پرداخت 
کنند؛ چراکه بودجه الزم از طرف ادارات مرکزی 
بانک ها باید به بانک ها ابــاغ و تأمین شــود تا 
بر اساس آن، اقدام به پرداخت تسهیات کنند.

وی بــا اشـــاره بــه اینکه بــودجــه ایــن تسهیات 
به دوره هـــای مختلف تقسیم بندی شــده بــود و 
نخستین مرحله آن اباغ شد و بانک ها هم به 
فــراخــور اقـــدام کــردنــد و حتی برخی بانک ها تا 
2۰۰درصد آن چیزی که اباغ شده بود پرداخت 
کــردنــد، افـــزود: برخی از بانک ها با محدودیت 
بودجه از طرف بانک مرکزی خود مواجه هستند 
در نتیجه مقداری برای پرداخت این وام دست 
نگه داشتند تا مرحله بعدی بودجه اباغ شود 
و بتوانند پرداخت کنند؛ امیدواریم تا پایان آذر 
که مهلت دریافت این وام به پایان می رسد به 

متقاضیان پرداخت شود.
صفایی نیکو در خصوص دریافت تضامین بانکی 
برای این تسهیات گفت: تضامین شامل گواهی 

کسر از حقوق متقاضی، گواهی کسر از مستمری 
خانوارهای زیر پوشش کمیته امــام و بهزیستی، 
سهام عدالت، در تسهیات ۱۵۰ میلیون ریالی 
دریافت سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص 
بانک، بیشتر از ۱۵۰ میلیون ریال دریافت سفته یا 
چک فرد متقاضی به همراه یک ضامن خواهد بود.
ــورای هماهنگی بــانــک هــای خــراســان  دبــیــر شــ
رضوی با اشاره به آخرین آمار وضعیت پرداختی 
تسهیات ودیــعــه در اســتــان گفت: تــعــداد کل 
پرداختی تسهیات در استان تاکنون 28هــزار 
و ۵۰4 فقره به مبلغ 8هــزار و 99 میلیارد ریال 

بوده است.

تخلفآشکارمشاورانامالک ◾
رئیس اتحادیه مشاوران معامات اماک مشهد 
ــرای  ــه مــشــکــات مــســتــأجــران ب هــم در پــاســخ ب
دریافت نسخه رایــانــه ای اجاره نامه با اشــاره به 
اینکه قولنامه بین موجر و مستأجر باید در بنگاه 
مشاور معامات اماک در سه نسخه که هر یک 
از نسخه ها در اختیار موجر، مستأجر و بنگاه 
قرار می گیرد نوشته شود، گفت:تمام مشاوران 
امــاک موظف هستند قــراردادهــای اجــاره را در 
فرمت کامپیوتری بدون دریافت هیچ وجه اضافی 

تحویل مشتری دهند.
علی مــــرادزاده بــه خبرنگار مــا گــفــت: چنانچه 
دفتر اماک از دادن نسخه رایانه ای قولنامه به 
مستأجر خــودداری کند، مستأجر می تواند به 
اتــحــادیــه مــشــاوریــن معامات امــاک مراجعه 

نماید تا به تخلف بنگاه رسیدگی شود.
وی افـــزود: هرچند امضای موجر نیاز نیست، 
اما زمانی که موجر از امضای قولنامه رایانه ای 
ــودداری کند، مستأجر مــی تــوانــد بــه شــورای  خــ

حل اختاف مراجعه و از موجر شکایت نماید.

گزارشیازکارشکنیبانکهابرایپرداختواممسکناجارهای

 سرگردانی مستأجران 
در هفت خان ودیعه 

خبرخبر
ويژهويژه

گرفتن نفس کوره های آجرپزی با افزایش بهای گاز
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد 
ــاز مصرفی و کاهش  گــفــت: بــه دلــیــل افــزایــش بــهــای گ
مشتری، 2۰ تا 3۰ درصــد از کــوره هــای آجرپزی مشهد 
تعطیل شده و باقی کوره ها نیز با کمتر از ظرفیت اسمی 
خود فعالیت می کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
غامرضا سلطانی به فعالیت ۱۵۰ کوره آجرپزی در شهر 

مشهد اشاره کرد و گفت: امسال مجلس شورای اسامی 
قانونی مبنی بر افزایش بهای گاز مصرفی صنایع باالدستی 
و میان دستی، به خصوص پتروشیمی ها را مصوب کرد تا 
مبنای تعیین قیمت سوخت آن ها فوب خلیج فارس باشد.
او افــزود: پیش از این کوره های آجرپزی مــازوت مصرف 
می کردند، امــا به دلیل مسائل مربوط به آلودگی هوا، 

دولت استفاده از گاز را برای آن ها اجباری کرد که امسال با 
افزایش 3.۵ برابری بهای گاز مصرفی کوره ها، این موضوع 
از یک سو و افزایش قیمت آجر و کاهش مشتری از سوی 

دیگر واحد های آجرپزی را متضرر کرده است.
وی دلیل اصلی افزایش 4۰ درصدی قیمت آجر در یکی 
 دو ماه اخیر را ناشی از گرانی سوخت کوره ها دانست 

و ادامه داد: مردم بضاعت خرید آجر با قیمت باال را ندارند 
و این موضوع روی میزان فروش کوره های آجرپزی تأثیر 
گذاشته است. سلطانی بیان کرد: آجر یک کاالی مصرفی 
در داخل است که جنبه صادراتی هم ندارد و محاسبه 
قیمت گاز مصرفی واحد های تولید آجر براساس فوب 

خلیج فارس منطقی نیست. 

گزارش
   مهدی توحیدی  پرداخت وام ودیعه 

مسکن در حالی تا پایان آذرماه تمدید شده 
است که دریافت این وام این روزها به آرزوی 

دست نیافتنی اغلب متقاضیان تبدیل شده 
است.

از کنار شرایط سخت احراز صالحیت 
متقاضیان که بگذریم، به هفت خان بانک های 

عامل برای سنگ اندازی جلو پای واجدان 
شرایط می رسیم که به متقاضیان برای عبور 

از آن، دو هفته زمان می دهند؛ به گونه ای که 

شرایط تعیین شده برای متقاضیان وام ودیعه 
مسکن به همراه مانع تراشی های بانک ها به 
مهم ترین عوامل بی میلی عموم مستأجران 

تبدیل شده است.
بررسی های میدانی خبرنگار ما نشان 

می دهد به نظر می رسد در شهر مشهد بیشتر 
بانک هایی که برای اعطای این وام درنظر 

گرفته شده اند با بهانه های مختلف و انداختن 
سنگ های بزرگ پیش پای متقاضیان در تالش 

هستند منابع مالی خود را حفظ کنند.

 به نظر می رسد در شهر مشهد بیشــتر بانک هایی که برای اعطای
 این وام درنظر گرفته شــده اند بــا بهانه های مختلــف و انداختن 
سنگ های بزرگ پیش پای متقاضیان در تالش هستند منابع مالی 

خود را حفظ کنند.
گزيدهگزيده
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
65
60

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

09199197160

ط
/1
40
69
55

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

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

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

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ج
/1
40
62
38

ج
/1
4
0
5
2
6
6

سنگ سابی الماس شرق
 سنگکاری،گرانیت،بتن،نماشویی 

سند پالست،رولپالک،موزائیک
عظیمی 09158023961

ط
/1
40
07
72
1

ج
/9
91
17
67

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

38824494

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

ط
/1
40
80
94

نصب 
آنتن 
مرکزی

صدیقی 
09151824007

ج
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

برق و آیفون
ساختمان

524

ج
/1
40
79
37

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

پ
/1
40
42
53

پ
/1
40
42
52

ط
/1
40
71
63

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464655

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی

ط
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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 

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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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046



معتمدان محلی 
به کاهش 

دعاوی کمک 
کنند

 به گزارش ایرنا، 
رئیس  کل 

 دادگستری 
خراسان  رضوی 

گفت: معتمدان 
محلی و متنفذان 
منطقه در کاهش 

اختالف ها و دعاوی 
و ایجاد صلح و 

سازش نقش مهمی 
دارند که باید از این 

ظرفیت مردمی 
استفاده بیشتری 

بشود.

قاچاققاچاق

ــیـــس مـــرکـــز تــشــخــیــص  و  رئـ
پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتای ناجا نسبت به 
کــاهــبــرداری بــا عــنــوان حــراج 
ــال هــا و  جمعه ســیــاه در کــان
گروه های شبکه های اجتماعی 

به کاربران فضای مجازی هشدار داد.

مراقب جمعه سیاه باشید ◾
به گــزارش قــدس به نقل از پایگاه اطاع رسانی 
پلیس فتا، سرهنگ دوم علی محمد رجبی در 
تشریح ماجرا گفت: چند سالی است که به تقلید 
از فروشگاه های غربی شاهد تبلیغات بلک فرایدی 
)Black Friday( یا حراج جمعه سیاه در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی هستیم که در 
آخرین جمعه ماه نوامبر برابر با 5 آذر ماه امسال 

برگزار می شود.
رئیس مرکز تشخیص  و پیشگیری از جرایم 
سایبری پلیس فتای ناجا در ادامـــه بیان کرد: 
هر ساله نیز پس از برگزاری جمعه سیاه شاهد 
واصل شدن شکایت های قابل  توجهی از مردم به 
خاطر کاهبرداری های صورت گرفته در خریدهای 

برخط با این عنوان هستیم.
سرهنگ رجبی افزود: شیادان سایبری با تقلید 
از فروشگاه های آنــایــن معتبر و بــا تخفیفات 
چشمگیر و همچنین روش هــــا و شــیــوه هــای 
اغواکننده توجه کاربران فعال در فضای مجازی 
را جلب کــرده و آن هــا را به سمت دام  پهن شده 
خــود هدایت می کنند.رئیس مرکز تشخیص 
 و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا 
در تشریح برخی روش هــای سودجویانه در این 
زمینه بیان کرد: برخی از فروشنده ها با استفاده 
از شیوه حراج جمعه سیاه کاالهای قدیمی خود را 

به  راحتی به فروش می رسانند به  طوری  که کاالی 
تبلیغ  شده در فضای مجازی با کاالی تحویل داده 
 شده به مشتری، از نظر کیفیت و جنس کاال بسیار 
متفاوت است. برخی دیگر از فروشندگان قیمت 
کاالهای خود را آن  قدر باال می برند که با اعمال 
تخفیف های ویژه روی آن ها باز هم به سود خود 

می رسند.
سرهنگ رجبی از عدم ارســال کــاالی خریداری 
 شده به  عنوان روشی دیگر از کاهبرداری در روز 
جمعه سیاه نام برد و گفت: در بسیاری از مواقع 
کاهبردار پس از دریافت بیعانه یا حتی وجه 

کامل دیگر پاسخگوی فرد نیست.

اطالعات خود را باال ببرید تا دور نخورید ◾
این کارشناس سایبری از خرید حضوری به  عنوان 
بهترین راهکار برای جلوگیری از کاهبرداری اشاره 
کرد و گفت: در صورت خرید اینترنتی به آدرس 
URL سایت دقت کنید که با https شروع شده 
باشد. همچنین برخی از مرورگرها یک نماد قفل 
در جلو آدرس وب دارنــد تا نشان دهند سایت 

دارای گواهی امنیتی قابل  اعتماد است.
وی گفت: با این  حال، حتی وب سایت های جعلی 
نیز می توانند از این ویژگی های امنیتی به  عنوان 
راهی برای فریب دادن شما برای اینکه فکر کنید 

سایتی قانونی است، استفاده کنند.
وی در ادامــه افــزود: به دنبال برخی نشانه هایی 
باشید که نشان می دهد سایت غیرواقعی است 
مثاً آدرس URL آن  طور که انتظار می رود نیست، 
یا قیمت برخی اجناس را آن  قدر پایین می آورند که 
خریدار را وسوسه کنند در صورتی  که با واقعیت 
جــور درنــمــی آیــد. همچنین اگــر سایتی از شما 
روش هــای پرداخت غیرعادی می خواهد، باید 
به آن شک کنید مثاً سایتی که از طریق کارت 
به کارت یا دریافت بیعانه درخواست پرداخت 

می کند به  احتمال  زیاد کاهبرداری است.
این کارشناس سایبری به کاربران توصیه کرد: 
از فروشگاه ها و سایت های معتبر که دارای نماد 
اعتماد الکترونیکی هستند خرید کنند و به  
هیچ  وجه به فروشگاه های شبکه های اجتماعی 

اعتماد نکنند.
سرهنگ علی محمد رجــبــی در پــایــان گفت: 
هموطنان عزیز می توانند با مراجعه به سایت 
پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  از 
جدیدترین شگردهای مجرمانه مطلع شده و 
مجرمان سایبری را در رسیدن به اهدافشان 

ناکام بگذارند.

رئیس مرکز تشخیص  و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا  ناجا هشدار داد

 کالهبرداری 
در پوشش »جمعه سیاه«

هر ســاله پس از برگزاری جمعه سیاه شاهد واصل شــدن شکایت های 
قابل  توجهــی از مردم بــه خاطــر کالهبرداری های صــورت گرفته در 

خریدهای برخط با این عنوان هستیم.
گزيدهگزيده

خط قرمز
 کشف دارو های مخدر 

از یک عطاری!
فــروش دارو هــای مخدر و اقــام غیرمجاز توسط 
یک عطاری در تربت حیدریه، مسئول این واحد 

صنفی را به مراجع قضایی کشاند.
ســرپــرســت مــدیــریــت غـــذا و داروی دانــشــگــاه 
علوم پزشکی تربت حیدریه بــه صــدا وسیما 
گفت: ۲۰۰قلم داروی مخدر و غیرمجاز به ارزش 
۶۰میلیون ریال از یک عطاری در این شهرستان 
کشف و ایــن واحـــد صنفی بــه مــراجــع قضایی 

معرفی شد.
شیما نصراله الحسینی افزود: این تعداد داروی 
غیرمجاز در بازرسی مشترک کارشناسان این 
اداره با کارشناسان ادارۀ صمت از یک واحد 

عرضۀ گیاهان دارویی کشف و ضبط شد.
این مسئول با اشاره به اینکه عطاری ها فقط یک 
واحد صنفی بوده و مجاز به فروش هیچ  گونه اقام 
دارویی نیستند، افزود: متأسفانه فروش دارو های 
سقط جنین و مکمل ها و پودر های غیرمجاز در 
درمان چاقی و الغری از بیشترین موارد تخلف در 

تعدادی از عطاری های شهرستان است.
وی اظــهــار کــرد: همچنین تبلیغات ســوء بــرای 
درمان های پوستی مانند برطرف کردن لک و فروش 
روغن های گیاهی غیرمجاز در محل مشاهده و 
پرونده  تخلف این عطاری ها به مراجع قضایی 

ارجاع شده است.
نصراله الحسینی در پایان از مــردم خواست از 
خرید هر گونه قرص یا دارو از این صنف خودداری 
کنند و در صورت مشاهده این اقام، مراتب را با 
کارشناسان این اداره با شماره تماس 5۲۳۱۳۰۷۰ 

داخلی ۱۱۲ در میان بگذارند.

در شهر3

WWW.QUDSONLINE.IR4058 چهار شنبه 3 آذر ۱400    ۱8 ربیع الثانی ۱443   ۲4 نوامبر ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9679  ویژه نامه

تعیین تکلیف کاالهای قاچاق متروکه در خراسان جنوبی 
دادستان عمومی و انقاب مرکز خراسان جنوبی با بیان 
اینکه تاکنون ۹ میلیارد تومان از اموال قاچاق توقیفی 
فروخته شده و هنوز ۱۲ میلیارد تومان دیگر در انبارها 
وجـــود دارد، تصریح کـــرد: در شهرستان ها نیز باید 
کاالهایی که به عنوان قاچاق جمع آوری شده به سرعت 

تعیین تکلیف شوند.

حجت االسام علی نسایی زهان بیان کرد: با بازدیدهای 
صورت گرفته پیگیری های الزم در خصوص وضعیت 

انبارهای اموال تملیکی انجام شده است.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه ماندن این کاالها به 
ضرر کشور و مردم است، افزود: این موضوع به صورت 
جدی در استان رصد می شود و نتیجه نهایی را به مردم 

اعام خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقاب مرکز خراسان جنوبی با بیان 
اینکه تاکنون ۹ میلیارد تومان از این اموال فروخته شده 
و هنوز ۱۲ میلیارد تومان دیگر وجود دارد، تصریح کرد: 
در شهرستان ها نیز باید کاالهایی که به عنوان قاچاق 

جمع آوری شده سریعاً تعیین تکلیف شوند.

یکی از مسئوالن ســازمــان جــمــع آوری و فــروش امــوال 
تملیکی خراسان جنوبی نیز اعام کرده است: از ابتدای 
ســال جــاری تاکنون یک هــزار و ۱۶۲ پــرونــده قاچاق با 
افــزایــش ۱۰ درصـــدی نسبت بــه ســال گذشته در این 
سازمان ثبت شده که ۶۱5 فقره از این تعداد در مسیر 

انجام قرار گرفته است.

خبر خوب
    خروج شهر خواف از تنش آبی 

با حفر دو چاه  
 به گزارش قدس، مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 

خواف از آغاز عملیات اجرای خط انتقال آب از 
چاه های شماره 7 و 8 شهر خواف خبر داد.

سیدحسن رضائیان گفت: با توجه به قرار گرفتن 
شهر خواف در نقطه سر به سر تولید و مصرف و 
همچنین شرایط تنش آبی در تابستان گذشته با 
پیگیری های صورت گرفته برای تأمین آب شرب 
پایدار اقدام به برگزاری مناقصه و جذب پیمانکار 

برای اتصال چاه های جدیدالحفر خواف به مخازن 
ذخیره آب شرب شد. او افزود: این پروژه با اعتباری 

افزون بر 73میلیارد ریال شامل حفر و تجهیز دو 
حلقه چاه، اجرای 4.2کیلومتر خط انتقال، اجرای 

شبکه برق رسانی به طول 600متر و همچنین خرید 

لوله است. مدیر امور آب و فاضالب شهرستان خواف 
ادامه داد: با اجرای پروژه مذکور 30لیتر بر ثانیه 
به توان استحصال آب شرب شهر خواف افزوده 

می شود و در نتیجه آن ضمن جبران کسری آب، از 
شرایط تنش آب در پیک مصرف خارج خواهد شد.
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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
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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
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139

ج
/1

40
29

96

پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی 
تست زردی نوزادان )فتوتراپی(

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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09154188220

معلم دوم ابتدایی تا کنکور 
تخصصی عربی،انگلیسی ،ادبیات 

 مشاوره و شهریه توافقی
آموزشگاه سنجش

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

پرده و مبلمان
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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
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی

حفاظتی  ایمنی  سیستمهای  دوره 
اعالم  مداربسته،  دوربین،  )دزدگیر، 
دربهای  تصویری،  آیفون  حریق، 
خانگی،  لوازم  تعمیر   ،) برقی 
 ،PLC و  صنعتی  برق  های  دوره 
تعمیرات  دوره  ساختمان،  برق 
های  دوره  کامپیوتر،  تخصصی 

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

دیپلم  های  مهارت  افزار،  نرم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

37285662
نبش مطهری جنوبی13
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40
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17

ج
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91
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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

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

ط
/1

40
79

15
ط

/1
40

73
58

38464887-09152001021

گوسفند نرینه
سرویس رایگان شبانه روزی

دامداری میرزایی

کرایه چی

قصابی و دامداری

ج
/1

40
80

73

کارگرماهر

ج
/1

40
80

79

مشاغل گوناگون

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای ابوالقاسم مومنی نوقابی 

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 1288
 به نشانی: طالب ابوذر غربی 22 پالک 490

مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 

مراجعه و مدارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم 
به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153102714
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

80
61

ط
/1

40
80

95

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطــالع می رســاند آقــای ابوالفضل ســاالری 

جنیدآبادی
مســؤول دفتر مشاوره امالک به عضویت 5849 

به نشانی: طالب بولوار ابوریحان پ 310 
مش��ارالیه درخواس��ت کن��اره گی��ری را دارند 
ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه 

حس��اب حداکث��ر ظرف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگه��ی به محل 
فوق الذک��ر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح 
اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت 
خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و 

ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153205464
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علیرضا ارحمی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 132
 بــه نشــانی: بلــوار صبا فلکــه صبا به ســمت 

شهرک ابوذر امالک ثامن االئمه
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی به مح��ل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155091632
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قنادی نون
نیروی کارجوان جهت کار
درقنادی باحقوق قانون کار

ساعت کاری :7 تا 15
قبل ازمراجعه تماس گرفته شود 

آدرس:پیامبراعظم 91
09391349562

ج-
/1

40
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پیک سراسری 
شهرگشت

پذیرش موتورسوارتمام وقت 
درآمدروزانه 250 الی 500
1820پورسانت 15درصدتماس با

ج-
/1

40
77

61

پیک سراسری آشنا
جذب موتورسواربادرآمدروزانه 

250الی 500هزارتومان
 تمام وقت ونیمه وقت 

باپورسانت پایین باسرویس دهی 
باالدربهترین موقعیت شهر میدان 

شهداداخل امام خمینی 5
09035130141

ج
/1

40
75

34

کارگر ساده

پیک موتوری

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

40
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66

آژانس های مسافرتی

ف
/1

40
80

99

فراخوان
 جذب نیروی پیمانکار

یک کارخانه معتبر در زمینه کارهای چوبی واقع در مشهد 
نیاز به جذب نیروی پیمانکار نقاش پلی استر و نصاب ام 

دی اف با سابقه کاری معتبر را دارد.
 از متقاضیان دعوت می گردد جهت هماهنگی با شماره 

تلفن 38463831 -051 تماس حاصل فرمایند.
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خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1

40
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58
ج
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40

49
89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ط
/1

40
59

73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

خرید و فروش
ضایعات

پیک احمد آباد
 به تعداد زیادی
 موتور سوار

 با تضمین درامد روزانه 
از 250 تا 600هزارتومان

 سریعا نیازمندیم
09155590633

ج
/1

40
74

46



   راه اندازی 
 سامانه 
امداد هوشمند 
و کارآمد در 
خراسان شمالی  
مجید الهی راد مدیرکل 
کمیته امداد خراسان 
شمالی از راه اندازی 
سامانه امداد هوشمند 
ارائه خدمات  به 
مددجویان خبر داد.

مددجویان با مراجعه به 
 e.emdad.ir سامانه
با استفاده از کد ملی 
خود، درخواستشان 
را ثبت می کنند 
تا مددکاران در 
کوتاه ترین زمان ممکن 
به درخواستشان 
رسیدگی کنند.

آموزش

آموزش 
یک هزارو67 
سرباز در طرح 
»سرباز مهارت« 
خراسان جنوبی

یک هزارو67  سرباز در 
قالب طرح ملی »سرباز 
مهارت« در آبان امسال در 
خراسان جنوبی آموزش 
دیدند.

به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما،  معاون 
آموزشی جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی گفت: در 
قالب طرح سرباز مهارت، 
در خراسان جنوبی 
هزارو67 سرباز نیرو های 
مسلح استان )ارتش و 
نیروی انتظامی( دوره های 
مهارت های عمومی 
کارآفرینی ، اشتغال و 
مهارت های زندگی را به 
همت جهاددانشگاهی 
استان در آبان فرا گرفتند.

مجتبی ابراهیمی افزود: 
مرحله سوم این طرح از 
اردیبهشت ۱۴۰۰ در حال 
انجام است.

از ابتدای شروع این طرح 
در سال ۱۴۰۰  تاکنون 
بیش از 6هزار سرباز از 
دوره های طرح سرباز 
مهارت بهره مند شده اند 
واین طرح تا پایان سال 
اجرا می شود.

WWW.QUDSONLINE.IR چهار شنبه 3 آذر ۱400    ۱8 ربیع الثانی ۱443   ۲4 نوامبر ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9679  ویژه نامه 4058

افقی ◾
 ۱. همزمان با سلسله خوارزمشاهیان 
اتفاق افتاد 2. چوپان – حــرف همراهی 
– اشـــاره به شخصی در دوردســـت دارد 
3. باستان - از حواس پنج گانه – شایعه 
ــرازو  خــودمــانــی ۴. آرواره – پــاره ســنــگ ت
ــدرو –  ــن – نــیــروهــا - تــربــت 5. مــرکــب ت
دریــا - آزرده 6. سبزی غـــده ای – نوعی 
سوت خوش صدا – در این نوع تلویزیون 
مشترکین تصاویر را از طریق فیبرنوری 
دریافت می کنند 7. سودای ناله – بخش 
و حصه – از ســران لشکر افراسیاب در 
شاهنامه - مساوی 8. تهیه شده - دستور 
9. چیزی که به زور و بدون رضایت مالکش 
تصاحب شده باشد – محول شده - مغز 
ــدون تــعــادل – فرشته  ســر ۱۰. راه رفــتــن ب
موکل بر دوستی در ایران باستان - شبح 
۱۱. کاغذ پوستی – قــوم ایــران باستان - 
درخشنده ۱2. گرمای شدید – به کاربردنی 
ــانــی – دشمن  کــشــتــی گــیــر – مـــاه ســری
سرسخت ۱3. یار بی زبان - ابزار صعود به 

پشت بام ۱۴. رنگ فلزی خودرو – مخفف 
کاه و کوه – کتاب انگلیسی ۱5. پاک – برادر 

هلو - لیست

عمودی ◾
 ۱. بازگشایی – نام مادر گرامی امام رضا)ع( 
2. غوزه پنبه – آتشدان – محافظ شمشیر 
– من+شما 3. یک چهارم – دشنام دادن 
– چندین فصل – روشی برای طبخ برنج 
۴. اهرمی در موتورهای پیستونی - فلز 
سنگین – جانور مــردارخــوار 5. پرنور – 
چهارپایان – مزمار 6. از ظروف پخت وپز 
ــاده 7. صفحه اینترنت –  ــ ــا - زی – دریـ
دوستدار – برجسته – بز کوهی 8. بی زبان 
 – تقویت امــواج رادیــویــی – اتــاق جلوباز 
9. سفید ترکی – نوعی خمیر هـــزارال - 
بانوی صدراعظم آلمان ۱۰. نوعی ماهی با 
رنگی تیره – خراسان قدیم – فدراسیون 
جهانی شطرنج ۱۱. کتابی از استادشهید 
مرتضی مطهری - ناپدری ۱2. خوردنی 
متعجب – خــبــرگــزاری رســمــی لیبی – 

همسر کـــاووس در شاهنامه ۱3. خاک 
کــوزه گــری – نیکو – ســتــون دیــن اســام 
- روشنایی ۱۴. نام کوچک »چاپلین« - 
وهــم – شخص و فــرد ۱5. از فــراورده هــای 
مورداستفاده در ساخت کفش – چروک 

پیشانی – طایفه آسیایی

جدول     8242
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 1 ب ل د ر چ ی ن   م ک ا ن ی ک  
 2 ت ا ر ک   ک ل ک   ا ب ت ر   ز
 3   ی و ن ج ه   ا ح س ن   ه ا ن
 4 ت   ا ی ن   پ ر س ت ا ر   س ب
 5 ر ج ز   ت ا ر ز ا ن   ی ک ت ا

 6 م ب ه م   ح و ا س   ن ا ی ا ب
 7 ه ر   ش م س   ر ی ن گ   ج ن ا
 8   ا ل ت ف ا ت   ت ا ی ب ا د  

 9 ت ن ی   ت س ر ی   س ن ی   ا ج
 10 ب ک ت ا ش   ا ک ب ر   ا ک ر م
 11 ه ر ه ر   ا ب ر ا ه ه   ب د و
 12 ک د   ب و م ر ن گ   و ا ر   د
 13 ا ن گ   ب ا ی گ   ش ا ه ی ن  
 14 ر   ا س ا ن   ی ا م   ا ت ا ن
 15   ع ن د ل ی ب   ک ا ت ر ی ن ا

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: 
بازدید رئیس جمهوری از معادن زغال سنگ پروده 
طبس، دو مصوبه اصاح دستمزدهای کارگران و 
۴درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور داشت 
که با پیگیری های انجام شده دستمزدهای واقعی 
کارگران در لیست های ارسالی به تأمین اجتماعی 
محاسبه و لحاظ شد و تفاوت سنوات قبل نیز در 

حال دریافت است.
علیرضا محمدی در گفت و گو با ایرنا افزود: حقوق 
کارگران شرکت الماس مته زیر مجموعه معادن 
پروده طبس، معادل آنچه دریافت می کردند در 
لیست بیمه تأمین اجتماعی درج نمی شد که مقرر 
شد پیمانکار، حقوق و دستمزد واقعی کارگران را 
لحاظ کند و این مهم نیز محقق شد و لیست ها 

اصاح و حقوق جدید جایگزین شد.
وی تعداد کارگران مشمول اصاح بیمه تأمین 
اجتماعی این شرکت را 67۰ نفر اعــام کرد و 
گفت: کارفرمایان استان باید دستمزد واقعی 

کارگران زیر مجموعه را در بیمه تأمین اجتماعی 
لحاظ کنند، در غیر این صورت بدهی زیادی به 
این سازمان خواهند داشت که آن ها را دچار 

مشکل می کند.
محمدی با اشــاره به پیشنهاد مشاغل سخت 
ــان آور بــرای معدن کاران این مجموعه گفت:  و زی
نامه ای در این زمینه به دست ما رسیده است و 
منتظر هستیم نسخه سیستم اصــاح شــود تا 

ماهیانه بتوانیم ۴درصد را لحاظ کنیم.
غامرضا اشرفی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

خــراســان جنوبی هم گفت: طــرح مابه التفاوت 
طبقه بندی مشاغل مصوب و اجرایی شده  که به 
موجب آن پیمانکار باید از شرکت مادر تبعیت کند 
و این موضوع اجرایی و مغایرت ها بررسی و منجر به 

اصاحیه برخی از احکام کارگران شد.
اشرفی گفت: بهسازی، مرمت و تعمیر برخی 
از واحدهای مجموعه معادن زغال سنگ پروده 
طبس بــه لــحــاظ مسائل رفــاهــی و بهداشتی 
ــوده که انجام  کــارگــران نیز از دیگر مصوبات ب

شده است.

پیگیریپیگیری

تحقق وعده رئیس جمهور

 دستمزد 
معدن کاران طبس 

 اصالح شد

هاشم رسائی فر همزمان 
با گرامیداشت هفته بسیج 
فیلم سینمایی مــنــصــور با 
حضور اعضای کانون بسیج 
ــوی در  رســانــه خـــراســـان رضــ
ــاالر اجــتــمــاعــات مؤسسه  ــ ت
فرهنگی قدس اکران شد. این فیلم که به روایت 
بخشی از زندگی شهید منصور ستاری فرمانده 
اسبق نیروی هوایی ارتــش جمهوری اسامی 
ایران پرداخته است، نمایش آن مورد استقبال 

اصحاب رسانه قرار گرفت. 

شهید ستاری خودش یک بسیجی بود ◾
در حاشیه اکـــران فیلم سینمایی منصورو پس 
از اتمام فیلم امیرسرتیپ عباس پورعلی یکی 
از همرزمان شهید ستاری در سخنانی به ایــراد 
ــعــاد زنــدگــی و کـــاری ایـــن شهید  خــاطــراتــی از اب

پرداخت.
سرتیپ پورعلی با اشاره به همکاری چندین ساله 
اش با شهید ستاری گفت: حــدود ۱8 سال من 
با شهید ستاری همکاری نزدیکی داشتم و از 
نزدیک در جریان فعالیت این شهید بزرگوار بودم، 
به همین جهت قطعاً نمی شود در این مدت کم 

به تمامی ابعاد شخصیتی این شهید پرداخت.
ــاری خـــودش یک  ــه داد: شهید ســت ــ وی ادام
بسیجی بود و روحیه ای جهادی داشت. زمانی 
که من در ســال ۱362 به عنوان مشاورنظامی 
ــقــاب )کـــه آن موقع  ــه دفــتــر رهــبــر معظم ان ب
رئیس جمهور بودند( منتقل شدم آنجا بود که 
بیشتر با شهید ستاری مرتبط شــدم. شهید 
ستاری یکی از پرسنل رادار و پدافندی بود که بنا 
به درخواستی که شده بود در اکثر جلساتی که 
رهبری بودند، حضور داشت و از نظرات وی در 

آن جلسات استفاده می شد.
امیرسرتیپ عباس پورعلی بیان کــرد: یــادم 
می آید چند وقتی بــود که عراقی ها حمات 
هوایی زیادی به شهرها و اماکن حساس کشور 
ما داشتند که شهید ستاری برای خنثی سازی 
و دفـــع ایـــن حــمــات دســـت بــه ابــتــکــار خوبی 
ــرای برخی از  زد و بــا انتقال و ایــجــاد تحرک ب
موشک های زمین به هوایی که تا قبل از آن 
ثابت بودند و مخصوص اماکن خاص بودند، 
سبب شد تا پس از آن کمتر هواپیمایی بتواند 

از تیررس ما خارج شود.

روحیه جهادی شهید ستاری ◾
همرزم شهید ستاری گفت:با اینکه معمول 
بــود بــرای نــیــروی هــوایــی یــک خلبان بــه عنوان 
فرمانده انتخاب شــود، امــا شهید ســتــاری به 
عــنــوان نخستین فرماندهی کــه خلبان نبود 
برای نیروی هوایی انتخاب شد و با اینکه انتظار 
می رفت چندان مورد اقبال خلبانان قرار نگیرد، 
اما با درایتی که داشت خیلی زود مهرش به دل 

خلبانان نشست و همگی دوستش داشتند.
وی اظهار کــرد: در فیلم منصور مختصری از 
کــارهــای جهادی شهید ستاری به نمایش در 
آمده است؛ او عاوه بر راه انــدازی مجموعه ای 
بـــرای تعمیر و ســاخــت و مهندسی معکوس 
هواپیما، راه اندازی خط تولید توپ 23 میلیمتری 
را هم اجرایی کرد. شهید ستاری کارهای زیادی 
انجام داد که بیشتر آن ها با روحیه بسیجی ای 
که داشــت به ثمر نشست. او یکی از بهترین 
فرماندهانی بود که ایران به خودش دیده است.

سینمایی که  فراموش کرده بایدقهرمان داشت ◾
در ادامه حجت االسام یوسف زاده از منتقدان 
سینما به نقد و بررسی فیلم سینمایی منصور 
پرداخت. وی با بیان اینکه جای فیلم هایی مثل 
منصور در سینمای ایران خالی است، گفت: ما 
در جشنواره گذشته چهار فیلم داشتیم که با 

خودکشی تمام می شد. 
سینمای مــا متأسفانه یـــادش رفــتــه کــه باید 
قهرمان داشته باشد که این زنگ خطری برای 
مــدیــران فرهنگی ماست که سینما به جایی 
رسیده اســت که قهرمان ندارد.قهرمانی که 
دارای آرمان باشد و برای هدفی بجنگد. البته 
استثناهایی هم وجود دارند، اما جریان غالب 

همان گونه است که بیان شد. 
فیلم منصور با تمام قوت و ضعفی که دارد از 
ایــن حیث فیلم بسیار مهمی اســت کــه یک 
قهرمان ملموس را بــرای مخاطبش روی پرده 

سینما می برد.

به روز بودن سوژه فیلم  ◾
وی ادامه می دهد: سیاوش سرمدی پیش از این 
چند مستند مهم را کارگردانی کرده است که قرار 
بود فیلم سینمایی منصور نیز در قالب مستند 
در مــورد زندگی مهندس ثنایی ساخته شود، 
امــا بنا به دالیلی که عمدتاً کمبود منابع بود، 
سوژه به فیلمی داستانی که چالشی بزرگ بود، 
 تبدیل شد که به نظر من از آن سربلند درآمد. 
نکته دیگر اینکه بخشی از زندگی شهید ستاری 
در این فیلم به نمایش درآمده است که نزدیک به 
زندگی امروز ماست. مثا آقای سرمدی با نمایش 
تقابل شهید ستاری و آقــای لقمانی، شرایط 
مدیرانی را که در دل نظام هستند و به خودباوری 
نرسیده اند و توانمندی داخلی را باورندارند، 
در تقابل با عــزم و اراده آن هایی که خودباوری 
دارند، بسیار خوب نمایان کرده است. همچنین 
آنجا که بخشی از زندگی شهید در گرداب برخی 
از بروکراسی هاست و جایی که درگیر مشکات 
فنی و چالش های آن می شود، فیلم را به روزتر 
کرده است که اگر این اتفاق نمی افتاد، شاید فیلم 

منصور فیلمی موفق نمی شد.

منصور قابل دفاع ترین فیلم ◾
ــام یــوســف زاده بــیــان کـــرد: نکته  حجت االسـ
دیگری که می شود در مورد این فیلم به آن اشاره 
کرد، این است که از سینمای سلبریتی زده دور 
شده است . امیدوارم این وضعیت ادامه یابد و 
سینمای ما از سلبریتی زدگی رهایی پیدا کند. 
تنها انتقادی که من از فیلم منصور دارم حذف 
سکانس مربوط به مرحوم هاشمی رفسنجانی 
است که در نسخه جشنواره ای آن وجود داشت 
که سکانس مهم و الزمــی بــود که می بایست 

وجود می داشت.
وی اظــهــارکــرد:در مجموع فیلم منصور در 
قــیــاس بــا فیلم هــایــی کــه در جــشــنــواره جایزه 
گرفتند، یکی از قابل دفــاع ترین فیلم ها بود 
و معتقدم اگر از فیلم هایی که جایزه گرفتند 
بهتر نــبــود، حــداقــل همتراز آن هــا بــود و بــرای 
معرفی یک قهرمان ملی به مخاطبانش زحمت 
زیــاد کشیده شــده، ما قهرمانان زیــادی داریم 
کــه سینما مــی تــوانــد آن هــا را بــه مخاطبانش 
بشناساند. فیلم سینمایی منصوریادآوری 
مــی کــنــد ســیــنــمــا مــتــأســفــانــه بـــه ایـــن دســت 

قهرمانان بی اعتنایی کرده است.    

اکران و نقد فیلم »منصور« با حضور همرزم شهید در روزنامه  قدس

»ستاری« بسیجی بود

خبرخبر
ويژهويژه

تکمیل فاز نخست نیروگاه راشد تربت حیدریه نیازمند ۵۰ میلیون یورو 
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تربت حیدریه 
گفت: تکمیل فاز نخست نیروگاه برق راشد تربت حیدریه 

نیازمند 5۰ میلیون یورو است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،احسان کریمی  افزود: 
تاکنون 5۰ میلیون یــورو از طریق صندوق توسعه ملی با 

عاملیت بانک صنعت و معدن به طــرح نیروگاه سیکل 
ترکیبی برق راشد این شهرستان تخصیص یافته و تکمیل 
فاز نخست آن نیازمند 5۰ میلیون یوروی دیگر است. او افزود: 
عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی راشد تربت حیدریه 
در سال ۱397 با هدف تأمین برق مطمئن و پایدار و ایجاد 

زمینه صــدور برق به کشور های همسایه آغــاز شد. واحد 
نخست گازی این نیروگاه در صورت تأمین اعتبار وارد مدار 

شده و تابستان سال آینده به بهره برداری می رسد.
کریمی بیان کرد: این طرح در سه فاز تعریف شده و تکمیل 
کامل آن نیازمند ۱95 میلیون یورو است که باید از طریق 

صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن 
کشور تأمین شود.

او تصریح کرد: ظرفیت این نیروگاه 5۴6 مگاوات است و در 
صورت نبود نیاز داخلی با نظارت وزارت نیرو امکان صدور 

برق آن به کشور های همسایه وجود دارد.

آبوهوا
   بارش های رگباری باران در خراسان رضوی

 کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی 
خراسان رضوی گفت: بارش های رگباری و 

پراکنده باران در مناطق مختلف استان به طور 
متناوب تا پایان هفته جاری ادامه خواهد یافت.

زهرا آهنگرزاده در گفت وگو با ایرنا افزود: بیشتر 
مناطق خراسان رضوی تحت تأثیر سامانه 

ناپایدار جوی همراه با رعد و برق، بارش های 
پراکنده و رگباری باران هستند که این بارش ها تا 

صبح چهارشنبه )امروز( ادامه دارد.

وی بیان کرد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
هفته جاری آسمانی صاف بر خراسان رضوی 
حاکم خواهد بود و از پنجشنبه شب همراه با 

افزایش ابرناکی و  وزش باد در نوار شرقی، احتمال 
بارش باران نیز در استان پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی استان با اشاره به کاهش 
محسوس دمای هوای مناطق مختلف استان در 

روز جمعه، گفت: برای روز جمعه هفته جاری 
بیشینه دمای مشهد به میزان 7 تا ۸ درجه کاهش 

خواهد داشت.

حجت االسالم یوسف زاده : سینمای ما متأسفانه یادش رفته که باید قهرمان 
داشته باشد که این زنگ خطری برای مدیران فرهنگی ماست که سینما به 
جایی رسیده است که قهرمان ندارد.قهرمانی که دارای آرمان باشد و برای 

هدفی بجنگد. 
گزيدهگزيده

مردان آسمانی 

خبر

محمد حسین زارع حسینی 
فرزند: حسن 

متولد : ۱3۴5/7/۴
شهادت: ۱365/9/3

محل تولد : گناباد
محل شهادت : آبادان 

سرورهادیان: شهید »محمد حسین زارع 
حسینی« در ســال ۱3۴5 در خــانــواده ای متدین، 
مذهبی و کشاورز در شهرستان گناباد به دنیا آمد. 
خانواده شهید به مبانی اسامی پایبند و از طرفداران 
انقاب اسامی بودند. وی تحصیات ابتدایی خود 
را در یکی از مدارس شهر به پایان رسانید و برای ادامه  
تحصیل وارد مدرسه راهنمایی شد. وضع درسی 
شهید خوب بود و همیشه در درس هایش موفق 
بود. بعد ازاتمام دوره  راهنمایی وارد دبیرستان شد. او 
اوقات  فراغت  را در کمک به پدرش در امور کشاورزی 
 سپری می کرد. شهید بیشتر در زمینه های دینی و 
مذهبی مطالعه می کرد. نوجوانی پر جنب و جوش 
بود و در کارهای خیرخواهانه و عام المنفعه مثل 
کمک به ساختن مسجد به طــور رایــگــان  شرکت 
می کرد. به نماز جماعت و مجالس مذهبی می رفت 
و به افراد متدین و  مذهبی عاقه داشت و به آن ها 
احــتــرام مــی گــذاشــت. در بــرخــورد بــا خواهرانش 
همیشه سفارش می کرد که حجابتان را حفظ کنید. 
پیرو حضرت زهرا )س(باشید. هدفش رضای خداوند 

و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسامی بود. 
شهید زارع خدمت ســربــازی در نظام جمهوری 
اسامی راعبادت می دانست؛ بنابراین داوطلبانه 
برای طی دوره  آموزشی روانه  شد و پس از اتمام دوره  
آموزش به جبهه رفت. در مرخصی هایش به دید 
و بازدید از اعضای فامیل می پرداخت. این شهید 
بزرگوار سرانجام در مقابله با لشکریان کفر در تاریخ 
 ۱365/۰9/۰3 در عملیات گردان ساحلی خسرو 
آباد آبادان در کناره اروند رود در خون خود غلتید و 

به لقاء هللا پیوست . روحش شاد

پیکر جانباز شهید سبزواری 
تشییع شد

 پیکر جانباز دوران دفاع مقدس شهید »سلیمان 
رضایی یگانه« با حضور مسئوالن، روحانیون، 
نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده معظم شاهد و 

ایثارگران در سبزوار تشییع شد.
به گزارش قدس آناین، رئیس بنیاد شهید و امور 
ــاره گفت: ایــن جانباز  ایــثــارگــران ســبــزوار در ایــن ب
7۰درصــدی سبزواری پس از 39 سال تحمل درد 
و رنــج مجروحیت ناشی از جنگ به مقام رفیع 

شهادت نائل و به خیل یاران شهیدش پیوست.
مهدی محتشم افزود: جانباز شهید رضایی یگانه، 
سوم خرداد سال ۱36۱ در عملیات بیت المقدس 
بر اثر اصابت تیر و ترکش، بینایی دو چشم خود 
را از دست داده بود. وی تصریح کرد: پیکر مطهر 
این جانباز سرافراز پس از تشییع از مقابل مسجد 
ــاران شهیدش در گلزار  جامع ســبــزوار، در جــوار ی

شهدای این شهر به خاک سپرده شد. 

شهردار مشهد:

 پروژه های شهری 
باید مناسب  معلوالن باشند

شــهــردار مشهد گفت: از معاونت برنامه ریزی 
می خواهم کد بودجه هیچ پروژه شهری را باز نکنند، 
مگر اینکه پیوست مناسب سازی آن برای معلوالن 
دیــده شــده باشد. به گــزارش پایگاه اطاع رسانی 
شهرداری مشهد، سید عبدهللا ارجائی در جلسه 
شورای معاونین شهرداری عنوان کرد: شهر باید برای 
حضور و فعالیت معلوالن مناسب سازی و آماده 
شود و برای تحقق این هدف نگاه ها به حوزه معلوالن 
باید تغییر کند، زیرا اگر نگاه ها به این حوزه عوض 
شود و همه خود را مسئول بدانند، بخش زیادی 
از مشکات حل می شود. اگر قرار است بوستان و 
فضای سبز و یا پروژه عمرانی اجرا و یا اتوبوسی برای 
ناوگان اتوبوسرانی خــریــداری شــود باید پیوست 
مناسب سازی داشته و نیازهای معلوالن عزیز در 
آن ها مورد توجه قرار گرفته باشد در غیر این صورت 

کد بودجه ای آن باز نخواهد شد.
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