
مــســتــنــد »روز هـــــــای بــی خــبــری« از نــیــشــابــور به 
قدیمی ترین جشنواره روستایی جهان در کره جنوبی 

راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس اداره فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی نیشابور گفت: مستند »روز هــای 
ابوالفضل  کارگردانی  و  نویسندگی  به  بی خبری« 
تاجیک فیلمساز نیشابوری و تهیه کنندگی مهدی 
مطهر به بخش مسابقه بیست و یکمین جشنواره 
یافت.  راه  جنوبی  کــره  آپــوریــای  روستایی  جهانی 

ــزود: ایــن مستند  ــ ســیــدآبــادی اف
ــر قــصــه عــلــی مــحــمــد،  ــگـ ــتـ روایـ
پیرمرد ۸۴ساله، آخرین بازمانده 
توابع  از  روستایی  نمدماالن  از 

شهرستان نیشابور ...

 دادن کارت بانکی به کودکان دردسرساز شد

هدیه والدین سهل انگار به سارقان زرنگ
3
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رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی مطرح کرد
 قاچاق زعفران 

نتیجه قوانین بانک مرکزی!

سایه مهاجرت بر سر یکی از پرجمعیت ترین روستاهای تربت جام

»قلعه شیر« در حصار مشکالت

استاندار خراسان رضوی خبر داد 

تشدید کنترل و نظارت 
بر مبادی ورودی استان

 رکورد پیرترین فرد جهان 
به یک خراسانی رسید
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سفیر اتریش در ایران گفت: این فرصت در آینده 
فعال  و مجموعه های  با شرکت ها  که  دارد  وجــود 
مشهد در حوزه گردشگری و دینی، فعالیت مشترک 

داشته باشیم.
به گزارش قدس آنالین، »ولف دیتریش هایم« به 
همراه رایزن اقتصادی اتریش در ایران، در دیدار با 
شهردار مشهد افزود: این سناریوهای خوشبینانه 

منجر به این خواهد شد که در حوزه مالی و تجارت 
برای اهداف بزرگ تر برنامه ریزی کنیم.

قدمت  دارای  را  کشور  دو  روابـــط  هایم  دیتریش 
دانست و افــزود: در حال حاضر این روابــط برقرار 
است و در روزهای آینده میزبان هیئتی عالی رتبه در 
حوزه اقتصادی و مالی از ایران در اتریش هستیم، 
همکاری  فرصت های  ارزیابی  درخواست  بنابراین 

به صورت مشترک را داریم.
برای  به درخواست شهردار مشهد  پاسخ  در  وی 
ایجاد هیئت های مشترک حوزه گردشگری و فناوری 
افزود: این پیشنهاد را با خود به وین خواهم برد و 

پاسخ آن را برای شما ارسال خواهم کرد.
شهردار مشهد نیز در این نشست گفت: این توانایی 
را داریم تا هیئت های مشترکی، فعال شدن کارگروه 

گردشگری و فناوری در مشهد را مورد کارشناسی قرار 
دهند تا از ظرفیت های مشهد به خصوص در حوزه 

گردشگری استفاده کنیم. 
سیدعبدهللا ارجــائــی افـــزود: وضعیت مشهد در 
حوزه گردشگری فوق العاده است و تعداد گردشگران 
داخلی و خارجی که پیش از کرونا به مشهد سفر 

می کردند بسیار زیاد بود.

شهردار در دیدار سفیر وین پیشنهاد داد

ایجاد هیئت های مشترک گردشگری و فناوری مشهد و اتریش

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

 سفرمستند »روز های بی خبری« 
از نیشابور به جشنواره روستایی جهان

 قصه 
آخرین نمدمال

یک روستا

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
مص��وب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013001474 م��ورخ 1400/07/29 هیئت 
اول موض��وع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت مل��ک گناباد تصرفات مالکانه و 
بالمع��ارض متقاضی آقای محمدجواد ابراهیمی فرزند مهدی در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 
1001/30 مترمربع از پالک ش��ماره 2188 فرعی از 1- اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه 
ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از ورثه مرحوم مهدی ابراهیمی مالک رسمی محرز گردیده 
است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و م��اده 13 آئین نام��ه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصل��ه 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانون��ی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ- 205 آ-1408292
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/23

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1- نظ��ر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مصوب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013001516 مورخ 1400/08/08 
هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای امید مرتضوی فرزند مرتضی در س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب مغازه 
تجاری به مساحت کل 18/25 مترمربع از پالک شماره 351 فرعی از 1- اصلی واقع در اراضی علی آباد 

بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده معل الواسطه از مهدی فوق مقدم مالک رسمی
2- نظ��ر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مصوب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013001517 مورخ 1400/08/08 
هیئ��ت اول موض��وع ماده ی��ک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت مل��ک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمداس��معیل محمدپور خوئی فرزند حس��ن در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت کل 18/25 مترمربع از پالک شماره 351 فرعی از 1- اصلی 
واق��ع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری ش��ده مع الواس��طه از مهدی فوق 

مقدم مالک رسمی
محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و 
محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواه��ی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این ص��ورت اقدامات ثبت موکول 
ب��ه ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهل��ت قانونی واصل نگردد یا معترض، 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نمای��د و ص��دور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متض��رر به دادگاه نیس��ت. آ- 206    آ-1408291

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/23

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
مص��وب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013001436 م��ورخ 1400/07/25 هیئت 
اول موض��وع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت مل��ک گناباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی خانم زهرا خیاط زاده کاخکی فرزند اس��معیل در ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت 
1082/55 مترمربع تمامت پالک ش��ماره 521 فرعی از 154- اصلی واقع در اراضی کاخک بخش یک 
حوزه ثبت ملک گناباد خریداری ش��ده مع الواس��طه از بانو حجیه داوری کاخکی مالک رس��می محرز 
گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می و م��اده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصل��ه 15 روز از طریق این روزنامه و 
محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواه��ی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این ص��ورت اقدامات ثبت موکول 
ب��ه ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهل��ت قانونی واصل نگردد یا معترض، 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ- 203  آ-1408278
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/08    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/23

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013001245 م��ورخ 1400/06/27 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهدی عادلی 
فرزند حس��ین در شش��دانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 265/73 مترمربع از پالک شماره 370 فرعی از 4- 
اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از اسماعیل حمامی نوقابی 
مالک رس��می محرز گردیده اس��ت، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/
کثیراالنتش��ار در شهرها منتشر و در روس��تاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1407693
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/8

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

1- نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013001193 م��ورخ 1400/06/21 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جعفر عقابی 
فرزند غالمرضا در س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 394/93 مترمربع تمامت پالک های 
شمارات 412 فرعی و 413 فرعی از 154- اصلی واقع در اراضی کاخک بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 
شده مع الواسطه از خانم ها کبری ترابیان و صدیقه کاظمیان و نرجس کاظمیان و فاطمه کاظمیان و غالمرضا کاظمیان 
و محمدعلی کاظمیان و محمد کاظمیان )از س��هام ثبت ش��ده( و میرزا غالمرضا میرزا کاظم )نسبت به چهار دانگ 

مجهول پالک 413 فرعی( مالکان رسمی
2- نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013001194 م��ورخ 1400/06/21 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا کاظمیان 
فرزند اس��معیل در سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب منزل به مساحت کل 394/93 مترمربع تمامت پالک های 
شمارات 412 فرعی و 413 فرعی از 154- اصلی واقع در اراضی کاخک بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 
شده مع الواسطه از خانم ها کبری ترابیان و صدیقه کاظمیان و نرجس کاظمیان و فاطمه کاظمیان و غالمرضا کاظمیان 
و محمدعلی کاظمیان و محمد کاظمیان )از س��هام ثبت ش��ده( و میرزا غالمرضا میرزا کاظم )نسبت به چهار دانگ 

مجهول پالک 413 فرعی( مالکان رسمی
محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ1407695
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/8

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
 سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013001132 م��ورخ 1400/06/17 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اداره اوقاف و امور 
خیریه گناباد در شش��دانگ یکباب منزل قدیمی )موقوفه اس��ماعیل رحیم زاده به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
گناباد به شناس��ه ملی 140010242030( به مس��احت 216/35 مترمربع باقیمانده پالک ش��ماره 422 فرعی از 
2- اصلی واقع در ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری ش��ده مع الواس��طه از آقای حسین خواجه 
مالک رس��می محرز گردیده اس��ت، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد س��ند رس��می و م��اده 13 آئین نامه مربوطه این آگه��ی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طری��ق این روزنامه و 
محلی/کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در روس��تاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحوی��ل ده��د که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در 
مهل��ت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1407696

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/08

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد 
  سیدضیاالدین مهدوی شهری

 ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز شورای محترم اسالمی 
ش��هر تایباد نس��بت به واگذاری ام��ورات تأمین نظ��م و امنیت تعدادی از 
اماکن خود تا س��قف مبلغ و ضمانت شرکت در مناقصه به شرح جدول ذیل 
به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت های خدمات حفاظتی دارای مجوز دعوت می گردد جهت دریافت اسناد 

مناقصه و ارایه پیشنهادات خود حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1400/09/25 به شهرداری مراجعه نمایند. 
- محل دریافت اسناد مناقصه اداره حراست شهرداری و آخرین مهلت دریافت اسناد مورخ 1400/09/25 می باشد.

- محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 14 مورخ 1400/09/25 می باشد.
- در صورتی که برندگان اول تا سوم از پیشنهاد خود عدول نمایند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

- شهرداری  در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه قید شده است و متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 54522265- 051 

تماس حاصل فرمایند.
مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه )ریال(سقف مبلغ سالیانه )ریال(نام محلردیف

4/968/000/000248/400/000تیر پارک شهرداری واقع در گمرک دوغارون1
پارکینگ شهید فخری زاده واقع در کیلومتر 10 2

جاده تایباد به گمرک دوغارون
11/700/000/000585/000/000

ایستگاه اخذ بهای خدمات اتباع واقع در جنب 3
کشتارگاه دام شهرداری تایباد

2/484/000/000124/200/000

 شهردار تایباد- مهرداد کریم زاده

آگهی مناقصه

ف
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 در اجرای مصوبه 1400/09/04 مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان 
خراس��ان رضوی )شماره ثبت 33943، شناس��ه ملی 10380491265 به آدرس قانونی: مشهد، کیلومتر 12 
بزرگراه آس��یایی )جاده مشهد- قوچان(، مقابل کارخانه ش��یرپگاه، پارک علم و فناوری خراسان(، دائر به 
تصویب افزایش سرمایه شرکت و بنا به اجازه حاصل از تفویض اختیار اعطایی به هیئت مدیره جهت عملی  
س��اختن آن طی یک یا چند مرحله، بدینوس��یله و در اجرای تکلیف قانونی موضوع ماده 169 قانون تجارت 

مراتب ذیل را به آگاهی سهامداران محترم می رساند:
1. اجرای افزایش سرمایه، به نحو توام )استفاده از هر دو طریق پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات( یا به نحو 

جداگانه )از هر طریق مجزی پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات( می باشد.
2. سرمایه فعلی شرکت مبلغ 234,819,200,000 ریال منقسم به 213472 سهم 1,100,000 ریالی با نام و عادی 

می باشد.
3. میزان افزایش س��رمایه فعلی و در این مرحله، مبلغ 115,181,000,000 ریال و تعداد س��هام قابل عرضه 

104710 سهم به ارزش اسمی 1,100,000 ریال )بدون مطالبه اضافه ارزش سهم( خواهد بود.
4. مهلت اس��تفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید برای س��هامداران به مدت 60 روز از تاریخ نشر این 

آگهی بوده که در صورت تامین آن تا قبل از سررسید معینه، فرآیند پذیره نویسی متوقف خواهد شد.
5. سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خود، دارای مطالبات از شرکت می باشند می توانند ظرف مهلت 
مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم مبنی بر موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، آن را به آدرس قانونی 

شرکت ارسال نموده و یا مراجعه، تحویل و رسید دریافت نمایند.
6. سهامدارانی که تمایل به خرید سهام از طریق پرداخت نقدی دارند، می توانند ظرف مهلت مقرر حداکثر 
به تعداد سهام حق تقدم خود به بهای هر سهم یک میلیون و یکصد هزار ریال را به حساب 0105098242009 
نزد بانک ملی ایران شعبه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد واریز و اصل فیش واریزی را به انضمام گواهی 

حق تقدم تکمیل شده، به آدرس قانونی شرکت ارسال و یا تحویل و رسید دریافت نمایند.
7. هیئت مدیره مجاز است بر طبق مصوبه مجمع و تفویض اختیار دریافتی، سهام باقیمانده سهامدارانی که 

در مهلت مقرر از حق تقدم خویش استفاده ننمایند را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
 هیئت مدیره شرکت

 آگهی پذیره نویسی
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 راه اندازی 
نخستین میز 
خدمت شهرک های 
صنعتی خراسان 
رضوی 
علی بهرامی زاده 
مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی

 گفت: همزمان با هفته 
بسیج نخستین

 میز خدمت این شرکت 
برای شهرک ها و
 نواحی صنعتی در

 شهرک صنعتی کاویان 
شهرستان فریمان 
راه اندازی و به مشکالت
 ۶ واحد صنعتی
 رسیدگی شد.

تلنگر علی نــوروزی    روســتــای 
ــا تــقــدیــم  ــ ــه ب ــ ــعــه شـــیـــر ک ــل ق
۲۲شــهــیــد در دوران دفـــاع 
مقدس توانست نام خود را در 
شهرستان تربت جام جاودانه 
کند اما غرش مشکالت در این 

روستا طنین انداز شده است.
دهیار روستای قلعه شیر در گفت وگو با خبرنگار 
ما گفت: روستایی با جمعیت حدود ۲ هزار نفر 
که به عنوان نخستین روستا در منطقه است که 
بیشترین شهید را تقدیم انقالب کرده نیازمند 
توجه مسئوالن بوده و اکنون بروکراسی اداری 
برای حل مشکالت موجود روستا ما را مستأصل 

کرده و کسی جوابگو نیست!

کابوس مهاجرت ◾
حسن رمضانی اظهار کرد: شغل بیشتر مردم 
دامــداری و کشاورزی است و خشکسالی های 
چند سال اخیر بر معیشت و زندگی مردم اثرگذار 
بوده و ضرورت دارد مسئوالن بر توسعه و ایجاد 
امکانات در این منطقه پرجمعیت همت کنند 
تا مهاجرت به شهر صــورت نگیرد بــرای مثال 
ایجاد سالن ورزشی یکی از دغدغه های جوانان 
این منطقه است که پــروژه ورزشــی با پیشرفت 
فیزیکی ۷۰ درصدی با همت خیران و دهیاری 
به مساحت ۹۰۰ متر در حال انجام است و برای 

تکمیل آن، همت مسئوالن الزم است.
ایــن مسئول محلی گفت: کمبود روشنایی، 
ــازنــگــری طـــرح هــــادی، بــهــســازی آســفــالــت و  ب
گازرسانی از جمله مشکالت اساسی روستاست 
که باوجود پیگیری های زیاد هنوز به سرانجام 

نرسیده است.
دهیار روستای قلعه شیر خاطرنشان کرد: بنیاد 

مسکن باید به دغدغه های مردم توجه کند و با 
توجه به اینکه از ۷۰۰ منزل مسکونی بیش از 
۸۰درصد فرسوده هستند و تنها حدود ۱۰درصد 
از متقاضیان توانستند بــا تسهیالت بنیاد 
مسکن منازل خــود را مــقــاوم ســازی کنند الزم 
اســت بنیاد مسکن بر تسهیالت پرداختی و 

عملیات ساخت نظارت داشته باشد.

کمربندی فراموش شده ◾
رئیس شورای اسالمی این روستا نیز بهسازی 

و ایجاد کمربند روستایی برای مردم منطقه را 
مهم برشمرد و گفت: نبود شانه خاکی برای 
راه 4 کیلومتری روستا و ساخت کمربندی از 
روستای علی آباد به قلعه شیر که در سالیان اخیر 
حوادث ناگواری رخ داده از مطالبات جدی اهالی 
این روستا و روستاهای اطراف است اما تاکنون 
نتوانسته ایم باوجود مکاتبات اداری با استان، 

این مشکل را مرتفع کنیم.
اسدهللا میرزایی افــزود: باتوجه به کوهستانی 
بودن این روستا با نخستین برف زمستانی در 

تردد دچار مشکل می شویم و در دیگر فصول 
ســال هــم باید رفــت وآمــد را بــه تقدیر سپرد تا 
قربانی نشویم. فقط ۲ کیلومتر از آسفالت این 
روستا روکــش شده و بقیه مسیر به حال خود 

رها شده است.
مــوســوی یکی دیــگــر از ســاکــنــان روســتــا هــم از 
بی توجهی بنیاد شهید به بهسازی گلزار شهدا 
انتقاد کرد و گفت: روستایی با ۲۲شهید شایسته 
بی مهری نیست و با توجه به پیگری انجام شده 

ساماندهی گلزار شهدا مغفول مانده است.

اعتبارات قطره چکانی ◾
بخشدار باال جام نیز با تأیید مشکالت موجود در 
منطقه گفت: بازدید میدانی از این روستا انجام 
شده و مشکالت جــاده ای، اتمام پروژه ورزشی، 
اجــرای طرح هــادی و توسعه روستایی نیازمند 
اعتبارات است اما متأسفانه دستگاه های متولی 
با کمبود اعتبار مواجه شده اند و ما هم نسبت 
به کاستی های موجود بی تفاوت نخواهیم بود و 

پیگیر خواسته اهالی هستیم.
ــرد: بــی شــک الزم  مجید ایـــل مــهــدی اظــهــار کـ
بــود برخی کاستی ها توسط دهیاری و شــورای 
روستای قلعه شیر با بخشداری مکاتبه می شد 
تا پیگیری های الزم انجام گیرد. توسعه روستا 
با همت مــردم انجام می شود و نمی توان همه 
کمبودها را در یــک پــروســه زمــانــی کوتاه مدت 
برطرف نمود و متأسفانه با اعتبارات قطره چکانی 

این شرایط ایجاد شده است.
نماینده دولت در این بخش از توجه رسانه ها 
بــه مشکالت منطقه قـــدردانـــی کـــرد و گفت: 
مطالبه گری حق مردم است و رسانه ها با ارائه 
ــزارش میدانی می توانند تلنگری جــدی به  گـ

مسئوالن داشته باشند.

سایه مهاجرت بر سر یکی از پرجمعیت ترین روستاهای تربت جام

»قلعه شیر« در حصار مشکالت

خبرخبر
روزروز

امسال ۲۰۰ سازه آبخیزداری در خراسان جنوبی اجرا می شود
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی 
گفت: از محل اعتبارات ملی و استانی امسال بیش 
از ۲۰۰ سازه آبخیزداری را تا پایان سال مالی جاری در 

خراسان جنوبی اجرا خواهیم کرد.
علیرضا نصرآبادی در گفت وگو با ایرنا افــزود: در حال 
حاضر اجرای تعدادی از سازه های آبخیزداری استان در 

مرحله فرایند مناقصه قرار دارد تا پیمانکاران مشخص و 
اجرای طرح ها شروع شود. وی با بیان اینکه تاکنون ۲ هزار 
و ۳۰۰ سازه آبخیزداری در خراسان جنوبی اجرا شده است، 
گفت: ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار حوزه آبریز در استان داریم 
که تاکنون فقط در یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار سازه های 

آبخیزداری اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی 
اظهار کــرد: از محل اعتبارات سال جــاری ۲۲ میلیارد 
تومان اعتبار ملی برای اجرای سازه های آبخیزداری این 

استان اختصاص یافته است.
ــزود: در ســال جــاری ۱۵۰ میلیارد تــومــان اعتبار  وی افـ
ملی برای اجرای سازه های آبخیزداری خراسان جنوبی 

مصوب شده که از این مقدار ۱۰۲ میلیارد تومان از محل 
اعتبارات اقــدام ملی محرومیت زدایی و مابقی هم از 

اعتبارات ملی ساالنه این اداره کل است.
نصرآبادی گفت: عالوه بر این در سال جاری ۱۲ میلیارد 
تــومــان اعــتــبــار اســتــانــی هــم بـــرای ســاخــت ســازه هــای 

آبخیزداری استان مصوب شده است.

انرژی
   احتمال کاهش تولید برق در زمستان 

سخنگوی صنعت برق خراسان رضوی گفت: 
کاهش تولید برق در زمستان امسال به دلیل احتمال 
ایجاد مشکل در تراز تولید و مصرف گاز در خراسان 
رضوی محتمل است. به گزارش باشگاه خبرنگاران 

جوان، حسن حشمتی افزود: زمانی که تراز تولید و 
مصرف گاز به علت سرمای هوا دچار مشکل شود، 

تأمین گاز نیروگاه ها محدود می شود و این مهم 
نیروگاه ها را به سوی استفاده از سوخت دوم سوق 
می دهد. وی ادامه داد: وزارتخانه های نفت و نیرو 

از ابتدای سال یکی از مهم ترین اولویت های خود را 
متعادل نگه داشتن سوخت نیروگاه ها و تأمین برق 

در کشور قرار داده اند و امیدواریم مشکلی از نظر 
تأمین سوخت نیروگاه ها ایجاد نشود.

حشمتی بیان کرد: مکاتبات الزم با استانداری و 

دستگاه های اجرایی مرتبط در خراسان رضوی 
برای تأمین پایدار سوخت نیروگاه ها در زمستان 
آغاز شده که امیدواریم با پیش بینی ها و تمهیدات 

اندیشیده شده، بتوان برق پایدار را برای مشترکان 
در این فصل تأمین کرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
زعفران خراسان رضوی مطرح کرد

 قاچاق زعفران 
نتیجه قوانین بانک مرکزی!

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان 
رضــوی با بیان اینکه قوانین بانک مرکزی به 
ــن مــی زنــد،  ــزایــش قــاچــاق پــیــاز زعــفــران دامـ اف
مــی گــویــد: بــاوجــود ایــنــکــه صـــدور زعــفــران به 
ــراســاس آمــار  افغانستان ممنوع اســت امــا ب
گمرک، ۲۹ تن زعفران از مجاری قانونی در مدت 

۶ ماه به این کشور ارسال شده است.
به گــزارش ایسنا، میری می افزاید: وقتی قیمت 
تمام شده زعفران صادرکننده ۲ تا ۳ میلیون تومان 
بیشتر از قیمت قاچاقچی زعــفــران اســـت، اگر 
بخواهیم زعفران را به صورت بسته بندی ارسال 
کنیم از یــک تــا ۳۰ میلیون تــومــان بسته بــه نوع 
بسته بندی فقط هزینه حمل دارد. اگرچه مشکالت 
را برخی مسئوالن در داخل به وجود آورده اند ولی 
مدام صادرکننده را سرزنش می کنند که چرا زعفران 

را به صورت بسته بندی صادر نمی کند.
وی ادامــه می دهد: متأسفانه به دلیل قوانین 
مــوجــود در داخــل کشور بخش قابل توجهی 
از بازار جهانی را از دست دادیــم، گرچه آماری 
رسمی از قاچاق زعفران در کشور نیست اما 
پیش بینی می شود ۲۰ تا ۳۰ درصد زعفران به 
صورت قاچاق از کشور خارج می شود. وی عنوان 
کرد: مشکالت پیش روی زعفران هیچ ارتباطی به 
بیرون ندارد و همه مسائل مربوط به داخل کشور 
اســت، به عنوان مثال انبارهایی بــرای دپــو پیاز 
زعفران داریم که به عنوان کانون قاچاق فعال اند 

و با کامیون این پیازها را از کشور خارج می کنند. 

بنیاد مســکن باید به دغدغه های مردم توجــه کند و با توجه بــه اینکه از 
۷۰۰منزل مسکونی بیش از ۸۰ درصد فرسوده هستند و تنها حدود ۱۰ درصد 
از متقاضیان توانستند با تسهیالت بنیاد مسکن منازل خود را مقاوم سازی 

کنند؛ بنیاد مسکن بر تسهیالت پرداختی و عملیات ساخت نظارت کند.
گزيدهگزيده
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1

40
45

55

ج
/9

90
75

72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

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

91
15

23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

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
ط

/1
40

58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1

40
41

60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864
نقاشی حسان

ط
/1

40
80

63

پالستیک، روغنی، 
اکرولیک، کناف
09159058400

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1

40
01

13
ج

/1
40

81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

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

ج
/1

40
29

97

داربست سازه
پایدار

09153185163
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

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1

40
81

35
ط

/1
40

67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

90
63

54

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1

40
50

41

ج
/1

40
62

38
ج

/1
40

52
66

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

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

70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

ط
/1

40
80

94

نصب 
آنتن 
مرکزی

صدیقی 
09151824007

ج
/1

40
13

57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14

01
72

1

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

 09153587292-38324530

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
512

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

برق و آیفون
ساختمان

ج
/1

40
08

69

کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139

پرده و مبلمان

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

09302978698

ط
/1

40
44

11

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1

40
67

64

خریدار عادالنه

ج
/1

40
79

37

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1

40
81

90

قالی شویی

ج
 / 

14
05

52
6

مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

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
/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 



رتبه دوم 
خراسان رضوی 

در طرح پاییزه 
کتاب 1400

به گزارش قدس، 
افشین تحفه گر، 
معاون فرهنگی و 

رسانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشاد 

اسالمی خراسان 
رضوی از کسب رتبه 

دوم این استان در 
طرح پاییزه کتاب 

1400 خبر داد. در 
طرح پاییزه کتاب 

مردم خراسان رضوی 
52 هزار و 389 جلد 

کتاب به مبلغ بیش 
از  32 میلیارد ریال 

خریداری کردند.

خبرخبر
روزروز

عــقــیــل رحـــمـــانـــی    
بی احتیاطی چند خــانــواده و 
سپردن کارت بانکی به کودکان 
و نوجوانان برای خرید، موجب 
ــروز سرقت های سریالی در  ب
بــرخــی مناطق شهر و خالی 

کردن حساب بانکی حدود 15 نفر شد.

همه چیز زیر سر یک باند بود ◾
سریالی شدن سرقت از کودکان هشت تا 15 ساله 
در شهرک شهید رجایی و برخی مناطق شهر و 
تشکیل پرونده های متعدد در شعبه 251 دادسرای 
ویژه اطفال مشهد موجب شد تا مقام قضایی برای 
دستگیری عامالن این اقــدام دستور های ویژه ای 
صادر کند. به گزارش قدس، بازپرس شادنژاد در 
بازخوانی متن شکایت تعدادی از شاکیان پرونده 
که هر لحظه بر تعداد آن ها افزوده می شد به این 
نتیجه رسید که تمامی سرقت ها با یک شیوه 
و توسط اعضای یک باند زورگــیــری از کودکان و 
نوجوانان بی دفاع رخ داده است. آنچه مشخص 
بود افــراد سارق برای انتخاب طعمه ها در حوالی 
نانوایی ها، سوپرمارکت ها و مکان هایی که افراد 
زیادی برای خرید مایحتاج روزانه مراجعه داشتند، 
کمین می کردند و پس از انتخاب کودکانی که با 
کارت بانکی برای خرید به محل آمده بودند اگر در 
صف نانوایی حضور داشتند تا زمانی که کودک 
رمز کارت را به متصدی نانوایی اعالم می کرد چشم 
از او برنمی داشتند و یا اگر کودک وارد فروشگاهی 
می شد و خریدی انجام می داد به بهانه خرید پشت 
سر او حرکت و رمز کــارت بانکی که همراه طعمه 
بود را حفظ می کردند. آن ها در آخرین اقدام وقتی 
کودک از فروشگاه یا نانوایی دور می شد در محلی 
خلوت سد راه او می شدند و با تهدید چاقو و توسل 
به زور کارت بانکی را از جیب کودک کم توان خارج و 

از محل می گریختند. آن ها در نهایت با روش های 
خاصی موجودی حساب بانکی کارت سرقت شده 
را باتوجه به اینکه رمز را هم در اختیار داشتند، 

خالی می کردند.

خرید تلویزیون با پول سرقتی ◾
به عنوان مثال یکی از شکات که پــدر پسربچه 
15ساله بود در تشریح واقعه اظهار کرد: پسرم را 
بــرای خرید نان به نانوایی محل فرستادم و برای 
پرداخت وجه نان مثل دفعات پیش کارت بانکی ام 
را به او داده  و رمــزش را هم گفتم، پسرم از خانه 
بیرون رفت و پس از مدتی درحالی که گریه می کرد 
و استرس داشــت وارد خانه شد و خبر سرقت 

کارت بانکی را داد. پسرم مدعی بود وقتی از نانوایی 
برمی گشته یک نفر راه او را سد کرده و به او تهمت 
دزدی مموری خودرواش را می زند و به همین بهانه 
جیب های او را می گردد؛ کارت بانکی را سرقت و در 
ادامه ترک یک موتورسیکلت پریده و با همدستش 
فـــرار می کند. در پــایــان هــم بــا 8 میلیون تومان 
 موجودی کارتم از فروشگاه لوازم خانگی تلویزیون
 ال سی دی می خرند. این تنها روش سرقت کارت 
بانکی از کودکان و نوجوانان نبود و در مواردی آن ها 
در شهر پرسه می زدند و این دست افراد را که پای 
عابربانک ها حضور داشتند شناسایی و اقدام های 
مجرمانه خــود را رقــم مــی زدنــد. باتوجه به اینکه 
بررسی های قضایی بــرای شناسایی متهمان به 

مراحل خوبی رسیده بود، بازپرس پرونده از مأموران 
انتظامی خواست اعضای باند را هرچه سریع تر 

دستگیر کنند.

دستگیری پدر، پسر، عمو و عموزاده! ◾
پــس چندین روز پیگیری های پلیسی و ردزنــی 
متهمان آپاچی سوار، سرانجام چهار عضو باند که 
پدر، پسر، عمو و عموزاده بودند شناسایی و طی دو 
عملیات هماهنگ در حالی که یکی از اعضای باند 
قصد فرار از چنگال عدالت را داشت دستگیر شدند.
به محض انتقال متهمان به مقر انتظامی حدود 
15 خانواده، اعضای این باند را مورد شناسایی 
قرار دادند. وقتی اعضای باند خانوادگی سرقت 
ــه انــجــام  ــد ب ــدن ــت رفــتــه دی هــمــه چــیــز را ازدســ
سرقت های سریالی در شهر اعــتــراف کردند. 
سرکرده باند در اعتراف های خود مدعی شد: 
ما رمز کارت ها را در مکان هایی که کودکان برای 
خرید آمده بودند می شنیدیم و داخل کوچه ای 
خلوت کارت بانکی را سرقت و متواری می شدیم. 
با پول یکی از این سرقت ها تلویزیون 43 اینج 
خریدیم. در کارت ها مبالغی از 900 هــزار تا 8 
میلیون تومان وجود داشت که موجودی کارت ها 
را با خرید از فروشگاه ها صفر می کردیم. پس 
از هر سرقت هرچقدر گیرمان می آمد بین هم 
تقسیم می کردیم. با اعتراف های صورت گرفته 
متهمان پرونده به دادسرا منتقل و پس از تفهیم 

اتهام راهی زندان شدند.

هشدار ◾
بازخوانی پرونده قضایی پیش رو این هشدار را 
درپــی دارد که به هیچ عنوان کــارت بانکی را برای 
خرید به کودکان نسپاریم و اگر هم چــاره ای برای 
آن وجود نــدارد، از کارت بانکی استفاده شود که 

موجودی کمی داشته باشد.

 دادن کارت بانکی به کودکان دردسرساز شد

هدیه والدین سهل انگار 
به سارقان زرنگ

خبر خوب
مشاهده چهار قالده پلنگ

 در ساریگل اسفراین

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان 
شمالی به ایرنا گفت: محیط  بانان در سرشماری 
وحــوش منطقه ساریگل شهرستان اسفراین یک 

قالده پلنگ به همراه سه توله را مشاهده کردند. 
حبیب لشکری روز گذشته اظهار کــرد: مشاهده 
پلنگ ها نشان از امنیت و پویایی زیستگاه این گونه 

وحشی در منطقه و پارک ملی ساریگل دارد. 
ــارک ملی ســاریــگــل یکی از بهترین  وی افــــزود: پـ
زیستگاه های پلنگ در کــشــور اســت و بــراســاس 
نتیجه مطالعات یکی از محققان، این منطقه یکی از 

پرتراکم ترین زیستگاه های پلنگ است. 
وی خاطرنشان کرد: بیشتر کوه های استان زیستگاه 
پلنگ است اما پارک ملی ساریگل در اسفراین، از 
پرتراکم ترین زیستگاه های ایــن گونه ارزشمند در 
جهان است.  لشکری افزود: مشاهده پلنگ امسال 
زیاد بوده است، نمی توان آماری از جمعیت پلنگ 
در استان ارائــه داد اما تکرار این مشاهده ها نشان 
می دهد جمعیت این گونه وحشی، در استان مناسب 
است. معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست 
خراسان شمالی اظهار کرد: پلنگ حیوانی شبگرد و 
منزوی است و به طور عمده خود را مخفی می کند از 

این رو، کمتر مشاهده می شود.

در شهر3
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انفجار خانه مسکونی در مشهد با یک مصدوم 
مــدیــر منطقه یــک آتــش نــشــانــی شــهــر مــشــهــد از 
امدادرسانی آتش نشانان و نجاتگران چهار ایستگاه 
در پی وقوع انفجار منزل مسکونی در بولوار توس این 

شهر خبر داد.
به گزارش قدس، آتشپاد سوم محمدرضا علیپور با 
بیان این مطلب گفت: عصر شنبه ششم آذرماه 1400 

در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه 125 مبنی بر 
وقوع انفجار در یک منزل مسکونی و محبوس شدن 
یک نفر در میان آوار، ستاد فرماندهی بالفاصله 
آتش نشانان و نجاتگران ایستگاه های 14،۷،3۶،35 
ــن شهر ــوس ای  را بــه محل حــادثــه واقـــع در بــولــوار ت

اعزام کرد.

این مقام مسئول در آتش نشانی شهر مشهد افزود: 
ــا حــضــور آتــش نــشــانــان در مــحــل مشخص شــد،  ب
انفجار در خانه ویالیی با مساحت ۶0 مترمربع به 
وقوع پیوسته که این حادثه ضمن بروز آتش سوزی 
منجر به سوختگی یک مرد جوان ساکن این منزل و 
تخریب 100 درصدی محل شد. همچنین در پی این 

واقعه شیشه چند واحد مسکونی فرو ریخت و دو 
خانه هم 50 درصد خسارت دید. فرد مصدوم پس 
از رهــاســازی به مرکز درمانی منتقل شــد. وی علت 
اولیه بروز این حادثه را نشت گاز شهری اعالم کرد. 
علت دقیق واقعه و چگونگی نشت گــاز در دست 

بررسی است.

خط قرمز
   اجرای نقشه سرقت با تصادف ساختگی 

فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری متهمی که با 
تصادف ساختگی اقدام به سرقت قطعات خودرو 

شهروندان می کرد خبر داد.
به گزارش قدس، سرهنگ دهقانپور گفت: در پی 

دریافت چند فقره مرجوعه قضایی، پیگیری 
موضوع در دستور کار مأموران کالنتری 43 

معراج قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی اظهارات سه مالباخته این 

پرونده مشخص شد خودرو آن ها در حاشیه 

بولوار توس پارک بوده و فرد متخلف که با خودرو 
خود به صورت جزئی به خودرو آن ها خسارت 
وارد کرده برای جبران خسارت شماره تلفن و 
آدرس صافکاری را روی شیشه گذاشته است.

شاکیان پرونده پس از تحویل خودرو از صافکاری 

متوجه می شدند خودرو دچار نقص فنی شده و 
با بررسی کارشناسی تر پی می بردند کاتالیزور 

خودرو برداشته شده و یک شبکه معمولی به جای 
آن نصب شده است. در ادامه متهم پرونده دستگیر 

و به پنج فقره سرقت با این ترفند اعتراف کرد.
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046
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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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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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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

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

ط
/1
40
09
72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ج
/1
40
67
17

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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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

خدمات
پزشکی و درمانی

ط
/1
40
75
30

09154188220

معلم دوم ابتدایی تا کنکور 
تخصصی عربی،انگلیسی ،ادبیات 

 مشاوره و شهریه توافقی
آموزشگاه سنجش

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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آموزشگاه های
تخصصی

ج
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05
21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

ط
/1
40
73
58

38464887-09152001021

گوسفند نرینه
سرویس رایگان شبانه روزی

دامداری میرزایی

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983
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کرایه چی

قصابی و دامداری

ج
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78

به تعدادی استادکار
بنادیوارچین

 کاشی سرامیک 
نماکار،پالسترکار،گچ سفید

جهت کاردرکشورعراق 
نیازمندیم.لطفا مشخصات 

خودوحرفه کاری تان 
رابه شماره واتساپ 

09152042427
ارسال نمایید 

کارگرماهر
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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

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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قنادی نون
نیروی کارجوان جهت کار
درقنادی باحقوق قانون کار

ساعت کاری :7 تا 15
قبل ازمراجعه تماس گرفته شود 

آدرس:پیامبراعظم 91
09391349562
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پیک سراسری 
شهرگشت

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

ج-
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پیک سراسری آشنا
جذب موتورسواربادرآمدروزانه 

250الی 500هزارتومان
 تمام وقت ونیمه وقت 

باپورسانت پایین باسرویس دهی 
باالدربهترین موقعیت شهر میدان 

شهداداخل امام خمینی 5
09035130141
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34

کارگر ساده

پیک موتوری

پیک احمد آباد
 به تعداد زیادی
 موتور سوار

 با تضمین درامد روزانه 
از 250 تا 600هزارتومان

 سریعا نیازمندیم
09155590633
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مشاغل گوناگون

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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آژانس های مسافرتی

1/ر
40

78
87

یک برگ سهام
 400 سهمی به نام 
جعفر اسالمی نیک 

 نام پدر حسین به شماره 
مسلسل 1104 به شماره 

عضویت 2575  مفقودگردیده 
و از درجه اعتبار ساقط  میباشد.

مفقود شده
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
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37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

ضایعات آهن، آلومینیوم، مس
برنج، چدن و غیره به 

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

خرید و فروش
ضایعات
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای وحید راستین

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 11448
 به نشــانی: عبادی 73 فاطمیه2 پالک12 امالک 

وحید
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: 09158001627
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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64

متفرقه



افقی ◾
ــات انـــتـــقـــال قـــــــدرت در  ــعـ ــطـ  1. از قـ
دوچــرخــه هــای امـــروزی – اثـــری از جالل 
آل احمد 2. واپسین ماه سال – وسایل 
– مشکین شهر سابق 3. دوا- ابزاری برای 
پنچرگیری -  قبیله زردپــوســت وحشی 
که قرن دوم میالدی به اروپا هجوم بردند 
4. افراد یک کشور – میوه بهشتی – پول 
رسمی سوریه - چهره 5. مادر عرب – آهو 
است و نامی دخترانه – فلزمایع 6. بعید 
– درخــت اعــدام - »نظرات«+»پیشوند 
نداری« 7. سازمان کودکان ملل متحد – 
گراز – فرمان توقف 8. مایه حیات – نشانه 
– بهشت شداد – پسوند مصدرساز 9. 
زارع – خــوب – رهبر فقید انقالب کوبا 
10. بیمار مبتال به سل – ذکاوت – صوت 
نـــدای بــی ادبــانــه 11. تحفه – جنبنده – 
حرص و طمع 12. شلوار جین – پــرده در 
ــوزه سفالی 13.  – ســالح زیــرخــاکــی – کـ
شکست در پوسته زمین – خودرو هاچ بک 
خاطره انگیزی در کشورمان از محصوالت 

کــشــور فــرانــســه – پــارچــه مــشــبــک 14. 
سوغات ساوه – فرزند – بازی نهایی 15. 

بیماری تب نوبه - طیاره

عمودی ◾
 1. مسرت – مــاده پــرکــردن دنــدان هــا 2. 
آخرین دین آسمانی – غذای کفش – از 
بخش های اوستا 3. انزجار – پشت سر 
چیزی – بــی زبــان 4. شهر مقر اروپــایــی 
ســـازمـــان مــلــل مــتــحــد – گــیــســو- عضو 
کوچک و بزرگ گوارش – عالمت مفعول 
بی واسطه 5. الــگــوی روز – سخن الکن 
– واحـــد حجم مایعات 6. ســال قبل – 
حمام مقتل امیرکبیر – پایتخت ویتنام 
ــاکــام – بــخــش جــداشــده از چیزی  7. ن
– درخـــت نــوشــابــه 8. گــونــه برجسته – 
ــه شیوه  واحـــد شــمــارش مــو – حــرکــت ب
کرم – عدد دایره 9. زادگــاه رستم دستان 
– شایسته – خــجــالــت زده 10. چندین 
نتیجه – پشم نــرم – جــدول محاسبات 
نجومی 11. بحر – شــهــری در کــرمــان و 

از شرکت های هواپیمایی ایــرانــی – نت 
چــهــارم 12. آب بسته – فــریــادشــادی – 
دیــدنــی نظامی – از تقسیمات ارتشی 
13. جمله قرآنی – کشوری در کارائیب 
که از مقاصد خطرناک بــرای گردشگران 
محسوب می شود- برند برتر لوازم صوتی 
و تصویری ژاپــنــی 14. قاضی – بالین - 
ــه آکاستیو – کشوری  پافشاری 15. ورق

انقالبی در آمریکای التین

 تشدید کنترل و 
نظارت برمبادی 
ورودی استان   
نظری، استاندار 
خراسان رضوی 
با توجه به شیوع 
سویه جدید کرونا 
در برخی کشورها 
بر کنترل و نظارت 
بر مبادی ورودی 
استان تأکید کرد و 
گفت: ضریب رعایت 
دستورالعمل های 
بهداشتی باید 
افزایش یابد.

در  حاشيه

شرط 
مناسب سازی 
برای معلوالن 
در پروانه 
ساختمان های 
عمومی

معاون شهرسازی و 
معماری شهرداری 
مشهد گفت: در پروانه 
ساختمان هایی که 
جنبه عمومی داشته اما 
مالک خصوصی دارد، 
قید »مناسب سازی« 
و »ایجاد شرایط 
برای دسترسی افراد 
دارای معلولیت« 
را لحاظ کرده ایم. 
به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی شهرداری 
مشهد، محمدرضا 
حسین نژاد افزود: برای 
ساختمان های اداری 
نیز به صورت 100 درصد 
این تجهیزات وجود 
دارد و پایانکار آن ها 
منوط به ایجاد رمپ و 
شرایط برای افراد دارای 
معلولیت است. وی 
تأکید کرد: باید وسایل 
نقلیه عمومی، فضاهای 
عمومی، اداره ها، 
پیاده راه ها و... برای 
دسترسی افراد دارای 
معلولیت تجهیز شود. 
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 1 ه ا ن ر ی  ب ک ر ل   ت ل ن گ  ر
 2 ا م ی  ا ل   ل ا و ی    م ا ر ک
 3 ل س ن   ه م   ج  ز ی  ی    ج  ا ن
 4 و ا ی  د   ا ر س ی    ق ش و ن  
 5 ژ ل   ا م ن ی  ت   ع ی  ا ر   م
 6 ن   ش ن ا ژ   ا س ک ن ه   م د
 7   پ و ش ه   ت ن ی  ا   ی  س ا ر

 8 م ل س   ر ا ش   ر س ا   پ ل ک
 9 ک ا ه و   ف ن د ک   و ف ا ت  

 10 ب س   خ  و ا ه ش   ز ی  ر ه   ک
 11 ث   ب ی  ر ق   ت ا ب ل و   ن ا
 12   س ر م د   ک ا ر د   د ر ا ز
 13 ه ا ب   ک و ل ر   ه ل   ه ن ر
 14 م ب ر م   و ی  ژ ه   و ی  ن د و
 15 ت ر ی  ل ی    ک ن و ا ن س ی  و ن

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

دبیر کمیته فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر خراسان رضوی گفت: تاکنون 400 
خانه ورزش روستایی در این استان با همکاری 
هیئت ورزش روستایی، بازی های بومی ، محلی 
و اداره  کــل ورزش و جــوانــان اســتــان بــه انــواع 

دستگاه های ورزشی تجهیز شده اند.
به گزارش قدس آنالین، محسن نظری افزود: 
اولویت ارائه امکانات ورزشی با روستاها و نقاط 
کم برخوردار است که در این خصوص تجهیز 
سایر خانه های ورزش روستایی نیز در دستور 

کار قرار دارد.
وی هزینه تجهیز هر خانه ورزش روستایی 

ــه داد:  ــال ذکـــر کـــرد و ادامــ را 100 میلیون ریـ
مـــیـــزهـــای تــنــیــس، تـــشـــک هـــای تخصصی 
ــواع تـــوپ و تـــور ورزشـــــی، دارت  ــ تــاتــامــی، انـ
ــج از جــمــلــه امـــکـــانـــاتـــی اســــت که  و شــطــرن
ــای ورزش روســتــایــی  ــه هـ ــانـ  در اخـــتـــیـــار خـ

قرار گرفته اند. 
دبیر کمیته فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه 
با مــواد مخدر خراسان رضــوی به وجــود بیش 
ــاره کــرد و  از 2 هــزار روســتــا در ایــن اســتــان اشـ
گفت: توسعه و تجهیز خانه های ورزش در 
روستاهایی صورت گرفته که دهیار و اعضای 
شورای اسالمی آن ها مکان مناسب برای خانه 

ورزش اختصاص داده اند. 
ــزود: توسعه فعالیت های ورزشـــی در  ــ وی اف
نــقــاط کـــم بـــرخـــوردار، مــحــالت و روســتــاهــا با 
راه انــــــــدازی و تــجــهــیــز خــانــه هــای ورزش به 
ــراد بــه خــصــوص نوجوانان  تــوانــمــنــدســازی افـ
و جــوانــان در عرصه های ورزشـــی می انجامد 
و نتایج مثبتی در جهت کاهش گــرایــش به 
مصرف مــواد مخدر با پرکردن اوقــات فراغت 
 از طریق برنامه های فرهنگی و ورزشـــی را به 

دنبال دارد.
نظری ادامــه داد: تاکنون جشنواره بازی های 
بــومــی و محلی نیز بــا شــعــار »جــامــعــه سالم 
عــاری از اعتیاد«، فعالیت های ورزشــی بومی 
روستایی بــا شعار »همیشه ورزش، اعتیاد 
ــی،  ــ ــای تــخــصــصــی ورزشـ ــابـــت هـ هـــرگـــز«، رقـ
مسابقات فرهنگی و ورزش همگانی در مناطق 
حاشیه شــهــر، مــحــالت آسیب خیز، مناطق 
 کم برخوردار و روستاهای خراسان رضوی برگزار 

شده است.

ورزشورزش

تجهیز 400 
خانه ورزش 
روستایی در 

خراسان رضوی

خبر

 رکورد پیرترین فرد جهان 
به یک خراسانی رسید

فاطمه نــوروزی شهروند ساکن تربت جام با 122 
سال سن پیرترین فرد جهان محسوب می شود.
به گزارش تسنیم، پیش از این، کین تاناکای ژاپنی 
با 118 سال سن به عنوان پیرترین شخص زنده 
جهان معرفی شده بود و ژان کالمان فرانسوی با 
122 سال و 164 روز پیرترین فرد تاریخ محسوب 
می شد که در سال 1997 میالدی فوت کرده است. 
فاطمه نوروزی متولد 1278/7/1هجری شمسی 
در شهرستان تربت جام است و 122 سال و دو ماه 

و چهار روز سن دارد.  

استقرار کاروان سالمت در 
روستای مرزی کالته ابریشم

ــمـــر شــهــرســتــان  رئـــیـــس جــمــعــیــت هـــالل احـ
رازوجــرگــالن از بهره مندی 131 نفر از خدمات 
ــاروان ســالمــت در  ــ ــن ک درمــانــی و بهداشتی ای
روســتــای کالته ابریشم خبر داد. بــه گــزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا الهامی رئیس 
جمعیت هالل احمر شهرستان رازو جرگالن 
گفت: کاروان سالمت جمعیت هالل احمر رازو 
جرگالن با استقرار در روستای کالته ابریشم از 
توابع یکه سعود خدمات درمانی و بهداشتی 

رایگان به اهالی منطقه ارائه کرد. 

مردان آسمانی  بیش از دو دهه از شهرستان 
شدن فاروج می گذرد اما این 
شهرستان در حـــوزه چــارت 
ســازمــانــی دســتــگــاه هــا هنوز 
به شرایط مطلوب نرسیده و 
بسیاری از اداره های فاروج با 
کمبود نیروی متخصص در پست های مختلف 

مواجه اند.
به گزارش ایسنا، هنوز هستند دستگاه هایی در 
شهرستان که با یک نیرو یعنی مدیر دستگاه، 
اداره می شوند. بسیاری دیگر از دستگاه های 
ــفــر، در  اداری هــم بـــاوجـــود فــعــالــیــت چــنــد ن
داشــتــن نــیــروی متخصص در بخش هایی 
ــا آن معنا پــیــدا مــی کــنــد دچــار   کــه دســتــگــاه ب

محدودیت هستند.
ــازار، صــنــایــع و مـــعـــادن امـــــروز حـــوزه هـــای  ــ ــ ب
چالشی در سطح کشور و به تبع آن استان ها 
و شهرستان ها هستند. تولید، پشتیبانی و 
مانع زدایی رویکردهایی است که امسال باید 
به آن توجه بیشتری شود اما در نبود نیروی 

متخصص چگونه می تواند رقم بخورد؟

استفاده از نیروهای متخصص ◾
یکی از فعاالن حوزه تولید و صنعت شهرستان 
فاروج گفت: امروز نیروی متخصص با توجه به 
بروکراسی اداری و مشکالتی که در این بخش 
وجــود دارد می تواند راه گشا و تسهیل کننده 

کارها باشد.
وی که خواست نامش عنوان نشود، افــزود: 
بیشتر از یک سال بود فعالیت بخش صنعت 
و معدن شهرستان به شرایط مناسبی با جذب 
یک کارشناس متخصص در این بخش رسیده 
ــود و فعالیت ها در خــود شهرستان انجام  ب

می شد.
وی گفت: در مراجعه به ایــن دستگاه باخبر 
شدیم کارشناس این بخش به خراسان رضوی 
منتقل شده و حاال فعالیت های این حوزه روی 

زمین مانده است.
ــوزه بــایــد بــرای  ــوع ایـــن حـ ــاب رجـ او افــــزود: اربـ
کوچک ترین کار اداری به مرکز استان بــرود و 
با توجه به حجم مراجعات و روال اداری، کار 
در یک روز انجام نمی شود و این ترددها باید 

تکرار شود.

انفعال به خاطر کمبود نیروی کار ◾
احمدی سنائی یک فعال حوزه صنایع دستی 
گفت: در مجموعه ای مثل میراث فرهنگی، 
گــردشــگــردی و صنایع دستی شهرستان، با 
کمبود نــیــروی متخصص مــواجــه ایــم کــه این 
ــن مجموعه دامـــن زده  معضل بــه انــفــعــال ای

است.
 یک فرهنگی هم گفت: بارها و بارها این جمله 
را شنیده ایم که »نــیــروی انسانی بزرگ ترین 
سرمایه یک مجموعه است« اما وقتی در یک 
دستگاه اداری این سرمایه را نداشته باشیم چه 

توقعی می توان از آن مجموعه داشت؟
مرادی افزود: در مدارس با کمبود مشاور، معلم 
ورزش و بعضی درس هـــای تخصصی مواجه 
هستیم که با این روند نمی توان توقع چندانی 

در حوزه آموزش و پرورش داشت.

یــکــی از هــنــرمــنــدان شــهــرســتــان هـــم گــفــت: 
دستگاهی مثل فرهنگ و ارشاد در شهرستان 

فقط با یک نیرو اداره می شود.
قاسم نیکبخت افـــزود: ایــن گــواهــی دیگر بر 
مظلوم بودن حوزه فرهنگ است که در صورت 
حضور مدیر در جلسه های شهرستان، اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی تعطیل می شود.
شهروند دیگری گفت: در بخش های تخصصی 
بــســیــاری از دســتــگــاه هــای شهرستان شاهد 
کمبود منابع انسانی و تکمیل نبودن چارت 
اداری هستیم کــه ایــن رونـــد، مــراجــعــان را به 
شهرهای مجاور و یا مرکز استان بــرای انجام 

کوچک ترین کار اداری گسیل می دارد.
محبوبه خــاقــانــی گــفــت: دســتــگــاه عــریــض و 
طویلی که بار هزینه باالیی هم برای دولت دارد 
بــدون وجــود نــیــروی متخصص چــه محلی از 

اعراب می تواند داشته باشد؟

 نمودار سازمانی اداره صمت فاروج  ◾
حداقل ها را ندارد

مدیر صنعت، معدن و تجارت فاروج گفت: این 
دستگاه با چهار نیرو اداره می شود در صورتی 

که حداقل نیروی مورد نیاز هشت نفر است.
احسان افتخاری با اشاره به گستردگی حوزه 
فعالیت این دستگاه افزود: در سال های گذشته 
این دستگاه هفت نیرو داشت اما در شرایط 
فعلی و با توجه به تشدید نیاز به نظارت ها و 

بازرسی ها، به چهار نفر کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه تنها نیروی متخصص بخش 
صنعت و معدن شهرستان امسال به خراسان 
رضوی منتقل شد، گفت: با توجه به تخصصی 
بودن حوزه های صنعت و معدن، امکان انجام 
بعضی کــارهــای ایــن بخش در شهرستان در 
نبود نــیــروی انسانی مرتبط فــراهــم نیست و 
ناگزیر ارباب رجوع را به دریافت خدمات از مرکز 

استان ارجاع می دهیم.
از چهار نیروی فعلی این دستگاه، سه نفر در 
بخش اصناف فعال اند و نظارت و رسیدگی 
به شرایط توزیع اقالم ضروری، تمام وقت این 

کارکنان را به خود اختصاص می دهد.
افتخاری گفت: تشکیل دستگاه شهرستانی 
با هدف انجام کار در همان نقطه بوده اما بدون 
نیروی متخصص، این مهم عملی نیست و این 
دستگاه با رفتن نیروی بخش معدن، پس از دو 

سال، به شرایط قبل خود بازگشته است.

گالیه امام جمعه فاروج  ◾
کمبود نیرو در دستگاه های شهرستان، امام 
جمعه شهرستان را هم گالیه مند کرده است 
به طوری که در آخرین نشست شورای فرهنگ 

عمومی شهرستان از محورهای جلسه بود.
حـــجـــت االســـالم عــبــاســعــلــی نـــــوروزی گــفــت: 
دستگاهی مثل فرهنگ و ارشاد با حوزه کاری 
وسیع در شهرستان با یک نفر فعال است و 

تعطیلی اداره در نبود مدیر توجیه ندارد.
حجت االسالم نوروزی بیان کرد: باوجود اینکه 
شهرستان در سا ل های گذشته سهمیه نیرو 
داشته اما بنا به روابط یا... نیرو از شهرستان 

منتقل شده است.

برخی سازمان های شهرستان فاروج تنها یک نیرو دارند

این اداره تا اطالع ثانوی 
تعطیل است!

خبرخبر
ويژهويژه

سفرمستند »روز های بی خبری« از نیشابور به جشنواره روستایی جهان
مستند »روز هــای بی خبری« از نیشابور به قدیمی ترین 

جشنواره روستایی جهان در کره جنوبی راه یافت.
به گــزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نیشابور گفت: مستند »روز های بی خبری« 
به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل تاجیک فیلمساز 
نیشابوری و تهیه کنندگی مهدی مطهر به بخش مسابقه 

بیست و یکمین جشنواره جهانی روستایی آپوریای کره 
جنوبی راه یافت. سیدآبادی افــزود: این مستند روایتگر 
قصه علی محمد، پیرمرد 84ســالــه، آخرین بازمانده از 
نمدماالن روستایی از توابع شهرستان نیشابور است که در 

خانه مستند انقالب اسالمی تهیه شده است.
وی گفت: جشنواره جهانی روستایی جــزو نخستین 

جــشــنــواره هــای بین المللی فیلم در جــهــان بــا موضوع 
روستاست که در گانگوون کره جنوبی برگزار می شود و 
امسال از 24 آذر تا 25دی به نمایش فیلم های منتخب 
جشنواره مــی پــردازد. جشنواره آپــوریــای کــره جنوبی که 
بیست و یکمین دوره خود را برگزار می کند، با هدف حمایت 
از فیلم سازان و کشف استعداد های برتر تشکیل شده است 

تا ایده های فیلم سازان به دید مخاطبان ملی و بین المللی 
برسد. مستند روز هــای بی خبری تاکنون منتخب چند 
جشنواره از جمله نوزدهمین جشنواره جهانی فیلم 
ایسکیا ایتالیا، جشنواره فیلم REEL Crafted کانادا، سی 
و هفتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، دوازدهمین جشن 

مستقل سینمای مستند ایران شده است.

توسعه
   ترسیم نقشه توسعه خراسان جنوبی 

با مصوبات سفر رئیس جمهور  
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان 

جنوبی گفت: نقشه توسعه استان با نگاه ویژه به 
مصوبات سفر ریاست جمهوری، برای سال های 

آتی ترسیم می شود.
حمید جهانشاهی در نشست خبری ویژه تشریح 

فرایندهای پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به 
خراسان جنوبی اظهار کرد: در سفر رئیس جمهور 

به خراسان جنوبی در نوزدهم شهریور سال جاری 

که به صورت سرزده انجام شد، مصوبات در حین 
سفر در قالب نشست های مختلف ازجمله شورای 

برنامه ریزی و توسعه استان، نشست با نخبگان 
و... تنظیم شد. وی گفت: براین اساس پس از پایان 

سفر سعی شد تمامی موارد مورد اشاره از جانب 

رئیس جمهور و سایر موارد مطرح شده از جانب 
مسئوالن استانی و مردم که به تأیید شخص 

رئیس جمهور، وزرا و سایر هیئت همراه رسیده 
در قالب دو بخش مصوبات کیفی و محتوایی و 

پروژه های عمرانی تنظیم شود. 

نام شهید: حسین حمیدیان
نام پدر: رمضانعلی

محل تولد: خراسان - کاشمر
تاریخ تولد: 1319/8/20

تاریخ شهادت: 1359/9/1
محل شهادت: رودخانه کرخه 

مزار: باغ مزار کاشمر
سرورهادیان حسین حــمــیــدیــان فــرزنــد 
ــان 1319 در  رمضانعلی در تــاریــخ بيستم آبـ
خانواده ای مذهبی و کم بضاعت در شهرستان 
کاشمر به دنیا آمد.او نتوانست برای تحصیل 
به مدرسه بــرود، اما به مکتبخانه رفت و قرآن 
آموخت. او در 9 سالگی پدرش را از دست داد 
و همراه مادرش به امرار معاش خانواده کمک 
می کرد. حسین در 10 سالگی به حلبی سازی 
پـــرداخـــت. پــس از آن در ســن 18 ســالــگــی به 
تابلوسازی مشغول شد. وی در 23 سالگی به 
شهرستان رشت رفت و در شرکت نئون سازی 
مشغول به کار شد و در همان جا ازدواج کرد و 
دو سال بعد به همراه همسرش به شهرستان 
کاشمر بازگشت. حسین به مدت هفت سال 
ــادرش ادامــه  زنــدگــی ســـاده خــود را در خانه مـ
داد. سپس بــه شهر مشهد رفــت و بــه همراه 
برادرش به شغل جوشکاری و در و پنجره سازی 
پرداخت. او در جوش و خــروش انقالب مغازه 
خــود را بست و همراه دیگر اقشار جامعه در 

تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت می کرد.
ــقــالب اســالمــی و تشکیل  پــس از پــیــروزی ان
جهادسازندگی، در ســال 1359 بــه ایــن نهاد 
رفت تا از آن طریق به جبهه اعــزام شود. آن ها 
موافقت نکردند. اما اصرار زیاد او موجب شد 
از طریق ستاد پشتیبانی جنگ مستقر در 
جهادسازندگی خراسان عازم جبهه شود. او با 

ماشین کمک های مردمی را به جبهه می برد.
حسن با تالش زیاد خود را به خط مقدم رساند 
و در آنجا به رزمندگان خدمت می کرد. سرانجام 
دوهفته پس از حضور در جبهه در تاریخ اول 
آذر 1359 در رودخانه کرخه در 40 سالگی به 

شهادت رسید.
پیکر شهید حسین حمیدیان در بــاغ مــزار 
شهرستان کاشمر بــه خــاک ســپــرده شــد. او 
نخستین شهید جهادسازندگی خراسان بود. 

از او سه فرزند به یادگار مانده است.

 تنها نیروی متخصص بخش صنعت و معدن شهرستان امسال به خراسان 
رضوی منتقل شد،  امکان انجام بعضی کارهای این بخش در شهرستان در 
نبود نیروی انسانی مرتبط فراهم نیست و ناگزیر ارباب رجوع را به دریافت 

خدمات از مرکز استان ارجاع می دهیم.
گزيدهگزيده
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