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دره شیلگان و تپه ماهورهای 
اطراف آن یکی از مکان  های زیبا 
و سحرانگیز طبیعی شهرستان 

درگز در خراسان رضوی است.
منطقه ای که در بین اهالی بومی به »شیلگان 
دره« معروف اســت با شــروع بهار تا اواخــر 
اردیبهشت قبایی از چمن سبز بر تن کرده 
و گل  های شقایق، آن را رنگین و چشم انداز 
بی نظیری خلق می کند که دل هر بیننده ای 

را می رباید.
»شــیــلــگــان دره« در مــیــان رشــتــه کــوه هــای 
ــک بــه  ــ ــزدی ــ هـــزارمـــســـجـــد، در فـــاصـــلـــه ن
40کیلومتری درگز و در نزدیکی شهر مرزی 
لطف آباد قرار گرفته است. این منطقه فاصله 
بسیار کمی تــا ترکمنستان دارد و اگــر در 
جاده های اطراف لطف آباد سفر کنید، حریم 
مرزی ایران و ترکمنستان را نیز خواهید دید.

ایــن منطقه به ویــژه در فصل بهار طبیعت 
زیبای آن هــمــواره مــورد توجه گردشگران و 
ــه هــای خــاکــی و  ــپ مــــردم مــنــطــقــه اســــت. ت

سرسبز ایــن منطقه هرچند در فصل بهار 
مسحورکننده و زیبا می شود امــا به دلیل 
وضعیت خاص ژئوپلتیکی، در دیگر فصول 
ســال و حتی زمستان پوشیده از بــرف نیز 
ــی بـــرای جــذب گــردشــگــران،  ــراوان ظرفیت ف

طبیعت دوستان و ورزشکاران دارد.
 هــر ســالــه خـــانـــواده هـــای بــســیــاری مــراســم 
سیزده بدر و کشتی باچوخه را در ایــن دره 
بـــرگـــزار می کنند کــه ایـــن مــوضــوع یــکــی از 
جاذبه های مهم گردشگری شیلگان دره به 

شمار می آید.
دیگر جاذبه این منطقه وجود مقبره امامزاده 
دیباج)ع( در نزدیکی روستای شیلگان، در 
کنار مرز مشترک ایران و ترکمنستان است. 
بنا به روایــات این بنا مــزار محمد بن جعفر 
فرزند امــام جعفر صـــادق)ع( اســت. ایشان 
در سال 133هجری قمری در مدینه متولد 
شد و در سال 199 قمری علیه مأمون عباسی 
قیام کرد و در ماه شعبان سال 203قمری به 

شهادت رسید.

مدیر توسعه شبکه و ارتقای 
سالمت دانشگاه علوم پزشکی 
ــوارد  ــیــزان مـ مــشــهــد گــفــت: م
مثبت تست PCR در خراسان 

رضوی افزایش یافته است.
ــاه وزارت بـــهـــداشـــت،  ــ ــگ ــ ــه گـــــــزارش وب ــ ب
محمدحسن درخــشــان اظهار کــرد: میزان 
مــراجــعــات روزانـــه بــه مــراکــز منتخب کرونا 
افزایش نداشته اما میزان تست PCR مثبت 
از 4 به 6درصد و میزان تست رپید مثبت از 

2/5 به 3/5درصد افزایش داشته است.
وی اضافه کــرد: عمده مــوارد مثبت، واکسن 
نزده ها و افرادی بودند که دُزهای دوم و سوم را به 
تأخیر انداخته اند و عمده افراد مبتال، بستری و 
بدحال در بیمارستان ها نیز واکسینه نشده ها 

و موارد به تأخیر افتاده هستند.
وی با بیان اینکه مردم هشدارها و آسیب های 
موج ششم بحران کرونا و ویروس امیکرون را 
جدی بگیرند، خاطرنشان کرد: کوچک ترین 
عالئم سرماخوردگی و آنفلوانزا را باید جدی 

گرفت و بالفاصله به پزشک مراجعه شود تا با 
تشخیص درست، درمان به موقع آغاز شده و 
از تکثیر و انتقال آن به دیگران جلوگیری شود.

درخشان تصریح کرد: اعیاد مبارک والدت 
حضرت زهـــرا)س( و همچنین والدت هــای 
فرخنده ماه رجب را در پیش داریم و همه 
ســالــه در ایــن مناسبت ها محافل جشن 
ــادی برپا  ــ ــادی و مــجــالــس عــروســی زی و شـ
ــن است  مــی شــود، خــواســتــه مــا از مـــردم ای
که امسال و در شرایط کنونی از برگزاری 
این گونه محافل و مجالس خودداری کنند 
تا خــدای نکرده به واسطه حضور نابجا و 

بی موقع، شادی ها به غم تبدیل نشود.
وی افـــزود: بابت تجمع بی مورد در بــازارهــا و 
پــاســاژهــا و شلوغی های کـــاذب ایــجــاد شده 
در مــکــان هــای مختلف نیز بــه شــدت نگران 
هستیم، ضمن اینکه باید با توجه به بازگشایی 
و فعالیت حضوری مـــدارس و دانشگاه ها، 
نکات بهداشتی در مکان های آموزشی بیش 

از پیش رعایت شود. 

 »شیلگان دره«
 جادوی طبیعت در هزارمسجد

 افزایش 2 درصدی موارد مثبت کرونا 
در خراسان رضوی

کمال الدین حسین بن علی سبزواری مشهور 
ــظ کــاشــفــی، نویسنده  بــه مــوالنــا حسین واعـ
پرکار، عالم جامع العلوم، منجم، مفسر قرآن، 
ریاضیدان و واعظ تأثیرگذار در عصر تیموریان 

بود.
ــگــارش مقتل  ــه واســطــه ن عــمــده شــهــرت او ب
روضــة الشهداست که در دوران صفویه برای 
اجرای تعزیه و روضه خوانی مورد استفاده قرار 

می گرفت.
حسین واعظ کاشفی سال 840هجری قمری 
در ســبــزوار زاده شــد. عــلــوم دیــنــی، ریــاضــی و 
خوش نویسی را در اوان جوانی آموخت و سپس 
به عرفان روی آورد. کاشفی تخلص او بود و از 
آنجا که به وعظ و نصیحت مردم می پرداخت، 
به واعــظ مشهور شد. او پس از آنکه مدتی را 
در زادگــاهــش به وعــظ و سخنرانی گــذرانــد، به 
نیشابور و سپس مشهد نقل مکان کــرد. در 
سال 860 قمری به هرات رفت و اندکی بعد اما 

به سبزوار بازگشت و توسط سلطان ابوسعید، 
حاکم خراسان در عهد تیموریان، به منصب 

قاضی القضات بیهق منصوب شد.
مدتی بعد پس از آنکه سلطان حسین بایقرا 
ــار دیــگــر در سال  در هـــرات بــه قـــدرت رســیــد، ب
874قمری احتماالً به دعــوت خود سلطان به 
هــرات رفــت و در ســال 910 قمری در ایــن شهر 

فوت کرد.
او در هـــرات مـــورد حمایت بــی دریــغ سلطان 
حسین بایقرا و امیر علی شیر نوایی بود و در 
مدت اقامت در آن شهر، به طور مرتب در مراکز 

حساس حکومتی و فرهنگی به وعظ و ایراد 
سخنرانی می پرداخت. آواز و انشای 
کاشفی آن قدر مورد پسند عامه مردم 
و اهل علم بود که در مجالس وعظ او، 
جای نشستن پیدا نمی شد؛ حتی 
مقامات بلندپایه حکومتی نیز در 

مجالس او حاضر می شدند.

کاشفی در همین شهر و به پشتوانه حمایت 
ــر، آثــار فــراوانــی را تألیف کــرد؛ به  سلطان و وزی
حدی که یکی از شرح حال نویسان متقدم، آثار 
او را خارج از حد شمارش خوانده است. امروزه 
آثار زیادی از کاشفی بر جای مانده که شاهدی 

بر گستردگی دانش و اطالعات اوست.
جواهر التفسیر، مواهب علّیه، روضةالشهدا، 
انوار سهیلی، مخزن االنشا، اخالق محسنی و 
سبعه کاشفیه؛ هفت اثر مشهور کاشفی است.  

نام آوراننام آوران

»واعظ کاشفی« 
 مفسر قرآن 
 و جامع العلوم

مردان آسمانی

کافه هنر
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مزار: گلزار شهدای بیرجند
سرورهادیان  كودكی بسيار مهربان و با گذشت 
بــود. به علت تغيير محل كــار پــدر از بيرجند به 
فردوس نقل مكان كرد. دوره ابتدايی را سال1350 
در مدرسه غياث الدين كاشانی شهرستان فردوس 

شروع كرد و در سال1355 به پايان برد.
پس از پيروزی انقالب اسالمی به فرمان حضرت 
امــام)ره( با بسيج شروع به همكاری کرد و مدتی 
كه از حضور ايشان در جبهه  های حق عليه باطل 
گذشت، عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بيرجند شد و با خدمت بيش از سه سال در سپاه 
بيرجند و در پست های مختلف، دوبــاره راهی 
جبهه  های حق عليه باطل شد. او حضور در جبهه 
و دفاع از انقالب و اسالم و كشور اسالمی را وظيفه 
خود می  دانست. او ازجمله شكارچيان هواپيما در 
لشكر5 نصر بود كه در اين زمان سمت معاونت 

گردان پدافند هوايی را برعهده داشت.
شهید صمیمی خيلی صبور و شجاع بــود. در 
عمليات كــربــالی5 حـــدود چــهــار يــا پنج تانک 
دشمن را از ميان نيروهای دشمن به غنيمت 
آورد و ايــن شجاعت خاصی مــی  خــواســت. در 
عمليات مسلم بن عقيل با يک قبضه خمپاره انداز 
60ميلیمتری انجام وظيفه می  كرد. نحوه شليک 
خمپاره توسط ايشان خيلی جالب و شجاعانه 
بــود. شهيد با آنكه حــدوداً 17 ساله بــود، قبضه 
خمپاره را روی زمين مستقر و محكم نمی  كرد 
و بــا شهامت و شجاعت آن را در دســت نگاه 
می   داشت و خمپاره  ها را شليک می  كرد. او از 
روحيه شهادت  طلبی خاصی بــرخــوردار بــود و 
عالقه داشت هميشه در خط مقدم قرار داشته 
باشد و از مشكالت نمی  ترسيد. در عمليات 
كربالی5 هنگامی كه عراقی  ها فــرار می  كردند و 
تانک ها را جا می  گذاشتند با اخالصی كه داشت 
و هم تخصصی كه در مورد هدايت تانک بدست 
آورده بود، می  رفت و تانک ها را سوار می  شد و به 
عنوان غنيمت مــی  آورد. احمد در 29دی 1365 
در عملیات كربالی5 در منطقه شلمچه بر اثر 
اصابت تركش به ناحيه كتف به شهادت رسيد. 
پيكر مطهرش به زادگاهش بيرجند انتقال يافت 
و در گلزار شماره دو بيرجند به خاک سپرده شد. 

 درخشش هنرمند خراسانی 
در جشنواره پرواز

ــور هــنــری و  ــ ابــوالــحــســن حـــیـــدری، مــعــاون ام
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
خراسان شمالی گفت: فیلم »از درد تنیده شده« 
اثــر دانــیــال قاسمیان زوارم، هنرمند خراسان 
شمالی در جشنواره بین المللی فیلم پرواز خوش 
درخشید و موفق به دریافت تندیس بهترین 

کارگردانی بخش ویژه جشنواره شد.
در این بخش، فیلم هایی از کشور های مکزیک، 
برزیل، انگلستان و فیلم هایی از ایــران حضور 
داشتند که درنهایت »از درد تنیده شــده« به 

عنوان بهترین فیلم انتخاب شد.
ــزار و 700 فــیــلــم از 100 کــشــور جــهــان به   هــ
دبــیــرخــانــه پنجمین جــشــنــواره بین المللی 
فیلم پرواز فرستاده شدند و، خواستار حضور 
در جشنواره بودند که درنهایت 66 فیلم به 

جشنواره راه یافتند.

 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت 
می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
ش��رکت که راس س��اعت 18 در روز یکش��نبه 
م��ورخ 11/10/ 1400 در مح��ل قانون��ی ش��رکت 
واق��ع در بلوار س��ازمان آب ، خیاب��ان آپادانا، 
بن بس��ت آپادانای یک پ��اک 51 طبقه همکف 
انجمن صنفی کارخانج��ات آرد ، برگزار خواهد 

شد شرکت فرمایند .
دستور جلسه : 

تغییر واص��اح ماده 5  اساس��نامه درخصوص 
افزایش سرمایه شرکت 

 هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت صنایع تبدیلی نگین گل شرق )سهامی 

خاص( بشماره ثبت " 11579
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 بدینوس��یله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان 
قانونی آنها دعوت بعمل می آید در مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت منتهی به 1400/8/30 روز 
ش��نبه مورخ 1400/11/16 رأس ساعت 11/30 ظهر 
در محل دفتر شرکت واقع در شهرستان مشهد- 
خیابان س��ناباد- ابت��دای خیابان س��نائی- پاک 

14/296 حضور بهم رسانند.
محورهای مجمع

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی قانونی 
در خصوص عملکرد سال منتهی به 1400/8/30

2- بررس��ی و تصویب صورته��ای مالی منتهی به 
1400/8/30 و تصمیم گیری در خصوص تقس��یم 

سود سهامداران
3- انتخاب حس��ابرس و ب��ازرس قانونی اصلی و 

علی البدل شرکت برای سال مالی آتی
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

5- تعیی��ن حق حضور اعض��اء غیرموظف و پاداش 
هیئت مدیره

6- س��ایر مواردی ک��ه در صاحیت مجمع عمومی 
عادی سالیانه می باشد.

 هیئت مدیره شرکت رزمندگان خراسان

 آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت رزمندگان خراسان

 )سهامی خاص( شماره ثبت 298
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 به اطاع کلیه س��هامداران محترم شرکت رسانده می شود به استناد گزارش توجیهی هیئت مدیره مورخ 
1400/8/16و تایید بازرس و حس��ابرس محترم جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/10/26 ، ضمن 
تصویب افزایش س��رمایه ش��رکت و تفویض اختیار عملی نمودن آن به هیئت مدیره به مدت یکسال و با 

عنایت به مواد 161 الی 172 قانون تجارت و با شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
1- سرمایه فعلی شرکت: 150.000.000.000  ریال  منقسم به 15.000.000سهم 10.000 ریالی با نام

2- مبلغ افزایش سرمایه: 1.350.000.000.000 ریال
3- محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران
4- تعداد افزایش سهام: 135.000.000سهم 10.000ریالی

5- مبلغ افزایش س��رمایه پس از افزایش س��رمایه 1.500.000.000.000 ریال منقسم به 150.000.000سهم 
10.000 ریالی بانام

6- حق تقدم در خرید سهام جدید به نسبت  مطالبات سهامداران می باشد
بدین وس��یله کلیه سهامداران محترم شرکت که مایل به استفاده از حق تقدم خود می باشند ظرف مدت 
60 روز از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن سند طلب خود به دفتر شرکت واقع  در بلوار فردوسی- 

خیابان ثمانه- ثمانه یک پاک 51 مراجعه و تحویل تا اقدامات الزم را به عمل آورند.
بدیهی است در صورت عدم استفاده از حق تقدم توسط هریک از سهامداران در مدت فوق هیئت مدیره با 

اختیار قانون تجارت عمل خواهد کرد.
هیئت مدیره

آگهی استفاده از حق تقدم و پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت صنایع پروفیل سینا شرق        
)سهامی خاص( به شماره ثبت 16145 و شناسه ملی 10380317589
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به اس��تناد م��اده  131 قان��ون کار و آیین نامه مص��وب 1389/08/03 هیئت وزیران، 
انجمن صنفی با عنوان فوق در ش��رف تاس��یس می باش��د. از کلیه کارفرمایان شاغل 
در حرف��ه مذکور دعوت می گردد با در دس��ت داش��تن درخواس��ت کتبی عضویت به 
انضمام پروانه فعالیت و مدارک کارفرمایی )لیس��ت بیمه با قرارداد کار ( در جلس��ه 
مجمع عمومی موسس انجمن که در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/11/24 در 
محل مس��جد الغدیربه آدرس قوچان ابتدای خیابان ش��هید داوودی برگزار می گردد 
حضور به هم رسانند. همچنین داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن 
از تاریخ انتش��ار این آگهی ظرف مدت 15 روز می توانند درخواس��ت کتبی خود را به 

آدرس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارسال و رسید دریافت نمایند .
دستور جلسه:

1- تصویب اساسنامه 
2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان 

3- تعیین ورودیه و حق عضویت اعضا
4-  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های انجمن  ف
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آگهی تأسیس و دعوت مجمع عمومی
 مؤسس انجمن صنفی کارفرمایی خبازان شهرستان قوچان


