
ابوذر  رسانه ای  جشنواره  ششمین  فراخوان  پوستر 
خراسان رضوی در آیینی با حضور جمعی از مسئوالن 

شهری و استانی در مشهد رونمایی و منتشر شد.
به گزارش قدس آنالین، رئیس بسیج رسانه خراسان 
رضوی در آیین رونمایی از پوستر این جشنواره گفت: 
جشنواره رسانه ابوذر تجلی مسئله شناسی و مسئله 
فهمی و حرکت در مسیر حل مسئله از سوی فعاالن 
رسانه است.مهدی شاد افزود: همه تالش جشنواره 
توجه به سمت مسائلی است که بار آن روی زمین 
مانده است و امیدواریم با این جشنواره اتفاق های 
بــخــورد. فرمانده  رقــم  اســتــان  و  بــرای شهر  مبارکی 
سپاه امام رضــا)ع( خراسان رضوی هم گفت: یکی 
از مهم ترین موضوعاتی که رهبرمعظم انقالب تأکید 

کردند ضرورت خروج از محاصره 
انقالبی  ــازی  ــازسـ بـ و  تبلیغاتی 
فرهنگ و رســانــه اســـت. ســردار 
سرتیپ پاسدار سیدهاشم غیاثی 

ادامه داد: تولید اندیشه و...

مدیرعامل شرکت آبفا خراسان رضوی در پاسخ به قدس عنوان کرد

»باغ ویالها« آفت منابع آبی 
 »ابوذر« 
فراخوان داد
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آیت هللا  علم الهدی: 

 نظام سرمایه داری
به دنبال انحراف آموزش و 
پرورش اسالمی است

قابل توجه مسافران سرزمین وحی

تزریق واکسن مورد تأیید عربستان 
الزامی است

 تصویب انتقال پادگان ارتش 
از سوی شورای عالی شهرسازی
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یک پزشک مشهدی که با کوتاهی و قصورش 
بیمارستان  یــک  در  بیمار  دو  فــوت  موجب 
خصوصی شده بود، در حالی پای میز محاکمه 
کشانده شد که با رأی هیئت انتظامی نظام 
پزشکی مشهد برای 6 ماه از انجام فعالیت های 

پزشکی در کل کشور منع شد. چندی پیش 
مرد میانسالی با مراجعه به دادســرای ناحیه 
2 مشهد این گونه طرح شکایت کرد: همسرم 
با دستور پزشک معالجش برای عمل کیسه 
صفرا به بیمارستانی خصوصی مراجعه کرد. 

طبق روال درمانی وقت عمل تعیین و پزشک 
بیمارستان  در  عمل  انجام  بــرای  هم  مذکور 
حاضر شد و اقدام های درمانی و تشخیصی 
از چند ساعت عمل  پــس  و  صــورت گرفت 
جراحی، همسرم به بخش منتقل و در نهایت 

با نظر پزشک مرخص و به خانه منتقل شد.
وقتی همسرم را به خانه بردم او دائم از درد 
محل عملش با من صحبت می کرد و اینکه 
توان تحمل درد را ندارد. یکی دو روز بعد از این 

ماجرا احساس کردم...

پزشک سهل انگار دو خانواده را داغدار کرد

2 پرونده قصور پزشکی روی میز دادسرا
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

ش��هرداری گلبهار در نظر دارد به اس��تناد  مصوبه ش��ماره 73 مورخ  شش��م اردیبهشت ماه ١۴٠١ 
شورای محترم اسالمی شهر  مناقصه"نگهداری فضای سبز شهر گلبهار"را برای مدت یکسال کامل  
از طریق مناقصه عمومی به ش��ماره ستاد 2٠٠١٠93255٠٠٠٠٠3 واگذار نماید . لذا از متقاضیان دعوت 
به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به سامانه ستاد ایران به آدرس

 WWW.setad.ir   مراجعه نمایند.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  هزینه چاپ دونوبت آگهی با برنده مناقصه می باشد. 
علیرضا اصغری- شهردار گلبهار

آگهی مناقصه  مرحله اول- نوبت اول
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بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت میشود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 
9 صبح روز یکش��نبه مورخ١۴٠١/3/١ در محل دفتر تعاونی واقع مش��هد - بلوار ابوطالب– ابوطالب 32نبش چهارراه اول  

پالک79 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
یادآوری میشود:- در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد میتواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را 
به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ کس نمیتواند نمایندگی بیش از یک عضو را بپذیرد.این تعداد 

وکالت برای اعضا تا سه وکالت است ودرهرصورت وکالت نامه ها باید به تایید بازرس تعاونی برسد.
- مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر 
خواهد بود.- چنانچه براساس اعالم ستاد کرونا دروضعیت محدودیت های شهر مشهد تغییری حاصل شود و وضعیت قرمز 
برگردد  جلسه مجمع در راستای  مقررات مربوطه ستاد مذکور به شکل حضوری برگزار نخواهد شد و هیئت مدیره ملزم 

به رعایت کلیه ضوابط ستاد فوق خواهد بود.
دستور جلسه:١-  طرح وتصویب اساسنامه جدید  براساس اصالحات قانون و آئین نامه های مربوطه

2- دادن مأموریت ثبت شرکت و انجام امور مربوطه                                                                                   
هیئت مدیره شرکت تعاونی تهیه وتوزیع تعمیرکاران لوازم برقی خانگی  استان خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی تهیه وتوزیع تعمیرکاران  لوازم برقی خانگی  استان خراسان

شماره ثبت 4599 شناسه ملی10380204891          تاریخ  انتشار 1401/02/20
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 به اطالع کلیه سهامداران شرکت خوراک دام و طیورآبزیان نگین گناباد )سهامی خاص (ثبت شده به شماره 
١۴79 می رساند که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١۴٠١/٠2/١5 و تفویض اختیار عملی 
نمودن افزایش س��رمایه به هیئت مدیره ،نظر به اینکه مقرر اس��ت سرمایه شرکت از مبلغ  32٠.٠٠٠.٠٠٠ 
ری��ال به مبلغ  ۴.32٠.٠٠٠.٠٠٠ریال منقس��م به ۴.32٠.٠٠٠س��هم ١.٠٠٠ ریالی با ن��ام از محل آورده نقدی 
افزایش یابد ،لذا در راس��تای مواد ١66 و١69 قانون تجارت )الیحه قانونی اصالح قس��متی از قانون تجارت ( 
،از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این اگهی به مدت 6٠ روز از حق تقدم 
خود )نسبت به هر سهم ١2/5 سهم (نسبت به خرید سهام استفاده نمایند و مبلغ اسمی خرید سهام را به 
حساب های شماره 876872۴١١١ شرکت نزد بانک ملت شعبه مرکزی گناباد یا حساب شماره ٠١١32۴٠89١٠٠2 
ش��رکت نزد بانک ملی شعبه بازار گناباد ،واریز و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در استان خراسان 
رضوی ،شهرس��تان گناباد ،بخش مرکزی ،دهستان حومه ،آبادی ش��رکت کاغذ دلوکار،محله سه راه نوقاب 
،جاده قدیم بیدخت ،پالک ٠،طبقه همکف کد پستی 969١١87١۴5 تسلیم نماید ،بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مقرر ، هیئت مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید. 
هیئت مدیره شرکت 

آگهی رعایت حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه
شرکت خوراک دام و طیور آبزیان نگین گناباد )سهامی خاص(ثبت شده به شماره 1479

شناسه ملی 10380369735
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  سالیانه نوبت اول 
 شرکت تعاونی تهیه وتوزیع تعمیرکاران لوازم برقی خانگی  استان خراسان

شماره ثبت 4599 شناسه ملی 10380204891       تاریخ انتشار 1401/02/20
بدینوس��یله از کلیه اعضای محترم ش��رکت تعاونی دعوت میش��ود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که راس 
ساعت ١٠ صبح روز دو شنبه مورخ١۴٠١/3/١6 در محل دفتر تعاونی واقع در  مشهد - بلوار ابوطالب– ابوطالب 32نبش 

چهارراه اول  پالک79 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
یادآوری میشود:- در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد میتواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود 
را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ کس نمیتواند نمایندگی بیش از یک عضو را بپذیرد.این 

تعداد وکالت برای اعضا تا سه وکالت است ودرهرصورت وکالت نامه ها باید به تایید بازرس تعاونی برسد.
- مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب 
نافذ و معتبر خواهد بود.- چنانچه براساس اعالم ستاد کرونا دروضعیت محدودیت های شهر مشهد تغییری حاصل شود 
و وضعیت قرمز برگردد  جلس��ه مجمع در راس��تای  مقررات مربوطه ستاد مذکور به شکل حضوری برگزار نخواهد شد و 

هیئت مدیره ملزم به رعایت کلیه ضوابط ستاد فوق خواهد بود.
دستور جلسه:١- استماع گزارش هیئت مدیره وبازرسین  

2-  طرح وتصویب صورتهای مالی سنوات گذشته تاکنون 
3- طرح وتصویب بودجه سال١۴٠١ 

۴- انتخاب اعضای اصلی  وعلی البدل هیئت مدیره  برای سه سال آینده
5-انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل سال مالی١۴٠١

6- طرح وتصویب دادن اختیارتعیین کارشناسی رسمی دادگستری مایملک شرکت تعاونی و فروش آن به هیئت مدیره 
وعنداللزوم اقدام قضایی درجهت منافع شرکت )باحق توکیل به غیر و تعیین نماینده( و پرداخت بدهی های اعضا و دیون 

ممتازه طبق مقررات 
7- دادن مأموریت ثبت شرکت و انجام امور مربوطه

هیئت مدیره شرکت تعاونی تهیه وتوزیع تعمیرکاران لوازم برقی خانگی  استان خراسان
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بدینوس��یله از کلی��ه اعض��اء ش��رکت 
تعاونی دعوت بعمل می آید در جلس��ه 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در 
ساعت 9 صبح روزسه شنبه 3/3/١۴٠١ 
در محل دفتر شرکت برگزار می گردد 

حضور بهمرسانید.
دستورجلسه:

١- تصویب اساسنامه جدید شرکت
تذکر: هر عضو عالوه بر رأی خود وکالت 
سه نفر دیگر را می تواند داشته باشد 
و ظ��رف م��دت 5 روز کاری از تاری��خ 

انتشار به دفتر شرکت تحویل دهد.
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت تعاونی حمل و نقل 

مسافربری گوهرنگاران خراسان )نوبت اول(
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آگه��ی دع��وت  مجمع عمومی ع��ادی )نوبت دوم ( 
س��ال ١۴٠١ در س��اعت ۴ بعد از ظهر روز یکشنبه  
١۴٠١/٠3/٠١ در مح��ل اداره آم��وزش وپ��رورش  
شهرستان  خلیل آباد تشکیل  می گردد. از کلیه  
اعضای محترم  دعوت می ش��ود  راس  ساعت  در 
روز  مقرر در محل  مذکور  شرکت  فرمایند. ضمنا  
هر عضو می تواند عالوه بر رای  خود حداکثر  س��ه 
رای  وغیر  عضو یک رای  با وکالت  کتبی داش��ته 

باشند.
دستور کار جلسه :

١- گزارش  صورت های مالی 
2- تمدید  مدت تصفیه برای یکسال 

3- تمدی��د  مدت مأموریت  هیئت  تصفیه  برای 
یکسال

۴- در ص��ورت ع��دم موافقت تمدید تعیین هیئت  
تصفیه 

5- تمدید  ناظرین برای یکسال 
مدیر هیئ��ت تصفیه  تعاونی مس��کن  فرهنگیان  

خلیل آباد - رضا صدیقی

آگهی  دعوت مجمع 
عمومی  عادی 
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بدینوسیله به اطالع اعضای محترم میرساندجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن 
ساعت ١5 روز چهارشنبه مورخ١۴٠١/٠3/٠۴ در شهرستان طرقبه به آدرس بلوار کوهساران-کوهساران١٠ 
فضای باز برگزارخواهدش��د.ازکلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
زیردراین جلس��ه حضور بهم رس��انند .اعضای محترمی که امکان حضور آنهادر جلس��ه مقدورز نمی باشد

می توانند حق رای خودرا به موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند که دراین صورت تعداد 
آراء وکالتی هرعضو حداکثر سه رای و هرشخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود.اعضای متقاضی نمایندگی 
به همراه وکیل موردنظرخود باید ازس��اعت 8 صبح تا ساعت ١۴ ازروزسه شنبه مورخ ١۴٠١/٠2/2٠دروقت 
اداری به محل دفترشرکت تعاونی مسکن واقع درشهرستان طرقبه بعداززیارتگاه یاسروناصر به طرف هتل 
سحاب بطرف شهرک پردیس بلوارکوهساران ١٠مراجعه تا پس از تایید وکالت نامه های مذبور توسط مقام 

مجازورقه مجازورود  به جلسه  مجمع برای فرد نماینده صادر گردد .
دستور جلسه :  ١-انحالل شرکت تعاونی مسکن
2-تعیین نشانی تصفیه شرکت تعاونی مسکن

رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن پاسداران نیروی انتظامی شماره3 - محمدحسین صفدری

اگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
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بدینوسیله به اطالع اعضای محترم میرساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ) نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن ساعت 
١6 روز چهارشنبه مورخ  ١۴٠١/٠3/٠۴ در شهرستان طرقبه شاندیز به آدرس : بلوار کوهساران - کوهساران ١٠ فضای 
باز برگزار خواهد ش��د از کلیه اعضای محترم تقاضا میش��ود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه 
حضور بهم رسانند اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمیباشد می توانند حق رای خود را به موجب 
وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند که در اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر فرد غیر 
عضو تنها یک رای خواهد بود. اعضای متقاضی اعطائی نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از ساعت 8 صبح مورخ 
١۴٠١/٠2/2٠  تا ساعت ١۴ روزهای غیر تعطیل به محل دفتر تعاونی مسکن واقع در شهرستان طرقبه بعد از زیارتگاه یاسر 
و ناصر به طرف هتل سحاب و شهرک پردیس بلوار کوهساران ١٠  مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه های مذبور توسط مقام 

مجاز ورقه ورود ب مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه: ١- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس تعاونی

2- طرح و تصویب صورت مالی سالهای ١۴٠٠- ١399- ١398
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ١۴٠١

۴- گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با قرعه کشی زمینهای طرقبه و صدور سند به نام اعضا
5- گزارش فروش باقیمانده سهام الهیه مربوط ب اعضای تعاونی و چگونگی هزینه آن

6- تصمیم برای تعیین هیئت تصفیه 
 7- فروش زمینهای باقیمانده در طرقبه ) س��ه قطعه 2٠٠٠ متری ( و حدود 8٠٠٠ متر ) در صورت تحویل زمین از طریق 

مسکن و شهرسازی با توجه به صدور حکم قضایی ( 
8- طرح وتصویب حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره و بازرس 

 رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن پاسداران   نیروی انتظامی خراسان شماره 3-محمد حسین صفدری
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول 
شرکت تعاونی مسکن پاسداران  نیروی انتظامی - شماره 3

کارخان��ه قن��د فریم��ان در نظ��ر دارد در زمین��ه 
تخص��ص های ذیل چند نفر نی��روی کارآمد ترجیحا 
بوم��ی ج��ذب وبکارگی��ری نماید. متقاضی��ان جهت 
هماهنگی وکسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن های 

6-٠5١3۴623983 تماس حاصل نماید.
رئیس انبارها )یک نفر( و سرپرست انبار فنی )یک نفر(
١-حداقل مدرک تحصیلی کارشناس��ی رش��ته های 
مهندس��ی صنایع، مکانیک، برق، تکنولوژی صنایع 

قندسازی
2-دارا بودن حداقل 2 س��ال س��ابقه در انبارداری 

فنی، ترجیحًا صنعت قند
3-تسلط به سیستم های کد گزاری کاال

۴-توانایی تهیه انواع گزارشهای مورد نیاز در حوزه 
مواد، قطعات و تجهیزات

5-تسلط به حداقل یکی از نرم افزارهای انبارداری 
رایج

6-مه��ارت در انبارگردان��ی و س��ازماندهی نیروی 
انسانی

7-دارا بودن نظم کاری و توانایی کنترل موجودی انبار 
)پیش بینی سفارش گذاری مواد اولیه مورد نیاز(
8-تسلط کامل به کامپیوتر و مجموعه نرم افزارهای 

MS-Office
  کارشناس خرید )یک نفر(

١-حداقل مدرک تحصیلی کارشناس��ی رش��ته های 
مدیریت بازرگانی و مهندسی صنایع

2-دارا بودن حداقل 5 سال سابقه در زمینه خرید 
و تدارکات ترجیحًا صنعت قند

3-تسلط به برنامه ریزی خرید، ارزیابی تأمین کنندگان
، عقد قرارداد

۴-توانایی تهی��ه قراردادهای تجاری، مس��تندات 
کمیسیون معامالت، منبع یابی و گزارش نویسی

5-تس��لط به آیین نام��ه معامالت دولت��ی و قانون 
برگزاری مناقصات

6-مه��ارت در انج��ام مذاک��ره )تواف��ق قیمت و 
کیفیت قراردادها با تامین کنندگان(

7-توانای��ی تحلیل ش��رایط و روند ب��ازار، قیمتها و 
انواع تامین کنندگان در جهت انجام بهترین انتخاب
8-دارا بودن نظ��م کاری و توانایی کنترل موجودی 
انبار)پیش بینی سفارش گذاری مواد اولیه مورد نیاز(
9-آشنا به مباحث لجستیک، امور گمرگ و ترخیص کاال 
١٠-تسلط کامل به کامپیوتر و مجموعه نرم افزارهای 

MS-Office
آگهی استخدام عکاس، فیلم بردار و تدوینگر )یک نفر(
١-حداق��ل م��درک تحصیلی کارشناس��ی در یکی از 

رشته های هنری
2-دارا ب��ودن حداق��ل 2 س��ال س��ابقه در زمین��ه 

فیلمبرداری، عکاسی و تدوینگری
3-خوش اخالق، خ��وش ذوق، خالق و ایده پرداز، با 
صداقت، دارای روحیه شاد، پرانرژی، مسئولیت پذیر
، توانای��ی انجام کار گروهی، منظم و وقت ش��ناس.
 ، Photoshop 5( ۴- تس��لط به نرم افزارهای
 )  Adobe After Effects , Premiere  
و  موبای��ل  ب��ا  فیلمب��رداری  و  عکاس��ی  توانای��ی 
دوربی��ن های حرفه ای در محیط باز و بس��ته، جهت 
اس��تفاده در ش��بکه ه��ای اجتماعی )اینس��تاگرام، 
و...( بن��ر   ، بروش��ور  چ��اپ  حت��ی  و  س��ایت  وب 
5- تس��لط به ساخت موش��ن و تیزرهای شبکه های 

اجتماعی
6-آشنا به اصول عکاسی، فیلمبرداری، نورپردازی، 

تنظیم نور و رنگ
7-توانایی س��ناریو نویس��ی ویدئوهای آموزش��ی، 

تبلیغاتی و معرفی محصول 
8-آشنا به نرم افزارهای ایندیزاین، الیستراتور، 
صفحه آرایی نش��ریات و کاتالوگ، مجله، بروش��ور 

وتسلط به امور چاپی
9-تسلط کامل به کامپیوتر و مجموعه نرم افزارهای 

MS-Office
روابط عمومی کارخانه قند فریمان

آگهی استخدام
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   اعتبار 
8میلیاردی 
 برای 
فرودگاه گناباد  
محمد صفایی، 
نماینده گناباد در 
مجلس گفت: با 
موافقت مدیرعامل 
شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی 
8 میلیارد تومان 
اعتبار برای تکمیل 
ساختمان و استقرار 
پلیس فرودگاه، 
نصب دستگاه های 
هواشناسی، 
خط کشی باند و 
فنس  کشی دیوار 
فرودگاه گناباد 
مصوب شده است.

مهدی توحیدی مدیرعامل 
ــاضــاب خراسان  شرکت آب وف
رضــوی بــا تأکید بــر اینکه بیش 
از 80درصـــد بارندگی های اخیر 
تــبــخــیــر مـــی شـــود و اثـــرگـــذاری 
ــرد:  ــ ــوان کـ ــ ــنـ ــ کـــمـــی دارد، عـ
مجموع خسارت سیاب های اخیر به تأسیسات 
آب وفاضاب استان بیش از 550میلیارد ریال برآورد 

می شود.
سیدابراهیم علوی با بیان اینکه در سال آبی 1400و 
1401کــه از ابتدای مهرماه سال گذشته تا شهریور 
سال جاری ادامه دارد 145میلیمتر دریافت نزوالت 
آسمانی داشتیم که نسبت به سال گذشته 25درصد 
بیشتر بوده است، اظهار کرد: امــروز در همه جای 
استان و شهر و روستاها آب آشامیدنی سالم و پایدار 

برقرار است.
وی ادامــه داد: در استان با توجه به روستاهایی که 
به تازگی تبدیل به شهر شده اند، 98 شهر داریم که 
یک میلیون و 900هزار نفر را زیرپوشش 100درصدی 
ــم که ایــن رقــم در روستاهای ما یک میلیون و  داری
352هزار نفر است که 93درصد جمعیت روستایی 

استان زیر پوشش خدمات ما قرار دارند.

بارندگی های اخیر سهمی در تقویت منابع آبی  ◾
نداشت

وی طول شبکه آبرسانی توزیع وانتقال این شرکت 
در خراسان رضــوی را 30هــزار کیلومترعنوان کرد و 
افزود: در حوزه شهری 431حلقه و در حوزه روستایی 
902حلقه چاه و در مجموع هزارو333حلقه چاه در 
اختیار داریم که در مجموع شهر و روستا 211چشمه 
و 79قنات در اختیار ما قرار دارد که حجم مخازن ما 
در شهرها 497هزارمترمکعب و در روستاها 305هزار 

مترمکعب است.

وی درخــصــوص وضعیت آب استان در تابستان 
پیش رو با اشاره به اینکه غیر از قوچان که از سد تبارک 
و شهر زاوین که از سد زاوین مشروب می شود در بقیه 
نقاط شهری و روستایی هزارو333 چاه آب داریم که 
تأمین آب را انجام می دهند، ادامه داد: بارندگی های 
بسیار خوب چند روز گذشته سهمی در تقویت منابع 
آب زیرزمینی نداشته و نزدیک به صفر بوده درنتیجه 
وضعیت آبی استان همچنان در وضعیت مرزی و 
شرایط خاص است که باید در مدیریت مصرف دقت 

داشته باشیم.

وی اظهار کــرد: آب شــرب روستاها عماً براساس 
شرب بهداشت افراد تهیه شده و سرانه تأمین آب 
در روستاها 120لیتر برای هر نفر در روز است که آمار 
نشان می دهد عدد مصرف ما در روستاها 199لیتر 
در شبانه روز برای هر نفر است که حدود 80لیتر برای 
هر نفر اضافه مصرف داریم که عموماً در بخش دام 
و باغچه است به گونه ای که برخاف تصور، سرانه 

مصرف در روستا ها از شهر بیشتر است.
وی افــزود: تعداد روستاهایی که دچــار کمبود آب 
هستند و با تانکر آبرسانی می شوند 900روستاست 

که 250روستا به صورت دائمی و مابقی روستاها در 
زمان کسری آب به صورت تانکر آبرسانی می شوند.

31درصد هدررفت آب در استان ◾
وی هدررفت و پرت آب در استان را 20درصد عنوان 
کرد و افــزود: میزان هدررفت آب بدون درآمــد ما در 
استان حدود 31درصد است که از این مقدار20درصد 
پرت واقعی آب و 11درصد یا خطای کنتورهاست یا 
انشعابات غیرمجاز و یا خارج از سیستم است که از 

این مقدار هیچ درآمدی بدست نمی آید.
وی افزود: درمجموع اگر بخواهیم شرایط آبی استان 
را با رنگ نشان دهیم 16شهر در شرایط قرمز و 11شهر 

در منطقه نارنجی که تولید و مصرف برابر است.
وی در بخش فاضاب با اشاره به اینکه هم اکنون در 
استان در هفت شهر و سه روستا دارای تأسیسات 
ــزود: به دنبال این هستیم با  فاضاب هستیم، اف
جذب سرمایه گذاران پروژه های فاضاب را در استان 

رونق دهیم.
ــاص و ویــــژه در شــرکــت  وی یــکــی از کـــارهـــای خــ
آب وفاضاب استان را جهاد آبرسانی به روستاهای 
کم برخوردار عنوان کرد و گفت: یک سری اقدامات 
اجرایی در برخی روستاهای مشکل دار را به کمک 
خیران انجام دادیــم که در حال حاضر آبرسانی در 

حدود 50روستا صورت گرفته است.
وی افـــزود: در کنار کمک خیران در زمستان سال 
گذشته قراردادی به مبلغ 580میلیارد تومان با سپاه 
پــاســداران بستیم که در مرحله نخست آبرسانی 
121روستای مشکل دار طی دو سال باید انجام شود 
و در فهرست تکمیلی 300روستا اضافه شد که در 
این مدت 420روستای مشکل دار با عنایت دولت و 
مجلس و اعتبارات خوبی که به حوزه روستایی داده 
شد به همراه جهاد سازندگی آبرسانی خواهند شد و 

مشکات این روستاها مرتفع می شود.

مکیدن آب منطقه توسط باغ ویالها ◾
مدیرعامل شرکت آب وفاضاب خراسان رضوی در 
پاسخ به پرسش خبرنگار قدس در مورد غارت منابع 
آبی توسط باغ ویاهای اطراف و تمهیدات اندیشیده 
شده درایــن خصوص، با اشــاره به اینکه در حوزه 
باغ ویاها با یک آسیب جدی مواجه ایم، اظهار کرد: 
باغ ویاهای مشهدی ها در شهرستان های طرقبه 
شاندیز و... جمعیت زیادی را در روزهای تعطیل در 

خود جای می دهند که عموماً بدمصرف هستند.
علوی افــزود: روند توسعه باغ ویاها تهدید واقعی 
برای شهرستان مشهد و شهرهای اطراف خواهد 
بود؛ چراکه چاه های شرب در غرب مشهد قرار دارند 
و توسعه باغ ویاها کانون های مصرف آب دشت 
را که چاه ها از آن تغذیه می کنند با یک کاربری 

غیرمجاز رو به نابودی برده است.
ــرده  ــه ایــنــکــه مــتــأســفــانــه پــشــت پ ــا اشــــاره ب وی ب
باغ ویاسازی ها و توسعه بی رویه و تفکیک زمین های 
کشاورزی که تبدیل به چهاردیواری شده سودهای 
کانی نهفته اســت و تیم های مختلفی در این 
زمینه مشغول فعالیت هستند، گفت: شرکت 
آب وفــاضــاب به تنهایی نمی تواند جلو این افراد 
بایستد و متأسفانه افــراد سودجو در باغ ویاهای 
ــراف در حــال مکیدن آب بــومــی هــای منطقه  اطــ

هستند. 
وی ادامه داد: این موضوع یک سالی است در استان 
درحال پیگیری است، اما باید بقیه دستگاه ها هم 
وارد کارشوند، دستگاه متولی نباید اجازه دهد شبانه 
دور زمین های کشاورزی چهاردیواری ساخته شود و 

منابع آب زیرزمینی را غارت کنند.
وی افزود: درشهرستان طرقبه شاندیز سرانه تولید 
آب 500 لیتر بــرای هر نفراست که ایــن رقــم برای 
شهرهای قرمز عنوان می شود و هیچ روز تعطیلی 

نیست که در این منطقه آب کم نیاوریم.

مدیرعامل شرکت آبفا خراسان رضوی در پاسخ به قدس عنوان کرد

»باغویالها«
آفتمنابعآبی

خبرخبر
روزروز

آیت اهلل  علم الهدی: نظام سرمایه داری به دنبال انحراف آموزش و پرورش اسالمی است
نماینده ولــی فقیه در خــراســان رضــوی گفت: تفکرات 
سکوالریستی نظام سرمایه داری با تمام توان به دنبال 
این است تا نظام آموزش وپرورش اسامی را با آموزه های 

شیطانی خود دچار انحراف کند.
به گزارش قدس آناین، آیت هللا سیداحمد علم الهدی 
در دیدار جمعی از اعضای بسیج فرهنگیان که به میزبانی 

دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان برگزار شد، با اشاره به 
یکی از فرمایشات امام خمینی)ره( در تجلیل جایگاه تعلیم 
و تربیت اظهار کرد: انقاب اسامی نه محدود به تغییر 
حاکمیت بلکه یک انقاب با ماهیت فرهنگی بود و اساساً 
مردم به این خاطر قیام کردند که اسام و مبانی فرهنگی آن 
را بر همه امور خود حاکم و مسلط کنند و در میان این امور، 

آموزش وپرورش ازجمله مهم ترین عرصه هاست.
آیت هللا علم الهدی ضمن تأکید بر اینکه وحدت حوزه و 
دانشگاه به عنوان یک ضرورت راهبردی در نظام آموزشی 
کشور، زمینه ساز تحقق دین مداری در جریان تعلیم 
و تعلم اســت، گفت: باوجود اینکه عمده چهره های 
فاضل و سرشناس علمی در تاریخ، برخاسته از مدارس 

ــد، از زمــان  ــوده ان علمیه مبتنی بــر عــلــم آمــوزی دینی ب
مشروطه برخی غرب گرایان در تاش برای القای مبانی 
سکوالریسم در نظام علمی کشور و جدایی حوزه های 
علمیه از دانشگاه بودند و این موضوع به طور خاص 
در دوران رضاخانی به اوج رسید و تا حکومت طاغوتی 

پهلوی دوم نیز امتداد پیدا کرد.

یاد
    برگزاری مراسم بزرگداشت نادر طالب زاده 

در بیرجند 
مراسم بزرگداشت مرحوم نادر طالب زاده مستندساز، 
تهیه کننده و مجری کارشناس انقالبی صداوسیما 

با حضور جمعی از مردم و مسئوالن در حسینیه 

جماران بیرجند برگزار شد.
به گزارش مهر، حجت االسالم والمسلمین 

حمیدرضا غریب نیا، فعال فرهنگی جبهه انقالب 
اسالمی و از دوستان نزدیک مرحوم طالب زاده با 

بیان اینکه در گام دوم انقالب شاهد ظهور الگوهایی 

برای جوانان و نسل جدید انقالب هستیم، 
خاطرنشان کرد: امثال حاج قاسم و مرحوم نادر 

طالب زاده از افرادی هستند که در جبهه های 
متفاوت هم حضورشان برای کشور مایه برکت بود 

و هم شهادتشان خون جدیدی در رگ های ملت 

تزریق کرد.
این فعال فرهنگی با اشاره به اینکه مرحوم طالب زاده 
از افرادی بود که شهید زندگی کرد، افزود: طالب زاده 

از ظلمات زندگی غرب هجرت کرد و به سمت نور 
والیت آمد.
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در استان

ج
/1

41
06

65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/4

01
00

22
0

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/1

40
30

11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/1

40
58

59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ط
/4

01
01

71
4

نقاشی گلستان رنگ روغنی، 
پالستیک، آکرولیک بتونه کناف

تعمیرات، پایین ترین قیمت
09152020678-09158080678

ج
/4

01
00

58
6

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1

40
81

35

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1

40
60

69

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1

40
40

11

ج
/4

01
00

33
5

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

38824494

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

ط
/1

41
14

48

تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"

09155597618-37532823

ط
/1

41
14

07

گازرسانی

عالی ومناسب
تعمیرات بنایی 

وبازسازی 
بناهای قدیمی 
09151118806

دفترمهندسی معماری نیکخو

ج
/1

41
24

67
ج

14
01

72
1

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

 09153587292-38324530

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1

40
81

90

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1

41
24

56

خریدار عادالنه

ط
/1

40
09

39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

ط
/9

91
17

41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ط
/1

41
06

37

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ج
/1

40
41

65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

پ
/1

40
42

52

پ
/1

40
42

53
ط

/4
01

00
74

8

تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

ج
/1

40
57

47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/1

40
70

77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
 / 

40
10

09
05

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

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

051-37285662
نبش مطهری جنوبی13

ط
/4

01
00

18
8

استخدام بزرگ 
باشرایط ویژه
1-حسابدارباتجربه
2-حسابدارمبتدی

3-کارورزحسابداری
09014675737

05138928558 
بدون پرداخت شهریه 

دریافت حقوق
 ازروزاول آموزش

اینستاگرام
Anjoman_h

تلگرام 
Anjomanh

باهمکاری
 انجمن حسابداران و

حسابرسان خراسان رضوی

ج
/1

41
07

01

آموزشگاه های
تخصصی

حسابدار

ج
/4

01
01

64
9

ج
/1

40
61

06

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1

40
58

58

ط
/4

01
00

35
5

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

کارگر ساده

خرید و فروش
ضایعات



جمع آوری 100 
معتاد متجاهر 

در مشهد
سرهنگ دهقانپور 
رئیس پلیس مشهد 

گفت: در اجرای 
طرح ارتقای امنیت 

اجتماعی 100 
معتاد متجاهر 
و کارتن خواب 

در بولوار توس 
جمع آوری و به 

مراکز ترک اعتیاد 
منتقل شدند. این 

طرح 48 ساعت 
زمان برد و همکاری 

شهروندان در این 
زمینه جای قدردانی 

دارد.

خبرخبر
روزروز

 نخستین عمل  ◾
و مرگ یک زن

وقــتــی آقـــای دکــتــر هــمــســرم را 
معاینه کــرد مــدعــی شــد همه 
چیز عــادی اســت و هیچ جای 
ــدارد و ایــن درد  نگرانی وجــود ن

بعد عمل طبیعی است!
صحبت های پزشک درحالی مطرح می شد که حتی 
دستور یک آزمایش و بررسی وضعیت بیمار را هم 
نداد. به خانه برگشتیم و درد همچنان امان همسرم 
را بریده بود، او را دوباره به بیمارستان منتقل کردم و 
وقتی وضعیت او را مشاهده کردند دستور بستری 

شدن همسرم را دادند.
از صحبت ها و واکنش ها پی بردم همسرم پس از 
عمل دچار خون ریزی داخلی شده بود. لحظاتی 
بعد او را به اتاق عمل منتقل و برای بار دوم مورد 
عمل جراحی قرار گرفت. آن قدر خون ریزی او شدید 
بود که هشت واحد خون به او تزریق شد اما هیچ 

فایده ای نداشت.
همسرم را از اتاق عمل به آی سی یو منتقل کردند و 
چند ساعت بعد برای بار سوم به اتاق عمل رفت. 
اما این اقدام ها هیچ فایده ای نداشت و همسرم 
بی هوش شد. حتی مسئوالن بیمارستان واقعیت 
ماجرا را به من نگفتند. آن ها می گفتند همسرت را 
خودمان در حالت بیهوشی نگه داشته ایم در حالی 
که او به کما رفته بود و 6 روز بعد هم از دنیا رفت. حاال 
من خواستار رسیدگی به کوتاهی پزشک معالج 
هستم. او سبب مرگ همسرم شده است. با توجه 
به اینکه موضوع در حوزه شعبه ویژه رسیدگی به 
جرایم پزشکی بود پرونده به شعبه 201 ارجاع و روی 

میز بازپرس طاهری قرار گرفت.
بازپرس پرونده از سازمان نظام پزشکی خواست 
ماجرا در هیئت بدوی انتظامی مطرح شود و میزان 

قصور پزشک را معلوم کنند. جلسه هیئت بدوی 
انتظامی تشکیل شــد و کارشناسان 50درصـــد 
پزشک را مقصر فوت بیمار معرفی کردند چراکه 
او باید با مشاهده افت فشار و کاهش ضربان قلب 
متوفی به موقع مداخله پزشکی را رقم مــی زد. در 
ادامه پزشک احضار و پای میز محاکمه حاضر شد.
از ســوی دیگر پزشکی قانونی مشهد هم پس از 
اعتراض پزشک مذکور به اعالم نظرهای صورت 
گرفته با دستور بازپرس پرونده اعالم نظر کرد و برای 
بار دوم پزشک را در ماجرای فوت بیمار به میزان 

اعالم شده مقصر دانست.

مرگ جوان 30 ساله بعد از عمل معده ◾
اما این پرونده هنوز از روی میز بازپرس شعبه جمع 
نشده بود که یک شکایت دیگر هم واصل شد که 
باز هم اسم همین پزشک در پرونده مرگ یک جوان 

30 ساله دیده می شد.
 شاکی پرونده پس از حضور در شعبه مدعی 
شــد: تنها فــرزنــدم کــه پسر 30 ســالــه ای بــود از 
طریق صفحه اینستاگرامی ایــن پزشک بــا او 
آشنا شد و باتوجه به اینکه اضافه وزن داشت با 
مشاوره پزشک مذکور مقرر می شود برای عمل 
»بای پس معده« اقدام کند. برای او وقت عمل 

گذاشته می شود و چند روز بعد به بیمارستان 
خصوصی )همان بیمارستان قبل( مراجعه و 
تحت عمل جراحی قــرار می گیرد. وقتی پسرم 
مرخص شد درد دل دست از سر او بر نداشت و 
مجبور شدیم به مطب آقای دکتر مراجعه کنیم.
اما این پزشک اهمیتی به ماجرا نداد و عنوان کرد 
درد در محل عمل طبیعی است و چند روز بعد 
برطرف می شود. به خانه برگشتیم. اما درد که 
خوب نشد بماند در مدت 12 روز 20 کیلو وزنش 
کم شد. تب شدید به سراغ تنها فرزندم آمد و 
امانش را برید. او نمی توانست غذا بخورد. وقتی 
دیــدم پزشک معالج پاسخی نمی دهد به یک 
بیمارستان دیگر مراجعه کردیم که به سرعت 

دستور بستری شدن پسرم را دادند.
 او تحت عمل جراحی قرار گرفت ولی هیچ فایده ای 
نــداشــت پــســرم از دســتــم رفـــت. در ادامـــه او هم 

خواستار تعقیب قضایی پزشک معالج شد. 

محرومیت 6 ماهه از طبابت ◾
بازهم با دستور بازپرس پرونده موضوع به هیئت 
بدوی انتظامی نظام پزشکی مشهد منعکس و پس 
از تشکیل جلسه در نهایت قصور پزشک در این 
ماجرا مورد تأیید قرار می گیرد و اعالم می شود تنگ 
بودن قابل توجه خروجی معده به روده مشهود بوده 
که نیاز به عمل جراحی دیگر داشت و این ماجرا 
منجر به فوت بیمار شده است. در حالی این اعالم 
نظر روی میز بازپرس پرونده قرار می گیرد که هیئت 
مذکور در ادامه پزشک مذکور را تا 6 ماه از اشتغال 

حرفه ای در کل کشور محروم کرد. 
پــرونــده در حــال حاضر توسط بــازپــرس پرونده 
ــدگــی قــــرار دارد تـــا بــراســاس  در دســــت رســی
ــورت گــرفــتــه و مستندات  کــارشــنــاســی هــای صـ

پرونده تصمیم گیری شود.

پزشک سهل انگار دو خانواده را داغدار کرد

 2 پرونده قصور پزشکی 
روی میز دادسرا

خبر روز
 تصویب انتقال پادگان ارتش 

از سوی شورای عالی شهرسازی
شهردار مشهد گفت: انتقال پادگان لشکر۷۷ارتش 
در مشهد در جلسه شــــورای عــالــی مــعــمــاری و 

شهرسازی به تصویب رسید. 
سیدعبدهللا ارجائی افزود: شورای عالی شهرسازی 
در جلسه روز گذشته، تفاهم نامه سه جانبه بین 
ارتش، شهرداری و آستان قدس رضوی را با  نقشه 
مــورد توافق این سه دستگاه تأیید کرد و عملیات 
اجرایی این طرح به زودی آغاز می شود. اگر پادگان 
تحویل ما داده شود دوساعته آن را باز می کنیم. اما 
تحویل پادگان نیازمند طی شدن فرایند اداری است 

و امکان دارد کمی طول بکشد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شــورای 
شهر مشهد نیز گفت: زمین های بخش پادگان و 
آبشار2ارتش، 3۷۴ هکتار است که سهم شهری 

آن، 213هکتار است. 
حمید ضمیری افــزود: ایجاد فضای سبز، بــاغ راه و 
بازگشایی پنج محور شرقی، غربی و تعریض خیابان 
ثامن از جمله اقدام هایی است که در این مسیر انجام 

خواهد شد. 
وی ادامه داد: سوله های تاریخی، میدان صبحگاه، 
حمام تاریخی پادگان و فضای سبز موجود ارتش 
حفظ مــی شــود و بــه عــنــوان فضاهای فرهنگی و 

تفریحی مورد استفاده قرار می گیرد. 

در حاشیه ◾
این در حالی است  که این روز هــا دیوار ها و ورودی 
پادگان در حال رنگ آمیزی و بهسازی است که این 
نکته می تواند از این حکایت داشته باشد که تخلیه 

پادگان در آینده نزدیک هم متصور نیست.

در شهر3

WWW.QUDSONLINE.IR4181 سه شنبه 20 اردیبهشت 1401  8 شوال1443  10 می 2022   سال سی و پنجم    شماره 9802   ویژه نامه

کشف و توقیف ۲0 تن روغن مایع خوراکی در مشهد
رئیس اداره نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی شهرستان 
مشهد از توقیف بیش از 1۸هزار کیلوگرم روغن مایع و 

بیش از هزار کیلوگرم روغن سرخ کردنی خبر داد. 
به گزارش قدس، سیدعلی اکبر نصری سرآسیا گفت: 
در راستای مبارزه بی امان با قاچاق کاال، احتکار و عرضه 
خارج از شبکه توزیع و انجام مستمر نظارت و بازرسی، 

در گشت مشترک کارشناسان بازرسی جهاد کشاورزی و 
سربازان گمنام اطالعات سپاه خراسان رضوی همچنین 
با بررسی های انجام شده ماجرای احتکار این محموله 

لو رفت.
از همین رو کارشناسان به محل وقوع تخلف در بولوار 
پیامبراعظم)ص( مراجعه و تعداد یک هزارو 125گالن 

تــا 1۸کیلویی و ۸3 گالن روغــن ســرخ کردنی کشف   16
کردند. در ادامه برابر دستور مقام قضایی کاالها توقیف 
و به دلیل عدم همکاری و مراجعه مالک ملک و صاحب 
کاالی مکشوفه، روغن ها از محل بارگیری و به انبار امین 

انتقال و محل توسط پلیس اماکن پلمب شد.
وی اضافه کرد: در این راستا عامالن احتکار شناسایی و 

باتشکیل پرونده مراحل قانونی طی و این افراد به مرجع 
قضایی معرفی شدند.

وی بیان کرد: شهروندان می توانند مــوارد مشکوک را 
درخصوص احتکار، تقلب، گران فروشی و عرضه خارج از 
شبکه با شماره پیامک 3000۷65555 و یا شماره تماس 

12۴ اعالم نمایند.

پرونده
   عقیل رحمانی   یک پزشک مشهدی که با 

کوتاهی و قصورش موجب فوت دو بیمار در یک 
بیمارستان خصوصی شده بود، در حالی پای میز 

محاکمه کشانده شد که با رأی هیئت انتظامی نظام 
پزشکی مشهد برای 6 ماه از انجام فعالیت های 

پزشکی در کل کشور منع شد.
چندی پیش مرد میانسالی با مراجعه به دادسرای 
ناحیه ۲ مشهد این گونه طرح شکایت کرد: همسرم 
با دستور پزشک معالجش برای عمل کیسه صفرا 
به بیمارستانی خصوصی مراجعه کرد. طبق روال 

درمانی وقت عمل تعیین و پزشک مذکور هم برای 
انجام عمل در بیمارستان حاضر شد و اقدام های 
درمانی و تشخیصی صورت گرفت و پس از چند 
ساعت عمل جراحی، همسرم به بخش منتقل و 

درنهایت با نظر پزشک مرخص و به خانه منتقل شد.

وقتی همسرم را به خانه بردم او دائم از درد محل 
عملش با من صحبت می کرد و اینکه توان تحمل 

درد را ندارد. یکی دو روز بعد از این ماجرا احساس 
کردم باید مشکل چیز دیگری باشد و همسرم را به 

مطب دکتر معالج بردم.
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مهدی رستگار

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 1840
 به نش��انی: کوهسنگی 20 نرس��یده به میدان 

بهشتی پالک 43
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 

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: 09155105769
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای غالمرضا هوری پور

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 8685
 ب��ه نش��انی: نبش ف��ارغ التحصی��الن 18 پالک 

112/3 مسکن تات
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: 09153097400
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مص��وب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013002596 مورخ 1400/12/18 هیئت 
اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای محمود رمضانی فرزند علی اصغر در ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 457/59 مترمربع از پالک شماره 277 فرعی از 1- اصلی واقع در اراضی علی آباد 
بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی 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 نامه مربوطه این آگهی در دو نوب��ت 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 
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.      م.الف 348  آ40101113
تاری��خ انتش��ار نوب��ت اول: 1400/02/05                                    تاری��خ انتش��ار نوب��ت دوم: 

1400/02/20
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
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 140060306013001982 م��ورخ 1400/10/13 هیئت 
اول موض��وع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی ح��وزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اس��المی ایران با نمایندگی نیروی انتظامی به شناسه هویت ملی 
14003247176 به مس��احت کل 1601/50 مترمربع قس��متی از پالک های شمارات 1984 فرعی و 
1985 فرعی از 3- اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده 
مع الواسطه از آقایان علی نیازی شهری و محمدجعفر کریمی شهری مالکین رسمی محرز گردیده است، 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 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 ش��هرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داش��ته باش��ند 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 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 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 س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م.الف 347  آ40101114
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/5    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/20

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

ب��ا عنای��ت ب��ه م��اده 6 آیی��ن نام��ه اجرای��ی انتخاب��ات هی��ات مدی��ره و بازرس��ان اتحادی��ه ه��ای صنفی)موضوع 
تبصره3ماده22قان��ون نظ��ام صنف��ی(و در اج��رای مصوب��ه کمیس��یون نظ��ارت ب��ر س��ازمانهای صنفی شهرس��تان 
سبزوار،بدینوس��یله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف بافندگان فرش دس��تباف و 
خامه فروش شهرستان سبزوار دارندگان شرایط ذیل،دعوت میشود از روز دوشنبه مورخ 1400/02/05 ظرف مدت 
iranianasnaf.15 روز حداکثر تا روز دوش��نبه مورخ 1400/02/19 با مدارک ذیل،ابتدادرس��امانه ایرانیان اصناف
ir -س��امانه ساران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،با درج شناسه صنفی،نسبت به ثبت نام وبارگذاری 
تصاویر مدارک مربوط به ش��رح ذیل،اقدام و س��پس با ارئه اصل و تصویر مدارک ذیل الذکر،جهت ادامه فرآیند 
ثب��ت نام و تکمیل پرسش��نامه)در مهلت قانون��ی فوق(به دبیرخانه هیأت اجرایی برگ��زاری انتخابات اتحادیه های 
صنفی شهرس��تان س��بزوار واق��ع در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرس��تان س��بزواربه آدرس می��دان طالقانی 
خیاب��ان عالمه طباطبائی مراجعه نمایند. ش��رایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اس��المی ایران 2-اعتق��اد والتزام عملی 
به نظام جمهوری اس��المی ایران 3-نداش��تن سوءپیش��ینه کیفری مؤثر 4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند 
حجر،ورشکستگی و افالس 5-عدم اعتیاد به مواد مخدر 6-عدم اشتهار به فساد 7-داشتن حداق مدرک تحصیلی 
دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه 8-حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتادوپنج سال 
9-داش��تن پروانه کسب معتبر دائم 10-داشتن وثاقت و امانت مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه عکس4*3جدید 
پش��ت نویس��ی شده 2-سه سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن 3-سه سری تصویر پشت و 
رو از کارت ملی به همراه اصل آن 4-یک برگ تصویر از آخرین مدرک تحصیلی)حداقل دیپلم(یا گواهی معتبر به 
همراه اصل آن 5-یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن 6-یک برگ تصویر از اعتبارنامه 
افراد دارای س��ابقه عضویت درهیأت مدیره اتحادیه *داوطلبان محترم الزاما می بایس��ت قبل از مراجعه حضوری 
به دبیرخانه هیأت اجرایی،درس��امانه ایرانیان اصناف به ش��رح فوق الذکر، ثبت ن��ام الکترونیکی را انجام داده و 
سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه هیأت اجرایی مراجعه نمایند. *داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، 
اتاق اصناف و دستگاه های اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری، درانتخابات هیأت مدیره اتحادیه 
های صنفی، منوط به اس��تعفای آنان از ش��غل قبلی خود، پیش ازثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش 
اس��تعفای کارکنان اش��اره ش��ده پیش از ش��روع به کار در هئت مدیره اتحادیه الزامی است. *اسکن اصل مدارک 
شناس��نامه-کارت ملی-پروان��ه کس��ب-اعتبارنامه و مدرک تحصیلی هن��گام ثبت نام الزامی می باشد*براس��اس 
دادنامه ش��ماره 1165*-1166مورخ1399/9/29هیات دیوان عدالت اداری و بخش��نامه های مرکز اصناف و بازرگان 
ایران،اعضای اتحادیه هایی که بیش از دودوره متوالی یاچهاردوره متناوب در اتحادیه عضویت داشته اند،مجازبه 

ثبت نام نمی باشند. 
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار )هیئت اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی( » آگهی ثبت نام نوبت اول « 
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 بدین وس��یله از کلیه اعضای ش��رکت مذکور و یا 
نمایندگان قانونی ایشان دعوت میشود تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت که 
راس س��اعت 11 مورخ 1401/3/3 در محل مجتمع 
واقع در گلبهار نبش مهرگان 13تش��کیل میشود 
حضور بهم رس��انند .کس��انیکه ام��کان حضور در 
جلسه را ندارند میتوانند تا یک روز قبل از مجمع 
در ساعات اداری به دفتر تعاونی مراجعه ووکالت 
کتبی خودرا به ش��خص مورد نظر جهت شرکت در 
جلس��ه ارائه نمایند ضمنا هر عضو حداکثر وکالت 
س��ه نفر و ه��ر غیر عضو میتوان��د وکالت یک نفر 
را عهده دار باش��د.ضمنا از داوطلبان عضویت در 
هیئت تصفیه ویا ناظر تصفیه دعوت میشود ظرف 
10 روز از تاریخ دعوتنامه به آدرس فوق مراجعه 
وتقاضای خودرا کتبا به مدیر عامل تحویل ورسید 

دریافت نمایند.
دستور جلسه:1-گزارش هیئت مدیره وبازرس

2-تصویب صورتهای مالی سالهای 1392 الی 1400
3-تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401

4-انتخاب هیئت تصفیه و ناظر تصفیه )به شرط 
تصویب انحالل شرکت در مجمع فوق العاده(

5-دادن ماموری��ت به هیئ��ت تصفیه جهت ثبت 
تغییرات تعاونی

 هیئت مدیره تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن 
مهر شماره 25 مشهد به شماره ثبت 

30867)نوبت اول(
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   سرمایه گذاری 
در کویر  
جواد واحدی، معاون 
امور مجلس، حقوقی 
و استان های وزارت 
میراث فرهنگی، 
گردشگری و 
صنایع دستی گفت: 
کویر از جاذبه های 
منحصربه فرد ایران 
و خراسان جنوبی 
است که جذب 
سرمایه گذاران برای 
بهره مندی از این 
قابلیت را در برنامه 
داریم.

در  حاشيه

فعالیت چهار 
آسمان نمای 
دیجیتال در 
خراسان جنوبی

مدیرکل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان 
خراسان جنوبی گفت: 
کودکان با کسب 
تجربه های نجومی 
بیشتر، درک بهتری از 
دنیای طبیعی و بینش 
دینی دارند بر همین 
اساس برای نخستین 
بار در استان چهار 
آسمان نمای دیجیتال 
ثابت ایجاد شده که 
اکنون فعال است.
طاهره حمیدی در 
گفت وگو با ایرنا 
اظهار کرد: نخستین 
آسمان نمای دیجیتال 
در شهرستان مرزی 
درمیان ایجاد شد و پس 
از آن آسمان نمای شهید 
حاج قاسم سلیمانی در 
فردوس، آسمان نمای 
سربازان کوچک حاج 
قاسم در بیرجند و یک 
آسمان  نما در طبس 
راه اندازی شد تا آموزش 
علوم فضایی در کانون 
پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان دنبال شود.
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افقی ◾
۱. فیلمی ایرانی محصول سال ۱۳۸۴به 
کــارگــردانــی مهدی کــرم پــور 2. سنگ 
زیرین آسیاب – پیش رو -  پشت سر 
- گریختن ۳. خوش خلق – برچسب 
تــجــاری کــاال – واکــنــش تکرارشونده 
عصبی ۴. خودروساز آلمانی – افسانه 
- شــاخــه ای از اتومبیلرانی 5. شهر 
توت – حشره ای در هواپیما – وجوب 
- لغزنده 6. نکته سنجی – خواهر 
ــرادر اصــلــی – ســبــزی خوشبوی  ــ و ب
خــوردنــی 7. برنج پخته – طوالنی – 
مــرواریــد درشــت ۸. بز پیشرو گله - 
باالپوش – پسوند شباهت - شکاف 
9. سه کیلوگرم – غزال تیزپای فوتبال 
آسیا – درخــت خرما ۱0. واحــد پول 
غیررسمی خودمان – صوت دعوت به 
سکوت – مهم تر ۱۱. سه تای انگلیسی 
– وقــت و زمــان – خــانــدان - مساوی 

۱2.الزام شده– انعکاس – عضو پرواز 
۱۳. تناوب زراعی – سرمایه جاودانی – 
عصر و دوره ۱۴. آب شرعی – سرگشته 
– سلسله کریم خان - گروه ۱5. ماتادور 

– ورم معده

عمودی ◾
 ۱. کم وزن – پایان دادن – مالک شدن 
ــی – جـــوی خــون  ــ 2. شــبــیــه – وارسـ
۳.موشک بالستیک – برجستگی 
دوش سرهنگ - روادیــــد ۴. واحــد 
پول غنا – مسافرخانه بین راه – انحنا 
- روبــیــان 5. سفیدموی شاهنامه – 
اتــاق جلوباز - سرازیری 6. کدوتنبل 
– مشکل – رودخانه پرآب اروپایی - 
مکان 7. مخلوط شن و ماسه و آهک – 
سمبل – شکم خودرو ۸ . آکاسیف – 
جنبیدن پرچم 9. سالح رستم – دنیوی 
- بالنگ۱0. چهره – شاعر سرشناس 

روم قبل از میالد مسیح - روشنایی 
و فــروغ - بیماری ۱۱. وسیله – فلکه 
شهری – رنگ طبیعت ۱2. نوشیدنی 
تخمیری از شیر محصول کوه های 
قفقاز - زنده – نقطه سیاه روی پوست 
- مجانی ۱۳. متاع – نخ تابیده - یقین 
قلبی ۱۴. خیس – گیاهی آپارتمانی از 
تیره مارچوبگان - واسطه ۱5. کشمش 
– سینمای فاجعه آبـــادان – تقویت 

امواج رادیویی
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

پـــوســـتـــر فـــــراخـــــوان ششمین 
جشنواره رسانه ای ابوذر خراسان 
رضوی در آیینی با حضور جمعی 
از مسئوالن شهری و استانی در 

مشهد رونمایی و منتشر شد.
به گــزارش قدس آنالین، رئیس بسیج رسانه 
خراسان رضوی در آیین رونمایی از پوستر این 
جشنواره گفت: جشنواره رسانه ابوذر تجلی 
مسئله شناسی و مسئله فهمی و حرکت در 
مسیر حل مسئله از سوی فعاالن رسانه است.

مهدی شاد افزود: همه تالش جشنواره توجه به 
سمت مسائلی است که بار آن روی زمین مانده 
است و امیدواریم با این جشنواره اتفاق های 

مبارکی برای شهر و استان رقم بخورد.
ــا)ع( خــراســان رضوی  فرمانده سپاه امــام رضـ
هم گفت: یکی از مهم ترین موضوعاتی که 
رهبرمعظم انقالب تأکید کردند ضرورت خروج 
از محاصره تبلیغاتی و بازسازی انقالبی 

فرهنگ و رسانه است.

سردار سرتیپ پاسدار سیدهاشم غیاثی ادامه 
داد: تولید اندیشه و پشتوانه سازی علمی رمز 
موفقیت در عرصه رسانه است. رسانه های فعال 
باید رویکرد ایجابی و همسو با رویش ها داشته 
و مطالبه گر باشند.فرماندار مشهد هم اظهار 
کرد: هم اینک یک رویداد مهم در کشور در حال 
انجام است و دولت در یک اقدام قدرتمندانه 
تصمیم بزرگی گرفته و آن جراحی در عرصه 
اقتصادی است. محسن داوری افزود: همه باید 
دست به دست هم دهیم تا این رویداد مهم با 
موفقیت انجام شود و حــوزه ای که می تواند به 

این اقدام کمک کند رسانه است.
سیدعبدهللا ارجائی، شهردار مشهد هم با بیان 
اینکه فلسفه ذاتــی شکل گیری مشهد مرقد 
مطهر امام رضا)ع( است، افزود: در حال حاضر 
فاصله غربی ترین نقطه شهر مشهد تا حرم 
مطهر ۱7کیلومتر و فاصله شرقی ترین نقطه 
تاحرم 6کیلومتر است. با انتقال فرودگاه به خارج 

شهر، توسعه شرق مشهد هم انجام می شود. 

روستای خوش آب وهوا و سرسبز 
»بیدواز« که در 20 کیلومتری شهر 
اسفراین قرار گرفته، با زیبایی های 
فـــراوان خــود، به یکی از مقاصد 
اصلی گردشگران و طبیعت دوستان تبدیل 

شده است.
این روستا که دارای موقعیت اقلیمی کوهستانی 
و دره ای است؛ به عنوان یکی از ۱6روستای هدف 
گردشگری خراسان شمالی به شمار می آید و به 
دلیل برخورداری از آب فراوان، وجود رودخانه ای 
ــه دائــمــی  ــ ــان ــه تــنــهــا رودخــ ــ حــیــات بــخــش -ک
شهرستان اسفراین است-، درختان انبوه و نیز 
آثار باستانی متعدد و مناظر و چشم اندازهای 
طبیعی، هم اکنون به عنوان دهکده ای توریستی 
شناخته شــده و بسیاری از مــردم اسفراین و 
مسافرانی از راه دور و نزدیک، تعطیالت خود را 
در دل طبیعت کم نظیر و باغ های سرسبز این 

روستا سپری می کنند.
مردم این منطقه با گویش »تــات«ی صحبت 

می کنند و میهمان نوازی آنان شهره است؛ کافی 
است فقط یک شب را در این روستای بهشتی 
ســر کنید تــا لــذت مــعــاشــرت بــا ایــن مــردمــان 

خونگرم و دوست داشتنی را ببرید.
روستای بیدواز از توابع دهستان میالنلو در 
بخش مرکزی شهرستان اسفراین قرار دارد و 
از شمال شرق به دهستان گلیان شهرستان 
ــه دهــســتــان شــاه جــهــان  شـــیـــروان، از شـــرق ب
شهرستان فــاروج، از جنوب به دهستان بام و 
صفی آباد و از غرب به دهستان روئین اسفراین 

محدود است.
ازجمله جاذبه های گردشگری منطقه می توان 
بــه چشمه »عــلــی بـــره« در ابــتــدای ورودی 
روستا، چشمه مسجد و چشمه رشیدالدین 
بـــیـــدوازی، رودخـــانـــه دائــمــی و ســد بــیــدواز 
ــرد. رودخــانــه بــیــدواز از دامنه های  اشـــاره ک
 شمالی کوه شاه جهان سرچشمه می گیرد 

و یکی از پــرآب تــریــن رودخــانــه هــای 
خراسان است.

»ابوذر« فراخوان داد  »بیدواز« مقصد سرسبز طبیعت دوستان

امـــــــام 
جــــــمــــــعــــــه 

بجنورد از خام فروشی 
مواد معدنی استان انتقاد کرد و گفت: در حوزه 
معادن خراسان شمالی بی تدبیری، ناهماهنگی، 
نبود مدیریت صحیح و خام فروشی وجود دارد.

ــــوری در  ــا ن حــجــت االســالم والمسلمین رضـ
گفت وگو با مهر درخــصــوص ظرفیت معادن 
خراسان شمالی برای سرمایه گذاری اظهار کرد: 
26۸معدن ثبت شده در خراسان شمالی وجود 
دارد کــه تنها ۱57مــعــدن فعال اســت، مابقی 
معادن یا فعال نیستند یا سرمایه گذاری برای آن 
ورود پیدا نکرده است و چون نتوانسته سرمایه 
تأمین کند، مشمول ماده 20 شده و از فعالیت 

خلع شده است.

امــــــــــام 
جمعه بجنورد 
تصریح کرد: این معادن 
بیشتر مربوط به سنگ های زینتی می شوند 
که انواع و اقسام آن در خراسان شمالی موجود 
است، اما در این بخش، بحث خام فروشی در 

معادن وجود دارد.
وی افــزود: از آنجایی که این سنگ ها در خود 
استان فراوری نمی شوند بخش عمده ای از آن ها 
به خراسان رضــوی، اصفهان و سایر استان ها 
ــال کــه پــس از فـــراوری بــه فـــروش گذاشته  ارسـ

می شوند.
حجت االسالم نوری بیان کرد: شایسته است 
زیرساخت فراوری این سنگ ها در خود استان 
فراهم شود تا سرمایه گذاران به این مبحث ورود 

پیدا کنند، زیــرا دیگر هزینه بسیار سنگینی 
در بخش حمل ونقل بــر ســرمــایــه گــذاران وارد 
نمی شود و از سوی دیگر زمینه اشتغال زیادی را 

برای جوانان استان فراهم خواهد کرد.
ــی فقیه در خـــراســـان شــمــالــی از  نــمــایــنــده ولـ
شــرکــت هــای دانش بنیان خــواســت در بخش 
معدنی خراسان شمالی ورود و سرمایه گذاری 
کنند تــا از خــام فــروشــی و هــدررفــت سرمایه 

جلوگیری شود.
امام جمعه بجنورد تصریح کرد: معادنی که در 
خراسان شمالی وجود دارند به درستی مدیریت 
نمی شوند؛ بخشی از این سرمایه ها به وسیله 
بانک ها بلوکه شده اند و اجــازه فعالیت به این 
معادن داده نمی شود که امیدواریم با تدابیر 

دولت محترم این مشکل برطرف شود.

تلنگرتلنگر

 انتقاد 
 امام جمعه بجنورد 

 از خام فروشی معادن 

مردان آسمانی

خبر

جشنواره خراسان گردی

شهید غفار رامین فر 
والدت: ۱۳2۳/02/20

محل والدت: قائن
شهادت: ۱۳59/07/02

یزدی بیستم ارديبهشت۱۳2۳ در روستای 
پهنایی شهرستان قاينات به دنيا آمد.

دوران ابــتــدايــی را در دبــســتــان چــهــار کالسه 
روســتــای پهنايی قــایــن گــذرانــد. بـــرای ادامــه 
ــه شــهــر قــایــن رفـــت و در مــدرســه  تحصيل ب
راهنمايی اين شهر به تحصيل مشغول شد. 
ــازم و در پيشاهنگی  پــس از آن بــه تــهــران عـ

پذيرفته شد.
از کودکی دارای هوش سرشاری بود به طوری 
که در 6 سالگی توانست به کمک پــدرش در 
خــوانــدن قــرآن مسلط شــود. از کودکی عشق 
ــه اهـــل بــيــت و امــامــان مــعــصــوم)ع(  ــادی ب ــ زي
به خصوص امام حسين)ع( داشت. زمانی که 
پدرش عازم کربال بود به خاطر عالقه زيادی که 
به اهل بيت و امام حسين)ع( داشت، با اصرار 

زياد با پدرش عازم کربال شد.
دوران متوسطه را در دبيرستان پهلوی تهران 
شــروع کــرد و پس از گرفتن ديپلم، در آزمــون 
دانشگاه نام نویسی کــرد و در رشته خلبانی 
دانشگاه شــيــراز پذيرفته شــد. پــس از اتمام 
دانشگاه بــرای ادامــه تحصيل تکميلی عازم 
آمريکا شد که با اتمام آن به ايران بازگشت و در 

نيروی هوايی به کار مشغول شد.
سال ۱۳5۴، در ۳0 سالگی ازدواج کرد که ثمره 

اين ازدواج يک دختر است.
در دوران حکومت ستمشاهی در پايگاه های 
هوايی شيراز و همدان به نشر اســالم و آگاه 
ساختن خلبانان به وضعيت کشور اهتمام 
می ورزيد. اين عمل را تا آنجا ادامه داد که در 
ســال ۱۳56 حين توزيع اعالميه های معمار 
بزرگ انقالب حضرت امام خمينی)ره( توسط 
ســـاواک در پايگاه هــوايــی هــمــدان دستگير و 

بازداشت شد.
شهيد رامين فر در کشف کودتای نوژه و برمال 
شدن توطئه و دستگيری عوامل مزدور منافق 
ــردن انــقــالب را  کــه قــصــد تــخــريــب و از بــيــن بـ
داشــتــنــد از خـــود فــعــالــيــت هــای چشم گيری 
نشان داد که اقدام ها و فعاليت های وی زبانزد 

نيروهای پايگاه بود.
با شــروع جنگ تحميلی به عنوان خلبان در 
مأموريت های بــرون مــرزی شرکت می کرد. او 
فرماندهی واحد هوايی عمل کننده در غرب را 
به عهده داشت. در اين زمينه بنا به اظهارات 
همکارانش رشادت های قابل توجهی از خود 

نشان داد.
آخرين مأموريت شهيد غفار رامين فر برای در 
هم کوبيدن مواضع و استحکامات رژيم بعثی 
صدام در قلب عراق، در تاريخ ۱۳59/07/02 
صــورت گرفت، امــا ايشان پس از آن به وطن 

بازنگشت.
بــا ســقــوط هواپيمايش در خــاک دشــمــن، به 

شهادت رسيد و پيکرمطهرش مفقود شد. 

قابل توجه مسافران سرزمین وحی

تزریق واکسن مورد تأیید 
عربستان الزامی است

ــارت خراسان جنوبی گفت:  مدیرکل حج و زی
افــرادی که قصد سفر به سرزمین وحی دارند، 
دز سوم واکسن کرونا را باید از واکسن های مورد 
تأیید عربستان شامل آسترازنکا و یا سینوفارم 

تزریق کنند.
ابــوالــفــضــل نوفرستی در گــفــت وگــو بــا مهر با 
اشـــاره به نام نویسی حج در ســال جــاری بیان 
کــرد: اولویت اعــزام ویــژه افــرادی است که سال 

99نام نویسی کردند.
مدیرکل حج و زیــارت خراسان جنوبی با بیان 
اینکه با توجه به شرایط دولت میزبان امسال 
به طور استثنا افراد زیر 65سال به حج مشرف 
ــزود: افــراد بــاالی 65 سال اولویت  می شوند، اف
تشرف در سال های آینده هستند و مشکلی در 

اعزام به وجود نخواهد آمد.
مدیرکل حــج و زیـــارت خــراســان جنوبی اظهار 
کرد: چنانچه افــرادی موفق به نام نویسی نشده 
و یا متقاضی جابه جایی کاروان ها هستند تنها 
تا 72ساعت آینده با مراجعه به دفاتر کــاروان، 
ثبت نام خود را قطعی کنند تا از تشرف باز نمانند.

سرپرست گــروه برنامه ریزی، جذب 
و نـــگـــهـــداری اهــداکــنــنــدگــان در 

انــتــقــال خـــون خــراســان رضــوی 
گفت: افزایش مصرف خون و 

فراورده های خونی به دلیل 
افــزایــش اعــمــال جــراحــی 
ــس از مــــــاه مـــبـــارک  ــ پـ
رمــضــان، مــوجــب سیر 
نزولی ذخیره خــون در 
این استان شده است.
ــد  ــمــ ــحــ ــ دکـــــــــتـــــــــر م
ــنــی  شــریــف الــحــســی
ــا ایــرنــا  در گــفــت وگــو ب
ضــمــن تــبــریــک هفته  
ــــخ  ی ــار ــ ســــالمــــت از ت
تـــــا ٢٣ اردیــبــهــشــت   ١٧

ــزود: هـــم اکــنــون  ــ ــ مـــاه اف
برای تأمین خون بیماران و 

بانک خون بیمارستان های 
ــوی، نــیــازمــنــد  ــان رضــ ــراســ خــ

اهــدای خــون از همه گروه های 
خونی هستیم؛ پایگاه های اهدای 

خون در مشهد و شهرستان ها پذیرای 
اهدای خون داوطلبان هستند.

 ذخایر خونی خراسان رضوی 
رو به کاهش است

مرتضوی فــرمــانــدار بشرویه گفت: 
مناصب و پست های دولتی فرصتی 
برای خدمت صادقانه به مردم است.
ــدار بــا مدیرکل  ــ  عــلــیــزاده در دی
بهزیستی خــراســان جنوبی 
ــنــکــه  افــــــــــزود: بـــــاوجـــــود ای
شهرستان بشرویه به عنوان 
یــکــی از شــهــرســتــان هــای 
مذهبی اســتــان )ملقب 
بـــه حسینیه خــراســان 
ــت ولـــی  ــ جـــنـــوبـــی( اســ
متأسفانه از آسیب های 
ــج مــی بــرد  اجــتــمــاعــی رنـ
کـــه مــتــأثــر از وضعیت 
ــی از  ــاشــ ــ اقــــتــــصــــادی ن
ــه  ــمــان ــای ظــال ــم هـ ــریـ ــحـ تـ
ــرایـــط روز  و هــمــچــنــیــن شـ
اجــتــمــاع، فــضــای مــجــازی، 
ــبـــاطـــات و ســرعــت  عــصــر ارتـ

تکنولوژی و مدرنیته است.
 در راستای برنامه های پیشگیرانه از 
آسیب های اجتماعی و معلولیت ها، 
ــرای برنامه های ســازمــانــی همراه  در اجـ

بهزیستی استان و شهرستان خواهیم بود.

 کاهش آسیب های اجتماعی 
در اولویت

مقدم     نورالدین )یــا فخرالدین( حمزه پسر 
علی ملک اسفراینی آذری)طوسی(؛ صوفی، شاعر 

و عـــارف قـــرن نــهــم هــجــری و از تــبــار رهــبــران 
سربداران بود.

شیخ آذری در سال 7۸۴ هجری قمری 
در اسفراین زاده شد و از آنجا که 

چــنــدی در طــوس مــی زیــســت، به 
»طــوســی« نــیــز شــهــرت یــافــت و 
چون زایش او در ماه آذر بود، آذری 
خــوانــده شــد. او ملک الشعرای 
ــار میرزا شاهرخ، پسر تیمور  درب
ــاگـــردان و مــریــدان  لــنــگ و از شـ
ــن طـــوســـی و شـــاه  ــدیـ ــی الـ ــحـ مـ

نعمت هللا ولی بود.
ــمــلــک( از ســوی  پــــدرش )عــبــدال

سربداران، صاحب اختیار اسفراین 
بود. در كودكی همراه با دایی خود به 

قره باغ رفت و با »الــغ بیگ« همبازی 
شد و دوستی عمیقی بین آنان پدید آمد. 

وی از جوانی شروع به شاعری و مدح سالطین، به ویژه 
سلطان شاهرخ تیموری كرد اما خیلی زود به عرفان 

روی آورد و به سلوک مشغول شد.
او دو بار با پای پیاده به حج رفت و یک سال 
در بیت هللا الحرام مجاور شد و در 
آنجا به تحقیق در مناسک 
حج و نیز تاریخ 

كعبه پرداخت و كتاب »سعی الصفا« را دربــاره 
مناسک حج نگاشت؛ سپس به هند رفت و در دربار 

احمدشاه اول بهمنی به مقام ملک الشعرایی و 
معلمی عالءالدین همایون بن احمدشاه 

رسید و كتاب »بهمن نامه« را به او 
تقدیم كـــرد. گفته اند كــه سلطان 

ــه شــیــخ آذری، یــک لک  احــمــد ب
روپیه )50 هــزار درهــم( داد تا در 
برابر سلطان تعظیم كند اما شیخ 

نپذیرفت.
شیخ آذری پس از مدت ها اقامت 
در دربار هند، خواستار بازگشت 
به ایران بود اما به دلیل عالقه ای كه 
احمدشاه بهمنی به وی داشت، 
با مخالفت او روبـــه رو می شد؛ تا 
اینكه همسر و فرزندانش نیز به 

هند برده شدند. با وجود این، پس از 
مدتی به ایران بازگشت و تا پایان عمر 

در اسفراین به تربیت شاگردان و عبادت 
و تألیف مشغول شد. وی درعین انزوا با شاهزادگانی 

چون عالءالدین همایون، بایسنقرمیرزا و الغ بیگ 
میرزا، پسران شاهرخ ارتباط داشت.

او در سال ۸66 هجری قمری، در ۸2سالگی 
وفات یافت و در محدوده شهر تاریخی 

بلقیس اســفــرایــن بــه خاک 
سپرده شد. 

»نورالدین حمزه اسفراینی« ملک الشعرای عارف

نام آوران خراسان
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