
 با ورود مقام قضایی در معاونت پیشگیری از وقوع 
انقالب  و  جــرم و حقوق عامه دادســـرای عمومی 
مشهد به موضوع نظارت بر روند سوخت گیری در 
جایگاه های سی ان جی شهر مشهد و حتی استان 
قوانین سبب  برخی  اجــرای  عــدم  مشخص شد 
شده تا جان افراد در این جایگاه ها با خطر مواجه 
انفجار یک دستگاه  شود. چندی پیش موضوع 
حاشیه هایی  مشهد  در  پــرایــد  ــواری  ســ ــودرو  خــ
ایجاد کرد. این حادثه که حین سوخت گیری این 
خودرو در یک جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی 
ابــراهــیــم زاده،  قاضی  تا  بــود، سبب شد  داده  رخ 

وقوع  از  پیشگیری  دادیــارحــوزه 
جرم دادسرای عمومی و انقالب 
تمامی  پیگیری  بـــرای  مشهد 
به صــورت میدانی  کــار  جوانب 

وارد عمل شود. ..

در مراسم اعالم مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران اسالمی عنوان شد

مساجد، نقطه اتصال به جامعه مهدوی
دستور دادستانی برای ممنوعیت عرضه 

سوخت به دوگانه سوزهای غیرمجاز

بمبهای ساعتی 
درجایگاههای

سیانجی!
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آیتهللاعلمالهدی:

 قیمومیتدولت
 براقتصاد،زندگیمردم 

رابههممیریزد
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در شهر3

دوم  و  بــیــســت  پنجشنبه  صــبــح   9 ســاعــت 
اردیبهشت روی دیــوار فروشگاهی در یکی از 
معابر مشهد پـــرده ای نصب شــده بــود با این 
نرخ  بــا  اقــالم مصرفی  تــوزیــع  )محل  مضمون 
مصوب( دو طرف این فروشگاه دو صف آقایان و 

خانم ها تشکیل شده که به راحتی در هرصف 
بیش از 200نفر ایستاده اند. با یکی دو نفر از 
آن هــا که همکالم شدیم دلیل صف را توزیع 
اقالمی مثل روغن، برنج، ماکارونی و سایر اقالم 
اساسی مورد نیاز به قیمت قبل و نرخ مصوب 

همین  کمبود  یــا  نبود  البته  می کنند.  اعـــالم 
مغازه های سطح  و  فروشگاه ها  در سایر  اقــالم 
و  افــراد  این  ازجمله گالیه مندی های  نیز  شهر 
صف بستن برای خرید بود. ساعت 10 صبح 
توزیع  عمده  مراکز  از  یکی  استقالل  خیابان 

پروتئینی مشهد افراد بسیاری در صف با  مواد 
هدف خرید گوشت مرغ و تخم مرغ به انتظار 
از آن هــا در مــورد این  از یکی  ایستاده بودند! 
شلوغی می پرسیم پاسخش این است: وقتی 

مرغ و تخم مرغ یک شبه قیمتش دو برابر...

صف های طوالنی مقابل فروشگاه ها برای یک نوبت خرید 

واکنشهیجانیجامعه یاتدبیردیرهنگام؟
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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      صفحه  1 خراسان

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان تامین اجتماعی و شعب پنجگانه 
مش��هد در حال تصفیه در روز ش��نبه  مورخ 1401/03/07 ساعت 17در محل سالن اجتماعات برج پارسیان 
طبقه منفی1 به آدرس مش��هد بلوار آموزگار – آموزگار 37 برگزار می گردد ازکلیه اعضای محترم تقا ضا 
میش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به دستور جلسه حضور بهم رسانند . اعضای محترمی که امکان حضور 
آنها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول 
نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر ش��خص غیر عضو تنها یک رای 

خواهد بود . 
اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همرا ه وکیل مورد نظر خود با در دست داشتن کارت ملی و برگ سهم باید 
از ساعت 8 تا 14 روزهای  سه شنبه و چهارشنبه   مورخه های 03و 1401/03/04  به دفتر شرکت واقع در 
بلوار آموزگار –آموزگار 37 برج پارسیان مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه مزبور توسط مقام مجاز ، برگه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد .
دستور جلسه :

1 - استماع گزارش هیات تصفیه و ناظر 
2-طرح وتصویب صورتهای مالی سالهای 1399 و1400

3-طرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال 1401
4- طرح وتصویب افزایش 57 درصدی حقوق مدیر تصفیه و حق الجلسات اعضای هیات تصفیه و ناظر 

4- طرح وتصمیم گیری در خصوص تمدید مدت تصفیه 
5- طرح وتصمیم گیری در خصوص ادامه ماموریت  هیات تصفیه وناظر )ابقاء (

6- در صورت عدم تصویب بند 3 انتخاب هیات تصفیه و ناظر جدید 
7- طرح و تصمیم گیری در خصوص امالک باقی مانده  

8- طرح و تصمیم گیری در خصوص جرائم شهرداری و جرائم تامین اجتماعی جهت اخذ پایانکار 
9- طرح وتصمیم گیری در خصوص اخذ مجوز واگذاری امالک هایپر و مهد کودک و .... به هیات مدیره ساختمان  

10- طرح وتصمیم گیری در خصوص مجوز تراکنش مالی فی مابین هیات تصفیه و هیات مدیره ساختمان در 
شرایط خاص و بحرانهای مالی  

هیات تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان تامین اجتماعی و شعب پنجگانه مشهد 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  نوبت اول
 شرکت تعاونی مسکن کارکنان تامین اجتماعی و شعب پنجگانه مشهد در حال تصفیه 
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کمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد مقدس
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف سفره خانه داران سنتی مشهد مقدس

در اجرای ماده » 11 « اصالحی آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
رساند  می  اطالع  به  بدینوسیله   96/04/24 مصوب  صنفی  نظام  قانون   22 ماده   3 تبصره  موضوع 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف سفره خانه داران سنتی مشهد مقدس با رعایت کامل 

مفاد دستورالعمل بهداشتی ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار خواهد شد.
سنتی  داران  خانه  سفره  صنف  اتحادیه  معتبر  کسب  پروانه  دارای  اعضاء  کلیه  از  بدینوسیله  لذا 
مشهد مقدس دعوت میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوکپی پروانه کسب معتبر به همراه 
کارت شناسائی عکس دار از ساعت 9 صبح لغایت 11 روز یکشنبه مورخ 1401/03/22 جهت شرکت در 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه به » تاالر بهشت « واقع در بلوار شهید صادقی ) سازمان آب 
(- نبش شهید صادقی 13  مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر 

اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند.
 تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره و دو نفر و بازرس علی البدل نیز یک نفر می باشد.

رعایت شیوه نامه های بهداشتی در حین برگزاری انتخابات مورد تأکید و الزامی است.
محل  به  ورود  اجازه  ماسک  بدون  افراد  به  صنفی،  های  اتحادیه  انتخابات  برگزاری  اجرائی  هیئت 

برگزاری انتخابات را نخواهد داد.

) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف سفره خانه داران سنتی مشهد 
مقدس به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی) اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف سفره خانه داران سنتی 
مشهد مقدس به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف
مجید سعیدی طبسی6سجاد اربابی1
سحر فرهنگ جو7علی عسگر پاشائی دستجردی2
سید حسین قارونی هاشمی زاده8علی اکبر رستم نژاد3
یحیی محمدزاده9احمد ساغری4
جواد ملکوتی10حمید سعیدی طبسی5

نام و نام خانوادگیردیف

رحیم سلمانی بایگی1

محمود مطهری نیا2

ش��هرداری گلبهار در نظر دارد به اس��تناد مصوبه شماره 36 مورخ 1400/9/21 شورای محترم اسالمی 
ش��هر واگذاری حق امتیاز جمع آوری پس��ماندهای خش��ک ش��هر گلبهار به مدت یکس��ال شمسی که تا 
دو س��ال دیگر )منوط به رضایت ش��هرداری( قابل تمدید می باش��د. از طریق مزایده عمومی به ش��ماره س��تاد  
3500109325500000 واگ��ذار نمای��د لذا از متقاضیان دع��وت به عمل می آید جهت دریافت اس��ناد مزایده و 
کس��ب اطالعات بیشتر به سامانه ستادایران به آدرس اینترنتی  WWW.setadiran.ir مراجعه نمایند.شهرداری 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. هزینه چاپ دونوبت آگهی با برنده مزایده می باشد.                         

          علیرضا اصغری- شهردار گلبهار

آگهی مناقصه- مرحله اول- نوبت دوم
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بدین وس��یله از کلیه اعضای  ش��رکت مذکور ویا نمایندگان قانونی ایش��ان دعوت میشود تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت که راس ساعت 10 صبح مورخ  1401/03/07 
در محل مشهد ، الهیه ،بلوار محمدیه 5 ، مجتمع باران ، بلوک 1 واحد 30 تشکیل میشود حضور 

بهمرسانند .
کسانیکه امکان حضور در جلسه را ندارند میتوانند تا  دو روز قبل از مجمع در ساعات اداری به 
دفتر تعاونی  مراجعه ووکالت کتبی خودرا به شخص مورد نظر جهت شرکت در جلسه ارائه نمایند 

ضمنا هر عضو حداکثر وکالت سه نفر وهر غیر عضو میتواند وکالت یک نفر را عهده دار باشد.
دستور جلسه:

1-اتخاذ تصمیم  در خصوص  انحالل شرکت 
2-تعیین مکان تصفیه

3-دادن وکالت به هیئت تصفیه جهت ثبت مصوبات جلسه مجمع عمومی فوق العاده
هیئت مدیره 

آگهی دعوت مجمع عمومی  فوق العاده  شرکت تعاونی  مسکن  کارگران روزنامه قدس
                                 به شماره ثبت 6416)نوبت دوم(                     تاریخ انتشار 1401/2/24
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شهرداری س��نگان در نظر داردپروژه عملیات اجرای آسفالت معابر شهر 
سنگان را از نوع آسفالت گرم دانه بندی شده بیندر و توپکا و ماسه آسفالت 
مورد نیاز معابر شهر سنگان را بامشخصات و شرایط کلی ذیل از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات دولت)ستاد( به شرکت های واجد شرایط و 

تولیدکننده آسفالت و پیمانکارن رتبه دار واگذار نمایند.
الف-مشخصات

محل اجرارتبه مورد نیازمدت پیمانمبلغ تضمین شرکت در مناقصه)ریال(مبلغ اعتبار)ریال(موضوع پروژه

شهرسنگان5 راه 3 ماه25/000/000/001/250/000/000اجرای آسفالت معابر شهری

شرایط آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(

ف
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1-محل تأمین اعتبار:اعتبارات منابع داخلی شهرداری و منابع دولتی و اسناد خزانه
2-شرایط متقاضی :داشتن گواهینامه رتبه و رشته و ظرفیت خالی آماده بکار

3-تعهدنامه امضاء و ممهور شده مبنی بر عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان 
دولت و رعایت ضوابط کار

4-ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی توسط پیمانکار
5-ارائه اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت

ب: سایر شرایط
1-ارائه ضمانت نامه ش��رکت در مناقصه معادل مبلغ فوق به مدت 2 ماه اعتبار و 

قابل تمدید
2-مهلت توزیع و عودت اسناد مناقصه و ارسال پیشنهادات و گشایش پاکت های 

مناقصه از طریق سامانه ستاد 
3-قسمتی از پرداخت های صورت وضعیت در قالب قیر تحویلی کارفرما خواهد بود.
4-رعایت مسائل ترافیکی و ایمنی کار و نصب عالئم ترافیکی مورد نیاز جهت 

اجرای پروژه بعهده پیمانکار می باشد.
5-آسفالت تحویلی می بایست طبق طرح اختالط و نشریه 101 و ظوابط و مقررات و 

دستورالعمل های ابالغی باشد.
6-کلی��ه مصالح مورد نیاز از نوع مصالح مرغوب و شکس��ته و اس��تاندارد بعهده 

شرکت تولیدکننده می باشد.
7-کرایه حمل آسفالت از محل کارخانه تا پروژه و هزینه قیرپاشی بعهده شرکت 

خواهد بود.
8-قیمت قیر براس��اس تاریخ انتشاراسناد مناقصه تعیین و تاپایان پیمان مالک 
عمل خواهد بود.)مبنای محاس��به بهای قیر،نرخ آن در تاریخ مورد نظر از س��امانه 

بورس کاال برای شرکت های قابل استخراج خواهد بود.(
9-پیمان مشمول تعدیل نیست.

آدرس: خراسان رضوی ، شهرستان خواف ، شهر سنگان ، تلفن 051541234443 
دورنگار 05154123799 

امیرتوکلی- شهردار سنگان
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 آگهی تأمین نیروی انسانی 
نگهبان

موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی ناظمان میثاق خراسان  
در نظ�ر دارد، از بی�ن متقاضیان واجد ش�رایط تعداد 45 نفر 
)م�رد( جهت نگهبانی و حفاظ�ت فیزیکی از تأسیس�ات انتقال 
نیروی فوق توزیع، در شهرستان های تابعه استان های خراسان 
رضوی ، ش�مالی و جنوب�ی از طریق برگ�زاری آزمون کتبی ، 
مصاحبه حضوری و س�نجش آمادگی جسمانی به شرح جدول 

ذیل، دعوت به همکاری نماید.
عالقمندان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیشتر و ثبت نام به 

سایت  www.mapsab.ir   مراجعه فرمایند.



   آغاز بازگشایی 
 پادگان مشهد 
از سه شنبه  
مهدی ناصحی 
نایب رئیس شورای 
اسالمی مشهد 
مقدس گفت: 
سه شنبه هفته 
جاری شاهد 
بازگشایی پادگان 
خواهیم بود و 
شهرداری باید 
همزمان با بازگشایی 
پادگان، برنامه 
عملیاتی اتمام پروژه  
را در اختیار عموم 
مردم قرار دهد.

مهدی توحیدی طی مراسمی 
بــا حضور وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
ــی، در ســومــیــن رویــــداد  ــامـ اسـ
بین المللی فهما، مشهد مقدس 
به عنوان »پایتخت فرهنگ و هنر 
مساجد ایــران اسامی« معرفی 
شد. وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی در این مراسم با 
اشاره به اینکه یکی از پنج برنامه اصلی و کان پروژه ها 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در راستای مردمی 
کردن فرهنگ و هنر مسجد پایه کردن فعالیت های 
فرهنگی هــنــری اســـت، عــنــوان کـــرد: هــر چقدرهم 
صحبت کنیم که می شود از مجموعه تأسیسات و 
مؤسسات مدرن که به فعالیت های فرهنگی و هنری 
می پردازند، صیانت کنیم و جهت دهی بدهیم که 
در راستای ارزش هــای دینی و مذهبی حرکت کنند، 

همیشه محل لغزش و اشتباه خواهد بود.

مساجد؛ شبکه اصیل فرهنگی ◾
دکتر اسماعیلی با اشاره به اینکه اساساً فناوری های 
مدرن دارای فلسفه هستند و حتماً یک سیر تاریخی 
روشنی دارند، افزود: برخی ها معتقدند نمی شود در 
چنین قالب هایی تصرف کنیم و حــرف خودمان را 
بزنیم، اما معتقدیم می توانیم از دستاوردهای تمدن 

جدید هم در مباحث خودمان استفاده کنیم.
وی افــزود: با این حال خاستگاه فناوری های مدرن 
ــه مــا نیست و مــزیــت اصــلــی و مطلق ما  مــربــوط ب
شبکه های گسترده مساجد، هیئات، تکایا و امامزاده ها 
هستند که شبکه اصیل فرهنگی برای ساماندهی همه 

حرکت های تاریخ معاصر ما بوده است.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه امام)ره( از چنین سازمانی 
بــرخــوردار بودند به طــوری که هرگاه در قــم، نجف یا 
ــواری از امــام بیرون  پاریس نکته ای، بیانیه ای و یا ن
می آمد بدون نیاز به شبکه های نوین و مدرن امروزی، 

حرف امــام در این شبکه گسترده مساجد منتشر 
می شد، افزود: متأسفانه در مقاطعی پس از پیروزی 
انقاب اسامی از این موضوع غفلت شد و تمرکز 
فعالیت کانون های دینی از مساجد به سایر بخش ها 

منتقل شد که اغلب به صورت ناقص اجرا می شد.
وی افـــزود: امـــام)ره( فرمودند مساجد سنگر است 
و سنگرها را حفظ کنید و ما در دولــت مردمی این 
دستور را در پیشانی فعالیت های فرهنگی هنری قرار 
داده ایم و جلو خواهیم برد و با سازماندهی و استفاده 
از ظرفیت ها، مزیت بــزرگ همه مطالبات انقاب 

را اجرایی خواهیم کــرد. وی تأکید کــرد: مساجد ما 
مهم ترین پایگاه شکل گیری انقاب اسامی، تداوم، 
تسریع، ارتقا و رسیدن به جایگاه تمدنی اسامی و 
اتصال آن به جامعه موعود و جامعه مهدوی است و 

این مسیر را باید از آن جایگاه ادامه دهیم.
وی به جهاد تبیین مورد نظر رهبری اشاره و اظهار کرد: 
جهاد تبیین امــروز فریضه است و ما با یک جبهه 
گسترده رسانه ای عبری-عربی-غربی و پروژه های 
صهیونیستی مواجه ایم که همه متحدند و پیام کانونی 
را در حال القا و منتقل کردن هستند که این دولت 

دینی و نظام اســامــی تــوان رفــع مسائل جامعه و 
مدیریت جامعه را ندارد و در هر موضوعی به دنبال 

پروژه ناراضی سازی و برهم زدن آرامش کشور است.
اسماعیلی با بیان اینکه امــروز کانون های فرهنگی 
هنری در 26هــزار مسجد فعال است که این شبکه 
گسترده باید در خدمت جهاد تبیین باشد، تصریح 
کرد: شبکه مهم تبلیغی در اختیار ما و مزیت اصلی 
جریان انقاب اسامی همین شبکه ها هستند که باید 
در این زمینه همه کانون ها فعال باشند به گونه ای که 
کانون های فرهنگی مساجد باید در متن جهاد تبیین 
باشند و دستاورد های بزرگ انقاب اسامی را فریاد 
بزنند و اجازه ندهند جریان های معاند فضای افکار 

عمومی را مطابق میل خودشان بسازند.

مسجد تطهیرکننده حرکت های انقالبی ◾
استاندار خراسان رضوی هم در این مراسم با اشاره به 
اینکه ما ظرفیت های سنتی بسیار خوبی داریم، اظهار 
کــرد: درعین حالی که ضــرورت دارد از ظرفیت های 
جدید و مــدرن به صــورت گسترده و دقیق استفاده 
کنیم، اما ظرفیت های منحصربه فرد ما ظرفیت های 
سنتی مثل هیئت های مذهبی، جلسه های قرآنی و 

کانون های فرهنگی هنری مساجد هستند.
نظری با بیان اینکه ظرفیت ها و فناوری های مدرن 
خیلی سخت می توانند مردمی باشند و نمی توانند 
امام و رهبر داشته باشند، افزود: ظرفیت های سنتی 
ظرفیت های اعتقادی و سنتی بسیارقوی هستند 
که اگــر با استفاده از ابــزارهــای مــدرن همراه باشند 
فوق العاده ما را جهشی در رسیدن به اهدافمان پرتاب 

خواهند کرد.
وی با تأکید بر اینکه مسجد تطهیرکننده، کنترل کننده 
و جهت دهنده حرکت های انقابی است، عنوان کرد: 
اگر در جایی هم خطایی صورت بگیرد فضای دراتصال 
به مسجد این خطا را اصاح خواهد کرد؛ پس تأکید 

بر مسجد در همه عرصه ها فوق العاده حائز اهمیت 
است. وی با اشاره به اینکه ما تشکل های زیادی در 
اتصال به مسجد داریم که قاعده مردمی دارند، اما 
این ها باید حتماً تبدیل به ظروف مرتبط با هم شوند 
و هماهنگی و ارتباط بین این تشکل ها وجود داشته 
باشد، اظهار کرد: باید با اتکا به مؤلفه های اساسی 
و عناصر اصلی تأثیرگذار، جهت ده و حرکت دهنده 
و فــوق الــعــاده، زمینه همپوشانی و هــم افــزایــی این 
هماهنگی ها ایجاد شود تا به سمت اهداف مد نظر 
حرکت کنیم.   نظری با بیان اینکه در این دوره از رویداد 
ملی فهما ۳۸ هزار اثر در سامانه بارگذاری شد، افزود: 
رویـــداد ملی فهما یک شبکه عظیم مردمی ایجاد 
کرده که از میان 26 هزار کانون کشور 2۰هزار کانون در 

سومین رویداد ملی شرکت کردند.
ــی، رئیس ستاد  ــ حــجــت االســام والمسلمین ارزان
فهما نیز در این مراسم با اشاره به اینکه فعالیت این 
کانون ها براساس هنر و فرهنگ شکل گرفته است، 
گفت: کــانــون هــای مساجد ظرفیت عظیمی بــرای 
جمهوری اسامی داشته و قابلیت کپی برداری برای 

تمام کشور های اسامی را دارند. 
وی بــا اشـــاره بــه اینکه امـــروز فــضــای بسیار خوبی 
درخــصــوص کــانــون هــای مساجد بــا نگاه ویــژه وزیــر 
فرهنگ و ارشاد اسامی داریم، افزود: خراسان رضوی 
به عنوان پایتخت فهما انتخاب شده و کانون های این 
استان براساس شاخصه های موجود توانسته اند این 

عنوان را کسب کنند.
در این مراسم در قالب سه بخش از 2۴ کانون شایسته 
تقدیر ویژه، ۱۰ کانون رابط برتر، هفت کانون امتیاز برتر، 
هشت کانون برتر رویداد ملی ایران قوی، ۱۳ کانون برتر 
و یک کانون برگزیده کشوری در رواق همدلی تقدیر 
شد. همچنین در ادامــه از خانواده شهدای رمضان 
حرم رضوی و جانباز این واقعه جانگداز با حضور وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسامی تجلیل شد.

در مراسم اعالم مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران اسالمی عنوان شد

 مساجد، نقطه اتصال 
به جامعه مهدوی 

خبرخبر
روزروز

آیت اهلل علم الهدی: قیمومیت دولت بر اقتصاد، زندگی مردم را به هم می ریزد
خطیب جمعه مشهد گفت: حالت قیمومیت اقتصادی که 
گوشت، پنیر و غذای مردم یک قیم اقتصادی داشته باشد، 

آزادی زندگی مردم را به کلی می گیرد.
به گزارش قدس آناین، آیت هللا سیداحمد علم الهدی در 
خطبه های نمازجمعه مشهد مقدس، با اشاره به دیدار چند 
روز گذشته رهبر معظم انقاب با کارگران، اظهار کرد: رهبری 

در صحبت های خود روی یک نکته تأکید فرمودند که »مردم 
در اقدامات و تصمیم گیری های تحول اقتصادی به دولت 

کمک کنند و با مشارکت شما این تحول درست شود«.
وی ادامه داد: در هر مسئله و تحولی، آنجایی که مردم در 
عرصه و مجری بودند، تحول به خوبی به نفع جامعه، مردم و 
نظام انجام گرفته است، اما اگر جایی بخواهد کاری بشود و 

پای مردم وسط نبود، به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه در اجـــرای ایــن طــرح و رسیدن به ثبات 
اقتصادی چند نکته وجود دارد، خاطرنشان کرد: نخستین 
ــن طـــرح، بـــرانـــدازی فقر مطلق اســـت؛ آقــای  ــر اجـــرای ای اث
رئیس جمهور مکرر گفته در این دولت می خواهیم فقر مطلق 
براندازی شود، یعنی دیگر نگوییم یک خانواده هست که از 

تأمین نهار و شام روزمره خودش عاجز است، این فقر مطلق 
باید براندازی شود. وی، دومین تأثیر اجرای این طرح را از بین 
بردن فاصله طبقاتی بین اقشار جامعه دانست و افزود: با 
طرح تحول، فاصله طبقاتی از بین می رود و قشر آسیب پذیر 
قدرت خرید پیدا می کنند، حاال جنس و کاال گران است ولی 

پول دارد که تهیه کند.

خبر
   برگزاری یادواره 141 شهید ارتش در شیروان 

یادواره 141 شهید ارتش در شهرستان شیروان و 
شهید مدافع حرم ارتش »شهید سرهنگ مهندس 

مرتضی زرهرن« در زادگاهش برگزار شد.
امیر سرتیپ نعمتی، جانشین نیروی زمینی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران در این یادواره گفت: حیثیت، 
امنیت و اقتدار امروز کشور به برکت خون شهداست، 

به برکت خون شهدا تمام مسیرها را طی و تمام 
دسیسه ها را خنثی کردیم و الحمدهلل در جایگاه 

خوبی قرار داریم. وی اظهار کرد: ما باید این دوران 

را غنیمت بشماریم که یادگاران شهدا حضور دارند، 
شهدا به یادواره ها نیاز ندارند چون جاودانه هستند 

این ما هستیم که باید به یاد آنان باشیم زیرا امنیت 
کشور را مرهون آنان هستیم. حجت االسالم رضا 
نوری، نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی دیگر 

سخنران این یادواره بود که بیان کرد: دشمنان اسالم 
و انقالب، الالیی ذلت برای کشور می خوانند، اما 

این افتخار را داریم که صدای شهدا در طول تاریخ 
بلند است و اجازه نمی دهند با الالیی دشمنان کشور 

خواب برود و ملت ایران را زنده نگه داشته اند.
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خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
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گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702
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نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864
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نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
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پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
بانازلترین قیمت دراسرع وقت

09199197160

ج
/4

01
00

58
6

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868
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داربست سازه
پایدار

09153185163

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449
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ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302
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تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265
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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
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گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715
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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
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کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941
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خریدار عادالنه
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی
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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

ج
 / 

14
05

52
6

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

09380904479

ج
 / 

40
10

09
05

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ج
/1

40
67

17

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

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

خدمات
پزشکی و درمانی

حسابدار

ج
/4

01
01

12
4

چاپ ونشر 
چاپ آثارشما درکمترین
 زمان وکمترین هزینه 

09921177964

چاپ و پخش تراکت

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

41
13

30

آژانس های مسافرتی

ط
/4

01
01

81
7

باغچه سبز

09356324306
صفرتاصد باغ و باغچه، هرس 

درختان خودرابه مابسپارید

خدمات و ملزومات 
کشاورزی



جمع آوری 
معتادان متجاهر 
از میان شمشادها

سرهنگ حسین 
دهقانپور فرمانده 

انتظامی مشهد 
گفت: در پی اجرای 

مرحله دیگری از 
طرح ارتقای امنیت 

اجتماعی توسط 
کالنتری قاسم آباد، 

۱۶ مرد و دو زن جوان 
که از معتادان متجاهر 

بوده و بیشتر اوقات 
در میان شمشادهای 

بزرگراه مشهد-گلبهار 
تردد داشتند و یکی از 

عوامل بروز حوادث 
رانندگی در محل بودند 

جمع آوری شدند.

خبرخبر
روزروز

عقیل رحمانی با ورود مقام 
قضایی در معاونت پیشگیری 
ــرم و حــقــوق عامه  ــوع جـ ــ از وق
دادســــــرای عــمــومــی و انــقــاب 
مشهد به موضوع نظارت بر روند 
سوخت گیری در جایگاه های 
سی ان جی شهر مشهد و حتی استان مشخص 
شد عدم اجرای برخی قوانین موجب شده تا جان 

افراد در این جایگاه ها با خطر مواجه شود.
چندی پیش موضوع انفجار یک دستگاه خودرو 
ســواری پراید در مشهد حاشیه هایی ایجاد کرد. 
این حادثه که حین سوخت گیری این خــودرو در 
یک جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی رخ داده 
بود، سبب شد تا قاضی ابراهیم زاده، دادیارحوزه 
پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقاب 
مشهد برای پیگیری تمامی جوانب کار به صورت 

میدانی وارد عمل شود.

سوخت گیری غیرمجاز ها برای درآمد! ◾
 در پــیــگــیــری هــای صـــورت گــرفــتــه مشخص شد 
ــه صــــورت غــیــرقــانــونــی و  خــــودرو منفجر شـــده ب
غیرمجاز دوگانه سوز شده بود و حتی روی منبع 
گــاز نصب شده بر خــودرو مذکور نیز جوشکاری 
غیراصولی و غیراستاندارد صــورت گرفته بــود. 
جمع آوری سلسله مستندات توسط مقام قضایی 
این نکته ابهام آلود را مطرح کرد که چرا باید یک 
خودرو دوگانه سوز غیراستاندارد که هیچ مجوزی از 
سوی نهاد های متولی بر ایمن بودنش وجود ندارد، 
بــدون هیچ کنترل و نظارتی وارد جایگاه سوخت 
شــود و حــادثــه ای رقــم بخورد، پس احتمال وقوع 

حوادث مشابه دیگری در استان متصور بود.
کار به اینجا که رسید قوانین موجود در این زمینه 
نیز بازخوانی شد که بی توجهی مسئوالن به اجرای 

آن را روشــن کــرد. در ایــن زمینه هیئت وزیــران در 
اواخـــر ســال 97 پــس از تشکیل جلسه مصوب 
کــرد وزارت نفت مکلف اســت با همکاری وزارت 
صمت به منظور ساماندهی و تأمین امنیت تردد 
خــودروهــای دوگــانــه ســوز، بـــرای هوشمندسازی 
جایگاه های عرضه سوخت به سامانه یکپارچه 
معاینه فنی ایــران و سامانه اطاعات خودروهای 
ــدام کند بــه نحوی  دوگــانــه ســوز وزارت صمت اقـ
ــخ 98/10/1 امــکــان ســوخــت گــیــری  ــاری ــه از ت ک
در جایگاه های سوخت گــاز طبیعی فقط بــرای 
خــودروهــای دوگــانــه ســوز کــه در کــارت شناسایی 

آن ها عبارت دوگانه سوز یا دوگانه سوز تبدیلی درج 
شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، 

فراهم شود.

پلیس بمب های ساعتی را متوقف می کند  ◾
بازخوانی این مصوبه و تطبیق آن با شرایط حال 
حاضر توسط دادیار حوزه پیشگیری از وقوع جرم 
دادسرای مرکزاستان مهر تأییدی بر کوتاهی علنی 
صــورت گرفته زد، چراکه تا امــروز هیچ جایگاهی 
هــوشــمــنــدســازی نــشــده و بــه راحــتــی افــــرادی که 
زیرزمینی اقدام به نصب ادوات دوگانه سوز روی 

خــودرو می کنند وارد جایگاه ها شــده و اقــدام به 
سوخت گیری می کنند کــه بــه نوعی رفــتــار آن هــا 
ــدن بــمــب ســاعــتــی در  بــی شــبــاهــت بــه فــعــال شـ
جایگاه های سوخت گیری نیست و هر لحظه امکان 

انفجار این خودرو ها متصور است.
ازهمین رو مقام قضایی برای ساماندهی جایگاه های 
ســوخــت گــاز طبیعی و تأمین امنیت جــانــی در 
این مکان ها حین سوخت گیری طی دستوری از 
پلیس راه و راهور استان خواست برپایه قانون ضمن 
تشدید نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی در 
زمینه کنترل گواهی سامت سامانه سوخت رسانی 
گازطبیعی، با جدیت بیشتری موضوع در دستور 
کــار قــرار گیرد به نحوی که در صــورت شناسایی 
خودروهای دوگانه سوز بدون گواهی مورد تأیید، 
ضمن اعمال جریمه، از تردد آن ها نیز جلوگیری و 

خودرو ها به پارکینگ منتقل شود.
در گــام بعدی مقام قضایی مدیرکل راهــــداری و 
حمل ونقل جـــاده ای خــراســان رضـــوی را خطاب 
دستور دیگری قــرار داد و تأکید کــرد: با توجه به 
حوادث رخ داده در جایگاه های سوخت گاز طبیعی 
خراسان رضوی به تمامی مراکز معاینه فنی اعام 
شود براساس مصوبه هیئت وزیران که اشاره دارد 
به اصاح و تعویض مدارک شناسایی خودروهای 
دوگانه سوزو دوگانه سوزتبدیلی از صدور گواهی 
ــرای خــودروهــای دوگــانــه ســوز شده  معاینه فنی ب
کارگاهی فاقد گواهی سامت و یا خودروهایی که 
مدت اعتبار گواهی سامت آن ها به پایان رسیده 
خـــودداری کنند در غیر آن با متخلفان برخورد 

قانونی می شود.

ممنوعیت سوخت فروشی به غیرمجازها ◾
بی توجهی مسئوالن و متولیان به اجــرای قانون 
که حاال موجب به خطر افتادن جان افراد حاضر 

در زمــان سوخت گیری در این جایگاه ها شده به 
همین جا ختم نمی شد و حتی متولیان که برای 
هوشمندسازی جایگاه ها اقدامی نکرده بودند از 
ساده ترین راه که بررسی مــدارک خــودرو هــای در 
جایگاه هاست آن هم توسط اپراتور حاضر درهنگام 
سوخت گیری نیز چشم پوشی کــرده بودند. این 
رویه معیوب از دید دادیار حوزه پیشگیری از وقوع 
جرم دادستانی مشهد دور نماند و موجب شد تا 
مقام قضایی آخرین اخطار و هشدار را به انجمن 
صنفی کارفرمایی جایگاه های سی ان جی استان 
بدهد. در این دستور آمده با فرض هوشمند نبودن 
جایگاه ها از آنجا که احراز گواهی سامت یا معاینه 
فنی خودرو به صرف مطالبه مدرک مربوط از راننده 
امکان پذیر است و از سوی دیگر به فوریت و پس 
از هماهنگی با دیگر ارگــان هــای دخیل در ماجرا 
درخصوص نصب بنر و اعام به روش های مختلف 
در جایگاه های سوخت مشخص شــود از بــازه 
زمانی اعامی به بعد دیگر در تمامی جایگاه های 
سوخت گازطبیعی به خودروهایی ارائه خدمات 
می شود که دارای گواهی سامت و یا مدرک معتبر 

مشابه باشند.
بررسی های خبرنگار این موضوع را روشن کرد که 
مقام قضایی مهلت حدود دوماهه به متولیان امر 
داده تا قانون در جایگاهای سوخت گاز طبیعی اجرا 
و از حــوادث احتمالی جلوگیری شــود در غیر آن 

متخلفان به دستگاه قضایی فراخوانده می شوند.
همچنین از مدیرکل فرهنگ و ارشـــاد خراسان 
 رضـــوی خواسته شــده تــا از رســانــه، چاپخانه ها

و... بخواهد پیش از انتشار آگهی و چاپ تبلیغات 
برای کارگاه های دوگانه سوزکردن خودروها حتماً 
یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه کنند 
و فعالیت مجاز آن ها را مورد بررسی قرار دهند در 

غیرآن از ارائه خدمات جلوگیری شود.

دستور دادستانی برای ممنوعیت عرضه سوخت به دوگانه سوزهای غیرمجاز 

 بمب های ساعتی 
در جایگاه های سی ان جی!

در شهر3
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صدور حکم جلب برای عمده فروش مرغ در مشهد
مدیرکل تعزیرات حکومتی خــراســان رضــوی گفت:  
باتوجه به وقوع تخلف از سوی یک عمده فروش بازار 
مــرغ در شهر مشهد، حکم جلب ایــن فــرد توسط 

دادستان مشهد صادر شد.
سیدمرتضی مدنی فدکی افــزود: با تأکید استاندار 
خــراســان رضــوی مبنی بــر بــرخــورد بــا هرگونه تخلف 

در عرضه مرغ در بــازار مشهد روز گذشته با دستور 
دادستان عمومی و انقاب مشهد حکم جلب یکی از 

عرضه کنندگان عمده مرغ صادر شد .
به گزارش صداوسیما، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان 
رضوی تأکید کرد: اختیارات جدیدی به تعزیرات حکومتی 
استان تفویض شده است و از این پس صدور حکم پلمب، 

نصب پارچه سردر واحدهای صنفی متخلف، برخورد 
با تخلفات سنگین و برخوردهای تعزیراتی با دستور 
مستقیم تعزیرات انجام و توسط نیروهای انتظامی با 
قاطعیت اجرا خواهد شد. در این زمینه با عوامل اخال 

در نظام اقتصادی بی هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.
مدنی تصریح کــرد:  در چند روز گذشته ۴۳مـــورد انبار، 

واحد صنفی و عمده فروشی به سبب احتکار کاالهای 
اســاســی در اســتــان پلمب شــده انــد . مدیرکل تعزیرات 
حکومتی خراسان رضوی گفت: همچنین با نانوایی هایی که 
تعطیلی خودسرانه داشته باشند به صورت جدی برخورد 
می شود . وی با تأکید بر اینکه قیمت نان افزایش نخواهد 

داشت از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند.

خبر
    کشف  ۱2/5 تن تخم مرغ احتکار شده در مشهد

 رئیس اداره نظارت و بازرسی جهاد 
کشاورزی شهرستان مشهد از  کشف تعداد 
یک هزارو23۱کارتن تخم مرغ احتکار شده 

درخیابان پیامبر اعظم)ص( مشهد خبر داد . 

به گزارش قدس، نصری رئیس اداره نظارت 
و بازرسی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد 

گفت: برابر گشت مشترک کارشناسان 
جهاد کشاورزی و سربازان گمنام اطالعات 

سپاه استان و طی بازرسی به عمل آمده 

ازانبارتخم مرغ واقع در خیابان پیامبر 
اعظم)ص( محموله ۱2/5 تن تخم مرغ 

احتکاری با میانگین وزن هر کارتن حدود 
۱0کیلوگرم کشف که با دستور معاون اجرایی 
تعزیرات حکومتی استان محموله توقیف شد.

 رئیس اداره نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی 
شهرستان مشهد اشاره کرد: در صورت تأیید 

سالمت محموله با قیمت مصوب در بازار توزیع 
خواهد شد. همچنین در این راستا مالک کاالها 

به دادسرا معرفی شد.
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ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

کارگرماهر

مشاغل گوناگون

خرید و فروش
ضایعات

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای بابک رحیمی 

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 8339
 به آدرس :بولوار صیاد شیرازی بین 25 و 27 مغازه 

دوم از نبش 25
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری را دارد،  لذا از 

کلی��ه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند 
اس��ت جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر 
آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه و مدارک خ��ود را تحویل بگیرند. 
الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم 
اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در 

قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155023505
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

40
10

18
54

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

نظ��ر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 139760306013000393 مورخ 
1397/02/26 هیئ��ت اول موض��وع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حامد غالمیان نوقابی فرزند محمد در 
شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 202/40 مترمربع از پالک شماره 941 فرعی از 4- اصلی 
واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از اسفندیار 
مقدس و فاطمه خلقی 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 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. آ40101294
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/08      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/24       

 رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

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
نظ��ر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140160306013000125 مورخ 
1401/01/27 هیئ��ت اول موض��وع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهره صادقی فرزند مهدی در ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 47/64 مترمربع از پالک شماره 1065 فرعی از 1- اصلی واقع در اراضی 
علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای غالمرضا نظرزاده 
)نسبت به 5 مترمربع از سهام ثبت شده( و ورثه کربالئی محمد قنبر )نسبت به 42/64 مترمربع 
از سهام مجهول( مالکین رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 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 
روس��تاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اش��خاص 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 358  آ40101924

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/8
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

بدین وس��یله از کلیه اعضای  شرکت مذکور و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت میشود 
تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی  س��الیانه )نوبت اول( ش��رکت که راس س��اعت 11  مورخ  
1401/3/7 در مح��ل ...مش��هد.الهیه.بولوارمحمدیه 5 مجتم��ع ب��اران بل��وک 1 واحد 30 

تشکیل میشود حضور بهمرسانند .
ضمنا از داوطلبان عضویت در هیئت تصفیه  ویا ناظر تصفیه  دعوت میشود ظرف 7 روز  از 
تاریخ دعوتنامه به آدرس فوق مراجعه وتقاضای خودرا کتبا به مدیر عامل  تحویل ورس��ید 
دریافت نمایند.کسانیکه امکان حضور در جلسه را ندارند میتوانند تا  دو روز قبل از مجمع 
در س��اعات اداری ب��ه دفتر تعاون��ی  مراجعه ووکالت کتبی خودرا به ش��خص مورد نظر جهت 
ش��رکت در جلس��ه ارائه نمایند ضمنا هر عضو حداکثر وکالت سه نفر وهر غیر عضو میتواند 

وکالت یک نفر را عهده دار باشد.
دستور جلسه: 1-گزارش هیئت مدیره وبازرس
2-تصویب صورتهای مالی سال های 93 تا 1400

3-تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401
4-انتخاب هیئت تصفیه وناظر تصفیه 

5-دادن ماموریت به هیئت تصفیه  جهت ثبت تغییرات تعاونی         
 هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  سالیانه شرکت تعاونی مسکن کارگران 
روزنامه قدس  به شماره ثبت 6416)نوبت اول(   تاریخ انتشار 1401/2/24
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    دغدغه
 اشتغال جوانان  
حجت االسالم 
نوراهلل قدرتی، 
معاون حقوقی و 
امور مجلس قوه 
قضائیه در مشهد 
گفت: فراهم  شدن 
زمینه جذب جوانان 
دانش آموخته در 
بازار اشتغال متناسب 
با تخصص آن ها 
دغدغه مسئوالن 
و مصوبات مجلس 
در این زمینه قابل 
ارزیابی است.

خبر

خسارت 
۴۰۰ میلیارد 
تومانی تگرگ 
به کشاورزی 
نیشابور

مدیر جهاد کشاورزی 
نیشابور از خسارت 
سنگین مزارع 
به خصوص باغ های این 
شهرستان در پی بارش 
تگرگ اخیر خبر داد و 
گفت: در بازدیدهای 
میدانی میزان 
خسارت ۴۰۰ میلیارد 
تومان برآورد شده که 
بیشترین خسارت ها 
در حوزه باغبانی و 
باغ های آلو بوده است.
محمدعلی فرهمند راد 
در گفت وگو با ایسنا 
عنوان کرد: بیشترین 
خسارت ها مربوط به 
حوزه باغبانی بوده 
است به طوری که 
۲هزارو۲۰۰ هکتار از 
باغ های شهرستان 
ازجمله باغ های آلو 
تحت تأثیر تگرگ قرار 
گرفته و خسارت دیدند.

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه 24 اردیبهشت 1401  12 شوال1443  14 می 2022   سال سی و پنجم    شماره 9805   ویژه نامه 4184

افقی ◾
 1. با رقابت برای قهرمانی دو تیم استقالل 
و پرسپولیس در روزهــای انتهایی بیست 
و یکمین دوره از ایــن سلسله مسابقات 
ســـراســـری فــوتــبــال حـــرفـــه ای کــشــورمــان 
ــم ۲. آزاد – خویشاوندی – حی  ــرارداری ق
– دریــا و رادیــو هــردو دارنــد 3. چیره دستی 
– شــاخــه ای از موسیقی فرنگی – ســرای 
مهر وکین ۴. رفیق شفیق آش – ریاکار 
- مهلت 5. جمله دســتــوری – نگهبان 
چماق نقره ای – ســرای مهروکین 6. پرنده 
ترازونشین – لــوالی بدن – علم شناخت 
احکام شــرع 7. صــدا – کــدورت – سبزی 
ــوزه – عضو مشترک  غـــده ای 8. خــاک کـ
بــدن و خــودرو – راه فــرار - رایحه 9. ورق – 
عالمت ممتازکردن عبارتی در ادبیات - 
ارتعاش تارآواها در تولید گفتار 1۰. پایین 
– اسباب بازی پرنوسان کودکانه – میمون 
آدم نما 11. مروارید درشــت – روستایی - 
بابرکت 1۲. هواپیمای مسافربری هلندی 
- گل مظهر شهادت – بیماری کلرا 13. پرنده 

تنهای لب آب – شاخه ای از شمشیربازی 
– گیاه رنگرزی 1۴. پایتخت موسیقی جهان 
– بــانــوان – بــاغ – عضو صــورت 15. پیت 
حلبی – نام پسرانه وطنی – عملیات دفع 

علف های هرز

عمودی ◾
 1. شاعر و نویسنده اسپانیایی ملقب به 
»شــاعــر کــولــی« خالق »قصیده کولی«- 
میوه ای جالیزی متشکل از نام دو حیوان 
ــاخ دار جنگی ۲. پهلوان –  – گوسفند شـ
ــواع مــدارهــای الکترونیکی  سبیکه – از ان
– ورقه پیچیده آلومینیومی 3. ایالتی بزرگ 
در سواحل جنوب شرقی ایران که سیستان 
امرزوی بخشی از آن بوده– هرگردی که آن 
نیست – ساز مثنوی ۴. پسته کوهی – دین 
حــضــرت مـــوســـی)ع( – سینمای فاجعه 
 آبــادان 5. نقاش – آمریکایی – سر و رمز 
6.در دســت درویــش می بینید – ســالم – 
دختر تازی 7. نام قدیم مشهد – دستگاه 
تعویض هوا – عقیده انتخاباتی 8. پوستش 

بــالی جانش شــده – کاشف الکل – ماه 
میالدی – خیسی اندک 9. بخش انتهایی 
سیستم ترمز خــودرو – داخل  شده – ساز 
تیره 1۰. زاپاس – ترمز کشتی – گیاه زیبای 
مردابی 11. دوزخ – بدافزار رایانه – کشور 
هفتادودو ملت 1۲. شادمانی – خــودروی 
کوچک حمل بار – طنین صدا 13. عزیز 
عرب – دوستی – خواب آشفته 1۴. براثر 
پرخوری عــارض می شود – نزدیکی – فلز 
سنگین – قدم یکپا 15. شناسنامه – التیام 

– کاغذ کپی

جدول     8365
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 م ا ر ت ی  ن ل و ت ر ک ی  ن گ   
 2 ش ن و ا ی  ی    ا ر و ا ر ه   ق
 3 ک ا ر د   م ق ر   ک ل ن   ط  ب
 4   ر ا ی  ش   ر د پ ا   ا م ر ا
 5 ح    س ب ی  ک ه   ل ر ز   ق ف ل
 6 س م ت   ر و ب ا ه   ن ش ا   ه
 7 ا ش   ش ه ر ا م   ق د و م ه  
 8 س و ن ا   ا غ ا ز ی    ف ی  ف ا

 9   ش ا ب ا ش   ن ی  م و ر   ت ی 
 10 س   س ک و   ا ت ر ا ر   ا ه م
 11 ف ر ز   ل و ز   و ق ا ح  ت   ن
 12 س ه ا م   ا ن ا ت   م ج  و س  

 13 ط  ی    ر ی  گ    ژ ن و   ا ب ی  ک
 14 ه   م ب ا ر ک ه   ا ر ز ا ن ی 
 15   ک م ا ک ا ن   م و ر ی  ن ی  و

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

هاشم رسائی فر ساعت 9 صبح پنجشنبه 
بیست و دوم اردیبهشت روی دیوار فروشگاهی 
در یکی از معابر مشهد پرده ای نصب شده بود 
با این مضمون )محل توزیع اقالم مصرفی با نرخ 
مصوب( دو طرف این فروشگاه دو صف آقایان و 
خانم ها تشکیل شده که به راحتی در هر کدام از 
آن ها بیش از ۲۰۰نفر ایستاده اند. با یکی دو نفر 
از آن هــا که همکالم شدیم دلیل صف را توزیع 
اقالمی مثل روغن، برنج، ماکارونی و سایر اقالم 
اساسی مــورد نیاز به قیمت قبل و نرخ مصوب 
اعالم می کنند. البته نبود یا کمبود همین اقالم 
در سایر فروشگاه ها و مغازه های سطح شهر نیز 
ازجمله گالیه مندی های این افراد و صف بستن 

برای خرید بود.

صف های طوالنی و هیجان های کاذب مردم  ◾
برای خرید 

ساعت 1۰ صبح خیابان استقالل یکی از مراکز 
عمده توزیع مواد پروتئینی مشهد افراد بسیاری 
در صف با هدف خرید گوشت مرغ و تخم مرغ 
به انتظار ایستاده بودند! از یکی از آن ها در مورد 
این شلوغی می پرسیم پاسخش این است: وقتی 
مرغ و تخم مرغ یک شبه قیمتش دو برابر می شود 

انتظار این چنین صف هایی را هم باید داشت. 
اینجا هم که این همه شلوغ شده علتش نبود مرغ 
در سایر فروشگاه های شهر است. خالصه اینکه 
خبر تشکیل صف های طوالنی در همه شهرها به 
گوش می رسید و البته در این بین برخی ها نیز از 
رفتار هیجانی  مردم گالیه داشتند و همین هجوم 

یک باره را عامل تشدید شرایط می دانستند.
با وجــود ایــن، پنجشنبه گذشته جلسه قرارگاه 
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه با حضور 
نظری، استاندار خراسان رضوی و مسئوالن استان 
برگزار شد. استاندار خراسان رضوی در این جلسه 
اظهار کرد: برخی از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
مرغ متأسفانه به تعهداتشان عمل نکردند به 

همین دلیل دستور برخورد با آن ها صادر شد.
وی افزود: باید هرچه سریع تر برای تأمین کاالهای 
مورد نیاز بازار و جلوگیری از ایجاد صف اقدام های 
الزم انجام شــود. فروشندگان کاال اگر اقــدام به 
گران فروشی و یا کم فروشی کنند در صورت اعالم 
شکایت مردمی و یا اطالع بی تردید واحد صنفی 

پلمب خواهد شد.
نظری تصریح کــرد: به هیچ وجه در فروشگاه ها 
نباید شاهد کمبود کاالهای اساسی و صف باشیم، 
قیمت ها هم درج شود و اگر واحدی از این موارد 

تخطی کند برخورد قاطع می شود. چرخه تولید 
تا توزیع باید به طور کامل توسط دستگاه های 
متولی کنترل شود. ابوالفضل چمندی، معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز از برخورد 
قاطع با اخاللگران اقتصادی خبر داد و گفت: 
براساس تصمیم دادستانی، اگر تولیدکنندگان، 
عرضه کنندگان و فروشندگان کــاالهــا و ارزاق 
عمومی در روند تأمین و توزیع به موقع و به اندازه 
اقالم کارشکنی کنند؛ به عنوان »اخالل در نظام 
اقتصادی« محاکمه می شوند. وی با تأکید بر اینکه 
قیمت نان سنتی به هیچ عنوان افزایش نخواهد 
داشــت، گفت: تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
سایر کاالها، حق افزایش قیمت ندارند مگر اینکه 
از سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده 

مجوز بگیرند.
آنــچــه مسلم اســت بــا فــروکــش کـــردن هیجانات 
تقاضای مردم و کم شدن خریدها وضعیت عادی 
را شاهد خواهیم بود و طی چند روز آینده کاالهای 
اساسی بدون هرگونه مشکلی وارد بــازار می شود، 
ــا بــه دلیل حــذف ارز ترجیحی و  چــراکــه ایــن روزهـ
افزایش قیمت ها عــده ای دست به احتکار زدند و 
کارخانه داران و فروشندگان نیز محصوالت خود را 
وارد بازار نکردند تا با قیمت جدید به فروش برسانند.

گزارش روزگزارش روز

 صف های طوالنی مقابل فروشگاه ها 
برای یک نوبت خرید

واکنش هیجانی 
جامعه یا تدبیر 

دیرهنگام؟ 

خبر
 اجرای 122 میلیارد تومان 
پروژه زودبازده در منطقه3 

شهردار منطقه3 مشهد مقدس از تعریف و اجرای 
ــازده در محله های  ــروژه زودبـ 1۲۲ میلیارد تومان پ
حاشیه ای این منطقه در پی مصوبه شورای اسالمی 

شهر خبر داد.
مهدی خداشناس افزود: توسعه متوازن مشهد با 
پرداختن ویژه به حاشیه شهر ازجمله اهداف اصلی 
دوره ششم شورای شهر و مدیریت شهری در این 
دوره است که برنامه های ویــژه ای بــرای تحقق این 

هدف، تعریف شده است.
وی گفت: با این اعتبار، اجرای 3۰ پروژه در 1۲محله 
منطقه3 پیش بینی و تصویب شــده اســت که 
محله های مهرگان، قرقی، بالل، مهر مــادر، مهر 
مــادر شمالی، خواجه ربیع، عباس آباد، راه آهــن، 
بهمن، طبرسی شمالی، دروی و سیس آباد، از آن 
جمله اند. وی عنوان کــرد: ساخت زمین چمن، 
ــاز، سالن ورزشــی، فرهنگسرا و  زمین ورزشــی روب
سرای محله، بازسازی معابر خاکی، ساخت خانه 
فرهنگ، ایجاد فنس ورزشی، بهسازی پیاده روها، 
مرمت جوی و جداول، ایجاد پارک و فضای سبز و 
ساخت کانال جمع آوری آب های سطحی ازجمله 

این پروژه ها هستند.

سهم1۰۰ میلیاردی  خراسان شمالی 
از تسهیالت اشتغال زایی

رئیس بنیاد مستضعفان کشور در بجنورد گفت: 
یکصد میلیارد تومان سهم خــراســان شمالی از 
تسهیالت اشتغال زایی امسال خواهد بود که این 

رقم قابل افزایش است.
پرویز فتاح با تأکید بر تکمیل طرح های اولویت دار 
این بنیاد در استان به ویژه شهرستان مانه وسملقان 
افـــزود: اتمام طرح هایی که نتیجه آن اثربخشی 

مطلوب بین مردم باشد را ادامه می دهیم. 
وی افزود: ۴ میلیارد تومان برای اتمام چهار سالن 
ورزشـــی نیمه تمام در مانه وسملقان تخصیص 

می یابد.
۲۴ هزار خانواده محروم شیروان و مانه وسملقان 
1۲میلیارد تومان به صورت نقدی دریافت خواهند 
کــرد. همچنین 18هــزار و 5۰۰ بسته معیشتی در 

مانه وسملقان توزیع خواهد شد.

مردان آسمانی ــی   ــای  غــفــوری- رض
در چــهــارمــیــن نــشــســت از 
سلسله نشست های علمی 
رویـــداد »مــاه امــت« موضوع 
ــواده  »مــســائــل زنـــان در خــان
در منطقه گلشهر و مناطق 
حاشیه شهر« و راهبرد هایی برای تقویت بنیاد 

خانواده، مورد برسی قرار گرفت.
دکــتــر حــوریــه بــیــانــی، پژوهشگر و فــعــال مدنی 
اهل افغانستان در این نشست گفت: طرحی که 
من برای زن مهاجر افغانستانی مقیم گلشهر در 
نظر دارم شامل دو بخش است؛ یک بخش مربوط 
به مادرکالن ها)مادربزرگ ها(و مادر و بخش دیگر 
مربوط به ما می شود؛ به عنوان افرادی 3۰ یا ۴۰ساله 
یا در همین حدود که نسل جوان مهاجر هستیم.

مادربزرگ های ما، افرادی که سال 135۰ مهاجر 
شده اند تقریباً نیم قرن پیش و در آن زمان مادر 
ما هم نوجوان و جوان بوده و افرادی هستند که 
بخشی از زندگی آن ها در مهاجرت و مشهد و 
گلشهر گذشته است چند ویژگی مشترک دارند؛ 
یک ویژگی این است که عموماً مؤثریت اجتماعی 
دارند یعنی زمانی که یک چالش در زندگی یا در 
بین خودشان یا همسایگان آنــان رخ می دهد، 

آن ها می توانند مداخله کنند.
آن ها مهم ترین مسئله و پرچالش ترین مسئله را 
پشت سر گذاشتند، زمانی که با آن ها صحبت 
که  می کنیم می گویند ما با لباس تنمان آمدیم چرا 
عموماً مهاجرینی که در گلشهر هستند به جرم 
خمینیست بــودن مهاجرت کردند، یعنی اگر 

می ماندند کشته می شدند.
وی گــفــت: ســال هــای 7۰ تــا 75 اوج بــحــران در 
افغانستان بود، یک بسیج همگانی بین مهاجران 
رخ داد چیزی که بــرای من واضــح بــود فهمیدم 
مادربزرگمان در سال های گذشته اندوخته های 

خود را به راحتی می بخشید.
بیانی ادامه داد: اقتدار داشتن زن است که محل 
زندگی، محل تحصیل و طرح کلی خانه حتی 
موضوع اینکه کجا مهاجرت کنند را مشخص 
می کند. مــردم افغانستان مجبور بودند کارگر 

باشند و مردان کارگری کنند و این زن بود که با 
وجود کمترین وضع اقتصادی، خانه را مدیریت 
می کرد. از نظر من زنان مدیران اقتصادی خوبی 

بوده اند. 

 نظام زنانه مبتنی بر احساسات، صبوری و  ◾
محبت است

ــــس رامــــوز، پــژوهــشــگــر دیپلماسی  دکــتــر ادری
فرهنگی گفت: به نظر من تفکیک کــردن زن و 
خانواده کار درستی نیست و این یک تله واکنشی 
است که بیشتر در غرب رایج است ما نباید در 
ایــن چالش قــرار بگیریم و عمالً در ایــن کنش، 

خالقیت و سیاست گذاری را سلب می کند.
 وی ادامــــه داد: مــحــور دوم؛ زن گلشهری و 
حاشیه نشینی، بحران هویت و حس تعلق و 
تعامالت میان فرهنگی و خانواده است، اگر به 

این مسئله عمیق تر نگاه کنیم و قید مکانیت 
بدهیم با زن ایرانی و بحران هویت و اشتغال 
تفاوتی نمی کند حتی اگر بخواهیم به صورت 
تجویز ایجابی ورود پیدا کنیم. گلشهری بودن 

خودش یک فرصت محسوب می شود.
راموز بیان کرد: باید پیش از سیاست گذاری در 
مورد زن و حتی مردان ابتدا از کنش و واکنش ها، 
اخالق جنسیتی و فرهنگ زنانگی صحبت شود. 
با مطرح شدن سیاست عفاف و حجاب سال 8۴ 
شــروع و 88 ابــالغ شد و در سال 93 بازنگری و 
دوبــاره ابــالغ شد که خروجی آن گشت ارشــاد 
است و این خأل ها و نمی دانم های متعدد ابهامات 
سیاستی را به وجود می آورد البته در گذشته هم 
چنین تعارض ها و ابهام هایی در حوزه خانواده 

وجود داشته است.
وی خاطرنشان کرد: گاهی فکر می کنیم زنانی که 

حضور اجتماعی فعالی دارند از نظر نظام های 
ــراد از بُعد  ــ زنــانــگــی فــعــال انــد امـــا وقــتــی ایـــن اف
شخصیتی بررسی می شوند آن بحران هویتی را 
دارا هستند که اگر رها شود در حوزه های مختلف 
به خصوص خانواده می تواند آسیب زا باشد و 
در نظام مردانگی فرو خواهند رفت. این زنان در 
اجتماع فعال اند، رشد می کنند و کم کم خودشان 
تبدیل به یک نظام مردانه می شوند در حالی 
که نظام زنانه مبتنی بر احساسات، صبوری و 

محبت است.

هویت، بنیان خانواده ◾
رقیه فاضل، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی هم 
در ایــن نشست اظهار کــرد: من معتقدم برای 
تقویت بنیان خانواده در گلشهر مسئله زن و 
هویت زن باید جدی گرفته شود. اگر بخواهیم 
بحث زن در گلشهر را تحلیل کنیم یکی از نکاتی 
که باید به  آن توجه شود این است که این موضوع 
را چند بعدی ببینیم و تحلیل کنیم و از زوایای 
مختلف در نظر گرفته شــود فضای تربیت و 

هویت، مسئله جدی است.
وی گفت: کسی که مهاجرت می کند مــدام در 
رفــت وآمــد بین هویت قبلی )افغانستانی( و 
فعلی )مشهدی( است. این رفت وآمد هویتی، 
برای اینکه زن گلشهری چه تصویری از خودش 
خواهد ساخت آیا گرایش به سمت ایران داشته 
باشد یا افغانستان؟ مسئله جدی خواهد بود که 

باید درنهایت به یک تشخص برسد.
وی خاطرنشان کرد: از منظر حاشیه شهر بودن 
اگــه بخواهیم بــه گلشهر نــگــاه کنیم ساکنان 
ــد که لــزومــاً شهری و  حاشیه شهر هویتی دارن
غیرشهری اســت. گلشهر گران ترین حاشیه 
شهر است و از نگاه شهر و غیرشهر بودن چالش 
هویتی ایــجــاد می کند. از نظر دیــگــر ساکنان 
گلشهر مهاجران قدیمی تر افغانستانی هستند 
و عمالً خیلی از زنـــان گلشهر، زنـــان ایــرانــی یا 
خراسانی هستند و از اینکه تا حد زیادی ایرانی 
شده اند یک چالش هویتی دیگری هم اتفاق 

افتاده است.

در چهارمین نشست علمی ماه امت بررسی شد

 نقش زن افغانستانی 
در خانواده و گلشهر

خبرخبر
روزروز

فرمانده کل سپاه: بسیج در جراحی اقتصادی آغاز شده به کمک مردم بیاید
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: در 
حال پیشروی هستیم و در بیرون، راه هــا را بر دشمن 
بسته ایم و در درون، قدرتمند و در حال جراحی اقتصادی 
هستیم که سختی هایی دارد و در این راه، بسیج باید به 

کمک مردم بشتابد.
به گزارش قدس آنالین، سرلشکر پاسدار حسین سالمی 

در آیین پایانی سومین جشنواره سراسری اسوه بسیج در 
مشهد افزود: پایگاه های بسیج ستون های قدرتمند، مقاوم 
و ریشه دار بنای باعظمت انقالب و نظام اسالمی هستند. 
بسیج در دامــان سختی ها رشد کرد و در میدان جهاد 

متولد شد و در عرصه نبردهای بزرگ استحکام یافت.
وی ادامــه داد: بسیج، مولود میدان جهاد و شمشیر 

اسالم و انقالب و مظهر تجلی اراده الهی و نماد فضل 
و مغفرت الهی اســت و مثل گذشته اساسی ترین، 
حیاتی ترین، نجات بخش ترین و شکست ناپذیر ترین 

رکن انقالب اسالمی است.
وی ادامه داد: روزگــاری با دست خالی در میدان جنگ 
حضور داشتیم و با پیروزی آن را به پایان رساندیم و 

تجربه ۴3 ساله نشان داده است هر وقت در صحنه 
حاضر بودیم دشمن می رود چون هویتی ندارد و باطل، 
نابودشدنی است. وی ادامه داد: در مسیر قدرتمند و 
ساخته شدن و شکست ناپذیر شدن هستیم. االن بیش 
از گذشته مردم به بسیج نیاز دارند چون تمام مخاطرات 

باقی است و در برابر آن، تکیه گاه ها باید قوی باشد.

خبر
   یادواره گرامیداشت دو سردار شهید درود 

همزمان با سالروز تخریب قبور ائمه)ع( بقیع 
مراسم یادبود سرداران رشید اسالم سیدمحمود 

حسینی ادیب و هادی دوراندیش در آستانه 
مبارکه امامزادگان عین علی و زین علی شهر درود 

برگزار شد.
 در این مراسم حجت االسالم شیخ مرتضی 

دهشت از استادان حوزه علمیه مشهد مقدس 
گفت: همان هایی که قبور ائمه)ع( بقیع را تخریب 

کردند االن تبر برداشته اند تا ایران اسالمی را به 

عنوان نماد فطرت توحیدی هدف قرار داده و 
به زعم خود از بین ببرند، وظیفه ما در این زمان 

بصیرت افزایی و هوشیاری است.
سردار شهید سیدمحمود حسینی ادیب در 

۷ بهمن 136۵ در عملیات کربالی۵ و سردار 

هادی دوراندیش در ۲۵ اسفند 1363 در منطقه 
هورالهویزه به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.

شهر درود با حدود ۷ هزار نفر جمعیت ۹۰شهید 
و بیش از هزار رزمنده، جانباز و آزاده به نظام 

اسالمی تقدیم کرده است. 

شهید ابراهیم  پری پور
والدت:13۴5/۰۲/۲۴

شهادت:1361/۰9/۰3
محل تولد: تهران 

ساکن: قاین
محل شهادت: منطقه سومار

مزار: گلزار شهدای روستای فخرآباد قاین 
یزدی  شهید ابراهیم پری پور ۲۴ اردیبهشت  13۴5 
در تهران و در خانواده ای مذهبی متولد شد. پس 
از گــذران دوران طفولیت در آغــوش گرم خانواده، 
ایام کودکی را به همراه پدر و مادر در تهران سپری 
کرد و سپس به شهرستان قاین نقل مکان کردند. 
سال های تحصیلی را یکی پس از دیگری تا سال سوم 

دبیرستان با موفقیت به پایان رساند.
شهید ابراهیم پری پور، پسری مؤمن، بااخالص 
و متعهد بود و به مستمندان و نیازمندان کمک 
می کرد. در انجام فرایض دینی لحظه ای غفلت و 
کوتاهی نمی کرد. نماز را سر وقت می خواند و در 
مراسم مذهبی و دینی شرکت می کرد. همزمان با 
اوج گیری انقالب اسالمی به رهبری امام)ره(، علیه 

رژیم پهلوی به مبارزه برخاست. 
پس از پیروزی انقالب و تشکیل بسیج به عضویت 
این نهاد مقدس درآمد. در گشت زنی های شبانه 
بسیج شرکت کرده و حضوری فعال داشت تا اینکه 
جنگ تحمیلی آغاز شد. این بسیجی مخلص برای 
دفــاع از آرمــان هــای انقالب اسالمی و دفــع تجاوز 
بعثیان از طریق بسیج قاین، راهی جبهه جنگ شد.
سرانجام پس از رشادت های بسیار به علت اصابت 
ترکش به گردن، در منطقه سومار در سوم آذر1361 
بــه فیض شــهــادت نایل شــد و در گــلــزار شهدای 

روستای فخرآباد قاین آرام گرفت.
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