
دانش آموزان دختر و پسر دهه نودی و هشتادی 
با حضور در  شهرستان مشهد مقدس و حومه 
را  فرمانده  ســام  حماسی  ســرود  شهدا  مــیــدان 

همخوانی کردند.
فرمانده  ســام  بــزرگ  همایش  بــرگــزاری  مسئول 
ــان رضــــــوی گـــفـــت: بـــراســـاس  ــ ــراسـ ــ ــان خـ ــ ــت اســ
هماهنگی های انجام شده، سرود سام فرمانده با 
حضور حاج ابوذر روحی در عرصه میدان شهدا و 
با حضور کودکان و نوجوانان دهه نودی و هشتادی 

اجرا شد.
حجت االسام والمسلمین آخوندی افزود: سرود 
بزرگی  اتفاق  خــوردن  رقــم  فرمانده موجب  ســام 
انقابی در بین کودکان  در کشور شده و شــوری 
ایــن ســرود از  و نوجوانان به وجــود آورده اســت. 
زمان اجرای آن در صدا و سیما و نیز رسانه های 
مجازی مورد استقبال فراوان به ویژه دهه نودی ها 

قرار گرفته است. 

استقبال نکردن مردم نرخ ها را تعدیل کرد

عرق سرد بازار پس از تب داغ قیمت ها 
 طنین  

 »سالم فرمانده«
در میدان شهدا

2

WWW.QUDSONLINE.IR4187 سه شنبه 27 اردیبهشت 1401  15 شوال1443  17 می 2022   سال سی و پنجم    شماره 9808   ویژه نامه

 پلیس خراسان رضوی 
نیرو استخدام می کند

 آغاز خرید تضمینی گندم 
در خراسان رضوی

یادداشت روز

 دانشِ روابط عمومی
ظرفیِت نخست در جهاد تبیین

توقف خط ریلی مشهد - چابهار 
در ایستگاه گناباد
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سه سارق حرفه ای اماکن خصوصی در مشهد 
از  کمتر  در  را  همراه  تلفن  فروشگاه  یک  که 
بودند  قــرار داده  هفت دقیقه هدف دستبرد 
از  کــه 34دســتــگــاه  حالی دستگیر شدند  در 

تلفن های همراه سرقتی را فروخته بودند.

هفته گذشته بود که وقوع یک فقره سرقت از 
فروشگاه تلفن همراه در حوالی بولوار وکیل آباد 
بــه 110 اعـــام و یــک اکــیــپ از پلیس کــه در 
نزدیکی مکان وقوع جرم حضور داشت برای 
اعــزام شد. با حضور  بررسی ماجرا به محل 

مأموران انتظامی در محل؛ مالباخته خودش 
را به پلیس رساند و مدعی شد فروشگاهش 
ناشناس  افـــراد  ســرقــت  ــورد  مـ قبل  لحظاتی 
قرار گرفته و آن ها تعداد زیــادی گوشی تلفن 
همراه هوشمند گرانقیمت را سرقت کرده اند. 

مالباخته همچنین در ادامه مدعی شد در کنار 
سرقت این تعداد گوشی هوشمند پنج دستگاه 
هم  را  پلی استیشن  دستگاه  پنج  و  لپ تاپ 
عامان این سرقت با خود برده اند. در حالی که 

مأموران برای بررسی دیگر زوایای کار...

با دستور ویژه رئیس پلیس مشهد سارقان دستگیر شدند 

سرقت 100 تلفن همراه در هفت دقیقه!
در شهر3

رئــیــس فـــدراســـیـــون ورزش هـــــای 
توقف  از  مــعــلــوالن  و  جــانــبــازان 
ورزشــی  مجموعه  ساله  چندین 
جــانــبــازان و مــعــلــوالن خــراســان 
جنوبی در مرحله طراحی انتقاد کرد و خواستار 

پیگیری برای اجرای آن شد.
به گزارش مهر، محمد شروین اسبقیان اظهار 
کرد: بر اساس اباغ مصوبه شورای عالی انقاب 
انجام شد،  فرهنگی که توسط رئیس جمهور 
1۶ دستگاه اجرایی در هر استان موظف به اجرای 
وظایف خود برای حمایت از ورزش های جانبازان 
و معلوالن هستند. به گفته وی، استفاده رایگان 

تجهیزات  و  سالن ها  از  معلوالن  و  جــانــبــازان 
ورزشی سازمان ها و ادارات هر استان، تخصیص 
اعتبارات ویژه و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب 
آن هـــا در مسابقات  بـــرای شرکت  ورزشـــکـــاران 
توجه شهرداری ها  و  مناطق  و  قهرمانی کشور 
و  ورزشــی جانبازان  و  فرهنگی  فعالیت های  به 

معلوالن از جمله موارد این مصوبه است.
وی با اشاره به اینکه گزارش ها و مصوبات آن 
نیز به شــورای عالی فرهنگی ارســال می شود، 
انجام وظایف  کــرد: اگر دستگاهی در  تصریح 
خود در این باره کوتاهی کند به رئیس جمهور 
گــزارش می شود. اسبقیان اظهار کرد: احداث 

مجموعه ورزشی چندمنظوره جانبازان و معلوالن 
خراسان جنوبی پس از گذشت سال ها هنوز در 
مرحله طراحی است که باید پیگیری های الزم 
برای اجرایی شدن آن توسط اداره کل ورزش و 
جوانان و هیئت استان از طریق استاندار انجام 
شود.خراسان جنوبی مصوبه کددار برای احداث 
مجموعه ورزشی جانبازان و معلوالن دارد و باید 
برای اجرای آن از سوی مجموعه استانداری و 
انجام  اقدامات الزم  و جوانان  ورزش  کل  اداره 
شود. در دو سال گذشته با شیوع ویروس کرونا و 
نبودن رئیس هیئت در استان افت قابل توجهی 
در فعالیت های این هیئت وجود داشته است.

ــام جــمــعــه مــشــهــد گــفــت:  ــ ــ ام
امــام  روحــانــیــت از آغـــاز غیبت 
زمان)عج( تا به امــروز در مقابل 
استکبار در حساس ترین مقطع 

تاریخی رسالت خود قرار گرفته است.
آیت هللا سید احمد علم الهدی در همایش 
شهدای روحانی در مشهد افــزود: امــروز به 
جهان  در  روحانیت  پهنه  کــه  ــدازه  انـ همان 
گسترده شده میزان دشمنی ها نیز افزایش 

یافته است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: 
روحانیت، نقطه اتصال میان شیعه و مقام 

معصوم)ع( است و رسالت و کفالت روحانیت 
به  را  معنویت  و  توحید  پرچم  که  زمانی  تا 

حضرت مهدی)عج( برساند ادامه دارد.
آیت هللا علم الهدی افــزود: روحانیت در این 
مسیر تا اهـــدای جــان خــود پیش مـــی رود و 
مجاهدت و ایثار آنان زمان و توان نمی شناسد 
و این بزرگواران با بذل نفس خویش، مسیر 

مبارزه تا نقطه شهادت را پیش می برند.
ــداران  ــاسـ ــاه پـ ــــی فــقــیــه در ســپ نــمــایــنــده ول
ــم و  ــراسـ ــن مـ ــ ــیــز در ای ــی ن ــامـ ــاب اسـ ــقـ انـ
ایــثــارگــران  و  در جمع خــانــواده هــای شــهــدا 
با  کافران  دشمنی  گفت:  روحانیت  جامعه 

و  حــق، یک سنت همیشگی  رهروان مسیر 
دائمی است که خداوند در قرآن مجید به آن 
اشاره کرده است.حجت االسام والمسلمین 
زندگی  در  ــزود:  ــ اف صــادقــی  حاجی  عبدهللا 
مؤمن، روزی بدون جهاد وجود ندارد؛ در هر 
بازه زمانی مصادیق این جهاد تغییر می کند 
و هم اکنون مسیر مبارزه با دشمنان از دل 

جهادِ تبیین خارج می شود.
روحانیت حدود 4هزار شهید تقدیم انقاب 
اسامی کرده که این آمار 10 برابر سایر اقشار 
جامعه است. ۵00 نفر از شهدای روحانی از 

خراسان بزرگ بوده اند.

رئیس فدراسیون انتقاد کرد

توقف عملیات اجرایی مجموعه ورزشی جانبازان و معلوالن
آیت هللا علم الهدی: 

روحانیت در حساس ترین مقطع تاریخی رسالت خود قرار دارد

خراسان رضوی خراسان جنوبی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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روابط عمومی شرکت کویرتایر

شركت كویرتایردرنظردارد حدود20تن کامپاند برگشتی ازخط تولید، موجود در محل 
کارخانه که مناسب قطعه سازی ها می باشد از طریق مزایده به فروش برساند . ازمتقاضیان 
دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد كتبی خودرا با رعایت شرایط شركت در مزایده، 
حداكثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ1401/03/01در پاكات دربسته)پاكت الف:سپرده 
شركت در مزایده و پاكت ب: تکمیل فرم مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی(به واحدتداركات 
كارخانه كویرتایر به آدرس: بیرجند – كیلومتر11جاده كرمان– كارخانه كویرتایر تحویل نمایند. 
همچنین شركت كنند گان دراین مزایده می توانند ازمورخ 1401/02/26 لغایت 1401/03/01در 
ساعات و ایام اداری)8الی 15(جهت بازدید از اقالم مزایده ای به محل كارخانه مراجعه نمایند . 

شركت كویرتایردررد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

آگهی مزایده عمومی شماره 74
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بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
در ح��ال تصفیه ف��دک نصیران توس )س��هامی 
خاص( دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی س��الیانه ش��رکت در ساعت 9 صبح 
روز ی��ک ش��نبه م��ورخ 1401/03/08 در آدرس 
مشهد بزرگراه شهید کالنتری مجتمع آبادگران- 

برج آفتاب - طبقه 9 شرکت نمایند.
دستور جلس��ه: 1-بررس��ی و تصویب صورتهای 

مالی منتهی به 1400/09/30
مدیر تصفیه

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت درحال تصفیه فدک 

نصیران توس )سهامی خاص( به شماره ثبت  
34169 وشناسه ملی 10380494097  ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت 

ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها غرفه 
شماره 6 جدید االحداث عرضه میوه و تره بار

 واق��ع در می��دان بار را از طری��ق مزایده 
کتبی بصورت استیجاری بمدت یکسال به 
بخش خصوصی واگذار نماید لذا متقاضیان 
می توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در 
مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه ویا 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند. 
حمید زارع حسینی شهردار گناباد

آگهی مزایده کتبی
 شهرداری گناباد
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 ش��هرداری ریواده به اس��تناد مجوز ش��ماره 21-
1400/10/06 ش��ورای اسالمی ش��هر در نظر دارد 
نسبت به فروش و مزایده مجدد سه قطعه زمین 
با کاربری مس��کونی واقع در خیابان وحدت اقدام 
نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند 
جهت دریافت فرم مربوط به مزایده به واحد امور 
مال��ی و امالک ش��هرداری مراجعه نم��وده و برای 
اطالع بیشتر با شماره تلفن 05145724121 تماس 

حاصل فرمایند.
آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان وقت اداری 
روز 1401/03/17 می باش��د. پیشنهادات واصله 
راس س��اعت 10 صبح روز 1401/03/18 بازگشایی 

می گردد .
ببرزویی

شهردار ریواده  

آگهی تجدید مزایده عمومی

ح
/ 4
01
02
14
6

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
1- نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140160306013000163 مورخ 1401/02/07 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم عشرت بیهقی 
فرزند محمدحسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت کل 507/85 مترمربع تمامت پالک 
1881 فرعی )حاصل پالک 1249 باقیمانده فرعی( و قسمتی از پالک 1247 فرعی از 2- اصلی واقع در اراضی ده 
جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی )در پالک 1881 فرعی )حاصل 
پالک 1249 باقیمانده فرعی( به مساحت 482/20 مترمربع( و خریداری شده از کیوان و بهروز و مریم کبیری )در 

پالک 1247 فرعی به مساحت 25/65 مترمربع( مالکان رسمی
2- نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140160306013000162 مورخ 1401/02/07 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رضا کبیری 
فرزند محمد در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت کل 507/85 مترمربع تمامت پالک 1881 
فرعی )حاصل پالک 1249 باقیمانده فرعی( و قسمتی از پالک 1247 فرعی از 2- اصلی واقع در اراضی ده جویمند 
بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مش��اعی خود متقاضی در )پالک 1881 فرعی )حاصل پالک 
1249 باقیمانده فرعی( به مساحت 482/20 مترمربع( و خریداری شده از کیوان و بهروز و مریم کبیری )در پالک 
1247 فرعی به مس��احت 25/65 مترمربع( مالکان رس��می 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 است و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. م.الف 375     آ-40102058
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/11

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
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013000226 مورخ 1400/01/29 هیئت اول موضوع ماده یک 

قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حجت خانیکی 
فرزند محمدرضا در ششدانگ یکباب ساختمان تجاری به استثنای بهای ثمن اعیان )برابر جوابیه شماره 3586- 
1399/11/18 اداره محترم راه و شهرسازی گناباد با کاربری مصوب فضای سبز محله( به مساحت 41/89 مترمربع 
از پالک باقیمانده 824 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده 
مع الواس��طه از احمد، غالمرضا، علیرضا و پریوش ش��هرت همگی فرودی مالکان 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 دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.   آ-40102144
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/11
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
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140160306013000133 مورخ 1401/01/27 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رضا پوریوسف 
فرزند علی در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 283/17 مترمربع پالک شماره 1216 فرعی از 2- اصلی واقع در 
اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای علی پوریوسف مالک 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 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  آ-40102143
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/11
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری
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   تشکیل کمیته  
رفع گره  طرح 
تفصیلی توس  
ارجائی، شهردار 
مشهد گفت: 
متأسفانه درصد 
قابل توجهی از طرح 
تفصیلی توس خارج 
از وظایف شهرداری 
قرار دارد، پیشنهاد 
می کنم هرچه 
سریع تر کمیته ویژه 
درزمینه این موضوع 
تشکیل شود تا گره 
این منطقه باز شود.

خراسان رضوی  سمانه محمدزاده ثانی 
بــــــا آغــــــــــاز طــــــــرح اصــــــاح 
هــدفــمــنــدســازی یــارانــه هــا در 
ــرای  20 اردیــبــهــشــت 1401 ب
محصوالتی همچون روغــن، 
ــرغ، تــخــم مــرغ و لــبــنــیــات،  ــ م
قیمت  این محصوالت بیش از پنج تا 6 برابر شد 
به طوری که این قیمت ها بــرای افــراد کم درآمد 

وحشتناک شد.
گــزارش خبرنگار ما در ششمین روز از اجرای 
این طرح حاکی است پس از گران شدن اقام 
اساسی و کاهش تقاضا، قیمت گوشت مرغ 
گــرم در خــراســان شمالی از ۵۵هـــزار تومان به 

کیلویی 43هزار تومان رسید.
در این شرایط که میزان تولید افزایش یافته 
یــاد و تقاضا کاهش یافته، اکنون  و عرضه ز
یخچال های مــرغ فــروشــی هــا از گــوشــت مرغ 
و قطعات مــرغ پــر اســت ولــی خبری از خرید 
مردم مانند روزهای قبل از اجرای طرح نیست 
و اکنون مردم خواستار بازگشت قیمت ها به 

قبل هستند.

قیمت های 6 برابری ◾
یکی از شهروندان در گفت وگو با خبرنگار ما 
می گوید: در یک سال اخیر چندین بار شاهد 
افزایش قیمت مرغ در استان بوده ایم و هر روز 
که بیرون می رویم خبر گران شدن یا نبود کاال در 

فروشگاه ها را می بینیم و می شنویم. 
راضیه تیموری در خصوص اجرای طرح اصاح 
هدفمندسازی یارانه ها اظهار می کند: قیمت ها 
با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد. قیمت ها 
ــاال رفــت قـــدرت خــریــد مـــردم کــم شــد. در  کــه ب
دولــت هــای گذشته قیمت ها کم کم افزایش 

می یافت ولــی در چند مــاه اخیر شاهد پنج و 
6برابری بهای برخی کاالها هستیم.

یکی دیــگــر از شــهــرونــدان کــه بــه گفته خــود، 
ــزد اســـت مــی گــویــد: مــشــکــات و  ــ ــارگــر روزمـ ک
درد دلمان بسیار زیــاد است و تنها می توانم 
بگویم با این تصمیمات باالدستی ها شرمنده 

خانواده ام هستم.
ــــزی یــارانــه معیشتی اشــاره  وی بــه مبلغ واری
ــزی آن هم  می کند و می گوید: ایــن میزان واری
برای مدت دو ماه مبلغی نیست، برای خانواده 
چهار نفره ما، نفری 300هزار تومان واریز شده؛ 

با این مبلغ کدام کاال را می توانم تهیه کنم؟

کاهش قیمت مرغ و قطع توزیع مرغ منجمد ◾
ــه صــنــف لــبــنــیــات، قــصــابــان و  ــحــادی ــیــس ات رئ
مــرغ فــروشــان در مرکز استان خــراســان شمالی 
در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: روز جمعه 
قیمت گوشت مرغ کشتار روز به ازای هر کیلوگرم 
۵۵هزار تومان بود که امروز این قیمت به 43هزار 
تومان رسید. حسین قاسم زاده علت این کاهش 
قیمت را کاهش استقبال مردم عنوان می کند و 
می افزاید: پیش از اجرای این طرح، روزانه 20هزار 
کیلو گوشت مرغ گرم در بازار مرکز استان توزیع 
می شد که روز دوشنبه ایــن مقدار به 8هــزار و 

900کیلوگرم کاهش یافت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان کاهش 
قیمت گوشت مرغ گرم از 43هــزار تومان وجود 
دارد یا خیر می گوید: اگر اداره پشتیبانی امور دام 
بــرای جلوگیری از ضرر و زیــان مرغداری ها برای 
ذخیره سازی ورود پیدا کند افزایش قیمت نیز 
ممکن است داشته باشیم، در غیر این صورت 

امکان کاهش قیمت وجود دارد.
وی در خصوص توزیع گوشت مرغ منجمد نیز 
می گوید: پیش از کاهش قیمت گوشت مرغ 
گرم، نرخ گوشت مرغ منجمد به ازای هر کیلوگرم 
48هــزار تومان بود که اکنون با کاهش نرخ مرغ 
گرم، مرغ منجمد از روز یکشنبه در سطح شهر 

توزیع نمی شود.
معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان 
روز گذشته در برنامه صدا و سیمای استان با بیان 
اینکه قیمت مرغ را عرضه و تقاضا تعیین می کند، 
گفت: قیمت مرغ از چند روز گذشته چند هزار 

تومان کاهش یافته است.
مهرداد داودزاده افزود: در حال حاضر در تأمین 
و توزیع مرغ و روغــن مشکلی نداریم و احتماالً 

قیمت مرغ از این میزان نیز کمتر شود.

استقبال نکردن مردم نرخ ها را تعدیل کرد

عرق سرد بازار 
پس از تب داغ قیمت ها 

خبرخبر
روزروز

آغاز خرید تضمینی گندم در خراسان رضوی 
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: 
با خرید تضمینی 1۵ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در 
شهرستان های خواف و سبزوار عملیات خرید تضمینی 

این محصول راهبردی استان آغاز شد.
حمید رضا نوری افزود: با گسترده شدن عملیات خرید در 
سایر شهرستان ها بیش از ۵۵ مرکز، کمیسیون و انبارهای 

مباشر خرید به خدمات رسانی به کــشــاورزان خواهند 
پرداخت.

نوری قیمت پایه خرید تضمینی گندم را در سال جاری با 
افزایش 110درصدی نسبت به قیمت خرید سال گذشته، 
10۵هزار ریال عنوان کرد و افزود: این قیمت با احتساب 
4درصد افت مفید و یک درصد افت غیرمفید خواهد بود.

وی اضافه کرد: در سال جاری عاوه بر قیمت پایه خرید 
تضمینی گندم مبلغ 10هزار ریال به عنوان جایزه تحویل 

به قیمت پایه افزوده خواهد شد.
نــوری در خصوص تمهیدات اندیشیده شــده در حوزه 
کنترل کیفیت گندم ها گفت: در سال جاری محموله های 
گندم با 2 درصــد سن زدگی 3۵0 ریــال با کاهش قیمت 

و بیش از 4 درصد سن زدگی با 200 ریال کاهش قیمت 
در ازای هر کیلو مواجه خواهد شد. وی ثبت مشخصات 
کشاورزان در سامانه پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی، 
به همراه داشتن کپی مدارک شناسایی و تأییدیه حساب 
بــانــک کــشــاورزی را از مهم ترین الــزامــات رونـــد خرید 

تضمینی در مراکز خرید برای کشاورزان برشمرد. 

همدلی
     اولین رویداد »حرکت انسانی« 

در مشهد برگزار می شود
 اولین رویداد حرکت انسانی چهارشنبه 

٢٨اردیبهشت با حضور هنرمندان موفق کشوری 
در مشهد برگزار می شود. 

 به گزارش روابط عمومی بنیاد نیکوکاری حرکت 
انسانی در این برنامه که با عنوان روایت چالش های 
رسیدن برگزار می شود، ساعد سهیلی بازیگر سینما 

و تلویزیون، فاطمه عبادی نقاش، سعید انصاریان 
مؤسس بنیاد» الگن« و سمانه احسانی نیا نقاش و 

گوینده  سخنرانی خواهند کرد.
در این برنامه که از ساعت 17 تا 19 برگزار خواهد 

شد، چهره های موفق  دعوت شده ، از مسیر طی 
شده در زندگی  و تالش های خود برای رسیدن به 

موفقیت با حاضران در برنامه سخن خواهند گفت. 

الزم به ذکر است عواید ثبت نام در این رویداد صرف 
تحصیل 100 دانش آموزان نیازمند  زیر پوشش 

بنیاد خواهد شد. عالقه مندان برای شرکت در 
این رخداد هنری می توانند به آدرس سایت بنیاد 

نیکوکاری حرکت انسانی مراجعه نمایند.

بهره برداری از محوطه باغ  موزه 
دفاع مقدس در سال جاری

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
مشهد گفت: بخشی از محوطه باغ موزه دفاع 

مقدس امسال به بهره برداری می رسد.
سیدخلیل منبتی اظهار کرد: مجموعه باغ  
مــوزه دفــاع مقدس دارای ساختمانی اصلی 
بــه نــام »ســاخــتــمــان مـــوزه« اســت کــه بـــرآورد 
اعتباری برای ساخت این ساختمان در سال 
گذشته 1۵0میلیارد تومان بوده اما هنوز اتفاق 

خاصی در این زمینه رخ نداده است.
وی افزود: عملیات ساخت سالن آمفی تئاتر 
مجموعه بـــاغ مـــوزه دفـــاع مــقــدس برعهده 
شهرداری است، این سالن به مساحت 4هزار 

و 200 مترمربع و با ظرفیت 400 نفر است.
ــــون عــمــلــیــات  ــن ــ ــرد: اک ــ ــ مــنــبــتــی تـــصـــریـــح ک
خاک برداری و بتن ریزی این ساختمان انجام 
شده و اعتبار در نظر گرفته  شده بــرای سال 
1401 نیز ۵0 میلیارد تومان است که امیدواریم 

اختصاص یابد.
ــقــل و تــرافــیــک  ــاون عـــمـــران، حــمــل  و ن ــعـ مـ
شهرداری مشهد گفت: مجموعه باغ  موزه 
دفاع مقدس مشهد هفت هکتار مساحت 
دارد و عــمــلــیــات مــحــوطــه ســازی دو هکتار 
آن بــرعــهــده شــهــرداری اســت کــه 70درصـــد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل این عملیات 
به حــدود ۵میلیارد تومان اعتبار نیاز است 
در صــورت تخصیص اعتبار بین دو تــا سه 
مــاه، پــروژه مربوط به محوطه سازی به پایان 

خواهد رسید. 

روز جمعه قیمت گوشت مرغ کشتار روز به ازای هر کیلوگرم 55هزار تومان 
بود که امروز این قیمت به 43هزار تومان رسید. پیش از اجرای این طرح، 
روزانه ٢0هزار کیلو گوشت مرغ گرم در بازار مرکز استان توزیع می شد که 

این مقدار به ٨هزار و 900 کیلوگرم کاهش یافت.
گزيدهگزيده
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دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

ج
/1

41
06

65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
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نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
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فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری
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نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ط
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01
01

71
4

نقاشی گلستان رنگ روغنی، 
پالستیک، آکرولیک بتونه کناف

تعمیرات، پایین ترین قیمت
09152020678-09158080678
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6

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1

40
60

69

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449
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81

35

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265
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کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی
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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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تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"

09155597618-37532823
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گازرسانی

عالی ومناسب
تعمیرات بنایی 

وبازسازی 
بناهای قدیمی 
09151118806

دفترمهندسی معماری نیکخو

ج
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41
24

67
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72

1

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

 09153587292-38324530

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941
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خریدار عادالنه

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036
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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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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
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

تخلیه چاهقالی شویی
لوله بازکنی و رفع نم

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی

آموزشگاه های
تخصصی

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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5

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

خرید و فروش
ضایعات

ج
 / 

40
10

09
05

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

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

حسابدار



کشف یک تن 
روغن احتکاری 
در مرز  سرخس

سردار مجید شجاع، 
فرمانده مرزبانی 
خراسان رضوی 

گفت: مرزبانان هنگ 
مرزی سرخس 

موفق شدند از یک 
انبار 981کیلوگرم 

روغن خوراکی 
احتکار شده به 

ارزش 588 میلیون 
ریال کشف کنند. در 

این زمینه یک نفر 
دستگیر و محل هم 

پلمب شد.

خبرخبر
روزروز

عقیل رحمانی سه سارق 
حـــرفـــه ای امــاکــن خصوصی 
در مشهد کــه یــک فروشگاه 
تلفن همراه را در کمتر از هفت 
ــرار  دقــیــقــه هـــدف دســتــبــرد ق
داده بودند در حالی دستگیر 
شدند که 34دستگاه از تلفن های همراه سرقتی 

را فروخته بودند.

اعالمسرقت1/5میلیاردیدروکیلآباد ◾
هفته گذشته بــود کــه وقـــوع یــک فقره سرقت از 
فروشگاه تلفن همراه در حوالی بولوار وکیل آباد به 
110 اعالم و یک اکیپ از پلیس که در نزدیکی مکان 
وقوع جرم حضور داشت برای بررسی ماجرا به محل 

اعزام شد.
با حضور مأموران انتظامی در محل؛ مالباخته 
ــد و مـــدعـــی شد  ــانـ ــه پــلــیــس رسـ خـــــودش را بـ
فروشگاهش لحظاتی قبل مــورد سرقت افــراد 
ناشناس قرار گرفته و آن ها تعداد زیادی گوشی 
تلفن هــمــراه هوشمند گرانقیمت را سرقت 
کرده اند. مالباخته همچنین در ادامه مدعی شد 
در کنار سرقت این تعداد گوشی هوشمند پنج 
دستگاه لپ تاپ و پنج دستگاه پلی استیشن را 
هم عامالن این سرقت با خود برده اند. در حالی 
که مأموران برای بررسی دیگر زوایای کار و نحوه 
ــوع آن دســت بــه کــار شدند مالباخته ازرش  وق
ریالی لوازم به سرقت رفته را در حدود 1/5میلیارد 

تومان اعالم کرد.
وقتی مأموران برای بدست آوردن سرنخی از عامالن 
این اقدام که طبق تصاویر دوربین های مداربسته 
محدوده وقــوع جــرم، سه نفر هستند تالش خود 
را آغــاز کردند پی بردند این افــراد با توجه به نحوه 
بازکردن قفل های در فروشگاه و ورود به مکان مورد 
نظر باید مهارت خاصی در اجرای این نوع سرقت ها 

داشته باشند.
همچنین وقتی تصاویر دوربین ها با دقت بیشتری 

مورد بازبینی قرار گرفت مشخص شد اعضای این 
باند در مدت زمان حدود 7 دقیقه ای نقشه سرقت را 
اجرا و از محل متواری شده اند. با توجه به این اوصاف 
بود که موضوع به رئیس پلیس مشهد منتقل و پس 
از هماهنگی های الزم با سرهنگ دهقانپور و صدور 
دستورات تخصصی الزم عملیات ردزنی متهمان در 

دستور کار قرار گرفت.
در ابتدا تیم های تخصصی برای شناسایی چهره 
متهمان وارد عمل شدند و در نهایت پس از چندین 
ساعت اقـــدام فنی و دقیق هویت هــر ســه متهم 
رفت و مشخص شد یکی از اعضای باند ایرانی و  لو  
دو عضو دیگر از اتباع خارجی هستند که به صورت 

غیرقانونی و قاچاقی وارد کشور شده اند.

در حالی که متهمان محل اختفای خود را لحظه به 
لحظه تغییر می دادند تا در محاصره مردان قانون 
قرار نگیرند، تصاویر اعضای باند حرفه ای سرقت در 
اختیار تمامی کالنتری های سطح شهر مشهد قرار 
گرفت و نامشان هم در لیست قرمز پلیس ثبت شد.
از این ماجرا چند روزی گذشته بود تا اینکه مأموران 
کالنتری طبرسی شمالی که در پــارک شقایق در 
حال انجام وظیفه بودند به حضور یک جــوان در 
محل مشکوک می شوند و پس از بررسی بیشتر پی 
می برند که او یکی از اعضای باند سرقت از فروشگاه 

مذکور است. 
در حالی که امکان داشت سارق حرفه ای به سالح 
سرد مسلح باشد و دست به هر اقدامی بزند تا از 

محل متواری شود، مأموران او را از چند جهت به 
محاصره درآورده و در پی یک عملیات غافلگیرانه 

زمینگیر و دستگیر کردند.

جاسازحرفهایهملورفت ◾
با دستگیری متهم مأموران به سرعت او را به مقر 
انتظامی منتقل و مورد تحقیق قرار داده و این اقدام 
موجب شد او هویت دیگر اعضای باند را لو بدهد. 
همچنین محل نگهداری گوشی های سرقتی را 

مشخص کند.
در این مرحله مأموران انتظامی به بولوار شهید مفتح 
مراجعه و مخفیگاه متهم را مورد بازرسی قرار دادند. 
همزمان با ورود مأموران به خانه امن سارقان دو عضو 
دیگر باند هم که در محل بودند و انتظار دیدن پلیس 
را نداشتند دستگیر شدند. پس از آن محل اختفای 
سارقان به صورت دقیق تفتیش شد که در نهایت 
محل نگهداری اموال مسروقه که برای آن جاسازی 
حرفه ای طراحی کرده بودند لو رفت و 66 گوشی تلفن 
همراه و چهار دستگاه لپ تاپ از آنجا کشف شد. 
با متالشی شدن این باند حرفه ای سرقت، نمایان 
شد این افراد به همین شیوه و شگرد از سه فروشگاه 

دیگر هم سرقت کرده اند.
پرونده این افــراد که بین 21 تا 39 سال دارنــد پس 
از جمع بندی انتظامی بــرای رسیدگی به دستگاه 
ــررســی هــای پلیس تا  ــا ب قــضــایــی ارســــال شــد امـ
مشخص شدن سرانجام 34 گوشی تلفن همراه 
گرانقیمت و دیگر لــوازم سرقت شده و همچنین 

کشف دیگر جرایم احتمالی این افراد ادامه دارد.

تجربه ◾
آنچه شهروندان باید توجه داشته باشند و در کشف 
ایــن پرونده به مــأمــوران پلیس کمک فــراوانــی کرد 
وجود دوربین های مداربسته باکیفیت در محدوده 
سرقت بود. پس مالکان فروشگاه ها در کنار نصب 
دوربین های مداربسته مسلماً نیازمند بهره گیری از 

تجهیزات حفاظتی به روز نیز هستند.

با دستور ویژه رئیس پلیس مشهد سارقان دستگیر شدند 

 سرقت 100 تلفن همراه 
در هفت دقیقه!

خراسان رضوی

کشف کارگاه تولید برنج تقلبی 
 

با تالش کارشناسان نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی یک کارگاه زیرزمینی بسته بندی برنج 
تقلبی شناسایی و عامالن این اقدام هم به دستگاه 

قضایی معرفی شدند.
صبح روز گذشته با وصول یک فقره گزارش مردمی 
به واحــد نظارت و بازرسی محصوالت کشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی استان، ناصر شعربافیان؛ 
مدیر این حوزه دستور بررسی ماجرا را صادر و یک 

تیم برای پیگیری وارد عمل شد.
لحظاتی بعد و با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی 
استان در محل کارگاه زیرزمینی بسته بندی برنج 
تقلبی کــه در مــحــدوده بــولــوار خیام شمالی قــرار 
داشت مشخص شد محل متعلق به فردی است 
که از استان های جنوب شرقی کشور به منطقه 
آمــده اســت. در ادامــه پس از کسب دستور مقام 
قضایی، کارشناسان جهاد کــشــاورزی هــمــراه با 
مأموران انتظامی وارد محل شده و با کشف تعداد 
زیادی کیسه برنج با برندهای مختلف معلوم شد 
فرد مذکور به صورت گسترده در زمینه بسته بندی 
برنج تقلبی فعالیت دارد. همچنین در محل بیش 
از 25تن برنج تقلبی دپو شده بود که نحوه نگهداری 
آن ها مشخص کرد محموله آماده توزیع در سطح 
بازار است.  در نهایت کیسه های برنج که با برندهای 
ایرانی و پاکستانی در محل وجود داشت همراه با 
محموله برنج تقلبی توقیف و به انبار امین منتقل و 
فرد خاطی هم در اختیار عوامل انتظامی قرار گرفت.

افزایش پهنای باند اینترنت 
مخابرات در چند روستا 

مدیر مخابرات سبزوار گفت: پهنای باند اینترنت 
پرسرعت در هفت مرکز مخابرات روستایی غرب 
خراسان رضــوی با توجه به شرایط موجود و نیاز 

مشترکان به اینترنت افزایش پیدا کرد.
کاظم نیکومنش افـــزود: پهنای باند اینترنت در 
روستاهای کالته مزینان و مزینان از توابع شهرستان 
داورزن، شهر نوده انقالب و روستاهای روکی و فوجی، 
طبس و سیدآباد از توابع شهرستان خوشاب و 
روستای علی آباد از توابع شهرستان سبزوار افزایش 
پیدا کــرد. به گــزارش ایرنا، وی ادامــه داد: عــالوه بر 
افزایش پهنای باند اینترنت مخابرات در روستاهای 
غرب خراسان رضوی، طی ماه های گذشته 14 طرح 
مخابراتی و تلفن همراه در شهرستان سبزوار به 

بهره برداری رسیده بود. 

در شهر3
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واریز بیعانه برای کاالیی که دیده نشده! 
عامل کاله برداری که با درج آگهی های مختلف در سایت 
دیوار اقدام به کاله برداری از شهروندان خراسان جنوبی 

می کرد، دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا استان گفت: خانم جوانی به پلیس فتا 
مراجعه و با ارائه مرجوعه قضایی مبنی بر اینکه در سایت 
دیوار قصد خرید لوازم خانگی را داشته که پس از واریز 

مبلغی به عنوان بیعانه به شماره حساب اعــالم شده، 
فروشنده دیگر پاسخگو نبوده است؛ بالفاصله موضوع به 

طور ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ الوانی افزود: با انجام اقدام های فنی و پلیسی 
مشخص شد  فردی ساکن شهر زاهدان با انتشار آگهی 
فروش لوازم خانگی در سایت دیوار تعدادی از شهروندان 

را فریب داده و با اخذ مبالغ زیادی از آنان کاله برداری کرده 
است.به گزارش صدا و سیما، رئیس پلیس فتا خراسان 
جنوبی گفت: مأموران متهمان را که ساکن شهر زاهدان 
بودند، شناسایی و ضمن هماهنگی با مراجع قضایی و 
همکاری با پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان در یک 
عملیات غافلگیرانه آن ها را در منزلشان دستگیر کردند 

که در بازرسی از منزل متهمان، چندین دستگاه گوشی 
تلفن همراه، تعدادی لپ تاپ، سیمکارت های تلفن همراه 

و همچنین تجهیزات رایانه ای کشف شد.
سرهنگ الوانی افزود: کاربران فضای مجازی برای گرفتار 
نشدن در دام کالهبرداران سایبری، پیش از رؤیت کاال به 

هیچ عنوان اقدام به واریز وجه نکنند.

خبر
   پلیس خراسان رضوی نیرو استخدام می کند

داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم در 
خراسان رضوی تا ۳1 خرداد امسال فرصت دارند 
با تکمیل مدارک مربوط استخدام نیروی انتظامی 

شوند.

به گزارش صدا و سیما و به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان، در این 

اطالعیه آمده است: داشتن حداقل سن 18 سال و 
حداکثر 25  سال )متولدان 1۳76 به باال(، داشتن 

کارت پایان خدمت و عضویت فعال در بسیج و 

پلیس افتخاری از شرایط استخدام در پلیس 
است.استخدام پلیس در استان خراسان رضوی 

فقط برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با 
معدل 14 به باال در تمامی رشته ها و نیز حداقل 

قد برای داوطلبان 170 سانتیمتر است.

کدملی داوطلب به عنوان نام کاربری و کلمه عبور 
برای ورود به سامانه نام نویسی اینترنتی در نظر 

گرفته شده است. واجدان شرایط می توانند با 
مراجعه به نشانی اینترنتی police.ir نسبت به 

تکمیل مدارک اقدام کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خــراســان جنوبی 
گفت: از ابتدای سال جاری هزار و 967 پرونده 
تخلف وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شد 

و هزار و 64۸ پرونده تاکنون مختومه شده است.
حسین حسن پور افـــزود: ایــن پرونده ها در سه 
ــاال و بخش  ــاچــاق کـ ــاال و خـــدمـــات، ق بــخــش کـ
بهداشت، دارو و درمان بوده است. وی اظهار کرد: 
در بخش کاال و خدمات 953 پرونده در این مدت 
وارد شعب تعزیراتی شده و 7۸5 پرونده مختومه 
شده است. وی مبلغ محکومیتی پرونده های این 
بخش را 4میلیارد و 233 میلیون و 712 هزار ریال 
اعالم کرد و گفت: درج نکردن قیمت، ارائه ندادن 
فاکتور خرید و گران فروشی سه عامل مهم تخلف 

این پرونده ها بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خــراســان جنوبی 

بیان کرد: در بخش قاچاق کاال و ارز ۸7۸ پرونده 
وارد و 757 پرونده نیز در شعب تعزیرات حکومتی 

استان مختومه شده است.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: متخلفان این بخش 
که بیشتر مربوط به حمل کاالهای موضوع قاچاق، 
خرید کاالی قاچاق و ورود یا خروج از مسیرهای 
غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرک بوده به 
پرداخت 271 میلیارد و 24۸ میلیون و 37۸ هزار 

ریال محکوم شدند.
حسن پور تصریح کرد: در بخش بهداشت، دارو 
ــان نیز در دو مــاه اخیر 136 پرونده وارد و  و درم
106 پرونده مختومه شد و متخلفان به پرداخت 
520میلیون و 60 هزار ریال جریمه نقدی محکوم 

شدند.
ــزود: رعــایــت نــکــردن دستورالعمل های  ــ وی اف

بهداشتی و عرضه و تحویل کاالی غیربهداشتی 
از جمله مهم ترین تخلفات پرونده های بخش 

بهداشت، دارو و درمان در استان بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خــراســان جنوبی 
عنوان کرد: در روند اجــرای طرح مردمی سازی و 
توزیع عادالنه یارانه ها پرونده های تخلفی که از 
سوی سازمان  جهاد کشاورزی و اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت تشکیل می شود را خارج از نوبت 

و به  صورت ویژه رسیدگی می کنیم.

خبرخبر

تعیین تکلیف 
 1600پرونده 

در تعزیرات حکومتی 
خراسان جنوبی
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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
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی دل آرامی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 14536
 ب��ه نش��انی: مجیدی��ه 33 مقاب��ل مجیدی��ه 

33/6)رحمانیه 30(
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: 09153451573
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای صادق عبدی

مس��ئول دفتر مش��اور امالک به شماره عضویت 
15418

 به نشانی:  بین صیاد شیرازی 21 و 23
مش��ارالیه درخواس��ت  ابطال پروانه را دارد 
لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارک��ی دارن��د خواهش��مند اس��ت جه��ت 
تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه 

و م��دارک 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 مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155592015
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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   شعبه 
قضایی ویژه 
دانش بنیان ها

حجت االسالم 
براتی زاده رئیس کل 
دادگستری خراسان 
شمالی بر ایجاد 
شعبه ویژه رسیدگی 
به مشکالت و 
مسائل شرکت های 
دانش بنیان تأکید 
کرد و بازدید های 
میدانی برای رفع 
موانع فعالیت 
این شرکت ها را 
ضروری دانست.

تلنگر

کاهش ورودی 
آب به سدهای 
خراسان شمالی  

معاون حفاظت و 
بهره برداری آب منطقه ای 
استان با بیان اینکه در 
حال حاضر۳۵ درصد 
ظرفیت مجموع هشت 
سد استان )با ظرفیت 
۲۳۴ میلیون متر مکعب (
آب دارد، گفت: هم اکنون 
از این ظرفیت ۸۲ میلیون 
متر مکعب آب پشت 
سد های استان وجود 
دارد که این میزان در سال 
گذشته ۱۱۵ میلیون متر 
مکعب بود.

واسطه با اشاره به 
اینکه از ابتدای امسال 
۱0 میلیون متر مکعب 
آب وارد سد های استان 
شده است، افزود: از 
آغاز سال آبی نیز از مهر 
ماه سال گذشته تاکنون 
۴۵ میلیون مترمکعب 
آب وارد سد های شده 
که این رقم نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 
۲۳ درصد کاهش داشته 
است.
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افقی ◾
ــردان فیلم »هــفــتــه ای یــکــبــار آدم  ــارگـ ۱. کـ
ــژمــان جمشیدی  ــوب پ ــازی خـ ــ ــا ب ــاش« ب ــ ب
۲.شیرینی سوغاتی اصفهان – نیلی رنگ 
– آبــزی خطرناک ۳. ورزش روی آب و برف 
– خطایی در ورزش فوتبال – عنصری با 
عدداتمی۳۵ در جــدول تناوبی ۴. برهنه – 
سازمانی منحله که برای مبارزه با نیروهای 
ضدانقالب و مفاسد اجتماعی تشکیل 
شد – برابر ۵.نیم سال تحصیلی – دوروی 
پــررونــق بـــازار – روســتــا – عــزیــز همگان 6. 
منطقه تحصیلی تــهــران- مــوی مجعد – 
دوری از وطن 7. دلــداده یوسف – به یکباره 
- به سرپناهی گفته می شود که از مصالح 
بومی ساخته می شود ۸. مادر باران – مکتب 
حذف مالکیت خصوصی ، تکیه بر مالکیت 
عمومی و ایجاد جامعه ای بی طبقه - جسد 
مــردار 9.نه تای انگلیسی – قاضی - نشانه 
۱0. قایق و کرجی – صدای پنچری – این پول 
در سوئد به کارتان می آید ۱۱. درون دهان – 
پیوند – مار عظیم الجثه خطرناک – شهر 
بادگیرها ۱۲.بــی بــاک – از شیخ نشین های 

حاشیه جنوبی خلیج همیشه فارس – یکی 
از دوجنس ۱۳. پخش شده روی زمین – کسی 
کــه لبش مــــادرزادی شکافته شده - سحر 
۱۴.دوره گرد – آویخته شده - جانفدای میهن 
۱۵. خودرو – از مصنوعات پرکاربرد شیمیایی 

در صنعت بسته بندی

عمودی ◾
ــودرو  ــ ــریـــک - ســقــف کــشــویــی خـ  ۱. چـ
۲.خزانه دارکل آمریکایی ایران در دوره قاجار 
– ماالمال – پرچم ۳. کفه سنگ منجنیق– 
علم اداره کردن – از قوای سه گانه در کشورمان 
۴. زشــت و خفیف - چــهــره شطرنجی – 
واخواست سفته – حرف و ضمیر انگلیسی 
۵. صــوت نــدا – بــرس دندانشویه - نجیب 
ــاالآمــدن آب دریـــا -  6. اشعه مجهول – ب
پرورندگان 7. صفتی برای غنچه – نمازهای 
مستحبی روزانه – همسر زن ۸. تاول – چراغ 
روشنایی نفتی قدما - زیبا 9. گاز تنفسی - 
گرفتار - آشکار ۱0. باغ در گویش بچه بیروت 
ــازی – اولین بانوی نوبل گرفته  – آخرین ن
جهان ۱۱. پوست پیرای – پیوستن روح به عالم 

غیب - پسوند شباهت ۱۲. عــدد نخست 
– رودخــانــه ای پــرآب در خراسان رضــوی که 
پس ازعبور از ترکمنستان به خزر می ریزد 
– نوعی حلوا – تقویم مسلمانان ۱۳. مخترع 
دینامیت – غــذای محلی افغانستانی که 
درواقــع نوعی نان مسطح است کــه درون آن 
با موادغذایی پرشده- شتر عرب ۱۴. درخت 
تسبیح – به پایان رساندن - محبس ۱۵. انیس 
– براساس رمانی از ژول ورن در این فاصله 

زمانی می توان دور دنیا را گشت
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ا ن ت و ا ن ل ا و ا ز ی  ه   س
 2   ق ل ق   ق ی  ط  ا ن   ک م ا ن
 3 چ    ف و ک   ب و ر   ت ا ی  ی  د
 4 پ ر   ف س ف ر   ث م ن   ا ل  

 5 ر ا ش   و ل و و   ی  گ  ا ن   ب
 6   ک ی  و ت ا   ا ر ن س ت   ل ا

 7 م ع ط  ل   ن ا ک ا و ت   ر ج  ب
 8 ق   ا ی  ا   ب س ی    ن ا و   ر
 9 د ا ن   ب و ز ی  ن ه   س پ ر ی 
 10 م ل   ت و ز ی  ن   ر ا د ی  و  

 11 ه   ک ر ج  ی    ه و م ن   ه د ف
 12   ب م   ه ر م   ا ز ب ک   ه ل
 13 غ ر ب ی  ل   ش ف ق   ر ا ب   س
 14 و ج  و د   ج  م ا ع ت   چ  ل و  
 15 ل   د ک ت ر ع ل ی  ش ر ی  ع ت ی 
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استاندار خراسان رضوی گفت: 
ســـرایـــش شــاهــنــامــه بـــا هــدف 
دفــاع از هویت ملی و اعتقادی 
نشان دهنده هوشمندی فردوسی 

شاعر بزرگ ایران است.
نظری در مراسم گرامیداشت فردوسی در محل 
آرامگاه این شاعر شهیر و نگهبان زبان فارسی 
افـــزود: فــردوســی شخصیتی جامع اســت که 
هم نگاه ادبی و برجستگی ادبی و در عین حال 
مسئله شناسی این شاعر شهیر، منحصربه فرد 
است و سرودن شاهنامه براساس یک نیاز در 
آن برهه تاریخی صــورت گرفته اســت.  نظری 
اظهار کرد: فردوسی با این نگاه که برای حفاظت 
از مرزهای جغرافیایی نیاز به روحیه حماسی 
است، ضمن اینکه هنرمندانه و جذاب داستان 
سرایی می کند، روح حماسه را در درون داستان 
ها جلوه گر می کند تا تقویت روحیه مبارزه 

محقق شود.
ــری ادامــــــــه داد:  ــظــ ــ ن

مــردم ما نیز با تکیه و تأکید بر همین اصــول و 
مبانی، میدانی را آفریدند که آنچه تا قبل تر 
در داستان ها می خواندیم در دفاع مقدس به 
حقیقت پیوست و با چشمان خود رشادت ها را 
دیدیم. شهردار مشهد نیز در این مراسم گفت: 
برای تقویت جنبه بین المللی مشهد هرگونه 
همکاری را خواهیم داشــت.  عبدهللا ارجائی 
ــزود: باید از ظرفیت وجــود فردوسی در این  اف

شهر برای رشد و تعالی بهره ببریم. 
سید جواد موسوی مدیر کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی 
نیز در این مراسم گفت: ۲۵ اردیبهشت در 
فرهنگ و تاریخ ایرانیان روز گرانقدری است 
ــان فــارســی را زنــده  و اثــر ماندگار فــردوســی زب
نگاه داشت.شاهنامه فردوسی مجموعه ای 
از وطــن دوســتــی، حکمت، ایثار ،حماسی و 

نوعدوستی است.
در این مراسم از فراخوان ملی یادمان سپهبد 

شهید قاسم سلیمانی رونمایی شد.

»اسجیل« نام یکی از روستاهای 
ــا، بـــاصـــفـــا و خـــرم  ــبـ ــارزیـ ــیـ بـــسـ
شهرستان چــنــاران اســت کــه به 
ــودن، دارای  سبب کوهپایه ای بـ

آب وهوایی نشاط  آور و منحصربه فرد است.
روستای اسجیل از لحاظ سابقه تمدنی، یکی از 
قدیمی ترین روستاهای منطقه گلمکان و توس 
محسوب می شود. وجود تپه های زیاد تاریخی 
از جمله »نخودک«، » پیش گنبد«، »باغ میر« 
و آثار تاریخی چون قلعه کهنه و برج قلعه در این 

روستا حکایت از قدمت دیرین آن دارد.
براساس بررسی ها و شواهد باستان شناسی، 
سابقه سکونت در این روستا که در دره ای زیبا 
و سرسبز، در حدود ۴0 کیلومتری شمال غرب 
مشهد، در دامنه شمالی کوه بینالود قرار گرفته، 
به هزاره اول قبل از میالد برمی گردد. روستای 
اسجیل در گذشته یکی از قرای بلوک گلمکان و 

بخش طرقبه مشهد بوده است.
در مورد وجه تسمیه »اسجیل« اظهار نظرهای 

فراوانی شده اســت؛ بعضی به آن واژه اِسگِل 
بــرخــی اِســگــیــل و عــــده ای اسجیل گفته اند. 
اسجیل به لحاظ لغوی یعنی جــای محکم و 
بلند و با توجه به موقعیت قرارگیری این روستای 
کوهستانی، احتماالً در دوره اسالمی این کلمه 

به آن اطالق شده است.
برج قدیمی این روستا که در فهرست آثار ملی 
ایــران به ثبت رسیده، یکی از جاذبه های مهم 
آن به شمار می آید. می گویند در دوره قاجاریه 
به علت نبود امنیت، برج قلعه اسجیل )یک دژ 
نظامی مسکونی( ساخته شد که یک مجموعه 
راهبردی، دارای حصاری بلند با برج هایی برای 
نگهبانی از اقــوام ساکن در آن بــوده اســت. از 
اواسط دوره قاجاریه به تدریج ساکنان در برج 
قلعه از آن خارج و در کناره رودخانه ساکن شدند. 
روستای فعلی دقیقاً در حاشیه رودخانه قرار 
گرفته و یکی از زیباترین روستاهای حاشیه 

شمالی کوه های بینالود به لحاظ بافت 
معماری است.

سرایش شاهنامه با هدف دفاع از هویت ملی 
نشانه هوشمندی فردوسی است

 »اسجیل«
 روستایی با آب وهوای نشاط  آور

خت  سا
خـــــــــط آهــــــن 

چابهار - مشهد به عنوان 
طوالنی ترین خط آهن ایران، جزو مصوبات سفر 
اعضای هیئت دولت های نهم و دهم بود که در 
۱۵ آذر ۱۳۸9 در جریان سفر رئیس جمهور وقت 
به چابهار، در آیینی عملیات ساخت قطعه 
چابهار به زاهدان آغاز شد و پس از آن اتصال 

آن تا مشهد در دستور کار قرار گرفت.
خط ریلی یونسی بجستان - گناباد به عنوان 
قطعه نخست خط ریلی مشهد - زاهــدان در 
سال ۱۳96 با اعتبار نخستین ۵70 میلیارد ریال 
آغاز شد و در مراحل بعدی اعتبار تخصیصی 
به آن به بیش از یک هزار میلیارد ریال افزایش 
یافت که ایــن خط ریلی در مجموع دارای ۳۸ 

ایستگاه 
ــه دو  ــ ــت ک ــ اسـ
ایستگاه آن در طول قطعه 

نخست در یونسی و گناباد قرار دارد.
با گذشت حدود پنج سال، این پروژه از سه ماه 
پیش به دلیل کمبود منابع اعتباری متوقف شد 
که پیگیری های مستمر مسئوالن مربوط برای 
تکمیل اعتبار این خط ریلی هنوز به نتیجه ای 

نرسیده است.
ــداث خط  ــوذر خــواجــه رضـــا، مــدیــر طــرح احـ ابـ
ریلی یونسی به گناباد به خبرنگار ایرنا گفت: 
این پروژه تاکنون ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته، ولی از ابتدای امسال هیچ گونه اعتباری 
ــه آن اخــتــصــاص نیافته و کــمــبــود اعــتــبــار و  ب
نقدینگی، موجب توقف ایــن طــرح ریلی در 

جنوب استان خراسان رضوی شده است.
مهم ترین مشکل در اجــرا و تکمیل خط ریلی 
یونسی به گناباد عالوه بر کمبود اعتبار، ساخت 
پل تقاطع خط آهــن با مسیر جـــاده ای گناباد 
- مشهد است که اجــرای آن به طول ۲۴0 متر 
نیازمند اعتبار زیادی است و تاکنون طرحی برای 
عملیات روسازی، ریل گذاری و ساخت ایستگاه 
مسافری آن تعریف نشده و مناقصه ای نیز برای 

آن صورت نگرفته است.

خبرخبر

توقف خط ریلی 
مشهد - چابهار 
 در ایستگاه گناباد

مردان آسمانی

یادداشت

پاسداشت خراسان گردی

 طلبه شهید محمد علی نامدار 
والدت: ۱۳۳7/۵/۱

محل تولد:روستای دیزاوند چناران
تاریخ شهادت:۱۳6۸/۲/۲7

محل شهادت: صالح آباد تربت جام
ــزار: گــلــزار بهشت زیــنــب ســالم هللا علیها  مــ

چناران
یزدی  شهید محمد علی نامدار در سال ۱۳۳7 

در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد.
تحصیالت مکتبی را در یکی از روستاهای درگز 
آغاز نمود و پس از فراگرفتن قرآن کریم سخت به 
آن عالقه مند شد و پس از آن برای معاش زندگی 
به همراه دوستانش که اکثراً شهید شده اند به 
تهران رفت و در آنجا به شغل گچکاری پرداخت 
و معروف به استا محمد علی خراسانی شده بود.
در زمان محمدرضا شاه بر ضد او برای پیروزی 
ــت و در  انــقــالب فــعــالــیــت چــشــم گــیــری داشــ
راهپیمایی های تهران شرکت می کرد و دیگران 

را نیز به این کار ترغیب می نمود.
به مجالس مذهبی علی الخصوص مجالس 
ــادی داشـــت . پــس از  ــ مــرحــوم کــافــی عــالقــه زی
گــذشــت چند ســال بــه مشهد بازگشت و در 
منزل آیــات عظام قمی و شیرازی کار می کرد و 
به آنها عالقه خاصی داشت و در کنار گچکاری 

درس حوزوی می خواند.
با آغاز جنگ از اولین کسانی بود که به جبهه 
رفــت و به مــدت 6 مــاه در گــروه شهید چمران 
خدمت کرد و به گفته دوستانش همیشه مورد 

تشویق شهید چمران بود.
در ســال 60 وارد کمیته انــقــالب اســالمــی شد 
سپس برای انجام وظایف به صالح آباد تربت 
جام رفت و در تاریخ ۲7اردیبهشت 6۸ در منطقه 

صالح آباد به فیض شهادت نائل شد.

دانشِ روابط عمومی، ظرفیِت 
نخست در جهاد تبیین

عباس محمدیان در جهانی که   
همه قــواعــدش را بــر اســـاس علم 
تعریف می کند، نمی توان »چرخه 
اطالعات« را جز به این قواعد تعریف کرد و یا 
حتی نگاهی غیر علمی به آن داشت. »وی کی 
پدیا« روابط عمومی را چنین می بیند و تعریفی 
این گونه در برابر آن می گذارد؛ »روابط عمومی 
)به انگلیسی Public relations که به اختصار
pr  خوانده می شود( به علمِ مدیریِت چرخه 
اطــالعــات، مابینِ یک فــرد یا سازمان )اعــم از 
ــا ســازمــان  ــی ی ــت ــی و اقــتــصــادی و دول ــان ــازرگ ب
مردم نهاد( با عموم اطــالق مــی گــردد«. یعنی 
روابط عمومی یک علم است. باالتر از آنکه آن 
را یــک مــهــارت بــدانــیــم، هرچند مــهــارت هم 
هست کــه چــون بــا دانـــش غنی شـــود، دامنه 
موفقیت آن توسعه ای احترام برانگیز خواهد 
یافت. هر سازمان و نهاد که بخواهد بدرخشد 
و توفیقات خویش را بگستراند، قطعاً به یک 
»روابــط عمومی دانــش پایه و حرفه ای« نیاز 
دارد. به دیگر تعریف روابــط عمومی بخشی 
مــؤثــر در تولید اقــتــدار ســازمــانــی اســت کــه با 
کمترین هزینه می تواند بیشترین فایده را برای 
نهاد و سازمان خویش آورد. این چیزی است که 
ــاور دارد، بــرخــالف  ــ ــدان ب ــ مــدیــریــت مــــدرن ب
مدیریت های سنتی که معموالً روابط عمومی 
را در حد اطالعیه چسبان یا همراه مدیر در 

مراسم، فرو می کاهند. 
بــه واقـــع، در نگاه حرفه ای و ناظر بــه آینده، 
ــط عمومی مــجــمــوعــه ای از اقــدامــات و  ــ »رواب
کــوشــش هــای حــســاب شــده ای اســـت کــه هر 
سازمان برای برقراریِ ارتباطاِت مؤثر و هدفمند 
ــد انجام  ــبــاط  ان بــا گــروه هــایــی کــه بــا آن در ارت

می دهد«. 
در نگاهی فــراســازمــانــی هــم مــی تــوان دانــشِ 
روابــط عمومی را به ظرفیِت نخست درخــِط 
مقدمِ جهاد تبیین تعبیر کرد. در هنگامه ای 
که دشمنان بر غبار آلودگی فضا می کوشند 
غبارزدایی از فضا، نخستین بایستگی انقالبی 
است. ارائه روایت صادق و دست اول از حوزه 
مأموریتی های نــهــاد، دســت مــا را در جنگ 
روایت ها باال می برد. این نبرد را که پیروز شویم 
در تحکیم پایه های اقتدار نظام، گامی چند 
جلو می افتیم. موفقیت در این عرصه کالن، 
توفیق در عرصه های خردتر حوزه سازمانی را 
هم به دنبال می آورد. این فرایند را می توان به 
برق رسانی به شهر تشبیه کرد که چون شهر 
روشــن شــود همه خانه ها هم روشــن خواهد 
شد، اما اگر نگاه ها جزئی شود و هرکس برای 
روشن کردن خانه خود بکوشد، معلوم نیست 
همه شهر روشــن شــود. کالن باید نگاه کرد و 
سازمانی عمل نمود تا موفقیت تمام ساحتی 

حاصل شود.

ــا همان  ــیــزاده ی سعید و مــســعــود عــل
دوقلوهای معروف خراسان جنوبی 

ــقــات  بـــــــرای اعــــــــزام بــــه مــســاب
ارتـــش هـــای جــهــان )المپیک 

۲0۲۲ ســیــزم( در اسپانیا 
دوچرخه مناسب ندارند. 
به گزارش فارس؛ المپیک 
ــریــن سطح  ــاالت ســیــزم ب
مـــســـابـــقـــات بـــعـــد از 
الــمــپــیــک جـــهـــانـــی و 
رقــابــت هــای قهرمانی 
جهان را دارد و برترین 
سه گانه کاران ملل دنیا 
با آمادگی کامل در آن 
شرکت می کنند. باوجود 
تــمــام شــایــســتــگــی هــا و 

افتخارات وصف ناپذیری 
ــا در رویـــدادهـــای  ــ کـــه آن ه

ورزشــی آسیایی و جهانی از 
خود بر جای گذاشته اند هنوز 

از همان دوچرخه های  مستعمل 
رفته ای استفاده می کنند  و زهواردر

که در سال ۱۳90 از سوی مدیرکل وقت 
ورزش و جوانان در اختیارشان گذاشته شد .

 قهرمانان بیرجندی 
دوچرخه مناسب ندارند

 همزمان با سالگرد افتتاح مؤسسه حمایت 
از کودکان مبتال به سرطان در خراسان 
رضــوی، خیر نیکوکار تربتی هزینه 
درمان و داروی ۴0 کودک سرطانی 

را تقبل نمود.
ــی بـــایـــگـــی،  ــومـ ــلـ آرزو عـ
کارشناس بنیاد خیرین 
حــامــی دانــشــگــاه تربت 
ــیــان ایــن  حــیــدریــه بـــا ب
مطلب به قدس گفت: 
ــر نـــیـــک انـــدیـــش  ــیـ خـ
مهندس مهدی مروج 
ــرداخـــت  ــا پـ ــ تـــربـــتـــی ب
کـــمـــک 7 مـــیـــلـــیـــارد و 
۲00مـــیـــلـــیـــون ریـــالـــی 
ــمـــن حــمــایــت  بــــه انـــجـ
ــی  از کــــودکــــان ســرطــان
ــوی هزینه  خـــراســـان رضــ
ــودک  ــ ــان ۴0کـ ــ ــ دارو و درم
مبتال بــه ســرطــان در استان 
را پذیرفت. علومی ادامــه داد: 
مهندس مهدی مــروج تربتی در 
سخنانی قــول مساعد بـــرای همراه 
ساختن دیگر خیران حــوزه سالمت در 

حمایت از کودکان سرطانی را نیز داد.

 کمک 7 میلیاردی خیر تربتی 
برای درمان کودکان سرطانی  

مقدم     حسین آقا ممتحنی مشهور به حمید 
سبزواری، شاعر اشعار مختلف حماسی و عرفانی 

است که با عنوان »شاعر انقالب« نیز شناخته 
می شود. وی دارای مدال درجه یک هنر 

در رشته ادبیات و نخستین شاعری 
ــود کــه کــتــاب شــعــرش بــا عــنــوان  بـ

»سرود درد« در سال ۱۳7۵ کتاب 
سال شناخته شد.

او در ســال ۱۳9۳ نشان افتخار 
جهادگر عرصه فرهنگ و هنر را 
دریافت کرد. شعر او را شناسنامه 
زمانمند انقالب نامیده اند؛ زیرا 
ــدادی پس از  کمتر حادثه یا رویـ

انقالب روی داده است که بازتاب 
آن در شعر او نیامده باشد.

ــزوار  وی در ســـال ۱۳0۴ در ســب
بــه دنــیــا آمـــد. پـــدرش عبدالوهاب 

ــــزرگــــش مــــال مــحــمــدصــادق  ــــدرب و پ
ــد. اصــول  ــودن ممتحنی، هــر دو شــاعــر ب

شاعری را از پدر خود آموخت و از ۱۴ سالگی شروع به 
سرودن شعر کرد.

نوجوانی وجوانی سبزواری در دوران حکومت 
رضاشاه پهلوی گذشت و تحوالت این دوره 
بر روحــیــه اش تأثیر گذاشتند. در 
آن سنین از روی کنجکاوی 
بـــه احــــــزاب و 

گــروه هــای سیاسی مختلف سر مــی زد تا با آرا و 
نظرات آن ها آشنا شود.

حمید ســبــزواری در ســال ۱۳۳۱ ازدواج کــرد که 
یک سال پس از آن، کودتای ۲۸ مــرداد، 

برایش گرفتاری هایی به وجود آورد و 
او تحت تعقیب قرار گرفت و مدتی 

متواری و در اسفراین مخفی شده 
بود. او سپس خود را به شهربانی 
سبزوار معرفی کرد و چهار سال 
در وضعیت بالتکلیفی و تعلیق 

بود تا سرانجام تبرئه شد.
وی مـــدتـــی را در یـــک شــرکــت 
استخراج سنگ معدن کار کرد 
و مدتی را نیز با اجــاره حمام در 
سبزوار گذراند. او سپس در بانک 
تــجــارت اســتــخــدام شـــد. پــس از 

انقالب، ضمن کار در بانک تجارت، 
برای انقالب شعر و شعار می ساخت 

که در راهپیمایی ها و نماز جمعه خوانده 
می شد. یکی از این شعرها »آمریکا، آمریکا، مرگ 

به نیرنگ تو« بــود.او پس از بازنشستگی از بانک، 
به صدا و سیما رفت و در شورای شعر مشغول 

ــد. اســتــاد حمید ســبــزواری  خــدمــت شـ
سرانجام، بامداد ۲۲ خرداد ۱۳9۵ در 

سن 9۱ سالگی در سرخاب 
درگذشت.

»استاد حمید سبزواری« شاعر انقالب

نام آوران خراسان
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