
امــام جمعه مشهد در دیــدار معاونان فرهنگی 
شهرداری های کالنشهرهای ایران گفت: معاونت 
فرهنگی شهرداری در هر شهر، صرفاً محدود به 
یک مسئولیت سازمانی و یک معاونت شهری 
نیست بلکه تالشگران این عرصه، رسالت عظیم 
فرهنگ سازی در شهر را بر دوش دارند و فعالیت 
و  ایمان  بر  به طور مستقیم  ایــن حــوزه  آنــان در 

آخرت مردم اثرگذار است.
ما،  کشور  در  اینکه  بیان  با  آیت هللا علم الهدی 
انقالب  بــه  بــه دیــن مستلزم خــدمــت  خــدمــت 
است و افراد نمی توانند در راه ترویج معارف دین 
تالش کنند درحالی که نسبت به معارف انقالب 
فضاسازی  ــزود:  ــ اف هستند،  بی توجه  اســالمــی 
فرهنگی در سطح شهرها از این جهت اهمیت 
دارد که یکی از مصادیق بارز جهاد تبیین است 
و اگر تابلوها و به طور کلی فضای فرهنگی شهرها 
در خدمت نشر و ترویج معارف دین قرار گیرد، 
تأثیر زیادی بر در امان بودن در برابر آسیب های 

فرهنگی و مشکالت اجتماعی دارد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر 
لزوم توجه مسئوالن فرهنگی کشور به فرهنگ و 
سیره رضوی در تبلیغات شهری، ابراز امیدواری 
کــرد در آستانه فــرارســیــدن دهــه کــرامــت، همه 
تبلیغات و فضاسازی های شهری رنگ و بوی امام 
رضایی به خود بگیرد و فرهنگ و معارف رضوی 

در همه امور تبلیغی اثرگذار باشد.

گفت وگو با نخستین سازنده  بلندگوی خودرو کامالً  ایرانی که پس از 9 سال محصوالتش را به تولید انبوه رساند 

صدای خودباوری در خط تولید
آیتهللاعلمالهدیدردیدارمعاونانفرهنگیشهرداریهایکالنشهرها:

ترویجدیندرفضاسازیهایشهری،مصداقجهادتبییناست
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تجارت  و  مــعــدن  ســازمــان صنعت،  رئــیــس 
خراسان رضوی گفت: طی دو ماهه نخست 
امسال با تشدید نظارت و بازرسی ها در سطح 
بــازار ۷۴۳ پرونده تخلف اقتصادی به ارزش 
هزار و ۳۵۴ میلیارد ریال در استان تشکیل 

و به تعزیرات حکومتی ارسال شد. امیررضا 
رجبی در نشست قرارگاه مشترک پشتیبانی 
به  کــه  اقتصادی  فعالیت های  از  حمایت  و 
ریاست استاندار در محل این سازمان برگزار 
ــازه زمانی یاد  شــد، گفت: ایــن ســازمــان در ب

شده اقدام های گسترده و جدی در خصوص 
با مقوله قاچاق  و برخورد  بــازار  از  بازرسی ها 
کاال با همراهی سربازان گمنام امام زمان)عج(، 
ادارات،  و  بــازرســان اصــنــاف، بسیج اصــنــاف 
پلیس اقتصادی و تعزیرات حکومتی داشته 

است. به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: در این 
ابــتــدای سال  ماهه  دو  با  مقایسه  در  مــدت 
گذشته، ۹۱ درصد گشت های مشترک بازرسی 
و ۱۷درصد تعداد بازرسی ها در خراسان رضوی 

افزایش یافته است...

رئیس سازمان صمت استان اعالم کرد 

تشکیلپرونده1354میلیاردیتخلفاتاقتصادیدردوماه
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام مجدد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس دو اتحادیه:
1 - اتحادیه صنف گلفروشها و فروشندگان سموم دفع آفات نباتی مشهد مقدس 

2 - اتحادیه صنف ابزار و یراق فروشان مشهد مقدس

به  و  بر سازمانهای صنفی کشور  نظارت  عالی  مورخ 1400/09/29 هیئت  « مصوبه   7  « بند  اجرای  در 
استناد مصوبه مورخ 1401/02/06 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس، بدینوسیله 
از کلیه اعضاء محترم دو اتحادیه صنف گلفروشها و فروشندگان سموم دفع آفات نباتی مشهد مقدس 
و اتحادیه صنف ابزار و یراق فروشان مشهد مقدس، داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس دو 
اتحادیه مذکور، دارندگان شرایط ذیل، دعوت می شود در صورت تمایل، ظرف مدت 15 روز ) از روز 
سامانه  در  ابتدا  ذیل  مدارک  با  شخصًا   )1401/03/21 مورخ  شنبه  روز  تا   1401/03/07 مورخ  شنبه 
ایرانیان اصناف ) iranianasnaf.ir (- سامانه های الکترونیک - انتخابات الکترونیک - قسمت ثبت نام 
داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی، نسبت به ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به 
شرح ذیل، اقدام و سپس شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك  ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند ثبت 
نام ) در مهلت قانونی فوق (، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد 
مقدس، واقع در سازمان صنعت  معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند.

    شرایط الزم :
1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران                                                                                                                

2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- عدم اشتهار به فساد                        
7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه

8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10- داشتن وثاقت و امانت 
مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :

1- پنج قطعه عکس 4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (
2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 

3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو 
4-  اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی

* ارائه اصل اعتبارنامه هیئت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی 
حداقل دیپلم ضروری است .  

5 -  اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی
توجه :

-  به استناد تبصره » 3 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی فوق الذکر، عضویت افراد در هیئت مدیره بیش از دو دوره 
متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد.

-  به استناد تبصره » 5 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی مذکور، داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف 
و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های 
پذیرش  رسمی  اعالم  و  است  انتخابات  در  نام  ثبت  از  پیش  خود،  قبلی  از شغل  آنان  استعفای  به  منوط  صنفی، 

استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره اتحادیه ، الزامی است.
- به استناد تبصره » 2 « اصالحی آیین نامه اجرایی صدراالشاره ، عدم بارگذاری هر یک از از مدارک مورد نیاز در 

سامانه ساران در بازه زمانی فراخوان ، به منزله عدم ثبت نام است .

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

40
10
25
43

موقوفه متصرفی نوریه ریاضی و حاج شیخ مرتضی درنظر دارند رقبات مسکونی خود را به مدت یك سال از طریق مزایده كتبی به اجاره 
واگذارنماید.

متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیابان آبکوه،مقابل پمپ بنزین سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه یك واحد اجارات 
مراجعه و یا با شماره تلفن 55 51 29 25  -051 تماس حاصل نمایند.

مهلت شركت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 22 /03 /1401 می باشد.  پاكت های مزایده در روز دوشنبه مورخ 23 /03 /1401 ساعت 12 ظهردر محل 
اداره اوقاف ناحیه یك با حضور اعضای كمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.

 )) اطالعیه آگهی مزایده   ((

آدرس محلپایه کارشناسی )اجاره ماهیانه(متراژ)مترمربع(عنوانردیف

پنجتن 47 - مجتمع علویه16.000.000 ریال55یک واحدآپارتمان مسکونی1

آیت هللا بهجت8 - کوچه امامین همامین20.000.000 ریال65یک واحدآپارتمان مسکونی2
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 جلس��ه دعوت مجم��ع عمومی عادی س��الیانه نوبت اول ش��رکت تعاونی 
اعتبار کارکنان برق خراس��ان کد 1079 در س��اعت 14 روز 3 ش��نبه مورخ  
1401/03/31 در محل اداره برق ساختمان شماره 2 برق منطقه ای واقع در 
میدان بسیج تشکیل می گردد از کلیه اعضای مذکور دعوت می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
1-طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی1400 

پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس .
2- طرح و تصویب بودجه پیش��نهادی هیئت مدیره شرکت تعاونی برای 

سال مالی 1401
3- تصمیم گیری در مورد اصالح سرمایه

4- تصمیم گیری در مورد نحوه محاسبه و دریافت کارمزد وام ها
5- تصمیم گیری در مورد ذخائر احتیاطی برای مصارف عمومی و عام المنفعه

6- انتخاب اعضاء هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال
7- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی ) سال 1401 (
اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مذکور مقدور نمی باشد ، 
می توانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار 
نمایند.در این صورت تعداد آرای وکالتنامه هر عضو حداکثر سه رای و 
هر فرد غیر عضو تنها یک رای خواهد بود که الزم اس��ت عضو به همراه 
نماین��ده خود در تاری��خ های 28 الی 30 خرداد ب��ه دفتر تعاونی مراجعه 
نمایند.ضمن��ا داوطلبان عضوی��ت جهت هیئت مدیره و بازرس ش��رکت 
موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت یک هفته جهت ثبت 
نام به دفتر شرکت تعاونی اعتبار مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.

هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار برق منطقه ای خراسان

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی اعتبار برق خراسان

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 رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 
140060306013002595 مورخ 1400/12/18 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالحامد نبی زاده نوقابی فرزند علی اکبر در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 228/86 مترمربع از پالک 
شماره 368 فرعی از 4- اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از خانم صدیقه یعقوبیان نوقابی 
مالک رس��می محرز گردیده اس��ت، 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 روستاها رأی هیئت 
الصاق تا در صورتی که اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 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 

355      آ40101607
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/18       

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/03       
 رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 
140160306013000132 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 محمدرضا رحمانی بیلندی فرزند مهدی در شش��دانگ یکباب محوطه مش��تمل بر اطاق به مساحت 435/20 
مترمربع از پالک ش��ماره 1028 فرعی از 1- اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری ش��ده مع الواس��طه از آقای 
حسین عباسیان 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 تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 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 
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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 رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 
140060306013002473 مورخ 1400/12/01 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه زمانی فرزند حسین در ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل بر اطاق به مساحت 900/24 مترمربع از پالک 
شماره 336 فرعی باقیمانده از 1- اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای باقر خراسانی 
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 اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده 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. آ40101659
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/19     
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 سیدضیاالدین مهدوی شهری



   سهم اندک 
فناوری های 
 دانش بنیان 
در تولید  
احد ضابط، رئیس 
دانشگاه فردوسی 
مشهد گفت: کمتر 
از یک درصد تولید 
کشور با فناوری های 
دانش بنیان صورت 
می گیرد. با کلی گویی 
نمی توان دانش بنیان 
را به عرصه های 
تولید آورد بلکه با 
جزئی نگری می توان 
شاهد پیوند میان 
فناوری های نوین و 
تولید بود.

 

آبرسانی سمانه محمدزاده ثانی 
سال 1399 بود که گفت وگویی 
ــراح  ــا وحـــیـــد فـــــیـــــروزه، طــ بــ
نخستین بلندگوی خــودرو 
کامالً ایرانی با عنوان »صدای 
کارآفرینان را بشنویم« چاپ 
شد. این جوان برتر خراسان شمالی و کارآفرین 
نمونه و کاسب برتر سال 139۸ در شهر بجنورد 
و نویسنده تنها کتاب نوشته شــده در زمینه 
سیستم های صــوتــی، 9 ســال پیش مــوفــق به 
ساخت نخستین بلندگوی خودرو کامالً ایرانی 
شد و پس از این مدت اکنون بلندگوی او به مرحله 
تولید انبوه و راه اندازی خط تولید رسیده است و 
می توان گفت با تولید بلندگوی ایرانی در حجم 
انبوه، از واردات ساالنه بیش از هــزار و 300 تن 
بلندگو و خروج ساالنه بیش از 20میلیارد تومان 

ارز از کشور جلوگیری کرد.

پشتکار 9 ساله ◾
ایــن تولیدکننده بلندگو خــودرو در گفت وگو با 
خبرنگار ما می گوید: پس از پایان سربازی با توجه 
به عالقه و تالش های بنده درزمینه موسیقی به 
دنبال یکی از ابزارهایی که در کنار کار موسیقی 
با آن سروکار داشته باشم رفتم؛ این کار، دستگاه 
پخش بلندگو بــود و در ایــن زمینه دوره هـــای 

آموزشی را گذراندم.
وحید فیروزه اظهار می کند: باالخره پس از 9سال 
دوندگی و پیگیری، این واحد تولیدی با سه نیروی 
انسانی افتتاح شد که با گسترش این واحد قطعاً 

نیروی انسانی افزایش خواهد یافت.
وی در خـــصـــوص مـــشـــخـــصـــات مــحــصــول 
تولیدی خــود می گوید: محصولی که ما تولید 
می کنیم در حال حاضر میندریج سایز ۸ اینج 
در فرکانس صــدای 20 تا 60 هــزار هرتز، 4 اهم، 
ــرد  ــارب 100W(MAX)، 45 W(RMS) اســـت کـــه ک
آن برای تمام خودروهاست. بیشتر قطعات این 
محصول را خودمان تولید می کنیم و تعدادی از 
قطعات را متأسفانه چون دستگاه مخصوصش 

را نداریم باید وارد کنیم.
فیروزه ادامه می دهد: در حال حاضر مجوز تولید 
10هزار عدد بلندگو در این سایز را گرفته ایم و در 

حال تولید سفارش ها هستیم.
این مخترع در پاسخ به اینکه این محصول روی 
ــودرو می شنویم چه  کیفیت صــدایــی کــه از خـ
انـــدازه تأثیر دارد، می گوید: مشخصاً کیفیت 
این محصول تولیدی از محصولی که به صورت 
فابریک در خــودرو هــا نصب شــده باالتر است 
و بــرای استفاده از آن باید حتماً آمپلی فایر در 
خودرو نصب شود تا بتواند آن حدنصاب صدایی 
که تعریف شــده را با شفافیت و کیفیت الزم 

ارائه دهد.
وی مــی گــویــد: حــداقــل بــایــد یــک جفت از این 
محصول در خــودرو نصب شــود تا یک صدای 

ساده را دریافت کنیم ولی اگر صدای فوق العاده 
بــا کیفیت می خواهید بــایــد دو جفت نصب 
کنید. مصرف کنندگان می توانند سفارش خود 
 را از طریق وب ســایــت رسمی وحید سیستم

www.vahidsystem.com  ثبت نمایند.

رقابت با محصول خارجی ◾
ایــن کــارآفــریــن بــرتــر بــا بــیــان اینکه قیمت این 
محصول نسبت به نمونه مشابه خارجی موجود 
در بازار خیلی پایین تر است، می گوید: کیفیت و 
اجزای به کار رفته در این کاال خیلی بهتر از نمونه 
مشابهش اســت، صفحه داخــل آن از پارچه 
ضد پوسیدگی است و به مرور زمان پارگی ایجاد 

نمی شود مگر اینکه ضربه ای وارد شود.
فیروزه تعداد شعبات فروش کاالی تولیدی خود را 

در حال حاضر 15 شعبه عنوان می کند و می گوید: 
بازار فروش و تقاضا برای محصول باالست ولی با 
توجه به اینکه یک نمونه محصول تولید می شود 
نیازمند تسهیالت هستیم تا بتوانیم چند مدل 

تولید کنیم.
وی در خصوص صــادرات بلندگوی خــودرو نیز 
مــی گــویــد: در بحث صـــادرات نیز برنامه ریزی 
صــورت گرفته، در صورتی که جــذب سرمایه و 
تسهیالت خوب داشته باشیم کارگاه تولیدی را 
گسترش می دهیم تا سقف تولیدات را افزایش 
دهــیــم. حــداقــل در سطح خــاورمــیــانــه کــه این 
محصول نیست می توانیم صـــادرات داشته 
باشیم و این گونه، از ارزی که بابت این کاال از کشور 
خــارج می شود جلوگیری کنیم و به کشورهای 

همسایه نیز بفروشیم.
وی مــی افــزایــد: اکــنــون بــه دلیل نبود دستگاه، 
تعدادی از مواد اولیه را وارد می کنیم که با افزایش 
قیمت دالر ممکن است در بحث مواد اولیه به 
مشکل بربخوریم. امیدوارم با دریافت تسهیالت 
و خرید دستگاه در این زمینه نیز خودکفا شویم.

این تولیدکننده بلندگو خودرو در خصوص اولین 
کتاب خــود در زمینه سیستم های صوتی نیز 
می گوید: جلد اول این کتاب در سال 1394 نوشته 
شد و اکنون دو جلد دیگر نیز در زمینه کارآفرینی و 
جلد دوم کتاب سیستم های صوتی آماده است و 

در چند روز آینده منتشر خواهد شد.
فـــیـــروزه مـــی افـــزایـــد: نخستین کــتــاب نوشته 
شده؛ مجموعه اطالعاتی در زمینه تاریخچه و 
آشنایی کامل با نحوه نصب، خرید، مفاهیم و 
توضیحات کلی سیستم های صوتی اتومبیل 
و اجــزای تشکیل دهنده آن بــود. ایــن کتاب در 
راستای آمــوزش درست نصب کردن و آشنایی 
کامل و درســت بــا برند های مــوجــود در ایـــران و 
کشور های دیگر و همچنین آشنایی بــا اجــزا، 
مفهوم و اصطالحات کلی سیستم های صوتی 
است تا یک مصرف کننده عادی هنگام خرید یک 
سیستم صوتی حداقل بتواند محصول با کیفیت 

و متناسب با نیاز خود را خریداری کند.

 گفت وگو با نخستین سازنده بلندگوی خودرو کامالً  ایرانی 
که پس از 9 سال محصوالتش را به تولید انبوه رساند

صدای خودباوری در خط تولید

خبرخبر
روزروز

موافقت ترکمنستان با عبور کامیون های ترانزیتی از مرز سرخس 
رئیس اداره ترانزیت راهــداری و حمل و نقل جــاده ای 
خراسان رضوی گفت: براساس اعالم دولت ترکمنستان، 
از روز 11 خرداد ماه رانندگان و کامیون های ترانزیتی با 
ملیت های غیرترکمنستانی می توانند از مرز سرخس 

خراسان رضوی وارد این کشور شوند.
مرتضی مجردی در گفت وگو با ایرنا افزود: این موافقت 

ترکمنستان در راستای تجارت در قالب کریدور شمال- 
جنوب صــورت گرفته و از ایــن پس رانندگان و ناوگان 
ترانزیتی از همه ملیت ها می توانند فقط از مرز جاده ای 

سرخس کاالی ترانزیتی خود را وارد ترکمنستان کنند.
وی ادامه داد: پس از ورود ناوگان ترانزیتی به ترکمنستان، 
این کامیون ها فقط می توانند از طریق مرز فاریاب با 

ازبکستان از ترکمنستان خارج شده و در سایر کشورهای 
آسیای مرکزی ادامــه مسیر دهند و پس از تخلیه بار 
ناوگان ترانزیتی از همین مسیر و از طریق مرز سرخس به 
ایران بازگردند .این نوع تردد فقط برای بارهای ترانزیتی 

مجاز است نه صادراتی.
مجردی افــزود: با توجه به اینکه ترددهای ترانزیتی از 

11 خرداد در مسیر ترکمنستان از سر گرفته خواهد شد 
الزم است رانندگان ترانزیتی بــرای تهیه ویــزا از کشور 

ترکمنستان اقدام کنند.
چهارم اسفند ماه 139۸ در پی شیوع ویروس همه گیر 
کرونا هر دو مسیر زمینی و ریلی گذرگاه مرزی سرخس با 

ترکمنستان بسته شدند. 

یادواره
    برگزاری یادواره شهدای

عملیات بیت المقدس در خراسان شمالی 
آیین یادواره شهدای عملیات بیت المقدس خراسان 

شمالی در محل دانشگاه پیام نور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما 

حجت االسالم والمسلمین نوری، نماینده ولی فقیه 
در خراسان شمالی گفت: یکی از اهداف برگزاری این 
یادواره ها روشنگری و دشمن شناسی و البته ترویج 

فرهنگ ایثار و شهادت بین نسل جوان است.
وی یاد ۳ هزار شهید خراسان شمالی را گرامی داشت 

و گفت: شهدا چراغ راه هدایت اند و امروز اگر بخواهیم 
راه و دشمن را بشناسیم باید شهدا را بشناسیم. سوم 

خرداد روز مقاومت، ایثار و روز دیده شدن معجزه 
الهی است.  برای آزادسازی خرمشهر، عملیات 
بیت المقدس طرح ریزی شد و از ۱۰ اردیبهشت 

۶۱ در چهار مرحله به اجرا درآمد که پس از ۲۳ روز 
حماسه آفرینی رزمندگان و مردم، در سوم خرداد آزاد 

شد. در این عملیات رزمندگان خراسان شمالی هم 
نقش آفرین بودند و نزدیک به ۶هزار شهید و ۲۴ هزار 

جانباز تقدیم شد.

 پیشرفت ۱۰ درصدی 
 طرح انتقال آب از خلیج فارس 

در حوزه خراسان رضوی
مجری مطالعات طرح انتقال آب از خلیج فارس 
بــه شــرق کــشــور اظــهــار کـــرد: طــرح انــتــقــال آب از 
خلیج فارس به شــرق کشور در قالب چهار خط 

تعریف شده است.
علی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
ــارس بــه سمت  خــط یــک انــتــقــال آب از خلیج فـ
هرمزگان، کرمان و یــزد تعریف شــده که ایــن خط 
بـــا تخصیص آب در بــخــش صــنــعــت در حــال 
بهره برداری است. وی خاطرنشان کرد: خط شماره 
2 نیز از خلیج فارس به کرمان، خراسان جنوبی و 
خراسان رضوی تعریف شده که این طرح نیز اکنون 

با تخصیص صنعتی در مرحله اجراست.
عبداللهی اضافه کرد: قطعه اول این خط از مشهد 
بــه سمت تربت حیدریه بــه طــول 123 کیلومتر 
در حـــال اجــراســت و در مرحله تملک مسیر، 
خاک برداری و آماده سازی برای لوله گذاری توسط 
پیمانکار است.  مجری مطالعات طرح انتقال آب از 
 سواحل چابهار به شرق کشور ادامه داد: در مسیر 
مشهد-تربت حیدریه 100 دستگاه سنگین در 
حــال کــار اســت، در ایــن محدوده هــزار و ۸00 متر 
تونل باید حفاری شود که اکنون در مرحله بررسی 

ژئوتکنیک است.
عبداللهی اظهار کــرد: خط انتقال آب در مسیر 
خواف از سنگان به سمت گناباد و قاین نیز به طول 

13۸ کیلومتر در حال اجراست.
مجری مطالعات طرح انتقال آب از سواحل چابهار 
به شرق کشور خاطرنشان کرد: حدود 10 درصد از 
عملیات اجرایی این پروژه در استان خراسان رضوی 
به سرانجام رسیده و هنوز 90 درصد از آن باقی مانده 
است. طاهری، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی هم گفت: نیاز خراسان رضوی در 
بخش شــرب و صنعتی از خط انتقال آب عمان 
در افق 1420 از محل اجرای این طرح 330 میلیون 
مترمکعب است که 120میلیون متر مکعب از آن 
برای تخصیص صنعتی و 210 میلیون مترمکعب 

نیز برای رفع نیاز شرب است.
وی با بیان اینکه هفت سال از آغاز مرحله نخست 
مطالعات امکان سنجی این طرح گذشته است، 
ــن طــرح تــا اوایـــل ســال 1405 در بخش  ــزود: ای ــ اف

تخصیص صنعت کامل می شود.
هم اکنون بیش از ٩٨ درصــد حوضه شهرستان 
مشهد و ٩5 درصــد پهنه استان خراسان رضوی 
درگیر خشکسالی است، در تابستان امسال 16 
شهر استان از لحاظ تأمین آب در شرایط قرمز قرار 
خواهند داشــت و میزان مصرف آب در استان از 
تولید آن پیشی گرفته است، 992 روستای استان 
امسال با بحران کم آبی مواجه اند، 3۸6 روستا در 
وضعیت قرمز، 300 روستا در وضعیت نارنجی و 

306 روستا در شرایط زرد قرار دارند.
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در استان

ــروز کــه دولــت مردمی  شــهــردار تــهــران گفت: امـ
پرچمدار کشور است، شهرداری ها جز به کمک 
و پشتیبانی از دولت نباید بیندیشند و مهم ترین 

خدمت نیز کمک به مردم است.
به گزارش قدس آنالین، علیرضا زاکانی در نشست 
کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران 
کالنشهرهای کشور در مشهد افزود: باید حرکت 
کــردن بر مــدار مــردم ســاالری دینی و میدان دادن 
به مردم برای ورود به عرصه های مختلف توسط 

شهرداری ها نهادینه شود.
وی اضافه کرد: برای رسیدن به جامعه معنوی و 
مهدوی باید الگوسازی کنیم؛ دشمن تالش می کند 
پرچم ناکارآمدی بر پیشانی ما بزند بنابراین باید 
وظیفه بزرگ الگوسازی در مدیریت شهری را به 

بهترین نحو و با خداباوری و تأسی به سیره امام 
راحل به سرانجام برسانیم.

شهردار مشهد نیز در این نشست اظهار کرد: سن 
تقویمی مشهد حدود هزار و ٣٠٠ سال است و در 
ابتدا یک باغ خصوصی بوده که پس از دفن پیکر 

امام هشتم(ع) با سرعت جمعیت پذیر شد.
سید عبدهللا ارجائی افزود: هر رویدادی در روح، 

کالبد، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد این شهر باید 
با فلسفه وجودی این شهر که امام رضا(ع) است 
هماهنگ بــاشــد. وی اضــافــه کــرد: تمام مشهد 
حرم - شهر است و وجود امام هشتم(ع) محدود 
به گیت های بازرسی نیست؛ سبک زندگی زائر، 
مجاور و خــادم سه گانه ای است که در این دوره 

مدیریتی در مشهد مورد تأکید است.

تلنگرتلنگر

شهردار تهران در مشهد:

شهرداری ها باید 
پشتیبان دولت 
مردمی باشند

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/4
01
02
35
5

ج
/1
41
06
65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/4
01
02
01
6 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/4
01
01
71
4

نقاشی گلستان رنگ روغنی، 
پالستیک، آکرولیک بتونه کناف

تعمیرات، پایین ترین قیمت
09152020678-09158080678

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

نقاشی حسان

ط
/4
01
02
41
9

پالستیک، روغنی، اکرولیک 
کناف، ارزان و فوری

09159058400

ط
/4
01
00
22
0

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/4
01
00
58
6

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ایزوگام شرق
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

ط
/1
40
81
35

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265

ج
/4
01
01
91
7

ج
/4
01
00
33
5

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

38824494

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

ط
/1
41
14
48

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

09155597618-37532823

ط
/1
41
14
07

گازرسانی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

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

09302978698

ط
/4
01
02
42
1

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
41
24
56

خریدار عادالنه

ط
/1
41
06
37

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

پ
/1
40
42
53

پ
/1
40
42
52

ط
/9
91
17
41

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

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی



ارزآوری 
۱۰۰میلیاردی 
دو گیاه دارویی

نصرآبادی، مدیرکل 
منابع طبیعی 

خراسان جنوبی به 
صداوسیما گفت: 

۳۰۰ هزار هکتار از 
مراتع استان دارای 

پوشش گیاهان 
دارویی است که 

امسال از ۱۰۰ 
هزار هکتار آن دو 
محصول آنغوزه 

و آویشن برداشت 
می شود که ارزآوری 
۱۰۰ میلیارد تومانی 

برای استان دارد.

خبرخبر
روزروز

رئــیــس  رحمانی  عقیل 
اداره تـــعـــزیـــرات حکومتی 
طرقبه شاندیز  گفت: باتالش 
سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در اداره کل اطالعات خراسان 
ــه 15 تنی  ــوی مــحــمــول ــ رضــ
کنجاله سویا و 8 تن روغن خوراکی در حوالی این 

شهرستان کشف و توقیف شد.

یخ زدایی مرغ های تاریخ مصرف گذشته ◾
جلیلی درتشریح چندین پــرونــده تعزیراتی 
گفت: یکی از این موارد  ماجرای کشف 1/5تن 
مــرغ در یکی از فروشگاه های متعلق به برند 

مطرح استانی بود. 
بررسی های سوابق برند مذکور حاکی از استمرار 
رویه خالف قانون آن ها داشت. در این پرونده 
که با حضور کارشناسان شبکه دامپزشکی 
شهرستان مورد رصد و پیگیری قرار گرفته بود 
مشخص شد متخلفان 1/5 تن مــرغ یــخ زده 
تاریخ مصرف گذشته را از سطح فروشگاه ها 
جمع آوری کرده و ابتدا پس از انتقال به واحد 
بسته بندی و ذوب کــردن یخ مــرغ هــای تاریخ 
مصرف گذشته و یــا در حــال انقضا، آن هــا را 

قطعه کاری کرده بودند.
همچنین در محل تــعــدادی وان  آب گــرم که 
مرغ های یخ زده در آن غوطه ور بودند مشاهده 
و در کنار آن ران و سینه مرغ بسته بندی کشف 
شد که از قطعه کاری این محموله و بسته بندی 
مجدد آن ها با تاریخ های مصرف جدید حکایت 

داشت. 
ــر ایـــن بـــود کـــه روی بــســتــه بــنــدی هــا  ــب ت جــال
قیمت های روز هــم زده مــی شــد. پیگیری ها 
نشان مــی داد هدف این افــراد توزیع محموله 

در میدان استقالل و... بود که به موقع برخورد 
قانونی صورت گرفت.

ایـــن مــقــام مــســئــول در تــعــزیــرات حکومتی 
شهرستان بینالود گفت: قسمتی از محموله 
که یخ زدایی شده بود در محل توقیف و مابقی که 
هنوز برای قطعه کاری وارد وان آب گرم نشده بود 

به سردخانه امین منتقل شد.

تخلیه محموله کنجاله سویا در مشهد به  ◾
جای شمال!

رئیس اداره تعزیرات حکومتی طرقبه شاندیز 
تصریح کــرد: همچنین چند روز پیش از طریق 
سربازان گمنام امام زمان)عج( در وزارت اطالعات 
خراسان رضوی در جریان احتکار 15 تن کنجاله 
سویا قرار گرفتیم. در ادامه مشخص شد یک تریلی 

حامل 15 تن کنجاله به محل انبار شناسایی شده 
مراجعه و عامالن این اقدام در حال تخلیه محموله 
هستند.  از همین رو به سرعت انبار مذکور مورد 
تفتیش قرار گرفت. در نهایت 15 تن کنجاله سویا 
در محل توقیف شد. بررسی مــدارک حمل بار و 
جمع آوری دیگر مدارک حمل آن، این نکته را روشن 
کــرد که طبق قانون بــار باید در یکی از شهرهای 
استان های شمالی کشور تخلیه می شد که با تغییر 
مسیر سر از این محل درآورده بود. تخلف صورت 
گرفته عرضه خــارج از شبکه بود که پــرونــده ای با 
همین عنوان در تعزیرات حکومتی طرقبه شاندیز 

تشکیل و در حال رسیدگی قرار دارد.

کشف 8 تن روغن در کافه سنتی ◾
جلیلی در ادامــه با اشــاره  به ماجرای کشف 8 تن 
روغــن خــوراکــی از یک کافه سنتی گفت: پس از 
اطـــالع از نــگــهــداری محموله روغـــن خــوراکــی در 
یک کافه سنتی که مصرف روغــن خوراکی ندارد 
دستور پیگیری این ماجرا هم صادر شد. با حضور 
کارشناسان در محل، محموله 8 تنی روغن خوراکی 
کشف و پس از آن محموله به انبار امین منتقل 
شد. این موضوع هم مورد تحقیق قرار گرفت که 
چطور این حجم از روغن که شهروندان برای تهیه 
آن در مقطعی خاص دچار مشکل بودند، سر از این 
کافه درآورده و از سویی دیگر عامالن این اقدام هم 

شناسایی شده اند. 
رئیس اداره تعزیرات حکومتی طرقبه شاندیز گفت: 
با توجه به نیاز بــازار، دستور توزیع کل محموله با 
نظارت کارشناسان ســازمــان صمت شهرستان 
صادر و 8 تن روغن خوراکی در فروشگاه های امین 
توزیع و به دست مردم رسید. در این رابطه پرونده ای 
هم در تعزیرات حکومتی شهرستان تشکیل و در 

حال رسیدگی و صدور رأی است. 

 رئیس اداره تعزیرات حکومتی بینالود 
از کشف 15 تن کنجاله سویا و 8تن روغن خوراکی خبر داد

دور زدن شبکه توزیع ممنوع!

جلیلی در ادامه با اشاره  به ماجرای کشف 8 تن روغن خوراکی از یک کافه 
سنتی گفت: پس از اطالع از نگهداری محموله روغن خوراکی در یک کافه 
سنتی که مصرف روغن خوراکی ندارد دستور پیگیری این ماجرا هم صادر 

در ادامه محموله توقیف و به انبار امین منتقل شد.
گزيدهگزيده

خراسان رضوی
رئیس سازمان صمت استان اعالم کرد 

تشکیل پرونده 1354 میلیاردی 
تخلفات اقتصادی در دو ماه 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی گفت: طی دو ماهه نخست امسال با تشدید 
نظارت و بازرسی ها در سطح بازار ۷۴۳ پرونده تخلف 
اقتصادی به ارزش هزار و ۳5۴ میلیارد ریال در استان 

تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
امــیــررضــا رجــبــی در نشست قـــرارگـــاه مشترک 
پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی که 
به ریاست استاندار در محل این سازمان برگزار 
شــد، گفت: ایــن ســازمــان در بــازه زمانی یاد شده 
اقدام های گسترده و جدی در خصوص بازرسی ها 
ــازار و برخورد با مقوله قاچاق کاال با همراهی  از ب
سربازان گمنام امام زمان)عج(، بازرسان اصناف، 
بسیج اصناف و ادارات، پلیس اقتصادی و تعزیرات 
ــزارش ایــرنــا، وی  ــ حکومتی داشــتــه اســـت. بــه گ
ماهه  اضافه کــرد: در ایــن مــدت در مقایسه با دو 
ــد گشت های  ابـــتـــدای ســال گــذشــتــه، ۹1 درصــ
ــد تــعــداد بازرسی ها  مشترک بــازرســی و 1۷درصـ

خراسان رضوی افزایش یافته است.  در 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی گفت: در پی اجرای طرح مردمی سازی و توزیع 
عادالنه یارانه ها، پس از تشدید بازرسی ها و نظارت 
جدی بر بازار و بنگاه های تولیدی در خراسان رضوی 
از 18 تا ۳۰ اردیبهشت ماه امسال ۲1 هزار و ۷8۶ مورد 
بازرسی در قالب اعزام هزار و ۶1۰ گروه با ۲۳ هزار و 
۶۷۳ بازرس در سطح استان انجام گرفت که منجر 

به تشکیل ۳هزار و 1۴8 پرونده شد.
رجبی افزود: طی دو ماهه نخست امسال با ۲ هزار 
و 85۰ مورد بازرسی از سطح بازار استان، ۷۲ پرونده 
مربوط به قاچاق کاال به ارزش ۲5۰ میلیارد ریال نیز 

تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

پایان شکار غیرمجازها  
دو شکارچی متخلف در فریمان دستگیرو از آن ها 

سالح و مهمات غیرمجاز کشف شد.
 رئیس اداره محیط زیست فریمان گفت: پس از 
دریافت اخباری از افــراد محلی مبنی بر فعالیت 
دو نفر از اهالی یکی از روستا های فریمان در زمینه 
نگهداری گوشت شکار غیرمجاز، نیرو های این یگان 
در بازرسی از منازل افراد مظنون، مقادیری گوشت 
شکار غیرمجاز کشف کردند. ستوده افزود: در این 
بازرسی که با همراهی حوزه مقاومت بسیج شهید 
هاشمی نژاد تقی آباد و پلیس اطالعات فریمان انجام 
شد، دو قبضه سالح غیرمجاز کمرشکن تک لول، 
مقادیر قابل توجه مهمات جنگی و شکاری غیرمجاز 
یک دستگاه دوربین شکاری و مقداری گوشت شکار 
غیرمجاز هم کشف شد. به گزارش صدا وسیما، وی 
گفت: متهمان به علت شکار غیرمجاز و نگهداری 
اسلحه و مهمات غیرمجاز دستگیر و تحت پیگرد 

قضایی قرار گرفتند.

در شهر3
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خرید 54 پالک در مسیر اجرای پروژه های عمرانی منطقه ثامن
مصطفی مولوی گفت: در حالی 5۴ پالک در مسیر اجرای 
پروژه های عمرانی منطقه ثامن خریداری شد که ارزش 
این امالک در حدود یک هزار و 8۰۰ میلیارد ریال است. 

به گزارش قدس، وی ادامه داد: نکته بسیار حائز اهمیتی 
که در موضوع خرید امالک در منطقه ثامن در اولویت 
اول قرار دارد، تأکید بر ماندگاری ساکنان بافت پیرامون 

حرم مطهر رضوی در منطقه، با انجام معاوضه ملک آن ها 
با امالک متعلق به شهرداری در این بافت است.

مولوی افزود: ضمن اینکه شهرداری تا سقف 15درصد 
عـــالوه بــر قیمت ملک بــه عــنــوان ممر اعــاشــه مالک 
)موضوع تبصره یک ماده 5 الیحه قانونی نحوه خرید 
و تملک اراضی و امالک( در راستای اخذ رضایت هرچه 

بیشتر به مالکان پرداخت می کند. منابع خرید این 
اراضی و امالک از سه حوزه منابع مالی شهرداری، اوراق 
بهادار تخصیص یافته برای اجرای پروژه های شهری و یا 
هزینه سرمایه گذارانی که بخشی از یا تمام پالک معارض 
در مسیر اجرای پروژه آن ها قرار گرفته، تأمین می شود 
ــزود: در ســال 1۴۰۰ تعداد 5۴ پــالک با مساحت  وی افـ

تقریبی ۷۰هــزار مترمربع به ارزش حــدودی یک هزار 
و 8۰۰ میلیارد ریــال در چهار قطاع مــحــدوده اجرایی 
طرح خریداری شده است. وی تصریح کرد: بخشی از 
این رقم به میزان ۷۳۰میلیارد ریال به صورت معوض و 
تهاتر ملک و مابقی نیز از محل منابع نقدی اشاره شده 

پرداخت شده است.

خبر
   آبمیوه و بستنی گران شد

 رئیس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی شاپ های 
مشهد از افزایش ۲۰ تا ۲5 درصدی قیمت آبمیوه 
و بستنی به  دلیل افزایش قیمت محصوالت لبنی 

خبرداد.

سعید شریف زاده گفت: قیمت بستنی سنتی ساده 
با افزایش ۲۰ تا ۲5 درصدی به کیلویی ۶۰ هزار 

تومان رسیده است.
او گفت: به دلیل افزایش قیمت شیر و خامه که در 
صنف ما محصوالت پایه هستند، قیمت آبمیوه 

و بستنی حدود ۲۰ تا ۲5 درصد افزایش خواهد 
یافت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، رئیس اتحادیه 
آبمیوه، بستنی و کافی شاپ های مشهد گفت: 

پایه بستنی در صنف ما بستنی سنتی ساده است. 

تاپیش از افزایش قیمت محصوالت لبنی بستنی 
ساده سنتی کیلویی 4۰ تا 5۰ تومان به فروش 

می رسید، اما در حال حاضر قیمت بستنی سنتی 
ساده با افزایش ۲۰ تا ۲5 درصدی به کیلویی 

۶۰هزار تومان رسیده است.

سارقان حرفه ای موتورسيكلت 
در حــالــی دستگیر شــدنــد که 
ــرقـــت در  ــره سـ ــقـ بـــه هــشــت فـ
ــراف  ــان اعــت ــيـ شــهــرســتــان درمـ

کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان درمیان گفت: 
با وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در 
سطح شهرستان درمیان دستگیری سارق یا 
سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران 

پلیس قرار گرفت.
به گــزارش صدا و سیما، سرهنگ حسینی 
افــزود: مأموران با انجام اقــدام هــای پلیسی 
و تحقیقات گسترده میدانی، باند سارقان 
را به همراه یک مالخر شناسایی و پس از 

هماهنگی با مقام قضایی افــراد شناسایی 
شــده را در یــک عملیات ضربتی دستگیر 

کردند.
وی با بیان اینکه متهمان دستگیر شده در 
بازجویی های پلیس به هشت فقره سرقت 
نیز اعتراف کردند؛ تصریح کرد: در این رابطه 
پنج متهم دستگیر که به همراه پرونده برای 
سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی 

شدند.
فــرمــانــده انتظامی شهرستان درمــیــان به 
شــهــرونــدان توصیه کــرد: در صــورت اطــالع 
از فــعــالــیــت هــای مــجــرمــانــه مـــراتـــب را در 
سریع ترین زمان ممکن به مرکز فوریت های 

پلیسی 11۰ اطالع دهند.

فــرمــانــده انــتــظــامــی شهرستان 
سرخس از دستگیری فردی خبر 
داد که با انتشار فیلمی دروغین 
قصد تشویش اذهــان عمومی در 
سطح شهرستان را داشــت. به گــزارش قدس، 
سرهنگ سیدمحمود عالئی در تشریح این خبر 
بیان کــرد: مــأمــوران پلیس فتا طی رصــد فضای 
مجازی در یکی از صفحات کلیپی را مشاهده 
کردند که عده ای از مردم به فروشگاهی هجوم برده 
و در ذیل آن نوشته شده بود »غارت فروشگاهی در 
سرخس توسط مردم« که در ادامه اقدام های خود 
را در خصوص بررسی صحت و سقم موضوع 
آغاز کردند. وی افزود: در بررسی های کارشناسی 
انجام شده مشخص شد این کلیپ جعلی بوده و 

منتشرکننده این کلیپ با ایجاد دستکاری در آن 
قصد داشته این کلیپ را به یک فروشگاه بزرگ در 
شهر سرخس منتسب کند که در ادامه مأموران 
پلیس فتا با انجام اقدام های فنی و علمی موفق به 

شناسایی متهم به نشر این کلیپ شدند.
ــرد: پــس از انجام  سرهنگ عــالئــی تصریح کـ
هماهنگی های قضایی، سازنده ایــن کلیپ در 
کمتر از سه ساعت از زمان نشر آن دستگیر و در 
مواجهه با ادله و مستندات پلیس ضمن اظهار 
ندامت، علت این اقدام خود را باال بردن مخاطبان 

صفحه اجتماعی خود اعالم کرد.
گفتنی است، این متهم پس از تشکیل پرونده 
مقدماتی بــرای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان درمیان خبر داد  

موتورسیکلت دزدها در آخر خط 
پلیس  سرخس رسانه ای کرد

دستگیری عامل تشویش اذهان عمومی

خط قرمزخبر

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
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ج
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02
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ج
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واز
 پر

ینا
37604809آتر تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم

/ط
14

11
33

1

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
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58

58

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/4

01
00

35
5

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/4

01
02

34
3

خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای جواد خیاط 

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 11595
 به آدرس :طبرسی شمالی 30 بین مزینانی 15 و 17 پالک 109

مش��ارالیه درخواست کناره گیری را دارد،  لذا از کلیه متعاملینی که 
در دفتر مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت جهت تسویه 
حس��اب حداکث��ر ظرف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگه��ی به محل 
فوق الذک��ر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح 
اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت 
خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و 

ادعاهای احتمالی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09387892623
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

40
10

22
96

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای وحید رجب زاده

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 16755
 به نشانی: بین هفت تیر 5 و 7 پالک 77

مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 

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 بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09128991050
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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اخطار و ابالغ به آقای عبدالجواد 
حسینیان سیستانی  فرزند حسن 

همسر شما بانو طیبه الل سعدآباد 
فرزند محمد بموجب حکم صادره 
از دادگاه بدفترخانه مراجعه و 

تصمیم بر مطلقه نمودن خود دارد 
لذا بموجب این آگهی به شما اخطار 
و ابالغ میگردد که پس از نشر آن 
ظرف یک هفته بدفترخانه مراجعه 
و ذیل اوراق و اسناد را امضاء در 
غیر این صورت طالق همسر شما 

یکطرفه به ثبت خواهد رسید 
حبیب اله حبیبی سردفتر

ازدواج و طالق 10-3 مشهد

حسابدار

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

عالی ومناسب
تعمیرات بنایی 

وبازسازی 
بناهای قدیمی 
09151118806

دفترمهندسی معماری نیکخو

ج
/1

41
24

67

ط
/4

01
00

74
8

تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

ج
/1

40
57

47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/1

40
70

77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
 / 

40
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

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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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن



   فوت 40شهروند 
در تصادفات 
درون شهری 
 بجنورد  
 در سال گذشته
سرهنگ احمد 
خندانی مقدم رئیس 
پلیس راهور خراسان 
شمالی گفت: سال 
گذشته 40 نفر در 
تصادفات درون 
شهری استان جان 
خود را از دست دادند 
که ۱۸ نفر از آن ها 
عابر پیاده بوده اند. 
بیشترین سهم نیز 
مربوط به شهرستان 
بجنورد است.

ورزش

درخشش 
آلیش کار 
خراسان شمالی 
در قرقیزستان

عیسی روایی نماینده 
شایسته خراسان 
شمالی در رشته 
کشتی آلیش موفق 
شد به مدال برنز 
مسابقات قهرمانی 
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افقی ◾
۱. داور ایــرانــی لیگ فوتبال استرالیا که 
بهترین داور سال 2۰2۰آسیا هم شد- درس 
کشیدنی 2. فناوری اطالعات و ارتباطات – 
بی فروغ - گرامی 3. دلداده رامین – پیامبر 
نقاش – قرص خواب 4. نرده پله– بیماری 
مسری دستگاه گــوارش – باالآمدن رایانه 
5.میوه نیکو – فرومایه – قفسه آشپزخانه 
6.بــنــیــان – ســاعــی – بـــام جــهــان 7. پسر 
مازنی – پیشه و شغل – سبزی پیچیده 
– نیم صدای انکراالصوات 8. ساختمان – 
انجیر عرب – برجستگی سیاهرگ 9.یازده 
– حیوان بیمار – ثالث - خشنود ۱۰. خلق  و 
خو – بیخ گیاه – گل زیبا و خوشبوی شیرازی 
۱۱. چهارنعل – حضرت کلیم هللا – نفی 
تازی ۱2. صدا  و نوا – یک چهارم – در ساخت 
کیف و کفش به کار مــی رود ۱3. پیاده نظام 
سنگین اسلحه یــونــان بــاســتــان – درس 
نوشتنی – کتاب انگلیسی ۱4. قماش و 
ــروه- حکومت ضددین – قانون مغولی  گ

۱5.سبزی خردکردنی – مجال - روزی

عمودی ◾
 ۱. لذت آن بیشتر از انتقام است – دیدار 
عمومی شاهان - مهربانی 2. تصویب کردنی 
ــادر بــاران  مجلسی ها - بــرد مشهور – مـ
3.پیامبر زیبارو – مکه در گویش بچه لندن 
– عنوانی تشریفاتی برای جنگ آوران اروپای 
قرون وسطا  4. عالمت مفعول بی واسطه – 
پیل الکتریکی - رویه 5. جای شک و گمان 
- پیست دو که پیرامون یک زمین ورزشی 
واقع شده 6. پدر ترکی – شیرینی سوغاتی 
کرمانشاه – چــرک لباس – از پس غذاها 
7.چراغ روشنایی نفتی قدما – واحد والیبال 
– از تقسیمات کشوری - خاندان 8 . ناآشنا 
– سال 366روزی – واحد حافظه رایانه ای 
9. صوت ندا – طنین صدا – دل آزار کهنه 
– مضمون کــالم ۱۰. مطلوب – سرشک 
دیــده – لیست غــذای رســتــوران – سپاس 
شیرین ۱۱. میوه مربایی و شربتی – بی آبرو 

۱2. محرومیت زدایی از مهم  ترین اهداف 
ــن بنیاد متعلق بــه بنیادمستضعفان  ای
اســت – معرکه گیری کــه مــارهــای زنـــده را 
نمایش می دهد - قلب قرآن ۱3. پزشکی که 
مشغول گذراندن دوره تخصصی است– 
واحد شمارش احشام – سوغاتی مشهد 
۱4. همان سیب است – نابرابری نــژادی و 
جنسیتی - خورشید ۱5. بیماری کهنه – 
بیمناک شدن - طرح قدیمی دبیرستانی که 

توسط شهیدرجایی پایه گذاری شد
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail .com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

رئیس جهاد دانشگاهی استان 
خراسان جنوبی از راه اندازی مرکز 
مشاوره گیاهان دارویــی و توسعه 
مــشــاغــل خــانــگــی در مجتمع 
تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی این 

استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی 
خــراســان جنوبی ، جــالل الــدیــن صادقی 
اظــهــار کـــرد: طـــرح مــلــی تــوســعــه مشاغل 
خــانــگــی بــه کــارفــرمــایــی اداره کــل تــعــاون، 
ــان  و تــوســط  ــتـ ــاه اجــتــمــاعــی اسـ ــ کـــار و رف
جهاددانشگاهی به عنوان نهاد توسعه  ای 

و مداخله گر در حوزه اشتغال انجام شد.
وی افزود: هدف در  طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی که الگویی از شکل گیری فعالیت های 
شبکه ای در کسب و کارهای خرد و کوچک 
ــن اســت کــه بــا انــجــام فعالیت های  ــوده، ای بـ
شبکه ای تمامی اجزای زنجیره ارزش 
هـــریـــک از مــشــاغــل 

مـــزیـــت دار خــانــگــی اســتــان کــه در ایـــن طــرح 
هستند، نقشی را ایفا کرده و دالل و واسطه ها 

از این حوزه حذف شوند.
یکی از شبکه هایی که در راســتــای یافته های 
علمی و اجرایی این طرح شکل گرفت، شبکه 

گیاهان دارویی بود.
صادقی بیان کرد: در این شبکه با افراد مختلفی 
اعــم از تولیدکننده، مــدرســان، فــعــاالن بـــازار، 
صاحبان ایــده و متقاضیان توانستیم ضمن 
ایجاد ارتباط، شبکه گسترده کاری را شکل دهیم 
که در حوزه های تولید، مشاوره و آموزش بتواند 

یاریگر افراد در زمینه گیاهان دارویی باشد.
صادقی بیان کــرد: در ایــن مرکز عــالوه بر کادر 
ــراد متخصص مشاورانی  هیئت مــدیــره و  افـ
هستند کــه در مسائلی نظیر شبکه ســازی، 
تیم سازی، مشاوره های تخصصی در زمینه تهیه 
طرح های توجیهی فنی، امکان سنجی FS,طرح 
کسب و کار bp و مدل کسب و کار BM می توانند 

مشاوره بدهند.

چشمه گیالس بــه عــنــوان یکی 
از زیباترین و خاطره انگیزترین 
چشمه ها ی خــراســان رضـــوی، 
در فاصله 25 کیلومتری شهر 
چناران و 48 کیلومتری شمال غرب مشهد، در 

روستایی به همین نام واقع شده است.
ایــن چشمه کــه در گذشته بــا نــام »گلسب« 
خوانده می شد و پیرامون آن چراگاه اسبان بوده 
است؛ امروزه مکانی محبوب برای دوستداران 
طبیعت و گردشگران به خصوص در فصل بهار 
و تابستان به شمار می آید. وجود طبیعت زیبا 
با آب و هوایی خنک و همچنین حوضچه ها و 
دریاچه های کوچک در اطراف چشمه، سبب 

جلب توجه گردشگران شده است.
چشمه گیالس تا اواخــر قرن نهم هجری، آب 
زراعت و شرب بخشی از شهر توس و روستاهای 
پیرامون آن را تأمین و از میان صحن عتیق بارگاه 
مطهر امــام رضـــا)ع( نیز عبور مــی کــرده است. 
امــا امـــروزه بــه علت خشکسالی های اخیر و 

نوسان های اقلیمی، مقدار آبدهی آن کاهش 
یافته و در مشهد جــاری نیست. این چشمه 
آهکی با هوای پاک و خنک، درختان سرسبز و 
خرم در فصل های بهار و تابستان محلی مناسب 
برای گذران اوقات فراغت و استراحت مسافران و 

گردشگران است.
گفته شده حکیم فردوسی، در زمــان حیات 
خویش در تالش بــوده آب چشمه گیالس را 
به شهر تــوس برساند ولــی موفق به ایــن امر 
نمی شــود. اما پس از مرگ او، دخترش برای 
برآورده ساختن رویای پدرش دست به کار شد 
و آرزوی فردوسی را برآورده کرد. وی آب چشمه 
را به شهر توس جاری و تمام اراضــی پدری را 

وقف عام کرد.
بنای پل چشمه گیالس هم که مربوط به دوره 
پهلوی اول است و در دو کیلومتری جنوب 
روستای چشمه گیالس واقع شده، به عنوان 

یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
است.

 راه اندازی مرکز مشاوره گیاهان دارویی 
در خراسان جنوبی 

 »چشمه گیالس« 
از خاطره انگیزترین چشمه ها ی خراسان

 صاحبی:
جمعی از اولیای 

دانــــــش آمــــــوزان مــدرســه 
ابتدایی حسین آباد شهرستان صالح آباد از یک 
مزاحمت چندماهه برای فرزندانشان گالیه مندند 
و می گویند: دانش آموزان ما که به خانه می آیند، به 
سبب دود و گاز کارگاه زغالی که بدون مجوز و دیوار 
به دیوار مدرسه راه اندازی شده، می نالند به طوری 
که چشمانشان قرمز شده و ســردرد می شوند، 
درست نیست فرزندان ما مدرسه بروند و آنجا دود 
و گاز نامطلوب تنفس کنند وگرفتار بیماری های 

ریوی و... شوند. 
ــوزش و پــرورش  یــاســر رســولــی رئــیــس اداره آمــ
شهرستان صالح آباد هم با تأیید گالیه های والدین 
دانش آموزان می گوید: در بازدید میدانی که همراه 

مــــعــــاون 
فــرمــانــدار انجام 
ــوی دود نــاشــی از  دادیــــم بـ
کارگاه، بسیار آزار دهنده بود و کارگاه به نظر بنده 
باید به بیرون از روستا یا مکان دیگری منتقل 
شود، درنتیجه گزارش این مشکل را به فرماندار 
و کمیته امداد منعکس کردیم و منتظر تصمیم 

مسئوالن هستیم. 
روابط عمومی فرمانداری شهرستان صالح آباد هم 
می گوید: با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در 
شهرستان به منظور استفاده صحیح از منابع و 
تسهیالت پرداختی و راستی آزمایی امور، فرماندار 
به صورت سرزده ازکارگاه تولید سرکه از چوب بازدید 
و درآنجا ضمن تشریح فعالیت ها از سوی مجریان 
طرح های اشتغال زایی، توصیه ها و تذکرات الزم به 

منظور بهره وری بیشتر، داده شده است. 
رضا جانبی رئیس کمیته امداد امام)ره( صالح آباد 
هم ضمن قدردانی از روزنامه قدس بابت بازتاب 
مشکالت می گوید: دود متصاعد شده به سبب 
خاموش شدن شعله آتش بوده که به محض اطالع 
رفع شده و این پدیده بسیار نادر و کامالً اتفاقی بوده 

و مشکل خاصی نیست .
تمام منافع این طرح، تولید سرکه از دود است که 
باید در فرایندی در دستگاه مرتبط، این دود به سرکه 
تبدیل شود. شخص فرماندار بدون اطالع قبلی از 
طرح بازدید کردند و توصیه های الزم را به مجری 
طرح دادند، همچنین از همسایگان هم نظرخواهی 
شد، از سوی دیگر برنامه کاری کارگاه دقیقاً در زمان 
تعطیلی مدرسه تنظیم شده که هیچ بهانه ای برای 

مزاحمت مدرسه نباشد. 

تلنگرتلنگر

 مزاحمت 
کارگاه سرکه 

دانش آموزان!  برای 
 

مردان آسمانی

خبر

گیاهان دارویی خراسان گردی

حسین جعفری
والدت: ۱323/۱/۱5
شهادت: ۱365/3/۱

متولد:اسفراین 
محل شهادت: مهران

مزار: گلزار شهدای اسفراین
شهید حسین جعفری ،۱5 فروردین ۱323، در 
روستا شور از توابع شهرستان اسفراین به دنیا 
آمد.پدرش غالم نام داشت ، شهید واال مقام 
حسین جعفری تا دوره راهنمایی درس خواند 
وی در سال ۱342 ازدواج کرد و به عنوان پاسدار 
در جبهه حضور یافت و در یکم خرداد ۱365 با 
سمت معاون فرمانده گروهان در مهران توسط 
نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر ، به 
مقام شهادت نائل شد و پیکر مطهرش در گلزار 

شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.

 ارائه خدمات مشاوره ای 
 به رانندگان متخلف 

در کلینیک بیمارستان ابن سینا
رانندگانی که تخلفات آن ها منجر به ایجاد حادثه 
شده باشد، توسط قاضی پرونده برای گذراندن 
دوره هـــای کنترل هیجان، خشم و مهارت های 
زنــدگــی بــه مرکز روان پــزشــکــی ابن سینا و دکتر 

حجازی معرفی می شوند.
بــه گـــزارش خــبــرگــزاری صــداوســیــمــا، مــدیــر مرکز 
روان پزشکی ابن سینا و دکتر حجازی از مراکز زیر 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: 
در این کالس ها رانندگان متخلف از مشاوره های 
روان شــنــاســی و کــالس هــای آمــوزشــی بــهــره مند 
می شوند. دکتر حسن منفرد تصریح کرد: براساس 
بررسی های راهنمایی و رانندگی برخی از حوادث 
رانندگی به دلیل هیجان های دوران جوانی و یا 
خشم در هنگام رانندگی است، از همین رو دوره 
آموزشی کنترل خشم و مهارت های حل مسئله 
بــرای رانندگان متخلف توسط روان شناسان این 
مرکز برگزار می شود. به گفته وی، افراد ارجاع شده 
توسط قاضی پرونده به کلینیک بیمارستان، به 
لحاظ اختالالت روان شناختی مورد بررسی قرار 
می گیرند و پس از آن جلسات مشاوره و آموزش 
برای این افراد برگزار می شود. افراد دیگری نیز در 
حوزه طب کار و یا استخدامی، برای بررسی سالمت 
روان به این مرکز درمانی مراجعه می کنند؛ بنابراین 
مردم باید آگاه باشند استفاده از کالس های آموزشی 
کنترل خشم، حل مسئله و کنترل هیجان می تواند 
در کیفیت زندگی افراد تأثیر بسزایی داشته باشد 
و لزوماً به معنای ابتال به بیماری روانی حاد نیست.

گام بلند سپاه خراسان شمالی 
برای جوانی جمعیت

مــراکــز »نــفــس« بــا هــدف کاهش آمــار سقط جنین 
و کمک به زوجینی که قصد تولد کودکان را دارنــد، 
با همت سپاه پــاســداران در خراسان شمالی ایجاد 
می شود. به گــزارش تسنیم  ساالنه حدود 6۰۰ هزار 
سقط غیر قانونی در کشور انجام می شود که سهم 
خراسان شمالی نسبت به جمعیت حدود یک درصد 
آن است.  مرکز »نفس« با هدف کمک های همه جانبه 
به خانواده هایی که به علل مختلف مبادرت به سقط 
جنین می کنند، ایجاد می شود. این طرح با همکاری 
پزشکان متخصص زنان، پرستار، ماما و روان شناس 

انجام می شود. 
 افـــرادی کــه بــه هــر دلیلی قصد سقط جنین دارنــد 
شناسایی و بــه مرکز »نــفــس« معرفی می شوند تا 
با حمایت های همه جانبه، خانواده ها را با انتخاب 
ــاری کنند. در  تصمیم درســــت، در حفظ فــرزنــد یـ
ــادران بـــاردار، طی 9 ماه بـــارداری در کنار  این مرکز، م
مشاوره های تخصصی، حمایت های دارویی، درمانی 

و آزمایشگاهی رایگان دریافت می کنند.

 درخشش هنرجوی فریمانی 
در المپیاد ملی فرش دستباف

ــرورش فــریــمــان از درخشش  ــ ــوزش وپ مــدیــر آمــ
هنرجوی هنرستان کاردانش دخترانه نوبخت 
این شهرستان در چهاردهمین المپیاد ملی فرش 

دستباف ایران خبر داد.
عیدیان گفت: مریم رضــوانــی بــه عــنــوان یکی از 
نمایندگان خراسان رضوی در این دوره از رقابت ها 
کــه بــه میزبانی تــهــران و بــا حــضــور 75 هنرجوی 
هنرستان های سراسر کشور در گرایش های بافت، 
رنگرزی و طراحی فرش برگزار شد، توانست رتبه 

سوم کشور در گرایش بافت را کسب کند.  
گفتنی است خراسان رضوی با ۱2هنرجوی منتخب 
از نواحی4،2و7 مشهد، منطقه تبادکان و فریمان 
در این دوره از المپیاد حضور یافت وتوانست در 
رقابتی سخت و تنگاتنگ با سایر استان های مدعی 
و پرآوازه صنعت فرش کشور با کسب چهار مدال 
ارزشمند از عنوان قهرمانی دوره قبل خود دفاع کند.  

مدیر حفاظت و بهره بــرداری شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی از انسداد 

یک هزار و 5۰8 حلقه چاه غیرمجاز 
با حجم 32 میلیون مترمکعب در 

سال ۱4۰۰ خبرداد.
ــه گــــزارش روابــــط عمومی  ب
شـــرکـــت آب مــنــطــقــه ای 
خراسان رضوی، غالمرضا 
مــمــدوحــی اظـــهـــارکـــرد: 
ــن شــرکــت بــه منظور  ایـ
مــدیــریــت مـــصـــرف در 
جامعه اقــدام به نصب 
کنتور هوشمند روی چاه 
های کشاورزی کرده که با 
این ابزار مهم بهره برداران 
در برداشت از منابع آب 

مدیریت داشته باشند.
وی افـــزود: با نصب کنتور 

هوشمند بر چــاه هــا، ضمن 
ــاه هــا،  مـــدیـــریـــت مـــصـــرف چــ

ــه آب  ــ از بـــرداشـــت هـــای بــی روی
جلوگیری مــی شــود و همچنین با 

نصب مــودم بــر روی کنتورها امکان 
مانیتورینگ چـــاه هــا از راه دور میسر 

خواهد بود. 

انسداد یک هزار و 508 حلقه 
چاه غیرمجاز در سال گذشته 

ــل  ــرکـ ــدیـ ــر ســــبــــزیــــان مـ ــ ــبـ ــ ــی اکـ ــ ــل عــ
کتابخانه های خراسان رضوی گفت: 
ــروز آزاد ســازی  هــمــزمــان بــا ســال
خرمشهر از تاریخ 3خــرداد تا 
9خرداد ۱4۰۱ کتابخانه های 
عــمــومــی اســـتـــان مــیــزبــان 
رونــمــایــی از کــتــاب هــای 
»بــر شمع فــــروزان« اثر 
مــحــمــد بـــاذلـــی تــوســط 
اداره کــتــابــخــانــه هــای 
عــمــومــی شــهــرســتــان 
کاشمر، »فرهنگ نامه 
ایـــثـــارگـــران و شــهــدای 
بـــاخـــرز« تــوســط اداره 
کتابخانه های عمومی 
ــرز،  ــاخــ ــ ــان ب ــتـ ــرسـ ــهـ شـ
»خاطرات فرشته ها« اثر 
عصمت مــرزبــان مغانی، 
»یــک کوله پشتی خاطره« 
اثر غالمرضا هنرور، »همراهان 
جنگ« اثــر شــهــرزاد بــهــادری و  
شهربانو زارعی و »مدال ماندگار« 
اثر محبوبه شرف زاده و نرگس کامکار 
ــوســط اداره کــتــابــخــانــه هــای عمومی  ت

شهرستان مشهد هستند.

 بزرگداشت حماسه خرمشهر 
در کتابخانه های استان

مقدم     »سید عبداالعلی موسوی سبزواری« 
فقیه، مفسر، مــرجــع تقلید و یکی از بــزرگ تــریــن 

مفاخر علمی و عالیقدر جهان اســالم در دوره 
معاصر بــه شــمــار مـــی رود کــه تــمــام عمر 

خود را صرف نشر و گسترش معارف 
اسالم و قرآن کرد. سید عبداالعلی 

موسوی سبزواری در 29 آذر ۱289 
خورشیدی در خانواده ای روحانی، 
در سبزوار متولد شد. پدرش، سید 
علیرضا افقهی سبزواری و جد او، 
سید عبدالعلی سبزواری همگی از 

فقیهان نامدار سبزوار بودند.
وی پس از گذراندن دوران کودکی، 

در ســـال ۱3۰2خـــورشـــیـــدی بــرای 
مــدت ۱۰ ســال بــه مشهد رفــت و 

ــان چون  ــزرگــان آن زمـ در محضر ب
ادیـــــب نـــیـــشـــابـــوری، شــیــخ حسن 

علی اصفهانی مشهور بــه نخودکی 
و آیــات عظام شیخ حسن بـُـرســی، حکیم 

ــوزی کــرد و سپس راهــی  و سیدمحمد عصار علم آمـ
نجف شد و در آنجا نیز در کنار استادانی مانند 
ــرزا حسین  ــی ســیــدابــوالــحــســن اصــفــهــانــی، م
نائینی، شیخ ضیاءالدین عــراقــی، شیخ 
ــروی اصفهانی،  محمدحسین غـ
آیت اللّه بادکوبه ای و حاج 
ــواد  ــ ــخ جـ ــیـ شـ

بالغی، فقه و اصول، فلسفه و حکمت و تفسیر و 
اخالق را آموخت.

این مفسر بزرگ پس از وفات آیت هللا خویی، مدتی 
ریاست حوزه علمیه نجف را برعهده داشت. 

ــار بااهمیتی از خـــود بــه یــادگــار  وی آثـ
گذاشت که از جمله می توان به تفسیر 

»مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن« 
اشاره کرد. این اثر جامع ترین تفسیر 
قرآن از لحاظ  فواید لفظی  و معنوی 
محسوب مــی شــود کــه ســبــزواری 
بــا دیـــدی علمی بــه ابــعــاد مختلف 
ادبی، لغوی، بالغی، فقهی، کالمی 
و اجتماعی قــرآن پرداخته است.
این قرآن پژوه نامی، در فعالیت های 
سیاسی و اجتماعی ایـــران و عــراق 
هم نقش داشت و از انقالب اسالمی 

ایران و امام خمینی)ره( کمال حمایت 
ــرهــه ای از  و پشتیبانی را کـــرد. وی در ب

زمان، رهبری امت عراق را در نهضت بیداری 
 انتفاضه شعبانیه به عهده داشت و حتی فتوای جهاد داد.

 سرانجام این عالم وارسته و مفسر واالمقام تشیع، پس 
از عمری تحقیق، تألیف و مجاهدت، در 25 مرداد 

۱372 در نجف اشــرف وفــات یافت. برخی 
معتقدند که او به وسیله رژیــم بعث 

عــراق مسموم و شهید شده 
است.  

»عبداالعلی سبزواری«مؤلف جامع ترین تفسیر قرآن

نام آوران خراسان
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