
فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق نیروی زمینی 
ارتش با بیان اینکه فتح خرمشهر، روز مقاومت، 
ایثار و پیروزی است، گفت: امروز نیز آماده ایم تا با 
جهاد تبیین در تمام رده ها و ارگان های خود، برای 
جلوگیری از جنگ ترکیبی دشمن اقدام کنیم. امیر 
در صبحگاه مشترک  فتح  آذریــان  رضــا  سرتیپ 
به  که  نیروهای مسلح خراسان رضوی  یگان های 
مناسبت بزرگداشت روز سوم خــرداد در مشهد 
برگزار شد، اظهار کرد:  مقاومت در دفاع مقدس 
داریــم  وظیفه  و  مقتدریم  همچنان  داد  نشان 
از والیت دست  از شهدا آموخته ایم  آنچنان که 

ثابت  راه  ایـــن  در  و  ــم  ــداری ــرن ب
قدم باشیم.  استاندار خراسان 
رضوی نیز در این مراسم اظهار 

کرد: همه باید...

معاون دادستان مشهد خبر داد

۲ سال زندان در انتظار دروغگوهای  فضای مجازی 
فرمانده قرارگاه ارتش در شمال شرق:  

با جهاد تبیین 
از جنگ ترکیبی 

دشمن جلوگیری 
می کنیم
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گردوغبار در تابستان بیشتر می شود

 مالکان خانه های قدیمی 
اجازه ثبت ملی نمی دهند

انتقال فقط 20 واحد آالینده بیرجند 
در 14سال

پس لرزه شرط عجیب نام نویسی در مدارس خاص

دردسرهای مقاله نویسی 
دانش آموزان پایه ششم!
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مدیرعامل  قائم مقام  و  مدیره  هیئت  رئیس 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: یکی از 
بزرگ ترین هلدینگ های چین سرمایه گذاری 
در یک شهرک صنعتی این منطقه ویژه در 

زمینی ۲۰۰ هکتاری را آغاز کرده است.

محمدرضا برهمند در گفت وگو با ایرنا افزود: 
این هلدینگ سرمایه گذاری از زمین یادشده 
بازدید کرده و درخصوص مراحل واگــذاری با 
منطقه ویژه تفاهم های الزم را انجام داده است 
در  یادشده  هلدینگ  نمایندگان  هم اکنون  و 

در  روند ثبت سرمایه گذاری  حال طی کردن 
استان هستند. وی ادامه داد: قرار است در 
این شهرک صنعتی، شرکت های چینی فعال 
در حوزه صنایع مرتبط با گوگرد فعالیت کرده 
کشورهای  به  را  خــود  تولیدی  محصوالت  و 

صادر  خلیج فارس  حاشیه  و  مرکزی  آسیای 
کنند.

اقتصادی  ــژه  وی منطقه  هیئت مدیره  رئیس 
دلــیــل موقعیت ممتاز  بــه  گــفــت:  ســرخــس 

جغرافیایی و همجواری ...

با هدف دسترسی به بازارکشورهای آسیای مرکزی و حاشیه خلیج فارس

چین در منطقه ویژه اقتصادی سرخس سرمایه گذاری می کند
4

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 تولیدکنندگان پالستیک مشهد مقدس 

2 - اتحادیه صنف تأسیسات مکانیکی ساختمانی 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 
صنف  اتحادیه  و  مقدس  مشهد  پالستیک  تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه  دو  محترم  اعضاء  کلیه  از 
تأسیسات مکانیکی ساختمانی مشهد مقدس، دارندگان شرایط ذیل دعوت می شود در صورت تمایل 
یکشنبه  روز  از   ( روز   15 مدت  ظرف  مذکور  اتحادیه  دو  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت  جهت 
مورخ1401/03/08 تا روز یکشنبه مورخ 1401/03/22 ( شخصًا با مدارک ذیل ابتدا درسامانه ایرانیان 
اصناف )iranianasnaf.i ( - سامانه های الکترونیک - انتخابات الکترونیک - قسمت ثبت نام داوطلبین 
اتحادیه ها، 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

از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن مهر99  دعوت می شود 
در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده که س��اعت 9 و مجمع 
عمومی عادی ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1401/03/15 
در محل شهرجدید گلبهار بلوار جمهوری مقابل جمهوری 
29 مسجد حضرت زینب  جهت رسیدگی به تصمیم گیری 
در خص��وص موارد زیر تش��کیل می گ��ردد حضور به هم 
رسانند در صورتیکه حضور عضوی در جلسه میسر نباشد 
می توان��د حق حضور و اعمال رأی خود را به عضو دیگر یا 
نماینده تام االختیار واگذار نماید. عضو متقاضی اعضای 
نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر یک 
هفته  قبل از برگزاری مجمع از س��اعت  17 الی 20 مورخ 
1401/03/08 به محل دفتر شرکت واقع در بلوار ابوطالب 
چهارراه ش��فا به سمت دادگاه  پالک 1 طبقه اول با همراه 
داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به 
جلسه مجمع مراجعه نمایند. الزم به ذکر است، تعداد آراء 
وکالت��ی هر عضو 3 رأی و هر غیرعضو 1 رأی خواهد بود.

دستورجلسه فوق العاده:
1- تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت

2- تعیین مکان تصفیه
دستور جلسه عادی:

1-انتخابات هیئت تصفیه
2- تعیین تکلیف اجرای آسانسورها و اعالن حریق

 هیئت مدیره شرکت 
تلفن تماس  : 09153174766

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  
نوبت س�وم ومجم�ع عمومی ع�ادی نوبت دوم 

شرکت تعاونی مسکن مهر 99 مشهد 
تاریخ انتشار 1401/03/04
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انتخابات  اجرائی برگزاری  پیرو آگهی مندرج روز یکشنبه مورخ 1401/03/01 توسط هیئت 
اتحادیه های صنفی در روزنامه قدس بدینوسیله از کلیه اعضا محترم اتحادیه /داوطلبان 
عضویت در هیئت مدیره /بازرس اتحادیه دعوت می شود ظرف مدت 15 روز از روز چهارشنبه 
ایرانیان  سامانه  در  ابتدا  شخصًا   1401/03/18 مورخ  چهارشنبه  روز  تا   1401/03/04 مورخ 
و  مراجعه  داوطلبین  نام  ثبت  قسمت  الکترونیک-  انتخابات   www.iranianasnaf.ir اصناف 
با درج شناسه صنفی نسبت به ثبت نام و بارگزاری تصاویر مدارک مربوطه اقدام و سپس 
شخصا با ارائه اصل و کپی مدارک جهت ادامه فرایند ثبت نام )در مهلت قانونی( به دبیرخانه 
هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد مقدس واقع در مشهد بلوار خیام 
- سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی مراجعه نمایند. ضمنًا عدم بارگزاری هریک 

از مدارک مورد نیاز در سامانه ساران در بازه زمانی فراخوان به منزله عدم ثبت نام است.
 اتحادیه صنف فروشندگان محصوالت پالستیکی و مشمع مشهد مقدس

فراخوان ثبت نام مجدد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
فروشندگان محصوالت پالستیکی و مشمع مشهد مقدس
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دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد 
مناقصه های عمومی یک مرحله ای به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . الزم به ذکر است کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران

 https://www.setadiran.ir /setad/cms/home  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس 
 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/03/05
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت8:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/03/16

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:10 0روز دوشنبه  تاریخ 1401/03/16
اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه پاک�ت ها به آدرس

 تربت حیدریه خ قرنی – قرنی یک ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و تلفن 52242035-051می باشد 

آگهی مناقصه عمومی

مبلغ تضمینشماره فراخوانشرح فراخوانردیف
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان1

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
2001004688000023950/000/000

 بدینوسیله از کلیه نمایندگان منتخب مرحله 
اول ش��رکت تعاونی س��هام عدالت شهرستان 
مه والت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بط��ور فوق العاده که در روز چهارش��نبه 
مورخ��ه 1401/04/08 س��اعت 9 صب��ح د رمحل 
شرکت تعاونی واقع در شهر فیض آباد خیابان 
عدالت عدال��ت 10 روبروی کمیت��ه امداد امام 
خمینی )ره(با دستور جلسه ذیل شرکت نمایند.

دستور جلسه :
1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس

2-ط��رح و تصوی��ب صورتهای مال��ی منتهی به 
1400/12/29

3-انتخاب هیئت مدیره و بازرسین
4-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

5-طرح وتصویب بودجه پیشنهادی
6-سایر موارد قابل طرح در مجمع

با توجه به دستور جلس��ه از کلیه سهامداران 
محترم متقاض��ی کاندید اتوری س��مت هیئت 
مدیره وبازرسین شرکت تعاونی سهام عدالت 
شهرستان مه والت تقاضا می شود حداکثرطی 
مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت با 
در دست داشتن مدارک الزم جهت ثبت نام به 

دفتر شرکت مراجعه نمایید. 
هیئت مدیره

 آگهی مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت تعاونی سهام 
عدالت شهرستان مه والت مرحله دوم 

نوبت اول
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با شماره ثبت 249 و شناسه ملی 10380042384 
راس س��اعت  17 روز چهارشنبه  1401/03/18 در 

محل صندوق برگزار میگردد.
 دستور جلسه :

1-1- ارائه گزارش هیئت مدیره  و بازرس مربوط 
به سال 1400

سال 1400 2-2- بررسی و تصویب صورت های مالی ِ
3- انتخاب بازرس قانونی برای مدت یک سال

4- انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره ) برای مدت 
2 سال (

محمدرضا عنایتی -ریاست هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
سالیانه صندوق قرض الحسنه

امیرالمومنین علیه السالم
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صبح   10 ساعت  راس   1401/03/20 مورخ  جمعه  روز  در  دوم  نوبت  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
در محل سالن  اداره آموزش و پرورش طرقبه تشکیل خواهد شد . هر عضو تا 3 نفر وکالت کتبی و                    

غیر عضو یک نفر وکالت کتبی تا قبل از برگزاری مجمع به شرکت ارائه دهند.
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی شرکت از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته درخواست 

کتبی خود را به شرکت ارائه دهند.
دستور جلسه :

1-گزارش عملکرد سال 1400 شرکت توسط هیئت مدیره و بازرس 
2-طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد مالی سال 1400 تعاونی شامل : عملکرد ، ترا زنامه ، حساب 

سود و زیان ، تقسیم سود و سایر گزارش های مالی تعاونی 
3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401

4-طرح و تصویب اجازه عقد ، عقود اسالمی با بانک ها به هیئت مدیره 
5-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت دوم 
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طرقبه شاندیز به شماره ثبت 2166

هیئت مدیره شرکت
تعاونی مصرف فرهنگیان طرقبه شاندیز 

تاریخ انتشار: 
1401/03/04

00
00
00

 سرکار خانم علیدوست و خانواده محترم جعفری 
با نهایت تأسف و تأثرمصیبت وارده  را به جنابعالی و خانواده محترم 

تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم
 غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

واحد آگهی ها و تبلیغات موسسه فرهنگی قدس

40
10
26
16



در مسیر کسب  
 قدرت بازدارندگی 
 جهانی
سردار مرتضوی، 
فرمانده قرارگاه 
ثامن االئمه)ع( گفت: 
در مسیر تولید قدرت 
به سمت بازدارندگی 
مطلق پیش می رویم 
و به قدری توانمند 
شده ایم که اگر جنگ 
هشت ساله ای مثل 
دفاع مقدس را به 
ما تحمیل کنند در 
هشت روز به پایان 
برسانیم.

خراسان جنوبی   دردسر نامتعارف 
پایه ششمی ها

مــدارســی کــه ظرفیت هایی 
مــشــخــص و خــــاص دارنــــد 
ــدادی مـــشـــخـــص از  ــ ــعـ ــ و تـ
دانــش آمــوزان که رتبه علمی 
بهتری دارند را جذب می کنند. جذابیت هایی 
کــه مــــدارس نــمــونــه دولــتــی و اســتــعــدادهــای 
درخشان برای بسیاری از دانش آموزان دارند 
موجب شده تا دانش آموزان تالش مضاعفی 
برای رسیدن به سطح علمی مدنظر و حضور 
ــدارس داشــتــه بــاشــنــد. تــالشــی که  ــ در ایـــن م
ــدارس بــرای  بــی شــک پــس از قبولی در ایــن مـ
دانــش آمــوزان و والدین آن هــا شیرینی خاص 
خــودش را به همراه خواهد داشــت. با وجود 
ــدارس  ــ ــه م ــدن بـ ــیـ ــرای رسـ ــ ــط بـ ــرایـ ــکــه شـ ــن ای
نمونه دولتی و استعدادهای درخشان معلوم 
و مشخص است و بخشنامه های اجرایی آن 
نیز بــرای اداره  هـــای آمــوزش وپــرورش و مدارس 
معلوم است اما مطرح کــردن برخی مــوارد که 
اهمیت چندانی در بدست آوردن رتبه برای 
قبولی در آزمون های مدنظر ندارد سبب ایجاد 
مشکل و دردسر دوچندان برای دانش آموزان 
و والدین آن ها شده است. به طور مثال اصرار 
به چاپ مقاله در روزنامه به نام دانش آموز پایه 
ششمی که بــرای آزمــون مــدارس نمونه دولتی 
نام نویسی کــرده یکی از همین دســت مــوارد 
است. چاپ مقاله در روزنامه ها این قدر برای 
دانش آموزان و والدین آن ها بزرگ و مهم جلوه 
داده شــود کــه همه آن هـــا درگــیــر بحث چاپ 
مقاله در جراید شوند. به نظر کــار عقالنی و 
درستی نیاید در شرایطی که مطابق جدول 
وزارت آمــوزش وپــرورش برای رتبه بندی نمره و 

امتیازات دانــش آمــوزی که استحقاق رسیدن 
به مــدارس نمونه در پایه هفتم را دارد چاپ 
مقاله در روزنامه ها تنها 2 امتیاز دارد! و در واقع 

یعنی هیچ. 

رتبه بندی علمی مهم ترین شاخص  ◾
ــن و  ــ ــدی ــ بـــــرای رفــــع بـــرخـــی نـــگـــرانـــی هـــای وال
دانــش آمــوزان در ایــن خصوص مــوضــوع را از 
مسئول مدارس نمونه دولتی آموزش وپرورش 

خراسان رضوی جویا شدیم. 

ــاره بـــه ایــنــکــه اصـــل و اســـاس  ــ صــمــدی بـــا اشـ
ــیــه نــمــرات یــک دانـــش آمـــوز پــایــه ششمی  اول
بــرای رسیدن به مــدارس نمونه دولتی در پایه 
هفتم سنجش علمی این دانش آموزان است، 
گفت: دانش آموزان در این مرحله 640 امتیاز 
می توانند بگیرند که مهم ترین و اصلی ترین 
مرحله قبولی آن هاست. به این خاطر که اگر 
یــک مــدرســه نــمــونــه دولــتــی ظــرفــیــت پــذیــرش 
50دانش آموز پایه هفتمی را داشته باشد 50نفر 
اول بر مبنای کسب همین 640 امتیاز ارزشیابی 

می شوند چنانچه تــعــداد دانــش آمــوزانــی که 
ــد بیشتر از تــعــداد  640امــتــیــاز کــســب کــردن
ظرفیت پذیرش یک مدرسه بود مــوارد بعدی 
امتیازآور که در مجموع با 640 امتیاز تا 1000 

امتیاز را شامل می شود مدنظر قرار می گیرد.
وی افــزود: مــواردی ازجمله حافظ قــرآن بودن 
ــه در جــشــنــواره  ــب بـــا 150 امــتــیــاز، کــســب رت
جابربن حیان بــا 30 امتیاز، کسب مقام در 
مسابقات قرآن و اذان 25 امتیاز، کسب مقام 
در مسابقات فرهنگی هنری 20 امتیاز، کسب 
رتبه در رقابت های ورزشــی 30 امتیاز و موارد 
دیگر ازجمله موضوعات مورد ارزشیابی یک 
دانـــش آمـــوز پــایــه ششمی بـــرای موفقیت در 
آزمون مدارس نمونه دولتی است که همان گونه 
که بیان شد در صورت برابری امتیازات علمی 
تمامی ظرفیت پذیرش یک مدرسه که همان 
640 امتیاز است این موارد و موارد دیگر برای 

غربالگری دانش آموزان مدنظر خواهد بود.
 
چاپ مقاله 2 امتیاز از 1000 امتیاز ◾

مسئول مــدارس نمونه دولتی آمــوزش وپــرورش 
خراسان رضــوی در واکنش به این موضوع که 
در برخی مناطق و شهرستان ها چاپ مقاله در 
روزنامه ها برای رسیدن به مدارس نمونه دولتی 
ــرای دانـــش آمـــوزان و  سبب ایــجــاد مشکالتی ب
والــدیــن آن هـــا شــده اســـت، اظــهــار کـــرد: همان 
طور که بیان شد مــوارد متعددی در ارزشیابی 
دانـــش آمـــوزان پــس از رتبه بندی علمی آن هــا 
مدنظر است که نمونه هایی از آن بیان شد اما 
در مــورد چــاپ مقاله باید والدین ایــن موضوع 
را مدنظر داشــتــه باشند کــه تنها 2 امتیاز از 
1000امتیاز موردنظر به این مورد تعلق می گیرد 
که واقعاً امتیاز کمی نسبت به سایر موارد است.

پس لرزه شرط عجیب نام نویسی در مدارس خاص

دردسرهای مقاله نویسی 
دانش آموزان پایه ششم!

خبرخبر
روزروز

فرمانده قرارگاه ارتش در شمال شرق:  با جهاد تبیین از جنگ ترکیبی دشمن جلوگیری می کنیم
فرمانده قــرارگــاه منطقه ای شمال شــرق نیروی زمینی 
ارتش با بیان اینکه فتح خرمشهر، روز مقاومت، ایثار و 
پیروزی است، گفت: امروز نیز آماده ایم تا با جهاد تبیین 
در تمام رده ها و ارگان های خود، برای جلوگیری از جنگ 
ترکیبی دشمن اقدام کنیم. امیر سرتیپ رضا آذریان فتح 
در صبحگاه مشترک یگان های نیروهای مسلح خراسان 

رضوی که به مناسبت بزرگداشت روز سوم خــرداد در 
مشهد برگزار شد، اظهار کرد:  مقاومت در دفاع مقدس 
نشان داد همچنان مقتدریم و وظیفه داریم آنچنان که 
از شهدا آموخته ایم از والیت دست برنداریم و در این راه 
ثابت قدم باشیم.  استاندار خراسان رضوی نیز در این 
مراسم اظهار کرد: همه باید افتخار این را داشته باشیم 

که در عرصه های مختلف رزمنده باشیم و در راه شهیدان 
گام برداریم تا بخشی از مسائل فرهنگی و اقتصادی 

کشور که دچار آسیب شده را به پیروزی برسانیم.
نظری با اشــاره به اینکه خرمشهر در سه مقطع دفاع 
مقدس نقش ویژه ای داشت، افزود: در ابتدای جنگ، 
مقاومت 34 روزه بــرای جلوگیری از اشغال ایــن شهر 

سبب تغییر در سرنوشت نهایی جنگ شد زیرا صدام به 
فکر تسخیر کل ایران در کمتر از چند روز بود.

استاندار خراسان رضوی افزود: با اینکه در عملیات های 
مختلف به پیروزی هایی دست پیدا کــرده بودیم ولی 
فتح خرمشهر سبب شد تا رویکرد دشمن متخاصم از 

هجومی به دفاعی تغییر پیدا کند.

گزارش
   هاشم رسائی فر: این روزها دانش آموزان 

سرگرم برگزاری امتحانات خردادماه در پایان سال 
تحصیلی هستند. سال تحصیلی که نیمی مجازی 
و نیم دیگرش حضوری برگزار شد این موضوع در 
نحوه آمادگی دانش آموزان برای حضور در جلسه 

امتحانات تأثیرگذار بوده و هست. در این بین اما 
برخی دانش آموزان در سه پایه ششم، نهم و دوازدهم 

شرایطشان با سایر دانش آموزان متفاوت است. 
ششمی ها با پایان دوره ابتدایی آماده ورود به دوره اول 

متوسطه می شوند، نهمی ها دوره اول متوسطه را به 

پایان رسانده و راهی دوره دوم و سرنوشت ساز آمادگی 
برای حضور در دانشگاه هستند و دوازدهمی هایی 

که مهیای حضور در مهم ترین رقابت علمی دوران 
زندگیشان یعنی کنکور و ورود به دانشگاه می شوند. 

از دوازدهمی ها که دوران تحصیل در مدرسه را به 

پایان می رسانند و سال بعد دانشجو خواهند بود اگر 
بگذریم، ششمی ها و نهمی ها ضمن برگزاری امتحانات 
نهایی جمع قابل توجهی از آن ها برای رفتن به مدارس 

خاص ازجمله نمونه دولتی و استعدادهای درخشان 
در رقابتی علمی شرکت خواهند کرد. 

انتقال فقط 20 واحد آالینده 
در 14سال

14 سال از خبر انتقال صنوف آالینده به خارج از 
شهر می گذرد و از 2هزار و ۸00 واحد صنفی مشمول 
طرح انتقال شهرداری تاکنون تنها برای ۹۸5 واحد 
پروانه صادر شده است، تعداد کمی از اصناف به 
محل جدید منتقل شده اند اما نبود زیرساخت های 
کافی مشکالتی را برای این تعداد از صنوف ایجاد 
کرده است. طرحی که هنوز مسئوالن مربوط خود 
در پیچ و خم اداری آن جا زده اند و با وجود برگزاری 
جلسه های متعدد موفق به تکمیل پروژه نشده اند. 
مدیرعامل شرکت تعاونی ساماندهی صنوف 
آالینده بیرجند در گفت وگو با مهر با اشاره به وجود 
هشت اتحادیه صنوف آالینده در شهر گفت: هزار 
و 635 قطعه زمین برای واحدهای کارگاهی در سایت 
صنوف آالینده واگذار می شود که 164قطعه از آن 
واحد تجاری است و تاکنون از طرف شهرداری ۹۸5 
پروانه ساخت صــادر شده اســت. محمدحسین 
دلیر با بیان اینکه 10 قطعه از این سایت به واحدهای 
اداری، مذهبی، آتش نشانی، درمانگاه، اورژانــس، 
بانک و اتحادیه های صنفی تعلق می گیرد، افزود: 
در حال حاضر تنها 20 نفر از اصناف در شهرک 
مستقر هستند که در زمینه جوشکاری و درودگری 

فعالیت می کنند. 
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در استان

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/4

01
02

35
5

ط
/4

01
02

38
6 خرید نقدی

طرح جمع آوری 
خودروهای فرسوده 

09156200857

ط
/4

01
02

03
3

خرید خودرو
فرسوده نقدًا- حمل رایگان

 09153133785
09308809145

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
/9

91
15

23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ط
/1

40
58

59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1

40
41

60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ج
/1

41
25

40

پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
بانازلترین قیمت دراسرع وقت

09199197160

ج
/4

01
00

58
6

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1

40
29

97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1

40
81

35

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/1

41
16

35

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265

ج
/4

01
01

91
7

ج
/1

40
62

38

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
ج

/1
40

35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
14

01
72

1

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

 09153587292-38324530

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1

41
24

56

خریدار عادالنه

پ
/1

40
42

52

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
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046
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 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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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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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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40
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

آسانسورتخریب ساختمان

گازرسانی

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن
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40
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

استخدام بزرگ 
باشرایط ویژه
1-حسابدارباتجربه
2-حسابدارمبتدی

3-کارورزحسابداری
09014675737

05138928558 
بدون پرداخت شهریه 

دریافت حقوق
 ازروزاول آموزش

اینستاگرام
Anjoman_h

تلگرام 
Anjomanh

باهمکاری
 انجمن حسابداران و

حسابرسان خراسان رضوی

ج
/1

41
07

01

خدمات
پزشکی و درمانی

حسابدار



خرید حمایتی 
۹۰۰ تن مرغ در 

خراسان رضوی 
علی نیا، مدیرکل 

شرکت پشتیبانی 
امور دام خراسان 
رضوی به ایسنا 
گفت: از ابتدای 

سال تاکنون نزدیک 
به ۹۰۰ تن مرغ به 
صورت حمایتی در 

خراسان رضوی 
خریداری شده که 

۲۰۰ تن از این مقدار 
مربوط به چهار، پنج 

روز گذشته است.

خبرخبر
روزروز

عقیل رحمانی   معاون دادستان 
و سرپرست دادســـرای ویــژه فضای 
مجازی از برخورد با افــراد حقیقی 
ــر داد کـــه بـــدون  ــی خــب ــوق و حــق
ــدام بــه انتشار  ــ صحت سنجی اق
داده ای می کنند که در کنار تشویش اذهــان عمومی 
بهانه ای برای سوءاستفاده رسانه های معاند می شود، در 
حالی که پس از بررسی ماجرا مشخص می شود موضوع 

کذب و یا واقعیت چیز دیگری بوده است.

بازنشر اخبار کذب و بازی در زمین معاندان ◾
از روزی که دستور آزادسازی قیمت برخی کاال ها و عدم 
تخصیص ارز دولتی در این خصوص برای جلوگیری 
از ایجاد رانت های عظیم اقتصادی داده شد، هر چند 
روز یک بار تصاویری در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام منتشر می شود 
که فیلمبردار بدون بررسی تمامی جوانب کار، فقط با 
امیال شخصی و یا به تصور کشف یک تخلف عظیم 
از ماجرا با سوژه های عموماً اقتصادی تصویربرداری و 

در شبکه های اجتماعی منتشر می کند. 
از ســوی دیگر متأسفانه عــده ای از شهروندان هم 
بدون آنکه اصل و واقعیت ماجرا را مورد بررسی قرار 
دهند در نشر یک قطعه فیلم، تصویر و خبر کذب و 
غیرواقعی به افــرادی که آگاهانه و یا ناآگاهانه دست 
به انتشار آن زده اند کمک می کنند و به نوعی یار آن ها 
می شوند. این شیوه گاهی به خروجی های خطرناکی 
می رسد و آنجایی بازی شوم می شد که فیلم، تصویر و... 
منتشرشده در رسانه های معاند و آن طرف آبی منتشر 
شود و اهــداف سیاسی بــرای ضربه زدن به امنیت و 

آرامش مردم کشور در دستور کار آن ها قرار می گیرد.

یک نمونه از دروغ پردازی  ◾
برای نمونه چند روز پیش قطعه فیلمی در اینستاگرام 

و کانال های تلگرامی منتشر شد که همین خط خبری 
برای آن درپیش گرفته شد. در آن قطعه فیلم چند 
روحانی سوژه تصویربرداری یک زن قرار گرفته بود. 
درحالی که طلبه ها با کمک یک راننده پراید در حال 
تخلیه چند بسته مواد غذایی مانند روغن و... بودند و 
همزمانی این اقدام با نوسان قیمت این کاالها و حتی 
کمیاب شدن آن در برخی مناطق شهری گره خورده 
بود، زن فیلمبردار طوری وانمود می کند که مردم در 

شهر گرفتار خرید یک قوطی روغن خوراکی هستند 
و سوژه تصویربرداری او در حال تقسیم چندین شل 

روغن و... بین خودشان هستند.
این فیلم پس از انتشار به سرعت دست به دست 
مــی  شــد و آمـــار بــازدیــد هــای آن هــم بـــاال مــی رفــت. 
چندساعت از نشر این قطعه فیلم در فضای مجازی 
نگذشته بود که تصاویری از درون خانه ای که طلبه ها 
روغن ها را به داخل آن می بردند منتشر و مشخص 

شد آن ها یک گروه جهادی هستند که در زمینه توزیع 
بسته های معیشتی فعالیت گسترده ای دارند. حتی 
به جز این اقــام، برنج و... هم داخــل خانه و در کنار 
بسته های معیشتی چیده شده و آمــاده توزیع بین 

افراد نیازمند بود.
هرچند برخی مسئوالن در این زمینه شفاف سازی 
کردند اما ضربه ای که این اقــدام نسنجیده به افکار 

عمومی می زند به این راحتی ها درمان نخواهد شد.
در جایی دیگر افرادی هنگام مأموریت مأموران انتظامی 
و حتی بازرسی تیم های نظارت بر بازار دست به گوشی 
می شوند و بدون آنکه بدانند دلیل برخوردها چیست 
روی تصاویر، برداشت خود را توضیح و اذهان یک شهر 

را مشوش می کنند.
با این نگاه و اینکه رفتار این دست افراد آیا از نظر 
قانون جرم محسوب می شود یا نه، سراغ معاون 
دادستان مشهد در دادسرای ویژه فضای مجازی 
مرکز استان رفتیم.  قاضی فرزاد بهشتی توندری در 
واکنش به ماجرا بیان کرد: یکی از موضوعاتی که 
ما در فضای مجازی با آن رو به رو هستیم ماجرای 
انتشار صوت، تصویر تقطیع شده، تحریف شده 

و... از افراد با برداشت های خاص است.
معاون دادستان در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم 
فضای مجازی مرکز استان ادامــه داد: این موضوع 
درحالی صورت می گیرد که پس از ورود به ماجرا و 
پیگیری دقیق قضایی نمایان می شود ماجرا چیز 
دیگری بوده و تصویر منتشر شده هیچ ارتباطی با 

مطالب توضیح داده شده ندارد.
گاهی هم افرادی که با سوءنیت دست به این اقدام ها 
می زنند از تصاویر سال های گذشته و حتی مونتاژ 
شده استفاده و آن ها را به گونه ای در فضای مجازی 
منتشر می کنند که به مخاطب القا شود چند روز پیش 
این واقعه رخ داده است و این رفتار دستمایه برخی 

رسانه های معاند می شود.

۲ سال حبس برای کذاب ها ◾
قاضی بهشتی توندری تصریح کــرد: قانون جرایم 
رایانه ای در ماده 744 این رفتار را جرم انگاری کرده و 
برای خاطیان از 91 روز تا دو سال حبس در نظر گرفته 
شده اســت. همچنین عــاوه براینکه بــرای مجرمان 
حبس در نظر گرفته شده جزای نقدی هم شامل حال 

آن ها می شود.
بعض از این موارد می تواند از مصادیق نشر کذب و 
تشویش اذهان عمومی باشد که در ماده 746 قانون 
جرایم رایانه ای آمده است هرکس به قصد اضرار به 
غیر، تشویش اذهــان عمومی و... به وسیله سامانه 
رایــانــه ای یا مخابراتی اکاذیبی را اظهار کند و یا در 
دسترس دیگران قرار دهد نیز از 91 روز تا دوسال حبس 

و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تعقیب بازنشرکننده خبر کذب  ◾
وی ادامــه داد: ممکن اســت ایــن پرسش بــرای افــراد 
پیش بیاید که این مسئولیت شامل افراد حقوقی هم 
می شود که باید گفت در قانون جرایم رایانه ای آن ها 
هم مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. به عنوان مثال 
اگــر رسانه زردی دســت به انتشار این گونه مطالب 
غیرواقعی بزند و یا مطلب انتشار داده شده تحریف 
شده و واقعیت نداشته باشد، مدیران آن مجموعه نیز 

باید پاسخگو باشند.
قاضی بهشتی توندری در پایان بیان کرد: توصیه بنده 
به عنوان معاون دادستان در امور فضای مجازی به 
شهروندان این است که پیش از بازنشر خبر، صوت، 
فیلم و تصویر حتماً از صحت آن اطمینان پیدا کنند. 
گاهی امکان دارد در پرونده ها منبع اصلی خبر و اولین 
منتشرکننده شناسایی نشود اما افــرادی که دست 
به بازنشر یک کذب زده انــد باید مسئولیت عواقب 
آن را بپذیرند و آن ها به دستگاه قضایی فرا خوانده 

خواهند شد.

معاون دادستان مشهد خبر داد

۲ سال زندان در انتظار 
دروغگوهای  فضای مجازی 

معاون دادستان  مشهد: هرکس به قصد اضرار به غیر، تشویش 
اذهان عمومی و... به وسیله ســامانه رایانه ای یا مخابراتی 
اکاذیبی را اظهار کند و یا در دسترس دیگران قرار دهد از ۹1 روز 

تا دوسال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.
گزيدهگزيده

در شهر3
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توقیف ۴هزار و ۶۰۰ کیلوگرم آرد احتکار شده
رئیس اداره نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی شهرستان 
مشهد گفت: 11۵ کیسه آرد دولتی احتکار شده به وزن 
4هزار و 6۰۰ کیلوگرم از انباری در جاده کات کشف و 

ضبط شد.
سید علی اکبر نصری افــزود: بازرسان جهاد کشاورزی 
با همراهی نیرو های سازمان اطاعات سپاه و با اشراف 

اطاعاتی خود، از احتکار مقدار زیادی آرد نیمه یارانه ای 
ــارج از شبکه تــوزیــع در یــک انــبــار مطلع شــدنــد و  خـ

بافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. 
 وی با بیان اینکه ایــن انبار توسط مــأمــوران نظارت بر 
اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور مقام قضایی 
مهر و موم شد، ادامــه داد: آرد هــای مکشوفه توقیف، 

فردمتخلف نیز در این زمینه شناسایی و مطابق دستور 
معاون اجرایی در امور شعب تعزیرات حکومتی کاال های 
توقیفی از محل بارگیری و به صورت امانت در اختیار 
اتحادیه نانوایان قرار گرفت تا پس از تعیین تکلیف در 

طرح برکت۲ به نانوایی های تعیین شده تحویل شود. 
رئیس اداره نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی مشهد 

گفت: پــرونــده ایــن تخلف پس از طی روال قانونی به 
تعزیرات حکومتی ارسال می شود تا اقدام های مورد نیاز 
صورت گیرد. نصری افزود: شهروندان گرامی می توانند 
خبر های خود در مــورد احتکار، تقلب، گرانفروشی و 
عرضه خارج از شبکه را با شماره پیامک ۳۰۰۰76۵۵۵۵ 

و یا شماره تماس 1۲4 در میان بگذارند.

خبر
   تشابه اسمی 

علت هتک حرمت زن جوان!
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از شناسایی و 
دستگیری متهم سایبری خبر داد که با ساخت 
اکانت های جعلی سبب هتک حیثیت زن جوان 

در فضای مجازی شده بود.
به گزارش قدس، جواد جهانشیری گفت: در پی 

وصول یک فقره پرونده قضایی به پلیس فتا 
استان با موضوع مزاحمت اینترنتی، پیگیری 

ماجرا در دستور کار قرار گرفت.

درادامه مشخص شد فرد یا افرادی ناشناس 
با ایجاد پروفایل جعلی در شبکه اجتماعی 

تلگرام  و اینستاگرام اقدام به انتشار مطالب 
توهین آمیز و انتساب آن به شاکیه نموده اند.

متهم شناسایی و پس از دستگیری مدعی شد 

به دلیل تشابه اسمی، شاکی را با فرد دیگری که 
با وی اختالف داشته اشتباه گرفته و در فضای 
مجازی به قصد انتقام گیری، مبادرت به ایجاد 

پیج اینستاگرام و اکانت تلگرامی با هویت شاکی 
کرده است. 
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به تعدادی چرخکار 
راسته دوز جهت 

کار در خیاطی 
تریکو نیازمندیم

آشپز و کمک آشپز 
نیازمندیم

طرقبه 
09153031353
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چاپ ونشر 
چاپ آثارشما درکمترین
 زمان وکمترین هزینه 

09921177964

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت
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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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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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پروانه فعالیت و مسئول فنی
مرکز درمان سپهرداد 
به نام علیرضا رحیمی 

و شماره 920/98/83175 
و 920/98/44890 
در تاریخ 1401/2/1 

مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط میباشد.

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقایی یحیی آخوندی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 15497
 به نشانی:ش��هرک ش��هید رجایی ح��ر 13 نبش 13/44 

سمت راست
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارند ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 

مدارک��ی دارن��د خواهش��مند اس��ت جهت تس��ویه حس��اب حداکثر 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی ب��ه 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: 09159276517
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

4ف
01

02
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای احمد حسین پورفالح

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 14285
 به نشانی:طبرسی 18 نبش اصلی 6 پالک 90

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارن��د لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه حساب 

حداکث��ر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به محل 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: 09142885291
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سعید گلستان

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 15278
 به نش��انی:بلوار حج��اب حجاب 81 داخ��ل مجتمع نبش 

میالن اول
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارند ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 

مدارک��ی دارن��د خواهش��مند اس��ت جهت تس��ویه حس��اب حداکثر 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی ب��ه 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: 09107678581
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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اخطار و ابالغ به آقای غالمحسین 
سلیمانی فرزند محمد همسر شما 

عزت جهانشیری فرزند  محمد 
حسین 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. 

ذکریا صادقی سردفتر ازدواج49 و 
طالق 6 مشهد

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی اصغر نمازی پور

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 11977
 به آدرس :قاسم آباد بین اندیشه 53 و 55

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: 09151587199
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

40
10

23
73

کارگرماهر

خیاط و چرخکار

آشپز

خرید و فروشآژانس های مسافرتیچاپ و پخش تراکت
ضایعات

مفقود شده

متفرقه

40
10
25
62

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت میشود با توجه به اینکه جلسه نوبت اول  به حد نصاب 
قانونی نرسید ؛  تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ1401/3/16 
در محل دفتر تعاونی واقع مشهد - بلوار ابوطالب– ابوطالب 32نبش چهارراه اول  پالک79 تشکیل میگردد 

حضور بهم رسانند.
یادآوری میشود:- در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد میتواند حق حضور و اعمال رای 
از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچکس نمیتواند نمایندگی بیش از یک 
عضو را بپذیرد.این تعداد وکالت برای اعضا تا سه وکالت است ودرهرصورت وکالتنامه ها باید به تایید بازرس 

تعاونی برسد.
- مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر 

و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
- چنانچه براساس اعالم ستاد کرونا دروضعیت محدودیت های شهر مشهد تغییری حاصل شود و وضعیت قرمز 
برگردد جلسه مجمع در راستای  مقررات مربوطه ستاد مذکور به شکل حضوری برگزار نخواهد شد و هیئت 

مدیره ملزم به رعایت کلیه ضوابط ستاد فوق خواهد بود.
دستور جلسه:1-  طرح وتصویب اساسنامه جدید  براساس اصالحات قانون و آئین نامه های مربوطه

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

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

 شماره ثبت 4599 شناسه ملی10380204891 
 جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی سازندگان مصنوعات فلزی و آهن سازان مشهد و حومه به شماره 
ثبت 2037 راس س��اعت  9  صبح  روز یکش��نبه مورخ  1401/3/29  در محل انبار شرکت تعاونی سازندگان 
مصنوعات فلزی و آهنس��ازان مش��هد و حومه   واقع در   شهرک صنعتی طرق- خیابان شهید جعفر سادات 

طرقی – نبش جعفرسادات طرقی  2   با دستور جلسه ذیل تشکیل می شود :
از کلیه اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات دستور جلسه ، حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1- تصویب صورتهای مالی سالهای 1399 و 1400 .       2- تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1401 .
3- استماع گزارش بازرس .                                        4- استماع گزارش هیات مدیره .

5- تصویب ارزیابی سهام و پرداخت سهام به اعضای واجد شرایط .
6- مجوز گرفتن وام از بانکها .                                   7- انتخاب بازرس .

یادآوری  :
1- از اعضای محترمی که تمایل به کاندید شدن در سمت بازرس شرکت را دارند دعوت می شود تا تاریخ  

1401/3/28  به دفتر شرکت مراجعه و ثبت نام کنند .
2- هر عضو عالوه بررای خود حداکثر تا 3 رای با وکالت می تواند داش��ته باش��د مش��روط بر اینکه تا تاریخ  

1401/3/28  برگه وکالت قانونی را از دفتر شرکت اخذ نماید .
هیات مدیره 

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی سازندگان مصنوعات فلزی و آهن سازان مشهد و حومه

  تاریخ انتشار:1401/03/04
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 ب��دینوسیله ازکلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت بعمل می آیددرجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم ک��ه درس��اعت 
11روزچهار ش��نیه م��ورخ����ه 1401/03/18 درمحل مجتمع رفاهی کارگران واقع درابت��دای بولوار پیروزی مقابل یگان ویژه 

برگزارمی گردد حضوربهمرسانند. 
دستورجلسه : 1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرسان شرکت 

2-طرح وتصویب صورتهای مالی سال 1400
3- طرح وتصویت بودجه پیشنهادی برای سال 1401

4- انتخاب بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی
ت��ذکردرصورتیکه حض��ورعضوی درجلسه میسرنباشدمی تواندحق رای خودرابه موجب وکالتنامه ب�ه عضودیگر واگذارنماید.
عض��و متقاضی م��ی تواند به همراه نماینده قانوی خودظرف م��دت 5 روزاز تاریخ آگهی دعوت درس��اعات اداری به آدرس 

دفترشرکت تعاونی مراجعه وبرگ وکالت خودرا ارائه نماید.
دراینصورت هرفردعضوع��الوه بررای خودمی تواندوکالت سه نفررا داشته باشدوغیرعضوفقط یك رای همچنین افرادی که 
تمایل به کاندیداتوری دربازرسی شرکت رادارندمی توانندظرف مدت 5 روزاز تاریخ آگهی دعوت  س��اع��ات اداری وآدرس 

محل برگزاری مجمع مراجعه وفرم مربوطه کاندیداتوری راتکمیل وبه هیئت مدیره تحویل نمایند.
 هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی حمل ونقل کامیونداران 
خود راننده استان خراسان )نوبت دوم(  تاریخ انتشارنوبت دوم 1401/03/04

ف
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 چادر عشایر 
 اولین نقطه  
مرزبانی است
جواد قناعت 
استاندار خراسان 
جنوبی با بیان اینکه 
چادر عشایر به 
منزله پاسگاهی در 
مناطق مرزی و اولین 
نقطه مرزبانی است، 
گفت: نگاه حاکمیت 
حمایت از عشایر 
بوده و همواره بر 
رفع دغدغه های این 
قشر تأکید 
شده است. 

خبر

تغییر 
ساعت کاری 
اداره ها 
در خراسان 
جنوبی 

معاون توسعه مدیریت 
و منابع استانداری 
خراسان جنوبی از 
تغییر ساعت کاری 
اداره های استان از
 ۱۶ خرداد خبر داد.

به گزارش روابط 
عمومی استانداری، 
ناصر ناصری اظهار 
کرد: براساس مصوبه 
هیئت وزیران و به 
منظور رعایت الگوی 
مصرف برق و ضرورت 
صرفه جویی در فصل 
گرما، ساعت کار 
اداره های استان 
به استثنای مراکز 
درمانی و سایر مراکز 
خدمات رسان تغییر 
می کند.وی گفت: از 
تاریخ ۱۶ خرداد تا 
۱7 شهریور در روز های 
شنبه تا چهارشنبه 
ساعت کاری اداره های 
استان از ساعت ۶:30 
تا ۱3:30 و روز های 
پنجشنبه از ساعت 
۶:30 تا ۱2:30 
خواهد بود.
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افقی ◾
 ۱. فیلمی ایتالیایی به کارگردانی »جوزپه 
ــا بـــازی »فیلیپ نـــوآره«  تـــورنـــاتـــوره« و ب
ــت 2.  ــ ــال ۱۹۸۸اســ ــده در سـ ســاخــتــه شـ
مانند – سید و سرور - راننده 3. تعمیرکار 
خــودرو – فیل مــودار عظیم الجثه ماقبل 
تاریخ - چهره 4. کشتی باستانی ژاپنی 
ــوی مــجــعــد – مــکــانــی مـــقـــدس در  ــ – م
 مکه – از درخــتــان ســوزنــی بــرگ شهری 
5. پرحرفی – دوستان - پیوسته ۶. قبل 
ــرو – روز حشر 7. شــاخــه ای  دهــم – راهـ
از ورزش شمشیربازی – نقیض تند – 
 3کیلوگرم ۸. برتری و رجحان - مقدمه
ــدار تــابــســتــانــی –  ــ ۹. جــهــت – مــیــوه آبـ
ورزشــگــاه اختصاصی تیم فوتبال فوالد 
خوزستان ۱0. امان دادن – ظرف نگهداری 
آب جوش – منطقه ای صنعتی در آلمان 
۱۱. واحد سنجش شدت زلزله – میل به 
غذا – عنصر شیمیایی ۱2. سعی و تالش 
 – عقیده انتخاباتی – من+شما - زبان 
ــه  ــشــوی ــدان ــدا – بــــرس دن ــوت نــ ۱3. صــ
ــک جــنــگــی  ــوچــ ــ – تــــــوپ چــــــــــرخ دار ک

ــد  ــ ــردنـ ــ ــی کـ ــ ــل مـ ــ ــمـ ــ ــر حـ ــ ــتـ ــ  کـــــــه بـــــــا شـ
۱4. بی عیب و نقص – بادخنک مالیم 
– کیف دستی۱5. کتابی از عباس اقبال 

آشتیانی

عمودی ◾
ــنــگــه در  ــهــنــدس – ل ــیــف آقـــــای م  ۱. ک
ــی کــه  ــایـ ــورهـ ــشـ ــبـــوب کـ – ورزش مـــحـ
ــای طـــوالنـــی اســت ــدان هـ ــنـ ــخ بـ  دارای یـ
 2. آتــشــدان -  از پیامبران بنی اسرائیل 
ــه بــر  ــ ــه ای ک ــ ــارضـ ــ ــن – عـ 3. ســخــن چــی
ــوردن غـــذای فــاســد بـــروز می کند -  ــر خـ اث
مغزسر 4. شعری که هر بیت ومصراع آن 
به یک قافیه باشد– کشور اروپایی که نام 
 قدیم آن نوریکوم اســت – درس خــوانــده 
5. شــیــمــی کـــربـــن – رشـــتـــه قــدیــمــی 
ــاریــک و  ــاک ۶. راه ب ــی ب دبــیــرســتــانــی – ب
 پرپیچ و خم بیرون شهر- از توابع کاشان 
7. مــادر عــرب – سفیدموی شاهنامه – 
موی شاعرانه – قانون مغولی ۸. امپراتوری 
بــاســتــانــی – پــســنــدیــده – ســرپــرســتــی 
ــا – سلسله کــریــم خــان –  - قهر ۹. دردهـ

خودپسند – 3کیلوگرم ۱0. بخش پایینی 
کــوه – آنزیمی کــه نشاسته را بــه مالتوز 
تبدیل می کند ۱۱. دلــداده عذرا – استخر 
طبیعی - خویشاوندی ۱2. نازیبا – باور 
مذهبی – وزنــه بــردار ملی پوش قطری که 
به گفته خودش عاشق وزنــه زدن سهراب 
مـــرادی اســت ۱3. تــکــرار حــرف ســـی ام – 
ــااخــالق فقید ســال هــای قبل  ســرمــربــی ب
پــرســپــولــیــس و ســپــاهــان – پــریــز شبکه 
رایانه ای ۱4. گردآوری شده – هوس آبستن 

۱5. رواج دهنده – پشته خاک – متمرد
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 1 ع ل ی  ر ض  ا ف غ ا ن ی    ر س م
 2 ف ا و ا   ت ا ر ی  ک   ع ز ی  ز
 3 و ی  س   م ا ن ی    و ا ل ی  و م
 4   ح  ف ا ظ    و ب ا   ل و د   ن
 5 ب ه   ن ا ک س   ک ا ب ی  ن ت  

 6 ا   م ب ن ا   ک و ش ا   ت ب ت
 7 ر ی  ک ا   ک س ب   ک ل م   ع ر

 8 ع م ا ر ت   ت ی  ن   و ا ر ی  س
 9 ا ا   ه ا ر   س و م   ر ا ض  ی 
 10 م ن ش   ر ی  ش ه   ن ر گ  س   د
 11   ی  و ر ت م ه   م و س ی    ل ن
 12 ش   ا و ا   ر ب ع   و ر ن ی   

 13 ف ا ل ا ن ژ   ا ن ش ا   ب و ک
 14 ق ب ی  ل   ل ا ی  ی  ک   ی  ا س ا
 15 ت ر ه   م ه ل ت   ر ا س ت ا د

 

حل جدول شماره قبل
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طراح جدول: محمدرضا علی زاده

رئیس هیئت مدیره و قائم مقام 
مـــدیـــرعـــامـــل مــنــطــقــه ویــــژه 
اقتصادی سرخس گفت: یکی 
از بزرگ ترین هلدینگ های چین 
سرمایه گذاری در یک شهرک صنعتی این 
منطقه ویــژه در زمینی 200 هکتاری را آغاز 

کرده است.
محمدرضا برهمند در گــفــت وگــو بــا ایرنا 
افزود: این هلدینگ سرمایه گذاری از زمین 
یادشده بازدید کــرده و درخصوص مراحل 
واگـــذاری با منطقه ویــژه تفاهم های الزم را 
انــجــام داده اســت و هــم اکــنــون نمایندگان 
هلدینگ یادشده در حــال طی کــردن روند 
ثبت سرمایه گذاری در استان هستند. وی 
ادامه داد: قرار است در این شهرک صنعتی، 
شرکت های چینی فعال در حــوزه صنایع 
مرتبط با گوگرد فعالیت کرده و محصوالت 
تولیدی خود را به کشورهای آسیای مرکزی و 

حاشیه خلیج فارس صادر کنند.
رئیس هیئت مدیره 

منطقه ویـــژه اقــتــصــادی سرخس گفت: به 
دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و همجواری 
مراکز تولیدی به خطوط عریض راه آهن آسیای 
ــراوری و صــادرات  مرکزی، هزینه تمام شده ف
کاال در منطقه ویژه اقتصادی سرخس بسیار 

کاهش می یابد.
برهمند افــزود: از طرفی نزدیکی منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس به بازار کشورهای مستقل 
همسود یا همان سی.آی.اس، سرمایه گذاری 
در ایــن منطقه ویـــژه را دارای ارزش افـــــزوده 

مضاعف کرده است.
وی اضــافــه کـــرد: یــک شــرکــت دیــگــر چینی 
نیز پیگیر تأمین زمین بــرای راه انـــدازی مرکز 
پشتیبانی و باراندازی در منطقه ویژه است و 
تاکنون نمایندگان شرکت یادشده از زمینی به 
مساحت 25 هکتار بازدید کرده و تفاهم هایی 

نیز در این خصوص حاصل شده است.
منطقه ویــژه اقتصادی سرخس در نزدیکی 
نقطه صفر مــرزی ایـــران و ترکمنستان و در 

۱۸5کیلومتری شمال شرق مشهد قرار دارد.

روستای یدک که در 45کیلومتری 
شمال شرق قوچان و در دهستان 
شیرین دره از توابع بخش مرکزی 
این شهرستان واقع شده است، 
با طبیعتی بکر و بسیار زیبا، به ویژه در فصول 
گرم سال، مقصد بسیاری از طبیعت دوستان و 

گردشگران از راه های دور و نزدیک است.
این روستا که در زبان محلی با نام »ایگ« نیز 
شناخته مــی شــود، بسیار متفاوت و دیدنی 
اســت و بــا طبیعت بکر و سرسبزش شما را 
مجذوب خواهد کرد. سرچشمه شاخه اصلی 
رودخانه اترک را در خود جای داده و آب بسیار 
خنک، گــوارا و شیرین، هــوای خنک و مفرح، 
مناظر کم نظیر، درختان انبوه و کوه های سر به 
فلک کشیده آن، فضایی دلنشین و جذاب 
برای استراحت و فرار از هیاهوی شهرنشینی، 

گشت وگذار و تفریح فراهم کرده است.
دره زیــبــای یـــدک، آبــشــار زیـــو، آبــشــار گــول و 
چشمه های متعدد واقع در دامنه رشته کوه های 
هزارمسجد، از جاذبه های طبیعی این منطقه 

به شمار می آیند و شاید به همین دلیل است 
که در زمــان ورود به روستا با تابلویی مواجه 
می شویم که روی آن نوشته شده اســت: »به 

دشت الله رویان یدک خوش آمدید«.
از دیگر مناطق دیدنی روستای یدک می توان به 

آرامگاه امامزاده حجی اشاره کرد.
برای رسیدن به روستای یدک، در محور مشهد 
به قوچان، 5کیلومتر قبل از این شهر باید وارد 
جاده باجگیران شوید؛ همان ابتدای مسیر، 
مــحــور گــردشــگــری دره یوسفخان از سمت 
راســت جــاده جــدا مــی شــود. طــول ایــن محور 
حدود 20کیلومتر است و از روستاهای متعددی 
چون یوسفخان، برج قارداش، جانان، چاالکی، 
تــبــارک و… مــی گــذرد و در انتها بــه روستای 
یدک می رسد. در این مسیر)آسفالته(، برکه و 
آبشارهای کوچکی در مسیر رودخانه و در دل 
کوه های صخره ای به چشم می خورد. وجود 
بــاغ رســتــوران هــای فـــراوان و چشمه سارهای 

ــیـــز از ویـــژگـــی هـــای  ــتـــعـــدد نـ  مـ
این مسیر است.

چین در منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
سرمایه گذاری می کند

»روستای یدک« 
هم از مسیر لذت ببرید و هم از مقصد

ــس  ــ ــی ــ رئ
ســازمــان جهاد 

کشاورزی خراسان جنوبی 
گفت: پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش 
با سود ۱0 تا ١٨درصد برای واحدهای تولیدی 

دام و طیور در استان آغاز شده است.
به گــزارش خبرگزاری صداوسیما، جعفری 
با تأکید بر حمایت دولت از تولیدکنندگان 
بخش کشاورزی گفت: به منظور حمایت از 
بهره برداران و تــداوم فرایند تولید در بخش 
کــشــاورزی تسهیالت سرمایه در گــردش تا 
ــرای واحــد هــای  سقف 200 میلیون تــومــان ب
سنتی و کوچک، دام و طیور و آبزیان با سود 

۱0درصد پرداخت می شود.
ــزرگ و  ــ ــای ب ــد هـ ــرای واحـ ــ جــعــفــری گــفــت: ب

صنعتی 
بــــــــــــخــــــــــــش 
کــــــــشــــــــاورزی هــــــم ایــــن 
تسهیالت بـــدون مــحــدودیــت و بــاتــوجــه به 
جمعیت دامــی در واحــد تولیدی پرداخت 
می شود و ســود تسهیالت نیز تا ۱۸درصــد 

متغیر خواهد بود.
رئــیــس ســازمــان جــهــاد کــشــاورزی خــراســان 
جنوبی، از تولیدکنندگان بخش کشاورزی 
خــواســت بــا مــراجــعــه بــه مــدیــریــت جهاد 
کشاورزی شهرستان های استان برای ثبت 
درخــواســت خــود اقـــدام کنند و بــا تسهیل 
شــرایــط مــوجــود در کوتاه ترین زمــان ممکن 

تسهیالت سرمایه در گردش دریافت کنند.
ــزود: مجموعه جــهــاد کـــشـــاورزی با  ــ وی اف

ــد شــرایــط  ــای ــاورزی ب ــشـ ــانــک کـ هــمــکــاری ب
ــافــت ایــن تسهیالت را فــراهــم کنند و  ی در
هیچ عذر و بهانه ای در این زمینه قابل قبول 
نیست. واحــد هــای مــرغــداری، دامـــداری و 
شیالت استان باید به بهترین نحو از این 
تسهیالت برخوردار شوند و کمبود نقدینگی 
و سرمایه در گــردش عامل راکــد ماندن این 

واحد ها نشود.
ــازار عــرضــه و  ــ ــا تــأکــیــد بــر ایــنــکــه ب جــعــفــری ب
تقاضای محصوالت تولیدی بخش کشاورزی 
به حالت پایدار و ثبات رسیده است، گفت: 
مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار آزاد، تعادل 
در تولید و توزیع را ایجاد خواهد کرد و این 
تــعــادل در نهایت بــه نفع تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان است.

حمایتحمایت

پرداخت تسهیالت 
سرمایه در گردش 
برای واحدهای 

تولیدی دام و طیور

مردان آسمانی

خبر

توسعه خراسان گردی

شهید محمدحسین فنایی
والدت : ۱37۸/02/04

محل تولد : خراسان رضوی
تاریخ شهادت : ۱3۹7/04/2۹

مزار: بهشت رضا)ع( مشهد
سرباز شهید مدافع وطن محمدحسین فنایی 4 
اردیبهشت ۱37۸ در احمدآباد صولت خراسان 
رضوی به دنیا آمد و پس از اخذ دیپلم به خدمت 
مقدس سربازی رفت و در یگان تکاوری 27 الر 
سیستان و بلوچستان در بیست و نهم تیرماه 
۱3۹7 در مأموریت درگیری با اشــرار مــرزی به 
شهادت رسید، پیکرمطهر این سرباز وطن در 
گلزار بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شد. 

 مالکان خانه های قدیمی 
اجازه ثبت ملی نمی دهند

سرپرست معاونت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خراسان شمالی از شناسایی 
۱00 خانه قدیمی واجد ثبت ملی در این استان 
خبر داد. وحیده رضاییان در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: تعدادی از این واحدها توسط این 
اداره کل شناسایی شــده و تــعــدادی نیز طی 
انجام طرح پژوهشی از سوی دانشگاه بجنورد 

شناسایی شده اند.
وی گفت: بیشتر خانه های شناسایی شده در 
شهر بجنورد قرار دارند و این خانه ها مربوط به 

دوره قاجار و پهلوی اول هستند.
رضــایــیــان تأکید کـــرد: بـــرای اینکه بــتــوان این 
واحدهای مسکونی را به ثبت ملی رساند یا باید 
رضایت مالک باشد و یا اینکه این اداره کل آن را 

از مالک خریداری کند.
وی با اشاره به اینکه این خانه های قدیمی ویالیی 
بوده و دارای حیاط خیلی بزرگی هستند، افزود: 
قیمت این امالک در بجنورد با توجه به مساحت 
و مکانی که در آن قرار گرفته اند بسیار باالست 
و تا ۱5میلیارد تومان و یا بیشتر نیز ارزش دارد به 
همین دلیل مالکان اجازه به ثبت رساندن آن را 
نمی دهند حتی اجــازه نمی دهند کارشناسان 

میراث فرهنگی به آن ها نزدیک شوند.
این مقام مسئول تصریح کرد: از سویی این اداره 
کل نیز اعتبار الزم برای تملک آن ها را به منظور 
ثبت ملی نــدارد. اعتبار ساالنه این اداره برای 
تملک امالک اندک است و با این اعتبار هنوز 
نتوانسته پالک هایی که در اطراف عمارت مفخم 

وجود دارد را تملک کند.
وی بیان کرد: اعتبار ساالنه این اداره کل در حوزه 

تملک امالک، کفاف یکی دو پالک را می دهد.

 خام فروشی 
بالی جان معادن بردسکن

فرماندار بردسکن گفت: ضرورت فراوری مواد 
معدنی در ایــن شهرستان مــورد تأکید است، 
چراکه خام فروشی بالی جان مجموعه معادن 

منطقه است.
بــه گـــزارش قــدس آنــالیــن، علی دهـــقـــان زاده  با 
بیان اینکه بردسکن در حوزه معادن رتبه دوم 
خراسان رضوی و در کانی مس جایگاه نخست را 
در استان داراست، افزود: خوشبختانه معادن 
منطقه بیشترین سهم در زمینه اشتغال زایی 
را دارنــد. با وجود فعالیت معادن، نرخ بیکاری 
در بردسکن بسیار کاهش یافته و نیروی بیکار 
واقعی در شهرستان نداریم، اما خام فروشی 
محصوالت معدنی منطقه مورد انتقاد است، 
بنابراین باید مدیران معادن به دنبال فــراوری 
مــاده معدنی در منطقه باشند و نگذارند به 

صورت خام مواد معدنی از منطقه خارج شود.
دهقان زاده افزود: اگر بحث فراوری مواد معدنی 
را در منطقه داشته باشیم شاهد شکوفایی 

اقتصادی منطقه و حتی استان خواهیم بود.

ارزآوری ۱۰ میلیون دالری 
صادرات در خراسان شمالی

مــدیــرکــل صنعت، مــعــدن و تــجــارت خــراســان 
شمالی گفت: فروردین امسال ۱5هزار و 300 تن 
کاال به ارزش ۱0میلیون و 300 هزار دالر از استان 

صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حسین حاجی 
ــادرات استان در ایــن مــدت در  بگلو افـــزود: صـ
مقایسه با فروردین سال گذشته از لحاظ ارزشی 
۸4درصد افزایش و از نظر وزنی نیز 4۶.5درصد 
با کاهش روبـــه رو بــوده اســت. بیشتر کاال های 
صادراتی استان شامل اوره، مالمین و آمونیاک 
همچنین محصوالت فوالدی، پلی استایرن، رب 
گوجه فرنگی، قوطی کنسرو، اسید سیتریک و 
گرانول الستیک کفپوش است که به کشور های 
افغانستان، عـــراق، ترکمنستان، ازبکستان، 
آلمان، پاکستان، گرجستان، اتریش، ترکیه و 

رومانی صادر شد.

نایب رئیس هیئت بوکس خراسان 
ــوی گــفــت: عــلــی حبیبی نژاد  رضــ

بوکسور این استان در مسابقات 
قــهــرمــانــی کــشــور و انتخابی 

تیم ملی بر سکوی نخست 
ایستاد. محمدتقی نظری 
افزود: حبیبی نژاد در وزن 
۶7 کیلوگرم با شکست 
همه حریفان به مقام 
ــد و  ــ ــی ــانـــی رســ ــرمـ ــهـ قـ
پــس از ۱۱ ســال مــدال 
طـــالی بـــزرگـــســـاالن را 
در مسابقات کشوری 
بـــرای خــراســان رضــوی 
بــه ارمــغــان آورد. عــالوه 
بــر حبیبی نژاد، مهدی 

غــالمــیــان نیز کــه در وزن 
۸0کــیــلــوگــرم تــا مــرز کسب 

مدال برنز پیش رفت، به اردوی 
انتخابی تیم ملی دعــوت شد. 

تیم خراسان رضوی در جایگاه نهم 
بزرگساالن کشور قــرار گرفت. پیش 

از ایــن جایگاه تیمی استان در آخرین 
مسابقات،  رتبه بیست و پنجم بود.

 بوکسور خراسانی 
طالی کشوری گرفت

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با 
اشاره به افزایش روزهای گردوغباری 
ــای  در تــابــســتــان، گــفــت: روزهــ
گردوغباری خراسان جنوبی از 
ابتدای سال جاری به صورت 
میانگین بیش از سه برابر 
شــــده اســـــت. علیرضا 
خندان رو در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: اکنون 
تمام شهرستان های 
ــان جــنــوبــی  ــ ــراســ ــ خــ
درگیر پدیده گردوغبار 
ــه  ــرچــ ــ ــنـــد. اگ ــتـ هـــسـ
بــارنــدگــی هــای امسال 
ــه بلندمدت  نسبت ب
افزایش پیدا کرده است، 
امــــا تــغــیــیــری در وضــع 
مـــوجـــود ایـــجـــاد نمی کند 
چراکه باز هم مقدار بارندگی 
مــطــلــوب نــیــســت. خـــنـــدان رو 
ادامه  داد: از ابتدای امسال، آمار 
روزهای گردوغباری ۱35روز بوده که در 
مقایسه با آمار بلندمدت افزایش بیش از 

سه برابری را نشان می دهد.

گردوغبار در تابستان 
بیشتر می شود

استاد محمود بیهقی، معلم، محقق و نویسنده 
سبزواری سال ۱30۸ شمسی در یکی از محالت قدیمی  

شهر سبزوار دیده به جهان گشود. در سال ۱342 
تحصیالتش در رشته تاریخ و جغرافیا را 

به پایان رساند و بیش از 43 سال در 
مقاطع گوناگون تحصیلی به تدریس 

پــرداخــت. وی در طــول حیات ۸2 
ساله اش با اخالص فراوان و عالقه 
بی حد قلبی نسبت به زادگاهش، 
پژوهش های گسترده ای را در زمینه 
تــاریــخ، فرهنگ و برخی مسائل 
اجتماعی سبزوار در دوران معاصر 
انجام داد و بدین ترتیب توانست 

پس از کتاب تاریخ بیهق که چند 
قرن پیش، توسط ابوالحسن زید 

بیهقی، دانشمند بزرگ قرن پنجم 
هجری نوشته شده بود، مدون ترین 

آثار پژوهشی برای شناخت دارالمؤمنین 
سبزوار را پدید آورد. حاصل این تالش ها 

ــزوار، شهر  تألیف کــتــاب هــای ارزشــمــنــدی چــون»ســب
دیرینه های پایدار« و »سبزوار، شهر دانشوران بیدار« 
بــوده اســت. کتاب »ســبــزوار، شهر دیرینه های 
پایدار« شرح حال، آثار و روزگار دانشمندان 
ــن شهر تاریخی اســت کــه مقام  ای
ــه خــود  ــوری را بـ ــشـ دوم کـ
اختصاص داد 

و حاصل سال ها پژوهش و تالش او در شناختن 
و شناساندن جنبه های گوناگون زادگاهش بــود. اما 

مهم ترین و ارزشمندترین تألیف این پژوهشگر 
اهل قلم، »دایرة المعارف بزرگ سبزوار« در 

چهار جلد است؛ کتابی که شاهکاری 
ادبی در راستای حفظ زبان و ادبیات 

فارسی است.
کتاب دایرة المعارف بزرگ سبزوار 
ــه دو نوشته قبلی وی که  در ادامـ
تاریخ و جغرافیای تاریخی و شرح 
حال مشاهیر سبزوار بود، می آید 
تا همه چیز در مورد سبزوار از سوی 
محمود بیهقی به نگارش درآمده 
ــاشــد. در مــقــدمــه ایـــن کــتــاب به  ب
ــان پــارســی و گویش در  پیشینه زب
خطه خراسان و جایگاه آن در سبزوار 

ــاره شــده و در پــایــان ایــن مطلب،  اشـ
درباره ویژگی های لهجه شیرین سبزواری 

مطالبی ناب و زیبا آورده است.
وی در دوران حیاتش در فعالیت های خیریه نیز مشارکت 

جدی داشت و یکی از بنیان گذاران مؤسسه خیریه 
سبزواری های مقیم مشهد بود.

استاد بیهقی در هشتم تیر۱3۹0 دار فانی 
ــام آوران  ــ را وداع گفت و در قطعه ن

آرامستان سبزوار به خاک 
سپرده شد. 

محمود بیهقی؛ دلسوز تاریخ و فرهنگ سبزوار

نام آوران خراسان
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