
چهار سال از مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ساماندهی 
خودروهای گازسوز و دریافت تأییدیه ایمنی از مراکز 
معتبر می گذرد با اینکه در همان زمان وزارتخانه های 
نفت و صمت مکلف به هوشمندسازی جایگاه های 
عرضه سوخت و یکپارچه سازی مراکز معاینه فنی و 
سامانه اطالعات خودروهای دوگـانـه سـوز شده بودند 
و حتی اعالم شده بود از تــاریــخ 98/10/1 امــکــان 
سـوخـت گـیـری در جایگاه های سوخت گـاز طبیعی 
کــارت  در  کـه  دوگـانـه سـوز  خـودروهـای  بـرای  فقط 

شناسایی آن ها عبارت دوگانه سوز 
یا دوگانه سوز تبدیلی درج شده و 
دارای گواهی معاینه فنی معتبر 
ایــن  امـــا  فــراهــم شـــود،  هستند، 

مصوبه پس از چهار سال...

کرایه 5هزار تومانی مسافران فاقد »من کارت« در شرف تصویب

گرانمیشود؟ سفردرونشهریکمبرخوردارها
قدس دالیل اجرانشدن مصوبه دولت 

پس از چهار سال را بررسی می کند 

معضل 
دوگانه سوز های 

غیر استاندارد
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 کاهش 28 درصدی 
ذخایر سدهای خراسان  شمالی

 کشف بیش از 5 تن 
آرد احتکار شده در مشهد

اجباری شدن واکسن فلج اطفال 
برای زائران حج

 فعالیت سه کافه کارآفرینی 
در خراسان رضوی
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در استان2

زن  35ساله ای که فقط چند ماه در مطب یک 
نه تنها  ــود،  ب ــرده  ک منشی گری  دندانپزشک 
خودش را جای پزشک جا زد بلکه چندین نفر 
را هم معاینه و مورد اقدامات درمانی قرار داد!

ــوان یک  ــنـ پـــس از آنــکــه پـــرونـــده جــعــل عـ

تحصیالتش  که  فــردی  توسط  دندانپزشک 
فقط تا مقطع دیپلم بود در شعبه 146 دادگاه 
امــام خمینی)ره( مشهد  دو مجتمع  کیفری 
اقدام  این  قــرار گرفت، عامل  مــورد رسیدگی 
بــود بــه 540 ساعت  کــه یــک زن 35 ســالــه 

ناحیه4  آموزش وپرورش  اداره  در  کار خدماتی 
بــه جــای تحمل چندین مــاه حبس  مشهد 
پرونده زمانی روی میز  این  اما  محکوم شد. 
مقام قضایی در دادســرای مشهد قرار گرفت 
که گزارشی از سوی معاونت درمان دانشگاه 

علوم پزشکی به پیوست مدارک و مستندات 
وقوع جرم که همان مداخله در درمان توسط 
فرد فاقد صالحیت بود، به دادستانی ارسال 
شــد. بــازپــرس پــرونــده در ایــن مرحله تمامی 

مدارک ارسالی را مورد بررسی قرار داد و...

دکتر قالبی به 540 ساعت کارخدماتی محکوم شد

منشی در لباس دندانپزشک!
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 نمایشگاه داران اتومبیل مشهد مقدس 

2 - اتحادیه صنف سراجان 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  اتومبیل  داران  نمایشگاه  صنف  اتحادیه  دو  محترم  اعضاء  کلیه  از 
سراجان مشهد مقدس، دارندگان شرایط ذیل دعوت می شود در صورت تمایل جهت عضویت در هیئت 
مدیره و بازرس دو اتحادیه مذکور، ظرف مدت 15 روز ) از روز سه شنبه مورخ 1401/03/10 تا روز 
 -)iranianasnaf.ir ( شخصًا با مدارک ذیل ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف )سه شنبه مورخ 1401/03/24
سامانه های الکترونیک - انتخابات الکترونیک - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه 
اقدام و سپس شخصًا  به شرح ذیل،  بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه  و  نام  ثبت  به  صنفی، نسبت 
قانونی فوق(، به  نام )در مهلت  ادامه فرآیند ثبت  الذکر، جهت  ارائه اصل و تصویر مدارك ذیل  با 
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

بدینوس��یله  از کلیه س��هامداران ش��رکت نورد 
حدید طوس )س��هامی خاص( بشماره ثبت 11933 
دعوت می ش��ود تا درجلس��ه مجمع عمومی عادی 
فوق العاده درساعت 17 مورخ 1401،03،18 درمحل 
قانونی ش��رکت به آدرس مش��هد، جاده فریمان، 

کیلومتر 27 حضوربهم رسانند.       
س��هامداران و یا وکالی قانونی ش��رکت میتوانند 
با دردس��ت داشتن کارت شناس��ایی معتبر برای 
دریافت برگه ورود به جلسه درساعات اداری روز 
4ش��نبه مورخ 18 خرداد 1401 ب��ه آدرس مندرج 

دراین آگهی مراجعه نمایند.      
دستورجلسه: 

تغییر آدرس محل شرکت                                      
رئیس هیئت مدیره-آقای محمد جواد نوعی دربان

آگهی دعوت مجمع عمومی
فوق العاده
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 بدینوس��یله ازکلی��ه س��هامداران ش��رکت نورد 
حدید طوس )سهامی خاص( به شماره ثبت 11933 
دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه درس��اعت 15 مورخ 1401،03،18 درمحل 
قانون��ی ش��رکت ب��ه آدرس مش��هدجاده فریمان 
کیلومتر 27 حضوربهم رس��انند.       س��هامداران 
و یا وکالی قانونی ش��رکت میتوانند با در دس��ت 
داشتن کارت شناسایی معتبر برای دریافت  برگه  
ورود به جلسه درساعات اداری روز 4شنبه  مورخ 
18 خ��رداد  1401 ب��ه آدرس من��درج دراین آگهی 

مراجعه نمایند.      
دستورجلسه:-انتخاب مدیران                                

 -انتخاب بازرسین                                           
 -انتخاب روزنامه کثیراالنتشار                      

رئیس هیئت مدیره-آقای محمد جواد نوعی دربان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه
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بدین وس��یله از کلیه اعضای  ش��رکت مذکور ویا نمایندگان قانونی ایش��ان دعوت میشود تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم ( شرکت که راس ساعت 10 صبح مورخ  1401/03/21 
در محل مشهد ، الهیه ،بلوار محمدیه 5 ، مجتمع باران ، بلوک 1 واحد 30 تشکیل میشود حضور 

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

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

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

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

آگهی دعوت مجمع عمومی  فوق العاده  شرکت تعاونی  مسکن  کارگران روزنامه قدس
                                 به شماره ثبت 6416)نوبت سوم (                     تاریخ انتشار 1401/03/08
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ش��هرداری حک��م آب��اد در نظ��ر دارد در راس��تای 
ساماندهی، برنامه ریزی و با توجه به صرفه و صالح شهرداری 
در نظر دارد پروژه های خود را به واجدین ش��رایط اعطا نماید 
لذا متقاضیان جهت دریافت اس��ناد مناقصه دعوت می ش��ود 
ظرف م��دت 10 روز به دبیرخانه ش��هرداری حکم آباد مراجعه 
نمایند الزم به ذکر اس��ت مدت اجرای پ��روژه 3 ماه و تحویل 

کاال 1 ماه می باشد.
پروژه های عمرانی :1-پیاده رو س��ازی و زیر س��ازی به میزان 

5000 متر مربع
2-اجرای جدول گذاری )کانیو( به میزان 2000 متر طول

3-اجرای کانال به میزان 3000 متر طول
4-اجرای زیر سازی در حد بیس و ساب بیس 72000 متر مربع

5-اجرای استخر ذخیره آب 3*50*120
6-اجرای آیلند به طول 4000 متر 

7-اجرای آسفالت معابر به میزان 4500 تن )خرید، حمل، پخش(
8-اجاره ماشین آالت راه سازی )لودر، گریدر، غلطک، کامیون 

به مدت 3 ماه(
9-ممیزی امالک شهر

10-نقشه برداری های معابر مسیل ها و ...
11- طراحی و اجرای آبیاری قطره ای سطح شهر

12-جدول گذاری و زیر سازی سمت توسعه
13-خرید و اجرای تایل فرش 10000 متر مربع

خرید کاال :1-خرید 30 عدد پایه چراغ 9 متری دکوراتیو
2-خرید 100 عدد پایه چراغ پارکی

3-خرید موزائیک ) پرسی، رزینی، بتونی( هر نوع 5000 متر مربع
4-خرید 150 متر ایرانیت

5-خرید پروژکتور های 150 ، 100، 50 و 30 وات هر نوع 100 عدد
 شرایط قرارداد: 1-تامین مالی از منابع داخلی شهرداری حکم 

آباد می باشد.
2-تسویه حساب حداقل 3 ماهه

3-اولویت با پیمانکاران واجد شرایط بومی شهرستان می باشد.
4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

5-رعایت اس��تاندارد های مفاد آیین نامه مالی و فنی توسط 
پیمانکاران الزامی می باشد.

6-بازگش��ایی یک روز پس از پایان مهلت قانونی ارائه پاکات 
ساعت 13:30

مسعود نقابی -  شهردار حکم آباد

آگهی مناقصه پروژه های عمرانی شهرداری حکم آباد )خدمت / کاال( مرحله دوم
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جلسه مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت اول ( شرکت 
تعاونی مسکن مهر شماره 103 به شماره ثبت 30996 
راس س�اعت 10:00 صبح روز جمعه مورخ 1401/03/20 
در محل دفتر شرکت واقع در مشهد ، بولوار پیروزی 
، پیروزی 20 ، حق شناس 6 ، پالک 96 با دست�ور جلسه 

ذی�ل تشکی�ل می ش�ود : 
با  شود  می  دع�وت  شرکت   محترم  اعضای  کلی�ه  از 
اتخاذ  جهت  معتبر  شناسائی  کارت  داشتن  دردست 
، حضور  م�وض�وعات دستور جلسه  به  تصمیم نسبت 

بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- تصویب انحالل شرکت

2- تعیین مکان تصفیه
در  خود  حضور  و  رای  حق  توانند  می  محترم  اعض�اء 
مجمع عمومی را ب�ه م�وجب وک�التن�امه کتب�ی به فرد 
عضو  هر  صورت  این  در  نماین�د،  واگ�ذار  دیگ�ری 
و وک�الت  ب�ا  رای   3 ت�ا  ح�داکث�ر  خود  رای  بر  عالوه 
داشته  تواند  می  وک�التی  رای  یک  فق�ط  عض�و  غیر   
باشد. هر یک از اعضا می تواند جهت اخذ ورقه ورود 
ب�ه جلسه مجم�ع و اعط�ای وک�الت ب�ه هم�راه نم�این�ده 
تاریخ  در  معتبر  شن�اسایی  مدارک  داشت�ن  ب�ا  خ�ود 
دفتر  به   13:00 الی   09:00 ساعت  از   1401/03/19

شرکت مراجعه نمایند.           هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
تاریخ انتشار : 1401/03/08

بدین وس��یله از کلیه اعضای  شرکت مذکور و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت میشود 
تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی  س��الیانه )نوبت دوم ( ش��رکت که راس ساعت 11 مورخ  
1401/03/21 در مح��ل ...مش��هد.الهیه.بولوارمحمدیه 5 مجتمع ب��اران بلوک 1 واحد 30 

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

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

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

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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  سالیانه شرکت تعاونی مسکن کارگران 
روزنامه قدس  به شماره ثبت 6416)نوبت دوم (   تاریخ انتشار 1401/03/08

40
10
27
58

ش��هرداری س��المی درنظردارد با توجه به مجوز 
ش��ماره 32 مورخ 1401/1/30 ش��ورای اس��المی 
ش��هر س��المی مناقصه عمومی واگذاری امورات 
خدمات ش��هری وفضای س��بز را بصورت حجمی 
ازطری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت 
برگزارنماید.کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقص��ه 
ازدریاف��ت اس��ناد مناقص��ه تا ارائه پیش��نهاد 
مناقصه گران وبازگش��ایی پاکتها ازطریق درگاه 
س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت)س��تاد( 
ب��ه آدرس www.setadiran.ir انج��ام خواه��د 
ش��د والزم اس��ت مناقصه گران درصورت عدم 

عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام درسایت
مذک��ور و دریاف��ت گواهی امض��ای الکترونیکی 

راجهت ش��رکت درمناقصه محقق سازند.تاریخ 
انتش��ارمناقصه درس��امانه تاریخ 1401/03/07 

می باشد.
مهلت زمانی دریافت اس��ناد مناقصه ازس��ایت: 

ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1401/03/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 11 روز شنبه 

تاریخ 1401/3/21
مهلت بازگش��ایی پاکتها: س��اعت 12 روزش��نبه 

تاریخ 1401/3/21
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار

 تلفن 05154323900 

هاشم اسماعیل نژاد-شهردارسالمی

فراخوان مناقصه عمومی )نوبت دوم(

ح
/ 4
01
02
79
7



   تحویل 
فاز نخست 
 بیمارستانزیرکوه
 در 18ماه   
اسحاقی، نماینده 
مردم قاینات و 
زیرکوه در مجلس 
شورای اسالمی 
گفت: براساس 
برنامه ریزی صورت 
گرفته فاز نخست 
بیمارستان زیرکوه 
به زودی آغاز و در 
18 ماه بعد به اتمام 
می رسد.

خبر ضــــرب االجــــلــــی بــــرای  ◾
اجرای مصوبه دولت

به تازگی دادســتــان مشهد در 
پی وقــوع یک حادثه بــرای یک 
دســتــگــاه خــــودرو گـــازســـوز در 
حین سوخت گیری که ازقضا 
تأییدیه های الزم ایمنی را هم نداشت مهلت دو 
ماهه ای برای خودروهای فاقد تأییدیه ایمنی برای 
سوخت گیری در جــایــگــاه هــای ســوخــت در نظر 
گرفت. براساس آنچه دادستانی اعالم کرد پس از 
اتمام زمان این فرصت، به هیچ عنوان به خودروهای 
گازسوز بدون تأییدیه ایمنی در جایگاه های سوخت 

مشهد اجازه سوخت گیری داده نخواهد شد.
البته این مطلب یک روی سکه است روی دیگر آن 
که مهم ترین موضوع در ایمن سازی سوخت گیری 
خودروهای گازسوز است این است که بی تردید 
جایگاه های سوخت خودروهای گازسوز باید شرایط 
الزم برای شناسایی و پایش خودروهایی که برای 
سوخت گیری به آن ها مراجعه می کنند را داشته 
باشند و بتوانند بر مبنای آن، مانع سوخت گیری 

خودروهای بدون تأییدیه های الزم ایمنی شوند.

هنوز هیچ کاری نشده است ◾
به نظر می رسد این قسمت از کار به شدت می لنگد 
و بزرگ ترین مانع برای اجرایی شدن مصوبه چهار 
سال گذشته هیئت دولــت و مهلت تعیین شده 

دادستانی مشهد است.
نماینده شرکت ها و کارگاه های دوگانه سوز کردن 
خودروها در استان های خراسان )شمالی، رضوی 
و جنوبی( درخصوص اقدام های انجام شده برای 
ایمن سازی خــودروهــای فاقد تأییدیه ایمنی به 
قدس گفت: با وجود اینکه دادستانی برای این 
موضوع، مدت در نظر گرفته اما هنوزهیچ کاری 

انجام نشده است.
پاینده خواه بیان کرد: کارگاه های مجاز ما برای اجرا 
شدن این موضوع هیچ مشکلی ندارند و آمادگی 
الزم را دارنــد اما شرکت پخش فــراورده هــای نفتی 
باید کار مهمی را به سرانجام برساند و آن هم اینکه 
باید جایگاه ها به سیستم هوشمند و شناسایی 

خودروها مجهز شوند.
وی ادامــه می دهد: جایگاه های سوخت، گلوگاه 
اصلی بــرای پایش خــودروهــای مجاز و غیرمجاز 
ــرای سوخت گیری هستند. تا زمانی که بحث  ب
هوشمندسازی به سرانجام نرسد عمالً کاری پیش 

نخواهد رفت و همچنان خودروهای فاقد تأییدیه 
ایمنی در شهر جوالن خواهند داد.

مردم همکاری نمی کنند ◾
 نماینده شرکت ها و کارگاه های دوگانه سوز کردن 
خودروها در استان های خراسان یکی از دالیل دیگر 
اجرایی نشدن مصوبه هیئت دولت را تمایل کم 
مردم در همراهی با آن می داند و می گوید: مالکان 
خــودروهــای گــازســوز تبدیلی کــه بیشتر آن هــا از 
سهمیه سوخت 60 لیتر در ماه برخوردارند به دلیل 
اینکه پس از صدور تأییدیه و ثبت مشخصاتشان 

سهمیه بنزین خودروشان نصف می شود تمایلی به 
این کار ندارند و از انجام آن سر باز می زنند.

پاینده خواه همچنین گفت: تعداد قابل توجهی از 
خودروهای دوگانه سوزی که تبدیلی هستند بیش از 
15 سال است بدون حتی داشتن تأییدیه های اولیه 
فعال اند که این یکی از بزرگ ترین خطراتی است که 

متوجه دارندگان این خودروهاست. 

جلسه هماهنگی که برگزار نشده  ◾
مسئول جایگاه های سوخت CNG شرکت پخش 
فـــراورده هـــای نفتی خــراســان رضــوی درخصوص 
اجرایی شدن مصوبه دولت و ایمن سازی خودروهای 
گازی گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران اجرایی 
شــدن آن، نیازمند همراهی چند متولی ازجمله 
شرکت پخش فراورده های نفتی، سازمان صمت، 
اداره استاندارد، شهرداری و استانداری است و 
شرکت پخش به تنهایی نمی تواند تصمیم به اجرای 

این مصوبه بگیرد.
مدبر ادامه داد: به همین دلیل و در راستای تشکیل 
جلسه و همراهی دستگاه های یادشده تاکنون دو 
بار با استانداری مکاتبه کردیم تا زمینه برگزاری 
جلسه فراهم شود اما هنوز پاسخی از استانداری در 
این خصوص دریافت نکردیم و منتظر اعالم زمان 
جلسه از سوی استانداری خراسان رضوی هستیم 
تا در حضور استاندار این جلسه تشکیل و درباره 
دغدغه های شورای حفظ حقوق عامه تصمیم الزم 

اتخاذ شود.
وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر راهکار 
دیگری برای اجرایی شدن مصوبه هیئت وزیران 
وجود ندارد، اظهار کرد: راهکارهای اجرایی زیادی 
برای خیلی از بندهای مصوبه وجود دارد اما اجرایی 
شدن آن ابتدا مستلزم تشکیل جلسه ای است 

که عنوان شد.

نشدن مصوبه دولت پس از چهار سال را بررسی می کند  قدس دالیل اجرا

معضل دوگانه سوز های 
غیر استاندارد

خبرخبر
روزروز

اجباری شدن واکسن فلج اطفال برای زائران حج
مدیرکل حج و زیــارت خراسان جنوبی با بیان اینکه 
داشــتــن کــارت واکــســن فلج اطــفــال بــرای زائـــران حج 
تمتع الــزامــی اســت، گفت: زائـــران در کنار به همراه 
داشتن کارت واکسن فلج اطفال باید دو دُز از واکسن 
سینوفارم یــا واکــســن آسترازنکا را نیز تــزریــق کــرده 

باشند.

ابوالفضل نوفرستی اظهار کرد: پس از دو سال وقفه 
در انجام حج تمتع امسال زائران به کشور عربستان 
برای شرکت در مراسم معنوی حج تمتع اعزام خواهند 
شد. امیدوارم در این سفرهای زیارتی و معنوی وظیفه 

خود را به خوبی انجام دهیم.
ــفــر از  ــزار و ۲00 ن ــ ــال یـــک هـ ــرد: امـــسـ ــ وی بـــیـــان کـ

خراسان جنوبی به حج مشرف می شوند و در این زمینه 
۹ کاروان فعالیت خواهند داشت و همه کاروان ها به جز 

یک کاروان مدینه بعد هستند.
مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی ادامه داد: پروازها 
پنجم و ششم تیرماه از فــرودگــاه بین المللی شهید 
کاوه بیرجند آغاز خواهد شد و امسال به دلیل همراه 

داشتن تست منفی PCR ممکن است برخی افراد 
دچار مشکالتی شوند.

نوفرستی بیان کرد: امسال سن زائران باید زیر 65سال 
بــاشــد و یــک نــاامــیــدی بین ثبت نام کنندگان بــاالی 
65ســال به وجود آمد که با کمک ائمه جماعت این 
ابهام رفع شد و این شرط تنها مربوط به امسال است.

گزارش
   هاشم رسائی فر   چهار سال از مصوبه هیئت 

وزیران مبنی بر ساماندهی خودروهای گازسوز 
و دریافت تأییدیه ایمنی از مراکز معتبر می گذرد با 
اینکه در همان زمان وزارتخانه های نفت و صمت 

مکلف به هوشمندسازی جایگاه های عرضه 

سوخت و یکپارچه سازی مراکز معاینه فنی و 
سامانه اطالعات خودروهای دوگـانـه سـوز شده 

بودند و حتی اعالم شده بود از تــاریــخ 98/10/1 
امــکــان سـوخـت گـیـری در جایگاه های 

سوخت گـاز طبیعی فقط بـرای خـودروهـای 

دوگـانـه سـوز کـه در کــارت شناسایی آن ها عبارت 
دوگانه سوز یا دوگانه سوز تبدیلی درج شده و دارای 

گواهی معاینه فنی معتبر هستند، فراهم شود، اما 
این مصوبه پس از چهار سال همچنان مسکوت باقی 
مانده و خبری از پایش ایمنی این خودروها نیست! 

این در حالی است که درصد باالیی از خودروهای 
گازسوز با وجود اینکه تبدیلی هستند و معمواًل 
نکات ایمنی در تبدیل آن ها کمتر رعایت می شود 

از عمر زیادی برخوردارند که این خود درصد 
خطرآفرینی آن ها را افزایش می دهد.

 کرایه 5هزار تومانی 
مسافران فاقد »من کارت« در شرف تصویب

کم  برخوردار ها   سفر درون شهری 
گران می شود؟

رسائی فر  انتشار خبر 5هزار تومانی شدن کرایه 
اتوبوس در مشهد یک باره همه چیز را تحت تأثیر 
خود قرار داد. گرچه این موضوع هنوز اجرایی نشده 
و مصوبه شــورای شهر توسط فرمانداری مشهد 
برگشت داده شده است ولی به اصرار شورای شهر 
برای اجرایی شدن به هیأت حل اختالف رفته  و 
درصورت تصویب سفر درون شهری کم  برخوردار ها 
یعنی اســتــفــاده کــنــنــده هــای اصــلــی حمل و نقل 
عمومی، گــران می شود. سخنگوی شــورای شهر 
مشهد در واکنش به این مسئله گفت: این موضوع 
در مورد افرادی قابلیت اجرا دارد که بدون استفاده 
از »من کــارت« از خدمات اتوبوسرانی استفاده 
می کنند. حاجی بیگلو افزود: باید توجه داشت که 
ساالنه نزدیک به 30 میلیون مسافر به مشهد سفر 
می کنند و همه آن ها خدمات دریافت می کنند 
نکته  این است که هزینه های ملی را شهرداری 
نباید پرداخت کند یک مسافر وقتی از اتوبوسرانی 
استفاده می کند 7تا 8 هزار تومان هزینه آن است 
وقتی یک مسافری »من کــارت« نــدارد و از شهر 
دیگری آمده باشد باید بخش عمده ای از هزینه 
که همان 5 هزار تومان است را پرداخت نماید. وی 
در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای این مصوبه 
»من کارت« به میزان الزم در سطح شهر مشهد 
در اختیار شهروندان خواهد بود و مشکلی پیش 
نخواهد آمد، گفت: بی تردید همین طور خواهد بود 
و من کارت به هر میزان که شهروندان نیاز داشته 

باشند در اختیار آن ها خواهد بود. 
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خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722
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دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی
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فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
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نقاشی گلستان رنگ روغنی، 
پالستیک، آکرولیک بتونه کناف

تعمیرات، پایین ترین قیمت
09152020678-09158080678
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نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351
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نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
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میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449
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ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1

40
60

69

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

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

09158022533 موسوی
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کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

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

09155597618-37532823

ط
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گازرسانی

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

وبازسازی 
بناهای قدیمی 
09151118806

دفترمهندسی معماری نیکخو
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ج
14

01
72

1

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

 09153587292-38324530
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3

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1

41
24

56

خریدار عادالنه

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

09302978698
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پ
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پ

/1
40

42
53

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

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

ج
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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

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
تجاری و اداری

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

تخلیه چاهقالی شویی
لوله بازکنی و رفع نم

متفرقه

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی

ج
 / 

40
10

09
05

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

ج
/4
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02

61
9

کول�����رگازی-یخچال
نصب،شارژگاز،جابه جایی

تعمیرات تخصصی 
دستگاه وبرد،بهترین 
قیمت، سریعترین زمان
09037183633

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883
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ج
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خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت
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35
5

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

خرید و فروش
ضایعات

ف
40

10
26

87

استخدام 
به تعداد 15 نفر 
نیروی کار جهت 

کار در پمپ بنزین 
با حقوق ماهیانه 

4500 نیازمندیم   
شماره تلفن  
09153106530



 کشف 
250هزار دالر 

در مرز   
سردار مجید شجاع 

فرمانده مرزبانی 
خراسان رضوی 

گفت: مرزبانان پست 
کنترل و مراقبت 

مرزی 17شهریور 
حین کنترل 

خودروهای ورودی 
به کشور، 4کیلو و 

974 گرم طال و 
250هزار دالر که در 

یک سواری جاساز 
شده بود به ارزش 

بیش از 167میلیارد 
ریال کشف کردند.

خبرخبر
روزروز

ــل رحـــمـــانـــی   ــی ــق ع
ــالـــه ای کــه فقط چند  زن  35سـ
ماه در مطب یک دندانپزشک 
ــود، نه تنها  منشی گری کــرده ب
خــودش را جــای پزشک جا زد 
بلکه چندین نفر را هم معاینه و 

مورد اقدامات درمانی قرار داد!

معاونت درمان پیگیر ماجرا ◾
پس از آنکه پرونده جعل عنوان یک دندانپزشک 
توسط فردی که تحصیالتش فقط تا مقطع دیپلم 
بود در شعبه 146 دادگــاه کیفری دو مجتمع امام 
خمینی)ره( مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت، عامل 
این اقدام که یک زن 35 ساله بود به 540 ساعت کار 
خدماتی در اداره آموزش وپرورش ناحیه4 مشهد به 

جای تحمل چندین ماه حبس محکوم شد.
امــا ایــن پــرونــده زمــانــی روی میز مقام قضایی در 
دادســـرای مشهد قــرار گرفت که گزارشی از سوی 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی به پیوست 
مدارک و مستندات وقوع جرم که همان مداخله در 
درمان توسط فرد فاقد صالحیت بود، به دادستانی 
ارســال شد. بازپرس پرونده در این مرحله تمامی 
ــدارک ارســالــی را مـــورد بــررســی قـــرار داد و حتی  مـ
اظهارات نماینده معاونت درمــان دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد را هم در این زمینه اخذ کــرد. کار 
به اینجا که رسید مشخص شد همه چیز زیر سر 
یک زن 35 ساله است که خود را دکتر دندانپزشک 

معرفی کرده است.
این زن با لوازم و ادوات دندانپزشکی در یک مطب 
پزشک آشنا شد، آن هم زمانی که به عنوان منشی در 
آنجا مشغول به کار بود. پیگیری های صورت گرفته 
همچنین نشان می داد این زن حتی دیپلمش را هم 
به زور گرفته است. او با شناسایی برخی افراد که به 

مطب دکتر مراجعه می کردند و در ادامه با ارسال 
پیامک معرفی خودش به عنوان دندانپزشک، آن ها 
را به مطب غیرمجازش دعوت می کرد. تعدادی از 
بیماران که حاال در فهرست شکات پرونده حضور 
داشتند بدون بررسی و دقت کافی به این زن مراجعه 
و پس از معاینه دندان هایشان دیگر اقــدام هــای 

درمانی برای آن ها تجویز شده بود.
از همین رو با دستور مقام قضایی در دادسرای 
مشهد دندانپزشک قالبی تحت تعقیب قرار 
گرفت و درنهایت پای میز عدالت کشانده شد. 
این فرد که همه چیز را سهل و به بازی گرفته بود 
تصور می کرد با بیان اظــهــارات کــذب می تواند 

ــا کند چــراکــه در  ــراری بـــرای خــود دســت وپ ــ راه فـ
جلسات بازپرسی ضمن انکار اقدام های صورت 
گرفته این ادعا را مطرح کرد که به علت اشتباه 
نــوشــتــاری روی بــرگــه هــای پــذیــرش در کنار اسم 

خودش عنوان دکتر درج کرده است!
تناقض گویی های منشی مداخله گر در امور درمانی 
زمانی به خط پایان رسید که حدود پنج نفر از شکات 
در دادســرا حاضر و در متن شکایت خود از اینکه 
این دندانپزشک قالبی پا را از نوشتن اسمش پایین 
برگه های پذیرش فراتر گذاشته، موضوعاتی را مطرح 
کردند و از معاینه و دیگر اقدام های درمانی این فرد 

نمونه های را ذکر کردند.

کار خدماتی به جای تحمل حبس ◾
در پــایــان مــراحــل رسیدگی بــه اتــهــام هــای منشی 
35ساله در دادســـرا، سرانجام بازپرس پرونده که 
دفاعیات متهم را وارد ندانست، قرار جلب به دادرسی 
)کیفرخواست( را صادر و پرونده به همراه مستندات 
ــرای صــدور رأی نهایی روی میز قاضی  تکمیلی ب
مجید شرقی شهری قرار گرفت. قاضی دادگاه طبق 
روال قانونی تمامی مسیر رسیدگی به پــرونــده را 
مورد بازخوانی قرار داد و دندانپزشک قالبی را هم 
چندین مرتبه برای دفاع از اتهامات انتسابی مقابل 
میز عدالت کشاند و برای چندمین بار از او خواسته 
شد تا از خودش دفاع کند. دراین مرحله هم منشی 
مداخله گر راه فراری از برخورد قانونی برایش پیدا نشد 
و رئیس این شعبه دادگاه در نهایت مهر تأییدی بر 
کیفرخواست دادسرا زد و رأی محکومیت متهم را 
صادر کرد و در انشای آن آورد: دادگــاه درخصوص 
متهم پرونده با عنایت به گــزارش معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مالحظه پیامک های 
ارسالی به بیماران، اخذ اظهارات بیماران به عنوان 
گــواه، صفحه مجازی متهم که عنوان دکتر را برای 
خود درج کرده بود، همچنین کیفرخواست صادره 
از سوی دادسرای عمومی و انقالب مشهد، دفاعیت 
بدون اثر و...بزه انتسابی متهم پرونده را محرز و مسلم 
می داند. در ادامه این رأی آمده است: همچنین از 
نظر نتایج زیانبار این جرم در جامعه، متهم پرونده 
را از حیث استفاده غیرمجاز از عنوان پزشک به 
540ساعت کار خدماتی در آموزش و پرورش ناحیه4 
مشهد با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان 
و نظارت واحد اجرای احکام جایگزین پنج ماه حبس 
تعزیری محکوم و اعــالم مـــی دارد. در صــورت عدم 
اجرای حکم برای بار اول یک چهارم تا یک دوم به 
مدت حکم افزوده و در صورت تکرار مجازات حبس 

به مرحله اجرا در خواهد آمد.

دکتر قالبی به 540 ساعت کارخدماتی محکوم شد

منشی در لباس دندانپزشک!
بازار

 کشف بیش از 5 تن 
آرد احتکار شده در مشهد

رئیس اداره نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی 
ــفـــت: 5/2 تـــن آرد  شــهــرســتــان مــشــهــد گـ
احتکارشده در قالب 131 کیسه آرد در یک 

واحد نانوایی در مشهد کشف و توقیف شد.
علی نصری در تشریح ماجرا بیان کــرد: این 
میزان آرد یــارانــه ای نــوع 2 در پایش بازرسان 
جهاد کــشــاورزی شهرستان مشهد در یک 
واحد نانوایی که در حوزه تولید نان ساندویچی 
باگت و نان بخارپز دارای مجوز فعالیت بود، 

کشف شد.
او گــفــت: ایـــن واحــــد متخلف پــس از تولید 
نــان ساندویچی بــرای خشک کــردن و فــروش 
غیرقانونی نــان هــای تولیدی بــه دامــداری هــا و 
استفاده غیرمجاز آن ها برای خوراک دام اقدام 

می کرده است.
رئیس اداره نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی 
مشهد بیان کــرد: محموله آرد کشف شده در 
ادامه توقیف و به مالک اخطار داده و از وی تعهد 
گرفته شد که حق هیچ گونه پخت و پز و انتقال 

محموله را ندارد.
نصری گفت: قرار شد کیسه های آرد در محل به 
صورت امانت باقی بماند تا از دادستانی و معاون 
اجرایی در امور شعب تعزیرات حکومتی دستور 

الزم برای تعیین تکلیف محموله اخذ شود.
به گفته وی، شهروندان می توانند با مشاهده 
ــوارد مــشــکــوک در زمــیــنــه احــتــکــار، تقلب،  ــ م
گران فروشی و عرضه خارج از شبکه با شماره 
پــیــامــک 3000۷65555 و یــا شــمــاره تماس 

124موضوع را در میان بگذارند.
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غذای نذری، حقه ای برای اخاذی 500 میلیونی
رئــیــس پلیس فــتــا خــراســان رضـــوی از شــنــاســایــی و 
دستگیری زن و مرد اخاذ اینترنتی در فضای سایبری 
خبر داد و گفت: متهمان انگیزه خود را کسب منفعت 

مالی و رسیدن به مبلغ 5 میلیارد ریال عنوان کردند.
به گزارش قدس، سرهنگ جواد جهانشیری بیان کرد: 
در پی وصــول یک فقره پــرونــده قضایی به پلیس فتا 

استان با موضوع مزاحمت اینترنتی و تهدید برای 
اخــــاذی 5 مــیــلــیــارد ریــالــی مــوضــوع در دســتــور کــار 

کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
وی افزود: شاکی در اظهارات اولیه به کارشناسان پلیس 
فتا درخــصــوص وجــه مــورد تقاضا از ســوی فــرد اخاذ 
گفت: در پی مراجعه خانمی که در ظاهر غذای نذری 

در خانه آورده بود متوجه پوشش ناصحیح وی شده و 
بالفاصله در منزل را بستم، اما فرد شیطان صفت برای 
رسیدن به مقصد سوء خود تصاویری از لحظه ورود 
تهیه و با تهدید به انتشار آن ها مبلغ 5 میلیارد ریال 

تقاضا کرده بود.
سرهنگ جهانشیری اظهار کرد: در ادامه عامالن این 

اقــدام که یک زن و مرد بودند در محل اختفای خود 
دستگیر شدند.

این مقام انتظامی بیان کرد: متهمان در ادامه اعتراف 
کردند مدتی شاکی را زیر نظر قــرار داده و با توجه به 
تمکن مالی شاکی با انگیزه رسیدن به مبلغ 5 میلیارد 

ریال این نقشه را اجرا کردند. 

خبر
   کشف 5 هزار لیتر سوخت قاچاق در نهبندان

 مأموران انتظامی شهرستان نهبندان 5 هزار لیتر 
سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فراورد ه های 

نفتی را کشف کردند.
جانشین انتظامی شهرستان نهبندان به صداوسیما 

گفت: مأموران پلیس در بازرسی از یک سواری 
پژو405 و چهار دستگاه اتوبوس مسافربری 

5هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع 
فراورده  های نفتی کشف کردند.

سرهنگ مرادی افزود: مأموران در این خصوص 

پس از هماهنگی با مقام قضایی پنج دستگاه 
خودرو را توقیف کردند و پنج متهم دستگیرشده 
به بازداشتگاه منتقل و در ادامه به همراه پرونده 

برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 
معرفی شدند.

جانشین انتظامی نهبندان در ادامه تصریح کرد: 
شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه 

موارد مشکوک با مرکز فوریت های پلیسی 
110تماس و یا از طریق پیامک با سامانه 11056 

موضوع را به پلیس اطالع دهند.
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مصطفی حسین آبادی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 9897
 به نشانی: طبرسی شمالی 22 و 24 پالک 436 

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارند ل��ذا 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: 09159013157
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علیرضا وظیفه شناس

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 12768
 ب��ه نش��انی:طالب عالم��ه طباطبایی 28 س��تایش 14 از 

پالک 27
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: 09153022505
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محسن فروتن فرخد

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 14544
 ب��ه نش��انی:جاده کالت کیلومتر 9 روس��تای فرخد بین 

فرخد 12 و 14 مغازه سوم
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: 09151171160
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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مشاغل گوناگون
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می
برابر رای شماره140160306277000062-1401/02/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک زاوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی 
چاکری بیرجندی فرزند غالمرضا بش��ماره شناسنامه 4593صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 70310 متر مربع قسمتی از پالک 221-اصلی بخش 4 زاوه اراضی سرخی خریداری از محل مالکیت مشاعی 

متقاضی محرز گردیده است .
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
که در این صورت اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه میباش��د بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نمیباشد.  آ-40102782
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/03/08            تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/23

حمیدرضا غالمیان دلوئی- رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می

برابر رای شماره140160306277000060-1401/02/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک زاوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی 
چاکری فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 19932 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
6369950 متر مربع قسمتی از پالک 221-اصلی بخش 4 زاوه اراضی سرخی خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی 

محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
که در این صورت اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه میباش��د بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نمیباشد.  آ-40102783
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/03/08            تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/23

حمیدرضا غالمیان دلوئی- رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می

برابر رای ش��ماره140160306277000061-1401/02/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک زاوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محسن چاکری بیرجندی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 25602 صادره از تربت در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مس��احت 57691 متر مربع قس��متی از پالک 221-اصلی بخش 4 زاوه واقع در اراضی سرخی خریداری ازمحل مالکیت 

مشاعی محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
که در این صورت اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه میباش��د بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نمیباشد. آ-40102784
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/03/08        تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/23

حمیدرضا غالمیان دلوئی      رئیس ثبت اسناد و امالک

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

فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و 
برابر رأی شماره 140160306013000125 مورخ 1401/01/27 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهره صادقی فرزند مهدی در ششدانگ یکباب مغازه 
به مس��احت 47/64 مترمربع از پالک ش��ماره 1065 فرعی از 1- اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک 
گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای غالمرضا نظرزاده )نسبت به 5 مترمربع از سهام ثبت شده( و ورثه کربالئی محمد 
قنبر )نس��بت به 42/64 مترمربع از س��هام مجهول( مالکین رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.   م.الف 358    آ40101924
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/8

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد  سیدضیاالدین مهدوی شهری

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند خانم غزاله قویدل

 مس��ئول دفت��ر مش��اور ام��الک ب��ه ش��ماره عضوی��ت  
15833

 به نشانی:رسالت 84 یوسف باری 4 سمت راست جنب 
پالک 5

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 حداکثر ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09363126486
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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    اصالح 
قوانین بانک ها 
به نفع مردم   
قناعت، استاندار 
خراسان جنوبی 
با تأکید بر اینکه 
قوانین بانک ها باید 
در راستای انتفاع 
مردم اصالح شود، 
گفت: حمایت از 
سرمایه گذاران 
تکلیف دستگاه های 
اجرایی است، 
بنابراین از بانک ها 
هم انتظار می رود 
موانع را از پیش 
پای تولیدکنندگان 
و سرمایه گذاران 
بردارند.

کاوش

 کشف
 کارگاه صنعتی 
4800ساله 

مسئول گروه کاوش 
در محوطه باستانی 
کله کوب آیسک و 
عضو پژوهشگاه میراث 
فرهنگی کشور از 
شناسایی آثار باستانی 
و کارگاه صنعتی 
4هزارو800 ساله در 
این محوطه باستانی 
خبر داد.
دکتر محمدحسین 
عزیزی خرانقی در 
حاشیه بازدید جمعی 
از دبیران تاریخ مدارس 
از محوطه کله کوب 
آیسک از شناسایی 
یک مجموعه 
صنعتی شامل کارگاه 
ذوب فلزات، کوره و 
بخش های مرتبط در 
ادامه کاوش فصل سوم 
در یک محدوده 80 
مترمربعی خبر داد.
وی نتایج سه فصل 
باستان شناسی طی 
پنج سال اخیر در این 
محدوده را مؤید قدمت 
۷هزار ساله زندگی 
در منطقه آیسک 
دانست.
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افقی ◾
 1. کــوهــنــورد نیوزیلندی و از نخستین 
فــاتــحــان قــلــه اورســــت - انــــدوه 2. کــام 
صــریــح – پشت سر چــیــزی – بــرداشــت 
محصول – مزه ای در صورت آدم بداخاق 
3. یومیه – شیشه نشکن 4. مرغابی 
عرب – رمز – صفحه اینترنت – سنگ 
آسمانی 5. یاقوت زرد - جاکارتا ، پایتخت 
اندونزی در این جزیره واقع شده - رنگ 
موی فوری 6. پشت سر – ترمینال – مرغ 
سعادت ۷. کشور قوم رومن – گستردنی 
صیاد – خاک کوزه گری 8. نابجا- صحابی 
پیامبر اعظم)ص( معروف به حکیم امت 
9. پشته خاک – چاهی در جهنم - شباب 
10. پایداری برسر پیمان -  قند سوخته 
- رســوب سبزرنگ ته جــوی 11. مجازات 
شرعی – رفتار از روی خــرام - شمارگان 
12.ایستاده – حــرف پیروزی – غیرعمد 
– بز کوهی 13.  افسانه ای – نرمی رفتار 
14. سرزمین – لقبی در چرخ نخریسی – 

علف باید به دهنش شیرین بیاید – چوب 
خوشبو 15. زادگاه رازی – خواننده تیتراژ 

فیلم سینمایی »آرایش غلیظ«

عمودی ◾
 1. رنگ طبیعت – مصرف شمار - انتهایی 
2. مروارید درشت – سینی چوبی یا فلزی 
که در آن میوه می گذاشتند- هزار عرب – 
مقابل نقدی 3. حیله و فریب – دگرگونی 
سیاسی - تسلط داشتن 4. عزیز و گرامی 
- بدنهاد 5. بچه تازه متولدشده – لقب 
اشرافی اروپــایــی - جمهور 6. طویل – از 
ــه ای - گاز  ــان زبــان هــای برنامه نویسی رای
تــنــفــســی ۷. صــــوت تــنــبــیــه – ســمــت و 
ســو – خـــودروســـاز بدعهد فــرانــســوی – 
چه وقت؟ 8 . از نیروهای چهارگانه ارتشی 
– نوعی زیــرانــداز 9. دشمن سرسخت - 
مـــار عظیم الجثه خــطــرنــاک - »ضمیر 
همیشه غایب«+»ابر زمینی« - شیر 
خوراکی 10. رودخانه مرزی – از ورزش های 

گروهی - آشتی 11. برای محافظت از چیزی 
روی آن می کشند – آســیــاب خانگی – 
به هیجان آوردن کسی 12. گمان – نشانی 
که روی سینه نصب شــود 13. پردازنده 
الکترونیکی – سرباز همه فن حریف – 
خواهروبرادر اصلی 14. ناآشنا – سنگ 
ــریــن آســیــاب – پــســونــد آغشتگی -  زی
بیماری 15. نمونه خــروار است – دریچه 

هوای موتور خودرو – از پس غذاها
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان  شمالی گفت: سدهای 
ــازی  ــره ســ ــ ــی ــوان ذخــ ــ ــ اســــتــــان تـ
234مــیــلــیــون مترمکعب آب را 
ــد در حــالــی کــه اکــنــون فــقــط 80میلیون  ــ دارن
مترمکعب آب ذخیره شده  است که نسبت به 
سال گذشته 28درصد کاهش را نشان می دهد.
ــارس، سیدعقیل مــرتــضــوی در  ــ ــزارش ف ــ بــه گ
نشست شــورای حفاظت منابع آب و کارگروه 
سازگاری با کم آبی استان اظهار کرد: منابع آب 
استان در شرایط سختی قرار دارد و اباغ میزان 
آب قابل تحویل توسط وزارت نیرو صورت گرفته 
و براساس آن طی یک برنامه سه ساله برداشت 

از منابع آب زیرزمینی باید متعادل شود.
مدیرعامل شــرکــت آب منطقه ای خــراســان  
شمالی افزود: کشاورزان در سال های گذشته در 
این زمینه همکاری الزم را داشته اند و همچنان 
درخــواســت همیاری و کمک از آن هــا 
را داریــم تا در مدیریت 

منابع آب بیش از پیش مؤثر باشند.
او تصریح کــرد: در نشست های تخصصی 
برگزارشده با نماینده کشاورزان، میزان کشت 
برنج 50درصد کاهش یافت همچنین تحویل 
آب بــرای کشت بهاره ممنوع و بــرای کشت 
پاییزه نیز محدود شد. معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری خراسان شمالی هم در این 
نشست اظهار کرد: خراسان شمالی صنعتی 
نیست و بیشتر درآمـــد مــردم از کــشــاورزی 
و دامـــداری اســت و منابع آب استان بسیار 
محدود است. رشیدی افزود: برای مدیریت 
منابع محدود آب استان و جلب مشارکت 
بهره برداران، پیشنهاد تعدیل پلکانی ضرایب 
ــان در ایـــن شــرایــط بسیار  دشـــت هـــای اســت
مناسب است چراکه اجبار ما در این زمینه، 
اولویت تأمین آب شرب شهری و روستایی 
است. رشیدی بر تغییر الگوی کشت استان 
تأکید کرد و افزود: در این کار باید با کشاورزان 

تفاهم شود تا از شرایط بحران عبور کنیم.

100 بنای تاریخی شناسایی شده 
در خراسان شمالی وجود دارد که 
تاکنون کلنگ تخریب بر پیکره 
آن ها فرود نیامده، اما زمزمه هایی 
مبنی بر فرو ریختن این آثــار با ارزش به علت 

گرانی زمین و مسکن شنیده می شود.
در محله هایی مثل ساربان محله، خیابان امیریه، 
نادر، شریعتی، فردوسی و در بافت مرکزی شهر 
بناهای تاریخی و قدیمی وجود دارند که برخی 
از آن ها هنوز ثبت ملی نشده اند و برخی نیز با 
وجود اینکه در فهرست میراث فرهنگی استان 
بــه ثبت رســیــده انــد امــا در حــال تخریب اند و 

رسیدگی و توجه جدی به آن ها نمی شود.
یکی از ایــن بناها نیز با اینکه ثبت ملی شده 
امــا چــون اســتــفــاده ای از آن نمی شود در حال 
مــرگ اســت و چندی قبل حتی آتــش گرفت و 
بخشی از آن تخریب شد. از دیگر بناهایی که 
تخریب شد مسجد جامع و حمام سراب بجنورد 
بود که این بناها نیز ثبت ملی نشده بودند اما 

دارای قدمت و هویت بودند.  مالک یکی از این 
منازل به ایرنا می گوید: در مورد ثبت این خانه 
با ما صحبت شده اما میراث فرهنگی با قیمت 
کارشناسی که بسیار کمتر از قیمت واقعی آن 
است قیمت گذاری می کند و خود نیز نمی تواند 
آن را بخرد و باید سال ها منتظر تعیین تکلیف آن 

باشیم، دلیلی برای ثبت ملی خانه وجود ندارد.
علی مستوفیان، مدیرکل مــیــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی نیز 
می گوید: بهره برداران و مالکان قانونی خانه های 
قدیمی که واجد ثبت در فهرست آثار ملی کشور 
هستند یا ثبت شده اند می توانند برای مرمت 
و تعمیر بناهای خود تسهیات دریافت کنند. 
مالکان در صورت ثبت ملک باز هم حق خرید 
و فروش دارند، می افزاید: این افراد می توانند با 
مشارکت میراث و تبدیل بنا به اقامتگاه، هتل 
ــوران از تسهیات و مشارکت میراث  و رســت

بهره مند شوند و از مالیات و عــوارض 
معاف هستند.

 کاهش 28 درصدی 
ذخایر سدهای خراسان  شمالی

 کلنگ تخریب 
بر پیکره خاطرات خراسان شمالی

مدیرکل 
تــعــاون، کـــار و 

رفــاه اجتماعی خراسان 
رضوی گفت: هم اکنون سه کافه کارآفرینی در 
ایــن استان واقــع در شهرستان های مشهد و 

بینالود فعال اند.
به گزارش قدس آناین، محمدامین بابایی افزود: 
راه اندازی کافه های کارآفرینی از سه سال گذشته 
در خراسان رضــوی آغــاز شده است که اکنون 
دو کافه کارآفرینی در شهر مشهد فعالیت 
دارد و یک کافه کارآفرینی به تازگی در شاندیز 

شهرستان بینالود کار خود را آغاز کرده است.
وی خاطرنشان کــرد: کافه کارآفرینی فضایی 
است پویا با امکاناتی از قبیل اینترنت، تلویزیون 
و گفت وگو که در آن تیم ها و گروه های مختلف 

ــم از  ــ ــ اعـ
ســرمــایــه داران، 
کـــارآفـــریـــنـــان وصــاحــبــان 
ایــده با یکدیگر به تبادل اطاعات پرداخته و 
در جهت اجــرای پــروژه هــای کــاری و نــوآورانــه با 

یکدیگر همکاری می کنند.
 بابایی افـــزود: ایجاد شبکه سیال بــرای خلق 
نوآوری و ایجاد تعامات اجتماعی گسترده بین 
اجزای اکوسیستم کارآفرینی از وظایف کافه های 

کارآفرینی به شمار می رود.
وی بــیــان کـــرد: ایــجــاد فضایی بـــرای بــرقــراری 
تعامات اجتماعی بین کارآفرینان با دولت، 
کارآفرینان با سرمایه گذاران و کارآفرینان با 
دانشجویان، ایجاد فضای مناسب برای ارتباط 
مراکز مشاوره و شتاب دهنده ها با صاحبان 

ایده و سرمایه گذاران و ایجاد فضای ارتباطی 
مناسب بین صاحبان ایــده، سرمایه گذاران، 
کارآفرینان و شکل گیری یک هویت اجتماعی 
مشترک و جدید حول محور توسعه کارآفرینی 
ــداف شــکــل گــیــری ایــن  در کــشــور ازجــمــلــه اهــ

کافه هاست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
رضوی اظهار کرد: امید است بتوانیم کافه های 
ــنــی بــیــشــتــری را بــه مــنــظــور اتــصــال  کــارآفــری
کارآفرینان، صاحبان ایده، دانشجویان، اساتید 
دانشگاه ها، صنعتگران، سیاست گذاران و افراد 
جویای کار با هدف رونق فضای کارآفرینی، رشد 
خاقیت و شکوفایی ایــده هــای کسب وکار و 
شبکه سازی در مشهد و دیگر شهرهای استان 

مورد بهره برداری قرار دهیم.

کارآفرینیکارآفرینی

مدیرکل کار و تعاون استان خبر داد

 فعالیت
 سه کافه کارآفرینی 
در خراسان رضوی
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محل تولد: روستای گازار - بیرجند
محل شهادت: کنسولگری ایران - افغانستان 

مزار: گلزار شهدای بیرجند
ــاج مــحــمــدنــاصــر نــاصــری  شــهــیــد ســـــردار حــ
سال1340 در روستای گازار از توابع بیرجند در 
خــانــواده ای مذهبی متولد شد. کودکی اش در 
زادگاهش گذشت و پس از آن به منظور ادامه 
تحصیل راهی شهرستان بيرجند شد. در دوران 
مبارزات انقابی مردم ايران در تظاهرات عليه 
رژيم شاه شرکت داشت و در تعطيلی مدارس و 

برپايی راهپيمايی ها از نيروهای مؤثر بود.
شهید ناصری با پــیــروزی انقاب اسامی به 
عضویت کمیته انقاب اسامی درآمد. در اين 
سال ها به مبارزه با منافقين پرداخت و در اوايل 
سال 1362 به فرماندهی سپاه بيرجند رسيد 
و راهی جبهه های نبرد شد و تا پايان جنگ در 

ميان رزمندگان حضور داشت. 
پس از پايان جنگ تحميلی در سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسامی مشغول خدمت شد و پس 
از چندی بــه عــنــوان نماينده فرهنگی جمهوری 
اسامی ايران در افغانستان منصوب شد. با سقوط 
ــرداد 13۷۷ در کنسولگری  ــ مــزارشــريــف، در 1۷م

جمهوری اسامی ايران به شهادت رسيد.
پیکر پاک شهید در محل بوستان شهدای شهر 

بیرجند به خاک سپرده شد.

روزنامه قدس با همکاری سازمان بازآفرینی 
برگزار می کند

 دوره پیشرفته خبرنگاری 
در محالت حاشیه شهر مشهد 
دوره های مقدماتی خبرنگاری در محات حاشیه 
مشهد و به صورت محله به محله با اقدام مشارکتی 
روزنــامــه قــدس و ســازمــان بازآفرینی بــرگــزار شد. 
ــرای بــرگــزاری دوره  از عاقه مندان به ایــن رشته ب

پیشرفته نیز نام نویسی به عمل می  آید.
سیدمهدی جــوادپــور، معاونت توانمندسازی و 
مشارکت اجتماعی شهرداری مشهد درخصوص 
هدف برگزاری این طرح اظهار کرد: هدف از اجرای 
طــرح، ارتــقــای مشارکت اجتماعی شهروندان و 
ــه الگویی از آمــوزش شهروندی مشارکتی در  ارائ
مدیریت شهری با شکل گیری و تقویت گروه های 
محلی در تولیدات محصوالت رســانــه ای توسط 
خود افــراد محله اســت. همچنین فعال ساختن 
تیم های رسانه ای محلی که از توانایی تولید محتوای 
رسانه ای برخوردار باشند و در برنامه های مدیریت 
شهر مؤثر ظاهر شوند و به عنوان مطالبه گر به 
دنبال ارائه و ارتقای مشارکت اجتماعی، اقتصادی 

و کالبدی محله خود باشند.
وی تأکید کــرد: سازمان بازآفرینی به عنوان نهاد 
تسهیلگر در آمـــوزش و توانمندسازی ساکنان 
محات حاشیه شهر، این گونه اقدام ها را انجام داده 
است و از طریق همکاری با روزنامه قدس به دنبال 
فضایی برای ارتقای توانمندی های آموزش دیدگان 
برآمده است. در حال حاضر، ظرفیت رسانه های 
نوشتاری و اینترنتی مشهد بستری بــرای ورود 
آمــوزش دیــدگــان بــه ایــن عرصه )خــبــرگــزاری هــای 
سازمانی خصوصی، روزنامه های محلی، شهری، 

کشوری و   ...( است.
جوادپور در مــورد ادامــه دوره خبرنگاری افــزود: با 
توجه به استقبال متقاضیان از این دوره و همچنین 
کشف استعدادها در بین نوجوانان و جوانان ساکن 
در این محات، سازمان بازآفرینی در نظر دارد در 
راستای آموزش شهروندی و برخورداری ساکنان 
محلی در حاشیه شهر از عدالت آموزشی، دوره 

پیشرفته خبرنگار محله را اجرا کند.

 فعال سازی طرح انتقال آب 
به بیرجند

طــرح آبــرســانــی بــه شهر بیرجند بــه عــنــوان یک 
طــرح راکــد و نیمه تمام در سومین سفر استانی 
رئیس جمهور مـــورد توجه ویـــژه قـــرار گرفت و با 
اختصاص اعتبار الزم، عملیات اجرایی این طرح 
دوباره آغاز شد. به گزارش ایرنا، با اختصاص کامل 
اعتبارات سفر رئیس جمهور به طرح انتقال آب 
به بیرجند، پیش بینی می شود ایــن طــرح در دو 
سال آینده به اتمام برسد. طرح آبرسانی از دشت 
مختاران به دشت رکات برای تأمین آب بیرجند به 
خاطر کمبود اعتبار به مدت یک سال راکد بوده و 
قرارداد قبلی به همین دلیل فسخ شده ولی با تزریق 
اعتبارات سفر رئیس جمهور عملیات اجرایی این 
طرح از سرگیری شد و 150 لیتر بر ثانیه آب در دو 

سال آینده برای مرکز استان تأمین خواهد شد.
طرح آبرسانی از دشت مختاران به دشت رکات 
13درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل این 

طرح به 350میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رئیس انجمن کشتی باچوخه خراسان 
شــمــالــی گــفــت: مــســابــقــات کشتی 

باچوخه قهرمانی کشور، 12خرداد 
امــســال بــا حضور چــوخــه کــاران 

صاحبنام به میزبانی بجنورد 
مرکز استان برگزار می شود.

وکیل ارجمند اظهار کرد: 
ایـــن مسابقات در اوزان 
66، ۷4، 84، 96 و 96+ 
کیلوگرم در محل گود 
کــشــتــی پـــــارک دوبـــــرار 
ــجــنــورد  شـــهـــرســـتـــان ب
برگزار می شود. کشتی 
باچوخه خراسان شمالی 
ــای پرطرفدار  از ورزش هــ
در این خطه است که در 
ســـال8۷ به عنوان میراث 

مــعــنــوی بـــه شـــمـــاره 30 در 
فــهــرســت آثــــار مــلــی مــیــراث 

ناملموس ثبت شده است.
کشتی باچوخه را به نوعی می توان 

مــادر تمام کشتی های آزاد، فرنگی، 
جــودو و کــوراش دانست چراکه بیشتر 

فــنــون آن شبیه آن هــاســت و بــه تــدریــج به 
کشتی های دیگر نیز رسوخ پیدا کرده است.

کشتی با چوخه قهرمانی کشور 
در بجنورد برگزار می شود

فرماندار شیروان دستور تخلیه واحدهای 
آسیب دیده مجتمع مسکونی این شهر 
خراسان شمالی را داد تا از احتمال 
بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود. 
دولت اسماعیل زاده روز جمعه 
در حاشیه بازدید از واحدهای 
ــورده در  ــ ــرک خــ ــ مــســکــن ت
چندین بلوک به ایرنا اظهار 
کـــرد: بــا توجه بــه شرایط 
حاد و احتمال بروز حادثه 
دستور تخلیه ساکنان و 
اسکان موقت در مکان 
دیگر بــه اداره مسکن و 
شهرسازی صــادر شده 
است. تخلف های صورت 
گرفته از ســوی پیمانکار، 
ــاونـــی و  ــعـ شـــرکـــت هـــای تـ
ــربـــوط تــوســط راه و  نــاظــر مـ
شهرسازی پیگیری و حتماً به 
دادستانی شهرستان نیز معرفی 
خواهد شد. وضعیت دو بلوک از 
ساختمان های یک مجتمع به لحاظ 
پایداری و استقامت خوب نیست که به 
گفته راه وشهرسازی شیروان، ۷2 ساعت برای 

تخلیه بلوک ها فرصت داده شده است.

تخلیه مجتمع مسکونی ناایمن 
در شیروان 

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
خراسان رضوی گفت: قیمت درج شده مربوط به 

مصرف کننده روی کاالها غیرواقعی است چون 
به نظر می رسد راستی آزمایی برای درج 

این قیمت ها صورت نگرفته است. 
قیمت مصرف کننده درج شده 

روی شــویــنــده هــا بــایــد بــراســاس 
آنالیز واقعی ثبت شود. در حال 
حاضر قیمت کنونی درج شده 
روی شــویــنــده هــا مــــورد تأیید 

انجمن نیست.
عــلــی اصــغــریــان در گفت وگو 
ــا ایــســنــا درخـــصـــوص گــرانــی  ب
شوینده ها اظهار کرد: از زمان 

ــرای طـــرح مــردمــی ســازی و  اجــ
توزیع عادالنه یارانه ها قیمت 

برخی کاالها با دستورالعمل و 
دربرخی کاالها بدون دستورالعمل 

افزایش یافته است. هم اکنون مواد 
ــران شـــده و ایـــن افــزایــش  شــویــنــده نــیــز گـ

قیمت بــرای شوینده های مختلف متفاوت بوده 
است. درحال حاضر چند تیم در حال آنالیز 
قیمت ها بوده و تاش می کنند با هر گونه 

تخلف برخورد نمایند.
وی تصریح کرد: باید توجه 
ــت درج  ــ داشـ

قیمت  مصرف کننده روی کــاالهــا باید از طرف 
انجمن مــورد تأیید قــرار گیرد. در حال حاضر درج 

این قیمت ها روی کاالهایی که قیمت مصوب 
ندارند، مــورد تأیید انجمن نیست. بر 

ایــن اســـاس آنالیز و هزینه سربار 
تولیدکننده نیز باید واقعی باشد تا 

اگر خافی اتفاق افتاده است، با 
متخلفان برخورد و پرونده آنان 
به مراجع قضایی ارسال شود. 
قیمت درج شده روی کاالهایی 
که قیمت مصوب دارد، مورد 
تــأیــیــد اســـت امـــا مسئولیت 
قــیــمــت غــیــرواقــعــی کــاالهــا بر 

عهده تولیدکننده خواهد بود.
وی افـــرود: باید توجه داشت 
قیمت هیچ کاالیی در سطوح 

عــمــده و خـــرده فـــروش نــبــایــد با 
تخفیف ارائه شود و اگر هم ارائه 

شود، این قیمت غیرواقعی است. 
الزم به ذکر است در ماه های اخیر باالزام 

متولیان بــازار درج قیمت تمام شــده محصول 
و قیمت مــصــرف کــنــنــده  اجـــرا شــده کــه این 

موضوع موجب چندگانگی قیمت ها از 
یک سو و سردرگمی فروشندگان 

از سوی دیگر شده است.

»قیمت برای مصرف کننده« غیرواقعی! 

خبر
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