
اتفاق  و  نشده  گرفته  جــدیــدی  تصمیم  هنوزهیچ 
ــروه حــقــوق مکتسبه درخــصــوص  ــارگ خــاصــی در ک
حرم  اطـــراف  بلندمرتبه سازی های  تعیین تکلیف 
مطهر و همچنین 147پـــروژه ای که در انتظار صدور 
پروانه هستند، رخ نداده است. این جمالت معاون 
در گفت وگو  ثــامــن  منطقه  شــهــرســازی شــهــرداری 
بــا قــدس درحــالــی اســت کــه حـــدود دوهفته پیش 
کارگروهی  تشکیل  از  خبر  قضائیه  قــوه  سخنگوی 
برای تعیین تکلیف بلندمرتبه سازی ها و به سرانجام 
رسیدن پروژه های درانتظار مجوز اطراف حرم مطهر 
داده بود. این گفته سخنگوی قوه قضائیه در حالی 

اسفند ســال گذشته  کــه  اســت 
در روزنامه قدس گزارش مفصلی 
بلندمرتبه سازی های  درخصوص 
اطــراف حرم و ساختمان هایی که 
سایه سنگینشان بر نمای گنبد...

آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:

ایران اسالمی سرزمین امام رضاj است
  از 140 پروژه اطراف حرم تا کنون 

 فقط 19 پروژه، ارتفاع سازه را بر اساس 
طرح تفصیلی جدید کاهش داده اند

بلند مرتبه ساز ها 
کوتاه می آیند؟
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 افتتاح نخستین 
خانه نساجی سنتی در خراسان جنوبی

 شرکت های بزرگ 
نیازمند امنیت سایبری

 تأکید استاندار 
بر تکمیل طرح های حاشیه شهر 

 تئاتر »طنز شوخ« افغانستان 
در مشهد به روی صحنه می رود
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در استان2

مــعــاون بــهــره وری امــالک و اراضـــی آســتــان قدس 
رضــوی گفت: با هــدف اجـــرای دســتــورات تولیت 
بــر توسعه  آســتــان قــدس رضــوی و تأکیدات وی 
به  ــا)ع(،  مــجــاوران حضرت رضـ به  خدمت رسانی 
زودی محور تردد کلیدی شهر مشهد در حاشیه 
بازگشایی  این آستان مقدس  با مساعدت  شهر 
خواهد شد. مرتضی حقیقی افزود: یکی دیگر از 

اقدام های آستان قدس رضوی که با هدف توسعه 
متوازن شهر به ویژه در شرق مشهد اجرایی شد، 
طــرح آمـــاده ســـازی 286هــکــتــاری اراضـــی موقوفه 
حضرت رضــا)ع( در شهرک های شهید رجایی و 
مدیریت  با همکاری  گذشته  که سال  بود  باهنر 

شهری و این آستان مقدس کلید خورد. 
مــعــاون بــهــره وری امــالک و اراضـــی آســتــان قدس 

رضوی ادامه داد: اختصاص 70هکتار برای ایجاد 
بـــزرگ شــرق مشهد، اخــتــصــاص 6هکتار  ــارک  پـ
برای احداث پایانه شرق، پیش بینی 3هکتار برای 
اختصاص 21هکتار  و  ساخت مسکن محرومان 
ــرای احـــداث 6 هــزار واحــد مسکونی بازآفرینی  ب
شــهــری در شــهــرک رجــایــی، از دیــگــر خــدمــات و 
بــوده است که طی سال گذشته  مساعدت هایی 

و در راستای تأکیدات تولیت معزز آستان قدس 
رضــوی اجرایی شــد. وی افـــزود: با ایــن مساعدت 
آستان قدس رضوی، بولوار بصیرت امتداد یافته و 
به خیابان مهریز متصل خواهد شد که نه تنها از 
نظر تسهیل عبور و مرور و حل مشکالت ترافیکی، 
بلکه در مقیاس اقتصادی نیز مزیت های بسیاری به 

همراه خواهد داشت.

مساعدت آستان قدس رضوی برای توسعه شرق مشهد

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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تعاونی  شركت  سوم  نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
مسكن شماره سه كاركنان راه آهن  در ساعت 13 روز 
پنج شنبه مورخ 1401/04/16 در محل پروژه تعاونی 
مسكن شماره سه راه آهن بلوار امام رضا 41 مطهری 
15 برگزار می شود. از كلیه اعضای محترم تقاضا می 
شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در 

این جلسه حضور بهم رسانند.
جلسه  در  آنها  حضور  امكان  كه  محترمی  اعضای 
مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب 
در  كه  نمایند  محول  دیگری  فرد  به  كتبی  وكالتنامه 
حداكثر سه  هر عضو  وكالتی  آراء  تعداد  این صورت 

رأی و هر شخص غیرعضو تنها یك رأی خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وكیل مورد 
نظر خود باید از ساعت 10 تا 12 روزهای فرد به محل 
تایید وكالتنامه های  از  تا پس  دفتر شركت مراجعه 
برای  مجمع  به  ورود  ورقه  مجاز،  مقام  توسط  مزبور 

فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :

1- تمدید مدت فعالیت تعاونی مطابق با ماده 6 
اساسنامه شركت تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم 
شركت تعاونی مسكن شماره سه راه آهن 

)تاریخ انتشار:1401/04/04(

هیئت مدیره شركت
تعاونی مسكن شماره سه راه آهن
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جلسه مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت اول ( شركت 
تعاونی مسكن مهر شماره 103 به شماره ثبت 30996 
مورخ  شنبه  پنج  روز  صبح   10:00 سـاعت  رأس 
مشهد،  در  واقع  شركت  دفتر  محل  در   1401/04/16
 96 پالک   ،6 شناس  حق   ،20 پیروزی  پیروزی،  بولوار 

با دستـور جلسه ذیـل تشكیـل می شـود:
با  شود  می  دعـوت  شركت  محترم  اعضای  كلیـه  از 
اتخاذ  جهت  معتبر  شناسائی  كارت  داشتن  دست  در 
حضور  جلسه،  دستور  مـوضـوعات  به  نسبت  تصمیم 

بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- تصویب انحالل شركت

2- تعیین مكان تصفیه
اعضـاء محترم میتوانند حق رأی و حضور خود در مجمع 
عمومی را بـه مـوجب وكـالتنـامه كتبـی به فرد دیگـری 
واگـذار نماینـد، در این صورت هر عضو عالوه بر رأی 
بـا وكـالت و غیر عضـو فقـط  تـا 3 رأی  خود حـداكثـر 
از  یک  هر  باشد.  داشته  تواند  می  وكـالتی  رأی  یک 
اعضا می تواند جهت اخذ ورقه ورود بـه جلسه مجمـع 
و اعطـای وكـالت بـه همـراه  نمـاینـده خـود  بـا داشتـن 
 1401/04/15 تاریخ  در  معتبر  شنـاسایی  مدارک 
مراجعه  شركت  دفتر  به   13:00 الی   09:00 ساعت  از 

نمایند .          هیئت مدیره شركت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
تاریخ انتشار : 1401/04/04
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم 
شركت تعاونی مسكن شماره سه راه آهن 

تاریخ انتشار 1401/04/04

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شركت تعاونی 
مسكن شماره سه كاركنان  راه آهن رأس ساعت 14 روز 
آدرس:  به  پروژه  محل  در   1401/04/16 مورخ  شنبه  پنج 
از  برگزار میشود.  41 مطهری 15  امام رضا  خیابان  گلبهار 

كلیه اعضاء محترم تقاضا میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضو عات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی كه امكان حضور آنها درجلسه مقدور نمیباشد میتوانند حق رأی خود را به موجب وكالتنامه كتبی 
به فرد دیگری محول نمایند كه در این صورت تعداد آراء وكالتی هر عضو حداكثر سه رأی و هر شخص غیر عضو 
تنها یک رأی خواهد بود.*ضمنًا به اطالع می رساند اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی بهمراه وكیل مورد 
نظر باید در ساعات اداری روزهای فرد به محل دفتر تعاونی تا تاریخ 1401/04/12 به آدرس: گلبهار 
خیابان امام رضا 41 مطهری 15 مراجعه تا پس از تائید وكالتنامه های مذبور توسط مقام مجاز ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
 دستور جلسه :1- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 99 و 1400 پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 

2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401
3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 

4- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل بازرسی برای مدت یک سال مالی 
5- تصمیم گیری در خصوص اعضای كه به تعهدات خود عمل ننمودن مطابق با ماده 17 و 58 اساسنامه و 13 قانون 

بخش تعاونی ها
هیئت مدیره شركت تعاونی مسكن شماره سه راه آهن

از كلیه سهامداران شركت دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده روز پنج شنبه مورخ 1401/04/16 ساعت 8 
صبح و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده روز پنج شنبه  مورخ 1401/04/16 ساعت 10صبح كه در محل مشهد- خیابان 

گاراژدارها - میالن سوم سمت راست  برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

- كاهش / افزایش تعداد اعضای هیات مدیره
- اصالح محل شركت در یك حوزه ثبتی

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
- انتخاب مدیران                         - انتخاب بازرس                        - انتخاب روزنامه كثیراالنتشار

 هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده شرکت 
حمل ونقل داخلی کاالی مسروربارامید  به شماره ثبت 9129  و شناسه ملی 10380248821

 ط(تاریــخ واگذاری اســناد مناقصــه : از مورخ 
1401/04/02 تا مورخ 04/04/ 1401 می باشد.

ی( آخریــن مهلت قبــول پیشــنهادات : مورخ 
1401/04/13 می باشد.

 : مناقصــه  پــاكات  بازگشــایی  تاریــخ  ک( 
1401/04/14 می باشد. 

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی

اصالحیه نوبت اول آگهی مناقصه 
عمومی یک مرحله مورخ1401/04/02

ف
/4
01
04
07
9



   هم افزایی برای 
نماز   ترویج   
حجت االسالم 
حمیدرضا ارباب 
سلیمانی، مشاور 
وزیر و دبیر شورای 
اقامه نماز وزارت 
فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با تأکید بر 
هم افزایی ها گفت: 
جزیره ای عمل کردن 
در حوزه ترویج و 
توسعه اقامه نماز 
راهگشا نیست و در 
این زمینه اقدام های 
همه دستگاه ها باید 
هماهنگ باشد.

خبر

ــا خــســرو خــالــقــی مــعــاون  امـ
شهرسازی و معماری منطقه 
ثامن با تأکید بر اینکه هنوز 
ــلـــســـه ای تــشــکــیــل  هـــیـــچ جـ
نــشــده و اتــفــاق جــدیــدی در 
ــداده  ــ ــوص رخ نـ ــصـ ــن خـ ــ ایـ
است، گفت: ما هنوز منتظر تصمیمات جدید 
از ســوی کــارگــروه هستیم. اتــفــاق خاصی رخ 
نداده و توافقات در حد همان 19پروژه ای است 
کــه پیشتر بـــوده و تصمیمات جــدیــدی بــرای 

باقیمانده پروژه ها گرفته نشده است.
وی با اشاره به اینکه از بیش از 140پروژه موجود 
در ایــن طــرح، حــدود 19 پـــروژه تعیین تکلیف 
شده اند و ارتفاع سازه را براساس طرح تفصیلی 
جدید کاهش داده انـــد و با مابقی آن هــا هنوز 
درحال مذاکره هستیم، افزود: برای باقیمانده 
پــروژه هــا هــم دعــوت نــامــه صــادر شــده اســت و 
منتظریم بــرای مذاکره و تطبیق پــروژه با طرح 
جدید پای میز مذاکره بنشینند، اما تاکنون 
هیچ تــوافــقــی صـــورت نگرفته و هــیــچ کــدام از 
سرمایه گذاران بــرای تعیین تکلیف وضعیت 

پروانه ای پروژه خود مراجعه ای نداشته اند.
وی با بیان اینکه این دعوت نامه ها از این بابت 
کــه کــارگــروه تعیین تکلیف کــرده باشد صــادر 
شده است، عنوان کرد: این دعوت نامه ها سال 
گذشته برای مالکان و سرمایه گذاران پروژه ها 
صــادر شــده که چنانچه اطالعی از تغییرات 
بافت و شیوه نامه کــارگــروه نداشته اند از این 

طریق مطلع شوند و پای میز مذاکره بنشینند. 
دعــوت نــامــه هــا فقط از ایــن بابت بــوده و هیچ 
الزامی در آن وجود نداشته، چراکه معتقدیم 
خود سرمایه گذاران باید پیگیر صدور پروانه ها 
و تغییرات کارگروه باشند که به نظر می رسد 
آن ها هم چندان تمایلی به این موضوع ندارند. 
ــازار در  وی اظهار کــرد: به نظر می رسد رکــود ب
بخش ساخت وساز به دلیل تورم و مشکالت 
خـــاص دیــگــر و از طــرفــی عـــدم پیگیری خــود 
سرمایه گذاران برای ساخت وساز که منتظرند 
گذشت زمــان شاید مشکالت صــدور پروانه 

آن ها را مرتفع کند، موجب شده هنوز تصمیم 
قابل توجهی از سوی کارگروه گرفته نشود.

وی بــا اشـــاره بــه اینکه بــراســاس ضــوابــط طرح 
ــم ۳00درصــــــدی فــروخــتــه  ــراک گــذشــتــه بــایــد ت
می شد، اما به تراکم ۸00درصــدی مجوز داده 
شده و گویی به اندازه دو برابر ظرفیت روی یک 
زمین بارگذاری صورت گرفته است، بیان کرد: 
ظرفیت مجوزها براساس طرح تفصیلی گذشته 
بوده و سرمایه گذاران هم برهمین اساس پروژه 
خــود را انتخاب کــرده انــد و اکنون جبران این 

مجوز ها کار را سخت کرده است.

وی درخــصــوص سرانجام پـــروژه جنجالی که 
نمای پشت گنبد حرم مطهر را مخدوش کرده 
اســـت هــم بــرخــالف ســخــنــان چــنــد روز پیش 
معاون وزیر راه وشهرسازی و دبیر شورای عالی 
شهرسازی و معماری کشور که گفته بود باید 
برای این ساختمان مخدوش کننده منظر حرم 
رضوی تدبیری اندیشیده شود تا عبرت تاریخ 
باشد، گفت: این پروژه جزو پروژه های تکمیل 
شده است و شامل پروژه های کارگروه حقوق 
مکتسبه نمی شود؛ به عبارتی این پروژه را خود 
کارگروه و کمیسیون ماده5 به عنوان پروژه های 
تثبیت شده تلقی کرده اند و همه کارهای این 
پروژه براساس مجوزهای قانونی انجام شده و 
وفق ضوابط طرح تفصیلی قبلی)طاش( انجام 
و پایان یافته تلقی شده است و برای آن کاری 

نمی توان انجام داد. 
ــاره احتمال وجــود برخی کارشکنی ها  وی درب
در کارگروه برای به تأخیر انداختن و مشمول 
زمان شدن پروژه ها اظهار کرد: به نظر نمی رسد 
کارشکنی از سوی فرد یا گــروه خاصی در این 
زمینه وجود داشته باشد و همکاری ها صورت 
می گیرد، امــا در ایــن بین سرمایه گذاران باید 
کمی سطح توقعات خود را با طرح جدید تنظیم 
کنند و کاهش دهند، چراکه مصوبه کمیسیون 
مــاده5 درحکم قانون است و همه باید به این 
موضوع تمکین کرده و بپذیرند و منافع و سود 
خودشان را باید با قوانین و طرح های جدید 

متناسب کنند.
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نماز نماز 
جمعهجمعه

آیت اهلل علم الهدی: ایران اسالمی سرزمین امام رضاj است
امام جمعه مشهد مقدس با اشــاره به اینکه ایــران تنها 
کشوری است که مدیریت اسالمی دارد، گفت: امروز ایران 
اسالمی در اوج اقتدار است و مسئوالن در این کشور با 

مردم ممزوج و مأنوس هستند.
به گزارش قدس آنالین، آیت هللا سیداحمد علم الهدی 
در خطبه های نماز جمعه ایــن هفته که در رواق امام 

خمینی)ره( حرم مطهر رضــوی برگزار شد، خاطرنشان 
کرد: تأکید اولیای الهی بر زیــارت مضجع مطهر رضوی 
در سرزمین خراسان به این خاطر است که ائمه اطهار)ع( 
ــن سرزمین در آیــنــده، کشور  پیش بینی مــی کــردنــد ای
پیامبر)ص(، قرآن و اسالم می شود و به همین خاطر، یقیناً 
انقالب عظیمی که مردم ما آن را به پیروزی رساندند و بیش 

از 40 سال بر محافظت از اساس آن ایستادگی دارند، مورد 
توجه پیامبراکرم)ص( و اهل بیت)ع( است.

امــام جمعه مشهد مقدس گفت: تنها کشوری که به 
معنای واقعی کلمه، مدیریت اسالمی در آن اجرا می شود، 
جمهوری اسالمی ایران است. در دنیای اسیر مدرنیته که 
همه پرسی استقالل ایالت تگزاس در آمریکا و انحالل 

ــم صهیونیستی، ســرآغــاز فروپاشی  ــت رژی کابینه دول
جهان پسامدرنیسم اســت، امــروز جمهوری اسالمی 
ایـــران تنها کشوری اســت که شیوه مدیریت دینی در 
آن درحــال اجراست و انقالب اسالمی به جهان نشان 
داده که می توان یک کشور را مبتنی بر حکم دین خدا 

مدیریت کرد.

گزارش
    مهدی توحیدی   هنوزهیچ تصمیم 

جدیدی گرفته نشده و اتفاق خاصی در کارگروه 
حقوق مکتسبه درخصوص تعیین تکلیف 

بلندمرتبه سازی های اطراف حرم مطهر و 
همچنین 147پروژه ای که در انتظار صدور پروانه 

هستند، رخ نداده است.
این جمالت معاون شهرسازی شهرداری منطقه 
ثامن در گفت وگو با قدس درحالی است که حدود 

دوهفته پیش سخنگوی قوه قضائیه خبر از تشکیل 
کارگروهی برای تعیین تکلیف بلندمرتبه سازی ها 

و به سرانجام رسیدن پروژه های درانتظار مجوز 
اطراف حرم مطهر داده بود. این گفته سخنگوی 

قوه قضائیه در حالی است که اسفند سال گذشته 
در روزنامه قدس گزارش مفصلی درخصوص 

بلندمرتبه سازی های اطراف حرم و ساختمان هایی 

که سایه سنگینشان بر نمای گنبد و گلدسته های 
حرم مطهر افتاده است، منتشرکردیم و همان زمان 
هم معاون شهردار منطقه خبر از تشکیل کارگروه 

حقوق مکتسبه  برای تعیین تکلیف پروژه ها و 
صدور پروانه ها داده بود.

تأکید استاندار بر تکمیل 
طرح های حاشیه شهر 

استاندار خراسان رضوی گفت: برخی طرح های 
عمرانی در مناطق حاشیه شهر مشهد که در 
دست اجراست باید تکمیل آن ها در اولویت قرار 

گرفته و زودتر به نتیجه برسند.
به گزارش ایرنا، نظری در بازدید از محالت حاشیه 
شهرک شهید رجــایــی و شهید باهنر مشهد 
ــزود: در کــنــار تکمیل طــرح هــای نیمه تمام،  ــ اف
پــروژه هــای مــورد نیاز محالت و مناطق حاشیه 
شهر مشهد با توجه به ظرفیت و امکانات باید در 

دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه شهروندان توقع نداشته باشند 
همه مشکالت به یکباره برطرف شود، اظهار کرد: 
در راستای خدمت به مردم هر اقدامی از دست 

مسئوالن برآید، با افتخار انجام می دهند.
استاندار خراسان رضوی گفت: شهروندان حاشیه 
شهر، مردمی انقالبی، متدین و دلسوز هستند که 
در دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس شهدای 

گرانقدری تقدیم انقالب اسالمی کرده اند.
ــدهــای خـــود از حاشیه  ــازدی ــه ب ــ نــظــری در ادام
شهر مشهد، در شهرک شهید رجایی و باهنر 
ــروژه عمرانی و  ایــن شهر حاضر شد و از چند پ
عام المنفعه ازجمله بهسازی معابر، مرکز آموزش 
فنی وحرفه ای، مرکز آموزشی سردار شهید حاج 

قاسم سلیمانی و کال طرق بازدید کرد.
بازدید از راه روستای »دستگردان« و یک کارگاه 
ــان سرپرست خــانــوار، دیــدار  خــود اشتغالی زن
با یک خانواده شهید و خانواده های نیازمند و 
دیدار چهره به چهره با مردم این منطقه از دیگر 

برنامه های استاندار در حاشیه شهر بود.
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در استان

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
09155115692 علیرضا شاهزیانی
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40

10
28

14
/ج

40
10

37
59

کرایه اتومبیل تفتی
 کرایه خودروهای صفرایرانی

09155156053

ط
/4

01
02

01
6 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

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

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/4

01
02

35
5

/ج
14

10
66

5

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/1

40
58

59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

/ج
14
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16

0

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

/ج
99

11
52

3

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

/ج
14

12
54

0

پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
بانازلترین قیمت دراسرع وقت

09199197160

/ج
40

10
05

86

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

4ج
01

03
07

3

سازنده درب وپنجره دوجداره
 upvc،آلومینیوم،توری

ریلی ،آکاردئونی وپارتیشن
 09151125053 

/ج
14

02
99

7

داربست سازه
پایدار

09153185163

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
40

10
19

17
/ج

40
10

03
35

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

38824494

/ج
14

03
59

6

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

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

ط
/1

41
14

48

/ج
40

10
37

05

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1

41
24

56

خریدار عادالنه

پ
/1

40
42

53
/ج

40
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15

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/1

41
06

37

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

پ
/1

40
42

52
/ج

40
10

21
52

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

خرید و فروش
تجاری و اداری

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

 ج
/ 4

01
00

90
5

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

/ج
14

10
66

0

/ج
14

05
74

7

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

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

ط
/1

40
70

77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir



کشف بیش از 
18 هزار لیتر 

سوخت در مرز 
سرهنگ پارسافر 
جانشین مرزبانی 
خراسان رضوی 

گفت: مرزبانان هنگ 
تایباد با تجسس 

دقیق خودروهای 
عبوری، موفق 
شدند از خروج 

18هزار و470 لیتر 
سوخت قاچاق به 

ارزش 3میلیارد 
و 324میلیون و 

600هزار ریال از 
کشور جلوگیری 

کنند. 

خبرخبر
روزروز

رشد 24درصدی امنیت  ◾
سایبری تا 2027

تحقیقات دقیق می گوید هوش 
مصنوعی در امنیت سایبری 
با رشــد 24درصـــدی در ســال تا 
ســـال2027 به 46میلیارد دالر 

خواهد رسید.
 Capgemini نزدیک به نیمی از مدیرانی که توسط
مورد بررسی قرار گرفتند می گویند از یک الگوریتم 
هوشمند برای شناسایی تهدیدات سایبری استفاده 
می کنند. با کمک آن، 34درصد از این متخصصان 
حمالت را پیش بینی می کنند و 18درصد به حوادث 
پاسخ می دهند. براساس روند فوق، تحقیقات دقیق 
می گوید هوش مصنوعی در امنیت سایبری با رشد 
24درصدی در سال تا سال2027 به 46 میلیارد دالر 

خواهد رسید.
پردیسی را تصور کنید که از چندین ساختمان 
تشکیل شده است. ورود به داخل سخت نیست، 
ــرار داد.  ــرا نمی توان در هــر دری یــک محافظ ق زی
اینجاست کــه هــوش مصنوعی کمک می کند. 

دوربین ها چهره بازدیدکنندگان را می خوانند. 
هرچه دفتر بزرگ تر باشد، خطر نفوذ بیشتر است 
و سیستم های هــوش مصنوعی بــرای تشخیص 
چهره مفیدتر هستند. در یک ویدئو، یک الگوریتم، 
افـــرادی که خط مشی امنیتی را نقض می کنند، 
مشخص می کند. تصویر صورت یک فرد با پایگاه 
داده عکس های کارکنان مقایسه می شود. بنابراین، 

سیستم تعیین می کند کــه کارمند یــا غریبه ای 
تصمیم گرفته است به طورغیرقانونی وارد دفتر 
شود. اگر استفاده از هوش مصنوعی در یک شبکه 
شرکتی یا اینترنت را در نظر بگیریم، می توانیم در 
مورد 6 گزینه اصلی برای استفاده از یک الگوریتم 
هوشمند صحبت کنیم که شامل شناسایی کدهای 
مخرب و فعالیت های مخرب در شبکه های شرکتی 
است که هوش مصنوعی به طور خودکار دامنه ها 
را با تجزیه و تحلیل ترافیک DNS برای شناسایی 
دامنه های C&C، مخرب، هرزنامه، فیشینگ و 

شبیه سازی و... طبقه بندی می کند.
امروزه دامنه ها در یک یا دو دقیقه ایجاد می شوند و 
در عرض نیم ساعت بیش از دو یا سه مرتبه استفاده 

نمی شوند و سپس مجرمان به دامنه های دیگر تغییر 
می کنند. بــرای ردیابی آن هــا، قــرار دادن فهرست 
سیاه کافی نیست و باید از فناوری هوش مصنوعی 
استفاده کنید. یک الگوریتم هوشمند یاد می گیرد 
که چنین دامنه هایی را شناسایی کرده و بالفاصله 

آن ها را مسدود کند.
ــد از ترافیک  به گفته سیسکو، بیش از 80درصـ
اینترنت رمــزگــذاری شـــده  نــیــاز بــه تحلیل دارد. 
می توانید طــرح »مــرد دولتی در وســط« را اعمال 
کنید یا از فناوری هوش مصنوعی استفاده کنید 
که بــدون رمــزگــذاری و رمزگشایی، به شما امکان 
می دهد مسائل زیر را با متادیتا و بسته های شبکه و 
بدون تحلیل بارگذاری شناسایی کنید: کد مخرب، 

خانواده بدافزار، برنامه های کاربردی مورد استفاده 
 TLS و دستگاه هایی که در چارچوب یک جلسه
رمزگذاری شده و یا SSL یک نسخه یا نسخه دیگر 
کــار می کنند. این ها فناوری هایی هستند که در 
عمل کار می کنند و به شما این امکان را می دهند که 
بفهمید در ترافیک رمزگذاری شده که حجم آن در 
حال افزایش است چه اتفاقی می افتد و شما نیازی 

به سرمایه گذاری زیادی در آن ندارید.

هوش مصنوعی را فراموش نکنید ◾
بر اساس آمار، هوش مصنوعی توصیه هایی در مورد 
استفاده از ابزارهای حفاظتی یا تنظیماتی که برای 
افزایش خودکار امنیت شبکه شرکتی باید تغییر 
کند، ارائه می کند. به عنوان مثال مؤسسه فناوری 
ماساچوست AI2 را ایجاد کرده است، سیستمی 
که تهدیدات ناشناخته را با احتمال 85درصــد 
شناسایی می کند. هر چه سیستم، تحلیل های 
بیشتری انجام دهد، به دلیل مکانیسم بازخورد، 
تخمین بعدی را با دقــت بیشتری ارائــه می دهد. 
عالوه بر این، یک الگوریتم هوشمند این کار را در 
چنان مقیاس و با چنان سرعتی انجام می دهد که 

مدافعان انسانی قادر به انجام آن نیستند.
هوش مصنوعی در امنیت سایبری چشم اندازهای 
خوبی دارد. اما باید مانند هر فناوری دیگری به طور 
معقول با آن برخورد کرد. هوش مصنوعی شما را از 
حمالت جدی ناشی از نادیده گرفتن قوانین اساسی 

امنیت سایبری نجات نخواهد داد. 

رشد 46 میلیارد دالری استفاده از هوش مصنوعی تا 2027

شرکت های بزرگ نیازمند امنیت سایبری
خبر خوب

حذف آورده مددجویان بهزیستی 
در نهضت ملی مسکن

رئیس سازمان بهزیستی کشور از حــذف سهم 
آورده  مــددجــویــان در نهضت ملی مسکن خبر 
داد و گفت: بهره  تسهیالت بانکی موضوع این 
بخش، برای مددجویان بهزیستی از 18درصد به 
5درصد تبدیل می شود که اقدام بسیار خوبی برای 
خــانــه دار شــدن مددجویان در طــرح نهضت ملی 

مسکن است.
به گــزارش ایسنا، علی محمد قــادری در نشست 
نمایندگان تشکل های افــراد دارای معلولیت در 
مشهد، ارکان توانمندسازی خانواده ها را مسکن، 
معیشت و اشتغال برشمرد و گفت: در این میان، 
اشتغال مهم ترین حلقه  این زنجیره است و پایه  

استقالل و توانمندی خانواده را تشکیل می دهد.
وی از ایجاد تعداد باالی معلولیت توسط تصادفات 
و سوانح رانندگی یــاد کــرد و گفت: متأسفانه از 
اعتبارات حاصل از درآمد بیمه های شخص ثالث، 
هیچ سهمی به بهزیستی که بیشترین بــار این 

معلولیت ها را به دوش می کشد داده نمی شود.
ــا اشــــاره به  رئــیــس ســـازمـــان بهزیستی کــشــور ب
مأموریت های مهم اورژانــس اجتماعی در زمینه  
پیشگیری از بحران های فردی و خانوادگی، گفت: 
ــن بخش کــه مــأمــوریــت مهمی را  کــارشــنــاســان ای
برعهده دارند از امنیت شغلی و حقوقی برخوردار 

نیستند که در حال چاره جویی مشکل هستیم.
وی درخــصــوص اعــتــبــارات و ســرانــه ساماندهی 
معتادان متجاهر گفت: اعتبارات و تعرفه  این موارد 
در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر است و ما نیز 
مشکالت را منتقل کــرده ایــم که هم سرانه کافی 

نیست و هم دیرهنگام تخصیص می یابد.

در شهر3
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رسیدگی ویژه به پرونده ضارب فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی چناران
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از رسیدگی ویژه 
به پرونده ضارب فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی 

چناران خبر داد.
متعاقب وقوع حادثه ناگوار حمله یک متصرف اراضی به 
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی چناران، در جریان 
اجرای حکم قانونی، پرونده قضایی در دادسرای عمومی و 

انقالب این حوزه قضایی تشکیل، تحقیقات آغاز و متهم 
دستگیر شد. در همین زمینه غالمعلی صادقی، رئیس 
کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به صدور دستوری 
خطاب به دادستان عمومی و انقالب چناران، از رسیدگی 
ویژه به این پرونده و برخورد قاطع قانونی با متهم خبر داد.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با تأکید بر اجرای 

دقیق قانون در زمینه برخورد با جرایم خــاص و خشن 
افزود: با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی، افراد سودجو 
و قانون شکن قاطعانه برخورد کرده و اجازه نخواهیم داد 
این گونه اقدام های خودسرانه آرامش شهروندان گرانقدر 
را برهم زند.  همچنین محمدزاده، جانشین یگان حفاظت 
منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: جواد غالمی برای 

اجرای حکم قضایی)رفع تصرف( به روستای میریژگان 
چناران در بخش رادکان عزیمت کرده بود که پس از اجرای 

حکم مورد حمله متصرف غیرقانونی قرار گرفت.
وی افــزود: فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان چناران با شلیک گلوله مستقیم به 

قلب توسط متخلف در دم جان باخت.

امنیت سایبری
    بازار با کمبود 2/72میلیون متخصص امنیت 

سایبری برای مقابله با تعداد فزاینده تهدیدات مواجه 
است. اینجاست که هوش مصنوعی می تواند به 

کسب و کارها کمک کند.  به گزارش قدس و به نقل از 
پلیس فتا، به گفته مجمع جهانی اقتصاد، اقدام های 

حفاظتی اتخاذ شده توسط شرکت ها فوراً قدیمی 
می شود. سال گذشته، تعداد حمالت 30درصد افزایش 

یافت و این روند نگران کننده همچنان ادامه دارد.
سال 2020، هوش مصنوعی در امنیت سایبری 

بیش از 10میلیارد دالر ارزش داشت و تا سال 2027، 

قیمت آن تقریبًا 4/5 برابر خواهد شد. IBM  تخمین 
می زند شرکت هایی که هوش مصنوعی ندارند، سه 
برابر بیشتر از شرکت هایی که سیستم های ردیابی 

خودکار مستقر دارند، برای کاهش حمالت سایبری 
هزینه می کنند. نزدیک به نیمی از مدیرانی که توسط 

Capgemini مورد بررسی قرار گرفتند می گویند 
از یک الگوریتم هوشمند برای شناسایی تهدیدات 
سایبری استفاده می کنند. با کمک آن، 34درصد از 

این متخصصان حمالت را پیش بینی می کنند و 
18درصد به حوادث پاسخ می دهند.
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

/ج
40
10
23
43

خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علیرضا کریمی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 8461
 به نشانی:نبش گاز 3

مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود را دارند 
لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی 
دارند خواهش��مند است جهت تسویه حساب 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: 09153193767

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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04
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حامد سفید باغی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 11799
 ب��ه نش��انی:بین پل فج��ر و می��دان بار نوغان ش��هید 

میرزائی 44 نبش غفاری 24 از پالک 152
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارن��د 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: 09155594098

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای امیر مومنی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 12721
 به نشانی:بلوار مجیدیه مجیدیه 27/11 امالک یاشار

مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود را دارند 
لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی 
دارند خواهش��مند است جهت تسویه حساب 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: 09158115121
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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س��ازمان مدیری��ت حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری سبزوار در 
نظ��ر دارد خدم��ات بهره برداری از خطوط ش��هری از طریق تجدیدمناقصه عمومی و ب��ا جزئیات مندرج در 
اس��ناد تجدیدمناقصه،با بهره گیری از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.Setadiran.ir( وبا شماره مناقصه 

2001095310000004 بصورت الکترونیکی واگذارنماید.
زمان انتشار درسایت: 1401/04/04

مهلت دریافت اسناد تجدید مناقصه از سایت: 1401/04/14
آخرین مهلت شرکت در تجدید مناقصه :1401/04/25

مبلغ شرکت در مناقصه: 5درصد قیمت پایه
برگ��زاری تجدیدمناقصه صرفا از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )www.Setadiran.ir( می باش��دوکلیه 
مراحل فرآیندتجدیدمناقصه شامل خرید ودریافت اسنادتجدیدمناقصه،پرداخت تضمین شرکت در تجدیدمناقصه، 

ارسال پیشنهادقیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر است .
تلفن تماس44659770

روابط عمومی سازمان 

آگهی تجدید مناقصه»نوبت اول«
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 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعای��ت ماده 13 
آئین نامه مالی شهرداری ها بهره برداری از بازار روز 
)جمعه بازار( خود را از طریق مزایده به مدت یکسال 
ب��ه بخش خصوصی واگ��ذار نماید ل��ذا از متقاضیان 
واجد ش��رایط دعوت می ش��ود جهت دریافت اسناد و 
ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10روز پس از درج اگهی با 

شرایط ذیل به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
1_سپرده  شرکت در مزایده 156000000ریال بصورت 
ضمانت نامه بانکی معتبر ویا واریز به حساب سیبای 

3100007049009سپرده شهرداری.
2_برندگان اول. دوم وسوم مزایده هرگاه حاضر به 
انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنها به ترتیب ضبط 

خواهد شد.
3_س��ایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده 

مندرج است.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار 

است. 
حمید زارع حسینی شهردار گناباد

 تجدید آگهی مزایده 
شهرداری گناباد
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40
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40
10
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

خدمات
پزشکی و درمانی

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
14
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70
1

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1
41
13
30

ط
/4
01
00
35
5

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ط
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آقای جواد ابراهیم زاده چادره 
همسر شما زهرا سرگزی سلیمانی 

فرزند محمد اکبر بموجب حکم 
دادگاه شعبه 22 تصمیم برمطلقه 
نمودن خود دارند از طریق نشر 
آگهی به شما ابالغ میشود ظرف 

مدت 7 روز باهمراه داشتن 
مدارک به نشانی مشهد خیابان 
رسالت نبش رسالت 14/1 دفتر 

طالق 14 مشهد مراجعه نمایید در 
غیر اینصورت همسرشما میتواند 
بصورت یک طرفه خودرا مطلقه 
نماید.سر دفتر طالق شماره 14

مشهد - حسین فتوحی

حسابدار

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

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

 09153587292-38324530

مشاورین امالک

40
10
40
65

 جناب آقای علی خداپرست
از حسن تدبیر و تالش شما در جهت تعلیم و تربیت 
فرزند دلبندم امیر علی بقایی تشکر و قدردانی 

می نماییم و توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه 
باری تعالی خواستاریم.

عارفان علم عاشق میشوند - بهترین مردم معلم میشوند
عشق بادانش متمم میشود - هرکه عاشق شد معلم میشود

با احترام اکبر بقائی



   بخش درمان 
»سربیشه« 
کمبود دارد   
مصطفی نخعی 
نماینده مردم 
شهرستان های 
سربیشه و نهبندان 
در مجلس، تأمین 
کادر درمانی، 
پزشکان متخصص 
و تجهیزات درمانی 
را یکی از مهم ترین 
اولویت های سربیشه 
دانست و گفت: 
در این شهرستان 
سی تی اسکن نداریم 
و مردم برای استفاده 
از این دستگاه، باید 
به بیرجند مراجعه 
کنند.
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افقی ◾
 1. نقاش معاصر ایرانی که داستان زندگی 
او دستمایه فیلمی به کارگردانی زنده یاد 
علی حاتمی شد 2. به دردبخور – نوعی 
نان سنتی 3. پیاپی آمده – جغد – شخص 
و فــرد 4. خــاک کــوزه – قــرض – بیماری 
مــســری خطرناک - کوچیدن 5. رفیق 
اداری – یاران پیامبراعظم)ص( که موفق 
ــدار ایــشــان شــده انــد - مــاه والدت  بــه دیـ
امام علی)ع( 6. دایر و برقرار – سرزمین 
حضرت شعیب)ع( - فرمانده بــدن 7. 
میوه آتشین – شایعه خودمانی – واحدی 
در سطح معادل 10هزارمترمربع – نام 
ترکی 8. چشمان - مداوم 9. انتها – اوالد 
پیامبرگرامی اسالم)ص( - مایع دباغی – 
بستن نخ یادآور برانگشت 10. مسافرخانه 
بین راهی – برترین نوع حجاب – دیوار 
غیرقابل نفوذ 11. همنشین جسم – برد 
مشهور - بیمارپرسی 12. از زیراندازها – 

کشیدنی فضول در کارمردم – جلو – اثر 
چربی 13. بنیان – ضمیر تازی - کامپیوتر 
14.پیش گفتار – کشف شده 15.سکته 
قلبی – بــنــدپــای گــزنــده کــه نــیــش اکثر 

گونه های آن برای انسان کم خطر است

عمودی ◾
 1. دلیل و علت – پسر جنگل 2. تکان – 
کاغذ صافکاری – دلداده رامین 3.باالترین 
نوع اختیار – ادویه پرکاربرد هندی – مکان 
– 3کیلوگرم 4. برگشتن از دین – عضو 
ــر« بــا اندکی  ــ پــرکــار بــدن - آگــاه 5. »دوای
جابجایی – جرم حجمی – خطاب کردن 
6. قوس – جرم تشکیل دهنده اجسام 
- پیوسته 7. زمــان و و قــت – عــدد قرن 
– ناگزیر – نفوذ اینترنتی 8. مجموعه 
حاالت روانــی فرد – خــودروی ویژه حمل 
مایعات 9. عضو صورت – ظرف پالستیک 
ــرد - جیحون  ــاه ســ ــ ــاد – م ــان گـــشـ دهـ

10. پرورندگان – خرمافروش – بازیکن 
ثابت تیم 11. چغندر پخته – اجتماع– از 
لــوازم الــتــحــریــر12. درآســایــش – بانگ – 
سمی بسیار کشنده و خطرناک 13. قدم 
یکپا – نــام دیگر ســوره سجده - آرایــش 
سینمای- عدد تعداد آسمان ها 14. مرکز 
استان البرز – شاخه ای از ورزش بیلیارد 
– صوت ندای بی ادبانه 15. زینت دهنده 
دســت عــروس و مجرم – لقب اشرافی 

اروپایی
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طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ــان بـــازرســـی  ــ ــازمـ ــ مـــدیـــرکـــل سـ
خـــراســـان رضـــوی گــفــت: پــس از 
اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها، 
مقرر شــد افــزایــش قیمت ها در 
چند قلم کاال و آن هم نهایت هشت برابر شود، 
امــا افــزایــش نــرخ در تمامی کــاالهــا و آن هــم تا 
سقف 12بــرابــر صــورت گرفت و ایــن امــر مــورد 
رضایت مردم نیست. به گزارش قدس آنالین، 
حجت االسالم والمسلمین موسی فتوحی اظهار 
کرد: پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها، 
نظارت سازمان های مرتبط بر قیمت کاالها تا 
سه برابر افزایش یافت اما این روند پیگیری هم 
رضایت مردم را جلب نکرده است در این مدت 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت و همچنین 
ســازمــان تعزیرات حکومتی خــراســان رضــوی 
نظارت های خود را به میزان چشمگیری افزایش 

داده اند اما تا نتیجه مطلوب فاصله داریم.
وی افــزود: عدم همراهی بــازار با این طرح یکی 
از مهم ترین دالیل تالطم در قیمت هاست که 

بخش عمده آن به بخش خصوصی مربوط 
می شود. نظارت دستگاه های متولی با توجه به 
توانی که در اختیار دارند خوب است اما خروجی 

آن برای مردم رضایت بخش نبوده است.
مدیرکل سازمان بازرسی خراسان رضوی گفت: 
سال گذشته بیش از 6هــزار شکایت از سوی 
مردم به این سازمان ارســال شده است که در 
این زمینه شهرداری ها بیشترین سهم را به 
خود اختصاص داده انــد و حدود 30درصــد از 
شکایات با ورود سازمان بازرسی حل و فصل 

شده است.
فتوحی گفت: سال گذشته 41 گزارش کیفری 
از ســوی ســازمــان بــازرســی به مراجع قضایی 
ــا منتهی به  ــال شــد و 80درصــــد از آن هـ ارســ
محکومیت شد که نشان از همکاری مناسب 
مراجع قضایی و دستگاه های نظارتی دارد. در 
حوزه دریافت مالیات هم نظارت های زیادی بر 
بانک ها انجام شد که موجب دریافت 90 هزار 

میلیارد ریال مالیات در سال 1400 شد.  

نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی گفت: دشمنان بی وقفه 
بــرای شکست وحــدت شیعه و 

سنی تالش می کنند.
بــه گـــزارش تسنیم، آیـــت هللا سیدعلیرضا 
عبادی اظهار کرد: موضوع غدیر مربوط به یک 
بــازه زمانی خاص نیست بلکه باید متناوب 
به آن پرداخته شود به خصوص در خراسان 
جنوبی که همواره شیعه و سنی با هم همراه و 
همسو بوده اند اما دشمن این را برنمی تابد و به 

دنبال ایجاد تفرقه بین آن هاست.
وی افزود: باید به این مسئله پرداخته شود 
که غدیر؛ عامل وحدت است نه عامل تفرقه، 
البته باید مسائل اخالقی و مسائل اعتقادی 
از یکدیگر جدا شوند و بداخالقی ها را نباید 
به عنوان طــرح یک مسئله گــذاشــت. باید 
یک قدم مؤثر برداشت و مسائلی که مطرح 
می شود باید توجه داشــت در طرح مسئله 
نه شیعه باشیم نه سنی، مذهب یعنی راه 

شناخت دیـــن، پــس شیعه و سنی مطرح 
نیست بلکه اسالم شناسی مطرح است. باید 
دلیل محکم و منطقی آورد و در جهت اصالح 
اخــالق خود گام برداریم و هر مسئله ای که 
همراه با دلیل و منابع اسالم است را بپذیریم.
ــزود: آن هــایــی کــه ادعـــای دیانت  عــبــادی افـ
می کنند بــایــد بیش از آن هــایــی کــه جنبه 
علمی دارند اخالق را رعایت کنند و تحمل 
داشته باشند، ایــن موضوع نیز در تاریخ 
همواره بوده و انجام شده است. نباید ابزار 
دست بیگانه شویم و تحمل حرف همدیگر 

را داشته باشیم.
ــارش  ــرد: اســتــعــمــار هـــمـــواره ک ــ وی اظــهــار ک
تفرقه اســـت امـــا ایـــن بــدیــن معنی نیست 
که اسالم شناسی و تحقیقات دینی را کنار 
بگذاریم که تفرقه نیندازیم، باید پیش از هر 
چیز اخالقمان را درســت کنیم و تابع دلیل 
باشیم و علمای آگاه دو مذهب با هماهنگی و 

حسن جوار دست بیگانه را کوتاه کنند.

 نظارت بر قیمت ها 
مورد رضایت مردم نیست

 دشمن بی وقفه برای شکست 
وحدت شیعه و سنی تالش می کند

رئیس دادگستری و دادستان شهرستان نیشابور 
به همراه اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت 
از زندانیان این شهرستان از مدیرعامل شرکت 
ایــران خــودرو خراسان بابت حمایت از خانواده 

زندانیان نیازمند قدردانی کردند.
ــط عمومی شــرکــت ایــران خــودرو  ــزارش روابـ بــه گـ
خراسان، دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
نیشابور با اشاره به تالش های شرکت ایران خودرو 
خراسان در راستای توجه به آسیب های اجتماعی 
و نگاه ویژه مدیرعامل این شرکت به مقوله حمایت 
از خانواده گفت: در جلسه ای که هیئت مدیره 
انجمن حمایت از زندانیان شهرستان نیشابور 
با مدیرعامل شرکت برگزار کردند و بازدیدی که 
از زنــدان نیشابور به عمل آوردنــد همکاری های 

اثربخشی در زمینه حمایت از خانواده زندانیان 
نیازمند این شهرستان به وجود آمد.

سیدمحمد حسینی افــــزود: در راســتــای ایــن 
ــا تـــالش انــجــمــن، کـــارگـــاه تولیدی  هــمــکــاری و ب
کیف دوزی و خیاطی در محل انجمن ایجاد شد 
که در نخستین سفارش، کیف های تولیدی برای 
استفاده کارکنان شرکت، تحویل داده شده است 
و باتوجه به رضایت از کیفیت محصول، دومین 

سفارش نیز به زودی تحویل داده خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان 
شــهــرســتــان نــیــشــابــور نــیــز خــاطــرنــشــان کـــرد: از 
مدیرعامل شرکت ایــران خــودرو خــراســان بابت 
اشتغال زایی و کمک بــه تجهیز کــارگــاه انجمن 

حمایت از زندانیان نیشابور تشکر می کنم.

مدیرعامل شرکت ایــران خــودرو خراسان ضمن 
تبریک هفته قــوه قضائیه گــفــت: در راســتــای 
ــه ایــجــاد  ــا تــوجــه ب مسئولیت های اجــتــمــاعــی ب
زیرساخت مناسب توسط دادگستری نیشابور، به 
حمایت از خانواده زندانیان نیازمند این شهرستان 

پرداختیم.
بیژن زاهدی فرد افــزود: این همکاری از حدود دو 
ماه پیش آغــاز شده است و در تالش هستیم با 
ترسیم راهبردی مناسب به تــداوم و توسعه این 

همکاری بپردازیم.
وی خاطرنشان کرد: این همکاری با هدف حمایت 
از خانواده های زندانیان اتفاق افتاده اما امیدوارم 
در آینده با گسترش بیشتر تولید، سبب ایجاد 

اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه باشیم.

مسئولیت اجتماعیمسئولیت اجتماعی

 قدردانی از ایران خودرو
 برای حمایت از 
خانواده زندانیان

خبر نشست خبری وحدت

  ترکیدگی الستیک هواپیما 
به خیر گذشت

مدیر روابــط عمومی فرودگاه بین المللی شهید 
هاشمی نژاد مشهد گفت: ترکیدن الستیک 
هواپیمای شرکت آسمان هنگام بلند شدن از روی 

باند، سبب تأخیر در پرواز شد.
به گزارش قدس آنالین، حسن جعفری؛ مدیر 
ــرواز  روابـــط عمومی فــرودگــاه مشهد گــفــت: پ
مشهد- یزد که قرار بود از مشهد به سمت یزد 
حرکت کند به دلیل ترکیدگی الستیک با تأخیر 

مواجه شد.
وی افزود: یکی از الستیک های عقب یک فروند 
هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان از مبدأ 
مشهد به یزد، در زمان بلند شدن در باند فرودگاه 
مشهد دچار نقص فنی و ترکیدگی  شد که هواپیما 

در انتهای باند فرود آمد.
مدیر روابــط عمومی فرودگاه مشهد ادامــه داد: 
تمام 96 مسافر این پرواز در سالمت کامل به سر 
می برند. وی خاطرنشان کرد: پس از برطرف شدن 
مشکل الستیک ها ایــن هواپیما مشهد را به 

مقصد یزد ترک کرد.

 تئاتر »طنز شوخ« افغانستان 
در مشهد به روی صحنه می رود

 

سرور یزدی رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایــران در هــرات افغانستان از اجــرای گــروه هنری 
هنرمندان» طنز شـــوخ« هـــرات افغانستان در 

مشهد خبر داد.
مجید خالق نیا با اعالم این خبر گفت: هنرمندان، 
پرچمدار صلح و دوستی ملل محسوب می شوند 
و نقش بسزایی در دیپلماسی فرهنگی دو کشور 

دوست و همسایه افغانستان و ایران دارند.
وی افــزود: گروه هنری »طنز شوخ« از هنرمندان 
شاخص و بنام تئاتر و سینمای افغانستان هستند 
که مدیریت آن با عزیز احمد حیدری و معاونت آن 

نیز برعهده عبدالبصیر یوسفی نژاد است.
خالق نیا همچنین در ادامه تصریح کرد: این کار 
به کارگردانی استاد غالم فاروق سرخوش همراه با 
تعدادی از هنرمندان محبوب هرات ازجمله جلیل 
احمد احــمــدی، فاطمه حسینی، وکیل احمد 

قربانی و فردین رحیمی است. 
الزم به ذکر است این نمایش از روز شنبه، چهارم 
تیرماه در دو نوبت عصر و در ساعت های 18 الی 
20 و 30 دقیقه و 21 الی 23 در محل فرهنگسرای 
انقالب اسالمی واقع در مشهد، پنجتن45 روی 

صحنه می رود.

افتتاح نخستین خانه نساجی 
سنتی در خراسان جنوبی

نخستین خانه نساجی سنتی خراسان جنوبی در 
شهر مود افتتاح شد.

همزمان بــا سفر اســتــانــدار خــراســان جنوبی به 
شهرستان سربیشه، خانه نساجی سنتی شهر 
مود به عنوان نخستین خانه نساجی سنتی استان 
آغاز به کار کرد. به گــزارش ایسنا، خانه نساجی 
سنتی مود در خانه تاریخی کیهان شهر مود به 

متراژ هزار و 200 مترمربع راه اندازی شده است.
فعال شدن این مجموعه هنری صنعتی به منظور 
تولید محصوالت نساجی سنتی شامل حوله 
و پارچه های بــرک، مله و کرباسی و نیز آمــوزش 
صنایع دستی، زمینه اشتغال مستقیم برای 15نفر 

را فراهم آورده است.

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی سازندگان مصنوعات فلزی و آهن سازان مشهد و حومه به شماره ثبت 
2037 راس ساعت 20:00 )08:00 شب ( روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 در محل مسجد امام رضا)ع( واقع در 

مشهد ، بولوار شهید هنرور ، بین شهید هنرور 7 و 9 با دستور جلسه ذیل تشکیل می شود :
از کلیه اعضای محترم شرکت دعوت می شود با همراه داشتن کارت شناسائی معتبر جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات دستور جلسه ذیل ) به صرف شام( حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان                      2- تصویب صورتهای مالی سالهای 1399 و 1400
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1401                 4- تصویب ارزیابی سهام 

5- تصویب اخذ تسهیالت بانکی                                         6- انتخاب بازرسان جدید برای سال مالی 1401
یادآوری :

1-از اعصای محترمی ک تمایل به کاندید ش��دن در س��مت بازرسی شرکت را دارند دعوت می شود تا حداکثر 
ظرف 5 روز از تاریخ انتشار این آگهی از ساعت 09:00 الی 13:00 جهت تکمیل فرم های مربوطه به محل ذفتر 

شرکت تعاونی ) واحد امور اداری (مراجعه نمایند .
2- اعضاء محترم می توانند حق رای و حضور خود درمجمع عمومی را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد  دیگری   
واگ��ذار نماین��د ،در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود حداکثر ت��ا 3 رای با وکالت و غیر عضو فقط یک رای 
وکالتی می تواند داشته باشد . هریک از اعضا می تواند جهت اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع و اعطای وکالت 
به همراه نماینده خود با داشتن مدارک شناسایی معتبر در تاریخ 1401/04/20 از ساعت  09:00 الی 13:00 به 

دفتر شرکت مراجعه نمایند .
هیئت مدیره ف
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آگهی مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( تاریخ انتشار:1401/04/04  

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی معاونت مهندسی ف.ا.ج.ا.ا در نظردارد به منظور احداث طرح های مورد نیاز، بامشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه و با شرایط زیر، نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه اقدام نماید.
الف و ب( در جدول ذیل 

عنوان پروژهردیف
ساختمان
)متر مربع(

محوطه 
)متر مربع(

پارکینگ)متر 
برآورد هزینه اجرای کار محل اجراانسداد فیزیکی)متر طول(مربع(

بر اساس فهرست 1401
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه
96/800/000/0004/840/000/000هنگ درگز800دیوار مطابق اسناد 100037.50 700 احداث گروهان نوخندان1

79/600/000/0003/980/000/000هنگ تایباد400متر سیم خاردار دوردیفه مطابق اسناد 540100025 احداث پاسگاه یوسف خان جنوبی2

400متر سیم خاردار دوردیفه مطابق اسناد540100025 احداث پاسگاه مرزی یازتپه3
هنگ 
79/600/000/0003/980/000/000سرخس

4
احداث برجک سه طبقه خود ایستا چشمه 

16/400/000/000820/000/000هنگ تایباد200متر سیم خاردار دوردیفه مطابق اسناد-105400زکنی

ف
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) نوبت دوم(

ت( محل تامین اعتبار:  از محل طرح های عمرانی استانداری می باشد.
ج( ضمانتنامه: ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب اعالمی در 

اسناد مناقصه می باشد.
د( ش��رایط اج��رای طرح: پیم��ان به ص��ورت اجرای کارهای س��اختمانی ب��ه صورت 
سرجمع)بخش��نامه 96/1299188 م��ورخ 1396/05/04( / پیم��ان فهرس��ت بهایی، 
براساس فهرست بهای پایه ابنیه، مکانیکی و برقی سال 1401 و احتساب کلیه ضرایب 

متعلقه به فهرست بهاء است.
ه( کس��ورات: کسورات مطابق ضوابط و ابالغیه های مورد عمل در طرح های عمرانی 

ف.ا.ج.ا.ا. پرداخت و ارایه مفاصا حساب تابع ضوابط مراجع مربوط خواهد بود.
و ( پیش پرداخت: پیش پرداخت برابر آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 

123402/ت50659 ه مورخ 1394/09/22 پرداخت می گردد. 
ز ( مدت اعتبار پیشنهادات:  3 ماه می باشد .

ح( ش��رایط مناقصه گ��زار: در رد یا قبول تمامی و یا هر یک از پیش��نهادات، مختار 
است و به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد فهرست تجزیه بهاء، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
ط( تاریخ واگذاری اسناد مناقصه:  از مورخ1401/04/02تا مورخ    1401/04/04 می باشد.

ی(  آخرین مهلت قبول پیشنهادات:  مورخ1401/04/13 می باشد.          
ک( تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه:  مورخ 1401/04/14 می باشد.   

ل( محل بازگش��ایی پاکات مناقصه:   به آدرس ش��هرک شهید رجائی جنب کالنتری 
شهید رجائی ستاد مرزبانی خرسان رضوی می باشد. 

- لذا از تمامی پیمانکاران دارای گواهی صالحیت پیمانکاری معتبر صادره از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور که در س��امانه س��اجات WWW.SAJAT.IRو ساجار 
WWW.SAJAR.IR قابل رویت بوده و دارای حداقل رتبه 5  در رشته ابنیه )دارای 
ظریفت مجاز و آزاد برای شرکت در مناقصه متناسب با برآورد کل پروژه( می باشند 

 ،) HSE( و دارای گواهی صالحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دعوت می گردد حداکثرظرف مدت 12/دوازده روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول با به 
همراه داشتن فتوکپی برابر با اصل رتبه بندی شرکت ) تأئیدیه صالحیت پیمانکاری 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( گواهینامه مودیان مالیاتی )مالیات بر ارزش 
افزوده(، صورت های مالی حسابرس��ی شده منتهی به سال جاری )برای پروژه ها با 
برآورد  بیش از 10 برابر سقف معامالت عمده دولتی(، یك جلد رزومه کاری پنج سال 
اخیر شرکت، جهت اعالم آمادگی ودریافت اسناد به منظور ارزیابی توان اجرایی کار 
توس��ط دس��تگاه مناقصه گزار به آدرس :شهرک شهید رجائی جنب کالنتری شهید 

رجائی ستاد مرزبانی خراسان رضوی  مراجعه نمایند.
  تلفن: 21826639 ، 21826671  دورنگار  21826637 

هزینه درج  هر دو نوبت آگهی و ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد.
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