
و  آب  مصرف  در  صرفه جویی  هفته  بــا  همزمان 
خراسان  منطقه ای  آب  شرکت های  مــدیــران  بــرق 
رضوی و شرکت آب و فاضالب مشهد در نشستی 
رسانه ای به تشریح شرایط فعلی تأمین و مصرف 
مدیرعامل  گرچه  جلسه  ایــن  در  پرداختند.  آب 
شرکت آب وفاضالب خراسان رضوی به دلیل سفر 
به  تلفنی  دقایقی  امــا  نداشت  به سبزوار حضور 
توسط خبرنگاران  مطرح شده  پرسش های  برخی 

پاسخ داد. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی در این 
موجود  شرایط  گفت:  نشست 
بارندگی ها  کاهش  بــه  توجه  بــا 

شرایطی خاص است ...

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از صدور مصوبه حمایت از مستأجران خبر داد

تنظیماجارهنامههادربنگاههایامالک،زیرذرهبین
در نشست خبری مدیران حوزه آب 

مطرح شد

 فروش پساب 
 در کشف رود تا 

شناسایی10هزار 
انشعاب غیرمجاز
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 درآمد حدود ۸ میلیارد تومانی 
تراش سنگ های قیمتی

هزینه های زیاد ترانزیت ترکمنستان
 ناوگان ایرانی را زمینگیر کرد

هیچ کدام از پاساژهای بجنورد  
سیستم اطفای حریق فعال ندارند

  تعداد زندانیان نیشابور بیشتر از 
حدمجاز!
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در استان2

مــســئــول مــرکــز پــایــش آالیــنــده هــای زیست 
شــدت  گــفــت:  مشهد  شـــهـــرداری  محیطی 
آلودگی هوای این کالنشهر امسال نسبت به 

مدت مشابه پارسال افزایش یافته است.
رضا اسماعیلی افزود: از ابتدای امسال تاکنون 

کیفیت هوا، ۱۵روز روی شاخص »ناسالم برای 
گروه های حساس« بود در حالی که این رقم در 
مدت مشابه پارسال هشت روز بود. وی اضافه 
کرد: عالوه بر افزایش روزهــای ناسالم، شدت 
و  از سال گذشته شده  نیز بیشتر  آالیندگی 

امسال تاکنون پنج روز کیفیت هوای »ناسالم 
برای همه افراد« به ثبت رسیده است که این 
رقم در مدت مشابه پارسال فقط یک روز بود.

مسئول مرکز پایش آالینده های زیست محیطی 
شهرداری مشهد گفت: شهروندان مشهدی 

را  »پـــاک«  هــوای  ۱۴روز  گذشته،  ۹۷روز  طــی 
تنفس کردند که خوشبختانه این رقم نسبت 
به مدت مشابه پارسال ۶ روز افزایش داشته 
اســت. اسماعیلی افـــزود: تعداد روزهــایــی که 

هوای مشهد شاخص »قابل قبول«...

مسئول مرکز پایش آالینده های زیست محیطی شهرداری خبر داد

افزایش شدت آلودگی هوای مشهد
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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كمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد مقدس ) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (
فراخوان برگزاری نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف سفره خانه داران سنتی مشهد مقدس

در اجرای ماده » 17 « اصالحی آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله 
به اطالع می رساند نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف سفره خانه داران سنتی مشهد مقدس با رعایت كامل مفاد دستورالعمل بهداشتی ابالغی ستاد ملی 
مبارزه با كرونا برگزار خواهد شد. لذا بدینوسیله از كلیه اعضاء دارای پروانه كسب معتبر اتحادیه صنف سفره خانه داران سنتی مشهد مقدس دعوت میگردد شخصًا با در دست 
داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسائی عكس دار از ساعت 9 صبح لغایت 13 روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 جهت شركت در نوبت دوم انتخابات 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه به » تاالر قصر خاتم « واقع در بلوار شهید صادقی، حد فاصل شهید صادقی 27 و میدان فردوسی مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین 

افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر بازرس اصلی انتخاب نمایند.
 تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره دو نفر و بازرس علی البدل نیز یک نفر می باشد. رعایت شیوه نامه های بهداشتی در حین برگزاری انتخابات مورد تأكید و الزامی است .  

هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی، به افراد بدون ماسک اجازه ورود به محل برگزاری انتخابات را نخواهد داد.
) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف سفره خانه داران سنتی مشهد مقدس به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف سفره خانه داران سنتی مشهد مقدس به ترتیب حروف الفبا (

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

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف
محمود مطهری نیا2رحیم سلمانی بایگی1

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف
سید حسین قارونی هاشمی زاده8حمید سعیدی طبسی5
یحیی محمدزاده9مجید سعیدی طبسی6
جواد ملكوتی10سحر فرهنگ جو7

نام و نام خانوادگیردیف
سجاد اربابی1
علی عسگر پاشائی دستجردی2
علی اكبر رستم نژاد3
احمد ساغری4
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كمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد مقدس
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طال جواهرو نقره مشهد مقدس
در اجرای ماده » 11 « اصالحی آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله 
به اطالع می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طال جواهرو نقره مشهد مقدس با رعایت كامل مفاد دستورالعمل بهداشتی ابالغی ستاد 
ملی مبارزه با كرونا برگزار خواهد شد. لذا بدینوسیله از كلیه اعضاء دارای پروانه كسب معتبر اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طال جواهر و نقره مشهد مقدس دعوت 
میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسائی عكس دار از ساعت 9 صبح لغایت  15 روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 جهت 
شركت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه، به مهمانسرای جواداالئمه » ع « ارتش ) تاالر كوثر 1 ( واقع در خیابان امام خمینی » ره « - مقابل بانک ملی مركزی مراجعه و 

نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد هفت نفراعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر بازرس اصلی انتخاب نمایند.
تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره سه نفر و بازرس علی البدل نیز یک نفر می باشد.

رعایت شیوه نامه های بهداشتی در حین برگزاری انتخابات مورد تأكید و الزامی است.
هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی، به افراد بدون ماسک اجازه ورود به محل برگزاری انتخابات را نخواهد داد .  

) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طال جواهرو نقره مشهد مقدس به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طال جواهر و نقره مشهد مقدس به ترتیب حروف الفبا (

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

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف
جعفر محمودی17سید مجتبی رضازاده كاظم آبادی9سید رضا اخالقی شریعت1
سید كاظم مزینانی18رضا سالم دوست10فرید آخوندی مهرجردی2
سید محمد حسین موسوی19حمید رضا صادقیه11اكبر ارشدی خراسانی3
محمد نبی مهرورز20محمد رضا صادقیه12محمد علی آریک4
سعید مهربخش21سید محمد رضا صبور حسینی نژاد13داود آموزگار5
سید ابراهیم نجات حسینی22سید محمد هادی عادل رستخیز14یوسف تقی زادگان6
سعید نخ فروش23مجید فضلی15احسان جاودانی مهر7
مرتضی وحیدی مایوان24مهدی قصابه16فرزاد جاودانی هروی مقدم8

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف
زهره محمودی آریا7مجید دارابی4علیرضا اكبریان راد1
سید مرتضی مظهری8موئید قدسی5امیر حسین خالقی بایگی2
ابراهیم مهری9حمید گوهری6سید حمید خوئی3



   کسری مخزن 
آبخوان ها   
وحید واسطه 
معاون حفاظت و 
بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای 
خراسان شمالی 
گفت: میزان کل 
کسری مخزن 
آبخوان های 
استان )یک میلیارد 
در25سال( متوسط 
رقم ۷۰میلیون 
مترمکعب کسری 
مخزن در هر سال را 
نشان می دهد.

ــت آب  ــ ــرکـ ــ مــــدیــــرعــــامــــل شـ
مــنــطــقــه ای خـــراســـان رضـــوی 
گفت:جایگزینی پساب برای 
آبــیــاری مـــزارع کــشــاورزی و نیز 
رایــزنــی بــا کشورهای همسایه 
ــان و  ــتـ ــسـ ــنـ ــمـ ــرکـ ازجــــمــــلــــه تـ
تاجیکستان بــرای تأمین آب از ایــن کشورها که 
در مرحله مطالعات است ازجمله منابعی است 
که در آینده به چرخه تأمین آب استان اضافه 

خواهند شد.
وی درخــصــوص آخــریــن وضعیت ســاخــت سد 
شــوریــجــه بــیــان کـــرد: ایـــن ســد در حـــال حاضر 
29درصــد پیشرفت فیزیکی دارد که تا دو سال 

دیگر این سد آماده بهره برداری خواهد شد.

تأییدفروشپسابجاریدرکشفرود ◾
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
در پاسخ به پرسش قدس در مورد فروش فاضالب 
جاری در کشف رود به کشاورزان گفت: همجواری 
40 تــا 45 کیلومتری کــشــف رود بــا شهر مشهد 
عارضه اصلی آن است، چراکه همه چیز در این 
فواصل بــرای کشف رود اتفاق می افتد و ما آن را 
قبول داریــم. اما در موضوع فروش فاضالب باید 
بگویم در هیچ جایی از کشف رود فروش فاضالب 
نداریم اما فروش پساب را داریم. پساب شرایطش 
با فاضالب فــرق دارد و خروجی تصفیه خانه را 
ــا فــاضــالب از هــر جــایــی وارد  شــامــل مــی شــود ام

کشف رود می شود.
طـــــاهـــــری هـــمـــچـــنـــیـــن درخــــــصــــــوص وجـــــود 
ــراوان در حاشیه کشف رود  موتورتلمبه های فـ
و نقش شهرداری مشهد به عنوان فرماندهی 
ساماندهی بــه کــشــف رود نیز اظــهــار کــرد: این 
معضل متأسفانه وجود دارد و منکر آن نیستیم. 

از شــهــرداری می خواهیم بــه تفاهم نامه ای که 
بــا مــا دارد پایبند بماند. آنچه مسلم اســت با 
وجود اقدام های خوبی که شهرداری داشته، اما 
انتظارات ما در مورد ساماندهی کشف رود برآورده 
نشده است، چنانچه این روند ادامه پیدا کند در 
توافقی که با شهرداری مشهد داریم تجدیدنظر 

خواهیم کرد.

پلمببیشاز15هزارچاهغیرمجاز ◾
وی در پــاســخ بــه پــرســش دیــگــر قــدس مبنی بر 
وضــعــیــت پلمب چــاه هــای غــیــرمــجــاز و تــعــداد 
پرونده هایی که تشکیل شــده اســت، گفت: از 
ــزارو 454حلقه چاه  ســال 92 تا 99 تعداد 13هـ
غیرمجاز در استان شناسایی شــده اســت. در 
ســال1400 نیز هــزارو500 حلقه چاه و از ابتدای 

ســال تاکنون 240 حلقه چــاه دیگر شناسایی 
شدند و به همین مقدار پرونده قضایی تشکیل 
شــده اســت. قبول داریـــم مــجــازات هــای در نظر 
گرفته شده بازدارندگی زیــادی ندارند، اما باید 
ــا تــوجــه به  ــاه غــیــرمــجــاز ب گــفــت بستن یــک چـ
شرایطی که دارد بسیار پرتنش است و باید این 
موضوع با کمک رسانه مانند اقدام رسانه ای که 
برای کشف رود صورت گرفت به مطالبه ای مردمی 

تبدیل شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
 طاهری بیان کرد: با توجه به کنتوردار شدن همه 
چاه های استان، کشاورزان این نکته را درنظر داشته 
باشند چنانچه امسال اضافه برداشتی از چاه خود 
داشته باشند به همان میزان از میزان برداشت 
آن ها در سال آینده کم خواهد شد. نکته دیگری 
که باید گفته شود این است که تمامی فضای سبز 
شهری به ویژه در شهر مشهد باید تا دو،سه سال 
دیگر با سیستم پساب حاصل از تصفیه فاضالب 
آبیاری شوند و به هیچ عنوان از چاه ها برای آبیاری 
نباید اســتــفــاده کنند. صنایع بـــزرگ آب بـــر نیز 
فقط باید از آب حاصل از انتقال از دریای عمان 
و خلیج فارس استفاده ببرند و دیگر نمی توانند از 

چاه ها برای استفاده صنعتی بهره برداری کنند.

10هزارو400انشعابغیرمجازدرمشهد ◾
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب مشهد نیز ضمن 
اشاره به شرایط حاد بارندگی در سال آبی گذشته و 
حال حاضر شهرستان مشهد گفت: سال گذشته 
62درصـــد و امــســال 20درصـــد کمبود بارندگی در 
شهرستان مشهد را شاهد بودیم که این میزان از 
کاهش در طول سالیان گذشته کم سابقه بوده است.

حسین اسماعیلیان درباره انشعاب های غیرمجاز 
به ویژه در بخش باغ ویالها اظهار کــرد: 10 هــزار و 
400 انشعاب غیرمجاز شناسایی شده است که 

با وجود 15هــزار کیلومتر شبکه توزیع آب در کل 
شهرستان بعضاً متخلفان اقدام به نصب انشعاب 
غیرمجاز می کنند. با انجام اقدام های خوب به ویژه 
با همراهی قوه قضائیه و نیروی انتظامی و احکامی 
که صادر شده جریمه های میلیاردی و حبس نیز 
بــرای برخی متخلفان در نظر گرفته شده است. 
مردم بدانند باغ ویالیی که خریداری می کنند به 
احتمال فراوان انشعاب غیرمجاز دارد و پیش از هر 
معامله ای باید برای انشعاب آن استعالم بگیرند تا 

با مشکل مواجه نشوند.
وی گفت: میزان هدررفت واقعی آب )فرسودگی 
شبکه و اتــفــاقــات آب( در ایــن کالنشهر حــدود 
9درصد است که با بهسازی شبکه آب این میزان 

قابل کاهش است.
اسماعیلیان بیان کرد: در حال حاضر 90روستا 
تنش آبی دارنــد که از این میزان انتظار داریــم به 

75روستا با تانکر آبرسانی کنیم.

شهرهاییکهجیرهبندیآبدارند ◾
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب خراسان رضوی 
ــورد وضعیت آبی  نیز در تماسی تلفنی در مـ
شهرهای استان گفت: 30 شهر در استان در حال 
حاضر مشکالت آبی دارند که از این میزان سه یا 
چهار شهر به دلیل مدیریت مصرف، موضوع قطع 
منطقه ای آب در این شهرها را داریم که از آن جمله 
می توان به شهرهای تربت حیدریه، تربت جام و 

تایباد اشاره کرد.
علوی افزود: برای حل مشکل آب تربت حیدریه 
پــروژه انتقال آب از روستای کاج درخت در حال 
اجــراســت کــه تــا ســه ، چــهــار روز آیــنــده بــه اتمام 
ــزوار نــیــز انــتــقــال از  مــی رســد. همچنین در ســب
فوشنجان را در دستور کار داریم که به زودی این 

موضوع نیز انجام خواهد شد.

در نشست خبری مدیران حوزه آب مطرح شد

 فروش پساب در کشف رود تا 
شناسایی10هزار انشعاب غیرمجاز

خبرخبر
روزروز

هیچ کدام از پاساژهای بجنورد، سیستم اطفای حریق فعال ندارند
مسئول پیشگیری سازمان آتش نشانی بجنورد گفت: 
هیچ کدام از پاساژهای شهر بجنورد مجهز به سیستم 
اعالم و اطفای حریق نیستند و برخی از پاساژها هم این 

سیستم را دارند اما از سرویس خارج شده است.
به گــزارش فــارس، جــواد منفردی اظهار کــرد: صاحبان 
مغازه ها در پاساژها و مراکز خرید برای دریافت تأییدیه 

ایمنی به آتش نشانی مراجعه می کنند که در بسیاری از 
موارد مغازه مشکل ایمنی ندارد، اما ساختمان اصلی 

مشکالتی دارد.
وی گفت: به طــور مثال در برخی پاساژهای بجنورد، 
سیستم اعالم و اطفای حریق تعبیه شده، اما پس از 
گذشت سال ها به دلیل عیب یابی نشدن از سرویس 

خارج شده است. در برخی موارد هم لوله کشی انجام 
و مخزن آب تعبیه شده اما آبی در مخزن وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت مواجه شدن با مواردی 
که خارج از ایمنی ساختمان باشد، نامه پیگیری و رفع 
مشکل بــه مسئول ساختمان ارســـال و بــرای مراجع 

قضایی و شهرداری نیز رونوشت زده می شود.

منفردی بــا بیان اینکه در بجنورد حــدود یــک هــزار و 
500مغازه فعالیت دارند، ادامه داد: این در حالی است 
که از ابتدای سال جاری تاکنون در فروردین 33مــورد، 
اردیبهشت 24مــورد و خردادماه 1۸ نفر برای دریافت 
تأییدیه ایمنی به سازمان آتش نشانی بجنورد مراجعه 

کردند که در مجموع تعدادشان 75صنف بوده است.

   هاشم رسائی فر   همزمان با هفته صرفه جویی نشست خبری
در مصرف آب و برق مدیران شرکت های آب منطقه ای 

خراسان رضوی و شرکت آب و فاضالب مشهد در 
نشستی رسانه ای به تشریح شرایط فعلی تأمین و 

مصرف آب پرداختند. در این جلسه گرچه مدیرعامل 

شرکت آب وفاضالب خراسان رضوی به دلیل سفر به 
سبزوار حضور نداشت اما دقایقی تلفنی به برخی 

پرسش های مطرح شده توسط خبرنگاران پاسخ داد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در 
این نشست گفت: شرایط موجود با توجه به کاهش 

بارندگی ها شرایطی خاص است چراکه سد دوستی 
به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین آب مشهد با 

ظرفیت یک میلیارد و 25۰میلیون مترمکعب تنها 
296میلیون مترمکعب ذخیره دارد.

علیرضا طاهری ادامه داد: درخصوص تأمین آب 

مشهد برای آینده، اصل بر تنوع بخشیدن به منابع 
آبی است. طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای 
عمان با 12۰میلیون مترمکعب در سال که آغاز و 
پیشرفت خوبی دارد و انتظار داریم تا چهار سال 

آینده این آب به مشهد برسد، یکی از این منابع است. 

1۰ هزار و 4۰۰ انشــعاب غیرمجاز شناسایی شده اســت که با وجود 15هزار 
کیلومتر شبکه توزیع آب در کل شهرستان بعضًا متخلفان اقدام به نصب انشعاب 
غیرمجاز می کنند. با انجــام اقدام های خوب به ویژه بــا همراهی قوه قضائیه 
جریمه های میلیاردی و حبس نیز برای برخی متخلفان در نظر گرفته شده است. 
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در استان

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

/ج
40

10
28

14
/ج

40
10

37
59

کرایه اتومبیل تفتی
 کرایه خودروهای صفرایرانی

09155156053

ط
/4

01
02

38
6 خرید نقدی

طرح جمع آوری 
خودروهای فرسوده 

09156200857

/ج
14

10
66

5

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

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

ط
/4

01
02

01
6 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

/ج
14

04
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

ط
/1

40
58

59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

/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

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265

/ج
40

10
19

17
/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

پ
/1

40
42

52

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

/ج
40

10
21

52

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

خرید و فروش
تجاری و اداری

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

تخریب ساختمان

گازرسانی

ط
/1

40
70

77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

/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

/ج
40

10
03

35

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

38824494

/ج
40

10
33

94

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

 09153587292-38324530

مشاورین امالک

آسانسور

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1

41
24

56

خریدار عادالنه

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

/ج
14

06
71

7

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

10
70

1

حسابدار

 ج
/ 4

01
00

90
5

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

آموزشگاه نقاشی و
خوشنویسی فرحزاد

شروع ترم تابستانی باشهریه مناسب 
09155523450

/ج
40

10
41

66

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1

40
58

58
/ج

40
10

23
43

خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت

/ج
14

03
77

7

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/4

01
00

35
5

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

آموزشگاه های
تخصصی

خرید و فروش
ضایعات

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

/ج
40

10
41

31

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی خرم دل

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 3063
 به نشانی:قاسم آباد بین رستگاری 9 و 11

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: 09155143219
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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04
14

1



80 درصد 
سدهای 

خراسان جنوبی 
خالی است 

سروی مدیرعامل 
آب منطقه ای 

خراسان جنوبی 
گفت: در حال حاضر 
از حجم ۷۵میلیون 

مترمکعبی 
سد های استان 

تنها 1۵/6میلیون 
مترمکعب معادل 
۲0درصد در این 
سد ها آب ذخیره 

وجود دارد که نسبت 
به مدت مشابه سال 

گذشته  10درصد 
کمتر است.

خبرخبر
روزروز

مــدیــرکــل  رحمانی  عقیل 
ــرات حــکــومــتــی خــراســان  ــعــزی ت
رضــــوی گــفــت: از امـــــروز هیچ 
واحد امالکی اجازه ندارد قرارداد 
تــمــدیــد اجــــاره واحـــد آپــارتــمــان 
ــد و  ــ در کالنشهر ها را 25درصـ
شهرهای کم جمعیت را باالی 20درصد از میزان اجاره 
سال گذشته افزایش دهد، اگر خالف آن مشاهده 

شود واحد پلمب و متخلف جریمه خواهد شد.

حمایت از مستأجران ◾
سیدمرتضی مدنی فدکی در تشریح مصوبه جدید 
تنظیم بازار که در حمایت از مستأجران و در راستای 
کاهش داللی ها و اجاره بهای بــاالی بی ضابطه آن 
صادر شده، در نشست خبری که به مناسبت هفته 
قوه قضائیه برگزار شد، بیان کرد: با پیشنهاد وزارت 
راه وشهرسازی و در جهت ساماندهی بهای رهن 
و اجــاره واحد  های مسکونی در شهرها با توجه به 
نوسان های غیرمنطقی که در این زمینه شاهد بودیم، 

ستاد تنظیم بازار موضوع را مورد بررسی قرار داد.
از همین رو مصوب شد مالکان واحد  های مسکونی که 
در اجاره دیگران قرار دارد، مکلف اند در کالنشهر ها و 
در هنگام تمدید قرارداد اجاره فقط تا میزان 25درصد 

به رقم قرارداد سال گذشته اضافه کنند.
ــرای شــهــر  هــای کــم جــمــعــیــت مــانــنــد  ــ ــم بـ ــ ــن رق ــ ای
تربت حیدریه و... تا سقف 20درصــد قابل افزایش 
است و نه بیشتر، از همین رو اعالم می کنم در صورتی 
ــازار کــشــوری که  کــه خــالف مصوبه ستاد تنظیم بـ
مدتی یک ساله دارد، رفتار شود با قاطعیت برخورد 

تعزیراتی را شاهد خواهند بود.
برهمین اســاس به اتحادیه امــالک مشهد و دیگر 
شهر  های استان اعــالم شــده موضوع را به تمامی 
واحــدهــای صنفی تحت امــرشــان اعــالم و با آن ها 

اتمام حجت کنند. اگر گزارش تخلفی در این زمینه 
به تعزیرات حکومتی واصــل شود متصدی واحد 
امالکی متخلف، طعم جریمه، پلمب و برخورد قاطع 

تعزیرات حکومتی را خواهد چشید.
وی ادامه داد: اگر در جایی هم مالک واحد اجاره ای 
بنا به دالیلی نظیر فروش و یا در اختیار فرزندان قرار 
دادن واحد مذکور درخواست تخلیه واحدی را داشته 
باشد، ابتدا موضوع در شورای حل اختالف مطرح و با 

تأیید آن ها این اقدام صورت خواهد گرفت.

عزم جدی در برخورد با تخلفات پزشکی ◾
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: 
در حوزه رسیدگی به تخلفات پزشکی هم عزم جدی 
داریم. تا به امروز هم با پزشکان متخلف برخوردهای 
قاطعی صــورت گرفته اســت. به هیچ عنوان اجازه 
نمی دهیم بیماران جز درد بیماری مشکل دیگری 
را هم تحمل کنند. ماجرای زیرمیزی گرفتن عده ای 
معدود هم که درمان را به شرط تحویل سکه طال و یا 
وجه نقد انجام می دهند در دستور کار و پیگیری قرار 

داده ایم. چندین سرنخ هم به دست ما رسیده که 
به جد آن ها را دنبال خواهیم کرد. اگر نظام پزشکی 
مشهد پیش از ورود ما ماجرا را حل کرد که هیچ، در 
غیر این صورت به تخلف برسیم برخورد ما مانند چند 
پرونده گذشته سخت و عبرت آموز خواهد بود. لغو 
پروانه فعالیت متخلفان یکی از راه  های برخورد است.
سیدمرتضی مدنی فدکی تصریح کرد: همان طور که 
در گذشته هم به این موضوع اشاره شده، افزایش 
اختیارات تعزیرات حکومتی کمک بسیار خوبی 
برای برخورد قاطع با متخلفان و بازدارندگی از وقوع 
تخلفات کرده است. در گذشته یک متخلف صنفی 
تا پنج مرتبه مورد اعمال قانون قرار نمی گرفت؛ نصب 
پارچه و پلمب را نمی دید، اما در قانون جدید این گونه 
نیست به محض مشاهده تخلف امکان اجرای هر دو 
شیوه تعزیری وجود دارد. در گذشته حین رسیدگی 
به یک تخلف صنفی، نماینده صنف و صمت هم در 
جلسه حضور پیدا می کردند و هیئت مذکور تشکیل 
می شد که اگر یک روز یکی از این افراد نمی آمدند 
دادرســی به تأخیر می افتاد، اما اکنون فقط رئیس 
شعبه به تنهایی اعالم نظر و رأی را صادرمی کند و 
هیچ نهادی حق اعتراض به آرای صــادره را نــدارد و 

اجازه ورود به موضع هم داده نشده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: 
امروزه اگر دستگاهی در امر پیگیری و نظارت بر بازار 
کوتاهی کند، صبر نمی کنیم تا آن ها اقدام کنند، بلکه 
به سرعت تیم  های گشت سیار تعزیرات حکومتی 
وارد عمل خواهند شد. در حال حاضر بیشتر رئیس 
شعبه  های تعزیرات حکومتی به یک نیروی میدانی 
تبدیل شده اند و با گشت سیار به صورت چرخشی 
در بازار حضور پیدا می کنند. این ماجرا فشار زیادی 
روی همکاران ما وارد کرده است اما آن ها برای آرامش 

بازار و خدمت به مردم پای کار ایستاده اند.
همین رویه موجب شد تا از نظر اجرای احکام تعزیرات 

حکومتی، خراسان رضوی در حوزه وصول جرایم و 
اجرای آن ها جزو سه استان نخست در کشور باشد.

وصول 100 میلیارد تومانی جریمه در سه ماه ◾
مدنی گفت: از ابتدای سال جاری 18هزارو 839 پرونده 
به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شده و از این 
تعداد 17هــزارو 770 پرونده هم مــورد رسیدگی قرار 
گرفته است.  خروجی رسیدگی به این پرونده ها منجر 
به صدور رأی محکومیت 2هزارو 400 میلیارد ریالی 
برای متخلفان شد که این رقم بی سابقه  است. این 
موضوع نشان از تالش تعزیرات حکومتی در برخورد 

با متخلفان دارد.
در گذشته 70درصد صدور پرونده ها به حوزه بازار و 
خرده فروشی ها معطوف شده بود که با پیگیری  های 
تعزیرات حکومتی این رویه تغییر کرد و حاال نظارت 
بر رفتار و تحرکات تولید کنندگان، توزیع کنندگان و... 
در دستور کار قرار دارد. این همان خواسته مردم نیز 

است که برخورد با دانه درشت ها نام داشت.
وی بیان کرد: از17 هزار و 770 پرونده مورد رسیدگی 
قرارگرفته هم تعداد 12هزارو 700 فقره آن در مرحله 
اجرای حکم قرار گرفت که بر همین اساس و تاکنون 
درحدود 11 هزار پرونده رأی آن اجرا و منجر به وصول 

حدود 100 میلیارد تومان جریمه شده است.
بیشترین پرونده  های تنظیم شده توسط بازرسان 
اتاق اصناف تهیه و به تعزیرات حکومتی ارسال شده 
است. از ابتدای سال جاری بیش از 160 مورد رأی 
نصب پارچه و پلمب واحد صنفی متخلف اجرا شده 
که بیشترین آن ها یعنی در حدود 80 مورد آن متعلق 
به نانوایی ها بود. از سوی دیگر عدم نصب برچسب 
قیمت در فروشگاه ها بیشترین تنظیم پرونده ها را 
داشته و پس از آن ها هم گران فروشی،عدم رعایت 
بهداشت و کم فروشی در رتبه  های بعدی کشف 

تخلف قرار داشتند.

 مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 
از صدور مصوبه حمایت از مستأجران خبر داد

 تنظیم اجاره نامه ها 
در بنگاه های امالک، زیر ذره بین

در شهر3
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شناسایی ۴۳ کانون بیماری »آنگارای طیور« در استان
43 کانون بیماری آنگارای طیور در خراسان رضوی شناسایی 
و اقدام های کنترلی و معدوم سازی در مرغداری ها انجام شد.
ــل دامپزشکی خــراســان رضــوی به  معاون سالمت اداره کـ
صداوسیما گفت: بیماری آنگارا موسوم به »HHS« در این 
تعداد کانون در استان شناسایی و براساس سیاست های 
بهداشتی هفت کانون مشمول معدوم سازی و سایر کانون ها 

مشمول گذر دوره بیماری با انجام اقدام های کنترلی و درمانی 
شدند. محمود قــربــان زاده افــزود: در جریان معدوم سازی 
صــورت گرفته تاکنون تعداد 272هــزار و 778 قطعه طیور 
معدوم شده اســت. معاون سالمت دامپزشکی خراسان 
رضوی گفت: در صورت شیوع بیماری ویروسی آنگارا در 
مرغداری ها و انجام ندادن اقدام های پیشگیرانه بهداشتی و 

عملیات قرنطینه به موقع، این بیماری و تلفات سنگین آن به 
دیگر واحد های مرغداری سرایت خواهد کرد.

ــزود: رعــایــت شــرایــط و دستورالعمل های  ــان زاده افـ ــرب ق
بهداشتی و قرنطینه ای، عدم رفت وآمد های متفرقه در 
واحد مرغداری، استفاده نکردن از تجهیزات مشترک با 
سایر مرغداری ها، ضدعفونی تجهیزات و وسایل نقلیه 

در حال رفت وآمد به واحد و جلوگیری از ورود پرنده های 
آزاد به انبار ها و سالن های مرغداری ازجمله اقدام های 

پیشگیرانه در این زمینه است.
آنگارا نوعی بیماری عفونی مسری در بین طیور با ابتال و 
تلفات زیاد است که به طور معمول بین جوجه های مرغ 

گوشتی با عمر سه تا پنج هفته بروز می کند.

تلنگر
   تعداد زندانیان نیشابور بیشتر از حدمجاز!
زندان نیشابور دو برابر حدمجاز و ظرفیت، زندانی 

در خود جای داده است . دادستان نیشابور دیروز در 
نشست خبری گفت :ظرفیت زندان نیشابور ۳۴0 نفر 
است اما هم اکنون  800 زندانی در این زندان نگهداری 

می شوند. حسینی افزود: با هماهنگی و دریافت 
مجوز های قانونی از استان برای کاهش و تعدیل 

تعداد زندانیان، تاکنون همه محکومان جرایم مواد 
مخدر نیشابور براساس قانون به اردوگاه کاردرمانی 

شهرستان چناران فرستاده شده اند.

وی با بیان اینکه در برخی زندان های استان مثل 
قوچان و تربت حیدریه ظرفیت خالی وجود دارد، 
گفت: تعدادی از زندانیان نیشابور با هدف تعدیل 

جمعیت به زندان این شهرستان ها فرستاده 
می شوند.

به گزارش صداوسیما، محمد حسینی در ادامه 
تصریح کرد: در حوزه پرونده های کیفری در 1۵ماه 

گذشته، توهین با  ۵هزار و ۲10 فقره و تهدید با 
۴هزار و ۵18 فقره، در صدر جرایم صورت گرفته در 

شهرستان  نیشابور محسوب می شوند.

 جلس��ه مجم��ع عمومی عادی نوبت دوم ش��رکت تعاون��ی مصرف فرهنگیان تربت جام س��اعت ۵ بعد از ظهر روز ش��نبه  
1401/04/2۵ در محل سالن تربیت با دستور ذیل تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با 

همراه داشتن دفترچه عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی 2-رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال 99 و 98 
3-رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی 1400             4- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401 

۵--تصویب بودجه بازپرداخت اعضای مستعفی                                      6- انتخاب هیئت مدیره برای مدت سه سال
 7-انتخاب بازرس برای مدت یکسال 

تذکر:1- صورتی که حضور عضویت در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو 
دیگ��ر و ی��ا نماینده تام االختی��ار واگذار نماید  در این صورت هر عضو عالوه  بر رای خ��ود تا 3رای  با وکالت و غیر عضو 
فقط یک رای با وکالت می تواند داشته باشد .عضو متقاضی اعضای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود در تاریخ 
1401/04/20 لغایت 1401/04/23 از س��اعت 9 الی 12 به دفتر ش��رکت تعاونی با همراه داش��تن کارت شناسایی معتبر و 

شماره عضویت جهت صدور برگه ورود به جلسه مجمع مراجعه نماید. 
رئیس هیئت مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان تربت جام -محمدشریف دامن پاک

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تربت جام 
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هیأت مدیره

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت درساعت 7:30 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/04/30 درمحل 
وکیل آباد62 -مسجداالقصی برگزار میشود .از کلیه اعضاءیا نمایندگان تام االختیار آنان دعوت بعمل می 

آیدجهت اتخاذ تصمیم نسبت به مواردذیل درجلسه مجمع حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1-گزارش هیئت مدیره 2-گزارش بازرس 3-اتخاذ تصمیم درخصوص صورتهای مالی وسود سال1400  
4-اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیشنهادی سال 1401، 5-افزایش سرمایه6 -انتخاب بازرس قانونی 

برای سال مالی 1401 
ضمنا اعضایی که امكان حضور آنها درجلسه مجمع مقدور نمی باشد می توانندحق رای خودرا به موجب 
وکالتنامه کتبی به فرددیگری محول نمایند دراین صورت هریك از سهامداران می توانند حداکثروکالت 
سه نفر دیگر از اعضاءرا به صورت کتبی عهده دار شوند.دراین خصوص اعضایی که قصد دادن وکالت به 
فرد دیگری دارند باید به همراه وکیل مورد نظر شان دریكی از روزهای سه شنبه  و چهارشنبه 28 و 29 
تیرماه دربین ساعات اداری جهت تائید وکالتنامه به محل دفتر شرکت حضور به هم رسانند و ورقه حضور 

در مجمع را دریافت نمایند.
داوطلبان عضویت بازرس موظفند ازتاریخ  انتشار این آگهی حداکثر به مدت یك هفته جهت ثبت نام به 
دفتر شرکت  مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.یادآورمی شود جهت حضوردرجلسه مجمع عمومی، 

همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی خراسان رضوی  »نوبت اول« تاریخ نشر آگهی06 /1401/04 

 بدینوس��یله باطالع کلیه س��هامداران شرکت 
مرغداری پرطاووس ش��یروان میرساند جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول درس��اعت 
10 صبح مورخ 1401/04/17 درمحل ش��یروان، 
کوچ��ه توحی��د 3، پ��الک 7۵، طبقه 1 تش��کیل 
میگردد لذا از کلیه سهامداران دعوت میگردد 

درساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-انحالل شرکت
 هیئت مدیره

 آگهی دعوت از کلیه سهامداران 
شرکت مرغداری پرطاووس شیروان 

)سهامی خاص( بشماره 386 و
شناسه ملی 10860300423
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ش�هرداری حکم آب�اد در نظ��ر دارد برابر مصوبه 
شورای اسالمی شهر نسبت به فروش چند قطعه زمین دارای 
سند شش��دانگ )به ادرس: شهرک س��مت توسعه شهر حکم 
آباد، اراضی واگذار ش��ده به ش��هرداری توس��ط بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی( را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ل��ذا از متقاضی��ان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتش��ار این 
آگهی به مدت 10 روز به دبیرخانه شهرداری حکم آباد مراجعه و 
نسبت به تهیه اسناد و مدارک شرکت در مزایده اقدام نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:
1.ارائه س��پرده بانکی در مزایده معادل 10 درصد قیمت پایه 

ملک و یا واریز وجه نقد به شماره حساب شهرداری حکم آباد
2.در صورت��ی که نفرات اول تا س��وم ش��رکت کننده از انجام 
معامل��ه خ��ودداری نماین��د س��پرده آن��ان به ترتی��ب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
3.شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

4.س��ایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده 
مندرج می باشد.

روابط عمومی شهرداری حکم آباد

آگهی مزایده عمومی شهرداری حکم آباد
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بدینوس��یله از کلیه سهامداران ش��رکت فوق دعوت به عمل می آید تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی که روز 
پنجش��نبه مورخ 1401/04/23 راس س��اعت 18:00 در محل دفتر پارک علم و فناوری خراس��ان واقع در بلوار 
سجاد، نبش امین 2، پالک 28 برگزار می شود شخصًا و یا به نمایندگی با در دست داشتن اصل معرفی نامه کتبی 

)سهامداران حقیقی و حقوقی( حضور بهم رسانند.
دستور کار جلسه: 1- استماع گزارش هیئت  مدیره     

2-  استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
3- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1400

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال
۵- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار برای مدت یکسال

6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت صندوق پژوهش و فناوری 
غیردولتی استان خراسان رضوی )سهامی خاص( به شماره ثبت 33943

بدینوسیله از اعضاء محترم دعوت میشود تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی که در روز پنجشنبه 
محل  در  صبح   10 ساعت   1401/04/23 مورخ 
خیابان  ابتدای  در  واقع  هادی  امام  مسجد 

شارستان برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین
2- طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای1398 و 

 1400
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1401

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 
یکسال

یادآوری:
1- از اعضاء محترمی که مایل به کاندیدا شدن 
میشود  تقاضا  باشند  می  بازرسی  سمت  در 
تعاونی  دفتر  به   1401/04/16 تاریخ  تا  حداکثر 

مراجعه و ثبت نام نمایند.
2- به نمایندگی از عضو غایب در جلسه هر عضو 
فقط سه وکالت و غیر عضو یک وکالت می تواند 
کتبی در دفتر  وکالتنامه  باید  که  باشد  داشته 

تعاونی تا تاریخ 1401/04/16 تنظیم شود.
هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره عام

تریکو کشباف استان خراسان

40
10
41
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
نوبت دوم تعاونی چند منظوره عام
تریکو کشباف به شماره ثبت 2022

و شناسه ملی 10380164339

آگهی فراخوان اعضاء اتحادیه صنف آهنگران اتومبیل و ادوات کشاورزی سبزواربه منظور شرکت در انتخابات هیأت مدیره وبازرس
 در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرائی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی، بدینوسیله از 
کلیه اعضاء دارای پروانه کسب از اتحادیه صنف آهنگران اتومبیل و ادوات کشاورزی شهرستان سبزواردعوت می گردد با در دست داشتن اصل یا 
تصویر پروانه کس��ب به همراه کارت شناس��ایی عکس دار از ساعت 8 لغایت 10/30 دقیقه روز یکشنبه مورخ 1401/04/19 جهت شرکت در انتخابات 
هیأت مدیره و بازرس، شخصًا به نشانی خیابان اسرار جنوبی-خیابان پیشنمازی - حسینیه بقیه اله اعظم)سیدی( مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود 

را از بین افراد ذیل به تعدادپنج نفراعضا هیأت مدیره و یک نفر بازرس انتخاب نمایند.
 الزم به ذکر است بر اساس تبصره ذیل ماده 13 آئین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی اعطاءوکالت جهت دادن رأی ممنوع می باشد 

»رعایت پروتکل های بهداشتی و زدن ماسک در محل برگزاری انتخابات الزامی بوده و از ورود افراد بدون ماسک جلوگیری می گردد«
اسامی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه صنف آهنگران اتومبیل و ادوات کشاورزی شهرستان سبزوار به ترتیب حروف الفبا

1-امیرافچنگ��ی 2-علیرضابازقندی 3-هادی باش��تنی 4-مرتضی خالقی مقدم ۵-زینب رجائی 6-محمدزردکوهی 7-علی ش��ادیان 8-محمدصالحی 
9-محسن قلعه نوئی 10-محمدعلی کرابی 11-فرهادکرابی 12-علی کرمی  13-هادی نودهی  

اسامی داوطلبان سمت بازرس اتحادیه صنف آهنگران اتومبیل و ادوات کشاورزی شهرستان سبزوار به ترتیب حروف الفبا
1- علی کرامتی 2-محمدعلی میرزائی

بهشتی نسب-رئیس هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار

کمیسیون نظارت برسازمانهای صنفی شهرستان سبزوار
)هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی(
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بدینوسیله از کلیه س��هامداران محترم 
ش��رکت پالیز شرق توس )سهامی خاص( 
و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل 
می آید تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه ش��رکت که رأس س��اعت 10:00 
صب��ح روز ش��نبه م��ورخ  1401/04/18 و 
در مح��ل مش��هد: بلوار هنرس��تان � بین 
هنرس��تان 31 و 3٥ پالک 237 تش��کیل 

میشود، حضور بهم رسانند .
 دستور جلسه :

1� تصوی��ب ترازنام��ه  و حس��اب  س��ود و 
زیان ش��رکت  برای س��ال مالی منتهی به 

 1400/12/29
2 � انتخاب بازرسین شرکت 

3 � انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
هیئت مدیره 

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت پالیز شرق توس 

)سهامی خاص(
به شماره ثبت 17086 و شناسه ملی 

10380326656
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شهرداری بردسکن در نظر دارد  به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر بردسکن تعداد 2 دستگاه خودرو وانت پیکان دوگانه سوز خود 
را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند.                                                              

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
زمان توزیع اسناد: از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 10صبح  روز دو شنبه مورخ 1401/04/20.

متقاضی��ان می توانند جهت دریافت اس��ناد مزایده به آدرس : خراس��ان رضوی ، بردس��کن ،بل��وار امام رضا )ع(، میدان فرهنگ،  ش��هرداری 
بردسکن و یا به سایت Bardaskan.ir  مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 2-۵۵422161 -0۵1 واحد مالی.                                                                             محمد حسین مدیح-شهردار بردسکن

شماره حسابمبلغ سپرده)ریال (قیمت پایه )ریال (رنگمدلنام خودروردیف

950/000/00047/500/0000111475414007سفید شیری -روغنی1393وانت پیکان1
650/000/00032/500/0000111475414007سفید شیری -روغنی1387وانت پیکان2

آگهی مزایده )نوبت اول(
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   ایجاد هفت 
بوستان ویژه 
بانوان در مشهد  
نجفی، معاونت 
محیط زیست و 
خدمات شهری 
شهرداری مشهد 
گفت: باتوجه 
به ضرورت 
تخصیص فضاهای 
اختصاصی بیشتر به 
بانوان، ایجاد هفت 
بوستان جدید یا 
فضای اختصاصی 
ویژه بانوان در 
دستور کار قرار 
گرفته است.

در  حاشيه

سیاست 
ناکارآمد وزارت 
جهاد کشاورزی 
در حوزه 
دامی نهاده های 

نماینده بجنورد در 
مجلس با انتقاد از 
عملکرد وزارت جهاد 
کشاورزی در کنترل 
قیمت نهاده های 
دامی، گفت: تورم این 
حوزه، تولیدکننده 
و مصرف کننده را با 
مشکالت متعددی 
رو به رو کرده است.
سیدمحمد پاکمهر 
در گفت وگو با مهر 
اظهار کرد: عملکرد 
این وزارتخانه به عنوان 
نهاد خدمت رسان و 
تسهیلگر در حوزه تولید 
و تضمین امنیت غذایی 
در شرایط فعلی دنیا 
به هیچ عنوان پذیرفته 
نیست.
با ادامه روند فعلی 
مجموعه وزارت 
جهاد کشاورزی 
در حوزه نهاده های 
دام، خسارت های 
جبران ناپذیری به ذخایر 
باارزش ژنتیکی کشور 
وارد خواهد شد.

WWW.QUDSONLINE.IR دوشنبه 6 تیر 1401  27 ذی القعده1443  27 ژوئن 2022   سال سی و پنجم    شماره 9841  ویژه نامه 4220

افقی ◾
 1. ســتــون هــایــی از مـــواد مــعــدنــی کــه از 
کــف غــار بــاال آمــده انــد – ضمیر اتحاد 
2.ریشه داری – فیلسوف فرانسوی  قرن 
19- جذب کننده 3. بازرگان – مادر عرب – 
خون بها – پرنده آش سردکن 4. مجازات 
شرعی – از وسایل گرمایشی منزل - جیوه 
5. سربه  راه – دستار - بااهمیت 6.شهری 
در ایـــالـــت ژنـــو ســوئــیــس - شــهــری در 
آذربایجان شرقی - حرف فاصله 7. بیچاره 
– آهنگر انقالبی ایران باستان – سلطان 
جنگل 8. پــارچــه ای ابریشمی - پارچه 
یا فــرش کهنه و پوسیده- خــراب 9. گاز 
ضدعفونی – مرزها - جاهل 10. سودای 
ناله – قرض و دین - فواق 11. بخشش و 
کرم – خوراکی های ساخته شده از کاکائو 
- قاتل جنگل 12. شترمرغ آمریکایی - 
»گریختن«+»پشت سر« - حرف انتخاب 
13. مرموز – سخنان بیهوده – صوت ندا – 

ریزه 14. ابزار انتقال مایعات – استطاعت 
مالی – هم صدا 15. ویران شده – درجه ای 

در گذشته باالتر از سرتیپ

عمودی ◾
 1. خودکشی – چاقوساز – بـــرادر تــور و 
ایــرج در شاهنامه 2. جانماز – ابــزارکــار 
بنا – امپراتور دیوانه روم باستان 3.افسر – 
چلچراغ – زن و فرزند4. اسبی با نقطه های 
ریــز - پایه – حفره تحتانی قلب – سر 
فوتبالی 5. لنگه در – هوو – رکورددار تمام 
رده هــای سنی پرتاب دیسک کشورمان 
6. خالق – مخترع ماشین بخار 7.حمام 
ــوم و فــامــیــل – ظــاهــر ســاخــتــمــان  ــ – ق
8. سه کیلوگرم – عامل انتقال وراثــت 
– صفت سرعت حلزون – آب ناشنوا 
ــدک 9. خاطر – ســاز کــوبــه ای بومی  – ان
مناطق جنوبی کــشــورمــان - آرایشگاه 
10.رشــتــه ورزشـــی راجــرفــدرر – بررسی، 

تحلیل و شناخت پــدیــده هــای روحــی 
11.جالل و جبروت – الیه درونی لباس – 
کاله انگلیسی 12. دندان سوهان – گهواره 
– زاپــاس – ابرودرهم کشیده 13. ایالتی 
در هندوستان – مانندی – دست آموز 
14.ذوب شده – دیگ دهان گشاد - العالج 
15. مادر باران – تکیه کالم مومن – شهری 
در اســتــان مــرکــزی کــه تغییریافته نام 

آتشدان است

جدول     8401

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

               1 
               2 
               3 

               4 
               5 
               6 
               7 
               8 

               9 
               10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ل و ر ی  س چ  ک ن ا و ا ر ی  ا ن
 2   س ا و ه   ن ا ر   ت و ر ن گ 
 3 ل ی  د ر   ب د ب ی  ن   ن ا گ  ه
 4 ا ل   ش ع ل ه   ا ح  ا د   و ب
 5 ک ه ن   ی  و   پ ی  س ت   ک ر ا
 6 پ   س ر ا ز ی  ر ی    ک س ا   ن
 7 ش ا ب ا ش   و د   ت ا ی  م ر  

 8 ت ر ش ی    ا ز ا د ه   ل ب ی  ک
 9   ا ن ت ی  ک   و ه   ک ا ر و ن
 10 ت   ا ر ا   ب ی  ر م ا ن ی    ج 
 11 ا ر س   ب ا ر ز   ع م   ن م ا
 12 ب و   خ  و ر ش   ک د ا م   ا ل
 13 ن ز و ل   س ت و ا ن   س ک ن ه
 14 ا ب ر ا م   و ل ت   ک ل ی  ک  
 15 ک ه م ل ا ی  ک د ر م ی  خ  ا ن ه

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ــداری  رئیس اداره تــرانــزیــت راهـ
و حمل ونقل جـــاده ای خراسان 
رضـــوی گــفــت: هزینه های زیــاد 
عبور ترانزیتی کاال یا همان »طی 
مسیر« از خــاک ترکمنستان موجب شده 
ناوگان و شرکت های حمل ونقل ایرانی انگیزه ای 
برای ترانزیت کاال از مسیرهای جاده ای همسایه 

شمالی به آسیای مرکزی نداشته باشند.
مرتضی مجردی در گفت وگو با ایرنا افــزود: 
میانه خردادماه بود که ترکمنستان به دو سال 
ترانشیپمنت کــاال در مــرز سرخس خراسان 
رضوی توسط ناوگان ترکمنستانی پایان داد و 
مجوز تردد ناوگان ترانزیتی با دیگر ملیت ها از 
این کشور را صادر کرد. وی گفت: اما از آنجایی 
که عوارض عبور 1/5دالر بر کیلومتر همچنان 
برای هر دستگاه کامیون ترانزیتی ایرانی پابرجا 
بــود، هزینه طی مسیر بــرای ناوگان ترانزیت 
کشورمان زیاد شد ازاین رو شرکت های 
حمل ونقل بین المللی 

ایرانی، ترانزیت کاال از مسیر ترکمنستان را قبول 
نمی کنند. از خردادماه تــردد ناوگان ترانزیتی 
دیگر کشورها مانند ازبکستان، تاجیکستان و 
ترکیه از مسیر ترکمنستان از سر گرفته شده و 
حتی برخی بارهای ترانزیتی ایرانی نیز به ناوگان 

خارجی سپرده شده است.
مــجــردی گفت: البته نــاوگــان ترانزیتی سایر 
ملت ها نیز هزینه طی مسیر را می پردازند اما 
این هزینه 1/5 دالر در هر کیلومتر برای ناوگان 

ایرانی  از همه ملیت ها بیشتر است.
وی به تــداوم گفت وگوها بین مسئوالن ایران 
و ترکمنستان بـــرای رفــع مشکالت یــادشــده 
اشاره کرد و گفت: عالوه بر مسئله هزینه عبور 
ترانزیتی، شــرط تزریق سه دز واکسن کرونا 
توسط رانندگان، منفی شدن تست پی سی آر 
راننده در مــرز سرخس و شرایط خــاص تردد 
ناوگان ترانزیتی از خاک ترکمنستان از دیگر 
چالش های عبور ناوگان حامل کاالی ترانزیتی از 
خاک همسایه شمالی یعنی ترکمنستان است.

باراز یکی از مناطق بسیار دیدنی و 
از زیباترین روستاهای شهرستان 
قاین به شمار می آید که به دلیل 
ــان تــنــومــنــد و  ــتـ ــــودن درخـ دارا ب
کهنسال چنار و قــنــات هــای متعدد، فضای 
مناسبی برای استراحت و فرار از هیاهوی شهر و 

شهرنشینی را فراهم آورده است.
باراز هرچند به دلیل داشتن جنگلی از چنارهای 
کهنسال و تنومند بسیار مشهور اســت، اما 
دارای تنوع محیطی و طبیعی بسیار و باغ ها و 
مزارع گسترده است و به دلیل داشتن آب وهوای 
مطلوب در فصول مختلف سال، مكانی زیبا و 
دل انگیز برای گذراندن اوقات فراغت محسوب 
می شود. در جنگل چنار باراز، تنه های پوشیده 
از خزه، میوه های چنار و برگ های خشک ریخته 
شده بر زمین و بوی رطوبت جنگل، انسان را به 
یاد جنگل های شمال ایران می اندازد. در برخی 
نقاط به دلیل حجم انبوه شاخ و برگ درختان و 
درهم تنیده شدن آن ها، فضا تاریک و بدون نور 

کافی است. همه درختان سرسبز و شاداب بوده 
و در البه الی آن ها می توان چنارهای کهنسالی 
را دید که تنه توخالی دارند و برخی نیز سال ها 

پیش دچار خودسوزی شده اند.
وسعت این جنگل حدود 3کیلومترمربع است. 
در این محدوده عــالوه بر چنار، درختان بید، 
گــردو، سرو و درختان میوه هم دیده می شود. 
عالوه بر 14رشته قنات، وجود 15چنار کهنسال 
با محیط تنه بین 13 تا 17 متر و ارتفاع 16 تا 23 
متر از ویژگی های منحصربه فرد این منطقه 
است. ریش سفیدان باراز، قدمت این درختان 
را با عمر روستا یکی می دانند و می گویند سن 

درختان باالی هزار سال است.
 فاصله روستا تا مرکز شهر قاین 35 کیلومتر 
است و از سمت شمال با روستای کالته سعید، 
از طرف جنوب و جنوب شرقی با روستاهای 
تجن و فلک، از شــرق با روســتــای جزنان و از 

غرب با کوه های مشرف بر پسکوه قاین 
همجوار است.

هزینه های زیاد ترانزیت ترکمنستان
 ناوگان ایرانی را زمینگیر کرد

 »باراز«
 طبیعت شمال در جنوب

مسئول 
ــز پــایــش  ــ ــرک ــ م

ــای زیــســت  ــ ــده هـ ــ ــنـ ــ آالیـ
محیطی شـــهـــرداری مــشــهــد گــفــت: شــدت 
آلودگی هــوای ایــن کالنشهر امسال نسبت 

به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است.
ــدای امــســال  ــت ــزود: از اب ــ رضـــا اسماعیلی اف
ــوا، 15روز روی شاخص  تــاکــنــون کیفیت هـ
»ناسالم برای گروه های حساس« بود در حالی 
که ایــن رقــم در مــدت مشابه پــارســال هشت 

روز بود.
ــای  ــزایــش روزهـ وی اضــافــه کـــرد: عـــالوه بــر اف
ناسالم، شدت آالیندگی نیز بیشتر از سال 
گذشته شده و امسال تاکنون پنج روز کیفیت 
هوای »ناسالم برای همه افراد« به ثبت رسیده 

اســــــــــت 
کــه ایـــن رقـــم در 
مدت مشابه پارسال فقط 

یک روز بود.
ــای  ــ ــده هـ ــ ــنـ ــ ــول مــــرکــــز پــــایــــش آالیـ ــ ــئ مــــســ
زیست محیطی شـــهـــرداری مشهد گفت: 
شهروندان مشهدی طی 97روز گذشته، 14روز 
هوای »پاک« را تنفس کردند که خوشبختانه 
این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال 6 روز 

افزایش داشته است.
اسماعیلی افــزود: تعداد روزهــایــی که هوای 
مشهد شــاخــص »قــابــل قــبــول« داشــتــه نیز 
تاکنون 63روز بوده است که این رقم در مدت 

مشابه پارسال 82 روز بود.
کــالنــشــهــر 350کــیــلــومــتــرمــربــعــی مــشــهــد با 

723کیلومتر گذرگاه محلی، خیابان و بزرگراه، 
3میلیون نفر جمعیت را در خــود جای  /5

داده است.
روند کنونی آلودگی هوای کالنشهر مشهد که 
به طور معمول 70درصد ناشی از فعالیت ناوگان 
حمل ونقل اســت، در سال های اخیر به علت 
تداوم پدیده خشکسالی همراه با افزایش حجم 
گردوغبار و پایداری وضعیت جوی، با سرعت 
رو به تشدید است.به گفته کارشناسان وجود 
واحدهای صنعتی آالینده و تردد خودروهای دودزا 
و آالینده ازجمله علل اصلی آلودگی هوای مشهد 
است که به این موارد باید عبور هواپیماها از آسمان 
شهر به هنگام نشستن یا برخاستن از فرودگاه 
شهید هاشمی نژاد را نیز اضــافــه کــرد کــه سهم 

قابل توجهی درتشدید شرایط دارد.

هشدارهشدار

 افزایش 
شدت آلودگی 
هوای مشهد

 

مردان آسمانی

خبر

تجارت خراسان گردی

شهید سيف هللا ملكی
والدت: 1339/09/10

متولد: شهر درق - گرمه
شهادت: 1360/04/05

محل شهادت: اشنویه
یزدی سرباز وظیفه شهید سیف هللا ملکی 
فــرزنــد اسماعیل ســال 1339 در خــانــواده ای 
کشاورز در شهر درق از توابع شهرستان گرمه 
به دنیا آمد. دوران کودکی را در دامــان پاک و 
پرمهر مادر و خانواده ای مذهبی گذراند. در 
کودکی به شغل چوپانی مشغول بود و پس 
از حدود پنج سال برای امــرار معاش به گنبد 
رفــتــه و بــه شغل خیاطی روی آورد. شهید 
ملکی نخستین کــســی بـــود کــه عکس های 
امام خمینی)ره( را به منطقه گرمه و جاجرم 
آورد و علیه رژیم ستمشاهی تظاهرات کرد. 
شجاعت و جسارت از مهم ترین ویژگی های 
روحــی ایشان به شمار می رفت، به طوری که 
نخستین کسی بــود که در اوایــل ســال1357 
پــس از چهلم شــهــدای تبریز، پرچم مبارزه 
یـــم ستمشاهی را در شهر درق به  علیه رژ
دســت گرفته و بــه صــورت گمنام شعارهای 
ضد رژیم سر مــی داد. پس از پیروزی انقالب 
اسالمی داوطلبانه به خدمت سربازی رفت 
و با گــذرانــدن دوره آمــوزشــی در پــادگــان نوده 
آزادشــهــر، عــازم منطقه عملیاتی کردستان 
شد. سرانجام در ماه های آخر خدمت در یکی 
از پاسگاه های مــرزی اشنویه هنگام درگیری 
باعناصر ضدانقالب و گروهک کومله در پنجم 
تــیــرمــاه1360 بــه شــهــادت رســیــد و بــه عنوان 
نخستین شهید شهرستان در خیل شهدا 

قرار گرفت. 
 

درآمد حدود ۸ میلیارد تومانی 
تراش سنگ های قیمتی

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی خراسان 
جنوبی گفت: هنرمندان استان در سه ماه آغاز 
امسال حدود 8میلیارد تومان درآمــد از محل 

تراش سنگ های زینتی کسب کردند.
ــزود: هنرمندان خــراســان جنوبی  ــ ــوالدی اف فـ
در این مدت 60هــزار قطعه زیــورآالت ازجمله 
نگین انگشتر و گــردنــبــنــد، ســت و نیم ست 
ــا تـــراش ســنــگ هــای تزئینی اســتــان  زیــنــتــی ب
ــزار قطعه آن در بــازار  تولید  کــرده انــد کــه 50هـ
سراسر کشور و عمده آن در خراسان رضوی و 

سیستان وبلوچستان به فروش رسید.
ــیــان ایــنــکــه 750هــنــرمــنــد در بخش  وی بــا ب
تــراش سنگ های قیمتی در خراسان جنوبی 
مشغول بــه فعالیت اند، گفت: کالسدونی، 
عقیق، جاسپر، سیترین، اوپــال، انواع ژئود ها 
و همچنین آنــدالــوزیــت، گــارنــت، تورمالین، و 
کروندوم )یاقوت ها( از انواع سنگ های تزئینی 
خــراســان جنوبی هستند که عمده تولیدات 
نگین و زیـــورآالت هنرمندان استان از سنگ 
عقیق و انواع آن به خصوص عقیق شجر است. 

آبرسانی با تانکر به 430 روستا
ــان ایــنــکــه  ــیـ ــان جــنــوبــی بـــا بـ ــراســ اســـتـــانـــدار خــ
خــشــکــســالــی هــای چــنــدیــن ســـالـــه ســبــب شــده 
430روستای استان با تانکر آبرسانی شوند، گفت: 
آب به عنوان یک موضوع بسیار جدی، اولویت اول، 

دوم و سوم استان است.
ــاعــت خــاطــرنــشــان کـــــرد: مــتــأســفــانــه  ــن جـــــواد ق
خشکسالی 90درصــــد اســتــان را متأثر ساخته، 
مــســئــلــه آب بـــــرای مـــا بــســیــار حــیــاتــی اســـت. 
خــشــکــســالــی هــای چــنــدیــن ســـالـــه ســبــب شــده 

430روستای استان با تانکر آبرسانی شوند.
وی با اشــاره به اقــدام هــای انجام شــده در راستای 
اجرای طرح آبرسانی به بیرجند و طبس، بر تسریع 
در روند عملیات اجرایی فاضالب شهرهای بیرجند، 

سربیشه، فردوس، خوسف و قاین نیز تأکید کرد.
قناعت بــا اعـــالم حمایت و پشتیبانی اســتــان از 
طرح های آبرسانی، اظهار امیدواری کرد که با اجرای 
این طرح، شاهد کاهش هدررفت آب از شبکه توزیع 
و نیز رفع مشکل کم آبی در استان به ویژه در مناطق 

روستایی باشیم.

 نگارخانه »حامی« 
میزبان نمایشگاه گروهی 

سرور یزدی نمایشگاه گروهی نقاشی در 
نگارخانه حامی برپا شد.

به گزارش قدس، در این نمایشگاه گروهی 70اثر 
نقاشی هنرجویان هنرستان البرز به نمایش 

گذاشته شده است.
این نمایشگاه گروهی از تاریخ پنجم تا هفتم 
تیر از ساعت 17 الی 21 در نگارخانه حامی واقع 
در خیابان راهنمایی2، پــالک13 بــرای بازدید 

عالقه مندان دایر است.

ــات جــمــعــیــت  ــ ــجـ ــ ــدادونـ ــ ــاون امـ ــ ــع ــ م
هالل احمر خراسان جنوبی گفت: 

22مسافر پاکستانی که اتوبوس 
آن ها به دلیل نقص فنی در راه 

مانده بود، توسط هالل احمر 
استان اسکان داده شدند.
محمود اکــبــری بــا اشــاره 
ــه ایــنــکــه اتـــوبـــوس ایــن  ب
مسافران در پی نقص 
ــی، 5  کــیــلــومــتــری  ــنـ فـ
قــایــن- بیرجند در راه 
ــود، افــــزود: با  مــانــده بـ
هــمــکــاری امـــدادگـــران 
جمعیت هــالل احــمــر 
ــتــظــامــی،  و عـــوامـــل ان
مــســافــران در مجتمع 
رفاهی شهرستان قاین 

اسکان داده شدند.
ــات  ــ ــجـ ــ ــدادونـ ــ ــاون امـ ــ ــعـ ــ مـ

جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی بــا اشـــاره بــه تــوزیــع یک 

وعــده غذایی بین ایــن مسافران، 
عنوان کرد: یک تیم موقت و یک تیم 

پشتیبان از شهرستان قاین در این امر 
مشارکت داشته اند.

اسکان اضطراری ۲۲مسافر 
پاکستانی توسط هالل احمر 

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت برق 
خراسان شمالی از قطع برق مشترکان 

بدمصرف در این استان خبر داد.
محمد صــدقــی در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کــرد: به بانک ها 
و سازمان های دولتی اعالم 
ــی که  ــود در صــورت ــده بـ شـ
میزان مصرف برق خود را 
در ساعت کــاری نسبت 
ــه تــا  ــتـ ــال گـــذشـ ــ بــــه ســ
30درصـــد و در ساعت 
غـــیـــراداری تــا 60درصـــد 
کاهش ندهند، برق آن ها 

قطع می شود.
وی گفت: با بررسی های 
صـــــــــــورت گــــرفــــتــــه در 
شهرستان ها به تعدادی از 
اداره ها و بانک ها اخطارهای 
الزم داده شد اما با بی توجهی 
به اخطارهای داده شــده، برق 

آن ها قطع شد.
صدقی افزود: برق سه بانک و دو اداره 
بــه علت عــدم توجه بــه مــیــزان مصرف 
ــا، برق  قطع شــد کــه بــا رعــایــت دوبـــاره آن هـ

متصل شد.

 برق مشترکان 
بدمصرف قطع شد

مقدم     شیخ حافظ بهاءالدین عمر ابردهی از عرفای 
مشهور دوره تیموری )قرن هشتم هجری قمری( است که 

پس از »اخی علی«، مهم ترین شیخ کُبْرَوی خطه 
توس بوده است.

وی کــه نــســل ســـوم از سلسله ارادت 
شیخ عــالءالــدولــه سمنانی اســت، از 

تربیت یافتگان و مریدان »اخی علی 
قُتلُغشاه« به شمار می آمد و پس 
از وی در سلسله کبرویه از جایگاه 

ویژه ای برخوردار بوده است.
خراسان دارای حدود 200 مؤسسه 
خانقاهی بوده و یکی از مناطق مهم 
اشاعه تصوف و عرفان در سده های 

هشتم و نهم هجری قمری در والیت 
تــوس، حــدود قریه ویــرانــی به شمار 

می رفته اســت. »اخی علی قتلغشاه 
ویــرانــچــی« یکی از مهم ترین شیوخ 

ْــرَوی خراسان بــوده که در قرن هشتم  ُــب ک
هجری قمری به نمایندگی از شیخ عالء الدوله 

سمنانی و خلیفه اش شیخ عــبــدهللا غرجستانی، در 
روستای ویرانی مستقر بوده و شیوخ چندی را تربیت 
کرده است. او در سال 800 هجری دار فانی را وداع 
گفت. حافظ بهاءالدین عمر ابردهی در کودکی 
به ارشاد یکی از پیروان شیخ عبدهللا 
ــام مــوالنــا  ــه نـ غــرجــســتــانــی ب
ــن  ــ ــدی ــ ــی ال رضــ

علی مایانی به خدمت اخی علی قتلغشاه در ویرانی 
درآمد تا اینکه به جانشینی اخی علی رسید. برخی مشایخ 

در دوره ایلخانیان و تیموریان، روستاهای پیرامون 
طرقبه را به عنوان زاویــه انتخاب می کردند 

و در آن سکنا می گزیدند. شیخ حافظ 
بهاءالدین عمر ابردهی نیز ازجمله این 

مشایخ اســت، که هرچند خلیفه و 
جانشین اخی علی بوده اما در ابرده 
ــی بـــوده،  ــران کــه همسایه غــربــی وی
می زیسته است. مقبره وی نیز در 
ایــن روستا در میان قبرستان حد 
فاصل شاندیز به ابــرده، به صورت 
بنایی ســاده و گنبددار قــرار دارد. 
بنابر متن سنگ قبر وی کــه جلو 
در مقبره اش اســت، او در ماه صفر 
809 هجری قمری درگذشته است. 

بنای فرسوده اما اصیل مقبره قدیمی 
این عارف توسی که تا سال 1378 شمسی 

در گورستانی میان شاندیز و ابرده بر جا بود، 
توسط گروهی از ارادتمندانش تخریب و مقبره جدیدی 

برایش ساخته شد. پسر وی یعنی شیخ حافظ علی 
 بن  بهاءالدین عمر ابردهی یکی دیگر از صاحبان 

کرامات و عرفای برجسته قرن نهم و نماینده 
پدرش در خانقاه گلمکان بوده که پس از 

مرگ، در همین مکان نیز دفن 
شده است. 

»شیخ بهاءالدین ابردهی« عارف مشهور تیموری

نام آوران خراسان
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