
 با هدف تحقق اهداف و سیاست های آستان قدس 
رضوی در حوزه توسعه فعالیت های دانش بنیان تمام 
مجموعه های اقتصادی ذیل بنیاد بهره وری موقوفات 
اقداماتی را در این زمینه دنبال می کنند و شرکت آرد 
قدس رضوی نیز در این خصوص برنامه هایی را در 
دست اجرا دارد. به گزارش آستان نیوز، تأمین گندم، 
آرد و نان، همواره به عنوان یکی از کاالهای اساسی 

و راهبردی در زندگی و معیشت 
مردم مطرح بوده است و در این 
رضوی  قــدس  آرد  شرکت  میان، 
یکی از شرکت های صنایع غذایی 

وابسته به بنیاد بهره وری...

رئیس سازمان صمت استان با اشاره به سرمایه گذاری 900 میلیاردی در بخش صنعت خبر داد

وجود 373 واحد تولیدی راکد در خراسان رضوی
بررسی برنامه های دانش بنیان شرکت 

آرد قدس رضوی برای تحقق شعار سال

هدف گذاری 
 راه اندازی شهرک 
صنایع غذایی در 
شرکت آرد رضوی

2

WWW.QUDSONLINE.IR4221 سه شنبه 7 تیر 1401  28 ذی القعده1443  28 ژوئن 2022   سال سی و پنجم    شماره 9842  ویژه نامه

 کشف مجموعه گچبری های 
دوره ساسانی در »قلعه دختر« 

 سازش در 25درصد 
پرونده های طالق 

 غدیر واالترین رخداد 
در جهان اسالم است

 افزایش ۴۰درصدی اجاره مسکن 
در خراسان جنوبی 
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111

2

2

3

2

4 

سه عضو باند حرفه ای سرقت طال و جواهرات 
در حالی در مشهد دستگیر و از آن ها مقادیر 
زیــادی امــوال مسروقه کشف شد که یکی از 
متهمان در بازداشتگاه قصد داشت با خوردن 
گچ دیوار وانمود به مسمومیت کند تا پس از 

انتقال به مرکز درمانی نقشه فرار را اجرا کند 
که با هوشیاری مأموران پلیس آگاهی استان در 
اجرای نقشه اش ناکام ماند. عقربه های ساعت 
21:30 دقیقه را نشان می داد که صاحبخانه 
برای  را  آپارتمان  فرزندش  و  همراه همسر  به 

ساعاتی ترک کردند. زمان دوری آن ها از خانه 
زیــاد طوالنی نبود و وقتی به خانه برگشتند 
متوجه شدند که به صدا درآمــدن هــای زنگ 
خانه در چند روز اخیر نقشه ای برای سرقت 
بار  را در ذهن چند  مالباخته موضوع  بــوده، 

مــرور می کرد که چــرا با وجــود تکرار به صدا 
درآمدن های زنگ خانه و نبودن کسی پشت در 
به ماجرا شک نکرده و باید همان موقع بیشتر 
دقت می کرد. اما حاال دیگر دیر شده بود؛ چرا 
که وقتی سراغ حدود 500 میلیون تومان طال...

با تالش مأموران عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی نتیجه داد 

دستگیری باند»بزن درروها« و کشف مقادیر زیادی طال
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

ف
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فرمانده مرزبانی اس��تان خراس��ان رضوی معاونت مهندس��ی ف.ا.ج.ا.ا در نظ��ردارد به منظور 
تعمیرات پاس��گاه های مرزی مصالح بامشخصات ارائه ش��ده در اسناد مناقصه و با شرایط زیر، 

نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه اقدام نماید.
الف و ب( در جدول ذیل 

مبلغ مصالح)ریال(آیتم مناقصهردیف
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه)ریال(

مصالح مورد نیاز جهت تعمیرات مطابق 1
30/000/000/0001/500/000/000لیست اسناد مناقصه دریافتی از کارفرما 

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای ) نوبت اول(

ت( مح��ل تامین اعتبار:  از مح��ل طرح های عمرانی 
استانداری می باشد.اوراق خزانه اسالمی 1403

ج( ضمانتنام��ه: ضمانتنامه معتب��ر بانکی یا فیش 
واریزی نقدی به حس��اب اعالمی در اسناد مناقصه 

می باشد. 
د( شرایط اجرای طرح: پیمان به صورت قیمت نهایی 

و تحویل در محل اعالم شده میباشد .
و  ضواب��ط  مطاب��ق  کس��ورات  کس��ورات:  ه( 
ابالغی��ه ه��ای مورد عم��ل در ط��رح ه��ای عمرانی 
حس��اب  مفاص��ا  ارای��ه  و  پرداخ��ت  ف.ا.ج.ا.ا. 
ب��ود. خواه��د  مرب��وط  مراج��ع  ضواب��ط  تاب��ع 
و ( پیش پرداخت: پیش پرداخت برابر آئین نامه 
تضمی��ن معامالت دولتی ب��ه ش��ماره 123402/ت 

50659 ه مورخ 1394/09/22 پرداخت می گردد. 
ز ( مدت اعتبار پیشنهادات:  3 ماه می باشد .

ح( ش��رایط مناقصه گذار: در رد یا قبول تمامی و یا 
هر یک از پیشنهادات، مختار است و به پیشنهادات 
مش��روط، مخدوش و فاقد شرایط مناقصه ، ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
از  مناقص��ه:  اس��ناد  واگ��ذاری  تاری��خ  ط( 

مورخ1401/04/07تا مورخ1401/04/10 می باشد.
ی(  آخرین مهلت قبول پیشنهادات:

  مورخ1401/04/20  تا ساعت 10:00 می باشد.        
ک( تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه:

مورخ1401/04/20  ساعت  13:00می باشد.   
ل( محل بازگش��ایی پ��اکات مناقصه:   ب��ه آدرس 
ش��هرک ش��هید رجائی جنب کالنتری شهید رجائی 

ستاد مرزبانی خراسان رضوی می باشد. 
- لذا از تمامی پیمانکاران دارای گواهی صالحیت 
پیمان��کاری معتبر صادره از س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی  کش��ور  که  در  س��امانه  ساجات 
 WWW.SAJAR.IR س��اجار  و   WWW.SAJAT.IR
قاب��ل رویت ب��وده و دارای حداق��ل رتبه 5  در 
رش��ته ابنیه )دارای ظرفیت مج��از و آزاد برای 
ش��رکت در مناقص��ه متناس��ب ب��ا ب��رآورد کل 
پ��روژه( م��ی باش��ند و دارای گواه��ی صالحیت 
ایمن��ی ص��ادره از وزارت تع��اون، کار و رف��اه 
اجتماع��ی )HSE (، دع��وت می گردد حداکثرظرف 
م��دت 12/ دوازده روز از تاری��خ درج آگه��ی 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 ب��ر ارزش اف��زوده(، صورت های 
مالی حسابرسی شده منتهی به س��ال جاری )برای 
پروژه ها با برآورد  بیش از 10 برابر سقف معامالت 
عمده دولتی(، یك جلد رزومه کاری پنج سال اخیر 
ش��رکت، جهت اع��الم آمادگی ودریافت اس��ناد به 
منظ��ور ارزیابی توان اجرایی کار توس��ط دس��تگاه 
مناقصه گذار به آدرس :شهرک شهید رجائی جنب 
کالنتری شهید رجائی ستاد مرزبانی خراسان رضوی  
مراجع��ه نماین��د.  تلف��ن: 21826639 ، 21826671  

دورنگار  21826637 
هزینه درج  ه��ر دو نوبت آگهی و ثبت قرارداد به 

عهده برنده مناقصه می باشد.

  

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی معاونت مهندسی ف.ا.ج.ا.ا در نظردارد به منظور انسداد نوار مرزی بامشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه و با شرایط زیر، نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه 
اقدام نماید.

الف و ب( در جدول ذیل 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهبرآورد هزینه اجرای کار بر اساس فهرست 1401محل اجرامقدار واحد عنوان پروژهردیف
43/757/432/1372/187/871/606هنگ مرزی تایباد 3900 متر طول  اجرای انسداد نوار مرز 1
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) نوبت اول(

ت( محل تامین اعتبار:  از محل طرح های عمرانی اس��تانداری می باش��د.اوراق 
خزانه اسالمی 1403

ج( ضمانتنامه: ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب اعالمی 
در اسناد مناقصه می باشد.

د( شرایط اجرای طرح: پیمان به صورت فهرست بهایی میباشد .
ه( کسورات: 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 ( پی��ش پرداخت: پی��ش 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( شرایط مناقصه گذار: در رد یا قبول تمامی و یا هر یک از پیشنهادات، مختار 
است و به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد شرایط مناقصه ، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
ط( تاریخ واگذاری اسناد مناقصه:  از مورخ1401/04/07تا مورخ1401/04/10 

می باشد.
ی( آخرین مهلت قبول پیشنهادات:  مورخ1401/04/20  تا ساعت 10:00 می باشد.
ک( تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه:  مورخ1401/04/20  ساعت  13:00می باشد.    
ل( محل بازگشایی پاکات مناقصه:   به آدرس شهرک شهید رجائی جنب کالنتری 

شهید رجائی ستاد مرزبانی خراسان رضوی می باشد. 
- ل��ذا از تمامی پیمان��کاران دارای گواهی صالحیت پیمانکاری معتبر صادره از 
WWW.SAJAT.IR سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در سامانه ساجات
و س��اجار WWW.SAJAR.IR قابل رویت بوده و دارای حداقل رتبه 5  در رشته 
ابنیه )دارای ظرفیت مجاز و آزاد برای شرکت در مناقصه متناسب با برآورد کل 
پروژه( می باشند و دارای گواهی صالحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی )HSE (، 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 ش��ده 
منتهی به سال جاری )برای پروژه ها با برآورد  بیش از 10 برابر سقف معامالت 
عمده دولتی(، یك جلد رزومه کاری پنج س��ال اخیر شرکت، جهت اعالم آمادگی 
ودریافت اسناد به منظور ارزیابی توان اجرایی کار توسط دستگاه مناقصه گذار 
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.

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول ش�رکت تع�اونی مسک�ن شماره 4 شهرداری مشهد در ساعت 16 
روز دوشنبه  مورخ  1401/4/20 در محل دفتر شرکت  واقع در مشهد- بلوار شهید دستغیب - دستغیب 
13 کوچه اول سمت راست پالك 17 طبقه دوم برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند. اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به 
همراه وکیل مورد نظر خود باید از ساعت  9 تا 12 روزهای یکشنبه ) 1401/4/12( و چهار شنبه )1401/4/15( 
به آدرس فوق مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز، ورقه ورود به مجمع برای 
فرد نماینده صادر گردد. که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هرشخص غیرعضو 

تنها یك رأی خواهد بود.
 دستور جلسه :

1-  تمدید مدت فع�الیت شرکت  تعاونی مطابق با ماده  6  اساسنامه تا پایان  شهریور ماه سال 1402 
هیأت مدیره  ف
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آگهـی دعـوت مجمـع عمومی فوق العاده  )نوبت اول(   شماره: 4/2645
شـركت تعـاونی مسكـن شماره 4 شهرداری مشهد    تاریخ انتشار:   7 / 4 /  1401

دعوتنامه مجمع عمومی عادی نوبت اول تعاونی مس��کن پرس��نل کادر تیپ 2 قوچان مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت 
اول ش��رکت تعاونی مسکن پرسنل کادر تیپ 2 قوچان در روز یکش��نبه  1401/05/09 ساعت 9:00 صبح در محل مسجد 
پادگان تیپ 277 قوچان برگزار می گردد لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت به عمل می آید جهت اخذ تصمیم نس��بت به 
موضوعات ذیل در جلس��ه حضور بهم رس��انید. در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند قبل از آن 
با حضور در محل ش��رکت در س��اعت اداری تا روز قبل از مجمع عمومی عادی حق رای خود را موجب وکالت نامه عضو تام 
االختیار خود واگذار نماید لیکن هر عضو می تواند حداکثر 3 وکالت نامه داش��ته باش��د و الزم به ذکر اس��ت متقاضیان 
کاندیداتوری بازرس��ی ش��رکت حداکثر تا مورخه 1401/04/25 خود را به ش��رکت تعاونی مسکن تیپ 2 واقع در میدان 

فلسطین شهرستان قوچان جنب کانون بازنشستگان ارتش معرفی نمایند. 
1-بیالن کار بازرسان و هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن                2-طرح تصویب صورت های مالی سال 1400 شرکت 

3- وضعیت فاز های 9 گانه شرکت                                                         4- انتخاب بازرسال مالی سال 1401
 5- پیش بینی بودجه مالی سال 1401                                                    6-در خصوص انعقاد های قرارداد های شرکت 

7-وضعیت فاز 2 گلمکان                                                                          8- وضعیت پروژه ثامن ٪

هیئت مدیره تعاونی مسکن پرسنل کادر تیپ 2 قوچان

شركت تعاونی مسكن پرسنل كادر تیپ 2 قوچان

ح
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 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول  شرکت تعاونی مسکن شماره 4 شهرداری مشهد درساعت 16 
روز  دوش��نبه مورخ  1401/5/10 در محل دفتر ش��رکت  واقع در مشهد- بلوار شهید دستغیب- دستغیب 
13 کوچه اول سمت راست پالك 17 طبقه دوم برگزار میشود. از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.  اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به 
همراه وکیل مورد نظر خود باید از ساعت 9 تا 12 روزهای یکشنبه )1401/5/2( و چهار شنبه )1401/5/5( 
به آدرس فوق مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز، ورقه ورود به مجمع برای 
فرد نماینده صادر گردد. که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هرشخص غیرعضو 

تنها یك رأی خواهد بود.
 دستور جلسه :

1-  طرح و تصویب صورته�ای مالی سالهای 99 13 و 1400 پس از استم�اع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2-  طرح و تصویب بودجه پیشنه�ادی سال 1401

3-  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
4- تعیین شرکت حسابرسی برای سال مالی 1401 از بین شرکتهای مورد تائید )عضو حسابداران رسمی(

5- تعیین تکلیف و نحوه دریافت بدهی  از اعضای بدهکار
ضمنًا داوطلبان عضویت در بازرسی شرکت تعاونی موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت پنج 

روز جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارك الزم را ارائه و ثبت نام نمایند.
ف هیئت مدیره 
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آگهـی دعـوت مجمـع عمومی عـادی سالیانه )نوبت اول(    شماره:4/2644 
شـركت تعـاونی مسكـن شماره 4 شهرداری مشهد    تاریخ انتشار:   7 / 4 /  1401

ب��ا توج��ه ب��ه آگه��ی انح��الل ش��رکت کش��ت و 
صنع��ت  فدک زرین پارس  س��هامی خاص منتش��ره 
در روزنام��ه رس��می کش��ور مورخ��ه 1400/10/13 
ب��ه ش��ماره روزنام��ه 22371 در صفح��ه 84 درج 
گردیده اس��ت بدینوس��یله طبق م��اده 225 قانون اصالحی تجارت از کلیه بس��تانکاران احتمالی ش��رکت 
دعوت می ش��ود ظرف مدت 6 ماه از انتش��ار اولین آگهی بادردس��ت داشتن اسناد مدارک مثبته به مدیر 
تصفیه ش��رکت آقای امیر محس��ن بیدگلی مقدم  به نش��انی بجنورد خیابان 17 شهریور جنوبی -نبش 17 
شهریور 28 - طبقه باالی کاشی و سرامیک حمزانلویی پالک 332 -  کدپستی9414784117مراجعه نمایند

مدیر تصفیه امیر محسن بیدگلی مقدم 

آگهی دعوت از بستانكاران شركت كشت 
و صنعت فدک زرین پارس  )سهامی خاص( 

شماره ثبت 4638 شناسه ملی 10380635760 
)در حال تصفیه(
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با توج��ه به آگهی انحالل ش��رکت ف��دک نصیران 
توس  سهامی خاص منتشره در روزنامه رسمی کشور 
مورخ��ه 1400/10/23 به ش��ماره روزنامه 22379 در 
صفحه 54 درج گردیده اس��ت بدینوسیله طبق ماده 
225 قانون اصالحی تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت دعوت می شود ظرف مدت 6 ماه از انتشار 
اولین آگهی بادردست داشتن اسناد مدارک مثبته به مدیر تصفیه شرکت آقای عرفان کیومرثی به نشانی 
مشهد بزرگراه سپهبد شهید قاسم سلیمانی حد فاصل میدان جمهوری اسالمی و جهاد مجتمع آبادگران برج 

اداری آفتاب طبقه نهم  کدپستی9176983536مراجعه نمایند.
مدیر تصفیه عرفان کیومرثی

آگهی دعوت از بستانكاران شركت فدک 
نصیران توس   )سهامی خاص( شماره ثبت 34169 
شناسـه ملـی 10380494097 )در حال تصفیه(
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   دشمن به دنبال 
 جدایی مردم
 از نظام است  
سردار اسماعیل 
فرجی، فرمانده سپاه 
خراسان شمالی 
گفت: دشمنان پس 
از رحلت پیامبر 
اکرم)ص( سعی 
کردند مسیر اسالم 
را منحرف کنند؛ 
اکنون نیز هدف 
دشمن ناامیدی 
مردم و جدایی آن ها 
از نظام و والیت 
است، بنابراین باید 
مقابل هجمه های 
رسانه ای دشمن 
ایستادگی کرد.

خراسان رضوی

مهدی توحیدی رئیس 
ــعــت، مــعــدن  ــان صــن ــ ــازم ســ
و تــجــارت خــراســان رضــوی با 
اشــاره به اینکه ارتباط بخش 
خصوصی و سازمان صمت 
ارتباط نزدیک و صمیمانه ای 
ــت و مجموعه  ــرد: اولــویــت دول اســت، اظــهــار ک
صنعت، معدن و تجارت حمایت کامل از تولید 
داخــل، توسعه معادن، همچنین راه  انـــدازی و 
کمک به بازگشت واحد های راکد به چرخه تولید 
و در بخش تجارت اولویت ما توسعه مــراودات 
اقــتــصــادی و صـــادرات و واردات بــا کشورهای 

همسایه است.
ــی در کــنــفــرانــس مــطــبــوعــاتــی در جمع  رجــب
خبرنگاران به مناسبت روز ملی صنعت با ارائه 
آماری با ذکر اینکه تنها در سه ماهه سال جاری 
98 پروانه بهره برداری بــرای واحد های تولیدی 
صـــادر شــده کــه در حـــدود 900مــیــلــیــارد تومان 
سرمایه گذاری در این بخش انجام گرفته و برای 
حدود هزارو900 نفر اشتغال ایجاد شده، ادامه 
داد: در سه ماهه نخست سال جــاری بیش از 
60واحــد تولیدی بین 20 تا 200درصـــد ارتقای 

ظرفیت تولید داشته اند.
وی خاطرنشان کــرد: با تالش و برنامه ریزی که 
انجام شد موفق شدیم 12 واحــد تولیدی را که 
در ســال گذشته به دالیــل مختلف دچــار رکود 

در تولید شده بودند به چرخه تولید برگردانیم.

وارداتبدونمحدودیتماشینآالت ◾
رجبی در بخش دیگری از صحبت های خود 
با اشــاره به اینکه یکی از کارهای ما در سازمان 
صمت شناسایی گلوگاه های توسعه صنعت، 
معدن و تجارت اســت، گفت: سقف واردات 
مــاشــیــن آالت خــط تولید بـــرای واحــدهــایــی که 
ــد نامحدود اســت، اما  پروانه بهره برداری دارن
یکی از مشکالتی که در استان وجود داشت و با 
موافقت وزارت صمت حل شد این بود مقرر شد 

عده ای از تولیدکنندگانی که دارای جواز تأسیس 
یا به عبارتی یک موافقت اصولی بودند و تنها تا 
500هزار دالر حق واردات ماشین آالت را داشتند 
بتوانند متناسب با پیشرفت عملیات عمرانی 

و بدون سقف، ماشین آالت خود را وارد کنند.
رئــیــس ســـازمـــان صــمــت خـــراســـان رضــــوی در 
پاسخ به پرسش قدس در خصوص اینکه چرا 
حساب های بسیاری از واحــدهــای تولیدی در 
خــارج از استان اســت و مالیات و گــردش مالی 
آن ها برای رونق تولید دراستان هزینه نمی شود، 
بــا بیان اینکه اگــر حساب درمشهد و استان 
تأسیس شده باشد این مالیات باید در مشهد 
پرداخت شود، افزود: توصیه ما به همه واحدهای 
تولیدی این است که حساب های آن ها در مکان 
تولیدشان باشد، اما بحث مالیات ارتباطی به 
اینکه شماره حساب در کدام شهر باشد ندارد و 
به ثبت شرکت در محدوده ثبت شده برمی گردد. 
ــال حاضر  ــده، درحــ بــا فعالیت های انــجــام شـ
شرکت های تولیدی به خصوص در بخش معدن 
همه حساب هایشان در استان است و مالیات ها 

هم در استان دریافت و هزینه می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
در حــوزه صنعت براساس آخرین بررسی های 

ــه  ــ ــروان ــ ــزارو700پ ــاکــنــون از 5هــ انـــجـــام شـــده ت
ــد و  ــ ــد راکـ ــ ــرداری مـــوجـــود، 373 واحـ ــ ــره ب ــهــ ــ ب
ــزود: نوع  دچارمشکالت تولیدی هستند، افـ
محصول تولیدی برخی از ایــن هــا بــا توجه به 
گذشت زمان دیگر کشش الزم را ندارد که باید 
کمک شوند تا خط تولید خود را تغییر دهند و 
برخی از واحدها هم مشکالت سرمایه در گردش 
دارند که از طریق ستاد تسهیل مشکالت آن ها 

در حال برطرف شدن است.
رجبی با بیان اینکه 50 پرونده بــرای واحدهای 
راکــد خراسان رضــوی در ستاد تسهیل استان 
تشکیل شده و برخی از واحدهای تولیدی حتی 
ماشین آالت و تجهیزات خود را جمع آوری کردند 
،افــزود: برخی از واحدهای تولیدی مشکالتی 
در مدیریت و سهام داری دارند و برخی دیگر با 
هدف صادرات تولیداتی داشتند که با مشکالتی 

در این زمینه روبه رو شدند.
وی در خصوص قطعی برق صنایع و مشکالت 
به وجــود آمــده در این خصوص بــرای واحد های 
تولیدی با بیان اینکه با کمال تأسف سرمایه گذاری 
چندانی درحــوزه زیرساخت ها صورت نگرفته و 
شاهد قطعی برق و زمان بندی مدیریت بار در این 
بخش هستیم، عنوان کرد: امسال سعی کردیم 

زمان بندی را مدیریت کنیم و واحدهای تولیدی که 
در گذشته از قطعی برق دچار خسارت شده بودند 

از قطعی برق مستثنا شدند.

شعارهایتازهبرایمشکالتکهنهتولید ◾
نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت هم 
در ایــن نشست با اشــاره به اینکه بسیاری از 
مشکالت ما در بخش تولید از سال های پیش 
بارها تکرار شده اما اتفاق خاصی نیفتاده است، 
افــزود: با توجه به شعارها و مسائلی که پیش 
از انتخابات بیان می شد همه امید داشتیم 
اتفاقات بهتری در حوزه تولید رقم بخورد اما هنوز 

بسیاری از مشکالت پابرجاست.
حسن حسینی با تأکید براینکه اقتصاد ما کامالً 
سیاسی شده و این طور نبوده که اقتصاد بتواند 
مشکالت و راهکارهای خود را پیدا کند، ادامه 
داد: اقتصاد در کشور بــه هیچ عــنــوان علمی 
نیست، هرچند کسانی که در کشور صاحب 

قدرت هستند این مسئله را قبول ندارند.
وی افزود: ما نمی دانیم اقتصاد حاکم بر کشور 
ــه داری اســت یــا مبتنی بــر اقتصاد  مــا ســرمــای
مقاومتی، امــا چیزی کــه مشخص اســت این 
است اقتصاد در کشور ما در پیچ خبرها می گردد 
و مثالً وقتی فالن مسئول خارجی وارد کشور 
می شود دالر 1000تــومــان پایین می آید و فالن 
مــســئــول کــه از کــشــور خـــارج مــی شــود دوبـــاره 

2000هزار تومان باال می رود.
حسینی با انتقاد از اینکه شعارهای توسعه ای و 
حمایت از تولید بسیار جلوتر از عملکردهاست، 
عــنــوان کــرد: بــا وجــود ایــن شعارهای حمایتی 
هر کس در تولید نباشد و مشکالت تولید را لمس 
نکرده باشد فکر می کند همه مسائل حل شده، 
در صورتی که چنین چیزی نیست و بسیاری از 
مشکالت سرجای خود باقی مانده است. نمونه 
بارز آن این است ما هنوز در تأمین زیرساخت ها 
مثل تأمین آب، برق و گاز که عامل اصلی توسعه 

است مشکل داریم.

رئیس سازمان صمت استان با اشاره به سرمایه گذاری 900 میلیاردی در بخش صنعت خبر داد

وجود 373 واحد تولیدی راکد در خراسان رضوی

خبرخبر

وزش بادهای شدید در روزهای گرم آیندهجلسه جهاد تبیین در اندیشه مقام معظم رهبری
ــت بـــســـیـــج امــــــام  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــاه مـ ــ ــگـ ــ ــایـ ــ ــت پـ ــمــ ــ بــــــه ه
ــورای اســـالمـــی شهر  ــ ــعــالــی( شـ خــامــنــه ای)مــدظــلــه ال
مشهدالرضا)ع(؛  جلسه نخبگانی-بصیرتی با موضوع 
"جهاد تبیین در اندیشه مقام معظم رهبری" با حضور 
دکتر حمیدرضا مقدم فر، مشاور رســانــه ای فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، جمعی از اعضای 

شورای اسالمی شهر مشهد مقدس، جانشین و شورای 
فرماندهی حــوزه مقاومت بسیج ادارات و کارمندان 
شهدای شهرداری و شورای اسالمی مشهدالرضا علیه 
السالم، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج امام خامنه ای 
حفظه هللا شورای اسالمی مشهدالرضا علیه السالم و 

بسیجیان محترم برگزارشد.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی 
گفت: با توجه به بررسی نقشه ها و مدل های هواشناسی 
شاهد افزایش سرعت وزش باد و ایجاد گرد و خاک در 

استان خواهیم بود.
زهرا آهنگرزاده افزود: شدت وزش باد در بیشتر مناطق 
همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و دید همراه 

خواهد بود و در نواحی بادخیز استان احتمال بروز 
خسارت وجود دارد. 

وی اظهار داشت: انتظار ماندگاری هوای گرم در استان 
وجود دارد و پیش بینی می شود در ابتدای هفته آینده 
ــوار شرقی اســتــان از شــدت گرما  در نیمه شمالی و ن

کاسته شود. 

غدیر
    غدیر واالترین رخداد در جهان اسالم است
 امام جمعه بجنورد غدیر خم را واالترین رخداد در 

جهان اسالم دانست و گفت: این جشن بزرگ باید 
امسال پرشورتر و پررنگ تر از گذشته برگزار شود.

به گزارش مهر، حجت االسالم والمسلمین رضا نوری 

در نشست مشترک بنیاد مهدویت و بنیاد بین المللی 
غدیر، اظهار کرد: بنیاد غدیر به عنوان سیاست گذار 
و هدایت کننده، با هماهنگی سایر ادارات و نهادهای 

دولتی و غیردولتی جهت دهی معنوی و اجتماعی 
به برنامه های دهه والیت و امامت را برعهده دارد و 

ضرورت دارد همه دستگاه ها به این نهاد معنوی کمک 
کنند. وی افزود: برنامه های دهه والیت امسال باید 

پرشورتر از سنوات گذشته برگزار و طرح هایی نظیر 
سفره غدیر، بازسازی واقعه غدیر و... پررنگ تر اجرا 

شود. همچنین طرح اطعام خانوادگی از هم اکنون 

توسط رسانه ها تبلیغ شود تا هر کسی به اندازه 
نیاز خود در این ایام نذری دهد. سازمان تبلیغات و 

هیئت های مذهبی نیز از تمامی ظرفیت ها برای 
برگزاری ایامی معنوی و پرشور در دهه والیت استفاده 
کنند و در این زمینه حساسیت بیشتری به خرج دهند.

 سازش در 25درصد 
پرونده های طالق 

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی اعالم کرد: 
سازش  زوجین متقاضی طالق در این استان به 

25 درصد رسید.
بـــه گـــــزارش خـــبـــرگـــزاری صــداوســیــمــا، دکــتــر 
مسعود فــیــروزی به آمــار متقاضیان طــالق در 
»سامانه تصمیم« استان اشــاره کرد و گفت: 
پارسال 32هــزار پرونده برای متقاضیان طالق 
در استان تشکیل شد که 17هــزار نفرشان به 
صورت یک طرفه و توسط زوجه تقاضای طالق 
داشته اند و 3هزارو500 مورد نیز تقاضای طالق 

به صورت یک طرفه توسط زوج بوده است.
وی ادامــه داد: همچنین 11 هــزار و 900 پرونده 
نیز با تقاضای توافق دوطرفه برای طالق مراجعه 
کرده اند که از کل این تعداد متقاضی، 30هزار 
و ۴00 مورد به مراکز مشاوره ارجاع و990 مورد 
به صورت مستقیم به دفاتر قضایی راهنمایی 
شده اند تا در دستگاه قضایی برایشان تعیین 

تکلیف شود.
این مسئول اضافه کرد: همچنین حدود هزار 
نفر از ایــن تــعــداد، از تقاضای طــالق انصراف 

داده اند.
به گفته فیروزی بهزیستی خراسان رضوی برای 
۴هــزار نفر از مراجعان سامانه تصمیم، یارانه 

مشاوره پرداخت کرده است.
وی گفت: در خراسان رضوی سازش از 17درصد 
در سال گذشته به 25درصــد در شرایط کنونی 
افزایش یافته که یک موفقیت خوب برای استان 

ما به حساب می آید.

 اجرای طرح بازرسی بازار 
با حضور فرماندار مشهد

با حضور فرماندار مشهد طرح تشدید بازرسی 
بازار کاال و خدمات اطراف حرم مطهر رضوی به 

مرحله اجرا درآمد.
به گزارش مهر، محسن داوری در حاشیه طرح 
تشدید بازرسی بازار کاال و خدمات اطراف حرم 
مطهر رضوی که با حضور مسئوالن حوزه بازار 
صورت گرفت، اظهار کرد: از مردم توقع داریم 
در مواردی که احساس می کنند تخلفی صورت 
گرفته همراهی کرده و تخلفات مشاهده شده را 

اعالم نمایند تا بررسی انجام شود.
ــرد: اطــالعــات مردمی  فــرمــانــدار مشهد بیان ک
می تواند به نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات 
بــرخــی از واحــدهــای صنفی و غیرصنفی که 
ــن ایـــام ســوءاســتــفــاده کنند،  مــی خــواهــنــد از ای

کمک کند.
داوری افزود: نداشتن پروانه کسب، گران فروشی 
و مشکالت بهداشتی بیشترین تخلفات در 
سرکشی از بازار بود. یک قصابی گران فروشی 
و تقلب در فــروش داشــت و پلمب شــد، چند 
رســتــوران در حــوزه بهداشتی و پــروانــه کسب 
مشکل داشتند کــه بــرخــورد قانونی شــد، به 
گران فروشی یک مرکز اقامتی نیز رسیدگی شد.
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در استان

رئیس اتحادیه مشاوران امالک بیرجند گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون اجاره بهای مسکن در 
خراسان جنوبی به طور میانگین 30 تا ۴0 درصد 
افزایش داشته است و از اواخــر خــرداد آرامش 

نسبی در بازار اجاره برقرار شد.
علیرضا اربابی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 
دولت افزایش 25درصدی را برای اجاره مسکن 
تعیین کــرده امــا تــورم نقش مهمی در افزایش 

یکباره اجاره بها داشته است.
وی بــا بیان اینکه ســال هــای گذشته اجـــاره در 
خراسان جنوبی خیلی کمتر از میانگین کشوری 
بــود، افـــزود: دفترچه ضریب معامالت امالک 

هم در تعیین نرخ اجاره بهای هر منطقه اثرگذار 
است و مالکان چون براساس آن ضریب باید 
مالیات پرداخت کنند اجاره بها را نیز به همان 

نسبت در نظر می گیرند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک بیرجند گفت: 
برنامه دولت برای تمدید خود به خود اجاره بها 
نیز زمانی کــارســاز اســت که مستأجر هنوز در 
محل حضور داشــتــه باشد بنابراین ایــن طرح 

شامل حال مستأجران جدید نمی شود.
وی با تأکید بر اینکه مشاوران امالک در تعیین 
نــرخ اجـــاره نقشی نــدارنــد، افـــزود: حق الزحمه 
مشاور امــالک درخــصــوص اجــاره ثابت است، 

بنابراین فرقی نمی کند با چه مبلغی ملک به 
اجاره داده شود و هرچه میزان اجاره کمتر باشد، 

مشتری بیشتر است.
اربابی افزود: در برخی نقاط شمال شهر شاهد 
افــزایــش 70 تــا 100 درصـــدی نــرخ اجــاره بــهــا هم 
بوده ایم در حالی که امالک گران تر 25 تا 30درصد 

افزایش اجاره داشته اند.
وی راه انـــــدازی پــویــش هــای مــردمــی بـــرای کمک به 
مستأجران را اثرگذار دانست و ادامــه داد: تمدید 
خودکار یک ساله قراردادهای اجاره سال 1۴01 با تعیین 
سقف افزایش هنوز در خراسان جنوبی اجرایی نشده 

و ما نیز این خبر را از رسانه ها شنیدیم.

تلنگر تلنگر 

افزایش ۴۰درصدی 
 اجاره مسکن 

در خراسان جنوبی 

ج
/4
01
04
18
8

  نخستین بار
 عضواتحادیه
حمل انواع کاال 
نیسان/ خاور

09938821576
37113699

ج
/4
01
03
75
9

کرایه اتومبیل تفتی
 کرایه خودروهای صفرایرانی
09155156053

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
/1
41
06
65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/4
01
01
71
4

نقاشی گلستان رنگ روغنی، 
پالستیک، آکرولیک بتونه کناف

تعمیرات، پایین ترین قیمت
09152020678-09158080678

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ط
/4
01
00
22
0

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/4
01
00
58
6

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265

ج
/4
01
01
91
7

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/4
01
00
33
5

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

38824494

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

09155597618-37532823

ط
/1
41
14
07

گازرسانی

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

ط
/1
41
14
48

عالی ومناسب
تعمیرات بنایی 

وبازسازی 
بناهای قدیمی 
09151118806

دفترمهندسی معماری نیکخو

ج
/1
41
24
67

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
41
24
56

خریدار عادالنه

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

09302978698

ط
/4
01
02
42
1

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

پ
/1
40
42
53

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک
504

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی



کشف 309فقره 
انواع سرقت در 

مشهد 
سرهنگ دهقانپور، 

فرمانده انتظامی 
مشهد گفت: با 

اجرای یک طرح 
امنیت محله محور 

241 متهم به سرقت، 
18 فروشنده مواد 

مخدر و 168 معتاد 
متجاهر دستگیر و 
جمع آوری شدند. 
متهمان پرونده به 

309 فقره انواع 
سرقت هم اعتراف 

کردند.

خبرخبر
روزروز

عقیل رحمانی ســه عضو 
بــانــد حـــرفـــه ای ســرقــت طــا و 
جواهرات در حالی در مشهد 
ــا مقادیر  دســتــگــیــر و از آن هــ
ــادی امــوال مسروقه کشف  زی
شــد کــه یــکــی از مــتــهــمــان در 
بازداشتگاه قصد داشت با خوردن گچ دیوار وانمود 
به مسمومیت کند تا پس از انتقال به مرکز درمانی 
نقشه فرار را اجرا کند که با هوشیاری مأموران پلیس 

آگاهی استان در اجرای نقشه اش ناکام ماند.

سارقاندرخانههارامیزدند! ◾
عقربه های ساعت 21:30 دقیقه را نشان می داد که 
صاحبخانه به همراه همسر و فرزندش آپارتمان را 
برای ساعاتی ترک کردند. زمان دوری آن ها از خانه 
زیاد طوالنی نبود و وقتی به خانه برگشتند متوجه 
شدند که به صدا درآمدن های زنگ خانه در چند 
ــوده، مالباخته  روز اخیر نقشه ای بــرای سرقت ب
موضوع را در ذهن چند بار مرور می کرد که چرا با 
وجود تکرار به صدا درآمدن های زنگ خانه و نبودن 
کسی پشت در به ماجرا شک نکرده و باید همان 
موقع بیشتر دقت می کرد. اما حاال دیگر دیر شده 
بود؛ چرا که وقتی سراغ حدود 500 میلیون تومان 
طا و جواهرات رفتند با در باز گاوصندوق و سرقت 

آن ها روبه رو شدند.
موضوع دیگری که نشان مــی داد سارقان بسیار 
حرفه ای هستند ایــن بــود که طاهای سرقتی با 
مقداری طای بدلی مخلوط شده بود که تمامی 
بدلیجات کنار گذاشته شده و هر آنچه اصلی بود 

با خود برده بودند.
این واقعه به مأموران پلیس اطاع داده می شود 
و با توجه به رفتار ســارقــان، موضوع به تیم های 
عملیات ویــژه پلیس آگاهی سپرده می شود. در 
ادامـــه پــرونــده ای در همین رابطه در یک شعبه 
بازپرسی مفتوح و مقام قضایی دستورات مورد 
نیاز برای انجام دیگر اقدام های فنی و پلیسی را به 

مأموران داد.
ــار مــأمــوران  بــررســی هــای مــیــدانــی در دســتــور ک
عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار می گیرد 

و در نخستین مرحله ضمن بررسی محل وقوع 
ــی بــردنــد  جـــرم و کــشــف ســرنــخ هــای مــوجــود پ
اعضای این باند بیش از سه نفر هستند و هر 

کدام وظیفه ای خاص بر عهده دارند.
کمی دورتـــر از محل سرقت و پــس از استخراج 
تصاویر دوربین های مداربسته یک واحد مسکونی، 
مشخص شد آن هــا در شب واقعه ســوار بر یک 
دستگاه خودرو سواری ال90 به منطقه آمده بودند.

هرسرقتبایکپالکسرقتی ◾
امــا موضوعی که کــار را کمی پیچیده تر می کرد 
پاک خودرو سارقان بود؛ چرا که بررسی های اولیه 
کارآگاهان معلوم کرد پاک متعلق به یک خودرو 
دیگر است و چند ساعت پیش از اجــرای نقشه 
از روی یک سواری دیگر کنده شده و روی خودرو 

سارقان نصب شده بود.
سلسله پیگیری های پلیس ادامه داشت که چند 
سرقت دیگر هم توسط اعضای این باند رخ داد و 
باز هم طا و جواهرات شهروندان در مناطق جال 

آل احمد، هفت تیر و... سرقت شد.
ردگیری دیگر سرنخ ها فرضیه ای تــازه پیش روی 
مأموران پلیس گذاشت و موضوع این بود که آن ها 
از استانی دیگر به شهر مشهد آمده و پس از هر 
سرقت احتمال خــارج کــردن امـــوال مسروقه از 
شهر وجود دارد. بررسی همین موارد در دستور کار 

پلیس بود که مستندات جدید از استفاده اعضای 
این باند از انواع خودرو نظیر پارس، 206 صندوقدار، 
دنــا پــاس و تیبا در جــرایــم مــذکــور خبر مــی داد، 
البته با پاک سرقتی که هر بار از روی خودرو های 

شهروندان باز می کردند.

قطعدستدرانتظارسارقان ◾
سرانجام چندین روز کار شبانه روزی و دقیق، ردی 
از سه عضو این باند حرفه ای را نمایان کرد و حتی 
مشخص شد این افراد همراه با اعضای خانواده 
خود به مشهد آمده و اهل کرمانشاه هستند. به 
سرعت محل حضور این افراد به محاصره درآمد 
و در پی یک عملیات ضربتی سه عضو این باند 
دستگیر و از ناحیه آن هــا مقادیر زیـــادی طــا و 

جواهرات سرقتی کشف شد.
با دستگیری سه عضو این باند نمایان شد که 
آن ها تا به این لحظه بیش از هشت فقره سرقت 
)طــی سه روز( با همین شیوه در شهر مشهد 
صورت داده انــد که با توجه به نحوه وقوع جرم 
احتمال افــزایــش سرقت ها در دیگر شهرها و 
استان های کشور وجود دارد. در ادامه متهمان 
پس از طی شدن مراحل انتظامی به دادسرای 
ناحیه2  مشهد منتقل شدند. مقام قضایی با 
توجه به سرقت های صورت گرفته که از موارد 
ســرقــت هــای حــدی و قطع یــد )شـــیء مسروقه 

از نظر حقوقی ارزش مالی داشته باشد، مال 
مسروقه در حــرز باشد یعنی مکان مناسبی 
که عرفاً مال در آن از دستبرد محفوظ می ماند 
نــگــهــداری شــود، ســارق هتک حــرز کند یعنی 
محل نگهداری مال را تخریب کند، هتک حرز 
و سرقت مخفیانه باشد، سارق پدر یا جد پدری 
صــاحــب مــال نباشد، مــال مسروقه از امــوال 
دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات 
عامه نباشد، صاحب مال از سارق نزد مراجع 
قضایی شکایت کند، صاحب مال پیش از اثبات 
سرقت سارق را نبخشد، مال مسروقه پیش از 
اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد و...( بود 
به هر سه نفر اتهام مربوطه را تفهیم کرد. سپس 
اعضای باند که با همکاری دیگر اعضای خانواده 
پس از هر سرقت، امــوال را از شهر وقــوع جرم 
خارج می کردند برای شناسایی دیگر همدستان 
و اعضای خانواده آن ها در اختیار پلیس آگاهی 

قرار گرفتند.
همچنین دستور ردیابی حساب های بانکی آن ها 
صادر شد و از همین رو تعدادی از شکات با حضور 
در پلیس آگاهی اموال مسروقه را شناسایی کردند. 
اما وقتی سارقان در بازداشتگاه به سر می بردند 
مأموران به رفتار عجیب یکی از آن هــا مشکوک 
شدند و وقتی ماجرا را بررسی کردند مشخص شد 
فرد مذکور با کندن گچ دیوار قصد داشت پس از 
بلعیدن آن نقشه مسمومیت خود را اجرا کند تا 
شاید بتواند راه فراری از چنگال عدالت پیدا کند که 

این موضوع هم لو رفت.
یکی از نکاتی که سارقان را برای انجام سرقت در 
منطقه ای خاص ترغیب می کرد، نداشتن روشنایی 
کافی در معابر محل اجرای نقشه سرقت و خاموش 
بــودن تمامی المپ های واحــد هــای هــدف بــود که 
می طلبد در مرحله اول شهرداری نسبت به حل 
مشکل روشنایی این گونه معابر اقدام و از سوی 

دیگر شهروندان هم نکات ایمنی را رعایت کنند.
در صورتی که اموال شهروندی در این بازه زمانی و 
با مشخصات اعام شده هدف سرقت قرار گرفته، 
می تواند با مراجعه به پلیس آگاهی نسبت به 

شناسایی اموال خود اقدام کند.

با تالش مأموران عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی نتیجه داد 

دستگیری باند »بزن درروها« و کشف مقادیر زیادی طال
آثار باستانی

کشف مجموعه گچبری های 
دوره ساسانی در »قلعه دختر«  
پنجمین فصل کاوش باستان شناسی در محوطه 
تاریخی بازه هور، با تمرکز بر ادامه کاوش ها در محل 
قلعه دختر روستای ربــاط سفید )محور مشهد 
-تربت حیدریه( به کشف مجموعه ارزشمندی 
از گچبری های دوره ساسانی مزین بــه نقوش 

هندسی، گیاهی و انسانی منجر شد.
دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران و 
سرپرست هیئت باستان شناسی گفت: این فصل 
از کاوش های باستان شناسی که با هدف شناسایی 
کاربری مجموعه معماری قلعه دختر و تعیین 
قدمت آثار و بقایای معماری مورد تأیید و تصویب 
پژوهشگاه صورت گرفت، به کشف آثار مهمی از 

فرهنگ و تمدن خراسان پیش از اسام انجامید.
به گزارش صداوسیما، میثم لباف خانیکی افزود: 
از جمله مهم ترین یافته های کاوش در قلعه دختر 
می توان به مجموعۀ ارزشمندی از گچبری های 
دوره ساسانی مزین به نقوش هندسی، گیاهی و 
انسانی اشاره کرد که فصل جدیدی در تاریخ هنر 

ایران ساسانی می گشاید.
ــرد: در نتیجه  ــ ــن بــاســتــان شــنــاس تــصــریــح  ک ایـ
کاوش های فصل جاری همچنین مشخص شد 
مجموعه معماری مکشوفه، آتشکده ای عظیم از 
دوره اشکانی و ساسانی بوده که از یک چهارطاقی 
آجری و یک تاالر ستوندار تشکیل می شده است.
لــبــاف خــانــیــکــی بــا اشــــاره بــه ایــنــکــه هــر یــک از 
ــاالر بــه گــچــبــری هــای نفیسی  ســتــون هــای ایــن تـ
مزین و سرستون هایی بــه شکل درخـــت نخل 
بر فــراز هر ستون تعبیه شده بــوده اســت، گفت: 
دیوار های فضا های مختلف آتشکده قلعه دختر را 
گچبری هایی با موضوعات مختلف تزئین می کرده 
و فضا های جانبی با نقاشی های دیـــواری آذین 

می شده است.
سرپرست هیئت باستان شناسی افــزود: کشف 
تــعــدادی گــل مهر از ایــن مجموعه، حکایت از 
فعالیت های اداری سازمان یافته در این مجموعه 
مذهبی دارد و اســتــفــاده از مصالح و تزئینات 
مرغوب، بیانگر اهمیت این مجموعه نزد حکومت 

مرکزی ساسانی است.
او با بیان اینکه مطابق مطالعات انجام  شده در 
حوزه جغرافیای تاریخی، بازه هور در والیت بست 
واقع بوده و این ناحیه منطبق بر ناحیه ای است که 
در دوره ساسانی »پُشت« نامیده می شده است، 
خاطرنشان کرد: والیت پشت که در متون دینی به 
نام پشت گشتاسپان شناخته می شد، مقر یکی 
از سه آتشکده مهم دوره ساسانی بود که به نام 

آذربرزین مهر معرفی شده است.
این باستان شناس افــزود: شواهد و نماد هایی 
از ایزدمهر نظیر چلیپا های شکسته، نقش دم 
طاووس، پیکره های متعدد قوچ و نیز شواهدی 
از نظارت و مدیریت مستقیم حکومت مرکزی 
ســاســانــی در آتــشــکــده قلعه دخــتــر بـــازه هــور، 
احتمال همسانی این آتشکده را با آذربرزین 

مهر تقویت می کند.
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کمبود ۵0 درصدی نیرو در دادگستری قوچان 
رئیس دادگستری شهرستان قوچان گفت: در محاکم 
شهرستان قوچان باید ۴0 سمت قاضی داشته باشیم 

این در حالی است که تنها 1۷ قاضی فعال هستند.
به گزارش ایسنا حسین ولیدخت، رئیس دادگستری 
شهرستان قوچان در یک نشست خبری عنوان کرد: 
در ســال 1399 تعداد 1۸ هــزار و ۸۸ پرونده به محاکم 

دادگستری شهرستان قوچان وارد شــده و 1۷ هــزار و 
۴51 پرونده رسیدگی و مختومه شده و از این میان 63۷ 
پرونده باقی  مانده است. در سال 1۴01 تعداد 1۸ هزار و 
۸۷۷ پرونده وارد شد و 1۷ هزار و 95۸ پرونده رسیدگی و 

مختومه اعام شد و 919 پرونده باقی  مانده است.
وی افزود: در بخش محاکم دادسرا در سال 1399 تعداد 

2۴ هزار و 319 پرونده وارد شده و به 2۴ هزار و ۴15 پرونده 
ــوده اســت و در سال  رسیدگی شــده و عملکرد +96 ب
1۴00 تعداد 22 هــزار و 36۷ پرونده وارد و به 21 هــزار و 

5۴3پرونده رسیدگی و ۸2۴ پرونده باقی  مانده است.
رئیس دادگستری شهرستان قوچان از کمبود بیش 
از 50 درصدی نیرو در دادگستری این شهرستان خبر 

داد و بیان کــرد: در دادگستری شهرستان قوچان به 
 شدت با کمبود نیرو مواجه هستیم، به  طور مثال باید 
۴0 سمت قاضی داشته باشیم، این در حالی است که 
تنها 1۷قاضی فعال هستند و تعداد 23 قاضی کمبود 
داریم که امیدواریم با جذب نیرو بتوانیم کار مردم را راه 

بیندازیم.

خبر
   دستگیری عامل سرقت 64 طوقه کبوتر  

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر از دستگیری یک 
متهم به سرقت 64 طوقه کبوتر در این شهرستان 

خبر داد .  سرهنگ »حسین احمدی« در تشریح این 
خبر گفت: در پی اعالم یک فقره سرقت در یکی از 

مناطق شهرستان کاشمر، پیگیری موضوع در دستور 
کار مأموران دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار 

گرفت. به گزارش قدس، وی افزود: مأموران پلیس 
آگاهی با اشراف اطالعاتی به فردی مظنون و پس از 
اطمینان از انجام سرقت توسط این فرد با هماهنگی 

مقام قضایی وی را دستگیر و در تحقیقات به عمل 
آمده متهم مذکور به سرقت 64 طوقه کبوتر و فروش 

آن ها به دو مالخر اعتراف کرد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران پلیس 

آگاهی پس از شناسایی و دستگیری دو مالخر یک 

دستگاه موتورسیکلت سرقتی، 1۵ طوقه کبوتر، یک 
عدد باطری خودرو و یک دستگاه موبایل سرقتی از 
محل اختفای آن ها کشف که متهمان پس از تشکیل 

پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی 
تحویل مراجع قضایی شدند .

حکم تخلیه دو باب مدرسه روز گذشته با حضور 
نماینده دادگستری در بولوار امامت مشهد 

اجرا شد.
ــرورش مشهد در  ــوزش و پـ رئیس ناحیه ۷ آمـ
تشریح ماجرا گفت: شعبه 19 دادگــاه انقاب 
مشهد حکم تخلیه دو مدرسه »پیام انقاب« و 
»اشکذری« واقع در بولوار امامت، چهارراه میاد 
را صادر کرده است که این حکم روز گذشته با 
حضور نماینده دادگستری و اشخاص حقیقی 

به عنوان وارثان این دو ملک اجرا شد.
مرتضی نظری نژاد افــزود: ایــن دو بــاب مدرسه 
از سال 1359 در اجــاره آمــوزش و پــرورش بوده و 
در مجموع دارای ۷00 نفر ظرفیت دانش آموزی 
اســت که تا پیش از ایــن در مقاطع ابتدایی و 
ــعــال بــــوده اســــت. مــــدارس  مــتــوســطــه اول ف
استیجاری یکی از مشکات آموزش و پرورش در 

کشور و خراسان رضوی است.
هم اکنون استان خراسان رضوی دارای بیش از 

یک میلیون و ۴00 هزار دانش آموز است که بیش 
از نیمی از این شمار در کانشهر مشهد مشغول 
تحصیل هستند. این استان دارای بیش از ۷هزار 
و 500 باب مدرسه با بیش از 5۴هزار کاس درس 
است.  این اقدام در حالی رخ داد که روزنامه قدس 
در یک ماه گذشته نسبت به ماجرای مدارس 
اجــاره ای و مشکاتی که این مدارس می توانند 
برای تحصیل دانش آموزان ایجاد کنند واکنش 

نشان داده بود.

خبرخبر

اجرای حکم تخلیه 
دو باب مدرسه 

استیجاری در مشهد   

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی

حفاظتی  ایمنی  سیستمهای  دوره 
اعالم  مداربسته،  دوربین،  )دزدگیر، 
دربهای  تصویری،  آیفون  حریق، 
خانگی،  لوازم  تعمیر   ،) برقی 
 ،PLC و  صنعتی  برق  های  دوره 
تعمیرات  دوره  ساختمان،  برق 
های  دوره  کامپیوتر،  تخصصی 

ICDL، اتو کد، فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

دیپلم  های  مهارت  افزار،  نرم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

051-37285662
نبش مطهری جنوبی13

ط
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03
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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

به چنداستادکارو
کمک جوشکارنیازمندیم 
09388689252

/ج
40

10
42

14

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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58
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7

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

/ج
40

10
23

43

خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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آگهی
آقای محمدحسین حسینی فرزند 

محمدیعقوب مجهو ل المکان 
همسر شما برابر دادنامه شماره 

140125390000110164 شعبه 23 دادگاه 
خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری 

مشهد با بذل تمام مهریه تقاضای ثبت 
طالق نموده است لذا الزم است ظرف 
مدت یک هفته پس از انتشار آگهی 

در این دفترخانه به آدرس مشهد بین 
چهارراه برق و ایثار جنب ایستگاه مترو 
طبقه باالی بانک آینده دفتر ازدواج 26 
و طالق 32 مشهد حاضر شوید در غیر 
اینصورت طبق مقررات اقدام به ثبت 
خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع 

نخواهد شد.
سردفتر ازدواج 26 و طالق 32 مشهد- 

عارف حمداللهی

به چند جوان جهت کار در 
فروشگاه نیازمندیم

تلفن 09352494043

ف
/4

01
04

17
2

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای عباس پاسبان بیرم آباد 

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 8331
 به آدرس :بولوار صبا صبا 45 چهارراه اول

 سمت راست پالک ج 46
مشارالیه درخواس��ت کناره گیری را دارد،لذا از کلیه متعاملینی که 
در دفتر مش��ار الیه مدارکی دارند خواهش��مند است جهت تسویه 
حس��اب ،حداکث��ر ظرف مدت س��ی روز از تاریخ نش��ر آگهی به محل 
فوق الذک��ر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند.الزم به توضیح 
اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق و یا عدم اعالم شکایت 
خود از مش��ار الیه ،اتحادیه هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکالت و 

ادعاهای احتمالی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155195495
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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آگهی
جناب آقای احسان حقدادی 

سالم علیکم- در اجرای دادنامه 
 1400/10/23 -140025390011805492

شعبه 10 مطهری مشهد و یک نوبت 
آگهی قبلی مقتضی است ظرف مهلت 

یک هفته از تاریخ رؤیت اخطاریه جهت 
امضاء اسناد طالق به دفترخانه مراجعه 

فرمایید در غیر اینصورت برابر 
قانون به ثبت خواهد رسید. آدرس 

دفترخانه: حاشیه بلوار فردوسی 
نرسیده به فردوسی 20 بیست پالک 

430 طبقه 1- سردفتر رسمی ازدواج و 
طالق 90- 80 مشهد حامد ضیائی

سردفتر رسمی ازدواج و طالق 80/90 
مشهد- حامد ضیائی

حسابدار

خرید و فروشکارگرماهر
ضایعات

متفرقه
1802

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای غالمعلی غفوری حسن آباد

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 1182
 ب��ه نشانی:س��یدی انتهای بوتان 10 مت��ری بروجردی چ 

اول جنب پالک 332
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 

دارن��د لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی دارند 
خواهشمند است جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151216708
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

زندگی برمدار قرآن 
آموزش تخصصی قرآن کریم
روخوانی،تجوید،صوت ولحن

10جلسه تضمینی 
باارایه گواهینامه 

موسسه فرهنگی قرآن وعترت 
آوای وحی بقیة ا...)عج( 

مدیریت)غیور(09152020602
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مشاورین امالک تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

استتارخودروسارقانزیردرخت



   مدیران به 
مردم گزارش 
کار بدهند  
حسن علی زاده 
فرماندار بشرویه در 
جلسه شورای اداری 
گفت: برای خنثی 
کردن تبلیغات منفی 
دشمنان مدیران 
باید در محالت شهر 
و روستاها حضور 
یافته و خدمات انجام 
شده خود را به مردم 
و فرمانداری ارائه 
نمایند.

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه 7 تیر 1401  28 ذی القعده1443  28 ژوئن 2022   سال سی و پنجم    شماره 9842  ویژه نامه 4221
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حل جدول شماره قبل

رضایی  نمایشگاه هنرهای تجسمی و توانمندی های 
مؤسسات و مراکز فعال افغانستانی مشهد با عنوان 

وطن مهر یکشنبه 5 تیر ماه در بازار ملل برگزار شد.
ایــن نمایشگاه که شامل 20غرفه اســت از 5 تــا9 تیر 
به مدت پنج روز در معرض دید مخاطبان قرار می گیرد.
دبیر نمایشگاه وطن مهر عنوان کرد: این نمایشگاه 
به مناسبت روز جهانی پناهنده از سوی مؤسسات 
و تشکل های افغانستانی با همکاری اداره کل امور 
اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضــوی و 
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در 

مشهد مقدس برگزار شد .

ابوطالب مظفری افزود: این نمایشگاه بیشتر  به هنر 
اختصاص داده شده است.

200 اثر برگزیده از 80 هنرمند در غرفه های رشته های  
هنری اعــم از عکاسی، خیاطی، کــار با چــرم، معرق، 

نقاشی و شعر به نمایش گذاشته شده است .
به گفته وی هدف از برگزاری این نمایشگاه خودباوری 
و توجه به جامعه مهاجر است. شایان ذکر است از 
مزایای برگزاری این نمایشگاه تبلیغ و ترویج صنایع 
دستی افغانستان، اشتغال زایی، شناخت فرهنگ 
افغانستان و معرفی دستاوردهای جوانان مهاجر 

است.

در قالب طرح »وطن مهر«

نمایشگاه جامعه مهاجرین در مشهد افتتاح شد 

کافه هنر

 محمدحسین مروج کاشانی
 بــــا هــــــدف تـــحـــقـــق اهـــــــــداف و 
سیاست های آستان قدس رضوی 
در حـــوزه تــوســعــه فعالیت های 
دانش بنیان تمام مجموعه های 
اقــتــصــادی ذیــل بنیاد بــهــره وری 
موقوفات اقداماتی را در ایــن زمینه دنبال می کنند 
و شــرکــت آرد قـــدس رضـــوی نیز در ایـــن خصوص 

برنامه هایی را در دست اجرا دارد.
 تأمین گندم، آرد و نان همواره به عنوان یکی از کاالهای 
اساسی و راهبردی در زندگی و معیشت مردم مطرح 
بوده است و در این میان، شرکت آرد قدس رضوی یکی 
از شرکت های صنایع غذایی وابسته به بنیاد بهره وری 
موقوفات آستان قدس رضــوی، جایگاه مناسبی در 
خراسان رضوی در زمینه ذخیره سازی گندم و تولید آرد 
مناسب و محصوالت با کیفیت وابسته به آرد داشته 
و همواره یکی از واحدهای برتر استانی به شمارمی آید. 
پای صحبت های مهندس »محمدرضا رجبی مقدم«، 
مدیرعامل شرکت آرد قدس رضوی نشسته ایم و او 
درباره فلسفه تأسیس این شرکت و برنامه های پیش 

رو برایمان گفته است.

حدود دو دهه است آستان قدس رضوی در حوزه  ◾
ذخیره سازی گندم و تولید آرد، فعالیت می کند. دلیل 
این حضور و نتیجه فعالیت در این حوزه چه بوده است؟

پیش از پیروزی انقالب اسالمی و تا اواخــر دهه 
60 شمسی ذخیره سازی گندم و تولید آرد توسط 
کارخانه ها و شرکت های دولتی انجام می شد. 
از ابتدای دهه 70 و با افزایش جمعیت کشور و 
دعوت دولت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران 
توانمند برای همکاری با طرح های دولتی، آستان 
قــدس رضــوی نیز بــه خاطر مقبولیت و جایگاه 
مردمی و انجام رسالت اجتماعی خود در زمینه 
حل مشکالت زائران و مجاوران به ویژه در مشهد و 
سطح استان، از سال1374 با تأسیس و راه اندازی 
شرکت آرد قدس رضوی وارد عرصه تولید و تأمین 
آرد به عنوان یک محصول و کــاالی راهبردی در 
زندگی مردم شد. توجه به ذخیره سازی مناسب 

ارقــام مختلف گندم در کنار کارخانه تولید آرد، 
ــود کــه آســتــان قــدس در دهه  ضـــرورت دیــگــری ب
80شمسی، با ساخت پنج سیلوی تمام هوشمند 
پیشرفته و با فناوری روز دنیا و با ظرفیت اسمی 

30هزارتن ، به آن ورود پیدا کرد.
 هـــم اکـــنـــون شــرکــت آرد قـــدس رضــــوی بـــا تولید 
حــدود230تــن آرد در شبانه روز و با ظرفیت تولید 
ساالنه 50 هزار تن آرد که تا70 هزار تن در سال هم 
قابل افزایش است، همواره جزو یکی از واحدهای برتر 
استانی در زمینه تولید انواع آرد مناسب و با کیفیت 
بوده و محصوالت متعددی را تولید و عرضه می کند، 
از جمله آرد کامل با ارزش غذایی باال، آرد ویژه پخت 
انواع نان )سنگک، تافتون، لواش و...(، آرد نول )ویژه 
قنادی ها(، آرد ستاره، پودر کیک وآرد مورد نیاز در 
تهیه انواع کیک، کلوچه، بیسکویت، ماکارونی و سایر 

محصوالت غذایی وابسته به آرد.

چه مقدار از آرد مورد نیاز نانوایی  های شهر مشهد  ◾
را تأمین می کنید؟

با توجه به جمعیت ساکن در شهر مشهد و حاشیه آن 
و حضور انبوه زائران در مناسبت های ملی و مذهبی و 
فصول مختلف سال، هم اکنون این شرکت با تولید 
ماهیانه حــدود 2 هــزار و 300 تن آرد، بخشی از آرد 
یارانه ای، نیمه یارانه ای و آزاد مورد نیاز حدود400واحد 
نانوایی سنتی، صنعتی و حجیم در شهر زیارتی مشهد 
را تأمین می کند. در ســال گذشته هــم، ایــن شرکت 
50هزار تن آرد تولید کرد که از این میزان حدود27 هزار 
تن به نانوایی ها اختصاص یافت و حدود23 هزار تن 
نیز در اختیاربرخی از شرکت های صنایع غذایی قرار 
گرفت تا برای تولید دیگر محصوالت وابسته به آرد 
مانند محصوالت شرکت نان قدس رضوی،  نان های 
صنعتی، کیک و کلوچه، ماکارونی و... استفاده شود. 
بنابراین امروزه می توان به وضوح،  به تأثیر دیدگاه بلند 

مدیریت عالی آستان قدس رضوی در انجام رسالت 
اجتماعی این نهاد مقدس در زمینه تالش برای تأمین 
کاالهای اساسی مــورد نیاز معیشت مــردم و کمک 
به دولت و نهادهای حاکمیتی در سطح کشور برای 
خدمت رسانی بهتر و بیشتر به هموطنان عزیز به ویژه 
زائــران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضــا)ع( در 

بیش از دو دهه فعالیت این شرکت، پی برد.

در فعالیت های ایــن شرکت تا چه حد به مقوله  ◾
تکمیل زنجیره تولید و تأمین در مجموعه آستان قدس 

رضوی توجه شده است؟ 
تالش این شرکت، اهتمام به تکمیل زنجیره تولید و 
تأمین در شرکت های صنایع غذایی و کشاورزی آستان 
قدس رضوی بوده که مورد تأکید در سند سیاست های 
ابالغی این نهاد مقدس هم هست. با توجه به اینکه 
گندم مــورد نیاز بــرای ذخیره سازی در سیلوهای این 
شرکت از نوع داخلی و خارجی است، تالش ما این 
است تا حد امکان و با خرید بیشتر، نسبت به دریافت 
گندم تولیدی از کشت و صنعت های زیر مجموعه 
شرکت کشاورزی رضوی اقدام کنیم. آرد تولیدی در 
این شرکت هم با اولویت تأمین آرد مورد نیاز در دیگر 
شرکت های  آستان قدس رضوی از جمله شرکت نان 
قدس رضوی و... مورد استفاده قرار می گیرد و سبوس 
تولیدی هم با اولویت تأمین میزان مــورد نیاز دیگر 
مجموعه های آستان قدس رضوی از جمله مؤسسه 
دامپروری صنعتی قدس رضوی، مجموعه موقوفات 
ملک و... واگذار می شود. بنابراین شرکت آرد قدس 
رضوی،  یکی از اعضای مرتبط با تکمیل زنجیره تولید و 
تأمین در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی آستان 

قدس رضوی به شمار می رود.

برای ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی و استفاده  ◾
از توانمندی های شرکت های دانش بنیان چه اقداماتی را 

در دست انجام دارید؟
امسال با توجه به شعار سال که از سوی رهبر معظم 
انقالب انتخاب شده و همچنین تأکید تولیت معزز و 
قائم مقام محترم ایشان برای تحقق این شعار، واحد 

تحقیق و توسعه در این شرکت تفکیک شده است.

همچنین بــرای بهره مندی از ظرفیت فعالیت های 
دانش بنیان، مراحل اداری، فنی و پیگیری های الزم 
از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای 
تولید دو محصول دانــش بنیان ویــژه آرد و نان برای 
استفاده بیماران خاص توسط این شرکت درحال انجام 
است. از طرف دیگر این شرکت با مؤسسه کیفیت 
رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد، برای استفاده از 
سامانه کیفیت بخشی به محصوالت تولیدی در حال 
همکاری است تا موفق به کسب نشان و استاندارد 
»طیب« برای آرد و مشتقات دیگر از این محصول 
شود. همچنین به دنبال ایجاد تنوع در محصوالت آرد 
با توجه به تکمیل سبد خانوار و توجه به تنوع ذائقه 
مشتریان با تولید انواع پودر کیک، آرد کینوا، جو دوسر 
پرک، بسته بندی غالت و حبوبات و...هستیم.  در 
برنامه ای دیگر، به دنبال تولید  محصوالت سالمت 
محور با ارزش غذایی باال در راستای اهمیت سالمت 
غذایی مصرف کنندگان با تأکید بر تولید محصوالت 
دانش بنیان هستیم که این موارد در چشم انداز سه 

ساله این شرکت  تا سال1403 دیده شده است. 

مهم ترین برنامه میان مدت شرکت در چند سال  ◾
آینده چیست؟

یکی از مهم ترین موارد چشم انداز سه ساله ، تالش 
برای راه انــدازی »شهرک صنعتی صنایع غذایی« 
در مشهد با محوریت شرکت آرد قدس رضوی در 
محل اراضی مجاور کارخانه آرد این شرکت )اراضی 
اخنجان در منطقه تــوس( و در زمینی به وسعت 
حدود 40 هکتار است . این پروژه هم اکنون در مرحله 
طراحی و پیگیری برای کسب مجوزهای الزم بوده و 
تالش ما این است با استفاده از تمامی توانمندی های 
علمی،فنی، مالی و اداری و اجتماعی در مجموعه 
بزرگ آستان قدس رضوی و با راه اندازی این شهرک 
صنعتی، شرکت های صنایع غذایی با اولویت فعالیت 
شرکت های دانش بنیان مربوط به صنایع آرد و نان 
در این مکان مستقر شوند تا از این طریق به عنوان 
همکاری و همیاری و نه رقابت، کمک بسزایی به 
بخش خصوصی بــرای تقویت و تولید محصوالت 

مرتبط با اقتصاد دانش بنیان شود. 

بررسی برنامه های دانش بنیان شرکت آرد قدس رضوی برای تحقق شعار سال

 هدف گذاری راه اندازی شهرک 
صنایع غذایی در شرکت آرد رضوی 

خبرخبر
روزروز

انتقاد از محدوده ۳۰ کیلومتری ساخت شهرک های صنعتی 
کارشناس اتاق اصناف مشهد با اشاره به موضوع شعاع 
ممنوعه استقرار شهرک های صنعتی )اعــم از دولتی و 
خصوصی( به عنوان یکی از موانع موجود گفت: این 
موضوع سبب ایجاد چالش برای صنوف تولیدی که قصد 
ساماندهی اعضای تحت پوشش خود در قالب شهرک 

صنعتی غیر دولتی را دارند، شده است.

فارابی درجلسه دبیرخانه شــورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: این 
موضوع در تناقض با قانون ایجاد شهرک های صنعتی 
غیر دولتی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسالمی 
)که ایجاد شهرک ها در حریم شهرها را مجاز می داند( 
و نیز بخشنامه اجرایی 4 دی 1390 قانون هوای پاک  

است که استقرار واحدهای صنعتی در حریم هفت 
کالنشهر را فقط در شهرک های صنعتی مجاز می داند. 
از طرفی، اداره کل محیط زیست استقرار واحدها 
تحت عنوان مجتمع صنفی در شعاع 30 کیلومتر 
را مجاز دانسته،اما استقرار همان واحدها با همان 
ماهیت زیست محیطی تحت عنوان شهرک صنفی 

صنعتی غیر دولــتــی را مشمول شعاع 30 کیلومتر 
مــی دانــد. نکته اینکه بسیاری از واحــدهــای صنفی 
صنعتی تولیدی که مشمول شعاع ممنوعه 30کیلومتر 
هستند در حال حاضر در داخل شهر مشهد مشغول 
بــه فعالیت هستند کــه بــرخــی از ایــن مشاغل جزو 

مشاغل ناایمن هستند.

   شهید میالد آزادواری مردان آسمانی
یزدی  سرباز وظیفه شهید میالد آزادواری در ۲۵اردیبهشت 

ماه 1۳71 در روستای آزادوار از توابع شهرستان جغتای در 
خانواده ای مذهبی به دنیا آمد.به علت عالقه به رشته های 

فنی در هنرستان امیرکبیر شهرستان جاجرم در رشته معدن 

به تحصیل پرداخت. پس از اعزام به خدمت مقدس سربازی و 
پایان دوره آموزشی در مرکز آموزش محمدرسول اهلل بیرجند، 

به مرزبانی سیستان وبلوچستان،هنگ مرزی زابل انتقال 
و سرانجام در راه پاسداری از خاک وطن در هفتم تیر 9۲ 

درحالی که به اتفاق چند نفر از همرزمانش در حوزه استحفاظی 

پاسگاه مرزی عدالت، منطقه ای در نوار مرزی مشترک ایران و 
افغانستان در حال پایش منطقه بود، مورد اصابت گلوله اشرار 
و قاچاقچیان مسلح قرار گرفت و از قسمت کتف راست و بازوی 

چپ مجروح شد. پس از انتقال به بیمارستان، به علت شدت 
جراحات وارده به شهادت رسید .

افقی ◾
 1. عــضــو مجلس ســنــا – شــیــمــیــدان و 
زیست شناس فرانسوی کاشف داروی 
بیماری هاری 2. دعای دست نماز - گل 
مظهر شهادت 3. بنیان – صحنه نمایش 
– نوشته – مخفف کــاه و کــوه – بیماری 
مسری دستگاه تنفسی 4. مهار شتر – 
بیماری التهاب سینوس ها - دارو 5. پاره 
آتش – خواب آشفته – بیماری اشراف 
6. خدای درویش – عزیز عرب – بخت و 
اقبال – از مبطالت روزه – حرف و ضمیر 
انگلیسی 7. جمع شدن خون در قسمتی 
از بــدن – مجلس قــانــون گــذاری روسیه 
8.روشن کننده خودرو - آونگ 9. موضوع و 
مسئله- باج و خراج 10. زائوترسان خیالی 
– تکیه دادن – از خواب افزارها – نفس 
خسته – پیشوند استمرار 11. نویسنده – 
شهری در استان همدان - متفق 12. ماه 
پرتابی – مرد دارای همسر وفرزند و نانخور 
زیاد - نصف 13. راه کوتاه – از گرفتنی ها 
– حرف نوروزی – سرمای شدید - بیماری 
ــراغ – اهـــل کــاشــان 15. از انـــواع  14. چـ

کالباس مرغوب – میمون انسان نما

عمودی ◾
 1. ابــزاری باسابقه برای شخم زدن زمین 
ــنــی کــه بعضی  ــی ــودات ذره ب ــوجـ – از مـ
گونه هایش بــرای انــســان مضرهستند 
2. از ماهیان خوردنی جنوبی با گوشتی 
قرمزرنگ - قشر 3. زدنــی بهانه گیر – 
حــیــوان بــاوفــا – بیماری تنگی نفس – 
مرطوب – پسوند شباهت 4. خوگرفتن 
– خواستار آســودگــی - گــرداگــرد اماکن 
مــقــدس 5. کــشــور بــن عــلــی مـــعـــدوم – 
دردمند – پرنده ملقب به سلطان آسمان 
6. پوستین – عــدد نخست – نزدیکی 
– نت استمرار – برادر گندم 7. ناسازگاری 
– از زیــرانــدازهــا 8. بــزرگــراه – رنــگ فلزی 
خودرو 9. فرودآمدن – سالن پذیرایی از 

میهمانان ویژه در فرودگاه 10. خاندان – 
قلب قرآن – عقاب سیاه – نشان مفعول 
بی واسطه – کجاست؟ 11. بی صدا – شهر 
مدفن موالنا – برنج فروش 12. ابزار صید 
– برنجی که دوسوم دانه های آن شکسته 
اســـت- راه رفــتــن 13. صــوت شگفتی – 
مــردن از غصه – مــاه هشتم میالدی – 
سه کیلوگرم – پــول سامورایی 14. اهل 
سوریه - طوالنی 15. برگه دان دانشجو 
– شهری در شهرستان سیاهکل استان 

گیالن

      صفحه 4 خراسان

 بدینوسيله از کليه داوطلبان عضویت در هيئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی  فوق الذکر ، دعوت 
ميش��ود ظرف مدت 15 روز )  از مورخ 1401/04/11 لغایت 1401/04/25 ( از طریق س��امانه ایرانيان اصناف 
)iranianasnaf.ir ( – سامانه های الکترونيک -   انتخابات الکترونيک - قسمت ثبت نام داوطلبين اتحادیه 
ها ، با درج شناسه صنفی ،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه اقدام و سپس شخصًا با 
ارائه اصل و تصویر مدارك موردنياز )شناسنامه ، کارت ملی ، پروانه کسب ، مدرک تحصيلی حداقل دیپلم 
ی��ا اعتبارنامه عضویت هيئت مدیره ( ، جهت ادامه فرآیند ثبت ن��ام به دبيرخانه هيئت اجرایی برگزاری 
انتخابات اتحادیه های صنفی واقع در اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان تربت جام به آدرس خيابان 

مطهری ، انتهای مطهری 13 مراجعه نمایند .    

هيئت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان تربت جام

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی 
فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل – قصابان و مواد پروتئینی – قنادان و شیرینی فروشان – 

عکاسان و فیلمبرداران – مشاورین امالک و نمایشگاهداران اتومبیل شهرستان تربت جام «  
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با توجه به آگهی انحالل ش��رکت فدک قدر قهس��تان  
سهامی خاص منتش��ره که در روزنامه رسمی کشور 
مورخه 1400/12/14 به ش��ماره روزنام��ه 22420 در 
صفحه 103 درج گردیده است بدینوسيله طبق ماده 
225 قان��ون اصالح��ی تج��ارت از کليه بس��تانکاران 
احتمالی شرکت دعوت می ش��ود ظرف مدت 6 ماه از 
انتشار اولين اگهی بادردست داشتن اسناد و مدارک 
مثبت��ه به مدیر تصفيه ش��رکت آقای امير محس��ن 
بيدگل��ی مقدم  به نش��انی خراس��ان جنوبی بيرجند 
خياب��ان طالقان��ی -طالقان��ی 18-  پ��الک 234 طبقه 
دوم واحد 4  کدپس��تی9713915314مراجعه نمایند

مدیر تصفيه   امير محسن بيدگلی مقدم 

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت فدک 

قدر قهستان  )س�هامی خاص( شماره ثبت 4503 

شناس�ه مل�ی 10360059606 )در حال تصفیه(

/ر
40
10
12
42

با توجه به آگهی انحالل شرکت معدن آزمایان خاورقدر  
خراسان   سهامی خاص منتشره  که در روزنامه رسمی 
کشور مورخه 1400/10/06 به شماره روزنامه 22365 
در صفحه 172 درج گردیده اس��ت بدینوس��يله طبق 
ماده 225 قانون اصالحی تجارت از کليه بستانکاران 
احتمالی شرکت دعوت می ش��ود ظرف مدت 6 ماه از 
انتشار اولين اگهی بادردست داشتن اسناد مدارک 
مثبت��ه به مدیر تصفيه ش��رکت آقای امير محس��ن 
بيدگل��ی مقدم به نش��انی مش��هد بزرگراه س��پهبد 
ش��هيد قاس��م س��ليمانی حد فاصل ميدان جمهوری 
اس��المی و جهاد مجتمع آبادگران ب��رج اداری آفتاب 
طبقه نه��م  کدپس��تی9176983536مراجعه نمایند

مدیر تصفيه امير محسن بيدگلی مقدم   

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت معدن 
آزمایان خاورقدر  خراسان )سهامی خاص( 

شماره ثبت 46194 شناسه ملی 10380621874 
)در حال تصفیه(

/ر
40
10
12
48

با توجه به آگهی انحالل شرکت کشت و صنعت فدک 
قدر خراسان  س��هامی خاص منتشره که در روزنامه 
رسمی کشور مورخه 1400/10/06 به شماره روزنامه 
22365 در صفحه 172 درج گردیده است بدینوسيله 
طب��ق م��اده 225 قان��ون اصالح��ی تج��ارت از کلي��ه 
بس��تانکاران احتمالی ش��رکت دعوت می شود ظرف 
مدت 6 ماه از انتش��ار اولين اگهی بادردست داشتن 
اس��ناد مدارک مثبته به مدیر تصفيه ش��رکت آقای 
مس��عود شریعتی  به نشانی مش��هد بزرگراه سپهبد 
ش��هيد قاس��م س��ليمانی حد فاصل ميدان جمهوری 
اس��المی و جهاد مجتمع آبادگران ب��رج اداری آفتاب 
طبقه نه��م  کدپس��تی9176983536مراجعه نمایند

مدیر تصفيه  مسعود شریعتی  

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت کشت 
و صنعت فدک قدر خراسان  )سهامی خاص( 

شماره ثبت 45474 شناسه ملی 10380613998 
)در حال تصفیه(

/ر
40
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با توجه به آگهی انحالل ش��رکت کاوش��گران معادن 
ف��دک ق��در ط��وس س��هامی خاص منتش��ره ک��ه در 
روزنام��ه رس��می کش��ور مورخ��ه 1400/12/15 ب��ه 
ش��ماره روزنامه 22421 در صفح��ه 187 درج گردیده 
اس��ت بدینوس��يله طبق م��اده 225 قان��ون اصالحی 
تجارت از کليه بس��تانکاران احتمالی ش��رکت دعوت 
می ش��ود ظرف م��دت 6 م��اه از انتش��ار اولين اگهی 
بادردس��ت داش��تن اس��ناد مدارک مثبت��ه به مدیر 
تصفي��ه ش��رکت آقای امير محس��ن بيدگل��ی مقدم 
به  نش��انی خراس��ان جنوبی شهرس��تان طبس بخش 
مرکزی ش��هر طبس – زیبا ش��هر کوچه کرمی اول بن 
بست امام حسين 14 بعد چهار راه سمت راست منزل 
چه��ارم -  کدپس��تی9791777374مراجعه نماین��د

مدیر تصفيه امير  محسن بيدگلی مقدم 

آگهی دعوت از بستانکاران 
شرکت کاوشگران معادن فدک قدر طوس 

)سهامی خاص( شماره ثبت 34169 
شناسه ملی 10380608491 )در حال تصفیه(

/ر
40
10
12
41
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