
مسئول کمیته اسکان و تغذیه ستاد هماهنگی اربعین 
 ۹۰ برپایی  تاکنون  گفت:  رضــوی  خــراســان  حسینی 
موکب توسط این استان در کشور عراق برای پذیرایی 
زائران حسینی در راهپیمایی بزرگ اربعین قطعی شده 
ــزود: پس از  اســت. اکبر پارسا در گفت وگو با ایرنا اف
دو سال محرومیت از اربعین به خاطر شیوع ویروس 
کرونا و محدودیت های ناشی از آن، امسال پیش بینی  
می شود حضور مردم گسترده باشد و مراسم متفاوتی 

نسبت به سال گذشته برگزار شود.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود بین 3/5 تا 5میلیون 
زائر اربعین امسال از کشور ایران به صورت پیاده مسیر 
نجف تا کربال را طی کنند که بین 7 تا 8درصد آن ها از 

خراسان رضوی هستند.
مسئول کمیته اسکان و تغذیه ستاد هماهنگی اربعین 
اینکه  بــه  توجه  بــا  حسینی خــراســان رضـــوی گفت: 
براساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین، تشرف به زیارت 
اربعین حسینی منوط به نام نویسی در سامانه سماح 
)ساماندهی مشتاقان ایام حضور در اعتاب مقدسه( 
است فقط افراد مشمول اعالمی و ثبت نامی در این 

سفر امکان حضور دارند.
پارسا با بیان اینکه امکان افزایش تعداد موکب ها با 
توجه به نام نویسی زائران متقاضی وجود دارد، افزود: تا 
این لحظه استقرار 3۴موکب در کربالی معلی، ۱5موکب 
در کاظمین، ۲۰موکب در مسیر نجف به کربال، ۱۲موکب 
در نجف، ۶موکب در سامرا و سه موکب در مرزها برای 

ارائه خدمات اسکان و تغذیه پیش بینی شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به خراسان شمالی خبر داد

 آمایش سرزمینی، اولویت وزارت صمت برای ایجاد اشتغال 

خراسانرضوی۹۰موکببرایزائراناربعیندرعراقبرپامیکند
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وقــوع جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
دادگــســتــری خــراســان رضــوی گفت: یکی از 
بــا آن مواجه  کــه دســتــگــاه قضایی  ــواردی  ــ م
است و متأسفانه روزبــه روز رشد قارچ گونه ای 
به  ورودی  پرونده های  حجم  و  فراوانی  دارد، 

دادگــســتــری اســت.ســیــدامــیــر مــرتــضــوی در 
جمع  در  قضائیه  قــوه  هفته  از  روز  آخــریــن 
اصحاب رسانه با اشاره به اینکه کارشناسان 
دادگستری می توانند کمک شایانی در زمینه 
قضایی  دستگاه  به  پرونده ها  ورودی  کاهش 

داشته باشند، افـــزود: اگــر یک پــرونــده ای به 
کارشناسی ارجاع داده شد، کارشناس نباید 
اقــدام هــا را محدود به حــوزه تخصصی خود 
کند؛ درحقیقت مأموریت ما در قوه قضائیه 
این است که همگی باید در این مجموعه در 

حل وفصل پرونده ها به قاضی کمک کنیم. وی 
اظهار کرد: باید توجه داشت کارشناسان تا 
چه اندازه در پرونده ها نقش دارند و می توانند 
طوری به موضوعات رسیدگی کنند که از یک 

پرونده پرونده های دیگری به وجود نیاید...

معاون اجتماعی دادگستری خراسان رضوی خبر داد

تبدیل4هزارسندقولنامهایحاشیهشهرباهمکاریآستانقدسرضوی
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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      سيد احمد دلقندی   -   رييس هيأت مديره اتحاديه

  احتراما«، به استحضار ميرساند حسب تصميم هيات مديره ، مجمع عمومي عادي 
ساليانه اتحاديه راس ساعت 10:30  روز چهارشنبه مورخه 1401/05/19  در محل 
اتاق جلسات اتحاديه واقع در مشهد، بزرگراه امام علي )ع( ، بلوارحجاب،روبروي 
خيابان رازي ، مجتمع اداري و انبارهاي اتحاديه )مجتمع شهيد ساجدي( برگزار 

ميگردد.
لذا خواهشمند است موضوع را در جلسه هيات مديره آن تعاوني مطرح و يك 
نفر نماينده تام االختيار به منظور شركت در جلسه مذكور تعيين كه در موعد 
مقرر با همراه داشتن معرفي نامه كتبي راس ساعت تعيين شده در جلسه حضور 

بهم رساند.
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرسان قانوني 
2- طرح و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي سال های 98 و 99 و 1400 

اتحاديه شامل ترازنامه ،حساب سود وزيان و ساير گزارشهاي مالي .
3- اتخاذ تصميم در مورد ذخاير قانوني و چگونگي تقسيم سودسال های 98 

و 99 و 1400
4- تصويب هزينه كرد ذخيره احتياطي توسط هيات مديره.

5- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي  سال 1401 و  پيشنهادات مطروحه توسط 
هيات مديره كه به پيوست ميباشد.

6- طرح و تصويب تغييرات سرمايه با توجه به سود سال 98و 99 و 1400.
7-تصميم در خصوص سرمايه گذاري درزمينه ساخت وساز زمين مجتمع 

شهيدساجدي به منظوراحداث تاالر و يا مجتمع تجاری از طريق سرمايه گذاری 
بخش خصوصی و يا مشاركت اعضا.

8- طرح وتصويب خريد،فروش ،رهن واجاره امالك)در مجتمع شهيدساجدي(
وخريد،فروش و اجاره ماشين آالت) سوزوكي ويتارا(وياهرنوع خودرو  مورد نياز 

با توجه به صرفه و صالح اعضاي اتحاديه.
9- انتخاب سه نفر اعضاي اصلي و دو نفر علي البدل هيات مديره براي مدت سه 

سال وفق اساسنامه. 
10- انتخاب دونفراعضاي اصلي و يك نفر علي البدل هيات بازرسان براي مدت 

يك سال مالي وفق اساسنامه.
ضمنا« چنانچه آن تعاوني تمايل به كانديداتوري فردي جهت سمت هيات مديره 
يا بازرسين اتحاديه را دارد نماينده خود را حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاريخ 
انتشار اين آگهي با توجه به مفاد ماده 38 قانون تعاون ودستورالعملهاي مربوطه  
همراه با مدارك ذيل كتبا« به دفتر اين اتحاديه به آدرس فوق الذكر معرفي و 

تسليم نمايند.
مدارك الزم:1- تصوير صورتجلسه هيأت مديره شركت تعاوني مبني بر انتخاب 

نماينده حقيقي براي كانديداي عضويت در هيات مديره يا  هيات بازرسان.
2- تكميل و امضاي فرم ثبت نام پيوست توسط نماينده داوطلب براي عضويت 

درهيات مديره يا هيات بازرسان .
3- سه قطعه عكس4*3 ، تصوير كامل شناسنامه ،كارت ملي و تصوير مدرك 

تحصيلي

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه  به طور فوق العاده اتحادیه بازرگانی 
شركتهای تعاونی مصرف كاركنان جهاد كشاورزی خراسان رضوی )نوبت اول( منتهی به 1400/12/29

            شركت تعاونی مصرف بالل حبشی
به شماره ثبت 2047

 تاریخ انتشار 1401/04/11
جلسه مجمع عمومی  عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف 
بالل حبشی در ساعت 18 روزشنبه مورخ1401/4/25 در 
محل مسجد بالل حبشی برگزار می شود. از کلیه اعضای 
محت��رم تقاضا می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به 

موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعض��ای محترم��ی ک��ه ام��کان حض��ور آنها در جلس��ه 
مقدور نمی باش��د می توانند حق رای خود را به موجب 
وکالتنام��ه کتبی به ف��رد دیگری مح��ول نمایند که در 
ای��ن صورت تع��داد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه 
رای و هر ش��خص غیر عض��و تنها ی��ک رای خواهد بود 
.اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل مورد 
نظر خود باید از س��اعت 16 ت��ا 20 روزهای 1401/4/15 
و 1401/4/16 ب��ه مح��ل دفتر ش��رکت مراجع��ه تا پس 
از تایی��د وکالتنام��ه ه��ای مزبور توس��ط مق��ام مجاز ، 
ورق��ه ورود ب��ه مجمع برای فرد نماین��ده صادر گردد.

دستور جلسه : 
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 

2- طرح و اتخاذ تصمیم نس��بت به صورتهای مالی سال 
1398-1399 و 1400

3- طرح و اتخاذ تصمیم نس��بت به بودجه پیش��نهادی 
سال 1401

4-انتخ��اب اعضای هیئ��ت مدیره اصل��ی و علی البدل
5- انتخاب بازرس اصلی  و علی البدل

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف بالل حبشی
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نوبت دوم 

40
10
43
98

40
10
39
81

آگهی مزایده  شماره:  الف/4330/01 - نوبت دوم هيأت اجرايی فروش امالك، تعدادی ملك مازاد بر نياز خود را با وضع موجود و با شرايط ذيل از طريق مزايده عمومی به فروش می رساند. متقاضيان می توانند جهت 
كسب اطالعات بيشتر، بازديد از ملك و دريافت اسناد مزايده همه روزه بجز پنجشنبه ها و ايام تعطيل از ساعت 08:00 صبح الی 14:00 به دفتر هيئت اجرايی فروش 
امالك به نشانی: تهران- بزرگراه شهيد سليمانی، پل سيد خندان، خيابان شهيد كابلی)دبستان(، ساختمان ولی امر)عج(، طبقه هشتم مراجعه و يا در ساعات اداری با  

شماره تلفن 23832537 تماس حاصل فرمايند.
مهلت ارائه پيشنهادات پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 می باشد. بازگشايی پاكت ها روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 انجام و نتايج آن به متقاضيان اعالم خواهد شد.

شرايط پرداخت :
در  شركت  تضمين  مبلغ  احتساب  مبلغ)با  كل   %40 معادل  الف: 

مزايده( همزمان با تنظيم مبايعه نامه دريافت می گردد.
تنظيم  از  پس  روز   45 مدت  ظرف  معامله  ثمن   %40 معادل  ب: 

مبايعه نامه همزمان با تحويل ملك به خريدار دريافت می گردد.
ج: معادل 20% ثمن معامله ظرف مدت 90 روز پس از تنظيم مبايعه 
نامه همزمان با انتقال سند مالكيت به نام خريدار دريافت می گردد.

شرايط شركت در مزايده عمومی:
1- داشتن اهليت قانونی

2- دريافت و تكميل فرم شركت در مزايده
3- ارائه يك فقره چك تضمينی بانكی جهت تضمين شركت در 
مزايده به مبلغ مندرج در جدول فوق برای هر يك از امالك مورد تقاضا

4- اعالم قيمت پيشنهادی به صورت محرمانه و مكتوب، در پاكت 
دربسته تحت عنوان پاكت )ب(

5- ارائه فرم امضاء شده شركت در مزايده به همراه برگه امضاء شده 
شرايط مزايده، تصوير چك تضمينی و تصوير كارت ملی در پاكت الف
6- مزايده گذار در قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادات مختار می 
باشد و پيشنهاد قيمت ناقص، مخدوش، مشروط يا فاقد ضمانت 

بازگشايی نخواهد شد.
مبلغ   %40 پرداخت  از  مزايده  برنده  استنكاف  صورت  در   -7
پيشنهادی و يا امضای مبايعه نامه، سپرده او ضبط و با نفر دوم 

مزايده مبايعه نامه منعقد خواهد شد و سپرده برنده دوم مزايده 
امضای  يا  و  %40 مبلغ پيشنهادی  از پرداخت  نيز در صورتی كه 
مبايعه نامه امتناع ورزد، ضبط شده و با نفر سوم مزايده مبايعه 

نامه تنظيم خواهد شد.
8- تضامين پيشنهادی نفرات اول تا سوم تا زمان تنظيم مبايعه 
ماند و تضامين ساير شركت  نزد مزايده گذار خواهد  نامه فروش 

كنندگان حداكثر ظرف 15 روز كاری عودت می گردد.

شهرردیف
پالک ثبتی

مساحت عرصه کاربری
)مترمربع(

مساحت 
مبلغ تضمین شرکت در توضیحاتقیمت پایه )ریال(اعیان)مترمربع(

نشانیمزایده )ریال(
فرعیاصلی

153/7062048.500.000.000تجاری31044سبزوار1
دارای 4 طبقه شامل زیرزمین 153مترمربع، همکف 153 

مترمربع،طبقه اول 157 مترمربع و طبقه دوم 157مترمربع با 
کاربری تجاری که با وضعیت موجود واگذار می گردد.

سبزوار-بلوارمدرس2.500.000.000
-نبش بسیج 11
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   نقش مؤثر 
بازارچه ها 
در معیشت 
مرزنشینان  
محسن احتشام 
رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و 
کشاورزی بیرجند 
گفت: بازارچه های 
مرزی می توانند 
نقش بسیار مهمی در 
معیشت مرزنشینان 
دو طرف و توسعه 
صادرات داشته 
باشند. وزارتخانه ها 
تنها به چند مکاتبه 
اکتفا نکنند بلکه در 
کنار تولیدکننده 
و صادرکنندگان 
باشند.

خبر فــاطــمــی امــیــن افــــــــزود: طی 
ــع  ــوزی ــه ت ــای گــذشــت ــال هــ ســ
ناهمگن صنعت و معدن را 
در کشور داشته ایم اما وزارت 
ــاز بــه کــار دولــت  صمت در آغ
ســـیـــزدهـــم تـــوزیـــع هــمــگــون 
ــان هــای مختلف را  صنعت و مــعــدن در اســت

هدف گذاری کرده است. 
ــا ایـــن وزارتــخــانــه  ــه داد: در ایـــن راســت ــ وی ادام
تکمیل زنجیره های تولید در کشور را در نقاط 
مختلف برنامه ریزی کرده است تا ضمن تکمیل 
زنجیره های تولید، فقر صنعت در مناطقی چون 

خراسان شمالی جبران شود.

نیاز برقی صنایع شیروان ◾
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی 
هم در این مراسم گفت: شهرک صنعتی شیروان 

پست برق ندارد.
جدی افزود: در گذشته شهرستان شیروان دومین 
ــی اکنون  ــود ول شهر صنعتی خــراســان بـــزرگ ب
متأسفانه پس از بجنورد، اسفراین و جاجرم در 

رتبه چهارم استان قرار دارد.
کارخانه قند شــیــروان در ســال هــای گذشته با 
اشتغال زایی هــزار نفر، اکنون به علت کمبود 
چغندرقند نیروی کــار ایــن کارخانه به ۵۰۰ نفر 
کاهش یافته است. همچنین کارخانه الیاف از 
واحد های بزرگ این شهرستان، با بی تدبیری ها و 
واگذاری آن به بخش خصوصی متأسفانه چیزی 

از آن باقی نمانده است.
وی اظهار کرد: این واحد تولیدی سبب شده بود 
زمانی شیروان به یک شهر مهاجرپذیر تبدیل 
ــود، امــا اکــنــون نــرخ بــیــکــاری در آن بــاالســت.  شـ
شهرک صنعتی شیروان با ۳۰ سال قدمت هنوز 

زیرساخت های آن کامل نیست و پست برق ندارد.
محمدرضا حسین نژاد، استاندار خراسان شمالی 
هم در آیین کلنگ زنی پروژه های صنعتی شیروان 
گفت: هدف گذاری استانداری در جهت تکمیل 
زیرساخت های شهرک صنعتی استان است. 
ایجاد پست برق مورد نیاز در شهرک ها باید مورد 

توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: بیشتر صنایع استان در گذشته با 
طرح توجیهی که نوشته شده معموالً برای شرایط 
عادی بوده، اما اکنون که تحریم ها و نوسان های 
ارزی اتفاق افــتــاده از شرایط عــادی خــارج شده 
است. ما پیگیری های الزم را انجام می دهیم تا از 
ــدازی دوبــاره واحد های  طریق بانک ها، برای راه ان

صنعتی راکد اقدام شود.

احداث پنج واحد صنعتی در بزرگ ترین شهرک  ◾
صنعتی خراسان شمالی 

احداث پنج واحد صنعتی و تولیدی در شهرک 
صنعتی شیروان با اشتغال زایی بیش از ۳هزار نفر 

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد.
واحـــد صنعتی فــرو آلــیــاژ کــه یــک واحـــد تولید 
محصوالت اولیه است توسط ایمیدرو با اعتبار 
اولیه ۱۴۰میلیارد تومان و اشتغال زایی ۴۳۰ نفر به 
صورت مستقیم و 2هزار نفر غیرمستقیم ساخته 
می شود. محصوالت این واحد صنعتی کاربرد 
بسیاری در کارخانه های تولید فــوالد و صنایع 

شیمیایی دارد. 
واحد صنعتی دانش بنیان کاربید سیلیسیم دیگر 
مجتمع صنعتی است که احداث آن در این سفر 

با اعتبار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.
 محصول تولیدی این مجتمع نیز به عنوان ماده 
اولیه تولیدات محصوالتی چون سرامیک های 
پیشرفته و صنایع نسوز و ساینده به کار می رود. 
این مجتمع صنعتی ۱۰۰ نفر را به طور مستقیم 

مشغول به کار می کند. 
راه اندازی دوباره بزرگ ترین واحد تولیدی شهرک 
صنعتی شــیــروان پــس از چــهــار ســال از دیگر 
ــر صمت در شــیــروان بود.  برنامه های سفر وزی
مجتمع تولیدی الیــه سبحان در زمینه تولید 
الیاف شیشه ۴۷۰نفر اشتغال زایی مستقیم و 

غیرمستقیم دارد. 
تکمیل احــــداث یــک شــرکــت تــعــاونــی تولید 
چــوب و آغــاز پـــروژه ساخت پست فــوق توزیع 
۱۳2کیلو وات شهرک صنعتی شیروان با ظرفیت 
ــواردی بودند که با حضور  22مــگــاوات دیگر مـ
فاطمی امین انجام گرفت. وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ۸۰پروژه برای خراسان شمالی تعریف 

کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به خراسان شمالی خبر داد

 آمایش سرزمینی، اولویت وزارت 
صمت برای ایجاد اشتغال 

نماز نماز 
جمعهجمعه

آیت اهلل علم الهدی: گرانی و مشکالت اقتصادی با همراهی همه قوا قابل حل است
امام جمعه مشهد گفت: گرانی و مشکالت اقتصادی با 

همراهی همه قوا قابل حل است.
آیت هللا سیداحمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه 
مشهد در جوار مضجع شریف امام رضا)ع( با تأکید بر 
اینکه دشمنی آمریکا به ایران اختصاص ندارد، اظهار کرد: 
در سایر کشورها تبلیغ می کنند که فقط آمریکا دشمن 

ایران است و ایران با آمریکا دشمنی دارد درحالی که آمریکا 
و اسرائیل دشمن اسالم و همه امت مسلمان هستند. 
مسئله دشمنی آمریکا و اسرائیل به ایــران اختصاص 

ندارد، این ها با اسالم و همه مسلمانان دشمن هستند.
وی به تحوالت اقتصادی داخلی در کشور اشاره و تصریح 
کرد: آنچه مربوط به داخل کشور است این است که یک 

جراحی اقتصادی در این مملکت شده، چندین میلیارد 
پول شما مردم از جیب ۴هزار و ۱2۰ نفر درآمده و در جیب 
۷۳ میلیون آدم ریخته شده، این ۴هــزار و ۱2۰ نفری که 
این میلیاردها را می بلعیدند، می خوردند و هرطور دلشان 
می خواست استفاده می کردند، می خواهند از طریق دیگر 
جبران کنند و جبرانش احتکار، نرخ های غیرمنصفانه و 

بستن دروازه های کاالهای اساسی به روی مردم است که 
دست به این شیطنت ها زدند، اما ما نظام مقتدر داریم.

مسئوالن باید هماهنگ شوند، مسئوالن اجــرایــی و 
قضایی دســت بــه دســت هــم بدهند و ایــن مشکل را 
برطرف کنند، احتکارچی، جانی، گرانفروش و بی انصاف 

را براندازی کنند.

گزارش
    ثمانه محمدزاده ثانی   وزیر صنعت، معدن 

و تجارت آمایش سرزمینی صنعت و معدن و 
پراکندگی متناسب ایجاد اشتغال در نقاط مختلف 

کشور را از اولویت های این وزارتخانه برشمرد.
فاطمی امین در سفر به خراسان شمالی و در 

مراسم کلنگ زنی پنج واحد صنعتی در شیروان 
اظهار کرد: طی سال های گذشته شاهد بودیم در 

یک شهر با ۱۰هزار نفر نیروی کار، صنایعی با 
اشتغال ۴۰ هزار نفر ایجاد شده است که موجب 

افزایش مهاجرت می شود.

وی اظهار امیدواری کرد: واحدهای صنعتی که 
امروز)پنجشنبه( در شیروان ساخت آن ها آغاز شد 
در موعد مقرر بهره برداری شوند تا این شهر بتواند 

چون گذشته به یک منطقه صنعتی تبدیل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین پس از 

بازدید از مجتمع صنعتی فوالد اسفراین گفت: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع همگون 

صنعت و معدن و جبران عقب افتادگی های صنعتی 
استان هایی چون خراسان شمالی را دردستور 

کار دارد.

عیادت معاون رئیس جمهور 
از پدر و پسر جانباز افغانستانی

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در 
منزل سید اصغر حسینی جانباز افغانستانی 
مدافع حرم اهل بیت )ع( از وی عیادت و روند 
درمــان وی را پیگیری کــرد. به گــزارش تسنیم، 
ایــن جــانــبــاز ۴۵ درصـــد مــدافــع حــرم بــه علت 
مجروحیت 6 ســال اســت در بستر و تحت 
درمـــان اســت. سید میرآقا حسینی پــدر این 
مدافع حرم نیز جانباز 2۵ درصد دفاع مقدس 
اســت. رئیس بنیاد شهید و امــور ایثارگران در 
این دیدار ضمن پیگیری روند درمانی این جانباز 
مدافع حرم اظهار کــرد: اداره کل بنیاد شهید 
استان پیگیری کند تا هزینه های درمانی این 
عزیز مدافع حرم، پرداخت و کمک های مورد 

نیاز به وی انجام شود.
سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی افــزود: 
ایــنــکــه تــمــامــی اعــضــای ایـــن خـــانـــواده جانباز 
دفاع مقدس شناسنامه دارند اما فرزند جانباز 
مدافع حرم شناسنامه ندارد، باید از طریق اداره 
اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان 
رضــوی بــه صــورت قانونی پیگیری شــود و این 

مسئله قابل حل است.
معاون رئیس جمهور ضمن تشکر و قدردانی 
ــد بر  ــداونـ ــفــت: خـ ــاز گ ــب از هــمــســر ایـــن جــان
اجــر و پـــاداش شما مــی افــزایــد کــه زینب گونه 
بــر مشکالت صبر کــرده و دو دختر مؤمنه و 

صالحه تربیت کرده اید.
ــد سید مــیــرآقــا حسینی در  جــانــبــاز 2۵ درصـ
عملیات فاو و فرزندش سید اصغر حسینی در 
حلب سوریه به مقام رفیع جانبازی نائل آمدند.

فاطمی امین: وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع همگون صنعت و معدن 
و جبران عقب افتادگی های صنعتی استان هایی چون خراسان شمالی را 

دردستور کار دارد.
گزيدهگزيده
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  نخستین بار
 عضواتحادیه
حمل انواع کاال 
نیسان/ خاور

09938821576
37113699
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کرایه اتومبیل تفتی
 کرایه خودروهای صفرایرانی

09155156053
کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
09155115692 علیرضا شاهزیانی
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خرید خودرو
فرسوده نقدًا- حمل رایگان

 09153133785
09308809145
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6 خرید نقدی

طرح جمع آوری 
خودروهای فرسوده 

09156200857
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6 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
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01
02
35
5

ج
/1
41
06
65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
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نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864
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گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702
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پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
بانازلترین قیمت دراسرع وقت

09199197160
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میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868
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سازنده درب وپنجره دوجداره
 upvc،آلومینیوم،توری

ریلی ،آکاردئونی وپارتیشن
 09151125053 
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29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265
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کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494
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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
/4
01
03
39
4

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

 09153587292-38324530
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کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941
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خریدار عادالنه

پ
/1
40
42
52

ج
/4
01
02
01
5

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046
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37

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
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40
70
77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
تجاری و اداری

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی
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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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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

آموزشگاه نقاشی و
خوشنویسی فرحزاد

شروع ترم تابستانی باشهریه مناسب 
09155523450
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6

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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خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

از پایه 9 تا 12 یکساله 
دیپلم بگیرید
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09153526269

))برای خودت کارکن((
تعدادی بازاریاب خانم
 جهت گروه بیمه ای 
09371251064
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بازاریاب



دستگیری 
549قاچاقچی  

موادمخدر در 
خراسان شمالی
سردار مطهری زاده 

فرمانده انتظامی 
خراسان شمالی 

گفت: از ابتدای سال 
تاکنون 549متهم در 
حوزه خرید و فروش 
مواد مخدر دستگیر 
و به مراجع قضایی 

معرفی شده اند.

خبرخبر
روزروز

دربستی های پرحاشیه ◾
ــوع یک  ــ لــحــظــاتــی پــس از وق
ــری، چند رهگذر  ــی فقره زورگ
که از اهالی روستایی در همان 
نزدیکی بودند به رها شدن یک 
دستگاه سواری پراید در بیابان 
با در های باز و شیشه های پایین کشیده مشکوک 
شدند. وقتی آن هــا با ترس و دلهره کمی جلوتر 
و نزدیک خــودرو شدند سه نوجوان را دیدند که 
درحــال کتک زدن و تهدید کردن فردی هستند 
که روی صندلی عقب خودرو افتاده بود. این افراد 
وظیفه شناس به سمت سه نوجوان دویدند که 
در یک لحظه آن ها از محل پا به فرار گذاشتند، 
درنهایت دو نفر متواری و یکی از این افراد توسط 
اهالی دستگیر می شود. وقتی اهالی روستا بیشتر 
دقت می کنند مرد بی حالی را می بینند که دست 
و پاهایش با بست پالستیکی بسته شده و داخل 

خودرو قرار دارد.

 »قــطــع کــن« خـــودرو و مــاجــرای روستاییان  ◾
وظیفه شناس

آن هــا بــه سرعت دســت وپــای فــرد مــذکــور را باز 
کردند. راننده هم که جانش نجات پیدا کرده بود 
همه چیز را برای اهالی روستا تعریف کرد. او از 
کرایه خودرو توسط چند نوجوان حرف هایی را به 
میان آورد. همچنین مدعی بود نیمه های شب 
یکی از ایــن سه نفر خــودرو را از حوالی خیابان 

طبرسی شمالی به مقصد این محل کرایه کرد. 
او ادامــه داد: آن ها در میان راه چاقو زیر گلویش 
گذاشتند و با تهدید خواستند خودرو را متوقف 
کنم. هرچه پــول نقد داشــتــم بــه هــمــراه گوشی 
تلفن همراهم با تهدید سالح سرد سرقت کردند.

آن هــا می خواستند من را در بیابان رهــا کنند و 
خــودرو را هم ببرند که »قطع کــن« خــودرو را در 
یک لحظه فعال کردم. آن ها هرچه استارت زدند 
ــده ای نــداشــت تــا اینکه شما آمــدیــد و یک  ــای ف
نفرشان دستگیر شد. موضوع از طریق تماس 
با 110 به اطالع مأموران پلیس رسید و با حضور 
آن ها در محل، فرد دستگیرشده به مقر انتظامی 
منتقل و مورد تحقیق قرار گرفت. پس از انجام 

مقدمات انتظامی پرونده این نوجوان باتوجه به 
سن کمی که داشــت به دادســـرای ویــژه اطفال و 

نوجوان منتقل شد.

کشف خودرو اوراق شده ◾
 او وقتی مقابل میز بازپرس پرونده قــرار گرفت 
ضمن اعتراف به جرم واقع شده مدعی شد: من 
و همدستانم با روش کرایه خودروها به مقصد 
حاشیه شهر مشهد، نقشه سرقت و زورگیری را 
اجرا می کردیم. به محض رسیدن به منطقه مورد 
نظر از پشت سر راننده، یک نفر چاقو را زیر گلوی او 
می گذاشت و من هم که صندلی جلو می نشستم 

با چاقوی میوه خوری او را تهدید می کردم.

 در این سرقت قرار بود خودرو را هم ببریم و اوراق 
کنیم که هرچه استارت زدیــم روشــن نشد و من 
دستگیر شــدم. پس از این اعترافات، او هویت 
دو عضو فــراری باند را هم لو داد. در این مرحله 
از عملیات محل اختفای اعضای باند، محاصره 
و یکی از این افــراد در آنجا دستگیر شد. در پی 
بازرسی محل هم یک دستگاه خــودرو ســواری 
پراید که فقط از خــودرو بودن نامش مانده بود و 
حاال تبدیل به یک آهن پاره شده بود به همراه 
قطعات متعدد متعلق به خودرو های اوراق شده 

کشف شد.
از سوی دیگر چندین شهروند با حضور در دادسرا 
اعضای دستگیر شده باند »زورگیران 17 ساله« را 
شناسایی کردند که با همین شیوه اموال و حتی 

خودرو سواری آن ها سرقت شده بود.

پیشگیری بهتر از درمان ◾
امــا اینکه در هــر جامعه ای بــا توجه بــه شرایط 
خانوادگی و اوضاع جامعه وقوع برخی جرایم به 
چشم می خورد و بی تردید واکاوی علل بروز این 
رفتار ها نیاز امــروز اســت، شهروندان باید دقت 
داشته باشند یکی از نشانه های حاشیه دار بودن 
پیشنهاد کرایه خودرو، بیان رقم های چند برابری 
نسبت به عــرف آن اســت. پس تا حد امکان از 
پذیرش این گونه خواسته ها سر باز بزنید. بررسی 
ــراد هم می تواند به کاهش وقــوع این  ظاهری اف

دست جرایم کمک کند.

رودست »قطع کن« خودرو به سارقان

پایانزورگیریهایباند»17سالهها«
خط قرمز

دستگیری قاتل فراری و دو 
شرور مسلح توسط مرزبانان 

با هوشیاری مرزبانان خراسان رضــوی یک قاتل 
فــراری و دو شــرور مسلح درحالی دستگیر شدند 

که از ناحیه آن ها سه قبضه سالح گرم کشف شد.
به گــزارش قــدس،  فرمانده هنگ مــرزی سرخس 
در تشريح ايــن خبر گفت: در پی وقــوع دو فقره 
قتل و شرارت های شرور سابقه دار در شهرستان 
و مــتــواری شــدن متهم بــه اســتــان هــای همجوار، 
دستگيری وی در دستور كار هنگ مرزی قرار گرفت. 
در ادامــه باانجام اقدام های اطالعاتی، این مجرم 
خطرناک دستگير شد. سرهنگ محمودی با بيان 
اينکه متهم دستگيرشده از اوبـــاش سطح یک 
شهرستان سرخس بوده و  11فقره پرونده مفتوح 
و همچنين مباشرت در دو فقره قتل در سال های 
1398 و1401، سابقه 6فقره نزاع مسلحانه منجر 
به قطع عضو، سه فقره زورگيری مسلحانه، حمل 
اسلحه غيرمجاز و... را در پرونده خود دارد، افزود: 
از متهم یــک قبضه ســالح گــرم كشف شــد. وی 
همچنین ادامـــه داد: در پی شــرارت هــای صورت 
گرفته در شهرستان و متواری شدن متهمان، تيم 
ويژه ای برای شناسايی و دستگيری آن ها تشکيل 
شد. مأموران پاسگاه شهید سلیمانی و دسته رزمی 
گروهان سرخس با انجام اقدام های اطالعاتی و فنی، 
تعقيب و مراقبت های شبانه، محل تردد دو متهم 
مد نظر را شناسايی و با هماهنگی قضایی، در يک 
عمليات غافلگيرانه و ضربتی هر دو شرور را دستگير 
کردند. وی اعالم کرد: در این عملیات تعداد یک 
قبضه سالح کالش، یک قبضه سالح وینچستر، 
تعداد61فشنگ مــربــوط، چهار تیغه خشاب و 

دوربین دوچشمی کشف شد.

در شهر3
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حمله چاقو به دست ها به سه پرستار در مشهد!
عقیل رحمانی در پی حمله چند فرد به اعضای کادر 

درمان بیمارستان قائم)عج( سه پرستار مجروح شدند.
روز گذشته خبری در فضای مجازی منتشر شد که از حمله 
افراد مسلح به سالح سرد به چند پرستار در نیمه های شب 
پنجشنبه گذشته حکایت داشت. براساس اطالعات اولیه، 
این افراد از کارکنان بیمارستان قائم)عج( مشهد بودند و یکی 

از پرستاران باتوجه به شدت جراحات در بیمارستان بستری 
و تحت درمان قرار گرفته است. از همین رو برای بررسی ماجرا 
با دکتر پهلوان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد تماس گرفتیم که وی در واکنش به این پیگیری ضمن 
تأیید ماجرای حمله به کادر درمان بیمارستان مذکور، بیان 
کرد: در زمان وقوع این حادثه )ساعت 4صبح( چند فرد که 

سالح سرد به همراه داشتند در محدوده اورژانس بیمارستان 
به سه نفر از پرستاران که در حال انجام وظیفه بودند حمله ور 
شده و آن ها را مورد ضرب و جرح قرار داده انــد. دکتر پهلوان 
ادامه داد: پس از آن به سرعت پرستاران تحت درمان قرار 
می گیرند که دو نفر به صــورت سرپایی مــداوا شدند، اما 
متأسفانه یک نفر که از ناحیه پشت مورد اصابت ضربه چاقو 

قرارگرفته بود باتوجه به شدت جراحات وارده در بیمارستان 
بستری و مداوا روی این پرستار صورت گرفت. خوشبختانه 
حال عمومی پرستار مذکور خوب و پایدار توصیف شده 
است. وی در مورد علت حمله افراد چاقو به دست به کادر 
درمان بیمارستان قائم)عج( بیان کرد: این موضوع توسط 

عوامل انتظامی در دست بررسی است.

پرونده روز
    عقیل رحمانی  دو عضو باند »17 ساله ها« 
در حالی دستگیر و به دادسرای اطفال و نوجوان 

منتقل شدند که مشخص شد آن ها در پوشش 
کرایه خودرو های سواری با قیمت های 

وسوسه انگیز طعمه های خود را در کوچه های 

خلوت مورد زورگیری و حتی سرقت خودرو قرار 
می دادند.

با دستگیری یک نوجوان 17 ساله، وی در شعبه 
251 بازپرسی)ویژه اطفال( اعتراف کرد که 
با همدستانش که اکنون برخی از آن ها تحت 

تعقیب اند در شهر پرسه می زدند و پس از کرایه 
مسافرکش های شخصی به مقصد خیابان های 

حاشیه ای شهر در یک لحظه چاقو زیر گلوی 
راننده می گذاشتند و اموال طعمه را سرقت 

می کردند.

واقعه زمانی علنی و دستگیری متهمان با حکم 
مقام قضایی در دستور کار مأموران پلیس قرار 

گرفت که حمله چند نوجوان حدوداً 17 ساله به 
یک راننده مسافرکش شخصی در جاده روستای 

ابلق صورت گرفت.

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
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دعوت به همکاری
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان خراسان رضوي 
در شهرستان مشهد در راستاي تکميل نيروي انساني 
مورد نياز خود در بخش پشتيباني خدماتی، نقليه )یک 
نفر( از متقاضيان آقا عالقه مند دارای مدرک تحصيلی 

دیپلم ، گواهينامه پایه دو، حداکثرسن 40 سال، به 
صورت نيروي شرکتي دعوت به همکاری می نماید.
ثبت نام : شماره تماس : 37617071 داخلی 115 

زمان تماس : 7 صبح تا 13/30
 مهلت ثبت نام : شنبه 1401/4/11 لغایت 1401/4/12

ج
/4
01
04
36
1

به چندکارگر جهت کار
درپارکينگ عمومی 
17شهریورنيازمندیم

ج09364432864 
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39
5

ج
/4
01
04
13
2

ط
/4
01
00
35
5

خرید ضایعات
آهن، آلومينيوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غيره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
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40
58
58

ج
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34
3

خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شيرآالت 
09159829884 باالترین قيمت

ج
/1
40
37
77

نعيمی
در،پنجره وکابينت
09354604745خورده ریز وغيره

گواهی
جناب آقای علی یوسف  زاده 
فرزند جعفر مجهوال المکان؛ 
بدین وسیله به اطالع شما 
می رساند که همسر شما 
با دادنامه ی شماره ی  

  140025390012434570
مورخ 1400/11/4 شعبه  
22دادگاه خانواده مجتمع 

قضایی شهید مطهری مشهد، 
طالق فی مابین خود و شما را 
ذیل شماره ی ثبت  463 مورخ 
1401/3/31 در این دفترخانه 
به ثبت رسانده است؛ و علقه 

ی زوجیت از تاریخ مذکور 
فیمابین شما ساقط گردیده 

است.  
سردفتر طالق ۵۹ مشهد
 علی اصغر دلیلی صالح
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رانندهحسابدار

فروشنده و
صندوقدار

کارگر ساده

مشاغل گوناگون

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای  علی ساعدی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 15292
 به نش��انی: خيابان امام رضا امام رضا62 جنب مس��جد 

رسول پالک 147
  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: 09153103893
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای غالمرضا عدالتی خواجه

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 2397
 به نش��انی: دانش��جو بين دانش��جو 24 و 26 پالک 268  
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: 09155233199
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای امين ا    هلل ميامی ميم

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 15870
 به نشانی: سيدی  مهدی 3 مقابل نقيبی فرد 5

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: 09159239075
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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پي��رو آگهی دع��وت مجمع عموم��ی عادی 
نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و تجهيز 
باغ��داری ميثاق س��پهر خراس��ان آدرس 
محل برگزاری مجمع به  ش��رح ذیل اصالح  

می شود:
 دفتر ش��رکت واق��ع بلوار قرن��ی - نبش 

قرنی 29 - ساختمان 1225 - طبقه اول

اصالحیه
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 شماره ثبت : 15675   تاریخ انتشار :11 /1401/04                                                                                                                
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه 
آزاد اسالمی مشهد در ساعت 15 مورخ 1401/04/15 روز چهارشنبه واقع در قاسم آباد ، مجتمع شهید 
سردار سلیمانی دانشگاه آزاد اسالمی ، سالن اجتماعات برگزار میشود .از کلیه اعضای محترم تقاضا 

می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :- گزارش بازرس محترم شرکت تعاونی 

- ارائه صورتهای مالی 1400 وتصویب نحوه تقسیم سود وافزایش سرمایه اعضاء
- تغییر سال مالی شرکت طبق اساس نامه از اول فروردین لغایت اسفند به اول تیر ماه لغایت پایان خرداد

- عضویت در اتحادیه امکان 
- انتخاب بازرس

هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
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آگهي دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

س��ازمان مدیریت حم��ل و نقل 
بار و مسافر شهرداری سبزوار در 
نظ��ر دارد خدم��ات بهره برداری از خطوط ش��هری از طریق تجدیدمناقصه عمومی و ب��ا جزئيات مندرج در 
اسناد تجدیدمناقصه،با بهره گيری از س��امانه تدارکات الکترونيکی دولت )www.Setadiran.ir( وبا شماره مناقصه 

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

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

مبلغ شرکت در مناقصه: 5درصد قيمت پایه
برگزاری تجدیدمناقصه صرفا از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونيکی دولت )www.Setadiran.ir( می باش��دوکليه 
مراحل فرآیندتجدیدمناقصه شامل خرید ودریافت اسنادتجدیدمناقصه،پرداخت تضمين شرکت در تجدیدمناقصه، 

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

روابط عمومی سازمان 

آگهی تجدید مناقصه»نوبت دوم«
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   تحریم، نتیجه 
ناتوانی رزمی 
دشمن است  
سردار دریادار 
پاسدار علی فدوی، 
جانشین فرماندهی 
کل سپاه پاسداران 
با اشاره به اعتراف 
دشمنان به قدرت 
جمهوری اسالمی 
ایران گفت: دشمن 
به دلیل ناتوانی 
در صحنه رزم، 
می خواهد با 
روش های مذبوحانه 
همچون تحریم ها 
و جنگ فرهنگی به 
اهداف سخیف خود 
دست یابد.

در  حاشيه

گردشگری 
ظرفیت 
 فراموش شده
خراسان شمالی

یک مدرس دانشگاه 
ظرفیت عظیم 
گردشگری خراسان 
شمالی را قطعه فراموش 
شده پازل توسعه 
استان دانست و گفت: 
خراسان شمالی ظرفیت 
تبدیل شدن به یکی از 
قطب های سیاحتی 
ایران را دارد اما الزمه 
آن توجه به صنعت 
گردشگری و معرفی 
جاذبه های استان در 
سطح ملی است.
احمد گرایلی افزود: 
خراسان شمالی 
بیشتر جاذبه های 
گردشگری از کویر تا 
جنگل و کوهستان و 
آثار باستانی را داراست. 
این استان دارای دومین 
شهر خشتی وگلی ایران 
است اما متأسفانه برای 
معرفی این جاذبه ها 
اقدام های چندانی 
صورت نگرفته یا مقدار 
آن٬ آن قدر کم بوده که 
به توسعه استان منجر 
نشده است. 

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه 11 تیر 1401  2 ذی الحجه 1443  2 جوالی 2022   سال سی و پنجم    شماره 9845  ویژه نامه 4224

افقی ◾
 1. واکسن کرونای ساخت کشورهای 
سوئد و انگلستان - حلقوم 2. قشنگ 
– قصه – نفی از آمدن 3.تصویب کردنی 
مجلسی ها – عالمت تجارتی کــاال - 
پریشان 4. نشان جمع – لوله تنفسی – 
قاره کهن – عزیز عرب 5.ناوارد – امپراتور 
ظالم عصر اصحاب کهف 6.صوت درد 
– مستبد - غرور 7.جنگ افزار ورزشی – 
صلح و آشتی – خودرو حمل بار 8.کلمه 
استثنا – بیماری جرب – صوت شگفتی 
– سود حرام 9. چلچراغ – برادر هلو – روز 
عرب 10. دینی در جنوب شرق آسیا – 
واسطه احضار ارواح – نت چهارم 11.نام 
کهن یــزد - شفاف 12. ورم – اشــاره به 
جمعی دور – برای – عزیز عرب 13. بخت 
و اقبال – نام کوچک »کامو« نویسنده و 
روزنامه نگار فرانسوی برنده جایز نوبل 
ادبــیــات  - سنگ محک طــال 14. ساز 
تیره – هم رتبه – عینک آفتابی 15. خرد 

و هوش – کوچک ترین قاره جهان

عمودی ◾
 1. زمــــــان بــــی آغــــاز – ابـــــــزار ورزش 
ژیمناستیک – تپه کوچک 2. باالترین 
ــی - زخــمــی 3. از نــام هــای  رنــگ – دایـ
قـــرآن – پیشه وری - آمـــاس 4. نشاط 
– نــیــتــروژن – از مــحــصــوالت شرکت 
ــاز هــیــونــدایــی کــره جــنــوبــی  ــودروســ خــ
5.بزرگ ترین جزیره ژاپن - از تقسیمات 
ارتشی – نفس خسته 6. حــرف آخر 
انگلیسی – رنگین کمان – تهمت زدن 
7. مشهور – کفش الستیکی قدما – 
شهری در کریمه و در ساحل دریــای 
سیاه 8. چادر – پس از دوخت می آید 
– دست کشیدن روی سطحی – مظهر 
سرعت 9. توقف موقت در بین راه – 
از سبزی های خوردنی – کلمه تعلیل 
10.نام قدیم تیم گل ریحان که در دسته 
اول لیگ فوتبال کــشــورمــان فعالیت 

دارد – کــاخ ریاست جمهوری فرانسه 
- دنیاآوردن 11. آتشدان حمام – سلول – 
نیمه گرم 12. رزمایش – ظاهر ساختمان 
- دشمن 13. انحنا یافتن اعضای سازه 
بر اثر فشار – راه و روش – کشوری در 
جنوب شرقی آسیا 14. گیاه خورشتی – 
زیلوباف – مقابل معنوی 15. نام پسرانه 
عربی – اجرام گردنده آسمانی – عضو 

دستگاه تنفسی

جدول     8405
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 1 ش ی  ر د ر ه پ ن ج  ش ی  ر   م ش
 2 م ل ح    ک ر ا ی  ه   خ  ی  ر ا ت
 3 ش ا م ل   ا د و ا ت   گ  و ه ر
 4 ا ن   ا ل   م ت د ی  ن   ب ا ی 
 5 د   ج  م ا ر ا ن   ا ر م ا ن  

 6   ب ی  ا ب ا ن   ت ر د س ت   س
 7 ک ل ر   ه ی    ل ر   ه ر   گ  ی 
 8 م ا ه ر   ج  م ج  م ه   ف و ی  ل
 9 ی  ل   ف م   ش ن   ج  ز   ا ش ک
 10 ل   ب ا ر و ت   پ ر و ا ن ه  

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی از 
برقدار شدن روستاهای زیر 10خانوار در استان 
خبر داد. بــه گـــزارش فـــارس، علیرضا صبوری 
ــر نیرو به خراسان  اعتبارات مصوب سفر وزی
شمالی را تشریح کرد و گفت: درخصوص مصوبه 
ایجاد چهار پست فــوق توزیع در شهرک های 
صنعتی شهرهای فاروج، شیروان و گرمه و منطقه 
ویژه اقتصادی بجنورد، برای احداث این پست ها 
اعتباری بیش از 400 میلیارد تومان مصوب شد.

ــزود: بــرپــایــه ایـــن مــصــوبــات، مــقــرر شد  ــ وی افـ
بــرق رســانــی بــه شهرک های روستایی در حال 

ــر 10خــانــوار یــا بــدون  سکونت و آبــادی هــای زی
روستایی که برق ندارند، با اعتبار 100میلیارد  کد 
تومان در دو سال با مشارکت 50درصدی منابع 

استان انجام شود.
وی گفت: مصوبه مقاوم سازی شامل اصالح 
شبکه های فرسوده به طول 100کیلومتر با اعتبار 
50میلیارد تومان و به مــدت دو ســال در سفر 
استانی وزیر نیرو به تصویب رسید که مقرر شد 
این مصوبه با مشارکت 40درصدی وزارت نیرو، 
40درصد منابع استان و 20درصد منابع وزارت 

نفت انجام شود.

خراسان شمالی

اســتــانــدار خــراســان رضـــوی گــفــت: آفــت هــای 
موجود در جامعه اسالمی ناشی از ضعف کارکرد 
خانواده است که برای برطرف کردن این مشکالت 

اجتماعی باید کارکرد خانواده ها برجسته شود.
به گزارش مهر، نظری در نشست بصیرت افزایی 
مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداری های 
سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: زنان، شاکله 
و محور اساسی خانواده هستند و کارکردهای 
ضعیف درون خــانــواده با نقش آفرینی بانوان 
می تواند به کارکرد قوی تبدیل شود. خانواده، رکن 
اساسی جامعه اسالمی است و موضوع خانواده 

اهمیت فراوانی دارد. وی با بیان اینکه جامعه 
سالم و متعالی در گرو وجود خانواده سالم است، 
گفت: زن، محور اصلی خانه و خانواده است که 
برخی اشکاالت بیرون از فضای خانه و خانواده با 

حضور و به وسیله بانوان بی اثر می شود.
نظری افزود: یکی از راهکارهای تقویت خانواده 
و اصــالح کــارکــرد ایــن نهاد، اهمیت دادن به 
آموزش است که در این راستا آموزش خانواده 
باید از بدو تشکیل و در تمامی مراحل زندگی 
همچون فــرزنــدآوری و رشد آن هــا مــورد توجه 

قرار گیرد.

خراسان رضوی

هاشم رسائی فر پــس از بــرگــزاری نخستین 
رویــــدادی کــه بنیاد خیریه غیردولتی »حرکت 
انسانی« برگزارکننده آن بود دومین رویداد این بنیاد 
با عنوان »روایت چالش های رسیدن« با سخنرانی 
پنج چهره برجسته در عرصه تولید و کسب وکار و 

همچنین سینما و تلویزیون در مشهد برگزار شد.
در این رویداد که قرار است تمامی عواید آن صرف 
کمک به تحصیل دانش آموزان مستعد مستمند 
هزینه شود حاضران در همایش در تاالر شهدای 
سالمت، پای روایت زندگی، تجربیات و حرف دل 
جعفر شالچی، کارآفرین حــوزه ساخت وساز در 
دانمارک و بنیان گذار بنیاد حرکت انسانی که زمانی 
که پسری 9 ساله بود در شرایطی سخت ایران را ترک 
کرده و با وجود تجربه تنهایی و غربت، در سال هایی 
که در این کشور زندگی می کند، نشستند. شالچی 
سال 2016 به همراه همسرش بنیاد Human act را 

در دانمارک با نیت آگاهی بخشی در ارتباط با توزیع 
ناعادالنه ثروت در دنیا و ریشه کنی فقر تأسیس 
می کند تا بتواند به واسطه  این سازمان مردم نهاد، به 
ریشه کنی فقر کمک کند و در راستای همین هدف 
در سال1396 بنیاد حرکت انسانی را در ایران و شهر 

مشهد تأسیس می کند.
وحید رجبلو، جوان کارآفرین و موفق ایرانی دومین 

سخنران این رویداد بود. 
البه الی صحبت های این جوان این موارد بیان شد. 
به ظاهر شروع زندگی او با کم توانی و بیماری ا ست 
چراکه با یک مشکل خاص پا به این دنیا گذاشته 
و هرچه سن وحید بیشتر می شود، بیماری هم با 
او رشد کرده و تمام بدنش را می گیرد تا جایی که به 
معلولیت باالی 90درصد می رسد... اما یک اتفاق 

موجب می شود که مسیر زندگی  اش تغییر کند. 
وحید رجبلو در سال1396 پلتفرم آنالین »توانیتو« 

ــاطــی مــیــان تـــوان جـــویـــان و  ــب ــوان پـــل ارت ــه عــن را ب
خدمات رسانان تأسیس می کند و با این کار 17شغل 
مستقیم و حــدود یک هــزار شغل غیرمستقیم 

ایجاد می شود.
ــال 1399 تــوســط کمیته غیرانتفاعی  او در سـ
 Junior Chamber( بین المللی جــوانــان جهان
International(  به عنوان یکی از 10 چهره تأثیرگذار 

در دنیا شناخته شده  است. 
مهندس جلیل افشارنژاد تولیدکننده در حوزه 
ساخت قطعات خودرو، تولید شیرخشک و قهوه، 
رضا میرکریمی نویسنده، کارگردان و تهیه کننده   
سینما و منصور ضابطیان نــویــســنــده، مجری 
تلویزیون، مستندساز و جهانگرد از دیگر سخنرانان 
دومین رویــداد حرکت انسانی بودند که از زندگی 
و تجربیات خــود در طــول سالیان عمرشان برای 

حاضرین گفتند.

همدلیهمدلی

دومین رویداد 
»حرکت انسانی« 

درمشهد برگزار شد

 

خبر

4درصد فضای آموزشی 
دراختیار اتباع خارجی است

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مــدارس کشور گفت: در حال حاضر 
ســرانــه فــضــای آمــوزشــی در کــشــور بــه صــورت 
میانگین 5/22 مترمربع است که همچنان با 

استانداردها فاصله دارد.
به گــزارش قــدس آنــالیــن، مجید عبداللهی در 
ــای  گردهمایی معاونان فنی و اجــرایــی اداره هـ
کل نــوســازی، توسعه و تجهیز مــدارس کشور 
در مشهد افـــزود: اســتــانــدارد فضای آموزشی 
در کشور 8/4مــتــرمــربــع تعیین شــده اســت، 
اگرچه سرانه فضای آموزشی با همکاری خیران 
مدرسه ساز افــزایــش یافته اســت، امــا هنوز با 

وضعیت مطلوب فاصله دارد.
عبداللهی با اشاره به نیاز موجود برای ساخت 
مدرسه در کشور ادامــه داد: هم اکنون سرانه 
فضای آمــوزشــی چهار استان کشور از سرانه 

متوسط کمتر است.
ــد از  ایــن مسئول با اشــاره به اینکه 3/5درصـ
جمعیت دانــش آمــوزی کشور را اتباع خارجی 
تشکیل می دهند، افــزود: 4درصــد از فضاهای 
آمــوزشــی کشور به اتباع خارجی به خصوص 

افغان ها اختصاص یافته است.
 ابوالقاسم بابایی، سرپرست اداره کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی نیز در 
این جلسه سرانه فضای آموزشی در خراسان 
رضوی را 4/3مترمربع، در مشهد 3/5مترمربع 
و این رقم در حاشیه شهر مشهد را کمتر از 2 
مترمربع اعالم کرد و افــزود: نیمی از پروژه های 
تکمیلی استان در سال 1400 با مشارکت خیران 

ساخته شده است.
ــان  ــتـ ــکـــالت اسـ ــکـــی از بــــزرگ تــــریــــن مـــشـ یـ
حاشیه نشینی اســت و هم اکنون در حاشیه 
شهر مشهد بیش از 141هزار دانش آموز داریم 
که امید است با مشارکت خیران امسال بتوانیم 
هشت مجتمع آموزشی با 50 کالس درس در 

این مناطق احداث کنیم. 

مردان آسمانی

مهدی توحیدی معاون 
ــتـــمـــاعـــی و پــیــشــگــیــری  اجـ
از وقــــوع جـــرم دادگــســتــری 
خــراســان رضــوی گفت: یکی 
از مواردی که دستگاه قضایی 
با آن مواجه است و متأسفانه 
روزبه روز رشد قارچ گونه ای دارد، فراوانی و حجم 

پرونده های ورودی به دادگستری است.
سیدامیر مــرتــضــوی در آخــریــن روز از هفته 
قوه قضائیه در جمع اصحاب رسانه با اشــاره 
بــه اینکه کارشناسان دادگــســتــری می توانند 
کمک شایانی در زمینه کاهش ورودی پرونده ها 
به دستگاه قضایی داشته باشند، افـــزود: اگر 
یک پرونده ای به کارشناسی ارجــاع داده شد، 
کــارشــنــاس نباید اقــدام هــا را مــحــدود بــه حــوزه 
تخصصی خــود کــنــد؛ درحقیقت مأموریت 
ما در قوه قضائیه این است که همگی باید در 
این مجموعه در حل وفصل پرونده ها به قاضی 

کمک کنیم.
وی اظهار کرد: باید توجه داشت کارشناسان تا 
چه انــدازه در پرونده ها نقش دارند و می توانند 
طــوری به موضوعات رسیدگی کنند که از یک 

پرونده پرونده های دیگری به وجود نیاید.

وی بابیان اینکه قانع نشدن قاضی پرونده موجب 
ارجاع یک پرونده به کارشناسی برای چندمین 
ــرد: در حـــال حاضر  مرتبه مــی شــود، عــنــوان کـ
پــرونــده هــای معوقی وجــود دارد که 17مرتبه به 
مرحله کارشناسی برگشت داده شده است؛ اگر 
کارشناسی یک پرونده مستحکم و مستند باشد 
چرا باید 17مرتبه به کارشناس ارجاع داده شود و 

هزینه های بیشتری به دنبال داشته باشد؟
وی بــا اشـــاره بــه سند تحول دستگاه قضا، به 

ــــالف غـــیـــر از  ــت ــل اخــ تـــوســـعـــه روش هــــــــای حــ
رسیدگی های معمول قضایی تأکید کرد و افزود: 
کارشناسی که یک پرونده ای را بررسی می کند، 
باید به گونه ای عمل کند که پرونده های دیگری 

ذیل آن پرونده اصلی تشکیل نشود.
وی خاطرنشان کـــرد: یــک کــارشــنــاس بــایــد به 
صورت جدی به موضوع پرونده ورود پیدا کند 
و نظرات خــود را به صــورت مستند و مستدل 
بنویسد تا زمانی  که به دست قاضی می رسد، 

اقناع شــود و نیازی به بررسی یک کارشناس 
دیگر نباشد.

مــرتــضــوی در بخش دیــگــری از سخنان خود 
ــی قــولــنــامــه ای  ــاره بــه رســیــدگــی بــه اراضــ ــا اشــ ب
ــای تخصصی  حاشیه شهر مشهد در راســت
شدن شعب رسیدگی در دادگستری اظهار کرد: 
درحــال حاضر در دادگستری استان کمیته ای 
برای اراضی قولنامه ای در حاشیه  شهر مشهد 
تشکیل و جلسه هایی با اداره کل ثبت اسناد 
خــراســان رضـــوی، شــهــرداری مشهد، دستگاه 
قضایی و آستان قدس رضوی برگزار شده تا با 
یکدیگر در زمینه ساماندهی اسناد قولنامه ای 
همکاری الزم را داشته باشیم، به گــونــه ای که 
هــم اکــنــون ایــن هــمــکــاری بــه جــایــی رســیــده که 
ــزار سند قــولــنــامــه ای در حاشیه  ــروز 4هــ تــا امــ

شهرمشهد به سند رسمی تبدیل شده است.
وی به فعالیت 18شعبه کیفری در مشهد که 
هر یک از شعب به صــورت تخصصی به یک 
موضوع رسیدگی می کنند، اشاره کرد و افزود: این 
یک فعالیت تخصصی بسیار خوب است که در 
دادگاه کیفری و دادسرای استان آغاز شده و به 
نظر می رسد تا پایان سال جاری همه این کارها به 

سمت تخصصی شدن حرکت کند. 

معاون اجتماعی دادگستری خراسان رضوی خبر داد

تبدیل 4هزار سند قولنامه ای حاشیه شهر با همکاری آستان قدس رضوی

خبرخبر
روزروز

امیرآذریان: دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال تضعیف باورهاست
مراسم پایانی بیست و دومین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه 
خانواده کارکنان یگان های منطقه شمال شرق نیروی زمینی 

ارتش جمهوری اسالمی ایران در مشهد برگزار شد.
فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش در 
مراسم پایانی این مسابقات گفت: یکی از برکات نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران پس از پیروزی انقالب، تشکیل ارتش 

انقالبی با تدابیر و رهنمودهای امام)ره( و رهبر معظم انقالب 
است. امیر سرتیپ رضا آذریان بابیان اینکه ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در ابعاد مختلف عملکرد درخشانی داشته 
است، افزود: ارتش، در پیروزی انقالب اسالمی و پس از آن، 
دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی، باال بردن توان رزمی و 
حفاظت و حراست از مرزها حضور فعال و مؤثر داشته و در 

خدمت و جزو فدائیان مردم بوده است.
وی ادامه داد: براساس فرمایش رهبرمعظم انقالب، دشمن 
در بُعد تهاجم ترکیبی، جامعه ما را مورد هدف قرار داده 
است. در مقابل این تهاجم ترکیبی، ما نظامی ها محکم 
ایستاده ایم و دشمن می داند که نمی تواند بر ما از بُعد نظامی 
پیروزی شود. فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق نیروی 

زمینی ارتش گفت: دشمن امروز در عملیات و جنگ روانی 
و فضای سایبری، حمالت و ضربات شدیدی به سمت ما 
روانه کرده است. نشانه دشمن به سمت تضعیف باورها و 
افراد اهل قرآن است که قرآنیان را از خط خارج کند و مانع 
رشد آن ها شود و این وظیفه قرآنی هاست که در مقابل این 

تهاجمات فرهنگی بایستند.

کافه هنر
   پاتوق فیلم مشهد با »شهری که نمی خوابد «

یزدی  پاتوق فیلم مشهد عصر امروز برگزار می شود.
به گزارش قدس، شنبه های هرهفته دورهمی 

عالقه مندان به فیلم و سینما همراه با جلسه های نقد و 
گفت وگو برگزار می شود. این جلسه ها شنبه  هرهفته 

ساعت ۱۶ در سینما هویزه مشهد سالن۴ با اکران فیلم 
و گفت وگو توسط انجمن تهیه کنندگان فیلم مشهد و با 

همکاری حوزه هنری انجام می شود.
الزم به ذکراست، این هفته در پاتوق فیلم مشهد اکران 

فیلم »شهری که نمی خوابد« از حسن آخوند پور، 

سینماگر مشهدی اکران می شود.
این فیلم گرچه در ژانر اجتماعی و معمایی است اما 

موضوع آن به شهر مشهد گره می خورد.
»شهری که نمی خوابد« داستان یک زوج جراح 

ایرانی مقیم فرانسه است که پس از سال ها به ایران 

برمی گردند. مرد قرار است در سمیناری بین المللی و 
مهم درباره جراحی نوین قلب مقاله اش را ارائه دهد. 
دکتر در مشهد همسرش را گم کرده و در پی یافتن او 

دچار اتفاق های ریز و درشتی می شود که به گذشته او 
در فرانسه پیوند می خورد. 

شهید علی دوست زاده
والدت: 1360/05/08

متولد: بجنورد
شهادت: 1397/04/12

محل شهادت: مرز سراوان، پاسگاه132 گروهان 
جالق

مزار: بجنورد
ــت زاده  ــ یــزدی ســـــروان شــهــیــد عــلــی دوســ
فـــرزنـــد مــحــمــدحــســن هــشــتــم مـــــــرداد1360 
در خــــانــــواده ای مــذهــبــی چــشــم بـــه جــهــان 
گــشــود. او همیشه پــیــرو والیــت فــقــیــه بـــود و 
از همان کــودکــی شرکت در مــراســم عـــزاداری 
اباعبدهللا الحسین)ع(،مساجد، حسینیه ها 
و بسیج را سرلوحه کار خویش قرار داده و در 
اطــاعــت از فرامین ولــی امرمسلمین از هیچ 
ــبــود. پــس از طــی مــراحــل  تــالشــی فـــروگـــذار ن
تحصیلی و گرفتن مــدرک دیپلم و گــذرانــدن 
دوره خدمت مقدس سربازی در سال 1384 
به استخدام ناجا در رسته یگان ویــژه تهران 
بــزرگ درآمــد و از سال 85 تا 89 در تهران و از 
ســال 89تــا 95 در یگان ویــژه زاهــدان مشغول 
خدمت بود. در حین انجام خدمت به تحصیل 
خود ادامه داد و موفق به اخذ مدرک تحصیلی 
لیسانس شد. وی در سال1395 از یگان ویژه به 
مرزبانی انتقال یافت و در هنگ مرزی سراوان 
به عنوان فرمانده پاسگاه میل 139 مرزی بخش 
جالق مشغول خدمت شد و در این راه از هیچ 
تالشی برای حفظ و دفاع از کیان نظام مقدس 

جمهوری اسالمی غافل نشد.
ــت زاده از مــرزبــانــان نیروی  ــ شهید علی دوسـ
انتظامی دوازدهم تیر1397 در درگیری با اشرار 
در مرز سراوان با تیر مستقیم در حین مأموریت 

به شهادت رسید.

آفات جامعه ناشی از ضعف کارکرد خانواده است روستاهای زیر ۱۰ خانوار برقدار می شوند 
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