
۲میلیارد تومان اعتبار ملی ویژه تاالب کجی نمکزار 
نهبندان تخصیص یافته است.

بــه گـــزارش خــبــرگــزاری صــدا و سیما، مــدیــر کل 
گفت:  جنوبی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت 
این اعتبار در زمینه آگاهی بخشی و توانمندسازی 
نیروگاه خورشیدی،  اجرای  تاالب،  محلی  جوامع 
و  آب  تصفیه  دستگاه  نصب  اسکله،  بهسازی 

خرید لوازم از جمله پهپاد هزینه خواهد شد.
شهرستان  زیست  محیط  خصوص  در  حاتمی 
بــایــد از ظــرفــیــت هــای طبیعی  نــهــبــنــدان گــفــت: 
ــاالب کـــجـــی، تــپــه هــای  ــ شــهــرســتــان از جــمــلــه تـ
استند  بنه منطقه  مینیاتوری، درختان کهنسال 
و  سرمایه گذار  جــذب  در  نهبندان  یــان  ریــگ  و 

گردشگر حداکثر بهره و استفاده را برد. 

آیتاهللعلمالهدی:

مشهد هدف اصلی توطئه های فرهنگی دشمن است

 تخصیص
 ۲میلیارد تومان 

اعتبار برای تاالب 
»کجی« نهبندان
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 سهم ناچیز خراسان شمالی 
از منافع صنایع

آغاز طرح نظارت بر فعالیت 
مشاوران امالک در مشهد

 گفت وگو با جوانی که 
با فراوری هسته زیتون خوراک دام و قهوه تولید کرده است 

کارآفرینی هسته ای!

استاندار خراسان رضوی: 
 شیخ احمد جامی تجلی وحدت 

اهل سنّت و شیعیان است

19311937 1528
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در حالی برخی سالن های آرایــش زیبایی در 
مشهد به اتاق های ایزوله انجام آرایش دائمی 
روی صورت بانوان مجهز هستند که تا به این 
لحظه رنگ بهداشتی و مجاز برای تزریق به 
پوست مراجعان این آرایشگاه ها وجود ندارد، 

اما همچنان بازار آرایش دائمی در شهر گرم 
با  از شهروندان  اســت! چــنــدروز پیش یکی 
مراجعه به تحریریه روزنامه قدس از فعالیت 
ویژه  زیبایی  آرایشگاه های  برخی  غیرقانونی 
بانوان اطاعاتی را در اختیار تیم خبری این 

رسانه قرار داد. این شهروند دغدغه مند مدعی 
شد: متأسفانه هیچ رنگ مجاز و بهداشتی 
برای استفاده در آرایش دائمی بانوان در شهر 
مشهد که هیچ، در ایران وجود ندارد و باتوجه 
به اینکه مسئوالن امر علم و آگاهی کافی در 

این زمینه دارند متأسفانه مجوز فعالیت برای 
برخی آرایشگاه های زنانه در شهر صادر شده 
که با دایر کردن اتاق ایزوله می توانند به تزریق 
رنگدانه زیر پوست مراجعان اقدام کنند. این 

موضوع در حالی است که به هیچ عنوان...

قدسازاقدامیخطرناکدرسالنهایزیباییگزارشمیدهد

آرایش دائمی با رنگ  تقلبی!
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عصویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف طاقه فروشان قماش  مشهد مقدس «  
به استناد تبصره » 1 « اصالحی  ماده » 6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون 
نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 1401/04/01 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس بدینوسیله از کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره 
و بازرس اتحادیه صنف طاقه فروشان قماش مشهد مقدس، دارندگان شرایط ذیل، دعوت می شود ظرف مدت 15 روز ) از روز پنجشنبه مورخ 1401/04/16 تا 
روزپنجشنبه مورخ 1401/04/30 ( شخصًا با مدارک ذیل، ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف ) iranianasnaf.ir  ( - سامانه های الکترونیک - انتخابات الکترونیک 
- قسمت ثبت نام داوطلبین اتحادیه ها، مراجعه و با درج شناسه صنفی، نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک مربوطه به شرح ذیل، اقدام و سپس شخصًا 
جهت ادامه فرآیند ثبت نام ) در مهلت قانونی فوق ( به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد مقدس، واقع در سازمان صنعت، 

معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند.
    شرایط الزم :

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران   2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران    3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس           5- عدم اعتیاد به مواد مخدر           6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال    9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم      10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس 4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (         2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 

3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو             4-  اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی
* ارائه اصل اعتبارنامه هیئت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی حداقل دیپلم ضروری است .  

5 -  اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی
توجه :

-  به استناد تبصره » 3 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی فوق الذکر، عضویت افراد در هیئت مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد.
-  به استناد تبصره » 5 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی مذکور، داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش از ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان 

اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره اتحادیه ، الزامی است.
- به استناد تبصره » 2 « اصالحی آیین نامه اجرایی صدراالشاره ، عدم بارگذاری هر یک از   مدارک مورد نیاز در سامانه ساران در بازه زمانی فراخوان ، به منزله عدم ثبت نام 

علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهداست .
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بدی��ن وس��یله اعالم م��ی گردد س��تاد امر به 
معروف و نهی ازمنکر استان خراسان رضوی 
در نظر دارد تعداد یازده نقطه ی تایید شده را 
به منظور ساخت و بهره برداری تابلوی تبلیغاتی 
از طری��ق مناقصه به ش��رکت تبلیغات��ی واجد 

شرایط و معتبر واگذار نماید.
مهل��ت تکمی��ل اس��ناد تا پای��ان وق��ت اداری 

1401/04/25 می باشد .
برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن   32283632  

داخلی 108 تماس حاصل نمایید.
ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر

 استان خراسان رضوی

آگهی مناقصه
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   خانواده، 
خاکریز مقابله 
با جنگ ترکیبی 
دشمن  
امیر سرتیپ رضا 
آذریان، فرمانده 
قرارگاه منطقه ای 
شمال شرق نزاجا 
گفت: دشمن با 
اقدام های فرهنگی، 
مذهبی و سیاسی 
به دنبال ضربه زدن 
به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی 
است و خانواده ها در 
مقابله با این جنگ 
ترکیبی نقش مهم و 
اساسی دارند.

خبر

سرور یزدی قهوه زیتون 
محصول جــدیــدی اســت که 
ــریــن  ــب زاده کــارآف ــ ــ عــلــی رجـ
ــه ثــبــت اخــتــراع  خــراســانــی ب
ــت. جـــوانـــی که  ــانـــده اســ رسـ
کارش را از یک کارخانه شروع 
کرد و امروز در فهرست کارآفرینان برتر در حوزه 

خوراک دام و همچنین قهوه زیتون است .
او که متولد ١٣۶١ در مشهد و دانش آموخته 
کارشناسی مکانیک جامدات است در گفت وگو 
بــا قــدس می گوید: نــزدیــک بــه یــک دهــه پیش 
به عنوان یک کارگر ســاده حــدود هشت ماه در 

یک کارخانه غذایی مشغول به کار شدم.
در ابتدای کار، قابلیت های شغلی ام را گفتم ولی 
کارخانه به دنبال کارگر ساده برای نظافت بود و 
من این شغل را پذیرفتم اما طی انجام کار در آن 
کارخانه قابلیت های خود را به آن ها نشان دادم.

وی می افزاید: ابتدا ایرادهای کار آن ها را می گفتم 
و یا به واسطه تحصیالتم، توانایی تعمیر برخی 
دستگاه های آنجا را داشتم و برخی دستگاه ها را 
با استفاده از مهندسی معکوس برای کارخانه 

ساختم. خوشبختانه دیــده شــدم چــون پس 
از گذشت مدتی، به سمت سرپرست تولید 
و سپس مــدیــر تولید منصوب شـــدم. پــس از 
سال های زیــادی که مدیر تولید بــودم، تصمیم 
گرفتم به طور مستقل کاری را شروع کنم که به 

واسطه آن کارآفرینی نیز اتفاق بیفتد.
این کارآفرین پرتالش تصریح می کند: من پیش 
از اینکه کار تولید را شروع کنم روی فراوری هسته 
زیتون و آنالیز آن کــار مــی کــردم و در ایــن زمینه 
آزمایش هایی را نیز انجام دادم. ازطرفی معتقد 
بودم میوه زیتون بی علت هفت بار در قرآن نیامده 
است و این دو دلیل نیروی محرکی پیش روی من 
بود. ازاین رو پس از انجام تحقیقات فراوری هسته 
زیتون که مؤثر بر جــوان ســازی پوست، تسکین 
درد و هضم غذاست، به ثبت اختراع منجر شد. 
یعنی در این کارگاه هم به تولید قهوه زیتون دست 
پیدا کردیم و هم از این هسته با فراوری که انجام 

می دهیم برای خوراک دام استفاده می کنیم.

اشتغال زایی برای ۲۰ نفر ◾
او در پــاســخ بــه ایـــن پــرســش کــه کـــار را بــا چه 

سرمایه ای شروع کرده است، می گوید: من کارم 
را از یک اتاق ۱۲متری با یک دستگاه، آسیاب و 
مجموعه بسیار کوچک آغاز کردم اما در حال 
حاضر مجموعه ما یک سوله ۷۰۰ متری است.

حدود سه سال است در این حرفه مشغولم و 
کار را با یک وام ۵۰ میلیون تومانی که توانستم 
از کمیته امــداد دریافت کنم شــروع کــردم. در 
حال حاضر تعداد ۲۰ نفر در این کارگاه مشغول 

به کارند. 
ایــن کارآفرین جــوان توضیح می دهد: پس از 
آنکه خوراک دام شناخته و منحصربه فرد شد، 
به صورت گسترده در کشور توزیع آن را آغاز 
کردیم و میزان تولید و توزیع خوراک دام ماهانه 

حدود ۱۰۰ تن است.

کارخانه ای با مواد اولیه هسته زیتون ◾
وی تأکید می کند: هسته زیتون سرشار از فیبر 
است و برای دام پرواری و دام شیری بسیار اثرگذار 
است البته از محصول ما کپی برداری شده و با 
کیفیت پایین تر ممکن اســت بدست دامــدار 

برسد چون آنالیز این محصول را نمی دانند. 

این مخترع جوان درباره قهوه زیتون نیز بیان 
می کند: از آنجایی که من کارم را دوست دارم، 
تصمیم گرفتم قــدمــی از رقــبــا جلوتر باشم، 
ــن رو قهوه زیتون را بــرای نخستین بــار در  ازایـ

سطح دنیا اختراع کردم.
محصولی منحصربه فرد که بــرای هضم غذا، 
دفع اسپاسم های عضالنی، کمردرد و زانودرد 
بــســیــار مفید اســـت. ایـــن نــوشــیــدنــی بسیار 
باکیفیت و نشاط آور است که درحــال تولید 
و عرضه آن هستیم و خوشبختانه متقاضی 
زیادی هم دارد و در راستای تولید آن، می توانیم 
به صورت مستقیم برای ۵۰ نفر و غیرمستقیم 

۱۵۰نفر اشتغال زایی کنیم.

قهوه زیتون و خواص درمانی ◾
وی دربـــاره تفاوت ایــن قهوه نیز می گوید: در 
هیچ کجای دنیا قهوه زیتون سرو نشده است. 
قهوه زیــتــون یــک ســری قابلیت هایی دارد که 
قهوه های رایج ندارد. به عبارتی خواص درمانی 
بسیاری دارد و دارای طعم خوبی است. از طرفی 
طعم دهنده به آن افزوده نمی شود. اصل قهوه 
تلخ است و محصول ما هم رنگ و فوم باالی 
قهوه را دارد و طعم آن نیز مثل قهوه است، فقط 

تفاوت آن در خواصش است.
وی درباره قیمت این محصول تصریح می کند: 
قیمت محصولی که در بــازار عرضه می کنیم، 
کیلویی ۱۷۹هزار تومان است و باتوجه به اینکه 
محصولی جدید اســت، قیمت آن مناسب 
اســت. زمــانــی کــه ایــن قهوه شناخته شــود به 
طور قطع نرخ آن فرق خواهد کرد این در حالی 
است که قهوه های معمولی در بــازار از ۳۰۰ تا 

۴۰۰هزارتومان به فروش می رسند. 
همچنین تست کننده هایی از کشورهای عربی 
برای قهوه زیتون داشتیم که خوشبختانه مورد 
تأیید قرار گرفت و متقاضی  آن هستند، اما برای 

صادرات آن نیازمند حمایت دولت هستیم.
این کارآفرین برتر توضیح می دهد: از زمانی 
کــه ثبت اخــتــراع قهوه زیــتــون را داشــتــم بــرای 
صــــادرات آن نــیــز انــدیــشــیــدم. از کــشــورهــای 
مختلف بــرایــم دعــوتــنــامــه فــرســتــاده شــد که 
ــود. از  پیشنهادهای وسوسه برانگیزی هــم ب
کشورهایی مانند امارات، کویت، هند و... اما به 
شدت وطنی هستم. من معتقدم اگر قرار است 
کار و رشدی اتفاق بیفتد و کارآفرینی رخ دهد، 

برای جوانان خودمان باشد.

گفت وگو با جوانی که با فراوری هسته زیتون خوراک دام و قهوه تولید کرده است 

کارآفرینیهستهای!

خبرخبر
روزروز

استاندار خراسان رضوی: شیخ احمد جامی تجلی وحدت اهل سّنت و شیعیان است
ــورای  ــانـــدار خــــراســــان رضــــوی در جــمــع اعـــضـــای شــ ــتـ اسـ
سیاست گذاری همایش هزاره شیخ احمد جامی گفت: این 
عالم بزرگ، تجلی وحدت اهل تسنن و تشیع در منطقه است.

به گــزارش اســتــانــداری خــراســان رضــوی، نظری در دیــدار با 
اعضای شــورای سیاست گذاری همایش هــزاره شیخ احمد 
جامی اظهار کــرد: در مناطق تلفیقی به صورت خاص و در 

کل کشور به صورت عام، پرداختن به موضوعات وحدت یک 
ضرورت است و باید از تقویت کنندگان وحدت شیعه و سنی 
تجلیل کرد. استاندار افزود: ظرفیت  های باالی شخصیتی و 
مناسبتی در کشور ما وجود دارد که امکان تأکید بر وحدت را 
جدی و گسترده کرده است و نباید مسائل جزئی اصل وحدت 

را دچار اشکال کند.

نظری به ظرفیت علمی شیخ احمد جامی در ۱۴کــتــاب و 
رساله ایشان اشاره کرد و گفت: ان شاءهللا این همایش محل 
حضور اندیشمندان داخلی و بین المللی خواهد شد.حسین 
جمشیدی، رئیس شــورای سیاست گذاری همایش هزاره 
شیخ احمد جامی نیز گفت: در واقع هــزاره این شخصیت 
بزرگ سال ۹۹ بود که مصادف شدن این سال با کرونا مانع 

برگزاری همایش هزاره شیخ احمد جامی شد.حسن جامی 
االحمدی، دبیر همایش شیخ احمد جامی نیز گفت: برای این 
همایش ۱۱کشور منطقه و اروپا مقاله داده اند و حداقل هشت 
کشور در همایش حضور خواهند داشت. همایش بین المللی 
هزاره شیخ احمد جامی در روزهای ۲۲ و ۲۳ تیرماه با حضور 

دانشمندان خارجی و داخلی  در تربت جام برگزار می شود.

انعکاس
   گالیه مردم از روند پرداخت تسهیالت بانکی  

تسهیل در پرداخت تسهیالت بانکی خواسته  بحق 
مردم است اما مردم از روند پرداخت تسهیالت در 

خراسان شمالی گالیه دارند .
از چندی پیش بانک ها ملزم به پذیرش اعطای 

وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان با یک ضامن به 
متقاضیان شدند و از سوی دیگر روند پرداخت 

تسهیالت فرزندآوری هم تسهیل شود، اما برخی 
شهروندان از روند طوالنی پرداخت ها گالیه دارند.
دبیر کمیسیون بانک های خراسان شمالی با اشاره 

به جلسه مدیران بانک های استان با معاون امور 
اقتصادی استانداری خراسان شمالی، تشکیل اتاق 
فکر و تصمیم گیری درخصوص پیشبرد مصوبات 
سفر ریاست جمهوری، تأکید بر تسهیل پرداخت 

تسهیالت به خصوص در مواردی نظیر وام ازدواج و 

جلسه های منظم معاونت اقتصادی با بانک ها برای 
بهبود عملکرد را از مصوبات جلسه عنوان کرد و 

افزود: در مسئله مربوط به تسهیالت دامدار کارت قرار 
است بانک کشاورزی استان نهایت همکاری را برای 

پذیرش ضامن از این قشر فراهم کند. 

آیت هللا علم الهدی: 

مشهد هدف اصلی توطئه های 
فرهنگی دشمن است

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مشهد 
مقدس به ایــن خاطر که دژ معنوی کشور به شمار 
می رود، هدف اصلی توطئه های فرهنگی دشمن است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضــوی، آیــت هللا سیداحمد علم الهدی 
در دیدار جمعی از مسئوالن و مدیران سازمان های 
عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کشور افزود: 
ــای اخالقی و باورهای  اگــر دشمن بتواند ارزش هـ
اعتقادی مردم را در این شهر از بین ببرد، لگدمال 
کردن اندیشه های دینی در سایر شهرهای کشور 

به مراتب ساده تر خواهد شد.
وی بیان کرد: به همین خاطر، دشمن اراده دارد تا 
بی بندوباری ها و الابالی گری ها را در سطح وسیع 
در مشهد ترویج دهد و فضای معنوی حاکم بر آن 
را محو کند. افزون بر توطئه های فرهنگی دشمن، 
اربابان قدرت و ثروت نیز همواره به دنبال نفوذ به 
مشهد و استفاده از ظرفیت های ذاتــی آن برای 

مال اندوزی و قدرت طلبی خود هستند.
ــرد: ازجــمــلــه این  ــام جمعه مشهد تصریح کـ امـ
ــر به  ــ ظــرفــیــت هــا، ورود بــیــش از ۳۵مــیــلــیــون زائ
مشهدالرضا)ع( است که افــزون بر ۶ میلیون نفر 
از ایــن تعداد، غیرایرانی هستند و سودجویان و 
سرمایه داران بسیاری چشم طمع دوخته اند تا با 
ایجاد مراکز تفریحی متعدد، از ساعت های حضور 
هر زائر در مشهد برای خود درآمــدی ایجاد کنند 
و به تدریج مشهد به جای آنکه شهر امام رضا)ع( 
باشد، به عنوان یک مرکز تفریحی شناخته شود و 
هویت رضوی در این شهر به فراموشی سپرده شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار کرد: 
امــروز در شرایطی نیستیم که به دنبال عمل به 
وظایف و امور روزمره باشیم. باید جهادی تالش کرد 
و هرکس فراتر از سلسله وظایف ابالغ شده از سوی 
فرمانده یا مقام باالدست، نقش و مسئولیت را در 

این جنگ فرهنگی پیدا کند.
آیت هللا علم الهدی افــزود: ذات دشمن این است 
که ما را از فعالیت انقالبی مان منصرف کند. اگر 
اراده کردیم که شعائر دین را ترویج کنیم، دیگر نباید 
از جوسازی رسانه ها و عملیات تخریب شخصیتی 
که توسط عناصر وابسته به دشمن انجام می شود، 

واهمه ای داشته باشیم. 
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کرایه اتومبیل تفتی
 کرایه خودروهای صفرایرانی
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کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
09155115692 علیرضا شاهزیانی
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خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722
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خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722
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خرید خودرو
فرسوده نقدًا- حمل رایگان
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فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی
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نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
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نقاشی نظری
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صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
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09199197160
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کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868
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سازنده درب وپنجره دوجداره
 upvc،آلومینیوم،توری

ریلی ،آکاردئونی وپارتیشن
 09151125053 
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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 
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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
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خرید،فروش،رهن،اجاره
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 میالدقالیشویی
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قالیشویی امیرکبیر
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09366662046
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قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی
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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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از پایه 9 تا 12 یکساله 
دیپلم بگیرید
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9

09153526269

ج
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41
04
66
1

اگر متخصص فورش
 محصوالت پزشکی بهداشتی 

هستین باما تماس بگیرید
 09153130386

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

ج
/4
01
04
25
0

آموزشگاه های
تخصصی

بازاریاب

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن



کمک 71میلیارد 
تومانی مردم 
به نیازمندان 

خراسان شمالی
الهی راد، مدیرکل 
کمیته امداد امام 

خمینی)ره( خراسان 
شمالی گفت: مردم 
این استان در بهار 

امسال 71میلیارد و 
۲۳۰میلیون تومان 
به نیازمندان کمک 
کردند که نسبت به 

مدت مشابه سال 
گذشته ۵1درصد 

افزایش دارد.

خبرخبر
روزروز

عقیل رحمانی در حالی 
ــالـــن هـــای آرایــــش  بـــرخـــی سـ
زیبایی در مشهد به اتاق های 
ایــزولــه انــجــام آرایـــش دائمی 
ــورت بـــانـــوان مجهز  روی صــ
هستند کــه تــا بــه ایــن لحظه 
رنــگ بهداشتی و مجاز بــرای تزریق به پوست 
ــدارد، اما  ــ مــراجــعــان ایــن آرایــشــگــاه هــا وجـــود ن

همچنان بازار آرایش دائمی در شهر گرم است!
 چندروز پیش یکی از شهروندان با مراجعه به 
تحریریه روزنامه قدس از فعالیت غیرقانونی 
برخی آرایشگاه های زیبایی ویژه بانوان اطالعاتی 

را در اختیار تیم خبری این رسانه قرار داد.
این شهروند دغدغه مند مدعی شد: متأسفانه 
هیچ رنگ مجاز و بهداشتی بــرای استفاده در 
آرایش دائمی بانوان در شهر مشهد که هیچ، در 
ایران وجود ندارد و باتوجه به اینکه مسئوالن امر 
علم و آگاهی کافی در این زمینه دارند متأسفانه 
مجوز فعالیت بــرای برخی آرایشگاه های زنانه 
در شهر صادر شده که با دایر کردن اتاق ایزوله 
می توانند به تزریق رنگدانه زیر پوست مراجعان 
اقــدام کنند. این موضوع در حالی است که به 
هیچ عنوان رنگ ویژه آرایش دائمی مورد تأیید 

دانشگاه علوم پزشکی در کشور نداریم. 
این فرد تصریح کرد: سالمت بانوان شهر که برای 
انجام آرایــش دائمی)تاتو( به ایــن مراکز مراجعه 
می کنند در خطر اســت. تا به امــروز پیگیری های 
فراوانی در این خصوص داشته ام حتی به تهران 
رفته و با مسئوالن امر در دانشگاه علوم پزشکی 
صحبت کرده ام. آن ها هم در نامه نگاری های علنی 
که از سال 95 انجام داده اند بر نبودن رنگ بهداشتی 
ــد. اما تصور می شود  و استاندارد مهر تأیید زده ان
مافیایی پشت ماجرا وجود دارد. حتی دستگاه هایی 
که در برخی آرایشگاه ها برای انجام آرایش دائمی 
)آرایش دائمی صورت شامل میکروپیگمنتیشن و 
میکروبلیدینگ ابروها و لب ها و خطوط چشم ها 
می شود که جزو آرایش کردن دائمی خانم هاست. 
درواقـــع آرایــش دائمی صــورت فرایندی اســت که 
انتقال رنگدانه ها به زیر پوست صورت به وسیله 

ابزار تخصصی انجام می گیرد و موجب می شود فرد 
از آرایش روزانــه خالص و عیوب چهره اش برطرف 
شود( مورد استفاده قرار می گیرند هم استاندارد 
نیستند و خون را برگشت می دهند که این امر از 
نظر من که سال ها در حوزه آرایش بانوان فعالیت 
کــرده ام برای سالمتی افــرادی که مراجعه می کنند 

خطرآفرین است.

رنگ نیست اما تاتو هست؟ ◾
این فرد در ادامه برخی از مستندات ماجرا که 
مکاتبه های اداری مسئوالن دانــشــگــاه علوم 
پزشکی و ...بود را ارائه کرد. در یکی از این موارد 
کــه بــه امــضــای سرپرست معاونت بهداشت 
دانــشــگــاه و مــرکــز بــهــداشــت خــراســان رضــوی 
رسیده بود و در تاریخ دهم اسفند 1400 خطاب 
به مدیرکل سازمان آموزش فنی وحرفه ای استان 
نوشته شده بود، آمده است: احتراماً با عنایت 
بــه نــامــه ...ســرپــرســت مــعــاونــت غــذا و داروی 
دانشگاه درخصوص رنگ تاتو مصرفی در مراکز 
میکروپیگمانتاسیون با توجه به نبود هیچ گونه 
رنــگ فـــراورده هـــای تاتو بــا مــصــارف زیرجلدی، 
خواهشمند اســت دستور فرمایید نسبت به 
توقف آموزش دوره های میکروپیگمانتاسیون در 

آموزشگاه های مراقبت و زیبایی اطالع رسانی 
الزم انجام و نتیجه به آن مرکز اعالم شود.

این موضوع آن جایی حساس تر می شود که در 
کنار این اخطار، فعالیت واحد هایی که مجوز اخذ 
کرده بودند آن هم در حالی که هیچ رنگ مجازی 
برای انجام آرایش دائم وجود نداشت عجیب بود 
و این پرسش ایجاد می شود که وقتی رنگ مجاز 
و بهداشتی برای تزریق زیرپوست افــراد وجود 
ندارد پس در مراکز فعال چه موادی تحت عنوان 
رنگ تاتو زیرپوست شهروندان تزریق می شود؟

 ایــن مــاجــرا بــه کــنــار، ایــن احتمال وجـــود دارد 
تزریق رنگ های غیرمجاز و زیر پله ای سالمت 
شهروندان را با مخاطره رو به رو کند. از همین رو 
بــرای پیگیری بیشتر ماجرا به ســراغ جانشین 
حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای 

عمومی و انقالب مشهد رفتیم.
قاضی ابراهیم زاده پس از آنکه در جریان پیگیری 
رسانه ای قرار گرفت، بیان کرد: موضوع نبودن 
رنگ بهداشتی و استاندارد بــرای استفاده در 
آرایش دائمی)میکروپیگمنتیشن( تا این لحظه 
صحت دارد. از همین رو، چندی پیش حوزه 
ــرای عمومی و  پیشگیری از وقـــوع جــرم دادســ

انقالب مشهد به ماجرا ورود کرد. 

دادستانی اخطار داد آرایــش دائمی با رنگ  ◾
غیرمجاز ممنوع

جانشین حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم 
ــرای عمومی و انــقــالب مشهد ادامـــه داد:  دادســ
همچنین چندین جلسه با متولیان امر در دانشگاه 
علوم پزشکی، سازمان فنی وحرفه ای استان و ... 
برگزار و به تمامی مسئوالن اعالم شد تا زمانی که 
رنگ مورد تأیید دانشگاه علوم پزشکی برای تزریق 
زیرجلدی مــورد استفاده در آرایــش دائمی)تاتو( 
وجود نداشته باشد نباید آرایشگاهی در این حوزه 
فعالیت کند. قاضی ابــراهــیــم زاده گفت: برخی 
آرایشگاه ها که از گذشته مجوز فعالیت در این حوزه 
را گرفته بودند هم دیگر اجازه فعالیت در این زمینه 
را ندارند. این یک شاخه از فعالیت آن هاست که در 
مجوزشان آمده است. مجوز آن ها باطل نمی شود 
و باید تا زمــان حل مشکل در شاخه های دیگر 

فعالیت کنند. 
وی تصریح کرد: پس با این توضیحات اگر آرایشگاه 
مجازی در حــال استفاده از یک رنــگ خــاص در 
ــگ مــجــاز و  آرایـــش دائــمــی اســت بــی شــک آن رن
بهداشتی و مـــورد تأیید معاونت غــذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی نیست و در صورت مشاهده 

برخورد قاطع با متخلفان صورت خواهد گرفت.

قدسازاقدامیخطرناکدرسالنهایزیباییگزارشمیدهد

آرایش دائمی با رنگ  تقلبی!
خط قرمز

رد رشوه 30 میلیون تومانی 
توسط مرزبان وظیفه شناس 

راننده یک خودرو ترانزیتی خارجی که قصد 
ــواد مخدر  داشــــت مــحــمــولــه 50 کــیــلــویــی مــ
صنعتی را وارد کشور کند در حالی دستگیر 
ــان هنگ تــایــبــاد پیشنهاد  شــد کــه بــه مــرزب

دریافت رشوه داد.
به گزارش قدس، در راستای برخورد قاطعانه 
با ورود قاچاق مواد مخدر از آن سوی مرزها به 
داخل کشور، مرزبان با وجدان خراسان رضوی 
مستقر در پست کنترل و مــراقــبــت مــرزی 
گروهان 17 شهريور هنگ تايباد در اقدامی 
شجاعانه از ورود مقاديری مواد مخدر از نوع 

شيشه به داخل کشور جلوگيری کرد.
ستوان سوم »چکنه« نام اين مرزبان شجاع 
ــرزی تــايــبــاد اســت کــه حين کنترل  هنگ مـ
خودروهای ورودی به کشور به يک دستگاه 
خودرو ترانزيتی که راننده آن از اتباع خارجی 
بود مشکوک می شود و در بازرسی از آن، 50 
کيلوگرم مواد مخدر از نوع شيشه و هروئین به 
همراه یک قبضه سالح کلت و مهمات مربوط 
را که به طــرز بسيار ماهرانه ای جاساز شده 

بود، کشف می کند.
در ادامــــه رانـــنـــده خــــودرو وقــتــی هــمــه چیز 
ــد پيشنهاد رشـــوه 910 دالری  را لــو رفــتــه دی
و مــقــداری ارز یکی دیــگــر از کــشــورهــا را به 
مأمور وظیفه شناس می دهد اما اين مرزبان 
باوجدان از گرفتن اين مبلغ خودداری می کند 
و با ایــن کــار زندگی هــزاران جــوان ایرانی را از 

نابودی نجات می دهد.
مرزبان هنگ مرزی تايباد در ادامه موضوع را 
گزارش می کند و ضمن توقيف خودرو، راننده 
آن بــرای سير مراحل قانونی تحويل مراجع 

قضايی شد .
ــده مــرزبــانــی  ــرمــان ســــردار مــجــيــد شــجــاع، ف
خــراســان رضــوی درحــالــی کــه از ايــن مرزبان 
باغيرت قدردانی نمود، عنوان کرد: مرزبانان 
ایــن فرماندهی افـــرادی پــاکــدســت، شجاع، 
متعهد و باوجدان هستند که نهايت تالش 
خود در زمینه برخورد مقتدرانه با قاچاقچيان 
مواد مخدر، سوخت و کاال را به کار می بندند.
عملکرد اين مرزبان درس های بسياری داشت 

و وظيفه دانستم از وی قدردانی نمايم.

در شهر3

WWW.QUDSONLINE.IR4228 چهارشنبه 15 تیر 1401  6 ذی الحجه 1443  6 جوالی 2022   سال سی و پنجم    شماره 9849  ویژه نامه

آغاز طرح نظارت بر فعالیت مشاوران امالک در مشهد
 مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضــوی گفت: طرح 
نظارت بر فعالیت مشاوران امالک در کالنشهر مشهد آغاز 

شد که با جدیت پیگیری می شود.
به گزارش ایرنا، سیدمرتضی مدنی افزود: این طرح به منظور 
نظارت بر اجرای مصوبه سران قوا درخصوص تعیین افزایش 
۲0درصدی اجاره بها و جلوگیری از اعمال نرخ های بیشتر در 

این بخش اجرا می شود. وی خاطرنشان کرد: همچنین در 
قالب این طرح بر میزان دریافت حق کمیسیون مشاوران 

معامالت امالک نیز نظارت می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اضافه کرد: در 
هفته اخیر ۳5مورد گشت و بازدید انجام شده که 10 مورد آن 

منجر به تشکیل پرونده شد.

مدنی افــزود: سه واحد نیز به دلیل عدم نصب نرخ نامه و 
درج نکردن مبلغ کمیسیون در قولنامه مهر و موم شدند و به 

۲1واحد تذکر داده شد.
وی بیان کرد: همچنین در جریان اجرای این طرح، به یک 
شکایت در محل رسیدگی و مبلغ یک میلیارد ریال به شاکی 

برگشت داده شد.

 این طرح با مشارکت بازرسان اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی به صورت مستمر 

در سطح شهر اجرا می شود.
مدنی از شهروندان خواست تا تخلفات و شکایات خود 
درخصوص افزایش اجاره بهای مسکن و یا حق کمیسیون 
مشاوران معامالت امالک را از طریق سامانه1۳5 اعالم کنند.

خبر
     پلمب سه مرکز غیرمجاز 

ارائه خدمات پوست و زیبایی در مشهد 
 مدیر نظارت بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: سه مرکز متخلف که به صورت 
غیرمجاز در زمینه ارائه خدمات پوست و زیبایی در 

مشهد فعالیت داشتند، پلمب شدند.
به گزارش ایرنا، دکتر کاظم غفاریان اظهار کرد: در یکی 
از این مراکز عمل جراحی ترمیم پلک )بلفاروپالستی( 

وی ادامه داد:  توسط افراد غیرپزشک انجام می شد.
این مرکز غیرمجاز با همراهی نیروی انتظامی و 

نماینده نظام پزشکی تعطیل و مسئول متخلف این 
مرکز به علت سابقه دار بودن، با موافقت مقام قضایی 
بازداشت شد.  مدیر نظارت بر درمان و اعتباربخشی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: در دو مرکز 
متخلف دیگر که در پارکینگ یک ساختمان و یک 

منزل مسکونی استقرار داشتند، افراد غیرپزشک به 
صورت غیرمجاز خدمات تزریق ژل و بوتاکس را به 

مشتریان ارائه می کردند.
دکتر غفاریان افزود: مراکز مزبور نیز پلمب شده و از 

ادامه فعالیت آن ها جلوگیری به عمل آمد.
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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
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فوری به چندنفرنیروی آقاجهت 
کارگاه انگشترسازی  محدوده 

صیادشیرازی نیازمندیم 
09394573194
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2آشپزوکمک آشپز
وکارگر ساده نیازمندیم 

محدوده طالب 
09156881431
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به چندکارگر جهت کار
درپارکینگ عمومی 
17شهریورنیازمندیم

/ج09364432864 
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حسابدار

فروشنده و
صندوقدار

کارگرماهر

کارگر ساده
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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

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم
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14
06
71
7

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

خدمات
پزشکی و درمانی
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2

/ج
14
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77
7

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
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ط
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35
5

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت

کارت ملی هوشمند اینحانب 
عباسعلی بیات فرزند رجبعلی  در 
تاریخ 1401/3/16 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای جواد حسین زاده

مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 13531
 به نشانی:شهرک شهید رجایی نبش فوالدی 9

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: 09354977090
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

4ف
01

04
60

6

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی ترغاق

مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 1552
 به نشانی: طالب بین علمیردانی 6 و 8

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: 09153100420
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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   پساب 
سرطانی 
چرمشهر 
علیرضا طاهری، 
مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای 
خراسان رضوی 
گفت: شهرک صنعتی 
چرمشهر مشهد 
عمده ترین عامل 
آالیندگی کشف رود 
است، پساب 
سرطانی این شهرک 
باالترین سهم 
آالیندگی کشف رود 
رادارد.
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افقی ◾
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سرپرست موزه های خراسان جنوبی با بیان اینکه 
ایجاد موزه بزرگ استان از سال 88 تصویب شده 
و تاکنون ساخته نشده است، گفت: در سفر دوم 
ــرای تأمین اعتبار طرح  رئیس جمهور به استان ب

پیگیری می کنیم.
حمزه حمزه در گفت وگو با مهر اظهار کرد: سال 1388 
و در قالب سفر دوم هیئت دولت وقت، ایجاد موزه 
بزرگ استان مصوب شد تا از محل اعتبارات ملی و 

استانی تأمین شود.
وی ادامه داد: با وجود اینکه در آن زمان جانمایی 
مـــوزه بـــزرگ اســتــان انــجــام شــد امــا پیگیری بــرای 
اختصاص اعتبار مورد نیاز برای این منظور انجام 
نشد، برای همین تاکنون اقدامی در این خصوص 

انجام نشده است.

وی ادامه داد: در صورت تأمین اعتبار برای ایجاد موزه 
بزرگ استان، با همکاری اداره کل راه و شهرسازی 
خــراســان جنوبی زمین مــورد نیاز بــرای ایــن منظور 

مشخص خواهد شد.
سرپرست موزه های خراسان جنوبی اظهار کرد: با 
توجه به اینکه در استان سایت موزه نداریم، پیشنهاد 
ایجاد سه سایت موزه را به تهران ارسال کرده ایم که در 
صورت موافقت با انجام این کار طرح های توجیهی 

مورد نیاز برای ارسال به تهران باید تهیه شود.
حمزه اضافه کــرد: کله کوب سرایان، محوطه شهر 
قدیم قاین و محوطه شهر قدیم فردوس از قابلیت های 
موجود در استان برای ایجاد سایت موزه است که به 

تهران پیشنهاد آن ارسال شده است.
سرپرست موزه های خراسان جنوبی گفت: موزه های 

غیردولتی مجوزدار استان از حمایت های قانونی 
بهره مند می شوند و موزه های خصوصی بدون مجوز 

در استان باید برای گرفتن مجوز اقدام کنند.
به گفته وی مجموعه میراث پهلوانی و مجموعه 
تاریخ طبیعی استان واقع در بافت تاریخی بیرجند و 
مجموعه مردم شناسی بشرویه واقع در خانه تاریخی 
اسدی بشرویه، موزه های غیردولتی خراسان جنوبی 

هستند که مجوز رسمی فعالیت ندارند.
وی بیان کرد: طرح مطالعات موزه میراث پهلوانی که از 
سال 1382 تاکنون بدون مجوز رسمی فعالیت داشته 
هم تدوین و به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی ارســال شده است که امیدواریم با 
تصویب آن، چهارمین موزه مجوزدار غیردولتی را در 

استان داشته باشیم.

خراسان جنوبی خراسان جنوبی 

مصوبه موزه بزرگ 
 از سال 88 

خاک می خورد

استان خراسان شمالی با داشتن 
صنایع بزرگی همچون پتروشیمی، 
آلــومــیــنــا، مجتمع لوله گستر، 
سیمان و همچنین صنایع کوچک 
بسیار و شهرک های صنعتی، متأسفانه سهم 

کمی از منافع این صنایع دارد.
ــزارش تسنیم، اســتــفــاده از امــکــانــات و  ــ ــه گ ب
زیرساخت های صنعتی و ظرفیت های استان 
ــا وجـــود ســـــودآوری این  تــوســط ایـــن صنایع ب
واحدهای صنعتی در داخل استان و با بهره گیری 
از خدمات زیرساختی این منطقه، اما به دلیل 
عدم فعالیت دفاتر مرکزی آن ها در داخل استان 
و حضور پررنگ آن ها در پایتخت، تمامی گردش 
مالی و پولی ایــن واحــدهــا در پایتخت و حتی 

برخی از استان های دیگر انجام می شود.
مجید درخشانی، مدیر کل امــور اقتصادی و 
ــی خــراســان شمالی با بیان اینکه منابع  دارایـ
نقدی ایــن صنایع معموالً در خــارج از استان 
ــر اســاس  ســـپـــرده گـــذاری مــی شــونــد، گــفــت: ب

بررسی ها میزان صادرات انجام شده از خراسان 
شمالی در حوزه صنایع در سال گذشته  بیش 
ــد ارز  ــوده که 90درصـ از 64 میلیون دالر کــاال ب
حاصل از این صادرات در بانک های خارج استان 

سپرده گذاری شده است.
وی سپرده گذاری این منابع در بانک های داخل 
استان را الزم و ضروری دانست و افزود: گردش 
مالی این واحدهای بزرگ باید در داخل خراسان 
شمالی انجام شود تا کمک بزرگی در راستای 
به حرکت درآوردن چرخ بسیاری از واحدهای 
تولیدی دیگر باشد و همچنین به اشتغال استان 
نیز کمک شود. محمد وحیدی، نماینده مردم پنج 
شهر استان خراسان شمالی در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه خراسان شمالی به لحاظ 
نیروی انسانی و تحصیالت جزو چهار استان برتر 
کشور است، اضافه کرد: با وجود صنایع مهم و 
بزرگ در استان اما متأسفانه همچنان آمار فقر و 
بیکاری در استان باال بوده و این نتیجه عدم انجام 

مسئولیت این صنایع در قبال استان است.

مدیرکل هواشناسی خراسان 
شــمــالــی گــفــت: ریـــزگـــردهـــای 
بیابان های سمنان و صحرای 
قره قوم ترکمنستان کانون های 
اصلی گرد و غبار در آسمان استان هستند 
و باید برای مبارزه با این پدیده در سطح ملی 

تصمیم گیری شود.
مجید بیجندی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 
گردوغبار در بیابان قره قوم کشور ترکمنستان، 
آب و هــوای خراسان شمالی را تحت تأثیر 
قرار داده و در روزهای گذشته کیفیت هوا به 

شدت کاهش یافته است. 
بیابان قره قوم ترکمنستان که از آن به عنوان 
بزرگ ترین کویر شنی جهان نام برده می شود، 
افزون بر 70درصد از خاک همسایه شمالی 

کشورمان را در بر گرفته است.
وی بــیــابــان هــای اســتــان سمنان را از دیگر 
کانون های گرد و غبار خراسان شمالی دانست 
ــزود: تصاویر مــاهــواره ای نشان می دهد  و اف

توده جدید گردوغبار از سمت استان سمنان 
شهرستان های خراسان شمالی را تحت تأثیر 

قرار می دهد .
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی عنوان 
کــرد: پیش بینی بــرای کاهش کیفیت هوا و 
انتشار آالینده و گرد و خاک در آسمان استان 
با صدور هشدار در چند روز گذشته به خوبی 

اطالع رسانی شده است.
ــه داد: خــشــکــســالــی و کــاهــش  ــ ــ وی ادام
بارندگی ها از دالیل اصلی انتشار ریزگرد در 
سراسر جهان است و چون 80 درصد از پهنه 
خراسان شمالی درگیر خشکسالی است با 
وزش کوچک ترین باد شاهد انتشار ذرات 

گرد و غبار هستیم.
افزایش میزان ریزگردها در آسمان بجنورد 
مرکز خراسان شمالی، کیفیت هوای این شهر 
را در روزهای )12 و 13 تیرماه( جاری با شاخص 
آلودگی 500 در وضعیت بحرانی قرار داد و 

برای تمامی گروه ها ناسالم است.

 سهم ناچیز خراسان شمالی 
از منافع صنایع

 بیابان های سمنان و قره قوم ترکمنستان 
کانون اصلی آلودگی خراسان شمالی

مردان آسمانی

خراسان شمالی

تلنگر هواشناسی

شهید محمدرضا قاسمی خماری
والدت: 1341/11/6 

متولد: مشهد
شهادت: 1364/4/15 

محل شهادت: سردشت- آذربایجان غربی
یزدی  محمدرضا قاسمی خماری در سال 1341 در 
مشهد متولد شد. تحصیالتش را تا مقطع چهارم 
ابتدایی ادامه داد، سپس به دلیل شرایط اقتصادی 

خانواده و عالقه به کار، شروع به خیاطی کرد.
ــروع جنگ تحمیلی از طــرف بسیج سپاه  بــا شـ
نیم  پاسداران به کردستان اعزام شد. پس از سه ماه و 
خدمت در منطقه کردستان، از ناحیه سر زخمی 
شد و پس از بهبودی و طی مدت زمان اندک عازم 
خدمت سربازی شد. ابتدا دوره آموزشی خدمتش 
را در بیرجند گذراند، سپس به کردستان اعزام شد.

محمدرضا قاسمی خماری در یکی از عملیات ها در 
منطقه سردشت آذربایجان غربی به همراه همرزمان 
خویش تحت محاصره تروریست های ضدانقالب 
قرار می گیرد. وی پس از مقاومت فراوان توانست 
چند تن از همرزمانش را نجات دهد اما خودش 
توسط نیروهای ضدانقالب اسیر شد و در تاریخ 

15تیر1362 به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

کاهش 9درصدی والدت  
مدیرکل ثبت احــوال خراسان شمالی گفت: بهار 
امسال 3هزار و 222 واقعه والدت در استان ثبت 
شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته حدود 9/7درصد کاهش یافته است.
ــا در  علی زاهــدی نــیــا اظــهــار کـــرد: شــمــار والدت هــ
سال های اخیر کاهشی است در سه ماه نخست 
پارسال 3هزار و 568 واقعه والدت در استان ثبت 
شد که نسبت به سال قبل تر از آن 4/3 درصد 

کاهش یافت.
وی گفت: در سه ماهه امسال یک هزار و 138 واقعه 
وفات در استان ثبت شده که از این تعداد 655 واقعه 

فوت مردان و 483 واقعه فوت زنان بوده است.

ــیــس اداره حــفــاظــت مــحــیــط زیــســت  رئ
بجستان از کمبود منابع آبــی نــاشــی از 
خشکسالی در مــنــاطــق حــفــاظــت شــده 
بجستان خبر داد و گفت: با توجه به تداوم 
خشکسالی در مناطق حفاظت شده بجستان، آبرسانی 

به حیات وحش منطقه با تانکر انجام می شود.
مجتبی رضانژاد در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: میزان 
بارندگی شهرستان بجستان در سال جاری 85 میلیمتر 
گزارش شده که نسبت به میانگین پنج ساله حدود 40 
درصد کاهش داشته است. تداوم این خشکسالی موجب 
شده کمبود منابع آبی، حیات وحش را با تهدیداتی جدی 
مواجه کند و اگر به موقع در این زمینه اقدامی انجام نشود 

سبب کاهش جمعیت حیات وحش می شود.
وی افـــزود: اداره حفاظت محیط زیست بجستان در 
راستای حفاظت از حیات وحش و کاهش تهدیدهای 
ناشی از خشکسالی، از اوایل بهار دست به کار شده و با 

اقدام هایی از جمله الیروبی و مرمت 20 دهنه چشمه و 
آبشخور و آبرسانی به مخازن پلی اتیلنی و مخازن بتنی، 

آب مورد نیاز برای حیات وحش را تأمین کرده است.
وی با بیان اینکه حدود 20 مخزن بتنی و مخزن پلی اتیلنی 
در مناطق کم آب نصب شده است، تصریح کرد: آب این 
منابع توسط تانکرهای سیار محیط زیست تأمین شده و 
به طور متوسط در هفته حدود هفت تا 10تانکر، آبرسانی 

به مناطق را انجام می دهند.

آبرسانی به حیات وحش با تانکر
خشکسالی

 در س��اعت 10 روز چهارش��نبه 29 تیرم��اه 1401 در 
محل دفتر ش��رکت واق��ع در مش��هد- کیلومتر 6 
جاده مش��هد به فریمان بعد از پل طرق- ش��رکت 
تحقیق��ات و خدم��ات زراعی چغندر قند خراس��ان 

تشکیل می گردد.
دستور جلس��ه مجمع: 1- اس��تماع گزارش هیئت 

مدیره و گزارش بازرس قانونی سال مالی 1400
2- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش هیئت 
مدیره و حس��اب س��ود و زیان و ترازنامه ) صورت 
وضعیت مالی( س��ال مالی منتهی به پایان اسفند 
1400 و تصوی��ب معامالت موضوع م��اده 129 قانون 

تجارت 
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی و 
اعالمیه ها ی شرکت

5- تعیین خط  مشی آتی شرکت و سایر مواردی که 
عنداللزوم توسط هیئت مدیره یا سهامداران مطرح 

و در صالحیت مجمع می باشد . ف
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جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت تحقیقات و خدمات زراعی چغندرقند 
خراسان با شماره ثبت 3940 و شناسه ملی 

 10380198360

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی ویال شهر سر باغان مشهد به شماره ثبت 
57488  رأس س��اعت 9 صبح روز جمعه مورخ  1401/05/21 در محل سالن همایش فرهنگی شهید مشکی واقع 
در  بلوار طبرسی جنوبی 52 المهدی غربی بین 9 و  11 با دستور جلسه ذیل تشکیل میگردد . لذا از کلیه اعضای 
محترم تعاونی دعوت میشود با همراه داشتن کارت ملی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات  ذیل ، در این 

جلسه حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره  و بازرسان                     2- تصویب صورت های مالی سال 1398 - 1399 – 1400 
3- تصویب پاداش هیئت مدیره                                        4- تصویب بودجه سال 1401

5- تصویب هزینه شارژ سالیانه                                         6- انتخاب هیئت مدیره و بازرسان
تذکر 1- در صورتی که  حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد میتواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به 
عضو دیگری یا نماینده تام االختیار واگذار نماید در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود تا سه رای با وکالت وغیر 
عضو فقط یک رای با وکالت میتواند داشته باشد عضو متقاضی اعطای نمایندگی میبایست به همراه نماینده خود 
در روزهای 1401/04/20 و 1401/04/21 و 1401/04/22  از ساعت 4 عصر لغایت 6 عصر به نشانی کوثر جنوبی 18 

چهارراه اول سمت چپ پالک 10 با همراه داشتن کارت ملی جهت صدور برگه وکالت مجمع حضور یابند .
تذکر2- داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس��ین ش��رکت موظفند از روز انتشار آگهی تا روز چهارشنبه 
1401/04/22 )روز های اداری و غیر تعطیل ( از ساعت 4 عصر لغایت 6 عصر به محل دفتر شرکت تعاونی مراجعه و 

مدارک الزم را ارائه وفرم مربوطه را تکمیل و تحویل شرکت داده و رسید دریافت نمایند.
هیئت مدیره ف
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
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