
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی 
شماره 140160306013000505 مورخ 1401/04/05 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حجت اله پرورش فرزند ابراهیم در ششدانگ یک باب ساختمان گاوداری به مساحت 
2489/41 مترمربع از پالک شماره 1842 فرعی از 120- اصلی واقع در اراضی دلویی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت 
مشاعی خود متقاضی مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-40106100
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/30

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری
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بدینوس��یله از کلی��ه اعض��اء محت��رم دع��وت 
می شود تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 28 مشهد 
ک��ه در س��اعت 8 صب��ح روز چهارش��نبه مورخ 
1401/05/26 در مح��ل قاضی طباطبایی 8 پالک 
14/1 تش��کیل می گردد در زم��ان مقرر حضور 
بهم رس��انید و طبق م��اده 19 آیین نامه اجرای 
مجام��ع عمومی در صورتی که حضور عضوی در 
مجمع میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به 
موجب وکالتنامه به عضو دیگری واگذار نماید، 
ضمنًا تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی 

و شخص غیرعضو یک رأی می باشد.
دستورجلسه: تمدید ماده 5 اساسنامه )تمدید 

مدت فعالیت تعاونی(
هیئت مدیره شرکت تعاونی 

مسکن مهر 28 مشهد

مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی مسکن مهر 28 مشهد

تاریخ انتشار: 1401/5/15
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 بدینوس��یله از کلی��ه داوطلب��ان عضوی��ت در هیأت مدی��ره و بازرس اتحادی��ه های صنفی  ف��وق الذکر، 
دعوت میش��ود ظرف مدت  10 روز )  از مورخ 15 لغایت 24 مرداد 1401 ( از طریق س��امانه ایرانیان اصناف 
)iranianasnaf.ir ( – سامانه های الکترونیک -   انتخابات الکترونیک - قسمت ثبت نام داوطلبین اتحادیه 
ها ، با درج شناس��ه صنفی ،  نس��بت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه اقدام و سپس شخصًا 
با ارائه اصل و تصویر مدارك موردنیاز )شناس��نامه ، کارت ملی ، پروانه کس��ب ، مدرک تحصیلی حداقل 
دیپلم یا اعتبارنامه عضویت هیات مدیره ( ، جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه هیأت اجرایي برگزاری 
انتخاب��ات اتحادیه های صنفی واق��ع در اداره ی صنعت ، معدن و تجارت شهرس��تان تربت جام به آدرس 

خیابان مطهری ، انتهای مطهری 13 مراجعه نمایند .    
هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان تربت جام

» فراخوان تمدید نوبت دوم ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیأت 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 «  

ح
/ 4
01
05
95
3

آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:

والیت فقیه و پایداری مردم؛ رمز دوام انقالب اسالمی
 دریافت اجباری پول 

 در پوشش 
کمک هزینه مدرسه

 تأکید استاندار 
بر حل مشکل مسکن 

و اشتغال جوین 

مسئوالن بورس کاال 
به موضوع زعفران 

ورود کنند

2

WWW.QUDSONLINE.IR4252 شنبه 15 مرداد 1401  8 محرم 1444  6 آگوست 2022   سال سی و پنجم    شماره 9873  ویژه نامه

خراسان شمالی

تکمیل موزه باستان شناسی 
تا پایان سال  

خراسان جنوبی

 آزادی ۲۶ زندانی 
جرایم غیرعمد

22351834 2034
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اداره   بــودجــه  و  بهسازی  اداره  رئیس 
کل امور عشایر خراسان شمالی گفت: 
خــانــوار  ــزار  3هـ آشامیدنی  آب  تأمین 
عشایر استان در سال جاری دست کم 
۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. مهدی 

کرد:  اظهار  ایرنا  با  گفت وگو  در  خانی 
اکــنــون بـــرای تــأمــیــن تــانــکــر مـــورد نیاز 
آبرسانی سیار، خرید آب، تأمین حقوق 
هزینه های  سایر  و  تانکرها  رانــنــدگــان 
ریال  ۵۰میلیارد  باید  دست کم  جــاری 

کــرد:  تصریح  وی  شــود.  تأمین  اعتبار 
ــزار خــانــوار عــشــایــر اســتــان  اکــنــون 3هــ
این  در  که  می شوند  آبرسانی  تانکر  با 
زمینه به شدت با کمبود تانکر و ناوگان 

مورد نیاز مواجه هستیم... 

رئیس اداره بهسازی و بودجه اداره  کل امور عشایر خراسان شمالی:

رفع تشنگی عشایر نیازمند 5 میلیارد اعتبار 

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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مــتــأســفــانــه ســال هــاســت یــکــی از دغــدغــه هــای 
فرزندانشان  ثبت نام  تابستان،  فصل  در  والدین 

در مدرسه است...

استاندار خــراســان رضــوی گفت: مسکن و اشتغال 
شهرستان جوین دو موضوع مهمی است که حل آن به 

پیگیری، کار میدانی و برنامه ریزی نیاز دارد...

اسالمی  شـــورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
گفت: مدیران ارشد بورس کاال باید به موضوع عرضه 
زعفران با نرخ پایین در بورس کاال ورود کنند تا اجحافی 

در حق کشاورزان و تولیدکنندگان نشود...
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   مشهد 
طالیه دار 
سرمایه گذاری 
خصوصی  
شهردار مشهد 
گفت: به دلیل فلسفه 
ذاتی شهر مشهد 
که  وجود مضجع 
منور امام هشتم)ع( 
است، این شهر 
می تواند طالیه دار 
سرمایه گذاری بخش 
خصوصی باشد. 
شاکله اصلی اقتصاد 
مشهد مبتنی بر 
خدمات، شکل گرفته 
و بخش خصوصی 
می تواند در آن حرف 
نخست را بزند.

خراسان جنوبی

نماینده ولــی فقیه در استان 
ــوی در خطبه  خـــراســـان رضــ
سیاسی نماز جمعه این هفته 
که در رواق امــام  خمینی)ره( 
حرم مطهر رضوی برگزار شد، 
با اشاره به فرا رسیدن 11مرداد 
و سالروز شهادت آیت هللا شیخ فضل هللا نوری 
اظهار کرد: سرنوشت این عالم ربانی که مظلومانه 
در اثـــر بـــروز یــک جــریــان انــحــرافــی در انقالب 
مشروطیت به درجــه رفیع شهادت نائل آمد، 
باید مورد تبیین قرار بگیرد؛ زیرا در غیر این صورت 
ممکن است حتی جریان های انقالبی اصیل هم 

قابل تحریف باشد.

فرجام انقالب های سه گانه اسالمی ◾
آیـــت هللا سید احمد علم الهدی در تشریح و 
تبیین سه انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: پس 
از فتوای تحریم تنباکو توسط آیــت هللا میرزای 
شیرازی و شکست توطئه نابکارانه انگلیسی ها 
در استعمار اقتصادی کشور، سه حرکت انقالبی 
در کشور صورت گرفت؛ یکی انقالب مشروطیت 
بــود که به  عنوان یک انقالب ضد استبداد، به 
فرمان مرجع تقلید شیعیان در آن زمان؛ مرحوم 
آیت هللا خراسانی آغاز شد و با حمایت سه عالم 
بزرگ وقت، حضرات آیات بهبهانی، سیدمحمد 
طــبــاطــبــایــی و شــیــخ فــضــل هللا نــــوری انــقــالب 

مشروطیت در کشور قوام یافت.
وی افزود: انقالب دوم، مسئله نهضت ملی مقابله 
با انگلیسی ها در جریان ملی شدن صنعت نفت 
بــود کــه بــا حمایت و فــداکــاری مــرحــوم آیــت هللا 
کاشانی و رهبری دکتر مصدق، این نهضت هم 
توانست در ابتدا به دستاوردهای مهمی دست 
پیدا کند. انقالب سوم هم انقالب مقدس اسالمی 
است که برخالف دو انقالب پیش از خود، تا به 
امروز استمرار یافته و بیش از 43 سال است که 

در مسیر موفقیت و پیشرفت حرکت می کند.
امام  جمعه مشهد ضمن جریان شناسی انقالب 
مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت 
تصریح کـــرد: انــقــالب مشروطیت بــه انــحــراف 
کشیده شد. اگرچه مردم تصمیم گرفتند جریانی 
منطبق با اسالم و قرآن ایجاد کنند، جریان های 
ناپاک انقالب را به  گونه ای منحرف کردند که به 
جــای قـــرآن، قــانــون اســاســی بلژیک در مجلس 
شــورای ملی تصویب شد. در این هنگام بود که 
وقتی مرحوم شیخ فضل هللا نوری با این انحراف 
مواجه شــد، با آن مخالفت کــرد و فرجام او به 
جایی رسید که این عالم مجاهد به مخالفت با 
مشروطیت متهم شد و در نهایت هم به شهادت 

رسید.
امـــام جمعه مشهد تأکید کـــرد: انــقــالب دوم، 
نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که با تشکیل 
حکومت ملی ادامه پیدا کرد؛ اما آن هم با کودتای 
آمریکایی 28مرداد شکست خورد که دلیلی جز 
فاصله گرفتن مــردم نداشت و مــردم هم به این 
خاطر از نهضت فاصله گرفتند که از 30 تیر تا 28 

مــرداد، آیــت هللا کاشانی از جریان نهضت کنار 
گذاشته شد و مردم که مشاهده می کردند دیگر 
یک مرجع تقلید در صدر امور نیست، نهضت را 
به  گونه ای ترک کردند و در 28 مرداد، آمریکایی ها 
توانستند حکومت ملی را به کل سرنگون کنند و 
محمدرضا پهلوی را که مزدور خودشان بود، دوباره 

به عرصه امور برگردانند.

والیت  فقیه و مردم، دو مزیت اساسی انقالب  ◾
اسالمی

نماینده مردم مشهد در مجلس خبرگان رهبری با 
بیان اینکه والیت  فقیه و حمایت مردم، دو مزیت 
اساسی انقالب اسالمی و رمــز دوام و استمرار 
آن بوده، ابراز کرد: انقالب اسالمی به این خاطر 
استمرار پیدا کرده که اوالً در رأس آن یک مرجع 
تقلید قرار دارد و ثانیاً مردم همراه آن هستند و این 
نهضت استمرار خواهد داشت مادامی  که این دو 

عنصر در آن نقش آفرین باشند.
وی گفت: در طول تاریخ، هر جا مردم آمدند و در 
میدان اثرگذار بودند، توانستند خواست و اراده 

خود را به ثمر بنشانند. اساساً تمام مظالمی هم 
که در عاشورا بر اولیای الهی و امام معصوم)ع( 
پیش آمد، به خاطر فاصله گرفتن امت از والیت 
بود. به طور مثال، در روز هفتم محرم الحرام سال 
61 هجری قمری که عمر سعد در جمع فرماندهان 
لشکر خود به شبث ابن ربعی مأموریت داد تا 
نزد امــام)ع( برود و از او درباره علت همراه آوردن 
84 زن و کودک به کربال سؤال کند، شبث از انجام 
این مأموریت استنکاف کرد و در پاسخ به عمر 
سعد گفت: ای عمر! من خود از امضاکنندگان 
دعوت نامه ای بودم که حسین ابن علی)ع( را به کوفه 
دعــوت کــرد. به همین خاطر اگر نزد حسین)ع( 

بروم، شرمنده دعوت خود هستم.
آیت هللا علم الهدی اظهار کرد: شبث ابن ربعی 
یک نمونه از امضاکنندگان عهدشکن کوفی 
ــود؛ امــا باید دقــت داشــت که او از جنگاوران  ب
صفین بود و حتی در سپاه امیرالمؤمنین)ع( 
با معاویه می جنگید؛ ولی مردم کوفه در نهایت 
به این دلیل از امام زمان خود رویگردان شدند 
که دنیای خود را حفظ کنند. آن ها می دانستند 
اگر خودشان حسین ابن علی)ع( را به شهادت 
نرسانند، دستگاه حکومت بنی امیه آنان را به 
سخت ترین شیوه مجازات خواهد کرد. به همین 
خاطر مردمی که نامه نوشتند و امام حسین)ع( 
را دعوت کردند، کار را به جایی رساندند که شمار 
لشکریان عمر سعد به 120 هزار جنگاور رسید و 
فرماندهی این لشکر هم در دست امثال شبث 
ابــن ربعی بــود که حتی تا ذبــح کــودک 6 ماهه، 

دست از جنایت خود برنداشتند.
وی در پایان گفت: از خداوند متعال می خواهیم 
که توفیق ســربــازی در رکــاب امــام زمــان)عــج( را 
نصیب و روزی ما بگرداند و در مسیر عمل به 
تکالیف فردی و اجتماعی خود، برخالف کوفیان 
عهدشکن، در تــاریــخ خــوش نــام و در محضر 

اولیای الهی روسفید باشیم.

آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:

والیت فقیه و پایداری مردم؛ رمز دوام انقالب اسالمی

خبرخبر
روزروز

تأکید استاندار بر حل مشکل مسکن و اشتغال جوین 
اســتــانــدار خــراســان رضـــوی گــفــت: مسکن و اشتغال 
شهرستان جوین دو موضوع مهمی است که حل آن به 

پیگیری، کار میدانی و برنامه ریزی نیاز دارد.
به گزارش ایرنا، یعقوبعلی نظری در نشست کارگروه اشتغال 
و سرمایه گذاری شهرستان جوین افــزود: با ایجاد قرارگاه 

مسکن در این شهرستان، موضوع مسکن ملی باید به 
سرعت انجام شود و اسیر بروکراسی اداری نشود. مسئوالن 
باید در این زمینه واگذاری زمین، صدور پروانه رایگان و ارائه 

خدمات مهندسی رایگان را در دستور کار خود قرار دهند.
وی تصریح کرد: همچنین ارائه تسهیالت 3 میلیارد ریالی 

به هر متقاضی مسکن ملی باید در دستور کار قرار گیرد تا 
افراد، خود برای ساخت مسکن اقدام کنند.

وی افــزود: در مقوله رفع بیکاری نیز باید قرارگاه اشتغال 
شهرستان جوین فعال شود و در گام نخست جمعیت 
مخاطب خود را به صورت فهرست شناسایی کند. سپس 

این افــراد در حوزه هایی که عالقه و یا مهارت دارنــد، مورد 
حمایت الزم قرار گیرند. وی با اشاره به بازدید خود از شرکت 
کشت و صنعت جوین خاطرنشان کرد: مدیران این شرکت 
طرح های پیشنهادی جدید خود را برای گسترش و توسعه 

این شرکت ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

   تکمیل موزه باستان شناسی تا پایان سال  خراسان شمالی
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی 
از اتمام ساخت موزه باستان شناسی در این استان تا 

پایان سال خبر داد.

حسین رحمانی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
این موزه در طبقه دوم عمارت مفخم در بجنورد 

راه اندازی خواهد شد. با راه اندازی این موزه می توان 
نیمی از اشیای تاریخی کشف شده در کاوش ها را به 
نمایش گذاشت. مستوفیان؛ مدیر کل میراث فرهنگی 

خراسان شمالی نیز در این باره گفت: برای راه اندازی 
این موزه با دانشگاه اصفهان قرارداد منعقد شده تا 
امر مطالعات الزم را در این خصوص انجام دهند. با 
راه اندازی این موزه آثاری که در کاوش ها در مناطق 

مختلف باستانی این استان بدست آمده به نمایش 

گذاشته خواهد شد. مستوفیان با اشاره به اینکه 
در حال حاضر 5 هزار شئ تاریخی در مخزن موزه 
عمارت مفخم نگهداری می شود، تصریح کرد: این 
آثار به علت اینکه فضای الزم برای نمایش وجود 

نداشته تاکنون به نمایش گذاشته نشده است.

راه اندازی دفاتر سیار خدمات 
قضایی در روستا های مرزی 

دفاتر سیار خدمات قضایی بــرای نخستین 
بــار در کشور، در روستا های مــرزی خراسان 
جنوبی فعال شدند تا مشکالت قضایی مردم 

کاهش یابد.
به گزارش فارس، خدمات قضایی در خراسان 
جنوبی تا چندی پیش تنها در دفاتر خدمات 
ــه مــی شــد. حاال  قضایی اســتــان بــه مـــردم ارائـ
دستگاه قضایی استان تالش دارد با فعال کردن 
دفاتر سیار خدمات قضایی آن هم در نقاط 

مرزی، مشکالت مرزنشینان را مرتفع کند.
مــردم روســتــای گلوباغ که یکی از روستا های 
مــرزی خراسان جنوبی اســت از خدمات این 
دفتر بهره مند شده اند و سایر روستا ها نیز از 

این خدمات بهره خواهند گرفت.
یکی از اهالی روستای گلوباغ گفت: یکی از 
اهــالــی بــه دلیل وجــود یــک مشکل قضایی، 
6 سال است که هر یکی دو هفته  یک بار به 

سربیشه می رود.
وی افزود: حاال با فعال شدن این دفتر، زحمت 
راه از او گرفته شــد و خــدمــات را می تواند به 
صورت برخط در خود روستا دریافت کند و این 

مایه خوشحالی است.
یکی دیگر از اهالی روستای مرزی گلوباغ بیان 
کرد: از این روستا تا شهر سربیشه 130 کیلومتر 
فاصله است و مردم مجبور بودند تا پیش از این 

زحمت طی مسیر را به جان بخرند.
اسماعیلی؛ مــعــاون آمــار و فــنــاوری اطالعات 
دادگستری خراسان جنوبی گفت: دفاتر سیار 
خدمات قضایی برای نخستین بار است که در 
ــدازی  کشور و آن هم در خراسان جنوبی راه ان

شده است.
وی افـــزود: حــدود یک مــاه از اجــرای ایــن طرح 
می گذرد و مردم روستا های محروم و مرزی از 

خدمات بهره مند می شوند.
اسماعیلی اظهار کرد: با راه اندازی دفاتر سیار 
خدمات قضایی، 60 الــی ۷0 درصــد خدمات 
مربوط به قــوه قضائیه را مــی تــوان به صورت 

برخط برای مردم انجام داد.
ــه دار بــودن رونــد خدمات دهی این  وی از ادامـ
دفــاتــر بــه مـــردم روســتــا هــای مختلف استان 

خبر داد.
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در استان

معاون مشارکت های مردمی، مسکن و اشتغال 
بهزیستی خراسان رضوی اعالم کرد: سهم اولیه 
آورده مددجویان ایــن نهاد در طــرح ملی مسکن 
حذف شد.حمیده محدث گفت: از مددجویانی که 
در مسکن ملی ثبت نام کرده و واجد شرایط بودن 
آن ها توسط مسکن و شهرسازی تأیید شده است، 
هیچ مبلغی به عنوان سهم آورده اولیه دریافت 
نمی شود.وی اضافه کرد: پس از انجام مقدمات فنی 
و اداری، عملیات ساخت و ساز با نظارت مسکن و 
شهرسازی آغاز می شود و بانک تسهیالت دهنده، 
موظف است به تناسب پیشرفت کار، وام بانکی را 

آزادسازی کند.محدث افزود: تاکنون 6 هزار و ۹40نفر 
از مددجویان خراسان رضوی، واجد شرایط بودنشان 
به عنوان مددجوی بهزیستی، در سامانه مسکن 
ملی تأیید شده و از این تعداد، هزار و ۹86نفر به 
عنوان واجدان شرایط دریافت مسکن ملی، تأیید 

نهایی شده اند.
وی همچنین گفت: برای ۹۹ نفر از این مددجویان، 
زمین و پروژه اجرایی تعریف شده و اعتبار الزم برای 

آغاز ساخت مسکن آن ها تخصیص یافته است.
محدث در ادامه از رد درخواست 3 هزار و 624 نفر 
از ثبت نام کنندگان توسط مسکن و شهرسازی 

به دالیل مختلف خبر داد و گفت: تالش می کنیم 
چنانچه افــراد رد درخواست شده، در اثر تناقض 
ــوارد  اطـــالعـــات و یــا داده هــــــای نــاقــص و ســایــر مـ
غیرضروری، حذف شده اند رفع مشکل بشود؛ اما 
چنانکه افراد رد درخواست شده براساس معیار های 
مسکن و شهرسازی، دارای شرایط قانونی الزم برای 
شرکت در مسکن ملی نباشند، نمی توان اقدامی 
در خصوص آن هــا انجام داد. بر اســاس ارزیابی 
مــا، حــدود 13 هــزار مــددجــوی واجــد شرایط فاقد 
مسکن در استان داریم که در تالش هستیم به آن ها 

اطالع رسانی کنیم تا ثبت نام نمایند.

خبر خوبخبر خوب

سهم اولیه آورده مددجویان 
بهزیستی در طرح ملی 

مسکن حذف شد

تاریخ 15/ 5/ 1401

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

ج
/4
01
02
81
4

ج
/4
01
03
75
9

کرایه اتومبیل تفتی
 کرایه خودروهای صفرایرانی

09155156053

ط
/4
01
02
03
3

خرید خودرو
فرسوده نقدًا- حمل رایگان

 09153133785
09308809145

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/4
01
02
35
5

ط
/4
01
02
01
6 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

ط
/4
01
02
38
6 خرید نقدی

طرح جمع آوری 
خودروهای فرسوده 

09156200857

ج
/1
41
06
65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ج
/1
41
25
40

پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
بانازلترین قیمت دراسرع وقت

09199197160

ج
/4
01
00
58
6

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265

ج
/4
01
01
91
7

ج
/4
01
00
33
5

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

38824494

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

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

09302978698

ط
/4
01
02
42
1

پ
/1
40
42
52

پ
/1
40
42
53

ج
/4
01
02
15
2

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

ج
/1
40
67
17

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

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

ج
/4
01
04
18
3

از پایه 9 تا 12 یکساله 
دیپلم بگیرید

ط
/4
01
04
43
9

09153526269
کرایه خودرو

مشاورین امالکخودروهای فرسوده

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/4
01
05
88
7

چندنفرنیروی
 ماهرواستادکاراسکلت

وجوشکارco2 نیازمندیم 
09157796068

ج
/4
01
05
46
9

دعوت به همکاری
 کارشناس بازرگانی خانم 
باروابط عمومی باالمشهد احمدآباد

 38460740 - 09360661307

مشاغل گوناگون

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
/1
41
07
01

حسابدار



فاش شدن راز 
جنایت پس از 

19 سال 
سرهنگ یگانه پور؛ 

فرمانده انتظامی 
شیروان گفت: فردی 

که در سال 1382 
دوستش را در یک 

میهمانی شبانه به 
قتل رسانده و به 

شمال کشور گریخته 
بود، درحالی دستگیر 
شد که همدست وی 

ماجرای قتل را در 
مکانی بازگو کرد 
و موجب لو رفتن 

ماجرا شد. در حال 
حاضر متهم اصلی و 
همدستش دستگیر 

شده اند.

خبرخبر
روزروز

مادر یکی از دانش آموزان گفت: 
مدیران مدرسه برای ثبت نام، 
همکاری الزم را با اولیا انجام 
نمی دهند و حین ثبت نام اعالم 
می کنند که هر زمان جای ورود 
دانش آموز جدید خالی شد به 
شما اعالم می کنیم. این در حالی است که منزل ما 
در یکی از خیابان های امیریه فرد واقع شده بنابراین 
پرونده فرزندم به منطقه قاسم آباد و جاهدشهر 

ارجاع شده است.
وی افزود: اگر بخواهم به مدرسه ای دیگر مراجعه 
کنم، تأمین هزینه سرویس برای همسرم بسیار 
دشوار است. این چگونه تدبیری از طرف آموزش و 

پرورش برای حل مشکالت است؟
طی تماس دیگری توسط یکی از والدین بیان شد: 
پسرم به دلیل جابه جایی منزل باید مدرسه اش را 
از ناحیه ۲ به ۷ تغییر بدهد؛ اما تمام مدرسه های 
دولتی نزدیک به منزل می گویند ثبت نام نداریم! 

االن تکلیف فرزند ما چیست؟
وی تصریح کرد: مدرسه ها در صورت داشتن جای 
خالی یا وعده آن نیز دست کم یک میلیون تومان 
پول برای کمک به مدرسه تقاضا می کنند که باید 

این مبلغ به کارت مدیر مدرسه واریز شود.
این مادر تأکید کرد: با توجه به تعداد فرزندانم و 
مشکالت مالی، پــرداخــت ایــن مبلغ ها بــرای هر 

فرزندم امکان پذیر نیست.
او با اشــاره به اینکه چگونه در خــارج از محدوده 
منزلمان، بچه ها را با این تــورم به مدرسه ای دور 
ــوزش و  ــرد: اگـــر آمــ از خــانــه بفرستم، تصریح کـ
پرورش مشکل دارد یا مدرسه بسازد یا تا ساخت 
مدرسه های بیشتر در منطقه ای که کمبود مدرسه 
مشهود است، موقتاً چند مدرسه استیجاری برای 
حل مشکل خانواده ها بسازد؛ چون بیشتر آن ها از 

قشر کم درآمد هستند.

پاسخ یکی از مسئوالن مدرسه ◾
از این رو برای پیگیری این مشکالت حین انجام 
مراحل ثبت نام دانش آموزان با یکی از مدرسه های 
این منطقه که گالیه های فراوانی در مورد آن مطرح 

بود، تماس می گیریم.
معاون این مدرسه در گفت وگو با خبرنگارما گفت: 
این مدرسه، خیرساز است و پسر یک خانواده 
بحرینی - ایرانی سال گذشته این مدرسه را ساخته 

است.
وی افــزود: از این رو سال گذشته به ما اعالم شد 
که سرریز دانش آموزان تمام مدرسه ها را ثبت نام 
نمایید. اگر فقط از محدوده ثبت نام می کردیم، 

بازهم جا برای ثبت نام دانش آموزان باقی می ماند و 
جا برای ثبت نام دانش آموزان خارج از محدوده نیز 
داشتیم.معاون مدرسه بیان کرد: الزم به توضیح 
است سال گذشته تعداد کل کالس ها ۱۳ تا بود که 
برخی از آن ها ۴۰ نفره و تعدادی نیز۲۵ نفره بوده 
است. امسال طبق دستورالعمل، اعالم شده که هر 
دانش آموز باید به محدوده منزل خودش بازگردد. 

همین دستورالعمل اجرا شده است.
ــه ایـــن نکته کــه در حـــال حاضر  ــا اشــــاره ب وی ب
ســه کــالس در پایه اول بــا ظرفیت هــر کــالس ۴۰ 
دانش آموز داریم، اظهار کرد: برای ثبت  نام بیش از 
این تعداد، سیستم امکان ثبت نام را به ما نمی دهد 

و اخطار »مجاز نیست« اعالم می کند.
بــرای حل مشکل ثبت نام دانــش آمــوزان، اسامی 
ثبت می شود و طی جلسه مدیران مــدارس این 
منطقه بــا هــم  بــرای بازنماندن دانـــش آمـــوزان از 
تحصیل، هماهنگی های الزم انجام می شود تا هر 
مدرسه به فراخور تعداد جای خالی که دارد، تعداد 
امکان پذیرفتن دانش آموزان را برای هر پایه اعالم 
کند و به مدارس مختلف با نامه اداره ارجاع داده 
می شود. درواقع هیچ محصلی نباید از تحصیل 

باز بماند.
وی در پاسخ به علت مشکالت ثبت نام در منطقه 
الهیه )عصمتیه( و... بیان کرد: متأسفانه در منطقه 
الهیه در بحث ثبت نام دانش آموزان به دلیل انبوه 
جمعیت، ایــن مشکل به وجــود آمــده اســت که 
با همکاری مدیران مدرسه ها، ایــن مشکل رفع 

خواهد شد.
وی در ادامه توضیح داد: برای مثال در حال حاضر 
فقط در یک پایه، ۱۳ دانــش آمــوز و در پایه دیگر 
هشت دانــش آمــوز اضافه داریــم که باید اسامی 
آن ها به مدرسه های دیگر ارجاع شود تا این مشکل 
رفع گردد. برای مثال روز نخست که ثبت نام آغاز 

شد ۳۰ نفر اضافه بودند. سپس خروجی داشتیم . 
تماس گرفتیم و تعدادی از دانش آموزان جایگزین 
شدند. هیچ خــانــواده ای بــرای ثبت نام فرزندش 

نگرانی نداشته باشد. 

پول اینترنت و جوهر را هم اولیا بدهند! ◾
وی در پــاســخ بــه ایــن مطلب کــه بــرخــی مــدیــران 
متقاضی مبالغی وجــه بـــرای ثبت نام بــا عنوان 
کمک هزینه به مدرسه به اجبار از اولیا هستند، 
گفت: مــدیــران رقمی را کــه خــود والــدیــن راضــی 
باشند، دریافت می کنند و این رقم از حدود ۵۰ هزار 
تومان است تا هر رقمی که اولیا مایل باشند؛ اما در 
مدرسه ما هنوز رقم اصلی دریافت نشده است؛ 
زیرا آن مبلغ در مهر ماه طی تشکیل جلسه انجمن 
اعالم خواهد شد و هر رقمی که انجمن در شورای 
مدرسه به نتیجه برسد، ما به اولیا اعالم می کنیم 
و همان زمان نیز با توجه به مشکالت اقتصادی 
مردم، سعی در رعایت پرداخت وجه می نماییم. 
گاهی عده ای از اولیا اعالم  می کنند ۱۰ هزار تومان 
بیشتر نمی توانند پرداخت کنند که این وجه نیز 
برای هزینه برگه ها یا اگر تمبری زده شود، جوهری یا 
اینترنتی که برای دانش آموزان مصرف می شود، از 

اولیای دانش آموزان دریافت می کنیم.
ــری خــاطــرنــشــان مــی کــنــد: مــا دانـــش آمـــوزی  ــ وزی
داشته ایم که خانواده اش هیچ مبلغی وازیر نکرده 
است و گاهی تا ۲میلیون نیز با رضایت خود اولیا 
واریز شده است. دوبــاره تأکید می کنم که هزینه 
اصلی با تصویب انجمن اعــالم خواهد شد؛ اما 

پرداخت آن نیز اجباری نخواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که واریز وجوه در قالب 
کمک به هزینه های مدرسه به چه شماره کارتی 
ــازه ســاز اســت،  اســـت  بیان کـــرد: چــون مــدرســه ت
اداره هنوز به ما هیچ شماره کارتی نــداده و ما از 

شماره کــارت مــدرســه ای که منحل شــده، به نام 
مــدرســه... استفاده می کنیم. این شماره کارت، 
پشت در مدرسه نیز چسبانده شده است. کارت 
به نام مدرسه... دخترانه ۲ است و به اسم شخص 

نیست.
او توضیح داد: تمام وجوهی که اولیا می پردازند با 
رضایت خودشان است و حتی دفتر را به عنوان 

رضایت امضا می کنند.
این ادعاها در حالی مطرح می شد که اسناد موجود 
در اختیار رسانه، خالف آن را نشان می دهد؛ چرا که 
واریز وجه صورت گرفته به حساب شخصی یک 
مدیر مدرسه بود و شماره کارت اعالمی متعلق به 

یک مدرسه منحل شده نبود.

واریز به حساب شخصی، تخلف است ◾
رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل 
آموزش و پرورش استان نیز در گفت وگو با قدس در 
زمینه مشکل اصلی ثبت نام در منطقه الهیه گفت: 
معضل اصلی  ما در منطقه الهیه، کمبود فضای 
آموزشی اســت که متأسفانه به دلیل جمعیت 
انبوهی که آنجا زندگی می کنند، این  مشکل کامالً 

مشهود است.
حسین مــحــمــدزاده افــــزود: تنها راهـــکـــاری که 
مسئوالن در حال حاضر توانسته اند تدبیر کنند 
این است که از مدرسه های همجواراستفاده کنند تا 

بچه ها زیر پوشش تحصیلی قرار بگیرند. 
ــاره پیگیری و اعـــالم اعــتــراضــات اولــیــا از  ــ وی درب
مشکالت ثبت نام بیان کرد: اداره بازرسی به شماره 
۳۲۲۲۲۱۰۳ آمادگی کامل برای دریافت تماس های 
خانواده هایی را دارد که با بحث تخلف دریافت 
وجه یا مشکالت دیگری مواجه  می شوند. آن ها 
می توانند با این شماره تماس حاصل فرمایند تا 
استعالم های الزم از طرف بازرسی انجام شود که آیا 
آن مدرسه مجاز به گرفتن شهریه هست یا خیر؟ 
همچنین از طریق بازرسی استان پیگیری الزم انجام 
خواهد شد و گزارش پیگیری نیز به خانواده ای که 

تماس گرفته اعالم می شود.
وی تأکید کرد: واریز وجه به کارت شخصی مدیر، 
خــالف اســت. همچنین کمک اولیا به مدرسه، 
اختیاری اســت. اگرچه از این کمک ها استقبال 
می کنیم؛ اما به هیچ وجه اجباری در این کمک ها 

وجود ندارد.
محمدزاده در ادامــه اظهار کــرد: پرداخت وجوه 
از طرف اولیا به مدرسه در خصوص مدارسی که 
هیئت امنایی، غیر انتفاعی یا شاهد هستند، مجاز 

است و مبالغ شهریه نیز کامالً مشخص است.

قدس ماجرای انتقاد تکراری اولیای دانش آموزان حین نام نویسی را بازهم پیگیری کرد 

دریافت اجباری پول در پوشش کمک هزینه مدرسه
خبر

پلمب ۲۲ مرکز تهیه و توزیع 
مواد غذایی و اماکن عمومی

در بازدید کارشناسان بهداشت از مراکز تهیه و 
توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، ۲۲ مرکز به 
دلیل رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی 

پلمب شدند.
رئیس گروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد به صدا و سیما گفت: با توجه به تغییر 
وضعیت کرونایی و افزایش تعداد بیماران بستری 
و سرپایی، برنامه بازدید از مراکز تهیه و توزیع 
مــواد غذایی و اماکن عمومی به صــورت ویــژه در 
دستور کار قرار گرفته است و در یک هفته اخیر 
۸ هزار و ۲۱۷ مورد بازدید در این خصوص انجام 

شده است.
محمد باباخانی افــزود: در قالب این بازدیدها، 
یــک هــزار و ۱۵۴ مــورد از اماکن عمومی و مراکز 
تهیه و توزیع مواد غذایی به دلیل رعایت نکردن 
دستورالعمل های بهداشتی اخطار دریافت کردند 
و یا به مراجع قضایی معرفی شدند و ۲۲ مرکز نیز 

پلمب شد.
وی با بیان اینکه بر اساس بررسی های انجام شده 
در حال حاضر میزان رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی در سطح جامعه 66/۳ درصد است، 
گفت: در حال حاضر میزان استفاده از ماسک 
۳۸/۵ درصد است و تنها ۵۱/۷ درصد نسبت 
به فاصله گذاری اجتماعی توجه دارند که با توجه 

به شرایط کرونا، رضایت بخش نیست.

سگ نگهبان صاحبش را کشت
سگی در یکی از باغات روستای کلیدر نیشابور 
به صاحبش حمله ور شد و او را از ناحیه گردن 
گــاز گرفت که منجر به خفگی و فــوت فــرد شد. 
همچنین همسر ایــن فــرد نیز مــجــروح و روانــه 

بیمارستان شد.
رئیس شبکه دامپزشکی نیشابورعنوان کرد: 
بنا بر گــزارش هــای رسیده پیرمردی که سگش 
را برای مدتی طوالنی در یکی از باغات روستای 
کلیدر نیشابور بسته بود، روز گذشته هنگامی که 
برای غذا دادن سگ به سمت او رفت، به شدت 
از سمت سگ مــورد حمله قــرار گرفت. سگ او 
را گاز گرفت که این موضوع منجر به فوت فرد 

مذکور شد.
علی سلیمانی اظهار کــرد: همسر ایــن مــرد نیز 
هنگام کمک برای نجات او مورد حمله قرار گرفت 
و مجروح شد که به بیمارستان منتقل شــده و 

بستری است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: برای مشخص شدن 
دلــیــل حمله ســگ و اینکه آیــا ســگ بــه هــاری 
مبتال بوده هنوز نمی توان اظهار نظر کرد؛ چرا که 
نمونه گیری انجام شده و نتیجه آزمایش ۱۰ روز الی 

دو هفته دیگر مشخص می شود.

در شهر3
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آزادی 2۶ زندانی جرایم غیرعمد خراسان جنوبی
مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: در ایام 
محرم ۲6 زندانی جرائم غیرعمد در خراسان جنوبی به 

آغوش گرم خانواده بازگشتند.
حسین پور افزود : ۲6 زندانی جرائم غیرعمد در استان 
آزاد شدند و سه زندانی جرائم غیرعمد دیگر با توجه به 
پیگیری هایی که از گذشت شکات تا اعطای تسهیالت 

صورت گرفته، تا پایان مرداد آزاد می شوند.
به گزارش صدا وسیما وی گفت: مجموع بدهی زندانیان 
آزاد شــده و سه زندانی باقی مانده، ۱۳میلیارد و ۸۸۲ 
میلیون تومان در قالب بدهی مالی، مهریه و دیه بوده 
کــه 6 میلیارد و ۵۱ میلیون تــومــان از شکات گذشت 
رضایتمندانه اخذ شد و باقی مانده بدهی مددجویان از 

طریق اعسار، تسهیالت بانکی و کمک های مردمی ستاد 
دیه تأمین می شود.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان افــزود: ۷۴ زندانی 
جرائم غیر عمد در زندان های استان دوران محکومیت 
خــود را سپری می کنند که امیدواریم با کمک بیش 
از پیش خیران و گذشت شاکیان بتوان این آمار را به 

صفر رساند.
وی با اشاره به آزادی ۴۴ زندانی با بدهی ۱۵میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان از ابتدای سال گفت: ۲۴ مورد بدهی مالی، 

۱6 مورد مهریه و چهار مورد نفقه بوده است. 
حسین پور افزود: از این ۴۴ زندانی ۴۱ نفر مرد و سه نفر 

زن بودند.

گزارش
   یزدی   متأسفانه سال هاست یکی از 

دغدغه های والدین در فصل تابستان، ثبت نام 
فرزندانشان در مدرسه است. به خصوص این 

مشکل هنگام تغییر پایه دانش آموزان از یک مقطع 
به مقطع دیگر و یا به دلیل تغییر مکان زندگی 

مشهودتراست. طی هفته های اخیر، تماس های 
زیادی از والدین مبنی بر اخذ وجه حین ثبت نام 
فرزندانشان توسط مدیران مدارس در پوشش 

کمک هزینه مدرسه دریافت کردیم. برای پیگیری 
این ماجرا که بارها شنیده ایم اجبار در دریافت پول 

آن هم در مدارس دولتی تخلف است، دست به کار 
می شویم. در یکی از این موارد مادر یک دانش آموز 

دبستانی مدعی بود در حالی که همسرم کارگر است 
و تأمین هزینه درخواستی مدرسه برایم سخت 
بود، مدیر مدرسه تأکید بر پرداخت وجه داشت. 

برای پرداخت مبلغ چند صد هزارتومانی آن هم 
در این موقعیت، تحت فشار قرار گرفته و درنهایت 
وجه را به شماره کارت مدیر مدرسه واریز کردم. 

اینکه چرا پول اولیا به حساب شخصی افراد واریز 
می شود هم جای تأمل داشت. 
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مشاورخانم جهت 
دفترامالک نیازمندیم 

09373418872محدوده الهیه
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گروه مشاورین 
امالک لیان

جهت تکمیل کادرفروش ورهن 
اجاره خوداقدام به جذب نیروی 

فعال خانم وآقا می نماید 
مراجعه حضوری

0915652975709158925003 بین فکوری 20و22
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مشاورحرفه ای ومبتدی 
آشنا به منطقه الهیه نیازمندیم 

09039120730
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به یک نفر
راننده آقا

باخودروجهت 
همکاری در
یک شرکت 

معتبرنیازمندیم 
38481320
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ط
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3

به یک فروشنده 
خانم نیازمندیم

09378027824

)بازار فردوسی(
حقوق باال

به یک نیروی متعهد
جهت کاردر
سوپرمارکت

 درمحدوده طبرسی نیازمندیم 
ترجیحا خانم 

ماهیانه حدود4م 
 09301579003
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آتلیه لیوسا 
به یک نفرخدمتکارخانم 

باروابط عمومی 
باالنیازمنداست

 ساعت کاری 12الی 20
7تیر15-پالک 54-واحد1

09155003155

ط
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00
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5

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای غالمرضا مداح قرقی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 1655
 به نشانی:  بلوار هدایت بین هدایت 10 و12 پالک 452

 مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خ��ود را 
دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهش��مند است جهت تسویه حساب 
حداکث��ر ظ��رف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 

مح��ل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود 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 مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153137513
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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آگهی
آقای غالمعلی محرمی فرزند نوروز 
)طاهره  خانم  سرکار  شما  همسر 
موجب  به  مهدی(  فرزند  عبادی 
از  یافته  قطعیت  صادره  حکم 
شعبه 20 دادگاه خانواده مشهد، 
تصمیم  و  مراجعه  دفترخانه  به 
و  خود  فیمابین  طالق  ثبت  بر 
موجب  به  لذا  دارد.  را  جنابعالی 
این اخطاریه به شما اخطار و ابالغ 
کاری  روز  ده  ظرف  که  می گردد 
پس از ابالغ و با هماهنگی قبلی، 
به دفترخانه مراجعه و ذیل اوراق 
و اسناد را امضاء نمایید. قابل ذکر 
است که در صورت عدم مراجعه 
ثبت  به  نسبت  مقرر،  مهلت  در 
طالق، وفق مقررات اقدام خواهد 
شد و هیچ گونه مسئولیتی برعهده 

دفترخانه نخواهد بود.
محل دفترخانه: مشهد فلکه برق 

خیابان بهار بین بهار 10و12
تلفن همراه سردفتر: 

09153070366
دفتر ازدواج 32و طالق 89 مشهد
سردفتر: سیدمحمدرضا طبسی 

حائری
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بازاریاب

راننده

فروشنده و
صندوقدار

کارگر ساده

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای موسی الرضا صدیقی جعفرآباد 

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 1425
 به نشانی: قاسم آباد بلوار اندیشه بین اندیشه 20و 22

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خ��ود را 
دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهش��مند است جهت تسویه حساب 
حداکث��ر ظ��رف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 

مح��ل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود 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 مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155003525
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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آگهی
فرزند  محمدی  عبدالواحد  آقای 
فیض محمد از آنجایی که زوجه 
شما خانم معصومه فالح فرزند 
دادنامه  موجب  به  علی   صفر 
 ۱۴۰۱۲۵۳۹۰۰۰۱۹۴۰۲۵۶ شماره 
دادگاه خانواده مشهد  شعبه ۹ 
قصد ثبت طالق فی مابین خود 
و شما را دارد از تاریخ این آگهی 
به  تا  دارید  فرصت  هفته  یک 
شمالی_ طبرسی  مشهد  آدرس 

بین ۱۱و۱۳ دفتر طالق۳۵ مشهد 
مراجعه کنید در غیر این صورت 
برابر مقررات ثبت خواهد شد. 
مهدی تشکری صالح سردفتر 

ازدواج طالق۴۲_۳۵مشهد
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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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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم



   رفع موانع 
تولید با تالش 
جهادی   
جواد قناعت 
استاندار خراسان 
جنوبی بر رفع موانع 
واحدهای تولیدی 
و اقتصادی با تالش 
جهادی و مضاعف 
مسئوالن متولی 
تأکید کرد و گفت: 
باید موانع پیش روی 
واحدهای تولیدی 
خراسان جنوبی در 
زمینه احیا و جهش 
تولید در دستور 
کار جدی مسئوالن 
متولی قرار گیرد. 

محیط زیست

مشاهده 
گونه ای کمیاب 
از خانواده 
 راسوسانان 
در تایباد

سرپرست اداره 
حفاظت محیط زیست 
تایباد گفت: گونه ای 
کمیاب از خانواده 
راسوسانان موسوم 
به »زرده بر« در تایباد 
توسط شهروندان 
مشاهده و گزارش شد.
یوسف اربابی در 
گفت وگو با فارس گفت: 
وضعیت حفاظتی 
گونه زرده بر در طبقه 
آسیب پذیر فهرست 
سرخ گونه های در 
معرض خطر قرار دارد 
و برای چهارمین بار به 
صورت مستند توسط 
شهروندان گزارش شده 
است. 
زرده بر یا پلنگ موش 
که به آن ساری سوسار 
نیز می گویند پستاندار 
کوچکی از خانواده 
راسوسانان است که در 
زیستگاه های بیابانی، 
نیمه بیابانی، مناطق 
استپی، بوته زارها و 
خارستان ها زندگی 
می کند.
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افقی ◾
 1. داستانی از نویسنده ســوئــدی قرن 
19 و 20 ، یوهان آگوست استریندبرگ 
2. سبزی خوشبوی خوردنی - فلز مایع 
- پلنگ 3. قبیله ای در صــدر اســـام - 
تصویر حــک شــده روی سطحی فلزی 
ــرای چــاپ آمـــاده می کنند - فرشته  که ب
وحی 4. زمین لغزه - مزد - کشور ژنرال 
پینوشه 5. رود آرام شولوخوف - فرمان 
تــوقــف - سلسله ای کــه شاه اسمعیل 
یکم بناکرد - چاشنی دوســـره 6. میوه 
خراب شده - بی خطر - کشت به امیدخدا 
7. واسطه گری - حجاب اتاق - کلمه ای در 
مقام تعلیل 8. »نظرات انتخاباتی+»یار 
نبات« - شهر پنیر 9. عروس - استاندار 
قدیم - توطئه 10. رنگ و فام - پوشاننده - 
بانوی نخست وزیر پیشین پاکستان که 
ترورشد 11. بنیان - زرد ترکی - اشاره کردن 
- ناپیدا 12. از هفت سین - پولک ماهی 
- جانشین 13. میدانی در شمال تهران - 

گرانبها - لیست غذای رستوران 14. بخت 
- بچه ترسان خیالی - تمامی طول چیزی 

15. لقب تیم فوتبال یوونتوس ایتالیا

عمودی ◾
 1. مقاطعه - نــادانــی 2. ظــرف آبخوری 
- کشور آسیایی بــه مرکزیت وین تیان 
- ظلم و ستم 3. نــام پــســرانــه وطــنــی - 
رودخانه پرآب خوزستان - روسا 4. نشان 
مفعول بــی واســطــه - الک هواخشک 
- مــرد گنده سبیل 5. نیم صدای گریه 
نـــوزاد - سمت راســـت - صلح و آشتی 
6.موش خرما - واحد شمارش کت وشلوار 
- گونه برجسته 7. یکدندگی - سکانسی 
از گزارش تلویزیونی که خبرنگار در مقابل 
دوربین قرار می گیرد - نیرومند 8. پرندگان 
- ماالمال - طایفه کم حرف - پرکننده هایی 
کــه زیرپوست تــزریــق مــی شــود 9. شهر 
پرفروغ شمالی - از لوازم کار کارمند - قلعه 
حسن صباح 10. انتها - مقابل کتبی 

- نمره شاگرداول 11. سیماب - گام ها - 
درخــت تسبیح 12. بیکارگی و تن پروری 
ــاه رازی 13. دســتــوری -  ــ ــارک - زادگ - پـ
هریک از بخش های هارد رایانه - بی خطر 
14.طــایــی- واحــد نمایش سینمایی - 
کتاب رکودهای جهانی 15. بیماری سرطان 
خون - شهر و بندری در آلمان که مهدی 
مهدوی کیا سابقه حضور در تیم فوتبال 

این شهر را در کارنامه دارد

جدول     8433
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 4   د م ا ر   س ا ل و ر   ی  ر  
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 9 م ا ن ی  ل   ر م   م ک ر ا ن  
 10 ا ن   ا و ا ز   س ت ر   ب و د
 11 م   خ  ن د ه   ا ن ا ب ت   ن ق
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 14 م ا ه ا ن   س ا ر ا   ی  و ی  و
 15 ر ل   خ  و ا ب م غ ن ا ط  ی  س ی 

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

رئیس اداره بهسازی و بودجه 
اداره  کــل امــور عشایر خراسان 
شـــمـــالـــی گـــفـــت: تـــأمـــیـــن آب 
آشامیدنی 3هزار خانوار عشایر 
استان در سال جاری دست کم 50 میلیارد ریال 
اعتبار نیاز دارد. مهدی خانی در گفت وگو با 
ایرنا اظهار کرد: اکنون برای تأمین تانکر مورد نیاز 
آبرسانی سیار، خرید آب، تأمین حقوق رانندگان 
تانکرها و سایر هزینه های جاری دست کم باید 

50میلیارد ریال اعتبار تأمین شود. 
وی تصریح کــرد: اکنون 3هــزار خانوار عشایر 
استان با تانکر آبرسانی می شوند که در این 
زمینه به شدت با کمبود تانکر و ناوگان مورد نیاز 

مواجه هستیم.
ــودجــه اداره  کل  رئــیــس اداره بــهــســازی و ب
امــور عشایر خــراســان شمالی افـــزود: کمبود 
منابع آب و کاهش دبی چاه ها سبب شده تا 
رانندگان برای پر کردن مخازن تانکر ها با 
مشکل مواجه شوند، 

روستاییان در ایــن مـــوارد همکاری دارنـــد اما 
مشکات کمبود آب همچنان گریبانگیر است.
وی اظهار کرد: اکنون آبرسانی سیار به عشایر 
استان با 13دستگاه تانکر در حال انجام است، 
ولی 50درصد از این ناوگان فرسوده، در دست 
تعمیر و از چرخه خارج شده است. در صورت 
به کارگیری از تمام ناوگان برای آبرسانی سیار، 
ــن نــاوگــان  بــه تأمین پنج دستگاه دیــگــر از ای
نــیــاز اســـت. تــاش مــی شــود تــا بــرخــی چاه ها 
در روستاها بــه تأمین آب مــورد نیاز عشایر 

اختصاص یابد.
5هزار و 350 خانوار عشایری خراسان شمالی 
شامل 30هزار نفر جمعیت بیش از 700هزار 
رأس دام سبک در اختیار دارند که 25درصد 

گوشت استان را تولید می کنند.
عشایر خــراســان شمالی بــا جمعیتی بیش 
ــزار نفر در قــالــب دو ایــل زعــفــرانــلــو و  ــ از 30ه
شادلو و 38 طایفه با شیوه های سنتی کوچ رو 

و نیمه کوچ رو در این استان کوچروی می کنند.

مــعــاون تربیت بدنی و سامت 
اداره کل آموزش وپرورش خراسان 
ــرح ویـــــژه ای با  ــوی گــفــت: طـ رضــ
عنوان »آفتاب امید« با هدف ارائه 
خدمات پزشکی و سامت به دانــش آمــوزان 
مــدارس مناطق حاشیه شهر مشهد و اولیای 

آن ها آغاز شد.
ــن طــرح  صــفــدر ســلــطــانــی بــه ایــرنــا گــفــت: ایـ
ــا مــشــارکــت و هــمــکــاری یـــک مــؤســســه و  بـ
آمـــوزش وپـــرورش، ســرآغــازی ارزنـــده در مسیر 
توسعه سامت در مناطق حاشیه و کم برخوردار 

مشهد محسوب می شود.
وی با اشــاره به برخی دغدغه های رهبرمعظم 
انقاب درخصوص مناطق حاشیه شهر مشهد 
افزود: نیت خیرخواهانه پزشکان متخصص و 
عشق معلمانه همکاران مجری این طرح قابل 
ستایش اســت و بــه برکت شـــروع آن در ایــام 
معنوی متعلق به سرور و ساالر شهیدان، اجر 
معنوی ایــن حرکت انسان دوستانه محفوظ 

خواهد بود. معاون تربیت بدنی و سامت اداره 
کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: باور 
داریم که گسترش همکاری ها و مشارکت هایی 
از ایــن نــوع با مؤسسه های مــردم نــهــاد، گامی 
مؤثر در ارتقای سطح فرهنگ سامت در این 

مناطق است.
سلطانی افزود: با اجرای این طرح بیش از 2هزار 
و 500 نفر از دانش آموزان و خانواده های ساکن 
در مناطق کمتر توسعه یافته شهر مشهد از 
خدمات پزشکی و سامت به صورت رایگان 
ــرد.وی ادامـــه داد: خدمات  ــ بــهــره خواهند ب
پــزشــکــی و ســامــت در حـــوزه هـــای مختلف 
ازجمله دندانپزشکی، قلب وعروق، اطفال، 
خدمات پرستاری، داروخانه و سونوگرافی با 
حضور حدود 200 نفر از پزشکان متخصص، 
ــراح و نیز فعاالن  فــوق تــخــصــص، ارتـــوپـــد، جـ
اجتماعی کشور در مــدارس مناطق حاشیه 

شهر مشهد انجام می شود و تا نوزدهم 
مرداد ادامه دارد.

 رفع تشنگی عشایر 
نیازمند 5میلیارد اعتبار 

 طرح ویژه ارائه خدمات پزشکی 
به دانش آموزان مناطق حاشیه شهر مشهد 

عــضــو 
کــمــیــســیــون 

اقــــتــــصــــادی مــجــلــس 
شــورای اسامی گفت: مدیران ارشــد بــورس کاال 
باید به موضوع عرضه زعفران با نــرخ پایین در 
بورس کاال ورود کنند تا اجحافی در حق کشاورزان 

و تولیدکنندگان نشود.
ــه گــــزارش روابــــط عــمــومــی شــــورای شهرستان  ب
ــربــت حــیــدریــه، مــحــمــد صــفــایــی اظـــهـــار کـــرد:  ت
دو ماه ونیم آینده فصل برداشت زعفران است؛ 
عمدتاً در فصل برداشت، زعفران سال گذشته 
عرضه می شود و در چند روز گذشته شاهد ورود 
عده ای به بورس کاال و عرضه زعفران با 20درصد 
کاهش قیمت از نرخ روز در بورس کاال )تحت عنوان 
عــرضــه زعــفــران ســال هــای گذشته( هستیم که 

درصدد 
ــا  ــد ب ــنـ ــتـ ــسـ هـ
ایـــجـــاد ســیــگــنــال منفی 
در بــازار، قیمت زعفران را تحت تأثیر قرار دهند.
صفایی بر ضــرورت ورود مسئوالن بــورس به این 
موضوع تأکید کرد و گفت: مسئوالن باید مانع از 
کاری شوند که دودش به چشم کشاورز می رود. این 
اتفاق را البته به اشکال مختلف، کسانی که در بازار 
زعفران هستند و تجار بزرگ، انجام می دهند و این 
دفعه از طریق بورس وارد شدند و حتماً نیاز است 
مسئوالن بورس وارد شوند و از این اجحافی که در 
حق تولیدکننده و کشاورز می شود پیشگیری کنند.
وی بیان کرد: در حالی که با کاهش سطح زیر کشت 
زعفران در سال جاری پیش بینی می شود تولید 
زعفران کاهش چشمگیری نسبت به سال های 

گذشته داشته باشد و همین پیش بینی کاهش 
تولید، سبب افزایش تقاضای مشتریان خارجی 
برای خرید زعفران و افزایش قیمت آن در چند ماه 
اخیر شده است، متأسفانه در چند روز گذشته با 
ورود مافیای زعفران و دالالن به بورس کاال، با عرضه 
زعفران با 20درصــد کاهش قیمت از نرخ روز در 
بورس کاال درصدد هستند با ایجاد سیگنال منفی 

در بازار، قیمت زعفران را تحت تأثیر قرار دهند.
وی ادامــه داد: براساس محاسبات دقیق انجام 
شده با توجه به افزایش هزینه های تولید، قیمت 
تمام شده زعفران در سال جاری بیش از 40 میلیون 
تومان است و با پایین آمدن قیمت، طبیعی است 
که کشاورز با ضرر و زیان بزرگی روبه رو خواهد بود و 
ناامید تر از قبل، برای سال های آینده دیگر به کشت 

این محصول راهبردی ایران نمی پردازد .

تلنگرتلنگر

مسئوالن بورس کاال 
به موضوع زعفران 

ورود کنند
 

مردان آسمانی

خبر

خشکسالی خدمت رسانی

شهید علی اصغر 
حسینی محراب

نام پدر:ماشاهللا
والدت:1340/05/15

متولد:مشهد
شهادت:1365/10/30

محل شهادت: شلمچه، دوئیچه عراق
مسئولیت: فرمانده تیپ 88 انصارالرضا

گلزار: بهشت رضا
سرور یــزدی: على اصغر حسينى محراب 
15مرداد1340 در مشهد به دنيا آمـد. از نظر مالى 
وضعيت مناسبى داشتند. او كشتى حرفهای را از 
14سالگى زيـر نظر بهترين مربيان كشتى كشور 
آغاز كرد. در دوران تحصيل عضو تيم كشتى و 
فوتبال مدرسه بود. سال1360 عازم جبهههای 
نبرد شد و بدين ترتيب مقدمات آشنايى محراب 
با شهيد محمود كاوه فراهم شد. کــاوه، او را توانا 
بـرای رهبـری گـردان تازه تأسيس شهدا دانست. 
در همان روزهای نخست اعزام، محراب به اتفاق 
كاوه به سقز رفت و به گردان شهدا پيوست و پس 

از چندی عضو رسمى سپاه شد.
نخستین عملياتى كه محراب در آن شركت 
کــرد، مـانوری بـود كـه در شـب نـوزدهم رمـضان 
صـورت پذيرفت. او بعدها از سـوی كـاوه بـه ِسـمت 
جانشينى سرگروه و پس از آن به سرگروهى يگان 
اسكورت و سرانجام معاونت اطاعات تيـپ ويـژه 
شهدا برگزيده شد. در سال 1361 فرماندهان 
آموزشى تيپ تنهـا دو نفر شهيد قمى و شهيد 

محراب بودند.
با شهادت فرمانده گردان ويژه شهدا سمت 
فرماندهـــی به كاوه سپرده شد و گردان شهدا با 
سردار منصوری، ايافت، شهيد قمى و محراب 
توسعه پيدا كرد و تجهيز شد و بـه تيـپ ويـژه شـهدا 
مبد ل شــد. اين تيپ به تدريج دارای يگانهای 
مجهزی چون يگان دريايى و گردان پدافنـدی قـائم 
به فرماندهى و سرپرستىعلىاصغر حسينى 
محراب شد. محراب بهعنوان تيپ مستقل 
انصارالرضا)ع( زير نظر سپاه خراسان )تيپ3 
لشكر5 نصر( قرار گرفت. عاوهبر تمامى موارد ذكر 
شده، عملياتهای پسوه، فتح، ليلةالقدر، قادر، 
محاصره پاوه، والفجـر2، 3 و4، خيبر، بـدر و والفجـر 
8 و 9 نيـز از حـضور و رشـادتهـای محـراب بـى بهـره 
نبودنـد. پس از شهادت کــاوه، محراب بار ديگر 
بهمنطقه برگشت. او بنیان  گذار تيـپ عملياتى 
انصارالرضا)ع( شد. عمليات كربای5 آغاز شد. 
از شب چهارم عمليات، محراب به عنوان فرمانده 
محور عملياتى لشكر ويژه شهدا عمل مىكرد. او 
توانست در آن شب پاتک شديد عراق را قاطع 
پاسخ دهد اما مجروح شد. سوزش چشمها و سينه 
امانش را گرفته بود و او از مركـز پيـام بـا نيروهـايش در 
تماس بود. با اندکی بهبودی راهی خط مقدم شد و 
در حالى كه با همرزمش سوار بر موتور به پل شهر 
دوئيچى عراق نزدیک مىشد، توسط راكـتهـای 

عراقى بمباران شدند.
از وجود محراب و يار همراهش هيچ چيز باقى 
نماند و به اين ترتيـب در تـاريخ 30 دی1365 محراب 
هم به صف شهدا پيوست. قطعات باقی مانده 
از وجود پاكش در ميان استقبال بىنظيـر مـردم 
شـهيدپـرور مـشهد تـشييع و در قطعه شهدای 
انصارالمجاهدين بهشت رضا نزدیک دوست 

دیرینه اش شهید کاوه به خاک سپرده شد. 

افزایش ۴5درصدی تخلفات 
حادثه ساز در خراسان جنوبی

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه 
تخلفات حادثه ساز در استان 45 درصــد افزایش 
داشته است، گفت: در مسیرهای اصلی جاده های 

استان تصادفات به شدت رشد داشته است.
به گزارش مهر، سرهنگ علیرضا رضایی در جلسه 
ستاد راهبری تصادفات خراسان جنوبی با بیان 
اینکه از ابتدای سال تاکنون 136 مــورد فوتی در 
استان ثبت شده است، افزود: 64درصد متوفیان 

برون شهری غیربومی ها هستند.
وی ادامه داد: 40درصد متوفیان حوادث رانندگی 
جــاده ای در بیمارستان ها و در بخش تروما جان 
خودشان را از دست می دهند که این میزان نسبت 

به کشور سطح باالیی دارد.
53درصد متوفیان در جاده های استان مربوط به 

تصادفات واژگونی و خروج از جاده هستند.
وی از شناسایی 63نقطه حادثه خیز جدید خبر 
داد و افزود: از 31نقطه حادثه خیز شناسنامه دار 
قبلی 13مـــورد اصــاح شــده و 18مـــورد در دست 

اصاح است.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه 
در چهار ماه ابتدای سال جــاری 26میلیون تردد 
در محورهای استان ثبت شده است، گفت: این 
میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19درصد 

افزایش یافته است.

شهید رستمی، دومــیــن شهید مدافع 
سامت خراسان شمالی شناخته شد.

به گزارش صداوسیما، رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران شهرستان 

شیروان گفت: حکم شهادت 
شهید مدافع سامت »علی 
رستمی« پس از طی مراحل 
اداری و احراز در کمیسیون 
بنیاد شهید کشور، ثبت 
و اعــــــام شـــــد. رزاقـــــی 
ــزود: شهید رستمی  ــ اف
تکنسین اورژانـــس و از 
جانبازان دفــاع مقدس 
ــال گــذشــتــه  ــه ســ ــود کـ ــ ب
حین خدمت در جبهه 
ــه کــرونــا  ســامــت، خـــود ب

مبتا شد و جان باخت.
ــر وحــیــد  ــتـ  هــمــچــنــیــن دکـ

یحیوی زاده پزشک متخصص 
و عضو هیئت علمی دانشگاه 

علوم پزشکی اســتــان، نخستین 
ــع ســـامـــت اســـتـــان،  ــدافـ شــهــیــد مـ

فــروردیــن 1399 در راه دفــاع از سامت 
مــردم به ویــروس کشنده کرونا مبتا شد و 

پس از مدتی به دیدار حق شتافت.

جانبازی در دفاع مقدس  
شهادت در جبهه سالمت

با شناسایی 560 کودک با ناهنجاری های 
مــــادرزادی در خــراســان جنوبی، دفتر 
ــان با  ــودکـ مــؤســســه حــمــایــت از کـ
ناهنجاری های مادرزادی »محکم« 
ــدازی  در خراسان جنوبی راه انـ
می شود.رئیس هیئت مدیره 
مجمع خــیــریــن خــراســان 
ــر اجــرایــی  جــنــوبــی و مــدی
نـــمـــایـــنـــدگـــی مــؤســســه 
مــحــکــم در اســـتـــان طی 
گفت وگوی اختصاصی با 
فارس گفت: این نوزادان 
معصوم همزمان دچــار 
چندین نــوع ناهنجاری 
مــادرزادی بوده و درمان به 
خاطر ناتوانایی مالی والدین 
تا سال ها به تأخیر می افتد.
حسین خــوش آیــنــد ادامـــه 
داد: تعداد زیادی از این نوزادان 
بیمار، از خانواده های محروم و 
نیازمند هستند و خانواده های آن ها 
برای پیدا کردن طبیب و مراکز درمانی 
مناسب دچار سرگردانی های زیادی شده 
و برای تأمین هزینه های درمانی سختی های 

زیادی را متحمل می شوند. 

 شناسایی 5۶۰ کودک 
با ناهنجاری های مادرزادی 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
بیمارستان در حــال ساخت بشرویه در حــال حاضر 

با 85درصــد پیشرفت فیزیکی، بــرای تکمیل به 
100میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

سیدمحمد موسوی میرزایی در جریان 
بــازدیــد اســتــانــدار خــراســان جنوبی 

از بیمارستان در حــال ساخت این 
شهرستان بــا بیان اینکه تاکنون 
46میلیارد تومان بــرای ایــن پــروژه 
ــت، اظــهــار کــرد:  هزینه شـــده اسـ
ــروژه، تأمین تجهیزات  ــ تکمیل پ
ــرای ارتــقــای  و پیش بینی زمــیــن بـ
بیمارستان از 32 به 88 تختخوابی 

ازجمله اقدام های در دست اجرا در 
شهرستان اســت. قناعت از پروژه 

در حال ساخت مرکز فرهنگی هنری 
شهرستان بشرویه نیز بــازدیــد کرد. 

این پروژه با هدف تأمین زیرساخت های 
فرهنگی و هنری شهرستان در سال 1397 

کلنگ زنی شــده اســت. اجــرای پــروژه سالن آمفی تئاتر 
بشرویه تاکنون 24میلیارد و 490 میلیون ریال هزینه 
به همراه داشته که برای تکمیل آن به 10 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است.
بازدید از سالن نیمه تمام مدیریت 
بــحــران شــهــرداری بشرویه 
دیـــــگـــــر  از 

برنامه های استاندار در سفر به این شهرستان بود. 
عملیات اجرایی این پروژه با زیربنای هزار و 100 مترمربع 

در سال 1389 آغــاز شده است و در حال حاضر 
60درصــد پیشرفت فیزیکی دارد. اعتبار 

مورد نیاز برای تکمیل این سالن بیش 
از 50میلیارد ریال برآورد شده است.

استاندار خراسان  جنوبی از مجموعه 
ورزشــی آزادی بشرویه نیز بازدید 
کرد که فقدان برج نــوری، نداشتن 
سرویس بهداشتی، نبود رختکن، 
نیاز به تأمین انشعابات آب، برق 
و... از جمله مشکات ایــن پــروژه 
ــا 12مــیــلــیــارد  ــع آن هــ ــت کــه رفـ اسـ
تومان اعتبار می طلبد.بازدید از 
پروژه نیمه تمام استخر سرپوشیده 
شهرستان بشرویه از دیگر برنامه های 

اســتــانــدار خــراســان جنوبی در سفر 
به بشرویه بود. اداره کل ورزش وجوانان 

اســتــان، عملیات اجــرایــی ســاخــت استخر 
 سرپوشیده شهرستان بشرویه را سال 1386 آغــاز کرد.

این پروژه با زیربنای هزار و 450مترمربع در مجموعه 
 ورزشـــی آزادی شهرستان در حــال اجــراســت.

تاکنون 31میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه 
ــرای تکمیل آن به بیش از  شــده که ب

170میلیارد ریال اعتبار نیاز 
است.

تکمیل بیمارستان جدید بشرویه نیازمند اعتبار

ذرهبین


	Khorasan 1
	Khorasan 2
	Khorasan 3
	Khorasan 4

