
قاچاق سوخت 
در بار گوگرد

حسین پور؛ مدیر کل 
تعزیرات حکومتی 

خراسان جنوبی 
گفت: 2 هزار و 800  
لیتر سوخت قاچاق 

از نوع گازوئیل 
که زیر بار گوگرد 

یک دستگاه تریلر 
جاساز شده بود، 

کشف و فرد خاطی 
به پرداخت 2میلیارد 

و 595 میلیون ریال 
جزای نقدی در حق 

دولت محکوم شد.

خبرخبر
روزروز

قاضی رحمانی گفت: دستگاه 
قضایی در این زمینه دغدغه مند 
ــوده و هست. به همین خاطر  ب
هـــویـــت و دیـــگـــر مــســتــنــدات 
ــراد مذکور  ــازداشــت تمامی افـ ب
ــورد بــررســی قــرار  ــ ــت م را بــه دقـ
دادیم و قضات تک به تک با افراد دستگیر شده به 
صورت شبانه روزی مصاحبه کردند تا خدایی ناکرده 
بی گناهی در میان افراد بازداشت شده وجود نداشته 

باشد و پاالیش دقیقی صورت گرفت.
اگر در این مسیر تشخیص داده می شد فردی از سر 
کنجکاوی در محلی حضور پیدا کرده، آن ها را از میان 

لیدرهای اصلی جریان جدا و آزاد کردیم.
ایــن مقام قضایی گفت: امــا از ســوی دیگر نگرانی 
اکثریت جامعه را درک می کردیم و این موضوع برای 
ما پذیرفتنی نبود که عده ای به خودشان اجازه بدهند 
در برخی خیابان های شهر حضور پیدا کنند و برای 
مردم و جامعه ایجاد ناامنی کنند. امنیت کشور را 
هدف قرار بدهند و پس از بازداشت این افراد با یک 
اظهار ندامت منافقانه، از خطای آن ها گذشت شود 

و در جامعه رهایشان کنیم.

لیدرها در انتظار اشد مجازات ◾
معاون دادستان مشهد ادامــه داد: در میان افراد 
بــازداشــت شــده بودند افـــرادی که نقش راهــبــری و 
هدایت کننده جمعیت اندک آشوبگر را داشتند. 
با کمک ضابطان عــام و خــاص تک تک ایــن افــراد 
شناسایی شدند. تمامی آن هــا در میان جمعیت 
شناسایی و دستگیر شدند. برای آن ها قرار بازداشت 
موقت صادر شده است و بدون شک برای افرادی 
که نقش راهبری و هدایت جریان را داشتند، اشد 
ــرادی که  ــ مــجــازات در نظر گرفته خــواهــد شــد. اف
توسط جبهه نفاق آمــوزش دیده بودند، شناسایی 

و دستگیرشدند نمی توانیم بپذیریم مأموری که بر 
حسب وظیفه و برای ایجاد امنیت در شهر حاضر 
می شود، مورد حمله عده ای قرار بگیرد و او را به آتش 
بکشند. دستگاه قضایی به هیچ عنوان در این زمینه 
کوتاه نخواهد آمد. قاضی رحمانی تصریح کرد: بنده 
به عینه دیدم که این افراد به راحتی به جان و مال مردم 
آسیب و زیان وارد می کردند. در یکی از موارد در کف 
خیابان حضور داشتم و دیدم که چگونه خودرو پراید 
یک کارگر ساده را به آتش کشیدند. این فرد به شدت 
گریه می کرد و مشخص شد راننده اسنپ است و 

خرج زندگی اش وابسته به این خودرو بود.

عامالن اصلی که بازداشت شده اند، نقش راهبری در 
ماجرا داشتند و به هیچ عنوان مردم عادی نبودند که 
شاید به واسطه یک غفلت در خیابانی حضور پیدا 
کرده و سپس پی به اشتباه خود برده باشند. این افراد 
بودند که به دنبال کشیدن چادر از سر زن مسلمان 
بودند. جهاد تبیین که رهبر معظم انقالب فرمودند، 
این قسمت است. این افراد یک عقبه هم داشتند. آیا 
آن ها )لیدرها( بدون پشتوانه وارد ماجرا شدند؟ هرکس 
بگوید ماجرا اتفاقی بــوده و به واسطه فوت یک فرد 
وارد صحنه شده اند، یک خیال خام است. ما هزاران 
شهید و مجروح در مرزها و در درگیری های مختلف 

تقدیم انقالب کرده ایم. چرا این افراد برای این عزیزان 
وارد میدان نشده اند و احساس مسئولیت نکردند؟

آموزش لیدرها در تورهای تفریحی ◾
وی تصریح کرد: سال ها روی افرادی که می توانستند 
برای آن ها نقش راهبری در اغتشاشات داشته باشند، 
کار کردند و برخی از آن ها را به سفرهای خارجی خاص 
بردند و امکانات برایشان فراهم کردند. در ظاهر تفریح 
بود؛ اما در واقع آموزش های مورد نیاز را آنجا دیدند. 
عقاید فکری آن ها را از بین بردند. پول در اختیارشان 
گذاشته شد و روش آشــوب در خیابان را به آن ها 
آموختند. همانطور که در میان دستگیرشدگان از 

این دست افراد داریم.

ــگــران در پوشش  ◾ ــان و آشــوب حــمــایــت از قــات
»عدالت ترمیمی«!

ــه ای که ما باید  قاضی رحمانی ادامــه داد: امــا زاویـ
احساس مسئولیت بکنیم، جایی است که افرادی با 
عنوان استاد دانشگاه و حقوقدان دست به اقدامات 
مشکوکی می زنند. گزارش هایش هم به دستگاه 
قضایی رسیده است. این افراد رفتار حاشیه سازی 
دارند. آن ها مدعی شده اند که ما می خواهیم برای 
راهبران جریان آشوب وکیل بگیریم. اسم آن را هم 
می گذارند »وکیل ترمیمی«. فکر می کنند دستگاه 
قضایی و مــردم به ایــن افــراد ظلم می کنند و آن ها 
می خواهند در مقابل ظلم قرار بگیرند. نه این گونه 
نیست. بــه ایــن هــا می گویم زمــانــی کــه شما شب 
را راحــت در خانه استراحت می کنید، نیروهای 
انتظامی، امنیتی، جوانان حزب اللهی و انقالبی در 
حال تأمین امنیت برای شماها هستند. اگر این ها 
نباشند، همین آشوبگران به شما هم رحم نخواهند 

کرد و اموال شما را هم آتش خواهند زد.
ضابطان خاص هم همپای قضات با تمامی افراد 

بازداشت شده مصاحبه می کنند که خدایی ناکرده 
فرد بی گناه و هیجانی بین بازداشت شده ها نباشد 
و مهره های مهم را شناسایی کنند. آن وقت برخی 
که مدعی حقوقدان بــودن هستند، ادعــا می کنند 
می خواهند بــرای این افــراد اقداماتی انجام دهند. 
ــده ای از آن هـــا پول هایی از بیت المال دریافت  عـ
می کنند که اگر پرداخت آن قطع شود دیگر خدمتی 
در آن مکان ها ارائـــه نخواهند کــرد. وی بیان کرد: 
دستگاه قضایی با توسل به سیره حضرت امیر)ع( 
به هیچ عنوان راضی نیست فرد بی گناهی بازداشت 
شود؛ ولی مدعیان دلشان برای فردی نسوخته است. 
سؤال من از این افراد به ظاهر حقوقدان این است 
که زنی دوست دارد با چادر و حجاب در خیابان ها 
حضور پیدا کند و این اعتقاد دینی اوست. چه کسی 
به این افراد اجازه داده به او حمله کنند و چادر از سر او 
بکشند؟ شما از چه کسانی می خواهید دفاع کنید؟

افتخاری که نصیب شهید »دوست محمدی« شد ◾
ــوار »دوســت  ــزرگ ــزود: شهید ب ــ قــاضــی رحمانی اف
محمدی« که از هیچ جا حقوقی دریافت نمی کرد، در 
جبهه مقابل این افراد قرار داشت. این عزیزان، مقابل 
جبهه کفر ایستاده اند و با خدا معامله می کنند و از 
هیچ کس انتظاری هم نداشتند. زمان رزم هم دست 
از آرمــان هــای خــود بر نمی دارند؛ چــرا که فرمایش 
رهبر معظم انقالب مبنی بر »حفظ نظام از اوجب 
واجبات است« را به جان خریده اند. نظام متعلق به 
چهار نفر متملق و فریبکار نیست. برخی از آن ها در 
مناصبی قرار گرفته اند که نباید آنجا باشند. مطمئن 
هستیم خون شهدا راه را باز می کند. بزرگ ترین اجر، 
شهادت است و نصیب هرکس نمی شود. حضرت 
امیر)ع( می فرماید: یکی از درهای ورود به بهشت، 
جهاد است. مجاهدان در راه خدا، اولیای خاص خدا 
هستند. شهید دوست محمدی الیق این افتخار بود.

معاون دادستان مشهد در مراسم هفتمین روز شهادت مدافع امنیت فاش کرد

آموزش آشوب در قالب 
تورهای تفریحی خارجی!

در شهر3
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چمران : دشمنان از نمایش تصویر سردار سلیمانی در سازمان ملل ترسیدند
ــهــران گــفــت: حضور   رئــیــس شــــورای اســالمــی شــهــر ت
رئیس جمهور در آمریکا و سخنرانی در سازمان ملل 
و نمایش تصویر حاج قاسم سلیمانی و معرفی رئیس 
جمهور پیشین آمریکا به عنوان قاتل ایشان، قدرت بزرگی 

برای کشور بود که دشمنان از همین قدرت ترسیدند.
ــن، مــهــدی چــمــران در مراسم  ــالی بــه گـــزارش قــدس آن

اختتامیه هفته دفــاع مقدس در مشهد گفت: شوق 
شهادت و شهادت طلبی در بین مردم همچنان روشن 
و پایدار است و تا زمانی که این حال شهادت طلبی در 

ملت ما زنده است، ملت ما زنده خواهد ماند.
وی اضافه کرد: همان گونه که امام خمینی)ره( فرمودند 
ــد تا اسالم  محرم و امــام حسین)ع( را زنــده نگه داری

زنده بماند، باید بگویم که با شهادت همه این ها زنده 
خواهند ماند.

چمران با بیان اینکه بــرای ما ناراحت کننده است که 
جوانانمان فریب بخورند، عنوان کــرد: باید در مسیر 
تربیت نسل جدید بیش از شعار دادن کوشا باشیم و 
درست برنامه ریزی کنیم. تربیت جوانان همانند دیروز 

نیست و راه و روش دیگری را طی می کند و باید روش های 
دشمن در این راه را خنثی کنیم و نسل جدید را به گونه ای 
تربیت کنیم که در مسیر مکتب پیش بروند. البته از 
نسل جدید، جوانان زیادی در مسیر مکتب و انقالب 
هستند و اربعین امسال گویای این موضوع بود و دشمن 

از همین موضوع ترسید.

پرونده روز
عقیل رحمانی     چندی پیش عده ای در پوشش 

حقوقدان و وکیل در فضای مجازی با انتشار پیامی 
مدعی شدند می خواهند برای لیدرهای آشوبگر با 

عنوان »عدالت ترمیمی« وکیل بگیرند که این موضوع 
با واکنش شدید معاون دادستان مشهد مواجه شد؛ 

چرا که این افراد همان هایی هستند که در چند روز 
اخیر چادر از سر زن مسلمان کشیده و تعدادی از 

جوانان بی گناه را به شهادت رسانده اند. 
پاالیش لیدرهای آموزش دیده در بازداشت

معاون دادستان مشهد در دادسرای عمومی و انقالب 

مشهد، پنجشنبه شب در مراسم هفتمین روز شهادت 
مدافع امنیت »رسول دوست محمدی« که با حضور 

جمعی از مردم متدین و انقالبی مشهد در مسجد 
الزهرا)س( برگزار شد، ابتدا اشاره ای به پشت پرده های 

آشوب های خیابانی و بازداشت لیدرهای جریان کرد 

و در این زمینه گفت: با توجه به مسئولیتی که دارم و 
همچنین حساسیت ماجرا از همان ابتدای امر و پس از 
بازداشت عده ای از عامالن اغتشاش در شهر، نگران این 

ماجرا بودم که بین جمعیت شاید فرد بی گناهی دستگیر 
شده باشد که این امر هم طبیعی است.

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی خیاط باشی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 13469
 به نش��انی: بلوار امامت بین 37 و 39 از نبش 

37مغازه دوم پالک 487/2
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی به مح��ل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155213480
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

4/ر
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1

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای امیر غفاریان حاتمی

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 11131
 به نش��انی: خیاب��ان راهنمایی تقاطع س��لمان 

فارسی و راهنمایی 20/1 پالک4 
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگه��ی به مح��ل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151154654
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

4/ر
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آگهی دعوت مجمع عمومی ساالنه مرحله اول شرکت تعاونی چندمنظوره عام ثامن سبز بوم ) شماره ثبت 13018(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا و سهامداران محترم میرساند جلسه مجمع عمومی  مرحله اول سال مالی 1401-1402 در حوزه های فرعی به شرح ذیل در مورخه 
1401/7/27 ساعت 10 لغایت 13 تشکیل میگردد.

دستور جلسه :انتخاب نمایندگان سهامداران ) از طریق صندوق آراء (  به ازای هر 11 نفر سهامدار یک نماینده جهت شرکت در مجامع عمومی برای مدت سه سال 

مکان استقرار صندوقتعداد نمایندهتعداد سهامدارنام حوزه ردیف
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری25623 اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی1
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 555اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان جنوبی )بیرجند(2
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری222اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان شمالی3
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 222اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  فردوس4
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 182اداره منابع طبیعی و آبخیزداری   قاین5
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 222اداره منابع طبیعی و آبخیزداری   طبس6
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 71اداره منابع طبیعی و آبخیزداری   بشرویه7
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 121اداره منابع طبیعی و آبخیزداری   تربت حیدریه8
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 242اداره منابع طبیعی و آبخیزداری    نیشابور9
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 172اداره منابع طبیعی و آبخیزداری    سبزوار10
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 91اداره منابع طبیعی و آبخیزداری    تربت جام11
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 172اداره منابع طبیعی و آبخیزداری    کاشمر12
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 151اداره منابع طبیعی و آبخیزداری    سرخس13
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 131اداره منابع طبیعی و آبخیزداری    خواف14
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 202اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناباد و بجستان15
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 71اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  تایباد 16
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 71اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  درگز17

هر سهامدار یا وکیل ایشان به تعداد سهمیه نمایندگان حوزه مربوطه از بین سهامداران همان حوزه حق انتخاب دارد. نمایندگان منتخب از بین داوطلبینی که 
تا 5 ) پنج( روز قبل از شروع رای گیری اعالم آمادگی کرده اند با رای کتبی و نصاب اکثریت انتخاب میشوند.

وکیل ) نماینده ( سهامدارانی که نمیتوانند شخصا ) اصالتا( دررای گیری حضور یابند میتوانند تا قبل از شروع رای گیری  به نماینده مقام دعوت کننده ) در 
هیئت مدیره شرکت تعاونی ثامن سبز بوممحل رای گیری (   مراجعه  و پس از تائید مراتب وکالت ) نمایندگی (  در رای گیری مشارکت نمایند.    
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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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به تعدادی خانم جهت جمع 
آوری اطالعات حضوری درسطح 
شهر نیازمندیم )بازارولی عصر(

09304594690
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58

به یک آشپزتخته کارویک 
کمک آشپزنیازمندیم. بابیمه 
وسرویس شهرک صنعتی توس

09153026007
/ج
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84
17

به نیروهای ذیل نیازمندیم  
پذیرش آقا

خانه دار
الندری )خشکشویی(

نگهبان
 مراجعه حضوری

 هتل اپارتمان ترنم 
میدان بیت المقدس 

متفرقهمشاغل گوناگون درهای اتوماتیک

      صفحه 6
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شركت صنايع غذايى رضوى در نظر دارد 
اقالم و ماشين آالت مازاد و ضايعاتى و تفاله گوجه فرنگى استحصال شده از خطوط 
توليدى رب گوجه فرنگى خود را از طريق مزايده به فروش برساند. از متقاضيان محترم 
تاريخ1401/06/05  از  مزايده  در  فرم شركت  و دريافت  بازديد  دعوت مى شود جهت 
بزرگراه  ابتداى  مشهد-   : شركت  آدرس  به  ادارى  ساعات  در   1401/06/10 لغايت 

آسيايى- جنب ميدان بزرگ قائم- پيامبر اعظم 2 مراجعه نمايند.
سايت به  ميتوانيد  مربوطه  فرم  دريافت  و  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  ضمنا   

WWW.NANERAZAVI.COM مراجعه فرمائيد.

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ا﹇﹑م و ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت 
﹝︀زاد و ︲︀︺︀︑﹩ و ︑﹀︀﹜﹥ ﹎﹢︗﹥ ﹁︣﹡﹍﹩ 

بـــرگ ســـبز خـــودروی وانـــت سیســـتم پیـــکان تیپ 
۱۶۰۰OHV مـــدل ۱۳۸۷ رنگ ســـفید- شـــیری روغن� 
به شـــماره موتور ۱۱۴۸۷۰۵۸۴۰۷ و به شماره شاس� 
NAAA36AA79G805518 و بـــه شـــماره انتظامـــ� 
۱۱۱ق ۴۵ ایـــران ۳۶ بـــه نام زهـــرا نادریان مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
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برگ ســـبز و ســـند اتومبیل پژو پارس رنگ سفید 
روغن� مدل ۱۳۸۸ به شماره موتور  ۱۲۴۸۸۲۱۷۸۶۹ 
به شماره شاســـ� NAAN۰۱CA۳AE۶۷۰۱۴۴ به 
شـــماره پالک ایـــران ۳۶-۸۲۵ه۷۲ به نام ســـمیه 

ملک� مفقود و از درجه اعتبار ساقط م� باشد.
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کارت شناســـایی اسلحه شکاری ساچمه ای 
به شـــماره تنه ۹۲۷۴۷۰۹ بـــه مالکیت غالم 
حســـین دالرام� مفقـــود و از درجـــه اعتبار 

ساقط گردیده است.
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 ۷XU – ۴۰۵GLX – CNG شناســـنامه خودرو ســـواری پژو
مدل ۱۳۹۶ به رنگ نقره ای – متالیک به شماره موتور ۱۱۴۳۲۲۱ 
K ۱۲۴ به شماره شاســـ� NAAM ۱۱ VE ۲ HK ۰۱۷۶۲۶ به 
شـــماره پالک ۸۴۱م۳۲ –ایران ۹۵ بنام یحیی شریف پور 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد / ایرانشهر 
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برگ سبز خودرو سواری هاچ بک ام وی ام تیپ X۳۳Sرنگ 
نوک مدادی-متالیک سال۱۳۹۹  به شماره شهربان�۹۹ق۶۱۹ 
ایران ۴۲ و شماره بدنه NATGBAYL۰L۱۰۳۰۲۸۰ و شماره 
موتــــورMVM۴۸۴FBDL۰۲۹۸۰۱ بــــه مالکیت عل� اصغر 
تیمــــوری قره چاه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســــاقط 

م� گردد.
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کارت دانشجویی اینجانب عل� هادی مسعود به 
شـــماره ۹۷۱۳۰۳۸۱۴۴ و کد مل� ۰۰۲۳۲۳۱۷۳۴ 
دانشـــجوی رشته کامپیوتر  مجتمع آموزش عال� 
فن� و مهندس� اسفراین مفقود  و فاقد اعتبار است.
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مـــدرک موقـــت پایـــان تحصیـــالت  اینجانـــب 
شـــماره  بـــه  گـــر  کـــوزه  محمدباغســـتان� 
شناســـنامه۱۱۳ وکدملـــ� ۰۹۳۹۱۵۵۸۱۹صادره 
ازمشـــهد و در مقطع کارشناســـ� ارشـــد رشته 
تاریخ فرهنگ وتمدن ملل اســـالم�  صادره از 
دانشـــگاه آزاد اسالم� مشـــهد مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار م� باشد. 
از یابنـــده تقاضـــا م� شـــود اصل مـــدرک را به 
دانشـــگاه آزاد اســـالم� مشـــهد بـــه نشـــان�: 
استان خراســـان رضوی-مشـــهد-نبش امامیه 
۴۲دانشـــگاه آزاد اســـالم� مشـــهد اداره امـــور 

دانش آموختگان ارسال نماید.   

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ ســـبز ســـواری پرایـــد ۱۴۱ رنـــگ نوک مـــدادی – 
۵۱ ن   ۸۱۱ انتظامـــ�  شـــماره   ۱۳۹۱ مـــدل  متالیـــک 

 ۳۲ ایران شماره موتور : ۴۵۶۷۵۲۰ شماره شاس� : 
S۳۴۸۲۲۹۱۳۵۹۳۰۰ بنام رمضان�ل� اصغرزاده فرزند 
عل� اصغر کد مل� ۰۷۰۲۱۵۲۷۴۹ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است .
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برگ سبز و سند کمپان� موتورسیکلت هندا سیستم 
ایرانـــا به شـــماره پالک ۷۶۱-۳۹۵۲۴ و شـــماره موتور
NFA۰۳۹۱۵۷ و شماره تنه NFA۱۲۵A۸۸۵۰۷۴۱ بنام 
صادق ســـبزی بروت� مفقود و از درجه اعتبار ســـاقط 

م� باشد.
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برگ ســـبز خـــودرو ســـواری پـــژو تیپ۲۰۶رنگ 
شـــماره  بـــه  ســـال۱۳۸۳  ای-متالیـــک  نقـــره 
شـــهربان� ۵۷ ب ۶۸۸ ایران ۷۴ و شماره بدنه 
۱۰FSS۱۴۸۹۴۸۳۶ و شماره موتور۸۳۶۵۷۰۱۸ 
مفقـــود  پیرآبـــدوان  نفیســـه  مالکیـــت  بـــه 
گردیـــده و از درجـــه اعتبـــار ســـاقط م� گـــردد.
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مدرک فارغ التحصیل� اینجانب فرزانه شـــکیبا مقدم  
فرزندمصیب به کد مل� ۰۹۲۱۸۹۲۷۲۱ صادره از مشهد 
در مقطع کارشناســـ� رشـــته نقشـــه کشـــ� معماری 
موسســـه آموزش عال� بینالود مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار م� باشد.  40
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بدینوس��یله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که هرگونه ادعایی نسبت به شرکت پارس مسکن تدبیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 45574 و شناسه ملی 10380615041 که در حال تصفیه میباشد در اجرای ماده 
225 الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت دعوت میشود با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک در ︸رف 
مدت حداکثر 6 ماه از تاری انتشار اولین آگهی به نشانی استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، ش��هر مشهد، محله سجاد ، خیابان پام︙ال[ س��جاد14] ، بلوار سجاد ، پالك -270 ، طبقه اول ، واحد 
جنوبی به کد پستی 9186993867 مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت در مقابل هرگونه ادعای احتمالی که 

خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت . 
مدیرتصفیه - شرکت پارس مسکن تدبیر 40
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︀ص  ︠﹩﹞︀ ︀رس ﹝︧﹊﹟ ︑︡︋﹫︨︣   ︎️﹋︣ ︣﹋️ در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥︫  ︧︐︀﹡﹊︀ران︫  آ﹎﹩ د︻﹢ت از︋ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴۵۵٧۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶١۵٠۴١ -﹡﹢︋️  ︨﹢م 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ارز︣﹞ ﹉ ﹩︋︀﹙﹥ ای
 اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩(﹡﹢︋️ دوم)
اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در ن︷ر دارد مناقصه عمومی 

«اصالح واریانت و تعری︰ محور سرایان – کریمو به طول 8٫65 کیلومتر»  را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

مناقصه گران محترم می توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند.
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بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

 ️﹫﹡﹢ ︕﹫﹊ ︣︡ آ︨︀﹡︧﹢ر﹨︀ و︎   ︠﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
 (﹩︪︀ ﹞︣﹎-﹩︪︀ ﹞︨︣)

︣ه وری ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی  ︋﹠﹫︀د︋ 
﹝︺︀و﹡️ ﹁﹠﹩ و ︻﹞︣ا﹡﹩ ︋﹠﹫︀د ︋︣ه وری ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در 
﹡︷︣ دارد « ︣︠︡ آ︨︀﹡︧﹢ر﹨︀ و دو د︨︐﹍︀ه ︎﹊﹫︕ ﹢﹡﹫️ (روف ︑︀پ ︎﹊﹫︕)» 
﹊ـ﹩ از ︎ـ︣وژه ﹨︀ی ︠ـ﹢د را ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︖ـ︤ا از ︵︣ـ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 
 ️︗ ︡︀﹝﹡ ﹩﹞ د︻﹢ت ︳︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ ︫ـ︣ا﹛ .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار
در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ١۴٠١/٠۶/٠٩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️ 
﹁﹠ـ﹩ و ︻﹞︣ا﹡﹩ ︋﹠﹫︀د ︋︣ه وری ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ︋﹥ ﹡︪ـ︀﹡﹩ 
﹝︪ـ ،︡︀رراه ︫︡ا، ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی، ﹝︣ا︗︺﹥ و 
︀ ︋︀ ︫ـ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵١٣٢٠٠١١٢۶ ︑﹞︀س  ﹤﹠︤﹨ ︀﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀︀پ 

آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥  ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
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