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ویژهنامه 4061

در حاشیه شهر مشهد اجرا میشود

طرح «چله خدمت» به یاد شهید سلیمانی
2

نبودشیوهنامهمشخص
در مدارس دردسرساز شد

آموزش حضوری
با نسخههای
سلیقهای

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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دستگیری  440شرور در  9ماه
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تعطیلی مرکز تعویض پالک
در بشرویه

4

ثبت تصویر پلنگ ایرانی

در جنگل «خواجه»

3

محسن بخشنده -ایرنا

در حاشیه نمایشگاه کشفیات
ناحیه مقاومت سپاه حضرت مسلم(ع)عنوان شد

با اوضــاع فعلی ،مــدارس خودمختار شدند و هر
کسی به سلیقه خودش با موضوع حضور در مدرسه
و آموزش حضوری برخورد میکند .مگر قانونی وجود
ندارد که همه چیز را برای همه یکسان در نظر بگیرد
و هر کسی ساز خودش را نزند؟ اگر آموزش و پرورش
اعالم کرده دانـشآمــوزان ملزم به حضور در کالس
هستند مگر اینکه بیماری داشته باشند ،پس چرا
هر مدرسهای برای خودش قانونی دارد؟
همه ایــن مــوارد و گفتههایی از ایــن دســت پس از
شـ ــروع مـ ــدارس از اول آذر به
چالشی بین والــدیــن ،مــدارس و
حتی دان ـشآمــوزان تبدیل شده
دراستان
اســت .پس از حــدود یک هفته
ازآغاز آموزش حضوری...
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رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی خبر داد

راهیابی  ۲۴نخبه قرآنی به مرحله نهایی مسابقات کشوری
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه خراسان
رضوی گفت ۲۴ :نخبه قرآنی از استان به مرحله
نهایی چهلو چهارمین دوره مسابقات سراسری
ف و امور خیریه راه یافتند.
قرآن اوقا 
به گــزارش قــدس آنالین ،جعفر حسینی افــزود:
مرحله نیمهنهایی چهلو چهارمین دوره مسابقات

رتبه نخست خراسان رضوی
در صادرات ریلی
4

سراسری قرآن کریم در بخش آوایی برای نخستین
بار در ایام کرونا به مسابقات سراسری قرآن اضافه
شد که طی آن فایل تصویری شرکتکنندگان به
مدت یک هفته در نیمه دوم آبانماه در حضور
گروه داوری پخش و مورد قضاوت قرار گرفت.
وی خاطرنشان کــرد :راهیافتگان بخش آوایــی

مرحله نیمهنهایی از خــراســان رضــوی  ۳۴نفر
بودند که از ایــن تـعــداد ۱۳ ،نفر در رشتههای
دعــاخــوانــی ،قــرائــت ،تحقیق و تــرتـیــل ،حفظ
 ۲ ۰جــزء و حفظ کل قرآنکریم و اذان و  ۱۱نفر
نیز در رشته تفسیر پس از کسب نمره برتر در
مرحله استانی موفق به حضور در مرحله نهایی

این مسابقات شدند.
حسینی افزود :مرحله کشوری این مسابقات در
بخش آوایی نیمه دوم آذر به صورت حضوری در
تهران برگزار خواهد شد و آزمــون نهایی مرحله
کشوری رشته تفسیر نیز به صورت حضوری در
مراکز استانها برگزار میشود.

خراسانشمالی

خراسان رضوی

خراسان جنوبی

اعتیاد ،مهمترین دلیل خشونت علیه زنان

اعالم آمادگی  ۶۰۰نانوایی در مشهد برای دوگانهسوزی

اجرای طرح آموزش رایگان هنر

رئیس اورژانــس اجتماعی بهزیستی خراسان شمالی
گفت :متأسفانه خشونت علیه زنان در خراسان شمالی
روندی افزایشی داشته است.
الهام فرخنده در گفتوگو با ایسنا ،با اشــاره به اینکه
مهمترین دلـیــل خشونت علیه بــانــوان اس ـتــان اعـتـیــاد اســت که
آسیبهای زیادی به خانواده وارد میکند ،اظهار کرد :فقر فرهنگی،
پایین بودن آستانه تحمل افراد ،مشکالت اقتصادی و فشارهای مالی
از موارد دیگری است که موجب بروز خشونت علیه بانوان میشود.
فــرخـنــده از دی ـگــر عــوامــل ب ــروز خـشــم و خـشــونــت علیه زن ــان را
مشکالت شخصیتی ،عــدم کنترل تکانه ،اخـتــاالت روانــی اف ـراد،
افت استانداردهای اجتماعی جامعه مانند کاهش عدالت ،افزایش
روزافــزون گرانیها ،عدم کنترلپذیری در موقعیتها ،وابستگیهای
مــالــی ،روان ــی ،عاطفی ،ســوءاسـتـفــاده منبع قــدرت و ناآشنایی با
مهارتهای زندگی زوجین دانست.

رئـیــس اتـحــادیــه صنف نــانــوایــان
مشهد گفت :بــه دلیل احتمال
افت فشار یا قطعی گاز در برخی
مـنــاطــق مـشـهــد ،صــاح ـبــان ۶۰۰
نانوایی در این شهر برای دوگانهسوز شدن در
فصل زمستان اعالم آمادگی کردهاند و اسامی
آنها به شرکت پخش فراوردههای نفتی استان
اعالم شده است .مصطفی کشتگر در گفتوگو
با ایرنا افــزود :این واحدها یا سهمیه باالیی از
مصرف گاز داشتند یا صاحبان آنها داوطلبانه
برای دوگانهسوز شدن اعالم تقاضا کردهاند.
وی اضافه کرد :براساس تمهیدات اندیشیده
شــده در قالب موضوعات مربوط به پدافند
غیرعامل ،احتمال یک درصــد قطعی گــاز یا

آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده نوبت سوم
و عادی بطور فوق العاده نوبت دوم تعاونی مصرف کارکنان
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

مجمع عمومی فوقالعاده شرکت تعاونی مسکن مهر  20مشهد (نوبت دوم)

/1407714ر

از کلیه اعضای محترم ش��رکت تعاونی مس��کن مهر  20مشهد دعوت میشود در جلسه مجمع
عمومی فوقالعاده که درساعت  9صبح روز پنج شنبه مورخ  1400/9/18در محل دفتر تعاونی
ب��ه آدرس گلبهار بلوار جمهوری  29مجتمع نیکان بلوک  7طبقه  2برگزار می گردد حضور به
هم رس��انند در صورتی که حضورعضو در جلس��ه میسر نباش��د می تواند حق حضور و اعمال
رای خ��ود را به عض��و دیگری یا نماینده تام االختیار با مراجعه به دفتر تعاونی تا حداکثر 24
ساعت قبل از جلسه مجمع اقدام نماید .دستور جلسه:
 -1طرح و تصویب انحالل شرکت  -2تعیین مکان تصفیه
هیئت مدیره
/1408255ح

آگهی مناقصه

افتفشار ب ـرای برخی نقاط مشهد به دلیل
افزایش مصرف در روزهای سرد وجود دارد از این
رو مدیریت گاز مصرفی برای برخی واحدهای
صنفی در دستور کار قرار گرفته است.
رئــی ــس اتـ ـح ــادی ــه ص ـنــف ن ــان ــوای ــان مشهد
درخصوص تجهیزات دوگانهسوزی نانواییها
در مشهد گفت ۱۲ :سال پیش برخی واحدهای
نــانــوایــی نسبت بــه دوگــان ـ هســوز شــدن اعــام
آمادگی کرده بودند که مخزن نفت برای آنها
جانمایی شد اما در طول این سالها استفاده
از آن به ندرت انجام گرفته و عمدتا ًاز رده خارج
شدهاند ،ازاین رو تقریبا ً هیچ یک از واحدهای
نانوایی برای استفاده از سوخت دوم به لحاظ
تجهیزاتی آماده نیستند.

از کلیه اعضای تعاونی دعوت می شود در جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی تعاونی که به ترتیب در ساعت
های  12و  12/30روز چهارشنبه مورخ  1400/9/24در محل نمازخانه اداره کل واقع در میدان فردوسی برگزار می
شود حضور بهم رسانند در صورت عدم امکان حضور عضو می تواند وکالت خود را به فرد دیگری واگذار نماید در
این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر  3رای و غیر عضو یک رای خواهد بود وکیل و موکل می بایست در
ساعات اداری تا یک روز قبل از برگزاری مجمع به دفتر فروشگاه تعاونی مراجعه نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
اصالح ماده  20اساسنامه در خصوص دعوت از مجامع عمومی و اعالم تصمیمات
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
 – 1گزارش هیئت مدیره و بازرسان
 – 2طرح و تصویب صورتهای مالی سال های 98و 99
 – 3طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
 – 4انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
هیئت مدیره تعاونی

جمعیت حمایت از بهبود یافتگان در نظر دارد

آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی پروفیل مشهد وحومه

دهیاری روستای امرغان طوس از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد در نظر دارد بخشی از زمینهای در
تملک خود را از طریق مزایده عمومی و به شرح جدول زیر واگذار نماید:
ردیف

آدرس

1

مشهد ،بلوار توس-
روستای امرغان توس-
خیابان امام رضا(ع) محل
حمام قدیمی روستا

کاربری

مساحت
عرصه

مسکونی 228/38

قیمت پایه

سپرده شرکت
در مزایده

102/771/000 2/055/420/000

/1408271ح

/1408254ف

متقاضیان میتوانند جهت خرید اس��ناد تا تاریخ  1400/09/14آدرس مش��هد ،بلوار توس ،توس  181طبقه
دوم ،سازمان شهرداریها منطقه  12اداره ناحیه  3مشهد مراجعه نمایند .جهت خرید اسناد میبایست فیش
واریز وجه به مبلغ  1/000/000ریال به حس��اب جاری ش��ماره  107689263005نزد بانک ملی بنام دهیاری
امرغان طوس ارائه گردد .هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.
دهیاری امرغان طوس

/1408165ح

جمعی��ت حمایت از بهبود یافت��گان در نظ��ر دارد تجهیز و
مناسب سازی سوله در شهرس��تان مشهد واقع دراستان
خراسان رضوی را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط
واگذار نماید.از شرکت های واجد شرایط دعوت به همکاری
می شود در روز دوشنبه از سوله مورد نظر بازدید و اسناد
مناقصه را دریافت نمایند .زمان تحویل اس��ناد مناقصه ،
مجوز کار تا پایان روز کاری چهار شنبه 1400،09،10است.
شمارهتماس09155222673

کشتگر اف ــزود :در صــورت دوگــانـ هســوز شدن
برخی واحدهای نانوایی ،گاز مایع برای آنها از
سوی شرکتهای متصدی این موضوع که مورد
تأیید شرکت پخش فـراورد ههــای نفتی استان
باشند تأمین میشود .وی به مسئله رسیدگی
به تخلفات نانوایان پس از اصالح نرخ نان اشاره
و بیان کرد :از تابستان امسال تاکنون و پس از
اصالح نرخ نان ،انجام دو مرحله پایش نانواییها
توسط مراکز نظارتی در دستور کار قرار گرفت
که در مرحله نخست ۹۰۰نانوایی توسط اتحادیه
پایش شد و  ۲۶۰واحــد متخلف که مرتکب
گـرا نفــروشــی ،کـ مفــروشــی ،عــدم رعــایــت مــوارد
بهداشتی و تخلفات دیگر شده بودند توسط
اتحادیه شناسایی شدند.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان جنوبی گفت :طرح آموزش رایگان هنر در
این استان اجرا میشود.
به گــزارش خبرگزاری صداوسیما ،سیدعلی زمــزم افــزود:
در این طرح دورههــای تخصصی رایگان با ارائه مدرک معتبر از سوی
وزارت فرهنگ و ارشاد در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مرزی
برگزار میشود.هنرمندان و هنردوستان تا  ۱۵آذرماه جاری مهلت دارند
با مراجعه به سایت  amoozesh.azmoonehonar.irبرای نامنویسی
دراین طرح اقدام کنند .وی سفالگری ،لعابکاری و تزئین روی سفال ،هنر
موزاییک ،کاشیکاری ،تراش و تزئین شیشه و کریستال ،خوشنویسی با
قلم درشت ،خط تحریری ،معرقکاری ،تذهیب و تشعیر ،مشبککاری،
طراحی فرش و گلیم ،زری بافی ،قلمزنی ،هنرهای دستی در خانه،
فرهنگ آداب خانهداری ،طراحی نقوش سنتی ایران و نوازندگی سازهای
بومی و محلی را از جمله این رشتهها برشمرد.

بنا به دعوت هیئت مدیره جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی
پروفیل مشهد وحومه راس ساعت  17روز شنبه مورخ 1400/09/20درمحل مسجد و حسینیه جواداالئمه واقع در خیابان
مطهری جنوبی ،نبش مطهری جنوبی  20برگزارمی گردد .لذا ازعموم اعضاء دعوت به عمل می آید راس س��اعت مقرر با
همراه داشتن کارت ملی حضور بهم رسانند و یا وکیل خود راتا حداکثر 7روز کاری ازتاریخ نشر آگهی با مراجعه به دفتر
شرکت واقع در خیابان آخوند خراسانی بین  7و  9پالک  905ازساعت  9الی 12به منظور احراز هویت وکیل (نماینده عضو)
وم��وکل (عض��و) و تایید وکالت نامه و دریافت برگه ورود به جلس��ه مجمع عمومی معرفی نمایند دراین صورت هرعضو
میتواند حداکثرسه رای با وکالت و غیر عضو فقط یک رای با وکالت داشته باشد.
دستور جلسه-1:استماع گزارش هیئت مدیره وبازرسین
-2طرح وتصویب صورتهای مالی منتهی به سال  1398و 1399
-3طرح و تصویب بودجه سال 1400
-4طرح و تصویب تغییرات سرمایه
-5اتخاذ تصمیم درمورد انعقاد عقود اسالمی با بانکها واشخاص حقیقی وحقوقی
 -6انتخاب روزنامه محلی جهت چاپ اعالمیه و اطالعیه ها
 -7انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل
 -8انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل برای سال مالی 1400
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی پروفیل مشهد وحومه

