
مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: ۹ هزار و 
۲۶۰ زائر ایرانی از طریق فرودگاه شهید هاشمی نژاد 
مشهد برای شرکت در مراسم اربعین به عراق سفر 
کردند.محمود امانی در گفت وگو با مهر در رابطه با 
وضعیت سفر زائران اربعین از فرودگاه مشهد، اظهار 
کرد: با توجه به طرح پروازهای اربعین در بازه زمانی ۲۸ 
شهریور تا چهارم مهرماه، بیش از ۹ هزار زائر اربعین 
به عراق منتقل شدند.وی ادامه داد: در بازه زمانی یاد 
شده و تا پایان امشب، ۵۳ پرواز از طریق فرودگاه شهید 
هاشمی نژاد مشهد به مقصد عراق انجام می شود که 

را  زائــر  و ۲۶۰  در مجموع ۹هـــزار 
به عراق منتقل می کنند.مدیرکل 
فرودگاه های خراسان رضوی اضافه 
پروازهای  اربعینی  مسافران  کــرد: 

خارجی در فرودگاه مشهد ...

قطعهسازانخراسانرضویبهدلیلقاچاق،کمبودنقدینگیوقوانینسختگیرانهبیمهومالیاتفقطبا50درصدظرفیتفعالیتمیکنند

تحریمداخلیعلیهقطعهسازی!
مدیرکلفرودگاههای
خراسانرضویخبرداد

 پرواز ۹ هزار 
 زائر اربعین

از فرودگاه مشهد
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مدیر توزیع نیروی برق مانه و سملقان گفت: 
منطقه  در  ضعیف  فــشــار  شبکه  احـــداث  بــا 
چــراغ  نخستین  سملقان  و  مــانــه  ــوت«  »خــرت
روستای کالشور که از آخرین روستاهای بدون 

برق خراسان شمالی است، روشن شد.
روستای  کــرد:  اظهار  ایرنا  به  حاتمی  محسن 

محروم کالشور در خرتوت با نصب یک دستگاه 
احــداث  و  آمپر  کیلوولت   ۵۰ ترانسفورماتور 
برق  مزایای  از  فشار ضعیف،  متر شبکه   ۶۲۰

برخوردار شد.
وی افزود: این روستا پس از جابه جایی آن هنوز 
خدمات مختلف مورد نیاز اهالی به آن نرسیده 

است اما به عنوان نخستین اقدام های خدماتی 
به آن برق رسانی شد.

و سملقان  ــه  ــان م بـــرق  نـــیـــروی  تـــوزیـــع  ــر  مــدی
خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ خانوار در این روستا 
و  بــرق  آب،  خــدمــات  از  کــه  داشتند  سکونت 
جدید  شهرک  ساخت  با  و  بودند  محروم  گاز 

کالشور که به همت کمیته امداد، بنیاد مسکن 
و خیران انجام شد، برق رسانی به این شهرک 

انجام شد. 
با اعتبار  افزود: امسال ۶ پروژه برق رسانی  وی 
۳۵ میلیارد ریال در شهرستان مانه و سملقان 

به بهره برداری رسیده است.

چراغ آخرین روستای بدون برق خراسان شمالی روشن شد

نماینده پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس 
شورای اسالمی گفت: صنایع بزرگ استان با مشکل 
این  باید  که  مواجه هستند  و سوخت  آب  کمبود 

مشکالت برطرف شود.
به گزارش ایرنا، محمد پاکمهر در نشست خبری با اصحاب رسانه 
خراسان شمالی اظهار کرد: این استان با اینکه در همسایگی گاز 
خانگیران سرخس واقع شده ولی در فصل زمستان با افت فشار 
گاز مواجه است و کارخانجات استان در فصل سرما آسیب پذیر 

می شوند.
از طریق  اگر دنبال پیشرفت خراسان شمالی  وی تصریح کرد: 
بزرگ  و خــوراک صنایع  باید سوخت  توسعه صنعتی هستیم 
استان از طریق گاز پارس جنوبی تأمین شود، هر چند که تأمین 

سوخت از طریق گاز خانگیران سرخس در اولویت است.
این نماینده مجلس در ادامه به مشکالت خشکسالی استان نیز 
اشاره کرد و افزود: از ۸۲۰ آبادی باالی ۲۰ خانوار اکنون ۳۰۰ روستا 
در استان با تنش آبی مواجه هستند و ۸۵ روستا نیز با تانکر 

آبرسانی سیار می شوند.
ادامــه داد: اکنون کارخانه های بزرگ پتروشیمی و آلومینای  وی 
جاجرم با مشکل آب مواجه هستند که باید به این وضعیت 
رسیدگی شود و الزمه آن هم این است که اسم خراسان شمالی 
در فهرست استان های دریافت کننده آب از دریای عمان قرار گیرد 

تا شاید این مشکالت برطرف شود.
از  برخی  به  ادامــه  در  پنج شهرستان خراسان شمالی  نماینده 
طرح های به جا مانده و نیمه فعال استان اشاره کرد و گفت: کلنگ 
راه آهن شمال به مشهد سال هاست که به زمین زده شده و تاکنون 

این طرح هیچ گونه پیشرفتی نداشته است و اتصال به شبکه 
ریلی بسیاری از مشکالت زیرساختی و حمل و نقل را برطرف 

می کند.
پاکمهر نبود تصفیه خانه فاضالب را از دیگر مشکالت استان بیان 
کرد و گفت: هیچ کدام از شهرهای استان تصفیه خانه فاضالب 
ندارند و فاضالب رها شده به محیط زیست آسیب وارد کرده و در 

این زمینه کم کاری شده است.
وی خــاطــرنــشــان کـــرد: خــراســان  شمالی بــه دلــیــل دشــت هــای 
فــراوان سهمی در تولید برق مــازاد نــدارد و تاکنون در این زمینه 
سرمایه گذاری نشده است غافل از اینکه استان ما ۳۰۰ روز در 

سال ظرفیت تولید برق از انرژی خورشید را دارد.
این نماینده مجلس در ادامه به مشکالت دامــداران نیز اشاره و 
اظهار کرد: شرایط دامداران استان نیز مناسب نیست و تسهیالت 
ایــن حــوزه تنها موجب ایجاد مشکالت  ۱۸ درصــد بانک ها به 
دیگر برای دامداران می شود و برای حل مشکالت این حوزه باید 

تسهیالت کم بهره ارائه شود و نهاده های دامی را نیز تأمین کرد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
عنوان کرد: شرایط بهداشتی و درمانی استان نیز مناسب نیست 
و بر اساس میانگین کشوری به ازای هر هزار نفر جمعیت باید 
یک تخت داشته باشیم که شهرستان مانه و سملقان با ۱۰۵ هزار 
نفر جمعیت دارای یک بیمارستان ۳۲ تختخوابی است و دیگر 

شهرهای استان شرایط بهتر از این شهرستان ندارند.
وی با بیان اینکه تصمیم های آنی و مقطعی به استان خراسان 
شمالی آسیب وارد کرده است گفت: تمامی این مشکالت موجب 

شده استان در شاخص فالکت دوم کشوری باشد.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: ۹ هزار و 
۲۶۰ زائر ایرانی از طریق فرودگاه شهید هاشمی نژاد 
مشهد برای شرکت در مراسم اربعین به عراق سفر 

کردند.
محمود امانی در گفت وگو با مهر در رابطه با وضعیت سفر زائران 
اربعین از فرودگاه مشهد، اظهار کرد: با توجه به طرح پروازهای 
اربعین در بازه زمانی ۲۸ شهریور تا چهارم مهرماه، بیش از ۹ هزار 

زائر اربعین به عراق منتقل شدند.
وی ادامه داد: در بازه زمانی یاد شده و تا پایان امشب، ۵۳ پرواز 
از طریق فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به مقصد عراق انجام 

می شود که در مجموع ۹هزار و ۲۶۰ زائر را به عراق منتقل می کنند.
مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی اضافه کرد: مسافران اربعینی 
پروازهای خارجی در فرودگاه مشهد به  خاطر نداشتن ویزا معطل 
شدند که با پیگیری مستقیم استاندار خراسان رضوی، این مسئله 

برطرف شد.
وی بیان کرد: ۱۰ شرکت هواپیمایی این سفرها را انجام می دهند 
ایــرانــی و دو شــرکــت عــراقــی هستند که  کــه هــشــت شــرکــت 
خوشبختانه کنسلی پرواز از سوی شرکت های هواپیمایی ایرانی 
نداشتیم ولی موارد کنسلی در پروازهای دو شرکت هواپیمایی 

عراقی رخ داد.

نماینده پنج شهر خراسان شمالی:

مشکالت کمبود آب و سوخت صنایع خراسان شمالی باید برطرف شود

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی خبر داد

پرواز ۹ هزار زائر اربعین از فرودگاه مشهد

خبر

خبر

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی ش��ماره 140060306021001052 هیئ��ت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد عباس��ی ثانی فرزند علی اکبر بش��ماره شناسنامه 104 صادره 
از بردسکن در شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 146/76 مترمربع 
قسمتی از پالک 1782 فرعی از 4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 
حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه ابراهیمی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405871
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/06                                                             

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/21
رئیس ثبت اسناد و امالک- غالمرضا گنج بخش

شهرداری تایباد در نظر دارد
به  نسبت  تایباد  شهر  اسالمی  مجوزشورای  استناد  به   
و  اجاره  پایه  قیمت  با  عمومی  مزایده  برگزاری  طریق  از  ذیل  مشروحه  اماکن  اجاره  صورت  به  واگذاری 
ضمانت شرکت در مزایده قید شده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می 

شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1400/07/04 لغایت 1400/07/24

مهلت تسلیم پیشنهادها: تاساعت14 مورخ 1400/07/24
زمان بازگشایی پاکات 1400/07/25 در محل دفتر شهردار تایباد.

مزایده  سوم  تا  اول  برندگان  که  صورتی  در  .و  است  مختار  پیشنهادات  قبول  یا  رد  در  شهرداری 
شود. خواهد  ضبط  شهرداری  نفع  به  ترتیب  به  آنان  سپرده  نمایند  عدول  خود  پیشنهادات  از 

محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند.

 قیمت ماهیانه پایهنام محلردیف
اجاره )ریال(

 ضمانت شرکت در
مزایده )ریال(

 یکباب مغازه جهت احداث رستوران در1
محل پارکینگ شهید فخری زاده

17/500/00015/000/000

 یکباب مغازه جهت احداث اغذیه در محل2
پارکینگ شهید فخری زاده

10/000/0008/500/000

 یکباب مغازه جهت احداث سوپر مارکت3
در محل پارکینگ شهید فخری زاده

10/000/0008/500/000

رامین خواجه احمدی سرپرست شهردارتایباد
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   صادرات ریلی 
از سرخس به 
آسیای مرکزی 
سه برابر شد  
مصطفی 
نصیری ورگ، 
مدیرکل راه آهن 
خراسان گفت: در 
نیمه نخست امسال 
۶۰۰هزار تن محموله 
صادراتی با بیش از 
۹هزار و ۵۰۰دستگاه 
واگن باری از طریق 
مرز ریلی سرخس به 
مقصد کشورهای 
آسیای مرکزی 
بارگیری شده که 
در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال رشد 
سه برابری داشته 
است.

مهدی توحیدی در حالی 
خراسان رضوی جایگاه دوم کشور 
را از نظر ســرمــایــه گــذاری، تولید 
قطعات خودرو و قطعات مورد نیاز 
برخی صنایع دیگر در اختیار دارد 
که پیش از این سهم قطعه سازان 
این استان از تولید خودرو ایرانی چندان زیاد نبود و 
بیشتر قطعات مورد نیاز خودروهای داخلی از خارج 
کشور تأمین می شد، حتی با وجــود شرکت ایــران 
خــودرو خراسان بــاز هم قطعه سازان استان سهم 

آنچنانی از تولیدات این شرکت نداشتند.
بــا ایــن حــال در طــول ســال هــای گذشته مشکالت 
صنعت خودروسازی و ارزش افزوده اندک آن، واردات 
بی رویه لوازم یدکی و وجود قطعات قاچاق، بر بخش 
عمده ای از فعالیت قطعه سازان خراسان رضوی سایه 
افکند و منجر به کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش 
تولید و البته تعطیلی برخی از این واحدها شد به 
طوری که کاهش تولید و ظرفیت کارخانه ها از بین 
رفتن فرصت های شغلی و بیکاری کارگران را سبب 

شده است.
کارشناسان معتقدند مشكل عمده قطعه سازان و 
خودروسازان جدای از کمبود نقدینگی و البته قاچاق 
قطعات، قطع ارتباط آن هــا با عرصه بین المللی در 
سال های گذشته و نداشتن دسترسی به دانش فنی 
و فناوری های روز بوده در حالی كه در صنعت خودرو 

جهان همه چیز در لحظه در حال تغییر است .
رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی با اشاره 
به اینکه در استان 370 تا 380واحد صنعتی از وزارت 
صمت مجوز قطعه سازی نیرو محرکه و خودرویی را 
دارند که از این تعداد 90 واحد عضو انجمن هستند 
و مستقیم بــرای شرکت های خــودروســازی قطعات 
تولید می کنند، اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل 
مشکالت فــراوان کارخانه، شرکت های قطعه سازی 

به طور متوسط با 50 درصد ظرفیت خود مشغول 
فعالیت هستند.

معضل همیشگی کمبود نقدینگی ◾
محمدمهدی شکورزاده در گفت وگو با خبرنگار ما 
با بیان اینکه عمده مشکل واحدهای قطعه سازی 
استان که نمی توانند به تولید با ظرفیت کامل برسند، 
مسئله نقدینگی اســت؛ عــنــوان کــرد: خرید مــواد 
اولیه برای ما دیگر مثل سابق نیست و باید حتی به 
کارخانه های داخلی پول نقد پرداخت کنیم و طبیعتاً 

با پرداخت هایی که خودروسازها دارند و توان مالی 
قطعه سازها، نقدینگی آن قدر نیست که بتوانند 

ظرفیت تولیدشان را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه در پی تحریم و افزایش نرخ ارز در 
یکی دو سال گذشته، مشکالت قطعه سازان تشدید 
شد، اظهار کرد: از یک طرف مطالبات قطعه سازان 
از خودروسازان و کاهش تولید آن ها و از سوی دیگر 
افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز این صنعت با 
توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و تأثیر قیمت ارز بر 
نرخ تمام شده تولید موجب شد قطعه سازان در تأمین 

منابع مالی دچار مشکل جدی شوند.
وی تصریح کرد: با وجود تحریم ها در یکی دو سال 
گذشته و در راســتــای خودکفایی محصوالت در 
خراسان رضوی در حدود 700 تا 800میلیارد تومان با 
کمک برخی شرکت های خودروسازی سرمایه گذاری 
برای خرید ماشین آالت، توسعه ظرفیت و استخدام 

نیروی انسانی انجام شد.

تحریم داخلی مخرب تر از تحریم خارجی ◾
وی تحریم های خارجی را عمدتاً برای قطعه سازها حل 
شده دانست و افزود: درست است که این تحریم ها 
مــقــداری هزینه ها را افــزایــش داده، امــا واحــد هــای 
قطعه سازی و واحد های صنعتی یاد گرفته اند چگونه 
تحریم ها را دور بزنند به گونه ای که این واحد ها به 
دلیل تحریم های خارجی متوقف نیستند بلکه به 
لحاظ نقدینگی و البته تحریم های داخلی مثل بیمه، 
مالیات، قوانین من درآوردی و... با ظرفیت کامل 

فعالیت نمی کنند.
رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضــوی افــزود: 
با این حال تحریم های اقتصادی اثرات منفی نیز بر 
صنعت قطعه سازی در خراسان رضوی داشته است 
به طوری که تولیدکنندگان در این بخش نتوانستند 
ماشین آالت جدید وارد کنند و با همان فناوری قدیم 

صنعتی در این بخش به فعالیت خود ادامه دادند.
وی با تأکید بر اینکه به طور کلی ماشین آالت و خط 
تولید قطعه سازی ما نه تنها در استان بلکه در کل 
کشور مربوط به 30ســال پیش است و دانــش فنی 
مــا مــربــوط بــه آن ســال هــاســت، گفت: شرکت های 
خودروسازی ما نه فناوری، نه خط تولید و نه توانایی 
تولید خــودرو هــای بــه روز دنیا را دارنــد و نه به لحاظ 
شرایط تحریم امکان انتقال دانش به روز تولید خودرو 
وجــود دارد . وی بانک ها را یکی دیگر از مشکالت 
قطعه سازان عنوان کــرد و افـــزود: در بانک ها وقتی 

می خواهیم خرید دِین انجام دهیم پس از اینکه از 
هفت خان بانک ها گذشتیم 30درصد مبلغ را بلوکه 
می کنند و عمالً حجم زیادی از نقدینگی قطعه سازها 
نزد بانک ها و یا خودروسازها که توان پرداخت ندارند 

بلوکه شده است.

مسیرهای قانونی قاچاق! ◾
شکورزاده به بحث قاچاق به عنوان یکی از معضالت 
اساسی نه تنها بــرای قطعه سازان بلکه بــرای تمام 
ــزود: یــکــی از  ــ ــاره کـــرد و افـ واحـــد هـــای صنعتی اشــ
مسیر های قاچاق تعاونی های مرزنشین هستند که 
مجوز ورود برخی قطعات از جمله قطعات سبک و 
سنگین خودرو را به عنوان پیله وری و سهمیه ای بدون 

هیچ نظارت و پرداخت ارزی دارند.
وی افزود: در مرزهای ترکیه و خلیج فارس تعاونی هایی 
هستند که فعالیت آن ها به ظاهر قاچاق نیست و 
قطعات بی کیفیت را وارد می کنند و به صورت کیلویی 
حقوق و عوارض پرداخت می کنند که ضربه بزرگی به 

تولید داخلی و قطعه سازها می زند.
وی تأکید کرد: مشکل زمانی است که این امر به ظاهر 
به صــورت قانونی و مقدار مشخصی جنس وارد 
می شود، ولی در بسیاری از موارد از قانون سوءاستفاده 
می شود و کاالیی که تولید آن برای تولیدکننده داخلی 
با هزار و یک مشکل تولید می شود آن ها به راحتی 

وارد می کنند و به فروش می رسانند.
وی خاطرنشان کـــرد: مشکل بــزرگــی کــه در تولید 
داخلی وجود دارد، این است که ماشین آالت تولیدی 
و سرمایه گذاری ها با ایــن نــرخ ارز به  سختی وارد و 
انجام می شود و بانک ها نیز برای سرمایه ثابت وام 
 نمی دهند؛ امیدواریم با کنترل ارز و نقدینگی در 
کشور، تحولی در همه صنایع به  خصوص صنایع 
قطعه سازی ایجاد شود و بتوانیم به فناوری های روز 

مجهز شویم.

قطعه سازان خراسان رضوی به دلیل قاچاق، کمبود نقدینگی و قوانین 
سخت گیرانه بیمه و مالیات فقط با 50 درصد ظرفیت فعالیت می کنند

تحریمداخلیعلیهقطعهسازی!

خبرخبر
روزروز

کمک ۲ میلیارد ریالی یک روحانی سبزواری  به ستاد بازسازی عتبات
رئــیــس ســتــاد بــازســازی عتبات عــالــیــات در ســبــزوار 
گفت: همزمان با ایام اربعین یک روحانی نیکوکار این 
شهرستان ۲ میلیارد ریال برای بازسازی عتبات عالیات 
کمک کــرد که بــرای توسعه صحن حضرت زهــرا)س( 
در نجف و صحن مطهر حضرت زینب کبری)س( در 

کربالی معلی هزینه می شود.

به گــزارش قدس آنالین، علی اکبر دلبری اظهار کرد: 
عالوه بر کمک این روحانی، مردم شهرستان سبزوار از 
ابتدای امسال افزون بر 3میلیارد ریال برای بازسازی 

عتبات عالیات کمک کرده اند.
وی ادامــه داد: کمک های مــردم ســبــزوار به بازسازی 
عتبات عالیات در شرایطی افــزایــش یافته اســت که 

در مدت دو سال اخیر بسیاری از برنامه های مذهبی 
مــاه هــای محرم و صفر و بــرگــزاری نــمــازهــای جمعه و 
جماعات به علت شیوع ویــروس کرونا با محدودیت 

روبه رو شده است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در سبزوار گفت: 
شهروندان سبزواری سال گذشته نیز افزون بر 9میلیارد 

ریــال بــرای بــازســازی عتبات عالیات کمک کردند که 
ــرای توسعه صحن حضرت زهــرا)س(  ایــن کمک ها ب
در نجف، صحن مطهر حضرت زینب کبری)س( در 
کربالی معلی و ساخت صحن امام محمدباقر)ع( در 

شهر کاظمین هزینه شده است.

    ویزیت رایگان ۱۵۵ بیمارخبر خوب
 در روستاهای »بویک و سنگ آباد« بیرجند
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان بیرجند از 

اعزام کاروان سالمت به روستاهای بویک و سنگ آباد 
شهرستان بیرجند به مناسبت هفته دفاع مقدس 

خبر داد. به گزارش فارس، حسین ذاکریان اظهار کرد: 
همزمان با هفته دفاع مقدس تیم پزشکی، درمانی 

داوطلبان جمعیت هالل احمر در قالب کاروان سالمت 
در روستاهای بویک و سنگ آباد حضور یافتند.

وی از ویزیت رایگان ۱۵۵ بیمار در این کاروان خبر داد و 

افزود: ارائه خدمات دارویی رایگان به ارزش ۵۰میلیون 
ریال به مراجعه کنندگان از دیگر فعالیت های کاروان 
در این روستاها بوده است. همچنین تعداد ۳۰نفر از 

روستاییان در کالس امداد و کمک های اولیه در حاشیه 
اجرای این طرح شرکت کردند.

وی ارائه خدمات سالمت محور به اقشار نیازمند 
جامعه را ازجمله اهداف این کاروان دانست و 

خاطرنشان کرد: فعالیت این تیم ها در مناطق محروم 
سبب ارتقای سطح سالمت روستاییان و تزریق 

روحیه امید به آن ها می شود.
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

باربری خورشید هشتم
 09153581596
09301898407

خاور،تخفیف مستاجران و ارگانها

ط
/1
40
51
34

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/1
40
18
97

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

نقاشی حسان
پالستیک، روغنی، اکرولیک، 

کناف ارزان و فوری
09159058400

ط
/1
40
55
94

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

ج
14
01
72
1

گــلبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/1
40
57
37

فروش فوری
زمین 257متراخلمد

09151023831

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/1
40
09
47

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

/ج
14
06
03
3



 تصادف زنجیره ای 
 در محور 

نیشابور- سبزوار
افشار نیک، رئیس 

مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های 

پزشکی نیشابور 
از برخورد حدود 

۳۰ دستگاه خودرو 
سواری، اتوبوس و 

کامیون با یکدیگر در 
کیلومتر ۲۱ محور 
نیشابور به سبزوار 

خبر داد. گفتنی است 
در زمان وقوع این 
حادثه گردوخاک 

مسیرهای تردد را 
با کاهش دید مواجه 

کرده بود.

خبرخبر

عقیل رحمانی بــا ورود 
ــده پلیس امنیت  مــأمــوران زب
اقتصادی خراسان رضــوی به 
یک پرونده پیچیده پلیسی و 
پیگیری های ویژه صورت گرفته 
ــرده از اخــتــاس  ــ ســرانــجــام پ
900میلیون تومانی یــک کارمند بانک دولتی 

برداشته و وی دستگیر و راهی زندان شد.

دستورات ویژه رئیس پلیس امنیت اقتصادی ◾
در پیگیری این پرونده، پس از وصول یک شکایت 
که از ســوی واحــد حقوقی یک بانک دولتی به 
پلیس ارائه شده بود، سرهنگ حسین جوانبخت، 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی 
باتوجه به اهمیت ماجرا و نحوه برداشت پول، ابتدا 
تمامی زوایــای کار را برای صدور دستورات دقیق 
انتظامی مورد واکاوی قرار داد. آنچه در اطاعات 
خام ارائه شده به پلیس امنیت اقتصادی استان 
ــرادی به شیوه های  آمــده ایــن بــود که فــرد و یا افـ
خاصی از حساب بانکی چند فــرد مشخص 
وجوهی را در حدود 900 میلیون تومان برداشت 

کرده اند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان که سابقه 
طوالنی در موشکافی ایــن گونه پرونده ها دارد 
ــود که  در همان ابــتــدای راه بــرایــش مشخص ب
برداشت ها کــار یکی از کارمندان بانک مذکور 
است، چراکه نحوه برداشت از حساب ها و خارج 
کــردن وجــوه باتوجه بــه چــارچــوب هــای امنیتی 

موجود در سیستم بانکی کار هر کسی نیست.
از همین رو پرونده پس از صدور دستورات ویژه 
روی میز سرهنگ نجیب قرار گرفت تا یک تیم 
بــه سرعت بــرای ردگــیــری تمامی سرنخ ها وارد 

عمل شود.

وقتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان 
رضـــوی تمامی مستندات مــوجــود روی میز را 
تک به تک بررسی و به صورت میدانی به شعبه 
حساب مشتریان مــورد هــدف سرقت مراجعه 
کردند، حقایق تازه ای از اختاس صورت گرفته در 

بانک بدست آمد.

پای یک زن در میان است ◾
ــوارد درنــهــایــت  ــ پــس از جــمــع بــنــدی تــمــامــی مـ
مشخص شد همه چیز زیر سر یک زن است و 

او به تنهایی عامل برداشت حدود 900 میلیون 
تومان پول از حساب چند مشتری بانک است. وی 
که سال ها پیش به صورت قراردادی به استخدام 
ــان عربی مسلط و  بانک دولتی در آمـــده، به زب
وظیفه مترجمی را نیز در ایــن بانک برعهده 
داشته اســت. همین موضوع راه او بــرای اجرای 
نقشه های برداشت از حساب مشتریان را هموار 
می کرد. او در نخستین گام پس از مراجعه اتباع 
خارجی به بانک و افتتاح حساب و... به آن ها 
نزدیک و دقیق مطلع می شد که او و دیگر طعمه ها 

موجودی حسابشان چقدر است. پس از آنکه 
زن اختاسگر افــراد مذکور را زیر نظر می گرفت 
به واسطه جلب اعتمادی که از قبل در شعبه با 
مدیر بانک، کارمندان و دیگر افراد ایجاد کرده بود 
و به واسطه تعامات مذکور توانسته بود رمزعبور 
رایانه ها و دیگر موارد مورد نیاز برای انتقال وجوه را 
بدست آورد. از همین رو وی در فرصتی مناسب 
و دور از چشم مسئوالن بانک مذکور به شیوه ای 
کاماً حرفه ای پول را از حساب مشتریان بانک 
برداشت می کرد و به حساب فرد دیگری که با او 
همدست بود واریز و پس از آن هم اقدام به خارج 

کردن وجوه از حساب همدست خود می کرد.

برداشت از 20 حساب در سه سال ◾
اقدام های فنی و دقیق پلیس حاکی از آن بود که 
این زن با همین شیوه و برای خارج کردن حدود 
900 میلیون تومان بیش از 20 حساب بانکی را 
مورد سرقت قرار داده بود که تمامی مستندات 
ماجرا جمع آوری شد. همچنین در پی رصدها و 
رهگیری های مالی صورت گرفته از سوی مأموران 
پلیس امنیت اقتصادی معلوم شد این سلسله 
اقدام های خاف قانون طی سه سال گذشته انجام 

شده است.
وقتی تمامی زوایـــای فــرار احتمالی زن متخلف 
از اتــهــام اخــتــاس مـــورد بــررســی قـــرار گــرفــت، با 
دستور مقام قضایی زن کارمند در یک عملیات 
غافلگیرانه و پیش از آنکه راه فراری داشته باشد 
دستگیر شد. در ادامه همدست او هم دستگیر 
و هر دو نفر به دادسرا منتقل و مقابل میز عدالت 
ایستادند. مقام قضایی هم متهمان را پس از 
پایان جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام با قرار قانونی 
مناسب راهی زندان کرد تا دیگر مراحل قضایی 

پرونده به سرعت طی شود.

با ورود مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان به پرونده مشخص شد

 اختالس 900 میلیونی 
کارمند قراردادی یک بانک

خبر
 عبور طوفان از مشهد 
با وقوع ۵۰ حادثه    

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد 
از وقوع حدود ۵0 حادثه مرتبط با طوفان 
یکشنبه شب گذشته در این کانشهر خبر 
داد و گفت: هیچ کدام از این حوادث تلفات 

جانی در بر نداشته است.
مهدی یعقوبی به ایرنا گفت: ۴۷ عملیات 
توسط مــأمــوران آتش نشانی در پی وزش 
باد شدید و طوفان انجام شد که ۱۱ مورد 
آن محبوسی در آسانسور به دلیل قطع 

برق بود.
وی در بیان دیگر زوایــای این اتفاق اضافه 
کرد: سقوط اشیای معلق و عدم ایمن سازی 
اسکلت خطری بیشترین فراوانی عملیات 

آتش نشانی را به خود اختصاص داد.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد 
گفت: بر اثر طوفان یکشنبه شب حدود 
۳0 مورد افتادگی درخت و شاخه درخت 

نیز در این شهر رخ داد.
روز یکشنبه افزایش شدت وزش باد همراه 
با گــرد و خــاک، کاهش دیــد و کیفیت هوا 
در نیمه شمالی، مرکزی و شرقی استان 

رخ داد.

در شهر3
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کشف محموله سنگین کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع 
ــده انــتــظــامــی شــهــرســتــان تــربــت حــیــدریــه به  ــرمــان ف
صداوسیما گفت: ۳۵ تن و ۵۵0 کیلوگرم کود شیمیایی 
خارج از شبکه توزیع و بدون مجوز در این شهرستان 

کشف شد.
سرهنگ علی اکبر کیانی در تشریح ایــن خبر بیان 
کــرد: در پــی کسب خــبــری مبنی بــر اینکه فــردی به 

صورت غیرقانونی مبادرت به خرید و فروش کود های 
شیمیایی و نهاده های دامی می کند، پیگیری موضوع 
در دستور کار مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

پلیس آگاهی قرار گرفت.
مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
ــروع و در نــهــایــت یک  تحقیقات گــســتــرده ای را شـ

دستگاه کامیون که حامل 2۱0 کیسه ۵0 کیلوگرمی 
کود شیمیایی بدون مجوز بود را در ایستگاه بازرسی 

کامه متوقف کردند.  
ــده انــتــظــامــی شــهــرســتــان  ــان ــرم ســرهــنــگ کــیــانــی، ف
تربت حیدریه با اشــاره به دستگیری یک متهم در 
این پرونده، گفت: در تحقیق از متهم و تحقیقات 

مــیــدانــی، مشخص شــد ایــن کــود هــا از انــبــاری واقــع 
در یکی از خیابان های شهر تربت حیدریه بارگیری 
شده که مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام 
قضایی به محل مراجعه و در پی بازرسی از این مکان 
هم تعداد ۵0۱ کیسه ۵0 کیلوگرمی کــود شیمیایی 

کشف کردند.

خط قرمز
   کشف ۱۲ تن آرد احتکارشده در گناباد    

دادستان عمومی و انقالب گناباد به ایرنا گفت: ۱۲تن 
آرد احتکار شده در قالب ۳۰۰ کیسه از منزل یکی از 
مسئوالن اتاق اصناف این شهرستان کشف و ضبط 
شد. حمیدرضا بنی اسدی افزود: این کیسه ها شامل 

آرد سهمیه ای یارانه ای و نیمه یارانه ای بود که از 
منزل یکی از مسئوالن اتاق اصناف که خود وظیفه 

نظارت بر بازار را داشت کشف شد. برخی افراد 
سودجو با سوءاستفاده از ضعف نهادهای ناظر بر 

بازار، اموالی که متعلق به عموم مردم است را احتکار و 

تملک می کنند. دادستان عمومی و انقالب گناباد گفت: 
در این خصوص پرونده ای قضایی تشکیل و این فرد 

تا زمان صدور رأی با قید وثیقه آزاد شده  است.
بنی اسدی از شهروندان گنابادی خواست هر گونه 
فعالیت مشکوک به احتکار و توزیع خارج از شبکه 

ارزاق عمومی از قبیل برنج و آرد را به سرعت به 
دادستانی و یا اداره تعزیرات شهرستان اعالم کنند.

۳ هزار و 4۰۰ واحد صنفی از مجموع 4 هزار و 
۷۰۰واحد صنفی دارای پروانه کسب در شهرستان 

گناباد فعال هستند.
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
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ط
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41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526
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تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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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

ج
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شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 
 ،PLC دوره های برق صنعتی و
برق ساختمان،دوره مونتاژ 

کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 
سخت افزار،دوره های 

ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
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58

ج
/1
40
37
34

خریدارکتاب،کاغذ
وروزنامه باطله،باقیمت باال

09158012802

ط
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73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1
40
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92

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

ط
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40
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قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای بهنام اعتمادپور

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 13167
 به نشانی: الهیه 6 قطعه 5جنب دفتر سارینا

مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 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 مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151236720
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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    54 درصد 
از جمعیت 
خراسان رضوی 
واکسینه شدند  
معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد 
گفت: در حال حاضر 
بیش از 54 درصد 
از جمعیت باالی 
۱۸ سال استان دز 
نخست واکسن 
کرونا را دریافت 
کرده اند که تا پیش از 
آبان این رقم به باالتر 
از ۷۰ درصد خواهد 
رسید.

در  حاشيه

5۲ درصد 
خانه های 
روستایی 
خراسان جنوبی 
مقاوم سازی شد

مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی 
خراسان جنوبی گفت: 
برخورداری خراسان 
جنوبی از واحدهای 
مسکونی مقاوم سازی 
شده در روستاها به 
بیش از ۵۲ درصد رسیده 
است که نسبت به 
میانگین کشوری تقریباً 
برابری می کند.
علی اصغر آسمانی مقدم 
در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: این میزان 
در سال ۱۳۹۲ حدود 
۳۹ درصد بود و در این 
مدت بیش از ۱۴ هزار و 
۹۰۰ واحد مسکونی از 
محل تسهیالت طرح 
ویژه بهسازی و نوسازی 
مسکن روستایی در 
شهرهای زیر ۲۵ هزار 
نفر و روستاهای استان 
ساخته شده که بیش از 
۱۲ هزار و ۳۰۰ واحد آن در 
روستاها بوده است.
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افقی ◾
 ۱. در ســال ۳۰۹هــجــری قمری به دستور 
ــردارش  ــر عباسی بـ حــامــدبــن عــبــاس وزیـ
کردند ۲. سخن و گفته – نت چهارم – الهه 
 آفتاب مصر باستان – واحد کوچک حجم
 ۳. تنگه استراتژیک جنوبی – نخ بافتنی - 
لحظه ۴. آدم لوطی- بی منت از سایه اش 
، مــیــوه اش و چــوبــش بــه مــا می بخشد – 
کجاست؟ ۵. معدن – پارسنگ تـــرازو – 
کشیدن – رودخانه مــرزی 6. رود اروپایی 
– رنـــگ مـــوی فـــوری – بها و قیمت – از 
آتــش افــروزهــا 7. تنقالت مــیــان وعــده ای 
 – عضو شنود – رشته کوه مرتفع امریکایی
 8. مرتب کردن لباس نظامی – بهترین 
بیت یــک شعر ۹. گالبی – بربستنی از 
جــهــان – ظـــرف ســکــه هــای طــال ۱۰. هنر 
ششم – حیا – زادگــاه رازی – سه کیلوگرم 
۱۱. سپاس شیرین – تردید – بندری در 
دریـــای سیاه متعلق بــه اوکــرایــن - غــذای 
زمــیــن ۱۲. یــک خــودمــانــی – جایگزین 
 – شــهــر مــحــل تـــولـــد شــهــیــد مــطــهــری

 ۱۳. خمیر بتونه – گیاه تلخک که عرق 
ــراوان دارد- آیینه  ــ ــی ف ــ  آن خـــواص داروی
۱۴. لــبــاس – تــلــخ – مــایــه حــیــات – بــرج 
مخابراتی ۱۵. نویسنده روســی مرشد و 

مارگرینا

عمودی ◾
ــرشــور و حــال    ۱. فــریــب – پــشــم نـــرم – پ
ــادشــاهــی –  ۲. قــافــلــه ســــاالر – تــخــت پ
چـــه وقـــت؟ ۳. ضــربــه شمشیر – محل 
ذخیره کاالی تجاری – اثر برجسته فرانتس 
کافکا ۴. سرمای شدید – بی صدامانده - 
آشوب ۵. ورم خودمانی – فروغ – بالیدن 
– خط کش هندسی 6. خراب شده – تیره 
– شیرینی بـــزرگ عــروســی 7. بی خطر 
 – اســب رســتــم – شیشه آزمایشگاهی 
 8. لطیف- مردن – دیوار بلند – فلز سنگین
  ۹. بــاالرفــتــن – پسندیده – محل دفن

۱۰. احترام و ارزش – عضو دفاعی بعضی 
ــیـــوانـــات – مــجــمــوعــه پــشــت ســرهــم  حـ
تلویزیونی ۱۱. خاک کوزه – ابزاری در ورزش 

 ژیمناستیک – هم عقیده – کیف انگلیسی
 ۱۲. زندگی – نوعی نــان تنوری سنتی – 
حرف مکرر ۱۳. درس در گویش بچه لندن 
– نشان دادن – ابزارکار نقاش ۱۴. صوت 
ندا – رشته ورزشی موردعالقه مردم هند 
 و پاکستان - شهر و تیم فوتبال فرانسوی

 ۱۵. جلدی – رودخانه مدرک - هدردادن
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 2 ا ن و ر   ا و ل   ن و ک   ف س
 3 م د ل   ر ک س   ه ش ت   م ر ی
 4 ا ن   ک ا ر ت و ن   ا د و ا ت
 5 ن   ش و   ی ر ه   ع م ر ه   ی
 6   ج ا ل ی ز   ا ت م   ز ن گ  
 7 ر ا ه ر و   ج ب ر ا ن ی   و ب
 8 ه م ی   ا ه و   و ل ی   ف ا ر
 9 ن و   ا ن ف ج ا ر   ا س ت ر س
 10   س ب ک   ت ه ی   ا م ا ی ش  
 11 س   خ ب ر ه   ت ب س   ت ر   غ
 12 ر و ا ر و   ز م س ت ا ن   ک و
 13 ع ص ر   ا س م   ت ا ک   گ ا ز
 14 ت ا   ا ن ا   ه ن ر   ک ل ی ه
 15   ل و ی ی ز ا م ی ا ل ک و ت  

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ســرپــرســت اداره آمـــــوزش و 
پرورش شیروان گفت: در سال 
تحصیلی جدید، ۲۰ درصد از 
۳۰ هزار دانش آموز این شهرستان خراسان 

شمالی به تبلت نیاز دارند.
ــادری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا  مظفر ن
اظهار کــرد: به تازگی ۱6 عــدد تبلت توسط 
ــرای دانـــش آمـــوزان مــحــروم و  بــانــک ملی بـ
نیازمند شناسایی شده خریداری و اهدا شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین پیش از آغاز 
ســال تحصیلی ۱۰۰ دســتــگــاه لــپ  تــاپ به 
مدیران مدارس حاشیه شهر و روستاهای 
این شهرستان برای توزیع بین دانش آموزان 
نیازمند تحویل داده شــد کــه بــا توجه به 
شرایط سخت کرونا و آمــوزش به صورت 
مجازی و حضوری ایــن دستگاه ها کمک 
زیادی در امر یادگیری دروس دانش آموزان 

خواهد داشت.
ــاره به  ــ ــا اشــ ــادری بـ ــ ــ ن

اقدام های انجام شده درخصوص مدارس 
شهرستان در سال تحصیلی جدید اضافه 
کرد: ۳۰۰ گالن ۴ لیتری صابون مایع برای 
رعــایــت بــهــداشــت و پیشگیری از شیوع 
ــدارس شهرستان  ــ ــا بـــرای م ــروس کــرون ــ وی

خریداری شد.
ــا مــســاعــدت  ــ وی افــــــــزود: هــمــچــنــیــن ب
استانداری بــرای روستاهای زیــر هــزار نفر 
جمعیت مبلغ ۲۰ میلیون ریال و باالی هزار 
نفر ۵۰ میلیون ریال برای خرید و تهیه اقالم 
بهداشتی و ماسک به حساب دهیاری ها 

واریز شده است.
سرپرست اداره آمــوزش و پــرورش شیروان 
همچنین از هزینه کرد ۴۵۰ میلیون ریالی 
ــرای تعمیرات ســرویــس هــای بهداشتی  بـ
ــزار بسته  ــ ــدارس خــبــر داد و گــفــت: ه ــ مـ
ــال و  نــوشــت افــزار بــه مبلغ یــک میلیارد ری
۱۵۰ عــدد لــبــاس فــرم تــوســط خــیــران بــرای 

دانش آموزان شهرستان تهیه شد.

مهدی کاهانی روستای هنامه 
که در ۱8 کیلومتری شمال شهر 
شیروان واقع شده و مرکز دهستان 
سیوکانلو اســت، عــالوه بر جاذبه های طبیعی 
فراوان، به دلیل دارا بودن آثار و پیشینه تاریخی، 
همواره به عنوان یکی از مقاصد گردشگری در 
خراسان شمالی مطرح بوده و هست. این روستا 
که به کردی »هِنامَه« خوانده می شود، از شمال 
با روستای ذاکرانلو و از جنوب با غارهای هنامه و 
باغان و از شرق با گدوگانلو و درّه اوغاز و از غرب 
با قلعه چه و قلجق ارتباط دارد و از سه حصار 
»خان، زمانگ و همبر« تشکیل یافته و رودخانه 
نسبتاً پرآبی از وسط آن عبور می کند. سرچشمه 
این رودخانه، کوه های سرسبز آرموتلی اوغاز و 

کوه های قنبر، پتله گاه و سنجربیگ است.
پیشینه تاریخی روستای هنامه با استناد به 
شواهد موجود، به زمان زرتشتیان می رسد. در 
کوه های جنوب شرقی منتهی به هنامه، به دلیل 
فرسایش کوه، آثار شهر یا قصبه ای بزرگ از زیر 

خاک و سنگ قد برافراشته است. غارهای هنامه 
یک مجموعه معماری دست کند هستند که در 
سه طبقه روی  هم ساخته شده و دارای طاق های 
متعدد، خانه های مسکونی و کندوها، آخور 
چهارپایان، آتشدان ها و کوچه پس کوچه های 
بسیاری است. طبقه نخست غارهای هنامه 
»باره بند« یا محل نگهداری احشام و طبقات 
دوم و سوم محل انبار آذوقه و اسکان مردم بوده 
 است. به استناد پژوهش ها، غارهای هنامه در 
قرون چهارم و پنجم هجری ساخته  شده اما در 
دوره های بعد و در زمان نا امنی و آشوب ها مورد 

استفاده قرار می گرفته  است.
در قسمت شمال هنامه نیز آثار معادن شدادی، 
کوره های قدیمی و سنگ و آجرهای ذوب شده 
ــاب«  ــرن بــه خــصــوص در نــزدیــکــی چشمه »ت
به خوبی نمایان اســت. مقبره قدیمی »اورتــه 
 شیخ« و درختان کهنسال اُرس در این محل، 

قدمت و تاریخی بودن روستای هنامه را 
گواهی می دهند.

 ۲۰ درصد دانش آموزان شیروان 
به تبلت نیاز دارند

 سفری اکتشافی 
در داالن های شهر گمشده هنامه

مــعــاون 
بــرنــامــه ریــزی 

و تحقیقات شرکت برق 
منطقه ای خراسان گفت: اگر سوخت الزم برای 
نیروگاه ها فراهم شــود، قابلیت تولید بــرق به 
میزان ۱۹ هــزار و ۱۵6 میلیون کیلووات ساعت 
در 6 ماه دوم سال وجود دارد و در صورت تأمین 
ســوخــت مــعــادل ســال گذشته، 8۲۵میلیون 
ــرق در زمــســتــان  ــووات ســاعــت کــمــبــود بـ ــل ــی ک

پیش بینی می شود.
ــن، مــهــدی علومی در  ــالی ــزارش قـــدس آن ــ بــه گ
نخستین جلسه تأمین سوخت نیروگاه های 
خراسان، اظهار کرد: سال گذشته در زمستان 
مقدار کمی خاموشی اعمال شد و امسال نیز 
برنامه ریزی شده خاموشی ها در این فصل در 
حداقل حالت ممکن باشد. براساس بررسی ها 

مـــیـــزان 
مـــصـــرف بــرق 
در ســال هــای ۹7 و ۹8، 
۳ تا ۴ درصــد رشــد داشــت، امــا از اواخــر سال 
۹۹شــاهــد رشــد ۱۳ درصــــدی مــصــرف بــرق در 
استان بوده ایم. این رشد در فروردین امسال به 

۳۵درصد نسبت به مدت مشابه رسید.
وی ادامه داد: بر همین مبنا پیش بینی می شود 
در زمستان امسال نیز میزان مصرف باال باشد 
چون احتماالً صنایع دنبال جبران خاموشی های 
تابستان باشند و تمایل به افزایش تولید دارند.

در ادامــه رضا ریاحی، مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خراسان در این نشست اظهار کرد: 
یکی از مسائلی که باید به آن توجه داشت، این 
است که مدیریت مصرف در تابستان با کنترل 
دستگاه های سرمایشی صــورت می گیرد که 

قابل توجه است اما در زمستان این گونه نیست 
و مدیریت مصرف بــرق مــربــوط بــه تجهیزات 
کم مصرف و روشنایی است که به سختی قابل 

انجام است.
وی اضافه کرد: موضوع مهم دیگر این است که 
۹ نیروگاه استان باید تا پیش از آذر اجازه خروج 
از مدار بگیرند تا بتوانند فرایند تعمیرات خود 

را آغاز کنند.
در ادامـــه مهندس فرشید دشــتــی، نماینده 
شرکت گاز خراسان رضوی نیز در این نشست 
با اشاره به افزایش تزریق ۱۵ تا ۱7 درصدی گاز 
بــه نیروگاه ها در ســال جــاری نسبت بــه سال 
گذشته اظهار کرد: باید توجه داشت در فصل 
سرد مصرف گاز خانگی به شکل قابل توجهی 
افزایش پیدا می کند و پیش بینی می شود شاهد 

رشد ۱۰ درصدی در مصرف گاز باشیم. 

خبرخبر

 پیش بینی کمبود
  ۸۲5 میلیون 

کیلووات ساعت برق 
در زمستان سال جاری

مردان آسمانی

ورزش خراسان

آموزش خراسان گردی

نام شهید: هادی عظیمی
تاریخ تولد: ۱۳7۱/۱۱/۱۲

محل تولد: شیروان، روستای شیخ امیرانلو
تاریخ شهادت: ۱۳۹۳/۰۵/۲۱

محل و نحوه شهادت: هنگ مرزی تایباد، 
درگیری با اشرار مسلح

زندگی نامه: 
شــهــیــد عظیمی در دوازدهـــــم بــهــمــن ۱۳7۱ 
همزمان با آغاز ایام هللا دهه مبارک فجر انقالب 
اســالمــی در خـــانـــواده ای مــؤمــن و مذهبی در 
روســتــای شیخ امیرانلو از تــوابــع شهرستان 
شــیــروان پــا بــه عرصه  هستی نــهــاد. نامش را 
هــادی نهادند تا همواره هدایتگر راه اســالم و 
انــقــالب بــاشــد. دوران کــودکــی و نوجوانی اش 
ــواده ســپــری نمود.  را در فــضــای معنوی خــان
ــار و تــالش بـــرای تأمین  هــمــراه بــا تحصیل، ک
معاش خانواده را فراموش نکرد. ارادت هادی 
به انقالب سبب شد به عضویت بسیج درآید، 
سپس بــرای ادای دیــن بــه سرزمین عزیزش 
لباس مقدس ســربــازی بــر تــن نمود و پــس از 
طی دوره  آموزشی به هنگ مرزی تایباد اعزام 
شد. این مجاهد فی سبیل هللا در نقاط مرزی 
خراسان رضوی با تمسک به خداوند متعال 
و امـــام هــشــتــم)ع( عاشقانه مشغول انجام 
وظیفه بود که در درگیری با اشرار مسلح پس 
از وارد کــردن خسارت های فــراوان به دشمن، 

ناجوانمردانه به شهادت رسید. روحش شاد

 رکورد جهانی باال رفتن از پله 
با حلقه هوالهوپ شکسته شد

 ورزشکار مشهدی 
در کتاب گینس

دبیر هیئت ورزش های همگانی خراسان رضوی 
گفت: میالد رضایی ورزشکار مشهدی رکورد 
جهانی باالرفتن از پله همراه با انجام حرکت 
حلقه یا همان اجرای حرکت ورزشی با هوالهوپ 

را در کتاب گینس ثبت کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، 
احمد صالح نژاد افــزود: میالد رضایی پیشتر 
در یکی از مجتمع های تجاری مشهد 7۵۵پله 
را همزمان با اجرای حرکت حلقه باال رفته بود 
که به تازگی مؤسسه رکورد های گینس، ضمن 
تأیید ایــن موفقیت، رکــورد جهانی بــاال رفتن 
از پله با حرکت حلقه را به نــام ایــن ورزشکار 

ثبت کرد.
او افزود: رضایی مدت هاست در رشته هوالهوپ 
فعالیت دارد و می توان گفت او تنها دارنده یک 
رکورد گینس در ایران در یک فعالیت ورزشی، 

زیرمجموعه ورزش های همگانی است.

 پرتابگر بجنوردی 
در راه  آسیای میانه

ورزشکار بجنوردی رشته دوومیدانی از حضور 
خود در رقابت های آسیای میانه خبر داد و گفت: 
کمبود امکانات در خراسان شمالی موجب شده 

تا تمریناتم را در مشهد ادامه دهم.
امیر حسین ماماقانی در گفت وگو با مهر اظهار 
کرد: مسابقات قهرمانی دوومیدانی جوانان 
آسیای میانه در ازبکستان برگزار خواهد شد 

که در این رقابت ها حضور خواهم داشت.
ایــن ورزشــکــار بــجــنــوردی کــه بــه دلیل کمبود 
امکانات در شهر مشهد به فعالیت خود ادامه 
می دهد، گفت: بعید است خراسان شمالی 
بتواند شرایطی را فراهم کند تا بار دیگر در این 

استان مشغول به فعالیت شوم.
وی افــزود: مدیریت ورزش در خراسان شمالی 
مشخص نیست و نمی شود به آن اطمینان کرد.

ماماقانی بیان کرد: هیئت دوومیدانی خراسان 
شمالی هیچ گونه درآمدزایی نداشته و اداره کل 
ورزش نیز کمکی نمی کند، ازاین رو حمایت از 

ورزشکاران این رشته بعید به نظر می رسد.
این ورزشکار اهل خراسان شمالی با تأکید بر 
ــرای زادگاهش  اینکه مایل به کسب افتخار ب
ــت، گــفــت: اکــنــون بــا وجــود  اســ
ــدکــی مــصــدومــیــت تــالش  ان
می کنم روی سکو بـــروم تا 
دل هم استانی ها 
ــواده ام  ــ ــانـ ــ  و خـ

شاد شود.

کتاب »جوشن حسینی، هزار سالم بر 
حضرت امام حسین)ع(« با حضور 

سیدمهدی شجاعی، نویسنده این 
کتاب در اداره کل کتابخانه های 

ــوی  عــمــومــی خـــراســـان رضـ
رونــمــایــی شـــد. بــه گـــزارش 
قدس آنالین، سیدمهدی 
شجاعی نویسنده کتاب 
ــدن دعــای  افــــزود: خــوان
جوشن کبیر به واسطه 
بخشیده شدن گناهان 
و عاقبت بخیری افــراد 
اســـت. کــتــاب جوشن 
حسینی دربـــردارنـــده 
هــزاران سالم به ساحت 
حضرت امام حسین)ع( 

به امید دریافت کرامات از 
جانب ایشان است و ۱۵ روز 

پیش افتخار این را داشتم که با 
حضور در حــرم مطهر حضرت 

امام حسین)ع( با خوانش فرازی از 
این کتاب ضمن تقدیم اثر به ساحت 

آن حضرت، رونمایی معنوی نیز از این 
کتاب داشته باشم.

 کتاب »جوشن حسینی« 
در مشهد رونمایی شد

زیارتگاه امامزادگان خسروجرد
آدرس: ۵ کیلومتری غرب شهر سبزوار 
در جــاده ســبــزوار- شــاهــرود، بین 

ابارش و خسروجرد
ــان  ــامــزادگ بقعه مــتــبــرکــه ام
ــا بـــر  ــ ــنـ ــ خــــــســــــروجــــــرد بـ
ــو نـــصـــب شـــده در  ــلـ ــابـ تـ
مــحــل، شــامــل آرامـــگـــاه 
ــن  ــد بـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــدمـ ــ ــیـ ــ سـ
یـــحـــیـــی)ع(، از نسل 
ــی)ع(؛  ــ ــلـ ــ ــرت عـ ــضــ حــ
ــن بـــن  ــ ــی ــســ ــدحــ ــ ــی ســ
محمد)ع(، سیدحسین 
بن زین العابدین)ع( از 
نسل امــام ســجــاد)ع( و 
سیدابراهیم بن عبدهللا 
از نوادگان حضرت موسی 

بن جعفر)ع( است.
ــه زائــــــران زیـــــادی از  هــرســال
کــشــورهــای دیــگــر مثل عـــراق، 
اندونزی، پاکستان، افغانستان، 
تاجیکستان، هند، مالزی، روسیه، 
بــنــگــالدش، آلــمــان، فــرانــســه، ترکیه و 
امــارات، برای زیارت این امامزادگان به این 

منطقه سفر می کنند.

گردشگری زیارت
در خراسان

مقدم        ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی 
بلخی، معروف به ناصر خسرو؛ متکلم، شاعر، نویسنده 

و جهانگرد قرن پنجم در سال ۳۹۴ق در خراسان 
بــزرگ، روستای قبادیان بلخ )تاجیکستان 

فعلی( چشم به جهان گشود. از آغاز 
جوانی به تحصیل علوم پرداخت و 

به دربـــار غزنویان و سپس به دربــار 
سلجوقیان راه یافت. در سال ۴۳7ق 
خوابی دید که موجب شد کارهای 
دولتی را رها کند و به سفر حج برود. 
در ایــن سفر وقتی به مصر رسید، 
فاطمیان بر آن حکومت می کردند. 
او چند سالی در آنجا ماند و عقاید 

فرقٔه اسماعیلیه را پذیرفت و از 
دانشمندان آنان به  حساب می آمد 

که سلجوقیان درصــدد کشتن وی 
برآمدند؛ پس به  ناچار به بدخشان 

فرار کرد.
شهرت ناصر خسرو در بین مــردم به شعر 

است. ولی ناصر پیش از آنکه شاعر باشد، متکلم است. 
وی به اهل  بیت)ع( ارادت داشت و در آثارش به  ویژه در 
دیوان شعرش این عالقه زیاد دیده می شود. ناصر 
خسرو در کتاب جامعُ الِحکمَتَین که در اواخر 
عمرش نوشته و در کتاب »وجه دین« 
کــه رســالــه عملی محسوب 
مــــی شــــود، به 

اثبات وصایت حضرت علی)ع( پرداخته است.
ناصر خسرو عشق و عالقه خود به اهل  بیت)ع( را در 

ــوان اشــعــارش بیشتر منعکس کـــرده اســت.  دیـ
تــوصــیــف و تــوضــیــح صـــفـــات، ستایش 

مردانگی، شجاعت و دالوری حضرت 
علی)ع( در میان اشعار وی زیاد دیده 

مــی شــود. وی اهــل  بــیــت)ع( را لوای 
خــداونــد و ریسمان محکم الهی 
می داند که تمسک بــدان موجب 

رهایی از چاه جهل است.
ــن شاعر  همچنین در دیــــوان ایـ
مضمون  و اندرزهایی دیده می شود 
که ترجمه و یا برگرفته از سخنان 
امام علی)ع( است. برخی معتقدند 
ناصر خسرو بر غنای اشعار حسینی 
افزوده است. او ابیاتی درباره شهادت 

امام حسین)ع( و واقعه کربال دارد و از 
قاتالن او به زشتی یاد می کند و آنان را به 

سگان مست تشبیه می کند.
برای این حکیم بزرگ بارها در ایران و افغانستان مراسم 

بزرگداشت برگزار شده و در همایشی که در کابل برگزار 
شد، یونسکو در پیامی از شخصیت ناصر خسرو 

تجلیل کرد.
او در ۴68 شمسی در روستای یمگان 

والیت بدخشان افغانستان 
فوت کرد.

»ناصر خسرو« ادیب دلباخته اهل بیت)ع(

نام آوران خراسان
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