
پس از گذشت مهلت ۲۰ روزه رئیس جمهور برای 
حل مشکالت کارگران معدن پروده طبس، مسئوالن 
خراسان جنوبی از تحقق این وعده ها خبر دادند.
شهریور  در  رئیسی  سیدابراهیم  حجت االسالم 
امسال سفری به خراسان جنوبی داشتند که یکی از 
برنامه های این سفر بازدید از معدن زغال سنگ پروده 
طبس و نشستن پای درد دل کارگران آن منطقه بود. 
کارگران نیز گالیه های خود را در زمینه حقوق، بیمه 
و مسائل رفاهی مطرح کردند.رئیس جمهور در این 
دیدار مهلت ۲۰ روزه ای را برای حل مشکالت آنان 
مشخص کرد و تأکید کرد نظام پیمان کاری در کشور 
باید اصالح شود تا کارگران بابت حقوق و دستمزد و 

بیمه خود دغدغه نداشته باشند. 
آن  از  روز  گــذشــت ۲۰  ــا  ب حـــال 
مهلت پیگیر موضوع شدیم که 
چه میزان از این مشکالت مرتفع 

شده است...

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با ارائه گزارش یک سال اخیر خبر داد

ثبت بیشترین موقوفات در مشهد 
نواقص بیمه ای 
کارگران معدن 

 طبس 
اصالح شد

2
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 ممنوعیت حرکت 
کاروان های زائران پیاده

اعالم جزئیات نام نویسی اینترنت 
رایگان برای دانشجویان و طالب

کاهش۴۰ درصدی ذخیره آب 
سدهای خراسان جنوبی

 تشکیل 17۰۰ پرونده تخلف 
برای نانوایی ها
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درحالی که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
اعالم کرد کارخانه های لبنی بدون گرفتن مجوز 
حق افزایش قیمت نداشته اند و با متخلفان 
برخورد می شود و منتظردریافت گزارش تخلف 
در  مقام مسئول  واحد ها هستیم، یک  ایــن 

سازمان صمت خراسان رضوی نیز از تنظیم 
تولیدی که سرخود  واحــد  بــرای چند  پرونده 
قیمت محصوالتشان را باال برده بودند خبر 
داد.چند روزی می شود تعدادی از کارخانه های 
لبنی داخل و خارج استان در اقدامی که تصور 

یک باره  به  گرفته  می شود هماهنگ صــورت 
 ،)UF( پنیر  مانند  محصوالت  برخی  قیمت 
شیر و... را افزایش چند هزار تومانی داده اند. 
بررسی های میدانی خبرنگار ما از سطح شهر 
به این ماجرا اشــاره داشت با توجه به اینکه 

تمامی افزایش قیمت های داده شده روی 1۰ 
قلم کــاالی صــورت گرفته که قیمت مصوب 
ســازمــان  ســـوی  از  ــذاری  ــرخ گـ نـ شــامــل  دارد، 
حمایت است و بدون اجــازه آن سازمان حق 

افزایش قیمت ...

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی وعده برخورد عبرت آموز با متخلفان را داد

تشکیل پرونده گران فروشی برای کارخانه های لبنی
درشهر3

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 شماره 140060306003000875 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حس��ن بیک بیلندی فرزند محمدرضا بشماره 
شناس��نامه 69541 صادره از مش��هد در شش��دانگ یک باب انباری به 
مساحت 1179/17 مترمربع قسمتی از پالک 23 اصلی بخش 9 مشهد 
واقع در بلوار میامی خریداری از مالک رسمی آقای/قاسم قاسم پور محرز 
گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رس��ید، 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 س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ1406242م.الف 982
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/12             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/28

رئیس ثبت اسناد و امالک- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر
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آگهی مزایده عمومی ) نوبت دوم(

 شماره تلفن: 051-35223525
09363351221-09151373554 

خراسان  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره 
و  اسقاطی  اقالم  دارد  نظر  در  رضوی 
کامپیوتری  و  اداری  تجهیزات   ( ضایعاتی 
تدارکات  سامانه  طریق  از  را   )... و 
مزایده  شماره  به  دولت  الکترونیکی 
برساند. بفروش   )1000004761000001(

در  شرکت  جهت  توانند  می  متقاضیان 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مزایده 

دولت مراجعه نمایند. 

از کلیه سهامداران دعوت می شود ساعت 

10 صبح روز شنبه 1400/7/24 در محل 

شرکت کوهسر واقع در هاشمیه بین 

هاشمیه 60 و 62 حضور به هم رسانند
 موضوع جلسه: تعیین مجدد مدیرتصفیه 

مدیر تصفیه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده شرکت منحله

 در حال تصفیه کوهسر بتن خاور 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 22883 

و شناسه ملی 411187554613 
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شهرداری بیدخت در نظر داردآگهی مزایده-نوبت دوم 

محمدرضا علی اکبری بیدختی - سرپرست شهرداری بیدخت

  این شهرداری در نظر دارد به استناد  مصوبه  شورای محترم اسالمی شهر، نسبت به فروش 6 باب واحد 
تجاری از امالک خود در سطح شهر بیدخت  از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. 

متقاضیان جهت دریافت اطالعات تا پایان وقت اداری 1400/7/21 به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند. بازگشایی پاکات 
پیشنهادات ساعت 13 مورخ 1400/7/22خواهد بود.

 برنده اول یک هفته پس از ابالغ می بایست نسبت به عقد قرارداد و واریز وجه اقدام نماید. در غیر اینصورت سپرده وی 
ضبط و با نفرات دوم و سوم به همین منوال عمل خواهد شد.

ضمنًا شماره حساب سپرده 3100003490002 جهت واریز سپرده شرکت در مزایده می باشد. 

سپرده شرکت در مزایدهقیمت پایه فروشآدرسمشخصاتردیف

1
200،000،000 ریال2،400،000،000 ریالمیدان شهید امینیمغازه شماره 1 به مساحت24متر مربع

2
300،000،000 ریال4،500،000،000 ریالمیدان شهید امینیمغازه شماره 2 به مساحت46/8متر مربع

3
300،000،000 ریال4،850،000،000 ریالروز بازارمغازه شماره 3 به مساحت44/26متر مربع

4
300،000،000 ریال4،850،000،000 ریالروز بازارمغازه شماره 4 به مساحت44/26متر مربع

5
300،000،000 ریال4،476،000،000 ریالحاشیه جنوبی جاده آسیاییمغازه شماره 5 به مساحت55/95متر مربع

6
300،000،000 ریال4،742،000،000 ریالحاشیه جنوبی جاده آسیاییمغازه شماره 6 به مساحت59/28متر مربع

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شهریار کارکنان شهرداری مشهد  در ساعت 
15 روز ش��نبه مورخ 1400/07/24 در محل مس��جد و حسینیه امام حس��ین )ع ( واقع در بلوار خیام  _ خیام 10 با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.
از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند مطابق 
ماده 19 آیین نامه تشکیل مجامع عمومی هر یک از اعضا می توانند نماینده تام االختیار خود را از میان اعضا یا خارج از آن 
برای حضور در مجمع مذکور تعیین نمایند. عضو جهت ارایه  نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود از 1400/07/20 
الی  1400/07/22 از ساعت 9 الی 12 به دفتر تعاونی مراجعه و برگه ورود جلسه دریافت نمایند. همچنین آراء وکالتی هر 
عضو 3 رای  و هر شخص غیر عضو  تنها  1 رای می باشد.ضمنا  اشخاصی که دارای وکالتنامه محضری می باشند مقام مجاز 
تایید نمایندگی پس از احراز هویت وکیل بدون رعایت تشریفات مکلف به صدور ورقه ورود به مجمع می باشد،حضور 

در روز جلسه مجمع با ارائه کارت شناسایی معتبر میسر می باشد.
دستور جلسه :

1. استماع گزارش هیئت مدیره
2. بررسی و تصویب صورتهای مالی 96 و 97 و 98 و 99

3. طرح  و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
4. تعیین پاداش هیئت مدیره بر اساس ماده 5 آیین نامه تبصره 5 ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران

5. تعیین تکلیف جرائم تاخیر در پرداخت سهامداران و تخفیف در پرداخت های زودتر از موعد
6. انتخاب اعضای هیئت تصفیه و ناظر

هیات مدیره تعاونی مسکن شهریار کارکنان شهرداری مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن 
شهریار کارکنان شهرداری مشهد تاریخ انتشار: 1400/07/12

 به شماره ثبت : 31871
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احترامًا، به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاء و 
عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ 1400/07/07، بدین وسیله از 
کلیه سهامداران محترم شرکت مهندسی سیال 
ثامن جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده  ش��رکت مهندس��ی س��یال 
ثامن که به منظور بررس��ی موضوعات دستور 
کار جلسه در روز یکشنبه مورخ 1400/07/25 
س��اعت 10:00 صبح در محل ش��رکت به آدرس 
مشهد – بزرگراه آیت اله هاشمی رفنسجانی – 
بزرگراه آیت اله هاش��می رفسنجانی 2- جاهد 
1- پ��الک 15 – واح��د 4 تش��کیل خواهد ش��د ، 

دعوت به عمل می آید.
دستور کار جلسه به ترتیب زیر است:

1- انتخاب بازرسان
2- تصویب تراز مالی سال 1399

3- انتخاب روزنامه محلی
شرکت مهندسی سیال ثامن

کلیه سهامداران محترم شرکت 
مهندسی سیال ثامن

موضوع: دعوت نامه شرکت در مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده
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   سرمایه گذاری 
 صنعتی 
 در گناباد 
چهار برابر شد  
هادی ایزدی، 
رئیس اداره صنعت، 
معدن و تجارت 
گناباد گفت: میزان 
سرمایه گذاری 
صنعتی ۶ ماه 
نخست امسال در این 
شهرستان با حجم 
۴۲۳ میلیارد ریال 
و اشتغال مستقیم 
۱۶۸ نفر در مقایسه 
با مدت مشابه 
پارسال ۳۷۵ درصد 
بیشتر شده است.

خبر ســرور  هادیان مــدیــر کل 
ــاف و امــور خیریه خراسان  اوق
رضوی گفت: برنامه های دهه 
وقف در خراسان رضوی نه تنها 
در راستای بیان برنامه ها بلکه 
با هدف ترغیب هر چه بیشتر 

مردم به انجام این سنت حسنه است.
حجت االسالم محمد احمدزاده در نشست خبری 
به مناسبت دهه وقف تعداد وقف های یک سال 
گذشته را 199 مورد اعالم کرد و افزود: بیشترین آمار 
ثبت موقوفات جدید در شهرستان های مشهد 
مقدس 38 مــورد، نیشابور 34، گناباد 18، تربت 
حیدریه 15، جغتای 14 و داورزن 14 مورد است که 
در این میان موقوفات با نیات مذهبی، مساجد 
و اجتماعی بیشترین سهم را دارنــد و تعداد کل 

موقوفات استان 26هزار و 407 مورد است.

اولویت وقف در حوزه درمان  ◾
وی درباره اقدام های صورت گرفته در یک سال اخیر 
گفت: اجــرای امینانه نیات واقفان در حوزه های 
ــن در  مختلف یکی از اولــویــت هــای مــا بـــوده و ای
حالی اســت که در بحث دارو و درمــان مبلغ 99 
میلیارد ریال از محل موقوفات مرتبط به 70 هزار 
نیازمند کمک شده است. در همین راستا تعداد 
500دســتــگــاه اکسیژن ساز، کپسول اکسیژن و 
مانومتر با هزینه حدود 14 میلیارد ریال تهیه و از 
طریق مراکز افق بقاع متبرکه به صورت امانی در 

اختیار بیماران قرار گرفت.
وی افزود: همچنین در حوزه کمک به دانش آموزان 
با پرداخت مبلغ 3 میلیارد ریال از محل موقوفات 
مرتبط امکان ادامه تحصیل هزار و 500 دانش آموز 
بی بضاعت فراهم شد و در بحث تهیه و توزیع 
بسته های معیشتی )از ابتدای شیوع بیماری کرونا( 

تعداد 124 هزار بسته معیشتی با مبلغی حدود 
500 میلیارد ریال تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.

فعالیت های اقتصادی و اشتغال زایی ◾
حجت االسالم احــمــدزاده فعالیت های عمرانی 
و ســرمــایــه گــذاری موقوفات و بقاع متبرکه را در 
یک سال گذشته 41 هزار مترمربع پروژه عمرانی 
ــزون بــر 85 میلیارد ریـــال اعـــالم و  بــا هزینه ای افـ
تأکید کرد: 6 هزار مترمربع پروژه سرمایه گذاری با 
هزینه ای بیش از 410 میلیارد ریال انجام شده و برای 
این پروژه ها در مجموع افزون بر 495 میلیارد ریال 

هزینه شده است.
همچنین در این مدت 52 نیروگاه خورشیدی با 

ظرفیت تولید 2هــزار و 6 کیلووات ساعت برق در 
محل موقوفات و بقاع متبرکه به بهره برداری رسیده 
و برای بیش از 770 هزار نفرروز به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم در حوزه های مختلف کشاورزی، 

دامپروری و اقتصادی ایجاد شغل شده است.

برنامه های دهه اوقاف ◾
وی در خصوص برنامه های دهــه اوقـــاف اظهار 
کرد: برنامه های این دهه عبارت است از: برگزاری 
60 نشست علمی صنفی، برگزاری 12 مسابقه 
فرهنگی و ورزشــــی در بــقــاع مــتــبــرکــه، برپایی 
ایستگاه های همه واقف باشیم، برپایی 52 ایستگاه 

در سطح استان و اجرای طرح سفینه هدایت .

وی خاطرنشان کرد: ارائــه خدمات رایگان رفت و 
آمد به بقاع متبرکه شاخص و برعکس با حضور 
روحانی و روضه خوانی، بیان احکام و معارف در 
مسیرهای منتهی بــه حــرم مطهر رضـــوی و در 
شهرستان ها در مسیرهای منتهی به بقاع متبرکه 

از دیگر برنامه های این دهه است. 

مراسم ویژه ایام شهادت  ◾
احــمــدزاده در خصوص مراسم خطبه خوانی و 
عــزاداری شب شهادت امام هشتم)ع( نیز اظهار 
کرد: در 197 بقعه متبرکه سراسر کشور که 12 بقعه 
آن در استان خراسان رضــوی اســت، با همکاری 
آستان قدس رضوی این مراسم برگزار خواهد شد.

وی در ادامه اذعان کرد: با توجه به تقارن دهه آخر 
صفر و دهه وقف مراسم رحلت پیامبر اکرم)ص( و 
شهادت امام حسن مجتبی)ع( در بقاع متبرکه، 
مراسم شهادت امام رضــا)ع( و قرائت زیارت از راه 
دور پیامبر)ص( با رعایت کامل دستورالعمل های 
بــهــداشــتــی و بیشتر در فــضــای مــجــازی بــرگــزار 
ــزود: برپایی 6 خیمه معرفت در  مــی شــود. وی افـ
بقاع متبرکه شاخص استان، اعــزام و به کارگیری 
بیش از 152روحانی و مبلغ در برنامه های دهه آخر 
صفر و دهــه وقــف، بــرگــزاری محافل انــس با قرآن 
کریم در بقاع متبرکه و غبارروبی و عطرافشانی 
بقاع متبرکه به مناسبت آغاز ماه ربیع االول نیز از 
دیگر برنامه هاست و الزم به یادآوری است با توجه 
به شرایط شیوع بیماری کرونا، مراسمات حضوری 
با حداقل ظرفیت و رعایت کامل شیوه نامه های 
بهداشتی اجرا خواهد شد. وی هدف از برگزاری هر 
ساله همایش یاوران وقف در دو سطح شهرستانی 
و استانی را تجلیل از اصحاب وقف و بقاع متبرکه 
اعالم کرد و افزود: این همایش استانی در تاریخ 21 

مهرماه برگزار خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با ارائه گزارش یک سال اخیر خبر داد

ثبت بیشترین موقوفات در مشهد 

خبرخبر
ويژهويژه

کاهش ۴۰ درصدی ذخیره آب سدهای خراسان جنوبی
سال آبی 1400- 1399 با کاهش 40 درصــدی ذخیره آب 

سدهای خراسان جنوبی پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر عامل آب منطقه ای 
خراسان جنوبی گفت: کاهش 57 درصدی بارندگی های 
سال آبی در خراسان جنوبی، کاهش رواناب ها و افت ورودی 
سد ها، کاهش حجم مخازن سد ها را به  دنبال داشته 

به طوری که ذخیره سدهای ذخیره ای استان از 20 میلیون 
مترمکعب به 12 میلیون مترمکعب رسیده است.

ســروری ظرفیت مخازن سدهای ذخیره ای را 58 میلیون 
مترمکعب اعالم کرد و افــزود: هم اکنون 20 درصد حجم 
مخازن پر است. همچنین میزان ظرفیت رواناب تولید شده 
در استان در سال آبی گذشته، 324 میلیون مترمکعب 

بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 60 درصد کاهش و 
نسبت به درازمدت 39 درصد کاهش داشته است.

وی گفت: مصارف آب استان در تمامی بخش ها به منابع آب 
زیرزمینی اتکا داشته و از طرفی با توجه به خشکسالی های 
اخیر و برداشت بیش از حد از این منابع، دشت های استان 
با کسری مخزن 101 میلیون مترمکعبی مواجه شده اند 

به طوری که از 35 محدوده مطالعاتی، 18محدوده ممنوعه و 
هشت محدوده ممنوعه بحرانی است. براساس پیش بینی 
هواشناسی نیز بارش ها در پاییز امسال کمتر از میانگین 
است که این موضوع می طلبد تمام هم استانی ها به خصوص 
کشاورزان اهتمام ویژه ای در خصوص راه های جلوگیری از 
هدررفت آب و مدیریت هر چه بهتر منابع آب داشته باشند.

    اعالم جزئیات نام نویسی اینترنت رایگان خبر خوب
برای دانشجویان و طالب

سخنگوی شرکت مخابرات خراسان رضوی گفت: 
نحوه توزیع اینترنت رایگان برای دانشجویان و طالب 

اعالم شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات خراسان 
رضوی عیسی حسن پور افزود: وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات به منظور ایفای مسئولیت 
اجتماعی برای حمایت از آموزش مجازی در شرایط 

شیوع بیماری کرونا، بسته های هدیه اینترنت رایگان 

را در اختیار دانشجویان و طالب قرار داده است.
او با اشاره به فعال سازی بسته اینترنت افزود: در 

فرایند پیش بینی شده امکان فعال سازی بسته هدیه 
به یک صورت انجام خواهد شد که روی تلفن همراه 
و یا تلفن ثابت فعال می شود. روابط عمومی شرکت 

مخابرات خراسان رضوی با بیان اینکه این بسته 
هدیه اینترنت ۶۰ گیگابایت است، ادامه داد: بازه 

زمانی بسته های هدیه، ۶ماهه پیش بینی شده است 
که پس از اتمام مهلت ثبت نام در حساب کاربری 

مربوط به تلفن همراه یا تلفن ثابت فعال می شود.

کمبود روزانه 25 تن تخم مرغ 
در خراسان شمالی 

معاون بهبود تولیدات دامــی سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان شمالی گفت: این استان 
روزانه با کمبود 25 تنی تولید تخم مرغ مواجه 

است. 
محمدزاده با اشاره به اینکه میزان نیاز روزانه این 
استان به تخم مرغ 30 تن است، افزود: این در 
حالی است میزان تخم مرغی که در این استان 
تولید می شود 5تن است و مابقی نیاز استان به 
این محصول از خراسان رضوی تأمین می شود.

وی دربــاره سرمایه گذاری های انجام شده برای 
رفع نیازهای استان نیز بیان کرد: در حال حاضر 
شرکت سیمرغ به دنبال سرمایه گذاری برای 
راه اندازی واحد تولیدی تخم مرغ در شهرستان 
فــاروج است و قسمتی از کار انجام شده که با 
مشکل تأمین آب مواجه بود که پیگیری های 

الزم برای رفع آن در حال انجام است.
وی تصریح کرد: با راه انــدازی این واحد تولیدی 

روزانه 60 تن تخم مرغ تولید خواهد شد.
عـــالوه بــر آن چند ســرمــایــه گــذار دیــگــر نیز به 
ــدازی واحــد تولیدی تخم مرغ در  ــ دنــبــال راه انـ
استان هستند و از آنجایی که به دنبال گرفتن 
تسهیالت هستند، روند پیگیری امور طوالنی 

شده است.
وی در ادامـــه بــا اشـــاره بــه واحــدهــای غیرفعال 
تولید تخم مرغ گفت: دو واحد غیرفعال تولید 
تخم مرغ در استان وجود دارد که به دنبال آن 
هستیم تا آن هــا را وارد چرخه تولید کنیم .با 
راه اندازی این دو واحد تولیدی 2/5 تن به میزان 

تولید تخم مرغ استان افزوده می شود.
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در استان

باربری خورشید هشتم
 09153581596
09301898407

خاور،تخفیف مستاجران و ارگانها

ط
/1
40
51
34

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

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

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

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

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

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

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ج
/1
40
52
66

ج
/1
40
62
38

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

ط
/1
40
43
10

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

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

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

تخریب ساختمانایزوگام و عایق کاری

آسانسور

گازرسانی
زمین به مساحت مانده 

110 متر مفید 
عقب نشینی شده دارای 

دو طبقه پروانه باشد که 

در میدان شهدا کوچه باغ 

عنبر کوچه جوان بخت 

بفروش می رسد.

09155183104

ح
/1
40
62
44

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

قالی شویی

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

پ
/1
40
42
53

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

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



خسارت سنگین 
 تصادف 206 
با گله گوسفند
سرهنگ علیرضا 

پوربه، فرمانده 
انتظامی شهرستان 

فاروج به باشگاه 
خبرنگاران گفت: 

درپی برخورد 
یک دستگاه 

سواری 206با گله 
گوسفندان، 2۵ رأس 
گوسفند تلف و پنج 
رأس نیز ذبح شدند. 

در این حادثه چوپان 
و راننده سواری 

هرکدام ۵0 درصد 
مقصر شناخته 

شدند.

خبرخبر

اما آنچه کف بازار در حال رخ دادن 
بود و بین عموم مــردم نیز ایجاد 
نارضایتی کــرده ، چیز دیگر بود 
و نشان می دهد ایــن واحد های 
تولیدی به راحتی هرچه تمام تر 
دست به گران فروشی در سطح 

استان و چه بسا فراتر از آن زده اند.

دورزدنقانونباشیرغنیشده! ◾
ــازار که  ــ ــررســی مــیــدانــی یــکــی از کسبه ب هــنــگــام ب
سوپرمارکت داشــت گالیه خــود را این گونه مطرح 
کرد: بازاریاب های این کارخانه ها هر بار که می آیند 
مدعی می شوند این بار که بخری دفعه بعد همین 
محصول)پنیر و...( قیمت باالتری فاکتور می شود 
پس بیشتر بخر! مردم هم گالیه دارند و توان خرید 
آن ها هم مسلماً پایین می آید. مدتی است شیر های 
پاکتی برخی برند ها سبک تر و روی آن درج شده شیر 
غنی شده و... اصالً شیر معمولی برای ما نمی آورند 
و مجبور هستیم این شیر را گران تر بخریم! آن ها 
چگونه هر روز یک قیمت روی محصوالت می زنند، 

چرا کسی نظارتی نمی کند؟
از همین رو بــرای آنکه بدانیم تعزیرات حکومتی 
استان در مقابل این اقدام سودجویانه با واحد هایی 
که دست به تخلف زده انــد چه کرده است به اداره 
کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی مراجعه و با 

سیدمرتضی مدنی فدکی گفت وگو کردیم.

همسودصادرات،همگرانفروشی! ◾
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در واکنش 
به ماجرای گــران شدن قیمت محصوالت لبنی در 
استان همان ابتدا آب پاکی را روی دست متخلفان 
ریخت و بیان کــرد: مــردم عزیز بدانند بــدون شک 
واحــدهــای لبنی که 10 قلم کاالیی )شیر کم چرب، 

شیر بــطــری، ماست و پنیر UFو...( کــه مشمول 
قیمت گذاری می شوند را خودسرانه افزایش قیمت 
داده اند و دست به تخلف گران فروشی زده اند، با آن ها 
برخورد قاطع و عبرت آموزی خواهد شد. برای این کار 
هم به همکاران در استان دستور ویژه ای داده شده تا 
به محض وصول پرونده بدون کوچک ترین تأخیری 
به ماجرا رسیدگی کنند و اشد مجازات را برای آن ها 

در نظر بگیرند.
سیدمرتضی مدنی فدکی تصریح کــرد: از همان 
لحظه نخست که خبر افزایش قیمت را دریافت 
کردیم با یک تیم ویژه راهی کارخانه های لبنی داخل 
استان شدیم، متأسفانه در این بازدید میدانی که 
مهر تأییدی بود بر تخلفات برخی از این واحد ها، 
مشخص شد نه تنها آن ها از این گران فروشی در حال 

کسب سود هستند بلکه تعدادی از این واحد ها 
که حجم زیــادی شیر را از سطح استان جمع آوری 
می کنند بــه ســرعــت در حــال تولید شیرخشک 
هــســتــنــد، انـــبـــارهـــای آن هــــا مــمــلــو از قــوطــی هــای 
شیرخشک و صادرات آن ها هم بدون وقفه در حال 

انجام است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: صادرات 
برای ما مشکلی ندارد و از آن حمایت هم می کنیم 
اما چرا باید زمانی که بازار دچار مشکل است، برای 
یک کیلو شیرخشک چند کیلو شیر مصرف شود، 
بی شک دلیل آن هم سود حاصل از صادرات است 

که به حساب کارخانه ها واریز می شود.
این واحد ها که اجازه گران کردن 10 قلم کاالی مذکور 
را نداشتند، قرار بود در صورت وجود نوسان قیمت 
تا زمانی که قیمت ها کارشناسی و اعالم شود از سود 
حاصل از صادرات و دیگر کاالها کار را پیش ببرند، نه 
اینکه هم صادرات داشته باشند و هم قیمت ها را هر 

طور که دوست داشته باشند افزایش دهند.

فروشاجباریویتامیندی! ◾
وی با اشـــاره به ایــن موضوع که توزیع شیر غنی 
شــده با ویتامین »دی« نوعی فــروش اجــبــاری به 
مردم نیست، توضیح داد: این روش را متأسفانه 
برخی واحد ها برای فرار از قانون طرح ریزی کرده اند 
چراکه تصور می کنند با این اقدام محصول از دایره 
10 قلم کاال شامل قیمت گذاری خارج می شود. اما 
نمی توانند تمام محصول را با این شیوه بفروشند 
و برای مشخص کردن درصد آن در حال پیگیری 
هستیم و درصورت کشف تخلف برخورد ما قاطع 

خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تصریح 
ــوی بــه جد  ــرد: از ســازمــان صمت خــراســان رضـ کـ
خواسته ایم تمامی تحرکات واحد های مذکور را رصد 

کــرده و بــرای متخلفات از زمانی که افزایش قیمت 
غیرقانونی داده اند پرونده گران فروشی بزنند، منتظر 
ارســال پرونده ها از سوی این سازمان هستیم، به 
محض وصــول این پرونده ها بالفاصله با دقت در 

رسیدگی، با متخلفان برخورد سخت خواهد شد.
البته در بازدید میدانی یک واحد تولیدی که خارج 
از استان فعالیت می کرد نیز مــورد شناسایی قرار 
گرفت و پرونده گران فروشی کارخانه مذکور در حال 

رسیدگی است.

پروندهمتخلفاندرمسیرتعزیرات ◾
با توجه به اینکه تنظیم گزارش و بررسی سطح بازار 
با سازمان صمت است، برای پیگیری بیشتر ماجرا 
به اداره معاونت بازرسی این سازمان مراجعه و با 
کارشناس مسئول نظارت بر کاال و خدمات سازمان 

صنعت هم صحبت کردیم.
عباس اخـــوان ضمن تأیید مــاجــرای گران فروشی 
صورت گرفته از سوی واحد های لبنی بیان کرد: مدیران 
واحد ها مدعی هستند افزایش قیمت شیر موجب 
این افزایش قیمت شده که برای ما هم قابل قبول 
نیست، چراکه این 10 قلم کاال باید با مجوز سازمان 
حمایت گران شود. از همین رو تا کنون برای سه واحد 
تولیدی که کارخانه آن هــا خــارج از استان فعالیت 

می کند گزارش تخلف تنظیم شده است.
وی ادامه داد: برای واحد های مذکور پرونده هایی با 
ارقام بیش از 33 میلیارد و 3 میلیارد و  384 میلیون 
ریال تنظیم شده است. درحالی این مقام مسئول در 
سازمان صمت خراسان رضوی به این پرونده ها اشاره 
کرده که مشخص شد در فاصله زمانی تهیه گزارش و 
تنظیم آن، برای دو واحد دیگر که داخل استان بودند 
توسط کارشناسان اداره صمت شهرستان بینالود 
هم گــزارش تخلف تنظیم و به تعزیرات حکومتی 

ارسال شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی وعده برخورد عبرت آموز با متخلفان را داد

 تشکیل پرونده گران فروشی 
برای کارخانه های لبنی

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراســان رضوی:مردم عزیز بدانند بدون شک 
UF واحدهای لبنی 10 قلم کاالیی )شیر کم چرب، شیر بطری، ماست و پنیر

و...( که مشمول قیمت گذاری می شوند را خودسرانه افزایش قیمت داده اند و 
دست به تخلف گران فروشی زده اند.

گزيدهگزيده

در شهر3
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تشکیل 1700 پرونده تخلف برای نانوایی ها
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد به صداوسیما 
گفت: در ۶ ماه ابتدای امسال ۲هــزار و۲00 بازرسی از 
نانوایی های مشهد و حومه انجام که منجر به تشکیل 
هزار و۷۵0 پرونده تخلف به ارزش ۲8 میلیارد ریال شده 

است.
وی افــزود: از این میزان تخلفات، ۹4۵ مورد مربوط به 

گران فروشی، ۵۲8 مــورد کم فروشی، 1۲0 مــورد عرضه 
خارج از شبکه و 3۵0 مورد نصب نکردن نرخ نامه بوده 

است.
 وی درخصوص نظارت ها و بازرسی های انجام شده از 
اصناف در مشهد گفت: در ۶ ماه ابتدای امسال حدود 
108 هزار مورد بازرسی از واحد های صنفی در مشهد 

انجام شده است. این بازرسی ها منجر به صدور ۶هزار و 
۵88 فقره فرم تخلف شد که به تعزیرات حکومتی ارسال 

شده، ارزش این پرونده ها ۲08 میلیارد ریال است.
در این مدت ۵هزارو 100 بازرسی از فروشگاه های عرضه 
و عمده فروشی های مرغ انجام شده که این بازرسی  ها 
منجر به تشکیل 480 فقره پرونده تخلف  به ارزش ۲1 

میلیارد ریــال شده که 3۵0 مــورد تخلف گران فروشی، 
10۲ مورد درج نشدن قیمت و 3۵ مورد عرضه خارج از 

شبکه بوده است.
طرح تشدید نظارت و بازرسی بر اصناف در مشهد به 
مناسبت دهه آخر صفر از دهم تا شانزدهم مهرماه در 
مشهد به خصوص در منطقه ثامن انجام خواهد شد. 

پرونده روز
   عقیل رحمانی  درحالی که مدیرکل تعزیرات 

حکومتی استان اعالم کرد کارخانه های لبنی بدون 
گرفتن مجوز حق افزایش قیمت نداشته اند و با 

متخلفان برخورد می شود و منتظردریافت گزارش 
تخلف این واحد ها هستیم، یک مقام مسئول 

در سازمان صمت خراسان رضوی نیز از تنظیم 
پرونده برای چند واحد تولیدی که سرخود قیمت 

محصوالتشان را باال برده بودند خبر داد.
چند روزی می شود تعدادی از کارخانه های لبنی 
داخل و خارج استان در اقدامی که تصور می شود 

هماهنگ صورت گرفته به یک باره قیمت برخی 
محصوالت مانند پنیر )UF(، شیر و... را افزایش 
چند هزار تومانی داده اند. بررسی های میدانی 

خبرنگار ما از سطح شهر به این ماجرا اشاره 
داشت با توجه به اینکه تمامی افزایش قیمت های 

داده شده روی 10 قلم کاالی صورت گرفته که 
قیمت مصوب دارد، شامل نرخ گذاری از سوی 
سازمان حمایت است و بدون اجازه آن سازمان 

حق افزایش قیمت روی این محصوالت داده 
نمی شود...
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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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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
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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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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی 
تست زردی نوزادان )فتوتراپی(

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار

ج
/9

91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

استخدام ویزیتور خانم
 با حقوق باال  
09151107026 
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فروشنده خانم 
جهت کار در لوازم 
آرایشی نیازمندیم
آدرس 17شهریور

 09153320866
محمدنیا
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آشپزخانه ایرانیان 
ظرفشوی خانم یاآقا

نیروی کارساده 
وپیک موتوری نیازمندیم.

شهرک صنعتی طرق
09150616266

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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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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خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

بازاریاب

فروشنده و
صندوقدار

مشاغل گوناگون

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان
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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
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046
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قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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پروانه ساختمانی
به شماره 2634 
1378/04/03 با 

کد نوسازی 1-9-37-4 
مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط

 می باشد.

ج
/1

40
49

92

متفرقهمفقود شده

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مسعود باقری

 مس��ئول دفت��ر مش��اور امالک ب��ه ش��ماره عضویت 
11764

 به نش��انی: جاهد شهر بین بوستان 23 و 25 امالک 
محله

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود را 
دارند لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مشارالیه 

مدارکی دارند خواهش��مند است جهت تسویه حساب حداکثر ظرف 
م��دت 30 روز از تاری��خ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذک��ر مراجعه و 
م��دارک خ��ود را تحویل بگیرن��د. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

 بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09158985339

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ع
40

62
15



   سرپرست 
فرمانداری 
مشهد منصوب 
شد  
معاون سیاسی، 
امنیتی، اجتماعی 
فرمانداری 
مشهد از انتصاب 
سیدحمید موسوی 
به عنوان سرپرست 
فرمانداری مشهد 
خبر داد.

احمد ریواده افزود: 
موسوی سابقه 
مدیر کلی دفتر 
اجتماعی و فرهنگی 
استانداری خراسان 
رضوی را در کارنامه 
خود دارد.

در  حاشيه

محموله 
کروکودیل 
سفارشی 
وارد مشهد 
می شود 

مدیر امور شیالت و 
آبزیان سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان 
 رضوی گفت:
 ۸۰ سر کروکودیل 
پرورشی در قالب 
نخستین محموله 
وارداتی از کشور مالزی 
به تهران رسید که 
طی امروز و فردا برای 
پرورش و تکثیر در 
تنها مزرعه پرورش 
کروکودیل وارد مشهد 
می شود.
مجید طاهرپور افزود: 
این محموله برای 
راه اندازی مرحله 
نخست تنها واحد 
پرورش کروکودیل 
خراسان رضوی در 
منطقه مُلک آباد در 
حد فاصل مشهد - 
نیشابور به این منطقه 
منتقل می شود. 
تولیدات پوست و 
گوشت این گونه فقط 
برای مصرف خارجی و 
صادرات خواهد بود. 
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- صدمه - شهر خــون و قیام - کشوری 
در لبنیات 7. طال را منتی به آن نیست - 
کلمه احترام آمیز اول اسم مردان - درس 
نوشتنی ۸. پسوند مصدرساز - نحیف 
 - شــهــری در آذربــایــجــان غــربــی - سایه 
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- گــونــه و نـــوع 1۰. مظهر اســتــقــامــت - 
دشنام دادن - استاندار قدیم - دریاچه ای 
در حمام 11. پدرحضرت ابراهیم)ع( - نوعی 
پسته کشیده و خــوش شــکــل - ترشی 
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خانواده  صیفی جات - ورزشی در طبیعت 
- جسم 13. غـــذای شــب - استخوانی 

درپا - قلعه مستحکم 14. محل نگهداری 
کــاالی اضــافــی منزل - خواننده آهنگ 
سریال »کیف انگلیسی« 15. نفرین کردن 
ــی کــه زود خشمگین مــی شــود -  - آدمـ

بخشش

عمودی
 1. عامل بیماری زا و گاه مفید - یار بی زبان 
2. چهره شطرنجی - حرف عصایی شکل 
- غرامت - مایه حیات 3. یکصدویازده 
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- قارچ - آرزوها 6. پسوند جمع - موشواره 
- عضو پرواز - راه کوتاه 7. ابزار درودگری - 
به دیدن اماکن مقدس رفتن - تصمیمی 
معروف گرفت ۸. همگونی - از حبوبات که 
خاستگاهش مکزیک است 9. مهتر قوم 
- رودخانه ها - عیب 1۰. ریشه - دوختن 
- سلسله مسابقات سراسری - چاشنی 
ــدرمــرده - مهر معروف  ســرخ رنــگ 11. پ

- سالن انتظار هتل 12. چندین دقیقه 
- گهواره - درخــت پرشاخ وبرگ جنگلی 
13. حیوان بیمار - برج مخابراتی - خانه 
در گویش بچه لندن - خزینه طال و نقره 
14. ســرای مهروکین - عصر - تناوب در 
زراعت - حرف و ضمیر انگلیسی 15. آبزی 

خطرناک - شهر ییالقی نزدیک مشهد
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مــعــاون پیشگیری بهزیستی 
خــراســان رضـــوی بــا بــیــان اینکه 
12درصد کودکان 5 تا 6 سال دارای 
اختالالت اضطرابی یا شبه اضطرابی هستند، 
گفت: خشونت والدین و نزاع های خانوادگی، 
تأثیر بسیار منفی بر سالمت روان کودکان دارد.

به گــزارش قدس آنالین، غالمحسین دلبری 
ــن دوره اجــــرای طــرح  ــرد: در آخــری ــ اظــهــار ک
غربالگری کودکان که از اواخــر سال 9۸ آغاز 
و تا تیرماه 99 ادامه داشت، 9 هزار کودک در 
سراسر استان مورد غربال و پرسشگری قرار 
گرفتند که از این تعداد 2 هــزار و 6۰۰ کودک 

مشکوک به اضطراب تشخیص داده شدند.
ــان مشکوک  ــودک وی یــــادآور شـــد: از مــیــان ک
هــزار و 175 کــودک مــورد درمــان قــرار گرفتند و 
بقیه مراجعان نیاز به درمان نداشتند اما پدر 
و مادرشان درباره مهارت های ارتباطی والدین 
با فرزندان مــورد مشاوره و آمــوزش قرار 

گرفتند.

دلبری گفت: طرح غربالگری اضطراب کودکان 
5 و 6 سال از سال 93 در کشور به اجرا درآمده و 
بر اساس نتایج آن، میزان اضطراب در کودکان 
خراسان رضوی به طور میانگین حدود 12درصد 

که تقریباً معادل نرم جهانی است.
وی یادآور شد: در سال جاری، شکل حضوری 
ــراجــعــات تغییر کــــرده و ســـامـــانـــه ای بـــرای  م
والدین این کودکان طراحی شده که به نشانی
 crm.behzisti.ir در دســـتـــرس خــانــواده هــا 
قــرار دارد. دلبری اضافه کــرد: همین سامانه، 
چنانچه نیاز باشد مشاوران را معرفی می کند 
و مراجعان می توانند نوبت آنالین بگیرند. در 
مراکز مشاوره، چنانچه تشخیص قطعی شود 
جلسات مشاوره و آموزش برای خانواده طراحی 
و اجرا می شود. وی تصریح کرد: آن طور که نتایج 
غربالگری نشان می دهد میزان اضطراب در 
کودکان خراسانی در سال های گذشته، با شیب 
مالیمی در حال افزایش بوده اما هنوز از سطح 

نرم جهانی فراتر نرفته است.

روســـتـــای  کاهانی  مهدی 
ــه در 4۰ کیلومتری  ــرســالن ک ب
جنوب شرق قوچان در دهستان 
دوغائی واقع شده، به دلیل دارا بودن صخره و 
غارهای تاریخی و طبیعت سرسبزش، یکی از 
مکان های گردشگری پرطرفدار خراسان است.

ایــن منطقه ییالقی دارای آب وهـــوای معتدل 
کــوهــســتــانــی اســـت و بــیــش از3۰درصـــــــد از 
مساحت آن را باغ های میوه تشکیل می دهند. 
وجود جاذبه های طبیعی مانند آبشار، غارها، 
باغ های میوه و همچنین آثار تاریخی مربوط به 

دوره ایلخانان، این روستا را متمایز کرده است.
ــنـــی و  ــنـــگ غـ ــرهـ روســـــتـــــای بــــرســــالن بــــا فـ
منحصربه فرد، از روســتــاهــای فارس نشین 
بــا قومیت تــات شهرستان قــوچــان اســت که 
مشاهیر بزرگی همچون حاج قربان سلیمانی 
- از بخشی های معروف شمال خــراســان- را 
ــرورش داده اســـت. از ســوی دیگر معماری  پـ
صخره ای روستای برسالن به عنوان یک اثر 

تاریخی ارزشمند، به ثبت آثار ملی ایران رسیده 
ــن آثـــار تاریخی در دامــنــه کــوه هــای  اســـت. ای
محمدبیکو هودانلو قرار دارند و قدمت آن ها به 

سده 6 تا 1۰ قمری بازمی گردد.
تاریخچه این روستا مصادف است با ورود قوم 
آلپ ارسالن که در دره ای سرسبز سکنا گزیدند 
و این منطقه را به نام آلپ ارســالن نام گذاری 
کردند و به مرورزمان به برسالن تغییر نام یافت.

عضدالدین ابوشجاع آلپ ارسالن، پسر چغری 
بیک داوود، دومین شاه از سلسله سلجوقی در 
ایران بوده است. او پس از اسالم آوردن، نام خود را 
به محمد تغییر داد و به  خاطر شجاعت هایی که 
نشان داد، لقب آلپ ارسالن گرفت که در ترکی 
به معنای شیر شجاع اســت. او پس از ساکن 
کــردن قــوم خویش در منطقه برسالن امــروزی 
حاکم خراسان شد و پس از عمویش )طغرل( به 
سلطنت رسید. ترکان در زمان تسلط او بر ایران، 

وسعت قلمرو خود را به حد ایــران دوره 
ساسانی رساندند.

 اضطراب کودکان در خراسان رضوی 
روند افزایشی دارد

»روستای برسالن« 
گشت و گذاری در قلمرو شیر شجاع

پـــــــس 
از گــذشــت 

روزه   2۰ ــت  ــ ــل ــهــ ــ م
رئیس جمهور بـــرای حــل مشکالت کــارگــران 
معدن پروده طبس، مسئوالن خراسان جنوبی 

از تحقق این وعده ها خبر دادند.
حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی در شهریور 
امسال سفری به خراسان جنوبی داشتند که 
یکی از برنامه های این سفر بازدید از معدن 
زغال سنگ پروده طبس و نشستن پای درد دل 
کارگران آن منطقه بود. کارگران نیز گالیه های 
خود را در زمینه حقوق، بیمه و مسائل رفاهی 

مطرح کردند.
رئیس جمهور در این دیدار مهلت 2۰ روزه ای را 
برای حل مشکالت آنان مشخص کرد و تأکید 

کـــــــــــرد 
نـــــــــــــظـــــــــــــام 
پــیــمــان کــاری در کشور 
ــارگــران بــابــت حــقــوق و  بــایــد اصـــالح شــود تــا ک
دستمزد و بیمه خود دغدغه نداشته باشند. 
حــال بــا گــذشــت 2۰ روز از آن مهلت پیگیر 
موضوع شدیم که چه میزان از این مشکالت 

مرتفع شده است.
عــبــاس جــرجــانــی، رئــیــس ســازمــان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبی در گفت وگو با 
خبرنگار مهر اظهار کرد: در زمینه استراحتگاه 
کارگران ۸۰ درصد تعمیرات الزم در ساختمان 
انــجــام شــده اســت و در مــورد ساختمان های 
جدید نیز در مهلت 2۰ روز نمی توانستیم 
ســاخــتــمــان جـــدیـــدی احــــــداث کــنــیــم ولــی 

پیگیری های کار در حال انجام است.
وی بــا بیان اینکه یکی از گالیه های کــارگــران 
مــعــدن تــفــاوت حــقــوق آنـــان بــا حــقــوق شرکت 
زغــال ســنــگ طبس بـــود، بــیــان  کـــرد: بــراســاس 
پیگیری هایی که از اداره کل کار، رفاه و تأمین 
اجــتــمــاعــی داشـــتـــه ایـــم، پـــس از بــررســی هــا، 
دریافتیم تعداد معدودی از کارگران از گروه 7 
باید به ۸ ارتقا می یافتند که در احکام مهرماه 

لحاظ شده است.
وی در زمینه موضوعات مرتبط با بیمه کارگران 
معدن و گالیه آنان در زمینه تفاوت در میزان 
حــقــوق دریــافــتــی بــا لیست بــیــمــه ای کــارگــران 
بــه ســازمــان تــأمــیــن اجــتــمــاعــی، یــــادآور شــد: 
اصــالحــات در ایــن زمینه نیز صــورت گرفته و 

تغییرات از اول سال 14۰۰ لحاظ شده است.

پيگيریپيگيری

نواقص بیمه ای 
کارگران معدن 
طبس اصالح شد

مردان آسمانی 

خبر

آسيب پنهان خراسان گردی

نام شهید: سرلشکر خلبان مسعود امیری دربان
تاریخ تولد: یکم فروردین 1323

محل تولد: مشهد
تاریخ شهادت: دوازدهم مهر 1359

محل شهادت: شرق بغداد
مسئولیت: رئیس شعبه جنگ افزار معاونت 

عملیات پایگاه نهم شکاری
گلزار: جاویداالثر

سرور هادیان: یکم فروردین 1323 در مشهد 
متولد شــد. وی پــس از پــایــان تحصیالت در 
اسفند 1343 وارد نیروی هوایی شد و پس از 
طی دوره پیشرفته پــرواز در آمریکا، به ایــران 
بازگشت و به عنوان خلبان اف5 انتخاب و در 
گردان 1۰1شکاری پایگاه یکم مهرآباد مشغول 
به خدمت شد. با ورود جنگنده اف4 به نیروی 
هوایی خیلی سریع برای پــرواز با این جنگنده 
ــردان 3۰1 شکاری  انتخاب و در نهایت در گـ

همدان مشغول به خدمت شد. 
ــای ابــتــدایــی دهـــه 5۰ بـــه گـــردان  ــال هـ در سـ
72تاکتیکی شیراز و پس از مدتی به گــردان 
12شکاری مهرآباد ملحق شد. پس از پیروزی 
انــقــالب بــه عــنــوان رئــیــس شعبه جنگ افزار 
معاونت عملیات پایگاه نهم شکاری مشغول 
ــود. بــا شــروع جنگ تحمیلی به  بــه خدمت ب
مقابله با دشمن برخاست و به پایگاه سوم 
ــد. ســاعــت 6 صــبــح روز  شــکــاری منتقل شـ
دوازدهـــم مهر 1359 دو فــرونــد اف4 )شماره 
یک به خلبانی سرگرد فرج هللا براتپور و کمک 
ستوان یکم بهمن سلیمانی و شــمــاره دو به 
خلبانی سرگرد مسعود امیری دربان و کمک 
ستوان یکم خسرو جعفری( به قصد بمباران 
پاالیشگاه الدوره بغداد به پرواز در می آیند. هر 
جنگنده مجهز به 6 بمب بود. با رسیدن روی 
هــدف، پاالیشگاه به شدت بمباران می شود، 
ولی در راه بازگشت هواپیمای شماره 2 در شرق 
بغداد مورد اصابت یک موشک زمین به هوا 
قرار می گیرد که به دلیل ارتفاع پایین متأسفانه 
خلبانان موفق به خروج نمی شوند و به شهادت 
می رسند. پیکر ایــن شهید بــزرگــوار هنوز به 

میهن بازنگشته است. 
روحش شاد

واکسینه شدن ۳۵ هزار کارگر 
در شهرک های صنعتی استان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان 
رضوی گفت: در حال حاضر 35 هزار نفر از جامعه 
کارگری بخش صنعت در شهرک های صنعتی و 
نواحی آن  در خراسان رضوی دز اول واکسن کرونا را 

دریافت کرده اند. 
ــرد: از روز 21 مــرداد  ــهــرامــی زاده اظــهــار کـ علی ب
ــود،  ــا روز مــلــی صــنــایــع کــوچــک ب کــه مــصــادف ب
واکسیناسیون جامعه کارگری بخش صنعت در 
مراکز تجمیعی تخصصی شهرک های صنعتی 

استان آغاز شد. 
رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی در خصوص مراکز واکسیناسیون 
کـــارگـــران عــنــوان کـــرد: در حـــال حــاضــر 12 مرکز 
تخصصی تجمیعی در شهرک ها و نواحی صنعتی 
برای واکسیناسیون جامعه کارگری داخل و خارج از 
شهرک ها با همکاری شرکت های خدماتی همان 

شهرک ها دایر شده است. 
بهرامی زاده با بیان اینکه تاکنون 35 هزار کارگر از 
77 هــزار کارگر شهرک های صنعتی و نواحی آن  
در خراسان رضوی دز نخست واکسن را دریافت 
کرده اند، عنوان کرد: دریافت دز دوم واکسن نیز از 
1۸ شهریور آغاز شده و تعدادی از کارگران در حال 
دریافت واکسن هستند. در حال حاضر در بیشتر 
ــدون مــحــدودیــت سنی  شــهــرک هــای صنعتی بـ

واکسیناسیون درحال انجام است.
 

در 6 ماه نخست سال جاری

  »2۵4 حلقه چاه غیرمجاز« 
در مشهد مسلوب المنفعه شد

ــر و  ــار پـ ــ ــور مــنــابــع آب مــشــهــد از آمـ ــ مـــدیـــر امـ
مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز، توقیف 
 دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز در محدوده 
زیــرپــوشــش امـــور منابع آب مشهد در 6 ماهه 

نخست سال جاری خبر داد .
به گــزارش روابــط عمومی شرکت آب منطقه ای 

خراسان رضوی، محمد برزویی گفت: 
پیرو اقــدام هــای صــورت گرفته در 6 مــاه نخست 
ــور و گــروه هــای  ــال14۰۰، تــوســط هــمــكــاران امـ ــ ســ
گشت و بــازرســی بــا همكاری نــیــروی انتظامی و 
دستور قضایی، تعداد 254 حلقه چاه غیرمجاز در 
محدوده زیر پوشش امور )شهرستان های مشهد، 
چناران، گلبهار، طرقبه- شاندیز و فریمان( پر و 

مسلوب المنفعه شده است.

ــادی صــاحــبــقــرانــی  حــجــت االســالم هــ
ــی، مـــدیـــرکـــل تــبــلــیــغــات  ــان ــســت ــل گ

اســالمــی خــراســان رضــوی اظهار 
کــرد: براساس آخرین تصمیم 

ستاد استانی مقابله با کرونا، 
پــیــاده روی کــاروانــی زائـــران 
پیاده بــرای شهادت امام 
رضا)ع( به سمت مشهد 
مــقــدس مــمــنــوع اســت 
و ایــــن تــصــمــیــم را به 
تمامی کاروان ها ابالغ 

کرده ایم.
ــزود: هیچ گونه  ــ وی افـ
ــرای حرکت  ــ مــجــوزی ب
ــران پــیــاده و  کــاروانــی زائـ
اســـکـــان آن هــــا در ایـــام 
منتهی به شهادت امام 

رضا)ع( صادر نخواهد شد. 
دســتــه روی در روز شهادت 

ــا)ع( بــه سمت حرم  امـــام رضــ
مطهر رضــوی ممنوع اســت اما 

ــزاداری می توانند به  دسته های عـ
صــورت محلی در ایــن روز بــا رعایت 

دســتــورالــعــمــل هــای بــهــداشــتــی، مراسم 
مذهبی خود را برگزار کنند.

 ممنوعیت حرکت 
کاروان های زائران پیاده 

رئیس پلیس راهــور خراسان رضــوی با 
تأکید بر سراسری بودن محدودیت 
تردد شبانه گفت: محدودیت های 
تــردد شبانه در مشهد در ایام 

پایانی ماه صفر پا برجاست.
ســـرهـــنـــگ حـــمـــیـــدرضـــا 
دهــنــوی در گــفــت وگــو با 
فارس اظهار کرد: پس از 
بررسی مصوبات جلسه 
ستاد استانی مقابله 
با کــرونــا، اطالع رسانی 
از وضــعــیــت ترافیکی 
مــشــهــد در روزهــــــای 
پایانی صفر را به زائران 

گرامی انجام می دهیم.
ــت؛ در ایــام  گفتنی اســ
ــی خــــاص مشهد،  ــارتـ زیـ
مــحــدودیــت هــای ترافیکی 
بیشتر در مسیرهای منتهی 
ــه حـــرم مطهر رضـــوی شامل  ب
میدان شهدا، تقاطع شهید گمنام، 
پنجراه نواب صفوی و میدان بسیج، 
تقاطع شهید انــدرزگــو، چــهــارراه شهدا 

اعمال می شود.

محدودیت های ترافیکی مشهد 
در ایام پایانی صفر 

مقدم          ابوالمؤید بلخی، شاعر و نویسنده ایرانی 
سدٔه چهارم قمری، زاده بلخ و هم دوره سامانیان است. 

اثر اصلی او شاهنامه بزرگ مؤیدی است که به نثر 
نوشته شده و شاهنامه بزرگ و شاهنامه 

ابوالمؤید نیز خوانده می شود و گويا از 
همه شاهنامه های منثور فارسی که در 

قرن چهارم تأليف شده، قدیمی تر و 
مهم تر بوده و مهم ترین اثر تاریخی 
است که در دوره سامانیان نوشته 

شده است.
ابوالمؤید بلخی همچنین نخستین 
کسی اســت کــه داســتــان یوسف 
و زلیخا را به نظم کشیده است. 

ــارش از  با وجوداین تقریباً تمام آث
میان رفته  و اطــالع چندانی دربــاره 

زندگی وی در دست نیست. تاریخ 
سیستان، اثری به نام کتاب گرشاسپ 

)گرشاسپ نامه( و نیز اخبار نریمان، از 
وی نام می برد که احتماالً جزئی از شاهنامه او 

بوده است. قدیمی ترین کتابی که از این اثر نام برده »تاریخ 
بلعمی« است که خود به تاریخ 352 قمری نوشته شده 
است. شاهنامه ابوالمؤید، کتابی در شرح تاریخ و 
داستان های ایران باستان و شامل بسیاری 
از روایـــات و داستان های ایرانیان از 
پهلوانان و پادشاهان است 
که بیشتر آن ها 

مانند اخبار آغش و هادان )از پهلوانان عهد کيخسرو( 
و کی شکن )برادرزاده کیکاووس(، در شاهنامه فردوسی 

و ساير منظومه های حماسی، متروک مانده و يا 
به اختصار سخن گفته شــده اســت. اگر 

گرشاسپ نامه را بخشی از این کتاب 
بشماریم، تنها بخش برجای مانده از 

آن، همان بخش هایی است که در 
تاریخ سیستان آمده است.

ــی در  ــالمـ در ســـرزمـــیـــن هـــای اسـ
سده های میانه، گرایش به فانتزی 
چنان شایع بود که موجب پدید 
ــه نــام  آمـــدن نـــوع ادبـــی خــاصــی ب
عجایب شد که ریشه در باورها، 
سنن و فرهنگ مردمان هر منطقه 
داشته است. این عجایب حتی اگر 
در اصل واقعی بوده، به مرور شاخ و 

برگ گرفته و با اغراق، جنبه تخیلی آن 
بیشتر شده است.

 ابوالمؤید بلخی احتماالً دیوانی هم داشته 
 که اشعار پراکنده ای از آن در تذکره ها و فرهنگ های لغت 

نقل شده است. 
 بــــــــــه اســــــــتــــــــنــــــــاد بــــــــرخــــــــی روایــــــــــــــــات 

و پژوهش ها، »عجائب البلدان« اثر دیگر 
 ابوالمؤید اســت که در قــرن چهارم 

و اوایــل قرن پنجم مشهور 
بوده  است.

»ابوالمؤید بلخی« نویسنده نخستین شاهنامه منثور

نام آوران خراسان
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