
رئیس اداره مخاطرات اداره کل زمین شناسی منطقه 
شمال شرق گفت: متأسفانه وضعیت دشت مشهد- 
چناران به دلیل برداشت های زیاد آب از سفره های 
آب زیرزمینی فوق بحرانی است. هادی شریفی در 
فرونشست  وضعیت  مــورد  در  ایسنا  با  گفت  وگو 
دشــت هــای خــراســان رضــوی عنوان کــرد: سه سال 
پیش قرار شد مطالعاتی شروع و نقشه نرخ نشست 
و میزان ریسک دشت مشهد تهیه شود، اما ستاد 
بحران استان بودجه ای برای پیش بینی و پیشگیری 
از این موضوع تخصیص نداد. در مجموع شرایط به 
گونه ای است که بیشتر تخصیص بودجه ها برای بعد 
از به وقوع پیوستن اتفاق ها و بحران هاست. وی افزود: 
با پیگیری های انجام شده از ستاد بحران کشور، مبلغ 

ــومــان بـــرای تهیه  ۳۰۰مــیــلــیــون ت
در  ــافــت.  ی تخصیص  نقشه ها 
مرحله نخست از ۶دشت یعنی 
ــای مــشــهــد، نــیــشــابــور،  دشـــت هـ

جوین، بردسکن، کاشمر و ...

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی:

مدیران باید مانع زدا باشند نه مانع زا 
وضعیت  

 فوق بحرانی دشت 
مشهد- چناران
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 ایجاد ۵۴۱فرصت شغلی 
با تشکیل تعاونی   

شهردار مشهد خواستار شد
 تعیین تکلیف سریع 

ساختمان های ناایمن 
 ۴89 حلقه چاه غیرمجاز 

در مشهد پر شد

جای خالی سرمایه گذاری 
خصوصی در خراسان شمالی
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با ورود مقام قضایی در دادســرای عمومی و 
انقالب ناحیه2 مشهد به تاریکخانه اقدامات 
مشکوک یک مدیرمیانی در شهرداری مشهد، 
مشخص شد او با ترفندی از پیش طراحی 
شده از راننده کامیون های حمل بتن)میکسر( 

رشوه دریافت می کند تا تخلفات آن ها لو نرود 
پــای میز محاسبه و اجــرای قانون کشیده  و 
نشوند! با دریافت گزارشی از سوی ضابطان 
دستگاه قضایی مبنی بر وجود سوءجریان در 
یکی از بخش های سازمان حمل ونقل و ترافیک 

اولیه  کــه مستندات  بــود  شــهــرداری مشهد 
و خام ماجرا بــرای پیگیری به یکی از شعب 
بازپرسی در دادســرای ناحیه2 مشهد ارجاع 
شد. از همین رو باتوجه به اینکه پای یک مدیر 
غیرقانونی  وجوه  دریافت  موضوع  در  میانی 

میان بود، مقام قضایی تحقیقات ویژه ای در  در 
این زمینه آغاز کرد. چندین استعالم و بررسی 
پرونده  بــازپــرس  توسط  گرفته  صــورت  دقیق 
تا حدود زیادی مهر تأییدی بر وجود اقدام های 

مجرمانه در این پرونده زد...

یکی از کارکنان  شهرداری مشهد بازداشت شد

حل وفصل جریمه خاطیان در اتاق کارمند متخلف!
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

      صفحه  1 خراسان
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جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بط��ور فوق الع��اده ش��رکت تعاون��ی فراورده های پاس��توریزه ش��یر مرتع مش��هد )نوبت 
دوم( در س��اعت 8/30 صب��ح روز  دوش��نبه  م��ورخ 1400/11/11 در مح��ل کارخان��ه واقع در مش��هد س��ه راه فردوس��ی 
بل��وار ش��اهنامه 76 کوچ��ه اقاقی��ا- جه��ت رس��یدگی و تصمیم گیری در خص��وص موارد زیر تش��کیل میگ��ردد حضور 
به��م رس��انند و در ص��ورت ع��دم امکان حض��ور عضوی می ت��وان حق حض��ور و اعم��ال رأی خ��ود را به عض��وی دیگری 
و ی��ا نماین��ده تام االختیار واگ��ذار نماید و تعداد آرای وکالتی هر عضو س��ه رأی و غیر عضو ی��ک رأی خواهد بود. ضمنًا 
چنانچ��ه ه��ر یک از اعضاء تمایلی به کاندیداتوری س��مت بازرس��ی تعاونی را داش��ته باش��ند تقاضای کتب��ی خویش را 
حداکث��ر ت��ا تاری��خ   1400/11/1  ب��ه دفتر ش��رکت تعاونی ب��ه آدرس فوق الذک��ر ارائه و همچنین می توانند نس��بت به 
بررس��ی گزارش��ات هیئت مدیره و بازرس و در صورت های مالی و یادداش��ت های مالی س��ال 1399 کسب اطالع نمایند.

دستورجلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در مورد عملکرد شرکت تعاونی در سال 1399

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره صورت های مالی و یادداشت های مالی 1399
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهاد هیئت مدیره برای سال مالی 1400 شرکت

4- طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه شرکت تعاونی در سال مالی 1399
5- تصویب تجدید ارزیابی شده دارائی های شرکت بر اساس گزارش هیئت کارشناسان دادگستری و تفویض اختیار 

به هیئت مدیره در مورد فروش آن
6- انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای سال 1400

هیئت مدیره شرکت تعاونی فراورده های پاستوریزه شیر مرتع

آگهی دع�وت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ش�رکت تعاون�ی فرآورده های 
پاستوریزه شیر مرتع مشهد- نوبت  دوم          تاریخ انتشار: 1400/10/26
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   ایجاد ۵۴۱ 
فرصت شغلی با 
تشکیل تعاونی   
اشرفی، مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان 
جنوبی گفت: از آغاز 
امسال ۵۴۱ فرصت 
شغلی با تشکیل 
۳۲تعاونی جدید 
در استان ایجاد شد. 
تعداد اعضای این 
تعاونی ها هزار و 
۲۳نفر است. 

خبر معاون پیشگیری از وقوع جرم 
دادگــســتــری خــراســان رضــوی 
گــفــت: اصـــاح مجرمان تنها 
ــدان نیست، بلکه  ــ وظیفه زن
همه مــا وظیفه پیشگیری از 
وقوع جرم را داریم. ما همه یک 
وظیفه فردی داریم و یک وظیفه اجتماعی؛ کار ما 
نباید تنها به رسیدگی پرونده ها ختم شود بلکه باید 
پرونده ها را از جوانب مختلف مدیریت کنیم.به 
بیان ساده اولویت مدیران باید مانع زدایی باشد نه 
اینکه با تصمیمات خود منجر به ایجاد مانع شوند.

رئیس دادگستری شهرستان زبرخان هم گفت: با 
توجه به وضعیت اقتصادی موجود که در زندگی و 
معیشت مردم مشکل ایجاد شده، وجود فعاالن و 
تاشگران عرصه صنعت و ورود آن ها به مسائل 
اجتماعی می تواند آسیب های اجتماعی را کاهش 
دهد. دهنوی افزود: آمار بزهکاری ارتباط مستقیم 
با وضعیت اقتصادی، تورم و بیکاری دارد وظیفه 
مــاســت کــه از تولید و صنعت حمایت کـــرده و 
از ظرفیت مــدیــران صنایع در راســتــای کاهش و 

پیشگیری از وقوع جرم استفاده کنیم.

سهم 50درصدی جرم اولی ها  ◾
در ادامــه این جلسه مدیرکل سازمان زندان های 
ــد ورودی  ــ خــراســان رضـــوی هــم گــفــت: ۵۰درصـ
زندان های ما جرم اولی ها هستند که بخش عمده 

جرایم تحت تأثیر مسائل معیشتی است. 
جـــان فـــدا افــــزود: مــا بــایــد مــجــرمــان را بــه عنوان 
آسیب دیده اجتماعی تلقی و به آن ها توجه کنیم، 
چراکه اگــر یک جــرم از جامعه حــذف شــود کلی 
خسارت از جامعه کم شده و آثار آن به همه مردم 
مــی رســد. وی بــه مــدیــران صنایع گفت: مــا بــرای 
اشتغال زندانیان نیازمند همراهی و همکاری شما 

مدیران صنایع هستیم و این آمادگی را داریــم تا 
نیروی کار ارزان و بدون بیمه و با حداقل حقوق در 
اختیار صنایع بگذاریم و این تضمین را می دهیم که 
این افراد به خاطر اینکه تاکنون محبتی ندیده اند 

یکی از بهترین نیروهای هر واحد صنعتی شوند.
در ادامه دادستان شهرستان زبرخان نیز گفت: 
یکی از مسئولیت های مهمی که خــدا بر عهده 
هر کدام از ما گذاشته مسئولیت اجتماعی است 
و بنا بــه روایـــات دینی مـــردم عیال خــداونــد نــد و 
محبوب ترین افــراد کسانی هستند که از آن ها 

دست گیری کنند.
 رسولی افزود: مدیران صنایع و کارآفرینان شهرک 
صنعتی خیام واسطه خیر برای دیگران شده اند 
و با حمایت این مدیران تعداد ۲۰نفر از زندانیان 
و محکومان غیرعمد که به علت بدهی در زندان 
بــودنــد آزاد شــده و خــانــواده آن هــا توسط همین 

مدیران خیر مستمری دریافت می کنند. 
دادستان زبرخان خاطرنشان کرد: در جلسه ای 
که با مدیر شهرک های صنعتی استان و همچنین 
مدیر شهرک صنعتی خیام داشتیم مقرر شد 

تعداد پنج واحد صنعتی به متراژ هر واحد ۲۰۰متر 
توسط شرکت شهرک های صنعتی در اختیار 
انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قرار گیرد و به 
کمک مدیران خیر صنایع تجهیز و فقط در راستای 

اشتغال زندانیان استفاده شود.

ضرورت تفکیک زندانیان ◾
حــجــت االســام و المسلمین بـــرزو، امــام جمعه 
زبرخان هم گفت: صدمات اجتماعی و مشکات 
اقــتــصــادی و خــانــوادگــی مــوجــب شــده یــک فرد 
ناخواسته مرتکب یک بزه یا جرم شود کمک و 
دست گیری از آن هـــا، اجـــرای فرمان الهی است 
ــرای معاد هر انسان کمک به  و بهترین توشه ب

نیازمندان است.
در ادامــه جایی یکی از مدیران صنایع شهرک 
صنعتی خیام ضمن انتقاد از تفکیک نشدن 
زنــدانــیــان بــا جــرایــم مــتــفــاوت گــفــت: متأسفانه 
زندان های ما مانند یک دانشگاه است مسن ترین 
زنــدانــی به جوان ترین زنــدانــی آمـــوزش می دهد. 
ما احتیاج به بودجه  ای داریــم تا بتوانیم به جای 
ساختن زندان، فضاهایی را برای آموزش به زندانیان 
بسازیم تا صنایع هم بتوانند از تخصصی که این 

زندانیان در این مرکز فرا می گیرند استفاده کنند. 
در پایان حسینی، دادستان شهرستان نیشابور هم 
گفت: ما به تنهایی نمی توانیم مشکات اجتماعی 
را حل کنیم و اگر همه در کنار هم نباشیم محکوم 

و حاکم کردن مانند آب در هاون کوبیدن است. 
وی از مــدیــران صنایع خواست به روستاهای 
اطـــراف شهرک صنعتی و همچنین نیشابور 
نگاه ویژه ای داشته باشند تا با کمک کردن خود 
درخصوص فضاهای ورزشی و آموزشی، اوقات 
فراغت نوجوانان و جوانان در مسیر پیشرفت 

علمی و ورزشی پر شود. 

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی:

مدیران باید مانع زدا 
باشند نه مانع زا 

خبرخبر
روزروز

۱۳00دانش آموز خراسان جنوبی در آرزوی تحصیل
در حال حاضر هزار و ۳۰۵ دانش آموز بازمانده از تحصیل 
در خــراســان جنوبی هستند کــه فقر مــالــی، کــودکــان 
بد سرپرست، ازدواج زودهنگام، مهاجرت و کوچ نشینی 

از مهم ترین دالیل ترک تحصیلشان است.
به گـــزارش تسنیم، معاون آمـــوزش ابتدایی اداره کل 
ــرورش خراسان جنوبی اظهار کــرد: حدود  آمــوزش و پ

ــای مختلف  ــزار دانــش آمــوز دختر و پسر دوره هـ هـ  18۰
تحصیلی و پیش دبستانی در ۲هزار و 7۰۰ مدرسه استان 

خراسان جنوبی تحصیل می کنند.
 زمانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون هزار 
و ۵۲9 دانــش آمــوز بازمانده از تحصیل در ایــن استان 
شناسایی و از این تعداد ۲۲4 نفر جذب شده اند، گفت: 

ــار، در حــال حاضر هــزار و ۳۰۵  باتوجه بــه آخــریــن آمـ
دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم که از این تعداد 

6۳7 دختر و بقیه پسر هستند.
وی با اشاره به اینکه 1۰۰درصد این دانش آموزان مربوط 
به دوره ابتدایی از پایه اول تا ششم هستند، تصریح کرد: 
عمده دانش آموزان بازمانده از تحصیل مربوط به مرکز 

استان و چهار شهرستان مرزی خراسان جنوبی هستند.
زمــانــی بــا بــیــان اینکه پراکندگی جمعیت و دوری از 
مدرسه در برخی نقاط موجب بازماندن دانش آموزان 
از تحصیل شده است، افزود: در اقدام ابتکاری هزار و 
دانــش آمــوزی که در آستانه ترک تحصیل بودند با   1۰۰

تأمین ایاب و ذهاب به تحصیل ادامه دادند.

خبر خوب
آزادی زندانیان

   مرشدلو   به همت مدیران خیر صنایع شهرک 
صنعتی خیام شهرستان زبرخان تعداد ۲0زندانی 

غیرعمد به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان 
رضوی در جلسه قدردانی از این مدیران گفت: یکی 

از اهداف قوه قضائیه که به جد پیگیری می شود و 
در راستای سیاست های راهبردی این قوه است 
حمایت از سرمایه گذاری مشروع، صنعت، تولید 
و کارآفرینی است که این امر در خراسان رضوی 

نهادینه شده است.

سیدامیر مرتضوی افزود: با اهتمام خاص رئیس 
دادگستری، دادستان و فرماندار شهرستان زبرخان 
و استفاده از ظرفیت صنایع و کارآفرینان و همراهی 
خوب آن ها در این منطقه شرایط آزادی تعدادی از 

زندانیان و اشتغال آن ها مهیا شده است.

وی گفت: در خط مقدم کشور جبهه اقتصادی ما 
همین مدیران صنایع هستند و بر ما تکلیف شده تا از 
آن ها حمایت کنیم. ورود دستگاه قضایی شهرستان 
زبرخان به مسائل اجتماعی با نگاهی متفاوت تر از 

سراسر کشور قابل قدردانی است .

شهردار مشهد خواستار شد

تعیین تکلیف سریع 
ساختمان های ناایمن 

شهردار مشهد گفت: سازمان آتش نشانی 
و دستگاه قضایی به موضوع ساختمان های 

ناایمن ورود کنند.
سیدعبدهللا ارجائی روز گذشته در مراسم 
بهره برداری از ۳۲پروژه حوزه خدمات شهری 
افزود: متأسفانه تعدادی ساختمان در شهر 
داریم که از ایمنی کافی برخوردار نیستند، 
مــالــکــان ایـــن امــاکــن بــایــد در حـــوزه ایمنی 
ساختمان  هایشان را تعیین تکلیف کنند، 
حتماً باید حادثه ای مانند پاسکو ایجاد شود 

تا مورد توجه قرار بگیرد! 
بــه گـــزارش پایگاه اطــاع رســانــی شــهــرداری 
مشهد، ارجائی تصریح کرد: از مدیرعامل 
ــان آتــش نــشــانــی و دســتــگــاه قضایی  ســازم
ــه بحث  ــه صـــــورت جــــدی بـ مـــی خـــواهـــم بـ
ساختمان های ناایمن ورود پیدا کنند، این 
ساختمان ها لحظه به لحظه برای مردم خطر 
دارند یک سرا در شهر وجود دارد که وقتی 
وارد آن می شوی احساس می کنی هر لحظه 
ریزش خواهد کرد، چه اصراری برای ماندن 
آن است درحالی که دستگاه متولی آن، پولی 
بــرای هزینه کــردن درخصوص ساماندهی، 

بازسازی و ایمن کردنش ندارد.
روز گذشته ۳۲ پروژه شهری در حوزه خدمات 
شهری ) ایستگاه آتش نشانی , 1۰ پل عابر 
پیاده , افتتاح ۳بازارعرضه ارزاق عمومی (

ــال به  بــا هزینه ای بیش از 6۰۰ میلیارد ری
بهره برداری رسید.
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در استان

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
73
07

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
65
60

ج
/1
40
81
75

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
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ط
/1
40
86
42 0915 0 400 536

لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

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
81
35

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

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

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"

09155597618-37532823

ط
/9
80
04
42

گازرسانی

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

ج
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

پ
/1
40
42
52

ط
/1
40
09
48

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 

پ
/1
40
42
53

ط
/9
91
17
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

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

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

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی



۷ حفار 
غیرمجاز سر از 
زندان درآوردند

محمدی، رئیس 
اداره میراث 

 فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی 

تربت حیدریه به 
صداوسیما گفت: 

مأموران یگان حفاظت 
میراث فرهنگی و 
نیروی انتظامی 

شهرستان 
تربت حیدریه هفت 

حفار سابقه دار 
حوزه میراث فرهنگی 

را هنگام حفاری 
دستگیر و ادوات آن ها 

را توقیف کردند.

خبرخبر
روزروز

رد پــــــای تـــخـــلـــف در  ◾
سازمان ترافیک شهرداری

ــه مـــســـتـــنـــدات  ــ ــه بـ ــوجــ ــ ــات ــ ب
جــمــع آوری شــده معلوم شد 
فرد مد نظر که یکی از مدیران 
میانی در سازمان حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری مشهد بود با اجرای نقشه ای 
سودجویانه مالکان خودروهای سنگین حمل 
بتن را در شهر مشهد سرکیسه می کند و در این 
مسیر نامشروع فــردی دیگر هم با او همراهی 
می کند تا مسیر نقد کــردن وجــوه را به راحتی 
پیش ببرد و از طرفی ردی از او در جایی باقی 

نماند!
ایــن مدیر متخلف کــه در گلوگاه قـــرار داشــت 
و پــرونــده هــای تخلف حــمــل بــتــن در یــکــی از 
فرایندهای کــاری از زیر دست او عبور می کرد، 
ابتدا با شناسایی راننده هایی که خالف قوانین 
عمل می کردند و به جای اینکه مقدار مشخصی 
بتن بارگیری کنند سقف حمل ایــن نــوع بــار را 
در شهر رعــایــت نــمــی کــردنــد، کـــاری مــی کــرد تا 
رفــت وآمــد هــای آن هــا به دفترش طوالنی و فرد 

خاطی از دویدن های بسیار خسته شود.

فشار روی طعمه ها برای اجرای نقشه  ◾
در ادامــه وقتی خوب مالکان خودروهای مذکور 
که احتمال هم داشــت خــودرو سنگین آن هــا به 
پارکینگ منتقل شده باشد، درمانده می شدند 
اصلی ترین قسمت نقشه را عملیاتی می کرد. 
ابتدا برای آنکه بازهم فشار روانی روی ذهن این 
افراد باشد، مدعی می شد جریمه تخلفات صورت 
گرفته آن ها چند ده میلیون تومان است، همین که 
این اعداد به گوش راننده میکسربتن می رسید 
هوش از سرش می پرید و به التماس می افتاد تا 

هرطور شده این جریمه کم یا نادیده گرفته شود.
اما هرچه راننده بیشتر به زمین و آسمان می زد، 
مدیر میانی شــهــرداری مشهد بیشتر قند در 
دلش آب می شد و درنهایت به مالک خودرو 

اعالم می کرد حاال ببینم چه می توان کرد!
 چــنــد روز بــعــد دوبـــــاره طــعــمــه را بــه دفــتــرش 
می کشاند و مدعی می شد فقط توانسته است 

چند میلیون تومان از آن را کم کند، بازهم آه و 
ناله های رانــنــده شــروع می شد و اینجا بــود که 
آخرین پــرده نمایش سودجویانه را اجــرایــی و 
اعــالم مــی کــرد چند میلیون چــک روز در ازای 
صفر کــردن تخلف باید بدهید. راننده هم که 
دیگر راهی نداشت و مبلغ اعالمی را از جریمه 
چند ده میلیون تومانی بهتر می دید، تسلیم 

خواسته های فرد متخلف می شد.
ــن مــدیــر میانی شــهــرداری بـــرای آنکه  حتی ای
مسئوالن نظارتی در شهرداری مشهد متوجه 
ــای ســودجــویــانــه او نــشــونــد از طعمه  ــدام هـ اقـ
می خواست مبلغ اندکی را با دستگاه کارتخوان 

شهرداری بکشد.
وقتی همه چیز روشـــن شــد، مقام قضایی از 
مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی 
می خواهد متهم پرونده را دستگیر و دیگر زوایای 
کار بررسی و شناسایی طعمه های این فرد هم در 

دستور کار قرار گیرد.

تفهیم سه اتهام به مدیر میانی ◾
پــس از آن ســرهــنــگ حــســیــن جــوانــبــخــت از 
کـــارآگـــاهـــان ایـــن اداره خـــواســـت بـــه ســرعــت 
دســتــورات قضایی اجــرا شــود، از همین رو فرد 
مذکور در یک عملیات پلیسی دستگیر و به مقر 

پلیس منتقل شد.
اقدام های چندروزه پلیس روی این پرونده منجر 
به شناسایی تعدادی از طعمه ها شد و درحالی 
که احتمال افزایش تعداد شکات متصور است، 
معلوم شد متخلف حدود هشت چک به ارزش 
چند ده میلیون تــومــان دریــافــت و پــس از آن 
چک ها را به همدستش تحویل می داد تا او برای 
نقد کردن چک ها به بانک مراجعه و پس از آن 
فقط پول نقد برایش بیاورد تا او لو نرود که فرد 

دوم هم مورد شناسایی قرار گرفت.
با تکمیل پــرونــده مــورد اشــاره متهم به شعبه 
بازپرسی منتقل و با اتهاماتی نظیر پولشویی، 
تحصیل مال از طریق نامشروع واخــذ وجه از 
مردم برخالف قانون رو به رو و پس از تفهیم این 
موارد با دستور بازپرس پرونده راهی زندان شد تا 
دیگر ابعاد این اقدام نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

یکی از کارکنان  شهرداری مشهد بازداشت شد

حل وفصل جریمه خاطیان 
در اتاق کارمند متخلف!

متهم پس از انتقال به شعبه بازپرسی با اتهاماتی نظیر پولشویی، تحصیل 
مال از طریق نامشروع واخذ وجه از مردم برخالف قانون رو به رو و پس از 
تفهیم این موارد با دســتور بازپرس پرونده راهی زندان شد تا دیگر ابعاد 

این اقدام نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
گزيدهگزيده

خبر

محکومیت 2 هزار میلیارد ریالی 
متخلفان صنفی 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی 
گــفــت: از ابـــتـــدای امــســال تــاکــنــون مجموع 
پرونده های وارده به شعب تعزیرات حکومتی 
ــزار و ۹۸۶فـــقـــره و مــجــمــوع تــعــداد  اســتــان ۵هــ
پرونده های مختومه توسط این شعبه ها ۵هزار 

و ۸۵۰ پرونده بوده است. 
بــه گـــزارش فـــارس، حسین حسن پور تصریح 
کرد: مجموع محکومیت صادر شده برای این 
پرونده ها ۲ هزار و ۲۴۸ میلیارد و ۹۸۱ میلیون و 

۴۸۵ هزار و ۸۲۹ ریال بوده است.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
تعداد پرونده های وارده در بخش کاال و خدمات 
در شعب تعزیرات حکومتی استان ۲هــزار و ۲۲۶ 
فقره و تعداد پرونده های مختومه در ایــن مدت 
ــوده اســت. همچنین درصد  ۲هـــزار و ۱۷۵ فقره ب
پــرونــده هــای مختومه به وارده از ابــتــدای امسال 
تاکنون ۹۷.۷درصد و میزان محکومیت پرونده های 
رسیدگی شده در این بخش طی این مدت بیش از 
۷۶میلیارد ریال بوده است. حسن پور افزود: ۲هزار 
و ۹۷۰ پرونده تخلف در بخش قاچاق کاال و ارز 
تشکیل و متخلفان به پرداخت بیش از ۲ هزار و 

۱۶۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

در شهر3

WWW.QUDSONLINE.IR4102 یکشنبه 26 دی 1400    13 جمادی الثانی 1443   16 ژانویه 2022   سال سی و پنجم   شماره 9723  ویژه نامه

دستگیری عامالن خارج کردن نهاده های دامی از چرخه توزیع 
مــأمــوران پلیس امنیت اقتصادی خــراســان جنوبی یک 
فقره کالهبرداری و فــروش خــارج از شبکه نهاده دامــی در 

شهرستان بیرجند را کشف کردند.
جانشین انتظامی خراسان جنوبی به صداوسیما گفت: 
مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان اخباری مبنی بر 
اخالل در نظام اقتصادی در شهرستان بیرجند دریافت و 

موضوع را پیگیری کردند.
ــزود: مأموران با انجام بررسی  سرهنگ شجاعی نسب اف
و تحقیقات گسترده میدانی پنج کالهبردار که مسیر بار 
کامیون حامل نهاده های دامی به مقصد خراسان جنوبی 
را به استان یزد تغییر داده انــد شناسایی و در یک عملیات 

غافلگیرانه آن ها را دستگیر کردند.

وی با اشــاره به اینکه ارزش محموله شناسایی شده بنا بر 
نظریه کارشناسان ۱۵میلیارد ریال برآورده شده است، گفت: 

متهمان دستگیر شده به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی در تشریح یک پرونده دیگر هم بیان کرد: مأموران انتظامی 
شهرستان هنگام گشت زنی در محور های فرعی به یک وانت 
تویوتا دوکابین مشکوک شدند و به راننده آن دستور ایست 

دادند. راننده وانت تویوتا به محض مشاهده مأموران پلیس 
بر سرعت خود افــزود و متواری شد که مأموران با اقدامی 
منسجم و هماهنگ خودرو را متوقف کرده و در بازرسی از 
خودرو و پاک سازی مسیر تردد آن، ۱۳۹ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک 
و ۱۱۷ کیلو و ۸۰۰ گرم حشیش کشف شد. در این زمینه دو نفر 

هم دستگیر شدند.

پرونده روز
   عقیل رحمانی  با ورود مقام قضایی در 
دادسرای عمومی و انقالب ناحیه2 مشهد به 

تاریکخانه اقدامات مشکوک یک مدیرمیانی در 
شهرداری مشهد، مشخص شد او با ترفندی از 
پیش طراحی شده از راننده کامیون های حمل 

بتن)میکسر( رشوه دریافت می کند تا تخلفات آن ها 
لو نرود و پای میز محاسبه و اجرای قانون کشیده 

نشوند!
با دریافت گزارشی از سوی ضابطان دستگاه 
قضایی مبنی بر وجود سوءجریان در یکی از 

بخش های سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
مشهد بود که مستندات اولیه و خام ماجرا برای 
پیگیری به یکی از شعب بازپرسی در دادسرای 

ناحیه2 مشهد ارجاع شد. از همین رو باتوجه به 
اینکه پای یک مدیر میانی در موضوع دریافت وجوه 

غیرقانونی در میان بود، مقام قضایی تحقیقات 
ویژه ای در این زمینه آغاز کرد. چندین استعالم و 

بررسی دقیق صورت گرفته توسط بازپرس پرونده 
تا حدود زیادی مهر تأییدی بر وجود اقدام های 

مجرمانه در این پرونده زد.

ط
/1
40
09
71

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

ط
/1
40
78
75

قالیشویی و مبل
 شویی بزرگ

38766276 - 38792729
0915  123  6889-0902  123  6889 مدیریت: مهندس یاوری مهر

شستشوی کاماًل اسالمی
با دستگاههای تمام

اتوماتیک، متخصص در
 شستشوی فرشهای 
دست باف و ماشینی

با مواد نانو   نفیس
100 % تضمینی

شعبه 2: نبش سرافرازان 8

همه نقاط شهر

فیلم شستشوی قالی خودتون رو ببینید.

مبل شویی
تخصصی

طوسفارمد
شعبه 1: بین

روفوگریدالوران 47 و 49 

ط
/1
40
71
63

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464656

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

لکه گیری چای، قهوه، آب انار، 
جوهر، قطره آهن و ...

رضوی

ج
/1
40
55
77

ط
/1
40
90
07

تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

لوله بازکنی 
منصف 
رفع نم و 

بوبدون خرابی 
تشخیص با دستگاه 

100%تضمینی
50%تخفیف 

هاشمیه       38815136
سجاد             37660998 
احمدآباد     38459407
معلم            36032154
امام  رضا   38552579
وکیل آباد    35015132
کوهسنگی  38452905
قاسم آباد  36652284
پیروزی       38815136
تمام مناطق09151008325

ج
/1
40
94
05

ج
/1
40
57
47

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

ط
/1
40
70
77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی

حفاظتی  ایمنی  سیستمهای  دوره 
اعالم  مداربسته،  دوربین،  )دزدگیر، 
دربهای  تصویری،  آیفون  حریق، 
خانگی،  لوازم  تعمیر   ،) برقی 
 ،PLC و  صنعتی  برق  های  دوره 
تعمیرات  دوره  ساختمان،  برق 
های  دوره  کامپیوتر،  تخصصی 

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

دیپلم  های  مهارت  افزار،  نرم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

051-37285662
نبش مطهری جنوبی13

ط
/1
40
86
62

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

ط
/1
40
79
15

به یک نقاش و
یک صافکار نیازمندیم 

09355877708

ط
/1
41
00
03

1/ر
41

01
59

استخدام
شرکتی معتبر
 در صنعت آسانسور

 جهت کادر فنی
 یک نفر مهندس 

مکانیک 
با حداقل 2 سال 

سابقه کار در 
زمینه آسانسور 
با حقوق مکفی 

نیازمند است.
09153108112

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
58
67

ط
/1
40
59
73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ط
/1
40
81
34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

ضایعات آهن، آلومینیوم، مس
برنج، چدن و غیره به 

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

ط
/1
40
88
31

ضایعات
حاضری 

خرید انواع ضایعات آهن، 
آلومینیوم مس، برنج، در و 

پنجره و خرده ریز انباری 
ضایعات عمده هتل ها 

کارخانجات، ادارات 
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719

ج
/1
40
61
06

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

قصابی و دامداری

کارگرماهر

مشاغل گوناگون

خرید و فروش
ضایعات

ط
/1
40
09
72

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

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

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی



   اهدای  2هزارو 
600وسیله 
گرمایشی به 
مددجویان 
مجید الهی راد، 
مدیرکل کمیته امداد 
خراسان شمالی 
گفت: توزیع 2هزار 
و 603 سری لوازم 
گرمایشی به صورت 
رسمی آغاز شده 
است. در زمستان 
امسال برای تهیه 
وسایل گرمایشی 
منازل مددجویان 
بیش از 5میلیارد و 
100میلیون تومان 
هزینه شده است.

 

هواشناسی

باران و برف 
 خراسان جنوبی 
را فرا می گیرد

مدیرکل هواشناسی 
خراسان جنوبی گفت: 
براساس داده ها و الگوی 
نقشه های پیش یابی 
انتظار وزش باد شدید و 
گردوخاک را در استان 
داریم و تا روز سه شنبه 
هفته جاری رگبار باران 
و رعد و برق را خواهیم 
داشت.
خندان رو افزود: در 
مناطق مستعد احتمال 
بارش تگرگ و در مناطق 
مرتفع و کوهپایه ای و 
گردنه ها بارش برف قابل 
پیش بینی است. در 
جاده های کوهستانی 
تشکیل مه و کاهش دید 
افقی ناشی از آن را نیز 
پیش بینی می کنیم.
وی گفت: پرهیز از چرای 
دام و توقف در حاشیه 
مسیل ها، پرهیز از 
صعود به ارتفاعات، 
پاک سازی آبراهه ها، 
احتیاط در عبور و مرور 
وسایل نقلیه را توصیه 
می کنیم.
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افقی  ◾
 1. مرغ سحر ناله سرکن / ... 2. جانور 
عظیم الجثه – کشور افالطون – واسطه 
احضار ارواح 3. طایفه کم حرف ایرانی – 
خنده رو – مخترع تلفن – معمای فرنگی 
4. ابزار ورزش وزنه برداری – قادر – مادر 
ورزش هـــا 5. شهر پــرفــروغ – ناشایست 
- قیمت 6. اجازه نامه – جغد – درخت 
نوشابه 7. گیاه سرشویی – اکثر – از آن 
ــس اســتــفــاده می کنند   در ســاخــت واکـ
ــر فــارســی مـــوس –  نـــام پسرانه  ــراب 8. ب
فرنگی 9. فالپی رایانه – سبزی خوردنی 
– از چهارعمل اصلی ریاضیات 10. گیاه  
آویشن- جعبه نصب قطعات رایانه - 
افت 11. جهت – کتاب تقلید – اسباب 
ــراوان – خبرگزاری  زندگانی 12. قبل از ف
زنان ایران – سرعت بخشیدن 13. لطافت 
– مــدافــع فوتبالی – از حــاالت سه گانه 
مــاده – مایع دباغی 14. پایتخت کانادا 
– شاهزاده ناراضی بریتانیایی که چندی 
قبل تمامی عناوین خود را بازگرداند - رنگ 

آرامش بخش 15. داستان نویس ، شاعر ، 
نقاش و نقاد معاصر فلسطینی که آثار 

بسیاری از شکسپیر را ترجمه کرد

عمودی ◾
 1. فریبکار – جسمیت یافته - سبزی 
آهنین 2. کاربامید – بسیار دوستدار - 
مستقر 3. یار زنجیر – هرج ومرج طلب 
– خزنده گزنده 4. از تن پوش های زنانه 
ــایــی – شــرکــت ژاپــنــی  ــوان و مـــردانـــه – ت
سازنده لــوازم صوتی و تصویری 5. واحد 
سنجش شدت زلزله – گاه مفید است 
 و گــاه بیماری زا می شود - صدمترمربع 
ــرکــی –  6. ســقــف فــروریــخــتــه – یـــک ت
ــری – شـــهـــری در  ــ ــی ــ تــه نــشــیــن 7. درگ
مازندران - حاشا کردن 8. یازده – از مواد 
حالت دهنده مو – کنایه از لباس نازک 
است – بوی رطوبت 9. از قول اینشتین 
می گویند: اگــر ایــن حشره از بین بــرود ، 
کــره زمین هم نابود می شود – کیفیات 
ــــی - شــهــری در  ــاالت روان نفسانی و حـ

عــربــســتــان ســعــودی 10. تــغــارچــوبــی – 
ابریشم ناخالص – کــدربــودن 11. مایه 
حــیــات – مــجــرای تخلیه آب پشت بام 
– سم خورده 12. اثر به جامانده از حرکت 
ــذای زمــیــن – دشــمــن پنیر   کــســی – غــ
13. مرزبان – رنگی از خانواده بنفش – 
مایه حیات 14. نمره شاگرددوم – هیزم 
- رهگذر 15. دریانورد – لرزش غیرارادی 
اندام های بدن بر اثر بیماری های عصبی - 

دودمان خاقان های نیکوکار چین

جدول     8286
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 خ س  ر و خ س  ر و ش  ا ه ی    ب گ
 2 ا ر ز   ر ح م ا ن    ت و ف ی  ر
 3 م ا   ش  ن  ا   ل ی  ف   ن  ر س   
 4   ب ا ل ا ب ا ن    ر ا س  ت ا د
 5 پ   ل و س    م س  ت د ل   و ر م
 6 ک  ل ا غ   گ ر ی  س    ب س  ت   ا
 7 ر ی  ل   ک  ا   ا ل ز ا م   ک  ن 
 8   گ ه و ا ر ه   ط  و ل ا ن  ی   

 9 ل ا   ب ر ی  ا ن    ز و   ا ل ک 
 10 ا   ل ا د   ل ا ب ه   ح د و د
 11 ی  ک  ا   ا م ی  ن  ی    و ر ا   و
 12 ه م س  ا ن  ه   و ا ک  س  ی  ن  ه  
 13   ی  ت ی    د و ا   ر ت ق   ا ج
 14 ا س  ی  ا ب   ل ی  و ن  ر   س  ر ی 
 15 ش  ر ک    ژ ا و ی  ه ر ن  ا ن  د ز

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

رئیس اداره مخاطرات اداره کل 
شمال  منطقه  زمین شناسی 
شرق گفت: متأسفانه وضعیت 
دشت مشهد- چناران به دلیل 
ــاد آب از ســفــره هــای آب  بــرداشــت هــای زیـ

زیرزمینی فوق بحرانی است.
هادی شریفی در گفت  وگو با ایسنا در مورد 
وضعیت فرونشست دشت های خراسان 
رضوی عنوان کرد: سه سال پیش قرار شد 
مطالعاتی شــروع و نقشه نــرخ نشست و 
میزان ریسک دشت مشهد تهیه شود، اما 
ستاد بحران استان بودجه ای برای پیش بینی 
و پیشگیری از این موضوع تخصیص نداد. 
در مجموع شرایط به گونه ای است که بیشتر 
ــرای بعد از بــه وقــوع  تخصیص بودجه ها ب

پیوستن اتفاق ها و بحران هاست.
وی افزود: با پیگیری های انجام شده از ستاد 
بحران کشور، مبلغ 300میلیون تومان برای 
تخصیص  نقشه ها  تهیه 

یافت. در مرحله نخست از 6 دشت یعنی 
ــور، جــویــن،  ــشــاب ــی دشـــت هـــای مــشــهــد، ن
بــردســکــن، کاشمر و خـــواف بــا بــازدیــدهــای 
میدانی و سایر مطالعات، نقشه های مختلف 

تهیه و برای ارگان های ذی ربط ارسال شد. 
وی خاطرنشان کرد: در مرحله دوم قرار بود 
6 دشت دیگر هم مورد بررسی قرار گیرد که 
متأسفانه به دلیل تأمین نشدن بودجه مورد 

نیاز این کار انجام نشد.
رئیس اداره مخاطرات اداره کل زمین شناسی 
مــنــطــقــه شـــمـــال شــــرق گـــفـــت: بـــا تغییر 
قــانــون در مـــرداد ســال 98 مرکز تحقیقات 
راه وشهرسازی وزارت مسکن متولی مطالعات 
زمین شناسی شد و همه اختیارات را از ما 
سلب کــرد. متأسفانه ایــن مرکز در تهران 
واقع است و برای پیگیری  امور هیچ  ستادی 
در شهرستان ها ندارد. پس از این بود که در 
مرحله تحقیقاتی هیچ داده ای به داده های 

پیشین اضافه نشد.

روستای ســوران تایباد، به سبب 
ــن ســنــگ قــبــور تــاریــخــی و  داشــت
منحصربه فرد، سرسبزی و طراوت 
ــوای مطبوع  ــ بـــاغ هـــای مــیــوه و ه
کوهستانی، واقع  شدن در مسیر گردشگری سد 
و تنگل اوســتــای، استخرهای پـــرورش ماهی و 
امکان صید و فروش ماهی به گردشگران، مکانی 
به یادماندنی را در ذهن مسافران و طبیعت گردان، 

ایجاد خواهد کرد.
ایــن روستا در بخش میان والیت و در فاصله 
40کیلومتری جنوب غربی شهر تایباد قرار دارد. 
منطقه ای کوهستانی و زیبا با بــاغ هــای میوه 
و آب و هوایی روح نـــواز که هرساله گردشگران 
فراوانی را به خود جذب می کند. فارغ از مراکز 
تفریحی و طبیعی بکر سوران، یکی از جاذبه های 
گردشگری این روستا، سنگ قبرهای تاریخی و 
منحصربه فرد آن است. سنگ قبرهای افراشته 
و تاریخی که مربوط به سده های نهم تا دوازدهم 
هجری قمری است و در 500متری شرق روستای 

ــع شــده انــد. ســنــگ مــزارهــا در این  ــوران واقـ ســ
قبرستان حدود 4متر ارتفاع دارند و نقش دست 
روی برخی از سنگ مزارها دیده می شود. روی 
برخی از سنگ ها نیز کتیبه ای حک شده است. 
به طورکلی الواح قبور به عنوان انعکاسی از هنر 
ایرانی در دوره اسالمی و شاهدی بر بازشناسی و 
بازنگری در فرهنگ گذشتگان ازجمله اعتقادات، 
آیین ها، افکار و آرا و هنرهای تزئینی به شمار 
مــی آیــنــد. منطقه تــایــبــاد بــا پیشینه ای کهن 
جایگاه تعدادی از این نوع سنگ مزارهاست 
کــه گــویــای یک جانشینی اقـــوام بــا بینش های 
خاص در روستاهای شیزن، ســوران، جوزقان، 
مشهدریزه و شهر باخرز اســت. این سنگ ها 
به چهار نوع ستونی، سنگ لوح عمودی و افقی 
و الواح بی نام ونشان تقسیم شده و با مضامین 
و نگاشته های مختلف، دارای تزئیناتی ازجمله 
اسلیمی، ترنج و نقوش محرابی است. این آثار 
عموماً فاصله زمانی سده هشتم هجری تا اواخر 

دوره صفویه را دربر می گیرد.

وضعیت فوق بحرانی 
دشت مشهد- چناران 

 »سوران« روستای گردشگری 
با سنگ مزارهای منحصربه فرد

ابوالحسن 
صاحبی  مدیرکل 

ورزش و جوانان خراسان رضوی با 
سفر به صالح آباد مشکالت ورزشی این خطه مرزی 

را بررسی و بر پیگیری آن تأکید کرد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان صالح آباد 
بــا بیان ایــن مطلب بــه خبرنگار قــدس گفت: در 
این نشست ورزشــی فرماندار، امام جمعه و همه 
حاضران نظرات و پیشنهادهای خود را درخصوص 
مشكالت زیرساختی ورزش در صالح آباد ارائــه 
کرده و افشین داوری، مدیركل ورزش استان قول 
داد با ایجاد خانه جــوان، تمام تالش خود را برای 
مرتفع کردن مسائل و مشكالت ورزش و جوانان این 
شهرستان به كار گیرد.  آرش عبدالکریم احمدی با 
اشاره به مشكالت اصلی مطرح شده از جمله نبود 

سالن و اماكن 
ورزشـــی در روستاها 
و شهر صالح آباد افـــزود: در ادامــه 
داوری، از محل مجموعه ورزشــی شهید كریمی 
بازدید کرد و در خصوص تخصیص اعتبار برای 
روشنایی چمن مصنوعی و همچنین سایر نقاط 
مجموعه قول مساعد داد و دربــاره ساخت سالن 
ورزشــی سقف كوتاه كه از مشكالت اصلی ورزش 

شهرستان است قول پیگیری داد. )ساخت سالن 
ورزشی سقف كوتاه از مصوبات سفر استاندار قبلی 
به صالح آباد است كه متأسفانه تاكنون هیچ اعتباری 
برای آن مشخص نشده است(. احمدی یادآور شد: 
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضــوی از سالن 
ورزشی روستای جعفریه نیز بازدید کرد و درخصوص 
رفع مشكالت سالن مذكور ازجمله گازكشی، تعمیر 

سقف و كفپوش سالن قول مساعد داد.

ورزشورزش

مدیركل ورزش و جوانان استان: 

مشکالت ورزشی 
صالح آباد در 

 اولویت پیگیری 

مردان آسمانی

خبر

محیط زیست خراسان گردی

شهید سیدعلی ابراهیمی
نام پدر: سیدابوالقاسم

 تاریخ تولد: 1337/08/01
  محل تولد: فریمان

  تاریخ شهادت:1365/10/26
  محل شهادت: شلمچه

  گلزار: بهشت رضا)ع(
 سرورهادیان شهید سیدعلی ابراهیمی، 
قائم مقام فرمانده طــرح و عملیات تیپ 21 امام 
رضا)ع(، اول آبان 1337 به دنیا آمد. هنوز 14بهار از 
عمرش سپری نشده بود که مادرش را از دست داد. 
در این زمان در فریمان زندگی می کردند که به دلیل 
تنگدستی پدر، تحصیل را رها کرد و به جوشکاری 

روی آورد. به این ترتیب کمک خرج خانواده شد .
مدتی بعد برای ادامه  زندگی به مشهد رفتند و او 
عازم خدمت سربازی شد. با فرمان امام از پادگان فرار 
کرد و به مشهد برگشت. چند ماهی هم مخفیانه به 

زندگی ادامه داد .
در پیروزی انقالب و تظاهرات نقش فعالی داشت و 

خواهرانش را نیز همراه خود می برد.
در سال 1358 به سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
پیوست و پــس از ورود بــه ســپــاه، دوره  آمــوزش 
چــتــربــازی را گــذرانــد و مسئول آمـــوزش جــوانــان 
بسیجی شد. مدتی بعد به عنوان نخستین فرمانده 

سپاه کالت روانه آن دیار شد.
پس از بازگشت، فرمانده سپاه ناحیه یک مشهد 
شد .باوجود مخالفت مسئوالن سپاه، سرانجام 
توانست به جبهه ها روانــه شــود. در طول جنگ، 
فرماندهی گردان الحدید، مسئول محور و معاون 
دوم طرح و عملیات تیپ21 امام رضا)ع( را برعهده 
داشت. بارها در خط مقدم نبرد زخمی شد به طوری 
که در عملیات قادر، دوستانش فکر کردند شهید 

شده است.
در جــنــگ از »مـــحـــمـــدابـــراهـــیـــم شـــریـــفـــی« و 
»محمدحسن نظرنژاد« جدا نشد. سرانجام در 
سال 1365 در نبرد کربالی5 به آرزوی دیرینه اش 
رسید. اکنون در بهشت رضا)ع( مشهد این سه 

دوست صمیمی در کنار هم آرمیده اند.

 489 حلقه چاه غیرمجاز 
در مشهد پر شد

مدیر امور منابع آب مشهد با اشــاره به آمار 9ماه 
نخست ســال جــاری، گفت: در ایــن مــدت تعداد 
489 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده زیر پوشش 

این امور پر شد.
به گـــزارش روابـــط عمومی شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضــوی، محمد برزویی با اشــاره به اینکه 
این اقدام ها توسط همكاران پرتالش امور، گروه های 
گشت و بــازرســی، اجرائیات و با همكاری نیروی 
انتظامی و دریافت دستور قضایی انجام گرفت، 
اظهار کرد: از تعداد 489حلقه چاه غیرمجاز مذكور، 
تعداد 157حلقه چاه غیرمجاز عمیق )تا عمق های 
150 متر و دبی هایی تا 10 لیتر بر ثانیه( و تعداد 
332حلقه چاه غیرمجاز نیز نیمه عمیق با )دبی هایی 

تا 15 لیتر بر ثانیه( بوده اند.
وی افـــزود: ایــن اقــدام هــا در مــدت مــزبــور موجب 
جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب ساالنه بیش از 

17میلیون مترمكعب شده است.
مدیر امور منابع آب مشهد اظهار کرد: همچنین در 
9ماه ابتدای سال1400 این امور با همكاری نیروی 
انتظامی تعداد 14دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز 
در محدوده زیرپوشش امــور منابع آب مشهد را 

شناسایی و توقیف کرده است.

جای خالی سرمایه گذاری 
خصوصی در خراسان شمالی

وارد نشدن بخش خصوصی به اقتصاد در خراسان 
شمالی٬ یکی از معضالت جدی پیش پای توسعه 

این استان است.
به گزارش تسنیم، عدم ورود بخش خصوصی به 
اقتصاد خراسان شمالی یکی از معضالت جدی 
پیش پــای توسعه استان اســت. در هشت سال 
گذشته تعداد کارگاه ها و واحدهای تولیدی افتتاح 
شـــده تــوســط بخش خصوصی اســتــان بــه عدد 
انگشتان دســت اســت و از ایــن حیث خراسان 
شمالی در زمره استان های کمتر توسعه یافته است.
ــدار خـــراســـان شمالی  ــان مــعــاون اقــتــصــادی اســت
با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی در روند 
توسعه استان٬ گفت: همفکری اتاق بازرگانی برای 
بهتر شــدن امــور بخش خصوصی و حمایت از 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان ضروری است.
محمود قنبری به سفر رئیس جمهور ترکمنستان 
به ایران اشاره کرد و افزود: به زودی رئیس جمهور 
ترکمنستان به ایران سفر خواهد کرد که مقرر شده 
تمام مشکالت حوزه صادرات استان با این کشور 

احصا شود.

کشتی گیر شیروانی قهرمان کشتی آزاد 
کشور و انتخابی تیم ملی شد.

داریوش حضرتقلی زاده، کشتی گیر 
شیروانی در یــک کشتی زیبا با 

ضربه فنی محمدباقر یخکشی، 
قــهــرمــان جــام تختی و عضو 
سابق تیم ملی را شکست 
داد و قهرمان کشتی آزاد 
کشور در وزن 61 کیلوگرم 

شد.
ــا  ــ ــت هـ ــ ــابـ ــ یـــــــــن رقـ در ا
31 استان  کشتی گیران 
به همراه تیم های قشم، 
کــیــش و ارونــــــد حــضــور 
داشته و به مــدت سه روز 
در گلستان بــا هــم رقابت 

کردند.
بــر اســـاس اعـــالم فــدراســیــون 

ــن  ــی، نــــفــــرات اول ایـ ــتـ ــشـ کـ
مسابقات به طور مستقیم راهی 

رقابت های آسیایی خواهند شد، 
نفرات دوم و سوم در جام تختی کشتی 

خواهند گرفت و بقیه نــفــرات از امکان 
حضور در رقابت های انتخابی جــام تختی 

برخوردار خواهند بود.

 کشتی گیر شیروانی 
قهرمان کشتی آزاد شد

مــدیــرکــل هواشناسی خــراســان شمالی از 
کاهش 45درصدی بارندگی در شهرستان 

بجنورد خبر داد.
ــزارش قــدس آنــالیــن، مجید  بــه گـ
بیجندی در خصوص وضعیت 
بــارش هــا و تغییرات اقلیمی 
گفت: در ماه آینده بارندگی 
خواهیم  مناسبی  نسبتاً 
ــران  ــ ــب داشـــــــــت ولـــــــی جــ
کم بارشی امسال نخواهد 
بود. میانگین ساالنه بارش 
در بجنورد 250میلیمتر 
است که به دلیل کاهش 
بارندگی به ایــن میانگین 

نخواهیم رسید.
وی در خــصــوص ضــرورت 
آمـــادگـــی در زمــــان بــحــران 
افـــزود: تغییر اقلیم بارش ها 
صرفاً در زمــان یا شرایط قابل 
پیش بینی نبوده و در واقــع تابع 
هیچ نظم و قــانــونــی نیست و اگر 
بارندگی همانند کنارک و چابهار در 
بجنورد رخ دهد شاهد بحران خواهیم بود 
و نیازمند ریسک مدیریت بحران بــرای این 

شهرستان خواهیم بود.

 کاهش 45درصدی بارندگی 
در بجنورد

مقدم       سعید بن محمد نیشابوری )تولد 345، 
درگذشت 415 قمری( مشهور به ابورشید نیشابوری، 

محدث، متکلم و دانشمند مسلمان در سده 
چهارم و پنجم هجری قمری بود.

وی در نــیــشــابــور مــقــدمــات عــلــوم را 
ــوعــمــرو حــیــری«  آمــوخــت و از »اب

حــدیــث شــنــیــد. بـــه حــلــقــه درس 
قــاضــی عبدالجبار پیوست و از 
مالزمان صاحب بن عباد وزیر شد. 
او با رجالی چون هارونی ملقب به 
المؤید بالله نیز آشنا شد. حلقه 
درس عبدالجبار شــالــودۀ فکری 
ابورشید را دگرگون کرد و از معتزله 

مکتب بــغــداد بــه معتزله بصره 
پیوست. عبدالجبار او را گرامی 

ــایــب وی در میان  مـــی داشـــت و ن
شاگردانش بود. ابورشید برای مدتی 

بــه گــرگــان رفــت و در آنجا بــه خواهش 
شاگردانش، نسخه ای جدید از دیوان االصول 

فراهم کرد. پس از درگذشت قاضی عبدالجبار )415 ق(، 
ریاست معتزله به او رسید و چندی بعد در همان 

شهر وفات یافت.
ــاره زنــدگــی ابورشید  اطــالعــات انــدکــی دربـ
در دســت اســت و بیشتر اطالعات 
ــاره به شــرح العیون  ــن ب درای
ــرامــۀ  و ابــــن ک

جَُشمی بازمی گردد. بر پایه اطالعاتی که ابن کرامه 
از شرح حال ابورشید ارائه داده، زندگی او به چهار دوره 

فرضی تقسیم می شود که تخمین زمانی نخستین 
این دوره ها به مطالعه دیگر دوره ها بستگی 

دارد: زندگی آغازین در نیشابور، حضور 
در حلقه درس قاضی عبدالجبار 

در ری، سفری به گرگان و بازگشت 
به نیشابور و گــذران باقی عمر در 
ری. ابورشید در دوره نخست از 
زندگی خود در نیشابور به تحصیل 
دانش روی آورد و به شیوه معمول 
پیشینیان، از محدثان دیار خود 
چون ابوعمرو محمد بن احمد بن 
حــمــدان حیری استماع حدیث 
کرد. وی احتماالً در همان شهر و نزد 
دست پروردگان مکتب ابوالقاسم 

ــغــدادیِ مکتب  بلخی، بــا گــرایــش ب
اعتزال آشنا و متکلمی چیره دست شد 

که در حلقه درس او متکلمان گرد می آمدند. 
او در این دوره از زندگی خویش به تألیف آثاری در تبیین 

تعالیم بغدادیان نیز دست زد.
ــار ابورشید مــی تــوان بــه المسائل  ازجمله آث

فی الخالف بین البصریین و البغدادیین، 
فی التوحید، اعجازالقرآن، التذکرة 

در کـــالم و التنبیه اشـــاره 
کرد.

»ابورشید نیشابوری« متکلم دانشمند

نام آوران خراسان
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