
طرح درج قیمت تولیدکننده روی کاال که از حدود 
یک ماه پیش آغاز شده و هر هفته قرار است تعداد 
بیشتری از کاالهای مصرفی و سرمایه ای به فهرست 
اضافه شود این روزها بسیاری از مردم را در حلقه 
مصرف و البته توزیع با مشکالت زیادی مواجه کرده 
قانونی  بهره  مندی  و  قیمت ها  اســت. شفاف سازی 
و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و 

عرضه از سود های مصوب قانونی 
و همچنین کاهش بهای پرداختی 
توسط مصرف کنندگان و در یک 
کالم مبازره با گران فروشی ازجمله 

اهداف این طرح ...

پرونده یک نیروگاه روی میز پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی  

3میلیونلیترسوختگمشده!
 تخفیفات غیرواقعی فروشگاه ها 

ادامه دارد

خبری از 
 »قیمت 

تولیدکننده« 
نیست!
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 رفع تصرف ۴۰ هکتار 
از اراضی ملی 

افزایش میزان اعزام و پذیرش 
مسافر خارجی در فرودگاه مشهد

 صادرات 2۰میلیارد ریال کتاب 
از خراسان رضوی   

 اهدای ۴27سری جهیزیه 
به زوج های نیازمند   

-211-113 -71

MIS

3

4

3

2

در استان2

سالمت  ارتــقــای  و  شبکه  تــوســعــه  مــدیــر 
دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی مــشــهــد گفت: 
میزان موارد مثبت تست PCR در خراسان 
رضـــوی افــزایــش یافته اســـت. بــه گــزارش 
کرد:  اظهار  درخشان  محمدحسن  وب دا، 

منتخب  مراکز  به  روزانــه  مراجعات  میزان 
مــیــزان تست  امــا  افــزایــش نداشته  کــرونــا 
PCR مثبت از ۴ به ۶درصد و میزان تست 
رپید مثبت از 2/5 به 3/5درصد افزایش 
داشته است. وی اضافه کرد: عمده موارد 

افــرادی بودند که  مثبت، واکسن نزده ها و 
دُزهای دوم و سوم را به تأخیر انداخته اند 
و بدحال در  افــراد مبتال، بستری  و عمده 
بیمارستان ها نیز واکسینه نشده ها و موارد 
به تأخیر افتاده هستند. وی با بیان اینکه 

موج ششم  آسیب های  و  هشدارها  مــردم 
جدی  را  امیکرون  ــروس  وی و  کرونا  بحران 
کوچک ترین  ــرد:  کـ خــاطــرنــشــان  بــگــیــرنــد، 
عــالئــم ســرمــاخــوردگــی و آنــفــلــوانــزا را باید 

جدی گرفت...

مدیر توسعه شبکه و ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد

افزایش 2 درصدی موارد مثبت کرونا در خراسان رضوی
4 

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

رنا
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   اهدای 
427سری 
جهیزیه به 
زوج های 
نیازمند   
مجید الهی راد، 
مدیرکل کمیته امداد 
خراسان شمالی 
گفت: به مناسبت 
میالد باسعادت 
حضرت زهرا)س( و 
گرامیداشت روز زن، 
427 سری جهیزیه 
به زوج های نیازمند 
تحت حمایت این 
نهاد اهدا می شود.

قــیــمــت هــای غــیــرواقــعــی  ◾
حذف می شود؟

ــرای ایــن طــرح قـــرار است  امــا اجـ
فروشگاه های زنجیره ای را ملزم 
ــســام برچسب  کــنــد انــــواع و اق
تخفیفات قیمت غیرواقعی را 
از روی قفسه ها حذف کنند و همان قیمت واقعی 
مصرف کننده روی کــاال، در معرض دید عموم قرار 
گیرد؛ چراکه قیمت مصرف کننده درج شــده روی 
بسیاری از کاال ها قیمت های واقعی و قانونی نیستند 
و بیشتر آن ها قیمت هایی است که با توافق واحد های 

تولیدی و واسطه ها و فروشگاه گذاشته می شود.
اما انگار موضوع در این طرح پیچیده تر از آن چیزی 
اســت که پیش بینی شــده، به عنوان مثال برخی 
فروشنده ها اگر بخواهند سود قانونی خود را بعد از 
درج قیمت تولیدکننده مثالً 20درصد اعمال کنند، 
در فروشگاهی دیگر همان کاال با مثالً 18درصد سود 
به فروش می رسد که طبیعتاً در این بین گران فروشی 
و ارزان فروشی مشکلی است که مشتری ها با آن 

درگیر خواهند بود. 
بــا ایــن حــال بخشنامه درج قیمت تولیدکننده 
به منظور شفاف سازی قیمت ها و روزآمدسازی شیوه 
نظارت بر بــازار به همه انجمن های صنایع غذایی 
و کنسروسازی، سلولزی، بهداشتی و آرایشی، 
کارخانه ها، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی 

و لنت ترمز ابالغ شد.
در همین حال بررسی های میدانی خبرنگار ما 
نشان می دهد در بسیاری از فروشگاه های بزرگ 
و هایپرمارکت ها این طرح هنوز اجــرا نمی شود 
و کــاالهــای موجود در ایــن فروشگاه ها با همان 
قیمت های قبلی و البته بــا هــمــان تخفیفات 
غیرواقعی و اغواکننده به شهروندان فروخته 

می شوند.

قیمت غیرواقعی تولیدکننده روی نوشابه! ◾
پــرس وجــو از ســوپــرمــارکــت هــای خـــرد امـــا نشان 
مــی دهــد قیمت تولیدکننده تنها روی برخی از 
بــرنــدهــای نوشابه آن هــم بــه صـــورت نامشخص 
اعمال شده اســت، به گونه ای که صاحب یکی از 
همین سوپرمارکت های خرد در یکی از محالت با 
بیان اینکه به تازگی در بار جدید نوشابه لیموناد 
شیشه ای یکی از شرکت ها، قیمت تولیدکننده 
9هزار تومان روی آن درج شده است، در پاسخ به 

اینکه قیمت خرید شما چند بوده و قرار است چند 
فروخته شــود، گفت: صادقانه بگویم قیمتی که 
برای ما فاکتور شده 7هــزارو700 تومان است که ما 
تا 11هزارو 500 تومان)یعنی چیزی حدود50درصد 

سود( می فروشیم! 
اما مسئول فروش یکی از فروشگاه های زنجیره ای 
کــوروش نظر دیگری دارد و با بیان اینکه این طرح 
به این زودی ها قابلیت اجرا ندارد، اظهار کرد: بیش 
از 95درصد کاالهای ما از قبل و با قیمت های قبل 

خریداری شده است و تا این کاالها فروش نرود و 
کاالهای جدید با قیمت های جدید تولیدکننده به 
ما تحویل نشود، این موضوع قابلیت اجرایی ندارد 

و پروسه زمان بری خواهد بود.
وی افــزود: با این حال ما بنر آغاز این طرح را هم 
بر سردر فروشگاه نصب کرده ایم، اما باید منتظر 
ــار جدید و قیمت های جدید بیاید  بمانیم تــا ب
تا بتوانیم در مــورد قیمت نهایی مصرف کننده 

تصمیم گیری کنیم!
مسئول فروش یکی از شعبه های فروشگاه زنجیره ای 
شهرما هم با بیان اینکه هنوز هیچ ابالغ و دستوری 
درخصوص این موضوع به ما داده نشده است، 
عنوان کرد: بسیاری از کاالهای فروشگاه ما از قبل و با 
درج قیمت های قبلی خریداری شده و روی هیچ کدام 

از کاالهای ما قیمت تولیدکننده درج نشده است.
وی در عین حال عنوان می کند: فروشگاه ما حتی 
کاالها را 20درصــد از قیمتی که روی آن درج شده 
پایین تر به مشتری عرضه می کند و فکر نمی کنم این 
طرح بتواند قیمت را کمتر از قیمتی که ما به مشتری 

می دهیم، پایین بیاورد!
وی تأکید می کند: این طرح های من درآوردی است که 
برخی مسئوالن از روی بیکاری تصویب می کنند و 
اصالً به این موضوع فکر نمی کنند که قابلیت اجرایی 
دارد یا خیر و یا اصالً می شود در فروشگاه هایی که 
کاالی خود را حداقل برای 6ماه با قیمت های قبلی 

خریداری کرده اند، اجرا کرد. 

نظارت ها آغاز شده است؟! ◾
کارشناس مسئول نظارت بر کاال و خدمات سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در تشریح 
اجرای طرح ضرورت درج قیمت تولیدکننده روی کاال 
گفت: به منظور جلوگیری از گران فروشی و عرضه 
کاال با تخفیف ها و قیمت های غیرواقعی، سازمان 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در ابالغیه جدید خود، تولیدکنندگان چند کاال را 
ملزم به نصب برچسب قیمت واقعی و فروش آن 

براساس قیمت مزبور کرده است.
ــوان در گــفــت وگــو بـــا خــبــرنــگــار مـــا با  ــ عــبــاس اخـ
اشــاره به اینکه با اجــرای ایــن طــرح فروشگاه های 
زنجیره ای دیگر قادر به انعقاد قراردادهای اجباری 
با تولیدکنندگان یا بعضاً تبانی بــرای درج قیمت 
دلخواه روی کاالها نخواهند بود و فقط سود قانونی 
خود را از محل فروش کاالها خواهند داشت، تأکید 
کــرد: نظارت بر درج قیمت کارخانه ای روی کاال از 
بخش تولید در خراسان رضــوی آغــاز شده است 
اما به دلیل وجود کاال در انبارها، هنوز تأثیرات این 
نظارت در بــازار استان مشهود نیست و اثــرات آن 
پس از اتمام موجودی انبارها و تولید کاالهای جدید 

ملموس خواهد بود.
وی اظهار کرد: به نظر می رسد طرح سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان مبنی بر الزام درج قیمت 
کارخانه ای روی کاال برای تمام گروه های کاالیی اجرا 
شــود امــا اثربخشی ایــن طــرح نیازمند بازنگری و 

اصالح ساختار نظام توزیع است.
وی با تأکید بر اینکه دور از انتظار هم نیست برخی 
واحد های تولیدی قیمت تولیدکننده را رعایت نکرده 
باشند که این واحد ها مشمول جرایمی خواهند 
شد که در قانون درج شده است، تصریح کرد: در 
گام نخست قرار بر این بوده قیمت تولید درج شود 
که این موضوع اعمال شده و در گام دوم باید بررسی 
شود این واحدها قیمت تولیدی را که درج کرده اند 
واقعی بوده یا خیر که در صورت ارسال گزارش های 
تخلف احتمالی، ما اسناد حسابرسی و فاکتور های 
این شرکت ها را بررسی و بعد به فضای محاسبه 
ورود خواهیم کرد که در صورت محرز شدن تخلف 

اعمال قانون خواهند شد. 

تخفیفات غیرواقعی فروشگاه ها  ادامه دارد

 خبری از 
»قیمت تولیدکننده« نیست!

خبرخبر
کاهش میزان بارندگی ها در مشهد 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت: میزان 
بارندگی در شهرستان مشهد در سال آبی جاری )تا نیمه 
دی ماه امسال( نسبت به مدت مشابه پارسال 20درصد 

کاهش یافته است.
حسین اسماعیلیان افــزود: از ابتدای ســال آبــی جاری 
)مهرماه تا نیمه ماه جاری(، کل بارندگی مشهد 50میلیمتر 

بوده است. وی خاطرنشان کرد: حدود 50درصد از منابع 
تأمین آب مشهد، سطحی اســت و بارندگی ها نقش 

مهمی در تأمین آب این کالنشهر دارند.
اسماعیلیان اضافه کرد: پارسال مشهد بدترین شرایط 
خشکسالی را تجربه کرد و 100درصد گستره شهرستان 
تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفت. امسال نیز اگر روند 

کاهش بارندگی ها ادامه داشته باشد، شرایط سخت تری 
خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد با اشــاره به 
تعریف هفت پـــروژه بــرای تأمین آب مشهد، افــزود: 
بــرای اجــرا و تکمیل این پروژه ها 25هــزار میلیارد ریال 
اعتبار نیاز است که برای جذب اعتبار ملی، گزارش این 

طرح ها با برنامه زمان بندی شده از طریق استانداری 
خراسان رضوی در یکی دو روز آینده برای حوزه اقتصادی 
معاون اول ریاست جمهوری ارسال می شود. به گزارش 
صداوسیما، وی اظهار امیدواری کرد با جذب اعتبار و 
تکمیل این پروژه ها، شهروندان مشهد سال 1۴01 را بدون 

مشکل آبی سپری کنند.

بازار
   مهدی توحیدی   طرح درج قیمت 

تولیدکننده روی کاال که از حدود یک ماه پیش 
آغاز شده و هر هفته قرار است تعداد بیشتری 

از کاالهای مصرفی و سرمایه ای به فهرست 
اضافه شود این روزها بسیاری از مردم را در حلقه 

مصرف و البته توزیع با مشکالت زیادی مواجه 
کرده است. 

شفاف سازی قیمت ها و بهره  مندی قانونی و 
منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و 

عرضه از سود های مصوب قانونی و همچنین 

کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان و 
در یک کالم مبازره با گران فروشی ازجمله اهداف 

این طرح عنوان شده است.
مسئوالن بر این باورند که درج و نصب برچسب 

قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کاال ها 

موجب بهره مندی از نرخ های رقابتی برای 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شده و اعمال 

مدیریت فروش از مزیت های طرح مذکور خواهد 
بود. اما با گذشت مدت کوتاهی از آغاز اجرای این 

طرح شاهد بروز مشکالتی هستیم.
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در استان

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
65
60

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

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

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ط
/1
40
86
42 0915 0 400 536
لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ج
/1
40
62
38

ج
/1
40
52
66

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

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

پ
/1
40
42
52

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

درهای اتوماتیکنقاشی و کاغذ دیواری

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

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

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

سـررسیــد و تقــویم 
ه��دایای تبلیغ����اتی و جوای��ز م��دارس

A4 کلی���ه ل����وازم اداری  - کاغ���ذ
نازلترین قیمت - بهترین کیفیت

مشهد،حدفاصل ابوطالب 14 و 16  ،تحـریر صالح

14
10
30
9



افزایش میزان 
اعزام و پذیرش 

مسافر خارجی در 
فرودگاه مشهد
امانی بنی مدیرکل 

فرودگاه های خراسان 
رضوی به باشگاه 

خبرنگاران گفت: در 
9ماه ابتدای سال 

جاری در مقایسه با 
سال گذشته افزایش 
۶۶۰درصدی اعزام 

و پذیرش مسافر 
خارجی در فرودگاه 
مشهد را داشته ایم. 
امسال ۴۱۰هزار و 

۱۵۲مسافر خارجی 
در فرودگاه بین المللی 

هاشمی نژاد اعزام و 
پذیرش شده اند.

خبرخبر
روزروز

هفت بار بازدید نیروگاه و  ◾
مغایرت عجیب سوخت

درحالی که مستندات ارائــه 
شده اشاره داشت مسئوالن 
ــه در خــراســان  نــیــروگــاهــی ک
رضوی است به احتمال قوی 
پشت پرده قاچاق گسترده سوخت قرار دارند، 
اقــدام هــای نامحسوس و تکمیلی بــرای کشف 

شیوه اجرای تخلفات کلید خورد.
چند روز مـــأمـــوران پلیس امنیت اقتصادی 
خراسان رضوی مشغول ردزنی زوایای مشکوک 
کــار بودند و پس از آن بــرای بررسی اسناد این 
نــیــروگــاه بــا هماهنگی های قضایی وارد عمل 

شدند.
اقدام های فنی پلیس تا جایی ادامه داشت که 
حــدود هفت مرتبه مأموران بــرای تحقیق روی 
مستندات موجود به نیروگاه مراجعه کردند و 
تمامی پستوهای مخفی مانده را مــورد رصد 

قرار دادند.
وقتی حواله های تحویل سوخت)گازوئیل( از 
انبار های شرکت نفت در استان های جنوبی 
ــان و اســنــاد  ــیــروگــاه در اســت ــن ن ــه مقصد ایـ ب
ورود تریلی های حامل سوخت و دیگر مــوارد 
حاشیه دار به مقر پلیس منتقل شدند و چند 
روز به صــورت دقیق مــورد کــار کارشناسی قرار 
گرفتند، مشخص شد در این میان از سرنوشت 
حــدود 3میلیون لیتر گازوئیل دولتی که برای 
مصارف نیروگاه بارگیری شــده بــود، اطالعات 
دقیقی در دســت نیست و مغایرتی زیــادی 

وجود دارد.
ــار وجـــود  ــ ــر ب ــ ــوالن نـــیـــروگـــاه زی هــرچــنــد مــســئ
سوءجریان نمی رفتند، اما مأموران پلیس امنیت 
اقتصادی خراسان رضوی وارد مرحله عملیاتی 

شــده و تصمیم گرفتند بــه صـــورت تصادفی 
رد تــعــدادی از تانکرهای حمل سوخت کــه از 
انبارهای شرکت نفت گازوئیل بارگیری می کردند 

را بزنند و مسیر تردد آن ها تحت کنترل گیرد.
ــن عملیات  ــرای ای بــرنــامــه ریــزی دقــیــق بـــرای اجـ
حساس با نظارت لحظه ای رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی خــراســان رضــوی در دستور کــار قرار 
گرفت و یکی از این تریلی ها که حدود 30هزار 
لیتر گازوئیل بارگیری کرده بود در محاصره چتر 

اطالعاتی مأموران قرار گرفت.
در حالی که توقف خارج از مسیر تریلی و دیگر 

موارد موضوع را حساس تر کرد، پس از چند روز 
خودرو حامل سوخت به شهر مقصد رسید اما 
به سمت نیروگاه نرفت و به طرف مشهد تغییر 

مسیر دارد. 

محموله گازوئیل چگونه قاچاق شد؟ ◾
چند ساعت بعد تریلی وارد جــاده کــالت و در 
محوطه یک واحد تولیدی متوقف شد. درهای 
کارخانه بسته شد تا هیچ کس خبردار نشود 
داخــل آن واحــد چــه چیزی در حــال رخ دادن 
است. در همین لحظه مأموران پلیس امنیت 

اقــتــصــادی خــراســان رضـــوی آخــریــن مرحله از 
عملیات پلیسی را هم اجــرا می کنند و زمانی 
که وارد واحد تولیدی می شوند پرده از نقشه ای 
پیچیده برای قاچاق سوخت برداشته شد چراکه 
مشاهده می شود درهای مخازن سوخت تریلی 
که نباید خارج از مقصد اصلی تخلیه باز شود، 
کناری زده شــده و حــدود 21 هــزار لیتر مایعی 
مشکوک بــه گازوئیل بارگیری شــد کــه حــدود 
14هزارلیتر از همین مایع نیز در محل قرار داشت 
تــا قسمتی از آن هــم داخـــل مــخــازن نفتکش 

منتقل شود. 
اینکه چــرا به جــای تخلیه گازوئیل افـــرادی در 
حال بارگیری سوخت در مخازن بودند هم مورد 
تحقیق قـــرار گرفت و مشخص شــد محموله 
اصلی در شهر های جنوبی کشور خارج از مسیر 
اصلی تخلیه و راننده تریلی با دستور افــرادی 
که پشت پرده این اقدام قرار داشتند برای آنکه 
ورود محموله به مقصد هم تأیید شود و مرحله 
تخلیه بار را قانونی جلوه دهند در محل مذکور 

محموله ای دیگر را داخل مخازن می ریختند.
 اما بازهم ماجرا مشکوک بود و تحقیقات بیشتر 
نشان داد محموله ای که در حال بارگیری بود 
سوخت آلوده ای است که به هیچ عنوان قابلیت 

مصرف در نیروگاه را ندارد.
در ادامــه چهار نفر از عامالن اصلی این اقدام 
دستگیر و تریلی حامل سوخت هم با دستور 
مقام قضایی توقیف شد، همچنین باتوجه به 
اینکه به احتمال قــوی روش قاچاق سوخت و 
مغایرت 3 میلیون لیتری گازوئیل در این نیروگاه 
برای مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان 
رضوی مشخص شده، تحقیقات ویــژه ای برای 
ــن شـــدن دیــگــر زوایــــای مبهم ایـــن اقـــدام  روشـ

سودجویانه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

پرونده یک نیروگاه روی میز پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی 

3میلیونلیترسوختگمشده!
خبر

 رفع تصرف ۴۰ هکتار 
از اراضی ملی 

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از رفع 
تصرف و اجرای احکام بیش از 40 هکتار از اراضی 

ملی در ۹ ماه سال 1400 در استان خبر داد.
ــال1400 حدود  قاسم قاسمی گفت: در ۹ مــاه سـ
40هکتار از اراضی ملی از چنگال متصرفان خارج 
شده که از این عدد 2۶هکتار مربوط به اجرای احکام 
قضایی و 14هکتار مربوط به رفع تعرض فوری است.

وی ارزش ریالی این تصرف ها را یک هزارو 1۶0میلیارد 
ریال عنوان کرد و افــزود: از این عدد 23۵ میلیارد 
ریال مربوط به اجرای احکام قضایی و ۹24 میلیارد 

ریال آن مربوط به رفع تعرض فوری بوده است.
قاسمی در ادامه تصریح کرد: تعداد 11پرونده مربوط 
به اجرای احکام قضایی است که از این تعداد هفت 
مــورد خلع ید، یک مــورد تخلیه منزل و سه مورد 
قلع و قمع اتفاق افتاده، همچنین 2۵پرونده نیز 

درخصوص رفع تعرض فوری صورت گرفته است.
به گــزارش ایسنا، گفتنی اســت کل اراضــی که 
در اختیار یگان حفاظت از اراضی ملی اداره کل 
راه وشهرسازی خراسان شمالی قرار دارد 27هزارو 
18۵هــکــتــار اســت کــه یگان حفاظت از اراضــی 
ملی این اداره کل وظیفه حفظ و حراست از این 

اراضی را دارد.

در شهر3
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۲۱ معدن در خراسان جنوبی گردش مالی ندارند!
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
گفت: از ۵0 معدن بــزرگ فعال در ایــن استان 21معدن 
گردش مالی، دفتر و پرونده مالیاتی ندارند که باید در اسرع 

وقت تعیین تکلیف شوند.
عباس جرجانی افــزود: براساس ماده قانونی بند »الف« 
ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، حساب های بانکی و 

گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی 
باید در استان های محل ذخایر معدنی انجام شود.

وی گفت: همچنین براساس این ماده قانونی باید دفاتر 
مالی و قانونی مــربــوط، در استان های مذکور مستقر و 
حوزه مالیاتی آن ها در همان استان ها تعیین شود، شورای 
معادن استان نیز موظف است بر اجرای این ماده قانونی 

نظارت کند. به گزارش ایرنا، رئیس سازمان صمت خراسان 
جنوبی تأکید کرد: اگر حساب های بانکی معادن بزرگ به 
خراسان جنوبی منتقل شود، منابع بانکی استان افزایش و 
همچنین با انتقال دفاتر معادن، درآمدهای مالیاتی استان 

نیز افزایش می یابد.
در این زمینه فهرست ۵0 معدن بزرگ استان به اداره کل 

امور مالیاتی و شــورای هماهنگی بانک های استان اعالم 
شده است تا برای بررسی این موارد اقدام شود.

جرجانی گفت: از این تعداد، 21معدن در داخل استان 
حساب دفتری، گردش مالی و پرونده مالیاتی ندارند که 
هشت مورد مربوط به شرکت های دولتی ازجمله شرکت 

مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی است.

خط قرمز
   عقیل رحمانی   با هوشیاری کارآگاهان 

پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی پس از 
ورود به ماجرای مغایرت 3 میلیون لیتری سوخت 

یک نیروگاه در استان، حاال سرنخ هایی از شیوه 
پیچیده خارج کردن محموله های سوخت از 

مسیر اصلی و قاچاق آن بدست آمده است.
چندی پیش اطالعاتی روی میز رئیس پلیس 
امنیت اقتصادی خراسان رضوی قرار گرفت 
که رنگ و بوی قاچاق گسترده سوخت دولتی 

داشت. از همین رو پس از آنکه جوانب کار توسط 

سرهنگ حسین جوانبخت مورد بازخوانی قرار 
گرفت، این مقام ارشد انتظامی از رئیس دایره 
قاچاق این اداره خواست چند نفر از مأموران 

زبده خود را مأمور به دست گرفتن این پرونده 
کند و به صورت ویژه ای موضوع را مورد تحقیق 

همه جانبه قرار دهند.
چند ساعت بعد سرهنگ شجیعی موضوع را 

به اعضای تیم پیگیری کننده اطالع داد و پازل و 
طریقه حرکت مأموران برای کشف حقیقت به 

صورت دقیق روی میز مأموران پلیس چیده شد.
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

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 

ج
/1

40
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ج
/1

40
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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

ط
/1

40
70

77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

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
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ج
 / 

14
05
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

ج
/1

40
67

17

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ج
/1

40
29

96

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

40
58

66
ط

/1
40
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73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1

40
61

06

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ط
/1

40
81

34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

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

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

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
14
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مفقود شده 
جواز کسب آرایشی 
و بهداشتی اینجانب 

معصومه هاتفی به شماره 
0467420173 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد .

1/ر
41

03
71

مفقودی
جواز امالک 

به شماره عضویت 12173 
به نام حسین اکبری 

به همراه دسته قولنامه و مهر 
و هولوگرام مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسین اکبری

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 12173
 به نشانی: شهرک شهید رجائی حر19 دهنوی 6 

پالک 90 امالک اکبری
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

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

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155796890
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
41

03
66

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محسن آقارضائی

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 5749
 به نش��انی: جاده س��یمان حس��ین آب��اد قرقی 

نبش حسین آباد 5 امالک رضائی
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

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

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09159185565
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
41

03
39

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

پرده و مبلمان

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
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
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

پ
/1

40
42

53
ط

/1
40
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122



   صادرات 
20میلیارد ریال 
 کتاب از 
خراسان رضوی   
افشین تحفه گر، 
معاون فرهنگی و 
رسانه ای خراسان 
رضوی گفت: سال 
گذشته 20 میلیارد 
ریال صادرات کتاب 
به کشورهای 
افغانستان، پاکستان و 
بعضی از کشورهای 
حوزه خلیج فارس 
داشتیم. خراسان 
رضوی در بین 
استان های کشور 
باالترین عنوان 
چاپ کتاب را به خود 
اختصاص داده است. 
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افقی  ◾
 1. لقبی کــه بــه تیم فــوتــبــال ذوب آهـــن 
داده اند 2. شهری در زنجان – روشنگری 
– نمونه و سمبل 3. فرزند نوه – سوخت 
 خــــودروهــــای ســبــک - چغندرپخته 
4. دفع مزاحمت – فعال اتمی  - نیازها 
5. اســب چاپار – پشت سرهم رسیدن 
- بستنی چــوبــی 6. محنت کشیده – 
اســـب اصــیــل – چـــه وقـــت؟ 7. شرکت 
 نفتی فرانسوی – پایان نیافته - گنجایش 
8. عضو صورت – تباهی – روسیاه واقعه 
کربال- یــازده 9. غربال – عملیات رزمی 
ــرای جلوگیری از موفقیت دشمن  که ب
انجام می شود - چهره 10. قیمت – نامی 
دخترانه به معنی بسیارپاک - غذای 
ــا نـــان مــیــل مــی شــود   آبــکــی ایــرانــی کــه ب
11. از افعال ربطی دســتــورزبــان فارسی 
– نــام پسرانه فرنگی - اردوگـــاه 12. فلز 
سرد – از گروه های موسیقی پاپ ایرانی 

- چه وقت؟ 13. عامل تکثیر قارچ ها – 
نوعی زیــرپــوش مــردانــه – بمب کلسیم 
14. همدم – باتجربه موی خود را آن جا 
سفید نکرده – خودروی تــازه وارد ملی از 
شرکت ایران خودرو 15. در بودیسم برای 
توصیف آن چـــه عمق آرامـــش ذهـــن در 
نتیجه اکتساب موکشه می نامند – ماده 

سمی توتون

عمودی ◾
 1. رهــبــر اســتــقــالل هــنــد – آشــفــتــه – 
ــوآوری – جــواب مثبت  صوت تنبیه 2. ن
– نیست شونده 3. بازداشتن – سیره 
– دستگاه یا ماده رفع بوی بد 4. حرکت 
بـــدون پیشروی – سبک سر – یکی از 
دوضلع مستطیل - جهت 5. پیشوند 
صدتایی - سرلشکر 6. کاله انگلیسی -  
توفان پیچنده - مغازه 7. پیامبران – محل 
کــار کارمند – پسوند شباهت 8. ورقه 

آکاستیو – فیلسوف و دانشمند ایرانی 
ملقب به معلم ثانی 9. ردپا – نخستین – 
کباب شده 10. کالم بی پرده – سرّنگهداری 
- پیشوند نداری 11. به مراد دل نرسیدن 
- عجله 12. پسوند جمع – شــلــوار لی 
– فهمیدن – پیمان ناقال 13. آخرین 
 دیــن آسمانی – ســرد – نقطه اینترنتی 
 14. وقــت – پــرســش از مــکــان - تعاون 

15. یکباره – سرشیر- عهدنامه

جدول     8289
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ا ل ب ر ت و ف و ج ی  م و ر ی   
 2 س  ی  ل   و ی  ر ا ن  ی    ج و ا ب
 3 ح ب   ک  ت ر ی    گ ل و ب ل ب ل
 4 ا ل و ا   و ب ا   ا ل ی    ا و
 5 ق   ه ر ا س    م و ق ر   ح ن  ا
 6   ت م ب ر   س  ی  ا   م ش  ق   ر
 7 ل ا   ن  ی  م ا   و ر   ن  و ل  
 8 ک  ش  ک    ب ی  ر   ی  و م   ق ی  م
 9   و ی  ل   ر ب   ل ح ی  م   س  ل
 10 ب   و ب ا   ا ل ا   ن  ا گ ت  

 11 ا س  ی    م گ ن  ت   ف ی  د ه   ش 
 12 د ر   ک  ی  و   ه ک  ر   ا ر د ک 
 13 ا ش  ت ن  ب ا خ   ر ا س  م   ل م
 14 م ا ر ی    ر و ح ا ن  ی    ل ق ب
 15   خ د ا ح ا ف ظ  ی  ک  ر د ن    ه

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

دره شیلگان و تپه ماهورهای 
اطراف آن یکی از مکان  های زیبا 
و سحرانگیز طبیعی شهرستان 

درگز در خراسان رضوی است.
منطقه ای که در بین اهالی بومی به »شیلگان 
دره« معروف اســت با شــروع بهار تا اواخــر 
اردیبهشت قبایی از چمن سبز بر تن کرده 
و گل  های شقایق، آن را رنگین و چشم انداز 
بی نظیری خلق می کند که دل هر بیننده ای 

را می رباید.
»شــیــلــگــان دره« در مــیــان رشــتــه کــوه هــای 
ــک بــه  ــ ــزدی ــ هـــزارمـــســـجـــد، در فـــاصـــلـــه ن
40کیلومتری درگز و در نزدیکی شهر مرزی 
لطف آباد قرار گرفته است. این منطقه فاصله 
بسیار کمی تــا ترکمنستان دارد و اگــر در 
جاده های اطراف لطف آباد سفر کنید، حریم 
مرزی ایران و ترکمنستان را نیز خواهید دید.

ایــن منطقه به ویــژه در فصل بهار طبیعت 
زیبای آن هــمــواره مــورد توجه گردشگران و 
ــه هــای خــاکــی و  ــپ مــــردم مــنــطــقــه اســــت. ت

سرسبز ایــن منطقه هرچند در فصل بهار 
مسحورکننده و زیبا می شود امــا به دلیل 
وضعیت خاص ژئوپلتیکی، در دیگر فصول 
ســال و حتی زمستان پوشیده از بــرف نیز 
ــی بـــرای جــذب گــردشــگــران،  ــراوان ظرفیت ف

طبیعت دوستان و ورزشکاران دارد.
 هــر ســالــه خـــانـــواده هـــای بــســیــاری مــراســم 
سیزده بدر و کشتی باچوخه را در ایــن دره 
بـــرگـــزار می کنند کــه ایـــن مــوضــوع یــکــی از 
جاذبه های مهم گردشگری شیلگان دره به 

شمار می آید.
دیگر جاذبه این منطقه وجود مقبره امامزاده 
دیباج)ع( در نزدیکی روستای شیلگان، در 
کنار مرز مشترک ایران و ترکمنستان است. 
بنا به روایــات این بنا مــزار محمد بن جعفر 
فرزند امــام جعفر صـــادق)ع( اســت. ایشان 
در سال 133هجری قمری در مدینه متولد 
شد و در سال 199 قمری علیه مأمون عباسی 
قیام کرد و در ماه شعبان سال 203قمری به 

شهادت رسید.

مدیر توسعه شبکه و ارتقای 
سالمت دانشگاه علوم پزشکی 
ــوارد  ــیــزان مـ مــشــهــد گــفــت: م
مثبت تست PCR در خراسان 

رضوی افزایش یافته است.
ــاه وزارت بـــهـــداشـــت،  ــ ــگ ــ ــه گـــــــزارش وب ــ ب
محمدحسن درخــشــان اظهار کــرد: میزان 
مــراجــعــات روزانـــه بــه مــراکــز منتخب کرونا 
افزایش نداشته اما میزان تست PCR مثبت 
از 4 به 6درصد و میزان تست رپید مثبت از 

2/5 به 3/5درصد افزایش داشته است.
وی اضافه کــرد: عمده مــوارد مثبت، واکسن 
نزده ها و افرادی بودند که دُزهای دوم و سوم را به 
تأخیر انداخته اند و عمده افراد مبتال، بستری و 
بدحال در بیمارستان ها نیز واکسینه نشده ها 

و موارد به تأخیر افتاده هستند.
وی با بیان اینکه مردم هشدارها و آسیب های 
موج ششم بحران کرونا و ویروس امیکرون را 
جدی بگیرند، خاطرنشان کرد: کوچک ترین 
عالئم سرماخوردگی و آنفلوانزا را باید جدی 

گرفت و بالفاصله به پزشک مراجعه شود تا با 
تشخیص درست، درمان به موقع آغاز شده و 
از تکثیر و انتقال آن به دیگران جلوگیری شود.

درخشان تصریح کرد: اعیاد مبارک والدت 
حضرت زهـــرا)س( و همچنین والدت هــای 
فرخنده ماه رجب را در پیش داریم و همه 
ســالــه در ایــن مناسبت ها محافل جشن 
ــادی برپا  ــ ــادی و مــجــالــس عــروســی زی و شـ
ــن است  مــی شــود، خــواســتــه مــا از مـــردم ای
که امسال و در شرایط کنونی از برگزاری 
این گونه محافل و مجالس خودداری کنند 
تا خــدای نکرده به واسطه حضور نابجا و 

بی موقع، شادی ها به غم تبدیل نشود.
وی افـــزود: بابت تجمع بی مورد در بــازارهــا و 
پــاســاژهــا و شلوغی های کـــاذب ایــجــاد شده 
در مــکــان هــای مختلف نیز بــه شــدت نگران 
هستیم، ضمن اینکه باید با توجه به بازگشایی 
و فعالیت حضوری مـــدارس و دانشگاه ها، 
نکات بهداشتی در مکان های آموزشی بیش 

از پیش رعایت شود. 

 »شیلگان دره«
 جادوی طبیعت در هزارمسجد

 افزایش 2 درصدی موارد مثبت کرونا 
در خراسان رضوی

کمال الدین حسین بن علی سبزواری مشهور 
ــظ کــاشــفــی، نویسنده  بــه مــوالنــا حسین واعـ
پرکار، عالم جامع العلوم، منجم، مفسر قرآن، 
ریاضیدان و واعظ تأثیرگذار در عصر تیموریان 

بود.
ــگــارش مقتل  ــه واســطــه ن عــمــده شــهــرت او ب
روضــة الشهداست که در دوران صفویه برای 
اجرای تعزیه و روضه خوانی مورد استفاده قرار 

می گرفت.
حسین واعظ کاشفی سال 840هجری قمری 
در ســبــزوار زاده شــد. عــلــوم دیــنــی، ریــاضــی و 
خوش نویسی را در اوان جوانی آموخت و سپس 
به عرفان روی آورد. کاشفی تخلص او بود و از 
آنجا که به وعظ و نصیحت مردم می پرداخت، 
به واعــظ مشهور شد. او پس از آنکه مدتی را 
در زادگــاهــش به وعــظ و سخنرانی گــذرانــد، به 
نیشابور و سپس مشهد نقل مکان کــرد. در 
سال 860 قمری به هرات رفت و اندکی بعد اما 

به سبزوار بازگشت و توسط سلطان ابوسعید، 
حاکم خراسان در عهد تیموریان، به منصب 

قاضی القضات بیهق منصوب شد.
مدتی بعد پس از آنکه سلطان حسین بایقرا 
ــار دیــگــر در سال  در هـــرات بــه قـــدرت رســیــد، ب
874قمری احتماالً به دعــوت خود سلطان به 
هــرات رفــت و در ســال 910 قمری در ایــن شهر 

فوت کرد.
او در هـــرات مـــورد حمایت بــی دریــغ سلطان 
حسین بایقرا و امیر علی شیر نوایی بود و در 
مدت اقامت در آن شهر، به طور مرتب در مراکز 

حساس حکومتی و فرهنگی به وعظ و ایراد 
سخنرانی می پرداخت. آواز و انشای 
کاشفی آن قدر مورد پسند عامه مردم 
و اهل علم بود که در مجالس وعظ او، 
جای نشستن پیدا نمی شد؛ حتی 
مقامات بلندپایه حکومتی نیز در 

مجالس او حاضر می شدند.

کاشفی در همین شهر و به پشتوانه حمایت 
ــر، آثــار فــراوانــی را تألیف کــرد؛ به  سلطان و وزی
حدی که یکی از شرح حال نویسان متقدم، آثار 
او را خارج از حد شمارش خوانده است. امروزه 
آثار زیادی از کاشفی بر جای مانده که شاهدی 

بر گستردگی دانش و اطالعات اوست.
جواهر التفسیر، مواهب علّیه، روضةالشهدا، 
انوار سهیلی، مخزن االنشا، اخالق محسنی و 
سبعه کاشفیه؛ هفت اثر مشهور کاشفی است.  

نام آوراننام آوران

»واعظ کاشفی« 
 مفسر قرآن 
 و جامع العلوم

مردان آسمانی

کافه هنر

هشدار خراسان گردی

شهید احمد صمیمی ترک 
فرزند: حسين 

والدت: 1344/1/24
شهادت: 1365/10/29

محل تولد: بیرجند
محل شهادت: شلمچه، عملیات کربالی 5

مزار: گلزار شهدای بیرجند
سرورهادیان  كودكی بسيار مهربان و با گذشت 
بــود. به علت تغيير محل كــار پــدر از بيرجند به 
فردوس نقل مكان كرد. دوره ابتدايی را سال1350 
در مدرسه غياث الدين كاشانی شهرستان فردوس 

شروع كرد و در سال1355 به پايان برد.
پس از پيروزی انقالب اسالمی به فرمان حضرت 
امــام)ره( با بسيج شروع به همكاری کرد و مدتی 
كه از حضور ايشان در جبهه  های حق عليه باطل 
گذشت، عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بيرجند شد و با خدمت بيش از سه سال در سپاه 
بيرجند و در پست های مختلف، دوبــاره راهی 
جبهه  های حق عليه باطل شد. او حضور در جبهه 
و دفاع از انقالب و اسالم و كشور اسالمی را وظيفه 
خود می  دانست. او ازجمله شكارچيان هواپيما در 
لشكر5 نصر بود كه در اين زمان سمت معاونت 

گردان پدافند هوايی را برعهده داشت.
شهید صمیمی خيلی صبور و شجاع بــود. در 
عمليات كــربــالی5 حـــدود چــهــار يــا پنج تانک 
دشمن را از ميان نيروهای دشمن به غنيمت 
آورد و ايــن شجاعت خاصی مــی  خــواســت. در 
عمليات مسلم بن عقيل با يک قبضه خمپاره انداز 
60ميلیمتری انجام وظيفه می  كرد. نحوه شليک 
خمپاره توسط ايشان خيلی جالب و شجاعانه 
بــود. شهيد با آنكه حــدوداً 17 ساله بــود، قبضه 
خمپاره را روی زمين مستقر و محكم نمی  كرد 
و بــا شهامت و شجاعت آن را در دســت نگاه 
می   داشت و خمپاره  ها را شليک می  كرد. او از 
روحيه شهادت  طلبی خاصی بــرخــوردار بــود و 
عالقه داشت هميشه در خط مقدم قرار داشته 
باشد و از مشكالت نمی  ترسيد. در عمليات 
كربالی5 هنگامی كه عراقی  ها فــرار می  كردند و 
تانک ها را جا می  گذاشتند با اخالصی كه داشت 
و هم تخصصی كه در مورد هدايت تانک بدست 
آورده بود، می  رفت و تانک ها را سوار می  شد و به 
عنوان غنيمت مــی  آورد. احمد در 29دی 1365 
در عملیات كربالی5 در منطقه شلمچه بر اثر 
اصابت تركش به ناحيه كتف به شهادت رسيد. 
پيكر مطهرش به زادگاهش بيرجند انتقال يافت 
و در گلزار شماره دو بيرجند به خاک سپرده شد. 

 درخشش هنرمند خراسانی 
در جشنواره پرواز

ــور هــنــری و  ــ ابــوالــحــســن حـــیـــدری، مــعــاون ام
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
خراسان شمالی گفت: فیلم »از درد تنیده شده« 
اثــر دانــیــال قاسمیان زوارم، هنرمند خراسان 
شمالی در جشنواره بین المللی فیلم پرواز خوش 
درخشید و موفق به دریافت تندیس بهترین 

کارگردانی بخش ویژه جشنواره شد.
در این بخش، فیلم هایی از کشور های مکزیک، 
برزیل، انگلستان و فیلم هایی از ایــران حضور 
داشتند که درنهایت »از درد تنیده شــده« به 

عنوان بهترین فیلم انتخاب شد.
ــزار و 700 فــیــلــم از 100 کــشــور جــهــان به   هــ
دبــیــرخــانــه پنجمین جــشــنــواره بین المللی 
فیلم پرواز فرستاده شدند و، خواستار حضور 
در جشنواره بودند که درنهایت 66 فیلم به 

جشنواره راه یافتند.

 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت 
می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
ش��رکت که راس س��اعت 18 در روز یکش��نبه 
م��ورخ 11/10/ 1400 در مح��ل قانون��ی ش��رکت 
واق��ع در بلوار س��ازمان آب ، خیاب��ان آپادانا، 
بن بس��ت آپادانای یک پ��اک 51 طبقه همکف 
انجمن صنفی کارخانج��ات آرد ، برگزار خواهد 

شد شرکت فرمایند .
دستور جلسه : 

تغییر واص��اح ماده 5  اساس��نامه درخصوص 
افزایش سرمایه شرکت 

 هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت صنایع تبدیلی نگین گل شرق )سهامی 

خاص( بشماره ثبت " 11579
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 بدینوس��یله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان 
قانونی آنها دعوت بعمل می آید در مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت منتهی به 1400/8/30 روز 
ش��نبه مورخ 1400/11/16 رأس ساعت 11/30 ظهر 
در محل دفتر شرکت واقع در شهرستان مشهد- 
خیابان س��ناباد- ابت��دای خیابان س��نائی- پاک 

14/296 حضور بهم رسانند.
محورهای مجمع

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی قانونی 
در خصوص عملکرد سال منتهی به 1400/8/30

2- بررس��ی و تصویب صورته��ای مالی منتهی به 
1400/8/30 و تصمیم گیری در خصوص تقس��یم 

سود سهامداران
3- انتخاب حس��ابرس و ب��ازرس قانونی اصلی و 

علی البدل شرکت برای سال مالی آتی
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

5- تعیی��ن حق حضور اعض��اء غیرموظف و پاداش 
هیئت مدیره

6- س��ایر مواردی ک��ه در صاحیت مجمع عمومی 
عادی سالیانه می باشد.

 هیئت مدیره شرکت رزمندگان خراسان

 آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت رزمندگان خراسان

 )سهامی خاص( شماره ثبت 298
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 به اطاع کلیه س��هامداران محترم شرکت رسانده می شود به استناد گزارش توجیهی هیئت مدیره مورخ 
1400/8/16و تایید بازرس و حس��ابرس محترم جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/10/26 ، ضمن 
تصویب افزایش س��رمایه ش��رکت و تفویض اختیار عملی نمودن آن به هیئت مدیره به مدت یکسال و با 

عنایت به مواد 161 الی 172 قانون تجارت و با شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
1- سرمایه فعلی شرکت: 150.000.000.000  ریال  منقسم به 15.000.000سهم 10.000 ریالی با نام

2- مبلغ افزایش سرمایه: 1.350.000.000.000 ریال
3- محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران
4- تعداد افزایش سهام: 135.000.000سهم 10.000ریالی

5- مبلغ افزایش س��رمایه پس از افزایش س��رمایه 1.500.000.000.000 ریال منقسم به 150.000.000سهم 
10.000 ریالی بانام

6- حق تقدم در خرید سهام جدید به نسبت  مطالبات سهامداران می باشد
بدین وس��یله کلیه سهامداران محترم شرکت که مایل به استفاده از حق تقدم خود می باشند ظرف مدت 
60 روز از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن سند طلب خود به دفتر شرکت واقع  در بلوار فردوسی- 

خیابان ثمانه- ثمانه یک پاک 51 مراجعه و تحویل تا اقدامات الزم را به عمل آورند.
بدیهی است در صورت عدم استفاده از حق تقدم توسط هریک از سهامداران در مدت فوق هیئت مدیره با 

اختیار قانون تجارت عمل خواهد کرد.
هیئت مدیره

آگهی استفاده از حق تقدم و پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت صنایع پروفیل سینا شرق        
)سهامی خاص( به شماره ثبت 16145 و شناسه ملی 10380317589
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به اس��تناد م��اده  131 قان��ون کار و آیین نامه مص��وب 1389/08/03 هیئت وزیران، 
انجمن صنفی با عنوان فوق در ش��رف تاس��یس می باش��د. از کلیه کارفرمایان شاغل 
در حرف��ه مذکور دعوت می گردد با در دس��ت داش��تن درخواس��ت کتبی عضویت به 
انضمام پروانه فعالیت و مدارک کارفرمایی )لیس��ت بیمه با قرارداد کار ( در جلس��ه 
مجمع عمومی موسس انجمن که در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/11/24 در 
محل مس��جد الغدیربه آدرس قوچان ابتدای خیابان ش��هید داوودی برگزار می گردد 
حضور به هم رسانند. همچنین داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن 
از تاریخ انتش��ار این آگهی ظرف مدت 15 روز می توانند درخواس��ت کتبی خود را به 

آدرس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارسال و رسید دریافت نمایند .
دستور جلسه:

1- تصویب اساسنامه 
2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان 

3- تعیین ورودیه و حق عضویت اعضا
4-  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های انجمن  ف
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آگهی تأسیس و دعوت مجمع عمومی
 مؤسس انجمن صنفی کارفرمایی خبازان شهرستان قوچان
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