
نقاط  دیــگــر  ــا  ب مقایسه  در  درمــیــان  شــهــرســتــان 
خراسان جنوبی و حتی کشور پایین ترین میانگین 
را دارد. در برهه ای  ساخت وساز مسکن روستایی 
با  نــقــاط روســتــایــی خــراســان جــنــوبــی  ــه بیشتر  ک
ساخت وسازهای بسیاری که در آن صورت گرفته 
رنگ و لعابی نو و تازه به خود گرفته و به هر نقطه 
بــه ویــژه روســتــاهــایــی کــه در همسایگی  روســتــایــی 
ساخت وسازهای  بزنی  سر  گرفته اند  قــرار  شهرها 
قارچ گونه ای در این نقاط صورت گرفته و به نقاط 
گردشگری و تفریحی مبدل شده اند در بیشتر نقاط 
روستایی شهرستان درمیان با معضل راغب نبودن 
ساخت وسازهای  بــه  شهرستان  ایــن  روستاییان 
که  اســـت  حــالــی  در  هستیم.این  روبــــه رو  مــقــاوم 

دیگر  مانند  درمــیــان  شهرستان 
خراسان جنوبی  زلزله خیز  نقاط 
به واسطه قرارگیری روی گسل ها 
چندین زلزله مرگبار را در کارنامه 

دارد...

گالیه متقاضیان از برخورد سلیقه ای بانک های خراسان شمالی

5هزار و 300 زوج در نوبت وام ازدواج
سازه های نامقاوم 

روستاهای»درمیان« 
روی گسل

2
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 اعالم برنامه های نیروی زمینی 
به مناسبت روز ارتش

 آزادی هزار و ۱۸۰ زندانی 
با گذشت شکات

رفع عطش تابستانی مشهد ۱۸۰۰ 
لیتر ظرفیت آبی جدید می طلبد

حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با اجرای 
کریدور میاندشت به توران
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در استان2

پلیس  مــأمــوران  هــوشــیــاری  بــا  روز گذشته   
امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی خراسان 
رضوی و در پی سلسله اقدام های شبانه روزی 
و بی وقفه، محموله سنگین 2هزارو 200 تنی 
مشهد  شهر  حاشیه  در  دام)ذرت(  خـــوراک 

کشف و توقیف شد. یکی از موضوعاتی که 
همواره مورد توجه ویژه رئیس پلیس امنیت 
قــرار  اقــتــصــادی فرماندهی خــراســان رضـــوی 
دارد و در این زمینه یک تیم از مأموران زبده 
این پلیس به صــورت مستمر در حال رصد 

تحرکات مشکوک بازار و سودجویان احتمالی 
است ماجرای احتکار، قاچاق و عرضه خارج 
راهبردی است.  و  از شبکه کاالهای اساسی 
با  کــه  اخیر  مــاه هــای  در  ایــن مقوله  پیگیری 
افــزایــش قیمت نــهــاده هــای دامـــی و بــه تبع 

تولیدکننده  روی  اقتصادی  فشار  ایجاد  آن 
گالیه مندی ها  مــصــرف کــنــنــده،  در نــهــایــت  و 
توجه  مــورد  پیش  از  بیش  داده،  افــزایــش  را 
فرماندهی  اقتصادی  امنیت  پلیس  مأموران 

انتظامی خراسان رضوی قرار گرفته است...

ضربه سخت مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی به سودجویان

کشف محموله 2 میلیون کیلویی ذرّت قاچاق
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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بدینوسیله از کلیه اعضاء شرکت مذکور و یا نمایندگان قانونی ایشان 
دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( 
ش��رکت که رأس ساعت 9 صبح مورخه 1401/2/8 در محل مجتمع 
واقع در گلبهار نبش مهرگان 13 تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.

کس��انی که ام��کان حضور در جلس��ه را ندارن��د می توانند تا یک 
روز قب��ل از مجم��ع در س��اعات اداری ب��ه دفتر تعاون��ی مراجعه 
و وکال��ت کتب��ی خ��ود را به ش��خص م��ورد نظر جهت ش��رکت در 
جلس��ه ارائ��ه نماین��د. ضمنًا ه��ر عض��و حداکثر وکالت س��ه نفر 
و ه��ر غیرعض��و می توان��د وکال��ت ی��ک نف��ر را عهده دار باش��د.

دستور جلسه:
1- اتخاذ تصمیم در خصوص انحالل شرکت

2- تعیین آدرس مکان تصفیه
3- دادن وکالت جهت ثبت مصوبات جلسه مجمع عمومی 

فوق العاده
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی 
مسکن مهر

 شماره 25 مشهد به شماره ثبت 30867  ) نوبت اول (

/ر
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کمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف خدمات الکترونیک، سیستمهای حفاظتی، 
ایمنی و آسانبر مشهد

در اجرای ماده 17  آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع تبصره 3 ماده 
22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله به اطالع می رساند نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس 
اتحادیه صنف خدمات الکترونیک، سیستمهای حفاظتی، ایمنی و آسانبر مشهد با رعایت کامل مفاد دستورالعمل 
بهداشتی ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار خواهد شد. لذا بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب 
معتبر اتحادیه صنف خدمات الکترونیک، سیستمهای حفاظتی، ایمنی و آسانبر مشهد دعوت میگردد شخصًا با در 
دست داشتن اصل یا فتوکپی پروانه کسب معتبر به همراه کارت شناسائی عکس دار از ساعت 9 صبح لغایت 13 
روز شنبه مورخ 1401/02/10 جهت شرکت درنوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه، به تاالر خیام واقع 
در بلوار خیام، خیام 10، پالک 23 )ورودی از درب پشتی ساختمان تاالرمشرف به فضای سبز ( مراجعه و نمایندگان 
مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر بازرس اصلی انتخاب 

نمایند. شایان ذکر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره دو نفر و بازرس علی البدل یک نفر می باشد .   
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در حین برگزاری انتخابات مورد تأکید و الزامی است .  

هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی ، به افراد بدون ماسک اجازه ورود به محل برگزاری انتخابات 
را نخواهد داد .  

) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف خدمات الکترونیک ، سیستمهای حفاظتی ، ایمنی و 
آسانبر مشهد به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف خدمات الکترونیک ، سیستمهای حفاظتی ، ایمنی و 
آسانبر مشهد به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

نام و نام خانوادگیردیف
وحید اسالمی1
مهدی امیدی اسالمی2
هادی باقرزاده3
سید محمد پورحسینی4
سید محمدجواد جوادزاده5
جالل حسین زاده6
محمود سرگزی7
محمدحسین شریعتی8
حسین صاحبیان9

نام و نام خانوادگیردیف
عباس عباس زاده سرند10
علی عفت پناه زرمهری11
حمید قنبری12
مسعود مالئی13
مرتضی ملکی14
سید محمدرضا موسوی زرگر15
بهمن ناروئی16
محمد یوسفی اصل17

نام و نام خانوادگیردیف
هاشم افراسیابی1
مجید چنارانی2
محمد خلیلی3
سید محمدحسن سیدی آخوندی4

نام و نام خانوادگیردیف
دانیال شوریده دلوئی5
ناصر قانع عباس نژاد6
محمدرضا یزدان پناه7
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کمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف خرازی ولوازم ورزشی و 
اسباب بازی مشهد

در اجرای ماده 17 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع 
به اطالع می رساند نوبت دوم  تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف خرازی و لوازم ورزشی و اسباب بازی مشهد با رعایت 

کامل مفاد دستورالعمل بهداشتی ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار خواهد شد.
لذا بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف خرازی و لوازم ورزشی و اسباب 
بازی مشهد دعوت میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوکپی پروانه کسب معتبر به همراه 
کارت شناسائی عکس دار از ساعت 9 صبح لغایت 14 روز پنجشنبه مورخ 1401/02/08 جهت شرکت در 
نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه، به تاالر خیام واقع در بلوار خیام، خیام 10، پالک 
23 ) ورودی از درب پشتی ساختمان تاالر مشرف به فضای سبز ( مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را 
از بین افراد ذیل به تعداد هفت نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر بازرس اصلی انتخاب نمایند. 

تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره سه نفر و بازرس علی البدل نیز یک نفر می باشد .   
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در حین برگزاری انتخابات مورد تأکید و الزامی است .  

محل  به  ورود  اجازه  ماسک  بدون  افراد  به  صنفی،  های  اتحادیه  انتخابات  برگزاری  اجرائی  هیئت 
برگزاری انتخابات را نخواهد داد .  

) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف خرازی و لوازم ورزشی و اسباب بازی مشهد 
به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف خرازی و لوازم ورزشی و اسباب بازی مشهد 
به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

نام و نام خانوادگیردیف

حسین ابوالحسنی1

اسماعیل احمدی سپهر2

غالمحسین آزادی3

سید داود پروانه حسینی4

حانیه توکل زاده5

ایمان خاکی6

نام و نام خانوادگیردیف

علیرضا شمسائی7

مرتضی عبداللهی دشت بیاضی8

فاطمه فبها9

فاطمه کارخانه10

غالمعلی ملکی زهان11

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف

امیر فالح نیا3سید مصطفی افضلی1

علی قزیانس4مهدی عماری2

      ش��هرداری نق��اب در نظر دارد از محل اعتب��ارات عمرانی طرح های مربوط به اعتبارات تملک 
و دارائی س��رمایه ای استان پروژه  ذیل را از طریق مناقصه عمومی وسامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به پیمانکار ) پایه 5 ثبت ساجار ( واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .بدینوسیله 
از پیمانکاران دارای صالحیت دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری 1401/01/22 به سامانه فوق مراجعه نمایند. در صورت نیاز کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

05145222111  واحد امور قرارداد و پیمان های شهرداری نقاب تماس حاصل نمایند.

ف
عنوان پروژهشماره مناقصهردی

 مبلغ برآورد اولیه
)میلیون ریال(

 مبلغ تضمین )میلیون
تریال(

مد
 

ان
یم

پ

صالحیت حداقل رتبه 5

12001093552000001
 اجرای جدول سنگی و پازل

ابنبه و آب3 ماه6.381350بلوار امام رضا )ع( شهر نقاب

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم بلوار امام رضا)ع(
 شهرداری نقاب
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هزینه درج آگهی مناقصه به عهده برنده می باشد.
تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 
حداقل 3 ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهادات وقابل تمدید برای 

3 ماه دیگر باشد.
نحوه پرداخت به صورت اسناد خزانه اسالمی می باشد و پیش 

پرداخت قابل پرداخت نمی باشد.
آخری��ن مهل��ت تحوی��ل اس��ناد وپیش��نهادات تا پای��ان وقت 
اداری 1401/02/04 ، تحوی��ل اس��ناد ه��م بص��ورت دس��تی 

وه��م از طری��ق س��امانه )www.setadiran.ir( الزامی اس��ت.
تاریخ بازگش��ایی پاکت ها ساعت10 مورخ 1401/02/05 در محل 

شهرداری نقاب می باشد.

اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه .
آدرس مناقص��ه گذار: خراس��ان رضوی - شهرس��تان جوین - 

شهرداری نقاب – 0514522111
همزم��ان ب��ا ارائه اس��ناد مناقصه، اس��ناد مربوط ب��ه ارزیابی 
کیفی نیز تحویل متقاضیان ش��رکت در مناقصه خواهد ش��د و 

پیش��نهاد دهندگان موظ��ف به تکمیل وارائه ه��م زمان هر دو 
اسناد قید شده خواهند بود.

س��ایر اطالع��ات وجزئیات مربوط به مناقصه در اس��ناد مناقصه 
مندرج است.

تاریخ چاپ نوبت اول آگهی 1401/01/17 و نوبت دوم 1401/01/24
آدرس سایت: www.negabcity.ir سامانه پیامکی3000819151 

تلفن:05145222111 فاکس05145222365  
مهران مهربان- شهردار نقاب

 CNG شهرداری درّود در نظر دارد جایگاه
را با مبلغ پایه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال 
از طری���ق مزایده عموم���ی به متقاضیان 
واجد ش���رایط واگذار نمای���د. متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریاف���ت اس���ناد مزایده به ش���هرداری 

درّود و یا به سایت شهرداری به آدرس
 www.darroud.ir مراجعه نمایند.

 تلفن تماس: ۰۵۱-۴۳۲۳۲۱۱۱-۱۳
ضمن���ا آخرین مهلت تحویل پاکت ها به 
دبیرخانه ش���هرداری تاپای���ان وقت اداری 

۱۴۰۱/۰۲/۰۲ می باشد.
سید مهدی حسینی- شهردار دّرود

آگهی مزایده )نوبت دوم(

ف
/4
01
00
10
2



 فعالیت 42هزار 
گروه جهادی  
سردار محمد 
زهرایی رئیس بسیج 
سازندگی کشور 
گفت: بیش از 42 
هزار گروه جهادی 
در سراسر کشور 
فعال اند؛ نزدیک به 
۹۰۰ هزار جوان 
از هر مسئولیت 
و لباسی که در تن 
دارند در روستاها و 
محالت حاشیه شهر 
فعالیت می کنند.

خبر   مشکالت اقتصادی جوانان
یکی از جوانان خراسان شمالی 
که هفت ماهی از ازدواجــش 
می گذرد در گفت وگو با قدس 
می گوید: از همان آغاز ازدواج 
برای دریافت وام ازدواج خود 
و همسرم اقـــدام کــردم که هر بانکی را انتخاب 
می کردم ششصد، هزار و 300، هزار و 500، هزار 

و 700 و... نفر در نوبت دریافت وام ازدواج بودند.
نظام دوست اظهار می کند: من و همسرم کارمندیم 
و زمانی که برای دریافت وام به بانک ها مراجعه 
می کردیم عنوان می کردند به دلیل اینکه کارمند 
هستید برای دریافت وام پذیرش می شوید اما اگر 
غیر این باشد باید در صف نوبت انتظار دریافت 
وام ازدواج باشید که باز هم باوجوداین، نام نویسی 

تا دریافت وام ازدواج 6 ماه زمان برد.
وی روند آوردن ضامن برای پرداخت وام ازدواج از 
بانک ها را این گونه شرح داد که تعداد ضامن ها 
در بانک ها متفاوت بود آن طور که مسئوالن اعالم 
می کنند تنها یک ضامن بــرای وام ازدواج کافی 
است، ولی متأسفانه بانک ها برای پرداخت وام 100 
میلیونی عالوه بر یک ضامن رسمی، چک و سفته 

100 میلیون تومانی هم از ما دریافت کردند.
یکی دیگـر از جوانان خراسـان شـمالی کـه در صف 
وام ازدواج اسـت، می گوید: 9 ماه پیش درخواسـت 
وام ازدواج بـه یکی از بانک هـای مرکز اسـتان داده ام 
و درایـن مـدت بـا گفتـن مطالبـی ماننـد جلـو وام را 
بسـته اند، اعتبـار نداریـم، نوبـت شـما نرسـیده، 

حقـوق ضامـن کافـی نیسـت و... مواجـه شـده ام.
یزدانی اظهار می کند: برای دریافت وام ازدواج باید 
از هفت خان رستم بگذریم درست است وام ازدواج 
می تواند مرهم کوچکی بر زخم جوانان باشد اما 
بزرگ ترین گالیه جوانان تسهیالت ازدواج نیست 

بلکه نداشتن شغلی با درآمد کافی است. وی ادامه 
مــی دهــد: اکنون با دریــافــت ایــن تسهیالت برای 
خرید لوازم خانگی مجبوریم با شغل کارگری و کم 
درآمد سال ها قسط بپردازیم.وی می افزاید: با این 
تسهیالتی که ارائه می دهند و با مشکالت اقتصادی 
موجود، نمی دانیم کاالی مورد نیاز منزل را تهیه کنیم 
یا هزینه های باالی مراسم عروسی یا اجاره منزل را 
پرداخت کنیم که این موجب می شود جوانان میلی 

به ازدواج نداشته باشند.

ثبت 8هزار و 500 ازدواج ◾
مدیرکل ثــبــت احــوال خــراســان شمالی نیز در 

گفت وگو با قــدس مــی افــزایــد: در ســال گذشته 
تعداد 8هزار و 567 واقعه ازدواج در استان به ثبت 

رسیده است.
علی زاهدی نیا اظهار می کند: بیشترین فراوانی 
ازدواج در این مدت به گروه های سنی زنان در گروه 
سنی 19-15 ساله با تعداد 2هــزار و 725 مــورد و 
گروه های سنی مردان در گروه سنی 24-20 ساله 

با تعداد 2هزارو 775 مورد اختصاص می یابد.

پرداخت 13هزار و 293 فقره وام ازدواج ◾
دبـــیـــر کــمــیــســیــون هــمــاهــنــگــی بـــانـــک هـــای 
خراسان شمالی نیز با بیان اینکه در سال گذشته 

13هــزار و 293 فقره وام ازدواج به ارزش 11هــزار و 
915میلیارد ریــال بــه زوجــیــن خــراســان شمالی 
پرداخت شد،  می گوید: در حال حاضر بیش از 
5هزار و 300 زوج در این استان، در صف دریافت 

وام ازدواج هستند.
علی اصغر هدایتی می افزاید: در سال 99، 7هزار و 
196 فقره وام ازدواج به ارزش 4هزار و 576 میلیارد 
ریال به زوجین توسط 11بانک دولتی و غیردولتی 
پرداخت شد که از نظر تعداد، 85درصد و از نظر 

مبلغ 160درصد افزایش داشت.
ــه مــی دهــد: در ســـــال1400 بــه ترتیب  ــ وی ادام
ــادرات بیشترین  ــ بــانــک هــای مــلــی، مــلــت و صـ

پرداختی های وام ازدواج را داشتند.
وی ادامه می دهد: زوجین برای دریافت تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج مطابق دستورالعمل ابالغی 
ــردن یک ضامن معتبر  بانک مــرکــزی، تنها با ب
و سفته در تمامی شعب خــود در ســال جاری 

می توانند اقدام کنند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان 
شمالی می گوید: متقاضیانی که تاریخ عقد آن ها 
پس از 01/ 01/ 1397 باشد و تاکنون وام ازدواج 
دریافت نکرده اند، می توانند بــرای دریافت وام 

اقدام کنند.
هــدایــتــی مــی افــزایــد: اکــنــون بــراســاس قوانین 
باالدستی سقف وام قرض الحسنه ازدواج در 
سال جاری برای هر یک از زوجین یک میلیارد و 
200میلیون ریال با دوره بازپرداخت 10ساله و نرخ 
4درصد کارمزد از سوی بانک ملی ایران پرداخت 

می شود.
وی تصریح می کند: از اول هفته جــاری مبلغ 
جدید 120 و 150میلیون تومانی برای زوج زیر 
25سال و زوجه زیر 23 سال به بانک ها اعالم 

شده است.

گالیه متقاضیان از برخورد سلیقه ای بانک های خراسان شمالی

5هزار و 300 زوج 
در نوبت وام ازدواج

خبرخبر
روزروز

رفع عطش تابستانی مشهد هزارو8۰۰ لیتر ظرفیت آبی جدید می طلبد
ــن  مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب مشــهد گفــت: ای
کالنشــهر بــرای گــذر از تابســتان پیــش رو هــزار و 800 
لیتــر بــر ثانیــه ظرفیــت آبــی جدیــد نیــاز دارد تــا بتواند از 

ــد. ــور کن شــرایط بحــران عب
حســین اســماعیلیان در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: بــا 
توجــه بــه بازگشــایی  ها و زائرپذیــری مشــهد حداقــل 

نســبت بــه ســال گذشــته 10درصــد افزایــش مصــرف 
ــاز  آب خواهیــم داشــت، ازایــن رو در اوج مصــرف آب نی

مشــهد 13هــزار لیتــر بــر ثانیــه خواهــد بــود.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه کل 
ظرفیــت کنونــی تأمیــن آب مشــهد 9هــزار و 500 لیتــر 

بــر ثانیــه اســت.

1400 حــدود  اســماعیلیان اضافــه کــرد: در ســال
64درصــد آب آشــامیدنی مــورد نیــاز مشــهد از چاه هــا 
و 36درصــد از منابــع ســطحی تأمیــن شــد کــه امســال 
نیــز حجــم ذخایــر آب هــای تأمین کننــده آب شــرب 
ــر  ــر از 30درصــد رســیده و حجــم ذخای ــه کمت مشــهد ب
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 55درصــد 

کاهــش یافتــه  اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب مشــهد خاطرنشــان 
کــرد: در خراســان رضــوی وضعیت خشکســالی شــدید 
و در مشــهد شــدیدتر اســت بــه طــوری کــه در ســال آبــی 
99-1400 کاهــش بیــش از 60درصدی بارندگی نســبت 

بــه دوره آمــاری ثبــت شــده اســت. 

گزارش
   سمانه محمدزاده ثانی     ازدواج و تشکیل 
خانواده پدیده ای شیرین و یکی از رویدادهای 
مهم زندگی برای هر انسانی محسوب می شود 
و هر جوانی دوست دارد این آرزویش در دوران 

جوانی محقق شود.

ازدواج جوانان موضوعی است که نباید از آن 
غفلت کرد و باید راه هایی برای تسهیل و امکان 

ازدواج آنان پیش بینی کرد.
قانون تسهیل ازدواج جوانان که مصوب مجلس 
شورای اسالمی است، دولت را مکلف بر اجرای 

مواردی نظیر در اولویت قرار دادن متأهالن برای 
دسترسی به فرصت های شغلی، وام اشتغال 

و وام مسکن کرده است. ولی موضوعی که 
همیشه یکی از پرتکرارترین گالیه های جوانان 
بوده، سخت گیری بانک ها در ارائه تسهیالت به 

آن هاست.
به گفته اکثر زوج های جوان چندگانگی بانک ها 

در برخورد با متقاضیان موجب سردرگمی بیشتر 
آنان شده است. به طور مثال نحوه تشکیل پرونده 

در بانک ها متفاوت می باشد.

سازه های نامقاوم روستاهای 
»درمیان« روی گسل

شهرستان درمــیــان در مقایسه با دیگر نقاط 
خــراســان جــنــوبــی و حــتــی کــشــور پایین ترین 
میانگین ساخت وساز مسکن روستایی را دارد.

ــارس، در برهه ای که بیشتر نقاط  به گــزارش ف
روستایی خراسان جنوبی با ساخت وسازهای 
بسیاری که در آن صــورت گرفته رنگ و لعابی 
نو و تازه به خود گرفته و به هر نقطه روستایی 
بــه ویــژه روستاهایی که در همسایگی شهرها 
ــرار گــرفــتــه انــد ســر بــزنــی ســاخــت وســازهــای  ــ ق
قارچ گونه ای در این نقاط صورت گرفته و به نقاط 
گردشگری و تفریحی مبدل شده اند در بیشتر 
نقاط روستایی شهرستان درمیان با معضل 
ــن شهرستان به  راغـــب نــبــودن روســتــایــیــان ای

ساخت وسازهای مقاوم روبه رو هستیم.
این در حالی است که شهرستان درمیان مانند 
دیگر نقاط زلزله خیز خراسان جنوبی به واسطه 
قرارگیری روی گسل ها چندین زلزله مرگبار را در 

کارنامه دارد.
مهدی فرجامی فرد، فرماندار درمیان به میانگین 
پــایــیــن 33درصـــــدی ســاخــت مسکن مــقــاوم 
روستایی در شهرستان درمــیــان در مقایسه 
ــرم استانی  بــا میانگین کــشــوری 51درصــــد و ن
52درصد اشاره کرد و گفت: از مردم شهرستان 
درمیان می خواهیم با ساخت مسکن مقاوم 
ایمنی منازل مسکونی خــود را در مواجهه با 

حوادث غیرمترقبه ماننده زلزله و... باال ببرند.
فرماندار درمیان همچنین تالش بیش از پیش 
متولیان را در امر ساخت مسکن ارزان قیمت 

و مقاوم سازی منازل مسکونی خواستار شد.
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خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722
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44
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فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/4
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0

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ط
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59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
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میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
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40
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35

ط
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لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

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
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40
40
11

ج
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01
00
33
5

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
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41
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48

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

09155597618-37532823

ط
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41
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07

گازرسانی

عالی ومناسب
تعمیرات بنایی 

وبازسازی 
بناهای قدیمی 
09151118806

دفترمهندسی معماری نیکخو

ج
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1

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

 09153587292-38324530

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
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کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
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41
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خریدار عادالنه

ط
/1
40
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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
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پ
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

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

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

ط
/1
41
06
37

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

پ
/1
40
42
53

مشاورین امالکخودروهای فرسوده

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

ط
/1
40
70
77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

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

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

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
/4
01
00
18
8

آموزشگاه های
تخصصی



کشف تخم مرغ 
قاچاق در 

خراسان جنوبی 
سرهنگ طاهری 
فرمانده انتظامی 

شهرستان بشرویه 
به ایسنا گفت: 

مأموران انتظامی 
این شهرستان 

در بازرسی از یک 
دستگاه وانت نیسان 

یک تن و ۹۰۰ 
کیلوگرم تخم مرغ 

قاچاق و بدون مجوز 
بهداشتی کشف 

کردند.

خبرخبر
روزروز

عقیل رحمانی   روز گذشته 
با هوشیاری مــأمــوران پلیس 
امنیت اقتصادی فرماندهی 
انتظامی خــراســان رضـــوی و 
ــای  در پـــی سلسله اقـــدام هـ
ــه روزی و بـــی وقـــفـــه،  ــ ــان ــ ــب شــ
محموله سنگین 2هــــزارو 200 تــنــی خـــوراک 
دام)ذرت( در حاشیه شهر مشهد کشف و 

توقیف شد.
یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه ویژه 
رئــیــس پلیس امنیت اقــتــصــادی فرماندهی 
خراسان رضوی قرار دارد و در این زمینه یک تیم 
از مأموران زبده این پلیس به صورت مستمر در 
حال رصد تحرکات مشکوک بازار و سودجویان 
احتمالی است ماجرای احتکار، قاچاق و عرضه 
خـــارج از شبکه کــاالهــای اســاســی و راهــبــردی 
است. پیگیری این مقوله در ماه های اخیر که با 
افزایش قیمت نهاده های دامی و به تبع آن ایجاد 
فشار اقتصادی روی تولیدکننده و در نهایت 
مصرف کننده، گالیه مندی ها را افزایش داده، 
بیش از پیش مورد توجه مأموران پلیس امنیت 
اقتصادی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی 

قرار گرفته است. 
دستور ویژه رئیس پلیس امنیت اقتصادی  ◾

چند روز پیش منابع خبری اطالعاتی از تحرکات 
ــرد در حاشیه شهر مشهد  مشکوک چند ف
کــه در حــوزه خـــوراک دام فعالیت داشتند به 
سرهنگ حسین جوانبخت، رئــیــس پلیس 
امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی خراسان 
رضوی دادند. در این زمینه حتی اشاره شده بود 
که در ساعت های خاص و در زمان هایی که تردد 
در منطقه کم و همه چیز امــن دیــده می شود، 
محموله های بی هویتی به داخل یک انبار که در 

اختیار این افراد بود وارد و در محل دپو می شود.
ــازار و حــواشــی ایــجــاد شده  کمبود نــهــاده در بـ
حساسیت کــار را چند بــرابــر مــی کــرد و همین 
نکته کافی بود رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی خراسان رضوی به مأموران 
اداره مبارزه با کــاالی قاچاق این پلیس دستور 
دهــد با قید فوریت به منطقه اعـــزام و تمامی 
جوانب کار را مورد پایش قرار داده و خودش هم 
به صورت مستقیم هدایت این عملیات پلیسی 

را برعهده گرفت.
کمتر از یک ساعت پس از دستور رئیس پلیس 
ــوی، مــأمــوران  امنیت اقــتــصــادی خــراســان رضـ
خودشان را به تپه سالم)حوالی مشهد( رسانده و 
انبار مد نظر را به صورت پوششی تحت محاصره 

قــرار داده و تمامی رفــت و آمدها و تحرکات در 
محل تحت کنترل آن ها درآمد.

ایــن ماجرا چند روز بــدون وقفه ادامــه داشت 
و حتی کــار به جایی رسید که مــأمــوران پلیس 
امنیت اقتصادی خراسان رضوی روزه خود را هم 
در بیابان های اطراف مشهد باز می کردند، اما در 
نهایت مشخص شد حجم عظیمی ذرت دامی 
در داخل این انبار به صورت غیرقانونی و قاچاق 

دپو شده است. 
از سوی دیگر تیم عملیاتی پلیس که در محل 
مستقر بــود پی بــرد تمامی اقــدام هــای صورت 
گرفته زیر سر دو مرد جوان است. درحالی که این 
احتمال وجود داشت هر لحظه سودجویان برای 
انتقال بخشی از این محموله عظیم به مکانی 

دیگر اقــدام کنند، جمع بندی ماجرا به اطالع 
سرهنگ حسین جوانبخت رسید. در پی آن 
هماهنگی های الزم با مقام قضایی صورت گرفت 
و درحالی دستور ورود به محل و آغــاز مرحله 
نهایی ایــن عملیات صــادر شد که همزمان از 
کارشناسان جهاد کشاورزی مشهد هم خواسته 
شد در محل حضور یابند و پس از ورود مأموران 

به محل، آن ها هم موضوع را بررسی کنند.
مأموران در ادامه وارد انبار مذکور شده و مشاهده 
کردند محموله عظیمی از خوراک دام از نوع ذرت 
دامی در محل دپو شده که نحوه نگهداری و دیگر 
حواشی ماجرا مهر تأییدی بر قاچاق بودن این 

محموله عظیم زد.
کشف محموله ای با ارزش20 میلیارد تومان ◾

وقتی میزان دقیق و حجم محموله قاچاق بررسی 
شــد مــاجــرا از نــگــهــداری 2هـــزارو 200 تــن ذرت 
دامی)2 میلیون و 200 هزارکیلوگرم( در این انبار 
حکایت داشت. کشف این محموله عظیم که 
در نوع خودش کم نظیر است به این واقعیت تلخ 
اشاره داشت که دامداران و مرغداران برای تهیه 
این کاالی بااهمیت درگیر هزاران مشکل اند اما 
عده ای چگونه و با چه رانت و قدرتی توانسته اند 
ــی در حــدود  ایـــن محموله عظیم را کــه ارزشــ
 20 میلیارد تومان دارد را به محل منتقل کنند و 
اگر هوشمندی و تدبیر به موقع مأموران پلیس 
امنیت اقــتــصــادی خــراســان رضـــوی نــبــود این 
احتمال وجــود داشــت محموله بــه چندبرابر 

قیمت در بازار سیاه فروخته شود.
ــن عملیات پلیسی انــبــار پلمب و  در پــایــان ای
عامالن شناسایی شده این اقدام سودجویانه که 
خروجی رفتار آن ها می تواند از مصادیق اخالل 
ــرای تحقیق  در نظام اقتصادی کشور باشد ب

بیشتر به مقر پلیس  اقتصادی  هدایت شدند.

خبر
دستگیری چهار سارق حرفه ای 

خودرو در مشهد 
فرمانده انتظامی مشهد درحالی از دستگیری 
چهار ســارق خـــودرو در مشهد خبر داد کــه از 
شـــهـــرونـــدان خـــواســـت در صــــورت مــشــاهــده 
دستکاری در ارقام پالک خودروها موضوع را به 

پلیس اطالع دهند.
به گـــزارش قــدس، سرهنگ حسین دهقانپور 
گفت: در پی وقــوع چند فقره سرقت خــودرو و 
محتویات داخل خودرو در شهر مشهد، پیگیری 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار سرکالنتری 

غرب پلیس مشهد قرار گرفت.
این مقام انتظامی اظهار کرد: مأموران تجسس 
کالنتری های الهیه و خلق آباد با تالش شبانه روزی 
توانستند چهار متهم به سرقت خودرو و محتویات 

داخل خودرو را در این زمینه شناسایی کنند.
وی ادامــه داد: مــأمــوران انتظامی با هماهنگی 
مقام قضایی در دو عملیات ضربتی و غافلگیرانه 
همزمان چهار متهم را دستگیر کــه متهمان 
 دستگیرشده در تحقیقات بــه عمل آمـــده به

 10 فقره سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو 
در شهر مشهد اعــتــراف کــردنــد. پلیس در این 
عملیات ضربتی دو دستگاه خودرو و تعدادی لوازم 

سرقتی از مخفیگاه متهمان کشف کرد.
فرمانده انتظامی مشهد با اشــاره به مخدوش 
شدن پالک برخی خــودروهــای مسروقه توسط 
ســـارقـــان، از شــهــرونــدان خــواســت در صــورت 
مشاهده مــخــدوش شــدن و تغییر ارقـــام پالک 
خودروها، مراتب را از طریق تلفن110 به پلیس 
اعالم کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار 
گرفته و از سوءاستفاده های بعدی جلوگیری شود.

در شهر3
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کشف محموله یک میلیاردی لوازم خانگی قاچاق در فردوس
مأموران پلیس شهرستان فــردوس در بازرسی از يک 

وانت پراید انواع لوازم خانگی قاچاق كشف كردند.
فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: مأموران 
انتظامی شهرستان فردوس در اجرای طرح مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، هنگام کنترل خودرو های عبوری 
در محور های مواصالتی به یک وانت پراید مشکوک 

شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ فوالدی افــزود: مأموران پس از هماهنگی 
با مقام قضایی، در بازرسی از وانت پراید، تعدادی 
لــوازم خانگی قاچاق کشف کردند که ارزش ریالی 
محموله قاچاق کشف شده بنا بر نظریه کارشناسان 
ــزون بــر یــک میلیارد و 1۴0 میلیون ریــال  مــربــوط اف

برآورد شده است.
ــزارش صــداوســیــمــا، رئــیــس پلیس شهرستان  ــ بــه گ
ــرد: در ایـــن زمــیــنــه یــک دستگاه  ــردوس تــصــریــح کـ ــ ف
خودرو توقیف و دو نفر هم دستگیر شدند که متهمان 
دستگیر شــده به همراه پــرونــده متشکله بــرای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

ــاچــاق از جهات  ــده ق ــدی ــوالدی افــــزود: پ ــ ســرهــنــگ ف
گوناگون، حیات سالم اقتصادی و فرهنگی هر جامعه ای 
را تهدید می کند، و پلیس با تمام توان و با قاطعیت در 
راســتــای کمک به اقتصاد کشور با برنامه ریزی های 
انجام شــده مقابله با ســوداگــران و اخاللگران نظم و 
امنیت اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.

همدلی
    آزادی هزار و ۱۸۰ زندانی با گذشت شکات

مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
خراسان رضوی گفت: پارسال با گذشت شاکیان 
پرونده ها، زمینه آزادی هزار و ۱۸۰ تن از افراد 

محبوس در زندان های استان فراهم شد.

سعید سرباز جانفدا افزود: شمار زندانیان 
آزاد شده پارسال در مقایسه با سال قبل آن، 

رشد ۱۰درصدی را نشان می دهد.
وی اظهار کرد: آزادی این شمار زندانی 

در نتیجه مداخالت و تالش های مددکاران 

مجموعه زندان های استان و فعالیت مؤثر 
گروه های صلح و سازش بوده است و شاکیان 

 پرونده ها به عنوان یک خیر با گذشت از 
حق قانونی خود زمینه آزادی این افراد را 

فراهم کردند.

به گزارش ایرنا،۱۱ زندان، یک کانون اصالح 
و تربیت و همچنین اردوگاه حرفه آموزی و 

کاردرمانی چناران در خراسان رضوی تحت 
مدیریت اداره  کل زندان ها و اقدامات تأمینی و 

تربیتی این استان قرار دارند.

رئیس اداره حفاظت محیط  زیست چناران گفت: 
در صورت اجرا نشدن طرح توسعه تصفیه خانه 
متناسب با میزان فاضالب ورودی، مشکالت 

زیست محیطی در منطقه ایجاد خواهد شد.
به گــزارش قــدس آنالین، هــادی موسی پور افــزود: با توجه به 
استقرار و بهره برداری اکثریت واحدهای صنعتی مستقر در 
فاز2 شهرک صنعتی عالوه بر واحدهای فعال فاز یک، ظرفیت 
تصفیه خانه شهرک صنعتی با حجم فاضالب ورودی واحدهای 
صنعتی متناسب نیست و در صورت عدم اجرای طرح توسعه 
تصفیه خانه متناسب با میزان فاضالب ورودی، این موضوع 
سبب ایجاد مشکالت زیست محیطی در منطقه خواهد شد.

وی تصریح کــرد: هرچند مطالعات ارزیــابــی و طــرح توسعه 
شهرک با توجه به منطقه بندی انجام شده و استقرار واحدها 
در زون هــای متناسب با نوع تولید مطابق با استانداردهای 

ــی ظرفیت تصفیه خانه شهرک  زیست محیطی اســت ول
صنعتی متناسب با استقرار واحدهای صنعتی نیست.

موسی پور در ادامه به وضعیت واحدهای آالینده در شهرستان 
اشاره کرد و گفت: با توجه به پایش مستمر واحدهای صنعتی 
در راستای رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی و جلوگیری 
از آالیندگی توسط کارشناسان اداره، 2۴ واحــد صنعتی، 
کشاورزی و معدنی حین پایش کارشناسان به دلیل عدم رفع 
مشکالت زیست محیطی و کنترل آالیندگی به عنوان صنایع 

آالینده شناسایی و به مراجع ذی ربط معرفی شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط  زیست چناران بیشترین مشکل 
واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی چناران را عدم 
توسعه تصفیه خانه شهرک متناسب با فاضالب تولیدی و 
اتصال نداشتن واحــدهــای مستقر در فــاز2 به تصفیه خانه 

دانست.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در خراسان 
شمالی گــفــت: بنیاد بــرکــت از ابــتــدای پــارســال 
تاکنون در این استان 1۴ میلیارد و ۵00 میلیون 
تومان تسهیالت برای ۳22 طرح اشتغا ل زایی در 

شهرستان بجنورد پرداخت کرده است.
علی شاهینی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: بنیاد برکت وابسته 
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از سال گذشته در این 
استان اقــدام به پرداخت تسهیالت اشتغال زایی به جامعه 

هدف کرده و تاکنون قدم های مثبتی برداشته است.
وی افزود: با تسهیالت پرداختی، تاکنون در شهرستان بجنورد 
۳22 طرح اشتغال زا در حوزه های مختلف کشاورزی، باغداری، 
دامداری، گلخانه، پرورش طیور و زنبور عسل، گیاهان دارویی 

و همچنین مشاغل خانگی، فنی و خدماتی اجرا شده است.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امــام )ره( در خراسان شمالی 

اضافه کرد: 
در برخی مــوارد طــرح هــای بنیاد نیز در شهرهای محروم و 
حاشیه شهرها با محوریت کارگاه محور و بنگاه اقتصادی 
زودبــــازده اجـــرا مــی  شــود و ایــن تسهیالت بــا ســود ۴درصــد 
پــرداخــت شــده و بــازپــرداخــت تسهیالت ۴۸ تــا ۶0مــاهــه با 

احتساب دوره تنفس است.
وی ادامـــه داد: رویــکــرد اصلی بنیاد بــرکــت، اشــتــغــال زایــی و 
توانمندسازی اقتصادی در مناطق محروم و روستایی است 
و فعالیت های حمایتی خود را در مناطق محروم رازوجرگالن، 
مانه وسملقان، گرمه و جاجرم خراسان شمالی انجام می دهد.

بنیاد برکت بــراســاس رهنمودهای رهبر معظم انقالب و با 
حمايت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( تأسیس شده و در 
زمینه های آموزشی، بهداشتی، برق رسانی، آبرسانی، مخابراتی، 

فرهنگی، آبخیزداری و دامپروری فعالیت می کند.

پرداخت 14/5 میلیارد تومان وام اشتغال در بجنوردتهدید محیط  زیست چناران با فاضالب واحدهای صنعتی 
امدادتلنگر

ج
/4
01
00
23
9

واز
 پر

ینا
37604809آتر تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم

/ط
14
11
33
1

ط
/4
01
00
35
5

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسن قابل

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 8375
 به نشانی: قاسم آباد امامیه 66 پالک 34

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 تاریخ نش��ر آگهی 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: 09154791438
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
ب��ه اطالع می رس��اند آق��ای امید آذرش��ین زاده 

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 13045
 به نش��انی: توس 54 نبش خادم الش��ریعه 10 

امالک شیرزاد
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 تاریخ نش��ر آگهی 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: 09352167778
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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مشاغل گوناگون

آژانس های مسافرتی خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

ط
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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

گروه تولیدی عالیجناب
جهت تکمیل نیروی خود

 به تعدادی چرخکار خانم 
یقه دوز 3 نفر
وصل یقه 2 نفر
وصل مچ 2 نفر

راسته دوز 5 نفر
کاویی دوز 2 نفر

مادگی دکمه دوز 2 نفر 
 نیازمند است.

تسویه هفته ای
سرویس محدوده مفتح و 

 بلوار طبرسی و پنجتن 
کارگاه بلوار آوینی خیابان گلریز

09155084420 
کارگاه بیرون بر متعهد به کار 

هم مورد نیاز هست
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خیاط و چرخکار

ضربه سخت مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی به سودجویان

کشف محموله
 2 میلیون کیلویی ذرّت قاچاق



افزایش مردودی 
خودروهای 
سنگین در 
معاینه فنی  
رضا صحراگرد 
معاون حمل ونقل 
اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای 
خراسان رضوی 
گفت: با روند 
افزایش مردودی 
خودروهای سنگین 
در معاینات فنی 
روبه رو هستیم. 
شمار مردودی 
خودروهای سنگین 
از ۱۸هزار فقره 
به ۲۱هزار مورد 
افزایش یافته است.

خبر خوب

 هدیه 
ریالی    ۵۰۰میلیون 
خیر خروی به 
شبکه بهداشت   

مرشدلو  حامد 
سلیمانی، سرپرست 
شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان 
زبرخان گفت: خیر 
نیک اندیش سالمت، 
باقر حیدری به یادبود 
برادرش مرحوم علی 
حیدری، برای کمک به 
توسعه زیرساخت های 
بهداشتی و درمانی 
شهر خرو مبلغ 
۵۰۰میلیون ریال به 
شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان 
زبرخان اهدا کرد.
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افقی ◾
1. از زیباترین اشعار استاد مهرداد اوستا 
- قلیل 2. راه و طریق – آزردگــی – بیماری 
ــزار ورزش وزنــه بــرداری  سرطان خــون 3. اب
– پارچه لوکس بــراق - وسط 4.مأیوس – 
گوسفند تازه بالغ – پارچه حــاوی پیامی 
تبلیغاتی ۵. انتها – سابقا به آن تامینات 
می گفتند – پارچه مانتویی 6.پیامبری 
– آشپزخانه – ویتامین جــدولــی 7. ماه 
کارمندی – خواهر و بــرادر انــدر – نیروی 
انــتــظــامــی جـــمـــهـــوری اســـالمـــی ایــــران 
8.مــاهــیــت– طبیعی - کنایه 9. ستون 
کوچک ساختمانی – آمریکایی – شهر 
خروس جنگی 1۰. شــگــرد خــاص انجام 
ــاری – کــیــســه کــش حــمــام – خــوراکــی  ــ ک
خنک پرطرفدار فصل گرما 11. سرگرمی 
موردعالقه شما – سرزمین هلن – پوستش 
بالی جانش شده است 12. کلمه پرسش از 
مکان – نیکی – امانت فروش 13.هافبک 
دفاعی تیم فوتبال فوالد خوزستان - غله 
براق - »حیوان بیمار«+»حرف همراهی« 

14. کاشف قانون جاذبه عمومی زمین – 
دوچرخه مسابقه ای – اشعه صنعتی و 
طبی 1۵.راز – دود از آن برمی خیزد – این 
آبــزی با مصرف استخوان خــود می تواند 

زنده بماند

عمودی ◾
 1. مهره دوم گــردن انسان – پشیمانی از 
گناه – فرکانس 2. شعله آتــش – پرفروغ 
– گونه ای آهوی بومی شبه قاره هند و ایران 
3.واحدوزن – صفتی برای شیطان – کارگر 
کشتی 4. زاری کـــردن – کثرت و فراوانی – 
خــوردنــی دردآور ۵. رئیس جمهور اسبق 
آمریکا که تئوری جنگ ستارگان را ارائه کرد 
– پــاره خشت- حــرف مکرر 6.پرحرفی – 
دهلیز - صبرزرد 7. خوگرفتن – زدن سه گل 
ــازی فوتبال توسط یــک بازیکن  در یــک ب
– استخر طبیعی 8 . پادشاه عادل حبشه 
در صــدراســالم – ظاهرساختمان – فیلم 
کوتاه تبلیغاتی تلویزیونی 9. از انــواع لوبیا 
– راهــی کــه کوتاه ترین فاصله بــه مقصد 

باشد – غنی و فقیر همه داریم 1۰.شادابی 
– برند خودروهای لوکس شرکت تویوتا – 
پسوند شباهت 11. پشته خاک – عنصر 
الــمــاس ســاز – دخــتــر پـــدرمـــرده 12. گیاه 
مقدس زرتشتیان – ماده ضدعفونی کننده 
پوشاننده بافت داخلی بینی و دهان- مضر 
13. بخشی از فرمان خودرو- قالبی – نژاد 
ایرانی 14. قوس – احمق – از صیفی جات 
که نامش شامل دو حیوان است 1۵. الهه 
هنر روم باستان – واحد طول موج – جواب 

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

 1 ا م ی  ر خ  س ر و د ه ل و ی    ک
 2   م و ا ز ی  ن   ه د ی  ه   د ب
 3 ک   گ  و ه ر   ت ل ف ن   ا ی  ا
 4 ا ب ا ن   ک ب د ی    ک ر ن ا ل
 5 ت ی    د ل   ر و ز ن   ا م ل ت
 6 و ا ل   م ن ش ی    م و س ی  و  
 7 ل ن گ  ر   ف ت ن ه   ج  ت   گ  ز
 8 ی    و ی  د ی  و   ز ن ب ی  ل   و
 9 ک ک   ز ر   ک ب ا ب   ن ا ش ر
 10   ا ب ن و س   ا ر ا م   م ا خ 
 11 ف ن د ق   م س ی  ل   ک ف   ه ا
 12 ا ت ا ش ه   د د ا ن   ت م د ن
 13 خ  و ن   م م ک ن   و ا ر د   ه
 14 ت ن   و س ن ی    ا ب ی  ا ر ی   

 15 ه   و ی  ر و س ا س ت ا ک س ن ت
 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مــعــاون فــنــی اداره کــل محیط 
زیست خراسان شمالی گفت: 
اجرای طرح کریدور میاندشت-

توران یکی از نیازهای جدی حفظ 
یوزپلنگ آسیایی است.

حبیب هللا لشکری در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به اینکه منطقه توران در استان سمنان 
و میاندشت در خراسان شمالی زیستگاه گونه 
یوزپلنگ آسیایی اســت، اظهار کــرد: مکانی 
میان این مناطق و خراسان رضوی واقع است 

که یوزپلنگ آسیایی در آنجا نیز تردد دارد.
ــه داد: بــا تبدیل ایــن مکان به  لشکری ادامـ
منطقه حفاظت شده، کریدور تردد یوزپلنگ 
آسیایی در میاندشت به توران ایجاد می شود 
که زمینه های مراقبت و حفاظت از این گونه 

بیشتر فراهم خواهد شد.
وی تصریح کرد: البته هنوز مطالعات این طرح 
انجام نشده اما پیشنهاد آن به سازمان 
ــط  حــــفــــاظــــت مــحــی

زیست ارائه شده است.
ــع یوزپلنگ  ایــن مقام مسئول گفت: در واق
ــدون توله بین پناهگاه  آسیایی بــا توله و یــا ب
حــیــات وحــش میاندشت جــاجــرم و منطقه 
حفاظت شده توران در استان سمنان در حال 
تردد و گذر است و به دنبال آن هستیم فضای 
امنی را برای این گونه منحصربه فرد ایجاد کنیم.
معاون فنی اداره کل محیط زیست خراسان 
شمالی افزود: یکی از این مناطق، منطقه تخت 
ایران است که به دنبال آن هستیم به پناهگاه 

حیات وحش ارتقا یابد.
وی ادامه داد: مناطق دیگر شامل مناطق شاه 
جهان، باغی و تــاالب آق قشالق است که در 
حــال پیگیری هستیم تــا تبدیل بــه منطقه 

حفاظت شده شوند.
لشکری تصریح کرد: برخی از گونه های حیوانی 
ــارک ملی ساریگل  کــه در حــال زنــدگــی در پـ
هستند به علت فعالیت معدن آلبالغ به سوی 

منطقه شاه جهان مهاجرت کرده اند.

 مــوزه قلعه جــالل الــديــن یکی از 
زیباترین جاذبه های تاریخی و 
موزه های تماشایی شهر گرمه در 
خراسان شمالی است که در نوع 

خود کم نظیر است.
قدمت بنای قلعه جــالل الــدیــن بــه سده های 
6 و 7 هجری قمری مربوط می شود و یکی از 
برجسته ترین قلعه های نظامی منطقه است 
که به دلیل جایگاه خاص و ویژگی های برجسته 
تاریخی و معماری، یکی از اماکن مهم و دیدنی 
برای پژوهشگران و گردشگران دوستدار تاریخ و 

فرهنگ این مرز و بوم به شمار می آید.
این قلعه با مصالح سنگ و ساروج، به صورت 
یــک 6ضلعی منظم، روی سطح نــاهــمــوار و 
صخره ای تپه ای بلند بنا شده است. موقعیت 
جغرافیایی قلعه در گذشته که بر سر راه ارتباطی 
شهرها و مراکز مهم شمال شرق فالت ایران 
همچون نیشابور، گرگان)جرجان(، مرو و خوارزم 
قرار داشته است، اهمیت راهبردی آن را آشکار 

می کند. یک چشمه آب شيرين هم در پايين 
قلعه وجود دارد كه به سمت دشت های تشنه 
جاجرم جريان دارد. وجود اين چشمه پر آب در 
دل كوير و در پای تپه اين قلعه نیز می تواند يكی 
از مهم ترين داليل بنای قلعه در اين مكان باشد.
یكی از وی ژگی های منحصربه فرد این موزه-قلعه 
كه آن را از نظر محتوایی از نمونه های مشابه 
خود متمایز ساخته، شیوه پرده خوانی و نقالی 
در آن است كه نوعی نمایش مذهبی و ملی 

ایرانی است.
ــمــایــشــی مـــــوزه در  ــر قــســمــت هــای ن ــایـ سـ
مسیرهای بــازدیــد قــرار گرفته اســت و این 
ویــژگــی بــه بازدیدکننده امــكــان مــی دهــد تا 
ضمن حرکت در مسیر و قسمت های مرتفع 
قلعه، با ویژگی های معماری نظامی، مصالح 
به کاررفته، خمره های تاریخی كار گذاشته 
شــده در دل دیـــوارهـــای قلعه و در نهایت 

شیوه های تدافعی قــالع تاریخی از 
نزدیک آشنا شود.

 حفاظت از یوزپلنگ آسیایی
با اجرای کریدور میاندشت به توران

 »موزه قلعه جالل الدین«
از زیباترین جاذبه های تاریخی خراسان

ــهــدی  م
ــوحــیــدی    ت

ارشــــــد نـــظـــامـــی آجـــــا در 
شمال شرق کشور گفت: ارتش در کنار مردم در 
به ثمر رسیدن انقالب اسالمی نقش اساسی 

داشته است.
امیر سرتیپ رضا آذریــان در جمع خبرنگاران به 
مناسبت 29فروردین و روز ارتش با اشاره به نقش 
ارتش در به ثمر رسیدن انقالب اسالمی تأکید کرد: 
اکنون نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با 
توجه به تجربیات دوران دفاع مقدس و استفاده 
از تجهیزات جدید و به روز دفاعی در شرایط بسیار 
ایده آلی قرار دارند. وی با تأکید بر اینکه ما قوی ترین 
نیروی نظامی و ارتش منطقه را داریم، عنوان کرد: 
آن چیزی که پس از دفاع مقدس بدست آوردیم 

یــک تفکر 
ــویــن دفـــاعـــی در  ن
تمام ابعاد با اندیشه جوانان 
انقالبی بود که ما را به جایی رساند که در هیچ 
زمینه ای نیاز به هیچ کشوری نداریم. وی با اشاره 
به اینکه مرزهای ایران مرزهای امنی است و اجازه 
نخواهیم داد تعرض و نفوذی به این مرزها انجام 
شــود، تأکید کــرد: قرارگاه منطقه ای شمال شرق 
نیروی زمینی ارتش در کنار مرزبانان عزیز همچنان 
مرزبان مرزهای شرقی کشور هستند و با افزایش 
تجهیزات پیشرفته کنترل مــرزهــا، اجـــازه ورود 
متجاوزان به خاک کشور را نخواهیم داد.  وی با 
اشاره به اینکه پنجشنبه بعدازظهر در شهرستان 
کالت به درخواست مسئوالن یادواره شهید صیاد 
شیرازی و شهدای ارتش جمهوری اسالمی ایران را 

برگزار خواهیم کرد و از خانواده معظم شهدا در این 
محفل تجلیل خواهد شد، افزود: محافل انس با 
قرآن و مسابقات قرآن و احادیث در تمام پادگان ها 

و منازل سازمانی در حال برگزاری است.
وی افزود: مسابقات فرهنگی و ورزشی و غبارروبی 
و گلباران مزار شهدا در روز ارتش و همچنین دیدار 
و تجلیل از خانواده معظم شهدا و جانبازان از دیگر 

برنامه های ما در روز ارتش خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه روز 29فروردین ساعت 8:4۵ 
در خراسان رضوی و دیگر مراکز تحت نظارت ما 
رژه نیروها را خواهیم داشت، ادامه داد: در مشهد 
و در میدان 1۵خــرداد سخنرانی استاندار محترم 
و همچنین رژه خــودرویــی و تجهیزاتی و پرش 
چتربازان نیروی زمینی ارتش از برنامه های قرارگاه 

در این روز است. 

روز ارتشروز ارتش

 ارشد نظامی آجا در شمال شرق کشور
 تشریح کرد

برنامه های نیروی 
زمینی به مناسبت 

 روز ارتش
 

مردان آسمانی

خبر

محیط زیست خراسان گردی

علی نجفی
تاريخ تولد: 1343/۰2/12

محل تولد: روستای بوربور بخش مانه 
مسئولیت در جبهه: مسئول بهداری لشکر۵ 

نصر
تاریخ شهادت: 136۵/1۰/2۵

محل شهادت: شلمچه، كربالی۵
مزار: مشهد، بهشت رضا)ع( 

شهيد علی نجفی سال 1343 در روستای بوربور 
از بخش مانه ديده به جهان گشود. تا پايان دوره 
ابتدایی در همان روستا به تحصيل پرداخت و 
پس از آن برای ادامه تحصيل به بجنورد رفت. 
وی استعداد و نبوغ فــراوانــی داشــت. با وجود 
وضع مالی ضعيف، روزها كار می كرد و شبانه 
درس می خواند و با نمرات باال و ممتاز در درس ها 

موفق می شد.
بعدها در مشهد در رشته بهياری بــه ادامــه 
تحصيل پرداخــت. ابتدا در بيمارستان شهيد 
كامياب مشغول به كار شد و سپس با همکاری 
چند تن دیگر بیمارستان امــام حسین)ع( را 

تأسیس کرد.
ــام حــســيــن)ع(،  ــ ــالوه بـــر بــيــمــارســتــان ام ــ او ع
مسئوليت بــهــداری سپاه را برعهده داشــت. 
از ســال 6۰ تا 6۵ در جبهه به عنوان مسئول 
بهداری لشکر فعاليت می کرد. داوطلبانه به 
پست امداد، )با علم به اينكه در خطر و تيررس 
دشــمــن اســـت( منتقل شــد و ســرانــجــام مــورد 
اصابت تركش خمپاره قــرار گرفت و به فیض 

شهادت نائل آمد.

 کمبود 15 دستگاه آمبوالنس 
در اورژانس نیشابور 

نجم الشریعه  رئیس اورژانس 11۵ شهرستان های 
نیشابور، فیروزه و زبرخان از رضایت مندی 9۵درصد 
مردم از ارائه خدمات اورژانسی و کمبود 1۵دستگاه 

آمبوالنس در این شهرستان خبر داد.
مصطفی نــیــک افــشــار در نشست خــبــری با 
خبرنگاران افزود: اعالم رضایت مردم از خدمات 
اورژانـــس 11۵ که در پایان ســال 14۰۰ به صورت 
ــافــت شــده موجب  پیامکی از شــهــرونــدان دری
دلگرمی و قــدردانــی مــردم از زحــمــات همکاران 
ماست و از این بابت خدا را شکرگزاریم و به خدمت 

بیشتر به مردم افتخار می کنیم.
وی با بیان اینکه اورژانس11۵ در این سه شهرستان 
دارای 26پایگاه زمینی )1۵پایگاه جــاده ای و 11 تا 
شهری( با 33دستگاه آمبوالنس است، افزود: به 
دلیل شرایط تحریم و نیز نبود اعتبار الزم مجبور 
شده ایم آمبوالنس های موجود را به روزرسانی 
کنیم که بیشتر این هزینه ها توسط خیران محترم 
پرداخت شده است. در شرایط بحرانی 1۵دستگاه 
آمبوالنس کسری داریــم که امیدواریم با تالش 
خیران و مسئوالن بتوانیم به نقطه مطلوب دست 

یابیم.
وی تصریح کــرد: همراه با 36 نقطه کشور دارای 
اورژانــس هوایی هستیم که اگرچه ممکن است 
فـــرود یــا برخاست بالگرد مزاحمت هایی بــرای 
شهروندان ایجاد کند اما تنها در سال گذشته 
توانستیم از ایــن طریق 63 نفر از شهروندان را 

نجات دهیم.
وی از شهروندان خواست پویش مدرسه_ واکسن 
و سالمت را جدی بگیرند و برای واکسیناسیون 
کــودکــان ۵ تــا 17 ســال اقـــدام کنند تــا بــه ایمنی 

کودکانمان مطمئن شویم.

 رفع تنش  آبی روستاها 
به همت قرارگاه منطقه ای سپاه 
فرمانده قرارگاه منطقه ای ثامن نیروی زمینی سپاه 
پــاســداران انقالب اسالمی گفت: این قرارگاه به 
نیابت از نیروی زمینی سپاه پاسداران متعهد شده 
نیازها و تنش های آبی در روستاهای استان های 
خراسان رضــوی، جنوبی و شمالی را با همکاری 

نهادهای اجرایی مربوط رفع کند.
ســـردار سیدحسن مــرتــضــوی در حاشیه آغــاز 
عملیات اجرایی تعویض و اصالح شبکه توزیع آب 
شرب 1۰روستای تایباد در گفت وگو با خبرنگاران 
افزود: در تفاهم با دولت، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی پذیرفته توانمندی هایش را در جهت رفع 
محرومیت ها در 1۰ هزار روستای کشور در یک بازه 

زمانی مشخص به کار گیرد.
وی بیان کــرد: بر همین اســاس عملیات اجرایی 
تعویض و اصالح شبکه توزیع آب شرب 1۰روستای 
تایباد با اعتبار افزون بر ۵۰ میلیارد تومان به صورت 
همزمان در روستای مرزی »کشکک« تایباد آغاز 
شد.فرمانده قــرارگــاه منطقه ای ثامن االئمه)ع( 
گفت: قــرارگــاه هــای مــحــرومــیــت زدایــی کــار خود 
را در شهرستان های خــراســان رضـــوی ازجمله 
شهرستان های مرزی تایباد، تربت جام و سرخس 

آغاز کرده اند.

7۰ زنــدانــی جــرایــم غیرعمد بــا بدهی 
33مــیــلــیــارد تــومــان در زنــدان هــای 

استان به سر می برند.
ــه گـــــــــــزارش خــــبــــرگــــزاری  ــ ــ ب

صــداوســیــمــا، مــدیــرعــامــل 
ســتــاد دیـــه اســتــان گفت: 
ــون 7۰ زنـــدانـــی  ــنـ ــم اکـ هـ
جرایم غیرعمد به علت 
ــوادث  ــ ــ تــــــصــــــادف، حـ
کارگاهی و بدهی مالی، 
بــا بــدهــی 33 میلیارد 
ــدان هــای  تــومــان در زن
استان به سر می برند 
که امیدواریم در جشن 
ــزرگ گــلــریــزان، زمینه  ب
آزادی آنان فراهم شود.

حاتمی افزود: پارسال با 
کمک خیران 2۰7زندانی 

ــرد و 11زن با  ــ شــامــل 196مـ
ــومــان  بـــدهـــی 8۵مـــیـــلـــیـــارد ت

از زنـــــدان آزاد شـــدنـــد؛ البته 
ــا گــذشــت  ــان بـ ــومـ 73مـــیـــلـــیـــارد تـ

شــکــات، بخشیده شــد و باقیمانده 
هــم بــا کمک خــیــران استانی و کشوری 

تأمین شد.

خانواده70 زندانی خراسان 
شمالی چشم انتظار گلریزان

معاون آمــوزش متوسطه اداره آمــوزش و 
پرورش نيشابور گفت: 3۰۰دانش آموز 
در نوزدهمين دوره مسابقه بزرگ 
ادبــی روز ملی عطار نیشابوری 
با عنوان »تا سيمرغ« شرکت 
کردند.  مهدی میمری افزود: 
ــرورش نيشابور  ــوزش وپـ آمـ
برای نوزدهمين سال پياپی 
هــمــزمــان بــا 2۵فــرورديــن 
سالروز ملی بزرگداشت 
عطار نيشابوری، مسابقه 
بزرگ ادبی روز ملی عطار 
ــا سيمرغ«  بــا عــنــوان »ت
ویـــــــژه دانــــــش آمــــــوزان 
پایه  های دهــم و یازدهم 
دوره متوسطه خــراســان 
رضــوی را با همکاری ستاد 
بــزرگــداشــت روز ملی عطار 

نیشابوری برگزار می کند.
321 نفر در قالب 1۰7 گروه سه 
نــفــره شــامــل 34 گـــروه پــســران و 
73گروه دختران شرکت دارند که 1۰ 
گروه دانش آموز دختر و پسر که 3۰ نفر 
می شوند به عنوان برگزیدگان نماد سیمرغ 

مشخص خواهند شد.

 شرکت ۳00 نفر 
در مسابقه ادبی »تا سيمرغ« 

مقدم     رابعه بلخی، نخستین شاعره پارسی گوی 
و هــم دوره با سامانیان و رودکی )نیمه نخست سده 

چــهــارم هجری قــمــری( اســت. او را مــادر شعر 
فارسی نام داده اند. پدرش کعب قُزداری، 

از عرب های کوچیده به خراسان بود 
که در دوره سامانیان فرمانروایی 

بلخ، سیستان، قندهار و بُست را 
برعهده داشت.

ــدر  ــحــت تــعــلــیــمــات پ ــه، ت ــعــ ــ راب
توانست زبان دری را در حد اعال 
بیاموزد. ذوق و استعدادش، او را 
در زمره شاعران و چکامه پردازان 

برتر پارسی گوی قرار داد.
از تـــاریـــخ والدت و مــــرگ رابــعــه 

اطالعات درستی در دست نیست. 
اما به استناد گفتار عطار نیشابوری، 

زمان مرگ رابعه به احتمال قریب به 
یقین، پیش از مرگ رودکی بوده  است؛ 

بنابراین تاریخ مــرگ او را می توان پیش از 
سال 329هجری قمری در نظر گرفت. به عبارتی دیگر، 
وی در سده چهارم هجری قمری در شهر »حصدار« 
بلوچستان مــی زیــســت؛ ایــن شهر در مسیر 

کراچی به کویته و بین دو کوه قرار دارد.
رابــعــه بــه استناد گفتار عــطــار، در 
سرودن شعر و هنر نقاشی 
بـــــــســـــــیـــــــار 

توانمند و در شمشیرزنی و سوارکاری ماهر بوده 
 است. روایت عطار، به بخشی از زندگی رابعه، پس 

از دوران مــرگ پــدرش تا مــرگ تــراژیــک خــود او 
می پردازد. جریان عشق رابعه و مرگش از 

تراژیک ترین داستان های عاشقانه در 
جهان اســت؛ باوجوداین، داستان 

زندگی رابعه هنوز ناشناخته مانده 
است.

هم اینک از رابــعــه، هفت غــزل، 
چهار دوبیتی و دو بیت مفرد باقی 
مانده که مجموعاً ۵۵بیت است و 
مابقی اشعارش که کامالً عاشقانه 
بوده، به دست برادرش »حارث«، 
از بین  رفته است. ولی آن چیزی 
که در دست است، بر لیاقت و ذوق 
ظریف رابعه داللــت دارد و ثابت 

می کند شیخ عطار و مابقی افراد در 
تمجید از او مبالغه نکرده اند.

آرامگاه او در پارکی کوچک در »بلخ« قرار 
دارد که مورد احترام مردم بلخ و افغانستان است. امروزه 

 از بانو رابعه، نه تنها به عنوان شاعری چیره دست،
ــواه   بلکه بــه عــنــوان زنــی روشنفکر و آزادی خــ

یــاد مــی شــود.در افغانستان خیابان ها، 
مــدارس و میادین بسیاری به نام 

رابعه بلخی نام گذاری شده 
است. 

»رابعه بلخی« مادر شعر فارسی

نام آوران خراسان
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