
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری 
مشهد، از صـــدور حـــدود ۱۰ هـــزار اخــطــاریــه بــرای 
و  داد  در کالنشهر مشهد خبر  دودزا  خــودروهــای 
گفت: خودرو پراید بیشترین اخطار آالیندگی را به 
خود اختصاص داد.علی نجفی اظهار کرد: آمارها 
حاکی از آن است در سال ۱4۰۰ به صورت تقریبی 
در هر ساعت، یک اخطاریه برای خودروهای دودزا 
صــادر شــده و در مجموع حــدود ۱۰هــزار دستگاه 
خودرو شامل انواع خودروهای سواری، خودروهای 
سنگین و عمومی مشمول صدور اخطاریه شده اند. 
با 59درصــد، بیشترین  پراید  این میان خودرو  در 
داده  به خود اختصاص  را  میزان صدور اخطاریه 
است. وی افزود: فرایند صدور اخطاریه به گونه ای 
است که پس از ارائه اخطاریه اول، شهروندان به 
رفــع نقص  مــدت ۱5روز فرصت دارنــد درخصوص 

در  و  کنند  اقــــدام  ــود  خـ خــــودرو 
صورت عدم رفع نقص و یا عدم 
توجه مالک به اخطاریه، اخطاریه 
دوم صادر و به در منزل شهروند 

ارسال می شود و...

بررسی مشکالت یک روستا درخراسان شمالی

مسئوالن، روستای»یزدان آباد« را دریابید
 »پراید« سال گذشته در مشهد

 بیشترین اخطار آالیندگی را گرفته است

دودزای کوچک!
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تمدید مهلت خرید گندم انبارشده 
کشاورزان در خراسان رضوی

 توقیف 1/5 تن گوشت مرغ 
به علت نقض قوانین بهداشتی

تأکید استاندار بر ساخت مسکن 
در حاشیه شهر  

دکتر بانکی پور در مشهد مطرح کرد

 سنگ اندازی در مسیر 
اجرای قانون جوانی جمعیت
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در شهر3

با لو رفتن ماجرای قاچاق محموله های روغن 
خوراکی در پوشش عرق نعنا که با ردزنی های 
ســربــازان گمنام امــام زمــان)عــج( در اداره کل 
به سرانجام رسید،  اطالعات خراسان رضوی 
حاال مشخص شده مدیر متخلف این واحد 

میلیاردی  چند  مالیاتی  ــرار  ف شــده  شناخته 
هم داشته اســت. دی مــاه ســال گذشته بود 
که گــزارش قاچاق محموله روغــن خوراکی در 
پوشش عرق نعنا را منتشر کردیم. گزارشی که 
زنگ خطر قاچاق محموله های روغن خوراکی را 

به صدا در آورد، چراکه محموله مذکور با یارانه 
دولتی تولید اما از کشور قاچاق می شد تا سود 
کالنی را در ازای فشار اقتصادی به مردم نصیب 
امثال این کارخانه دار شناخته شده کند. در آن 
رسانه های  اول  حــرف  موضوعش  که  ــزارش  گ

کشور شد، آمده بود: اطالعاتی به دست ما 
رسید که از یک تخلف عظیم حکایت داشت 
ــدام سودجویانه مــدیــران یک  اقـ بــه  ــاره  و اشـ
کارخانه شناخته شده دارد؛ انبارهای این واحد 

تولیدی در پوشش عرق نعنا...

تخلفی جدید از کارخانه معروف مواد غذایی

قاچاق روغن کم بود، فرار مالیاتی هم رو شد!

در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 
140060306013002595 مورخ 1400/12/18 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای عبدالحامد نبی زاده نوقابی فرزند علی اکبر در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 228/86 مترمربع از پالک شماره 368 فرعی 
از 4- اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از خانم صدیقه یعقوبیان نوقابی مالک رسمی محرز گردیده 
است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار  در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م.الف 355      آ40101607
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/18        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/03        رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 
140160306013000132 مورخ 1401/01/27 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا رحمانی بیلندی فرزند مهدی در ششدانگ یکباب محوطه مشتمل بر اطاق به مساحت 435/20 مترمربع از پالک 
شماره 1028 فرعی از 1- اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای حسین عباسیان مالک رسمی 
محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م.الف 356   آ40101609
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/18        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/03      رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

 ش��هرداری نقاب در نظ��ر دارد بر اس��اس ماده 13 
آئین نامه های شهرداریها و به استناد جلسه شماره 
23 مورخه 1400/09/21 شورای محترم اسالمی شهر 
نقاب نس��بت به فروش یک قطعه زمی��ن باکاربری  
مس��کونی  به متراژ 250 مترمربع)10×25( از قرار 
ه��ر مت��ر مرب��ع 15/200/000 ری��ال جمعا ب��ه مبلغ 
3/800/000/000 ری��ال واقع در ش��هر نقاب، بلوار 
ش��هید س��لیمانی جنب ش��رکت گل کوث��ر از طریق 

مزایده عمومی بصورت کتبی اقدام نمایند.
زم��ان انتش��ار روزنام��ه: س��اعت 10 صب��ح م��ورخ 

 1401/02/18
تاریخ بازدید ازمحل مزایده : از تاریخ 1401/02/19 

لغایت 1401/02/29
مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح مورخه 

1401/02/18 تا ساعت 14 مورخ 1401/02/28
 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت و تحویل پاکت 
پیشنهاد قیمت به واحد دبیرخانه شهرداری نقاب: 

تا ساعت 14 مورخ  1401/02/31 
زم��ان بازگش��ایی پاک��ت ه��ا: س��اعت 10 مورخ��ه 

1401/03/01 در محل دفتر شهردار

زمان اعالم برنده: ساعت 09 مورخ 1401/03/02 
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1-برگزاری مزایده صرفًا از طریق کتبی در روزنامه 
می باشد.

2-کلی��ه مراح��ل فراین��د مزایده ش��امل خرید و 
دریافت اس��ناد مزایده و پرداخت تضمین شرکت 
در مزایده و ارس��ال پیش��نهاد قیم��ت و اطالع از 
وضعی��ت برنده ب��ودن مزایده گ��زاران محترم از 

این طریق انجام  می پذیرد.
3-ضمانتنامه شرکت در مزایده باید بصورت دستی 

به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.
4-س��پرده ش��رکت درمزایده  به مبلغ 190.000.000 
ری��ال درقبال ضمان��ت نامه بانکی معتبر ی��ا واریز 
فیش نقدی به حس��اب بانک ملی، حس��اب س��پرده 

شهرداری به حساب 3100007590001
5-ش��هرداری در رد یا قبول یک یا چند پیش��نهاد 

مختار است.
6-کلیه هزینه های اگهی ازقبیل کارشناسی رسمی 
دادگستری و چاپ آگهی روزنامه هر چند نوبت باشد 

برعهده  برنده مزایده می باشد.
7- س��ایر اطالعات وم��واردی که درای��ن اگهی قید 

نشده در اسناد مزایده قابل درج می باشد.
مهران مهربان - شهردارنقاب

آگهی تجدید مزایده عمومی 
شهرداری نقاب »نوبت دوم«
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ش��هرداری گلبهار به اس��تناد مجوز 
ش��ماره 362 مورخ��ه 1400/04/05 ش��ورای 
اس��المی محترم ش��هر گلبه��ار در نظ��ر دارد ، 
تاسیس��ات رفاهی- پذیرایی موجود در پارک 
پرن��د، طبق مزای��ده و در قالب اج��اره واگذار 
نمای��د. لذا از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی 
دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده 
حداکثر تا تاریخ1401/03/03 ، به آدرس بولوار 
اس��تقالل- ابن س��ینا ، ساختمان ش��هرداری،  
دبیرخانه ش��هرداری گلبه��ار، مراجعه نمایند.

شرایط:
1.ارائ��ه ضمان��ت نام��ه بانک��ی یا واری��ز مبلغ 
ش��ماره  حس��اب  ب��ه  ری��ال   100.000.000
0211106075000 بن��ام ش��هرداری گلبه��ار نزد 
بانك صادرات بابت سپرده شرکت در مزایده .

2. شهرداری باستناد بند 5 ماده 5 آئین نامه 
مالی ش��هرداری ها در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار است.

3. س��پرده نف��رات اول ت��ا س��وم ت��ا انج��ام 
تش��ریفات قانون��ی مزای��ده و عق��د ق��رارداد 
مسترد نخواهد شد. ضمنا در صورت انصراف 
هر یك از ش��رکت کنن��دگان س��پرده آنان به 
ترتی��ب به اس��تناد م��اده 8 آئین نام��ه مالی 
شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4. مهلت تحویل پیش��نهادات تا پایان وقت 
اداری  روز چهارش��نبه مورخ 03/04/ 1401 
می باشد. پیشنهادات در تاریخ 1401/03/05 

بازگشایی می گردد.
5. هزین��ه درج در دو نوب��ت آگه��ی به عهده 

برنده مزایده می باشد.
6. سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مزاید قید 

شده است.
تلفن پاسخگویی: 051-38323232  

داخلی 146                
علیرضا اصغری- شهردار گلبهار

آگهی مرحله دوم ؛ اجاره تاسیسات رفاهی پذیرایی واقع در 
پارک پرند )نوبت اول(
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ش��هرداری نق��اب در نظر دارد بر اس��اس م��اده 13 
آئین نامه های شهرداریها و به استناد جلسه شماره 
23 مورخه 1400/09/21 شورای محترم اسالمی شهر 
نقاب نس��بت به فروش یک قطعه زمی��ن باکاربری  
مس��کونی  به متراژ 250 مترمربع)25×10( از قرار 
ه��ر مت��ر مرب��ع 14/800/000 ری��ال جمع��ا به مبلغ 
3/700/000/000 ری��ال واقع در ش��هر نقاب، بلوار 
ش��هید س��لیمانی جنب ش��رکت گل کوث��ر از طریق 

مزایده عمومی بصورت کتبی اقدام نمایند.
زم��ان انتش��ار روزنام��ه: س��اعت 10 صب��ح م��ورخ 

 1401/02/18
تاریخ بازدی��د ازمحل مزایده: از تاریخ 1401/02/19 

لغایت 1401/02/29
مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح مورخه 

1401/02/18 تا ساعت 14 مورخ 1401/02/28
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت و تحویل پاکت 
پیشنهاد قیمت به واحد دبیرخانه شهرداری نقاب: 

تا ساعت 14 مورخ  1401/02/31 
زم��ان بازگش��ایی پاک��ت ه��ا: س��اعت 10 مورخ��ه 

1401/03/01 در محل دفتر شهردار

زمان اعالم برنده: ساعت 09 مورخ 1401/03/02 
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق کتبی در روزنامه 
می باشد.

2- کلی��ه مراح��ل فراین��د مزایده ش��امل خرید و 
دریافت اس��ناد مزایده و پرداخت تضمین شرکت 
در مزای��ده و ارس��ال پیش��نهاد قیم��ت و اطالع از 
وضعیت برنده بودن مزایده گزاران محترم از این 

طریق انجام می پذیرد.
3- ضمانتنام��ه ش��رکت در مزای��ده بای��د بصورت 

دستی به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.
4- سپرده شرکت درمزایده  به  مبلغ  185.000.000 
ریال درقبال ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز فیش 
نقدی به حساب بانک ملی، حساب سپرده شهرداری 

به حساب 3100007590001
5- ش��هرداری در رد یا قبول یک یا چند پیش��نهاد 

مختار است.
6- کلیه هزینه های اگهی ازقبیل کارشناسی رسمی 
دادگستری وچاپ آگهی روزنامه هر چند نوبت باشد 

برعهده  برنده مزایده می باشد.
7-  س��ایر اطالع��ات ومواردی ک��ه دراین اگهی قید 

نشده در اسناد مزایده قابل درج می باشد. 
مهران مهربان - شهردارنقاب

آگهی تجدید مزایده عمومی 
شهرداری نقاب »نوبت دوم«
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   ش��هرداری نق��اب در نظر دارد بر اس��اس ماده 13 
آئین نامه مالی شهرداریها و به استناد جلسه شماره 
23 مورخه 1400/09/21 شورای محترم اسالمی شهر 
نقاب نس��بت به فروش یک قطعه زمی��ن باکاربری  
مس��کونی  ب��ه مت��راز 345 مترمربع )ابع��اد غرب 
13 ش��مال 21.25 ش��رق 20 وجن��وب 24.48متر( از 
قرار ه��ر متر مرب��ع 20.000.000 ریال جمعا به مبلغ  
6.900.000.000 ریال واقع در شهر نقاب، بلوار شهید 
س��لیمانی جنب ش��رکت گل کوثر از طری��ق مزایده 

عمومی بصورت کتبی اقدام نمایند.
زم��ان انتش��ار روزنام��ه: س��اعت 10 صب��ح م��ورخ 

 1401/02/18
تاریخ بازدی��د ازمحل مزایده: از تاریخ 1401/02/19 

لغایت 1401/02/29
مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح مورخه 

1401/02/18 تا ساعت 14 مورخ 1401/02/28
 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت و تحویل پاکت 
پیشنهاد قیمت به واحد دبیرخانه شهرداری نقاب: 

تا ساعت 14 مورخ  1401/02/31 
زم��ان بازگش��ایی پاک��ت ه��ا: س��اعت 10 مورخ��ه 

1401/03/01 در محل دفتر شهردار

زمان اعالم برنده : ساعت 09 مورخ 1401/03/02 
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1-برگزاری مزایده صرفًا از طریق کتبی در روزنامه 
می باشد.

2-کلی��ه مراح��ل فراین��د مزای��ده ش��امل خرید و 
دریافت اس��ناد مزایده و پرداخت تضمین شرکت 
در مزای��ده و ارس��ال پیش��نهاد قیم��ت و اطالع از 
وضعیت برنده بودن مزایده گزاران محترم از این 

طریق انجام  می پذیرد.
3-ضمانتنامه شرکت در مزایده باید بصورت دستی 

به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.
4-سپرده شرکت درمزایده  به  مبلغ 345.000.000 
ریال درقبال ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز فیش 
نقدی به حساب بانک ملی، حساب سپرده شهرداری 

به حساب 3100007590001
5-ش��هرداری در رد یا قبول یک یا چند پیش��نهاد 

مختار است.
6-کلیه هزینه های اگهی ازقبیل کارشناسی رسمی 
دادگستری وچاپ آگهی روزنامه هر چند نوبت باشد 

برعهده  برنده مزایده می باشد.
7- س��ایر اطالعات وم��واردی که درای��ن اگهی قید 

نشده در اسناد مزایده قابل درج می باشد.
مهران مهربان - شهردارنقاب

تجدید آگهی مزایده عمومی 
شهرداری نقاب »نوبت دوم« 
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بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن مهریک مشهد )منحله()درحال تصفیه( دعوت می شود با توجه 
به  استعفای اعضای هیئت تصفیه و ناظر تصفیه ، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه)نوبت دوم( که درساعت  
10:30 روز جمعه مورخ  1401/02/30 درمحل مجتمع مس��کونی مهر یک واقع درگلبهار بولوار مهرگان مهرگان 13 
مجتمع مسکونی مهریک) جهت  رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص موارد زیر تشکیل میگردد حضور بهم رسانند. 
درصورتیکه حضور عضوی در جلسه میسر نباشد می تواند حق حضور واعمال رای خودرا به عضو دیگر ویا نماینده 
تام االختیار واگذار نماید.  عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر ظرف مدت 
یک هفته از تاریخ انتشار آگهی از ساعت 8 الی 10 صبح به دفتر شرکت تعاونی به آدرس فوق با همراه داشتن 
کارت شناسایی معتبر جهت حضور به جلسه مجمع  یادشده مراجعه نمایند.الزم به ذکر است آرای وکالتی هر عضو 
3 رای وهر غیر عضو یک رای خواهد بود.ضمنا چنانچه  هریک از اعضا مایل به کاندیداتوری سمت هیئت تصفیه 
و ناظر تصفیه تعاونی میباشند تقاضای کتبی خویش را  حداکثر تا تاریخ 1401/02/26 به دفتر شرکت تعاونی به 

آدرس فوق الذکر ارائه نمایند. 
دستور جلسه؛

1-تصویب استعفای دسته جمعی اعضای هیئت تصفیه و ناظر تصفیه
2-انتخاب سه نفر اعضای هیئت تصفیه و یک نفر ناظر تصفیه برای مدت دوسال
هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر یک مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی)نوبت دوم( سالیانه  شرکت تعاونی مسکن 
مهریک مشهد) منحله( به شماره ثبت)30753( درحال تصفیه          تاریخ انتشار:1401/02/18

از کلیه اعضاء ش��رکت تعاونی مس��کن مهر99  دعوت 
می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که ساعت 
9 و مجم��ع عموم��ی عادی س��اعت 10 روز چهارش��نبه 
م��ورخ 1401/2/28 در مح��ل دفتر ش��رکت واقع در 
بلوار ابوطالب چهارراه ش��فا به س��مت دادگاه  پالک 
1 طبق��ه اول جه��ت رس��یدگی ب��ه تصمیم گی��ری در 
خصوص موارد زیر تش��کیل می گ��ردد حضور به هم 
رس��انند در صورتیکه حضور عضوی در جلسه میسر 
نباش��د می تواند ح��ق حضور و اعم��ال رأی خود را به 
عضو دیگر ی��ا نماینده ت��ام االختیار واگ��ذار نماید. 
عضو متقاضی اعضای نمایندگی می بایست به همراه 
نماین��ده خ��ود حداکثر ی��ک هفته  قب��ل از برگزاری 
مجمع از س��اعت  9 الی 12 م��ورخ 1401/2/20 به محل 
دفتر شرکت با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر 
جه��ت صدور ورق��ه ورود به جلس��ه مجم��ع مراجعه 
نماین��د. الزم ب��ه ذک��ر اس��ت، تع��داد آراء وکالت��ی 
ه��ر عض��و 3 رأی و ه��ر غیرعض��و 1 رأی خواهد بود.

دستورجلسه فوق العاده:
1- تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت

2- تعیین مکان تصفیه
دستور جلسه عادی:

1-انتخابات هیئت تصفیه
 هیئت مدیره شرکت 

تلفن تماس  : 09153174766

عموم�ی  مجم�ع  دع�وت  آگه�ی 
فوق العاده  نوبت دوم ومجمع عمومی عادی 
نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 99 مشهد 

تاریخ انتشار1401/2/18
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   تأکیداستاندار 
بر ساخت مسکن 
در حاشیه شهر  
نظری، استاندار 
خراسان رضوی 
در بازدید از روند 
ساخت واحد های 
طرح نهضت ملی 
مسکن حاشیه 
شهر مشهد، 
آخرین وضعیت 
ساخت مسکن برای 
قشر های کم درآمد، 
در قالب طرح 
نهضت ملی مسکن 
را بررسی و دستور 
تسریع در ساخت را 
صادر کرد.

خبر  سمانه محمدزاده ثانی  
یــزدان آبــاد، روستایی از توابع 
بــخــش گــرمــخــان شهرستان 
بجنورد در 2کیلومتری مرز 
ترکمنستان قرار دارد و براساس 
سرشماری مرکز آمار ایران در 
سال1395 جمعیت این روستا 60خانوار با تعداد 

300 نفر جمعیت بوده است.
این منطقه با داشتن آب و هوایی معتدل و دره های 
زیبا دارای پوشش گیاهی بسیاری از انواع گیاهان 
دارویی مانند، آویشن، آنخ، کندور، چای شکاری، 
سپند و درختان کــاج، زالزالک، کلهو، قارچ های 

کوهی و... است.
یکی از ساکنان روستای یزدان آباد در گفت وگو با 
قدس می گوید: این منطقه به دلیل کوهستانی 
بودن، راه های پر پیچ و خمی دارد که خطرات زیادی 

را برای رانندگان ایجاد می کند.
محسن لطفی تأمین نهاده های دامــی، وجود 
حیوانات وحشی مانند گراز و پلنگ و خسارت زدن 
به زمین های کشاورزی، نداشتن سالن ورزشی، 
نبود وسیله ایاب وذهاب به شهر، درمانگاه و... را از 

مشکالت مهم این روستا عنوان می کند.
وی همچنین در ادامه قدمت خانه های مسکونی 
این روستا را 200 سال می داند و می گوید: با توجه 
به اینکه این استان حادثه خیز است قدمت باالی 
این منازل ساکنان این منطقه را خطرات بسیاری 

تهدید می کند.

ترکتحصیلدانشآموزان ◾
 یکی دیگر از ساکنان روستای یزدان آباد می گوید: 
در روستای یزدان آباد یک دبستان ابتدایی وجود 
دارد که در آن 6 پایه کالس درس با حضور یک 
معلم تدریس می شود و به دلیل نبود مقاطع 
باالتر، فرزندانمان برای تحصیل به روستای قلعه 
محمدی گیفان یا شهر می روند که آن هم به دلیل 
نبود سرویس و فاصله 5 کیلومتری بیشترشان 

ترک تحصیل می کنند.
وی می گوید: بیکاری در این روستا موجب شده 

بیشتر جوانان ایــن روستا به شهرها مهاجرت 
کنند که از مسئوالن می خواهیم برای جلوگیری از 

مهاجرت جوانان مشکالت را رفع کنند.
وی در خصوص جوی های آب زمین های کشاورزی 
نیز می گوید: جوی آب در زمین های کشاورزی 
مربوط به چندین سال گذشته است که به دلیل 
نبود درآمـــد کافی جــوی هــای ایــن روســتــا خاکی 
بوده و همین مقدار آب نیز به زمین نفوذ می کند 
ــزارع مواجه  و کـــشـــاورزان بــا مشکل کــم آبــی مــ

می شوند.

نبودراهارتباطی ◾
رئیس شورای روستای یزدان آباد نیز در گفت وگو 
با قدس می گوید: شغل اصلی مردمان این روستا 

کشاورزی و دامداری است. 

حامد زارع می افزاید: اکنون ساکنان این روستا 
ــرای رفــت وآمــد به شهر از رودخــانــه باید عبور  ب
کنند که در زمــان جــاری شــدن سیل ایــن مسیر 
بسته می شود، در این خصوص با معاون عمرانی 
استاندار پیشین و فرماندار قبل صحبت شد 
و قول ساخت پل را دادنــد که متأسفانه اجرایی 

نشد.
وی بیان می کند: در دیداری که با محمد پاکمهر، 
نماینده مــردم پنج شهرستان خراسان شمالی 
داشتیم وی تأکید کرد باید تا شهریور سال جاری 
راه ارتباطی روســتــای یـــزدان آبـــاد، حسن آباد و 
جعفرآباد که سه شهرستان شیروان، بجنورد و 
رازوجــرگــالن را به هم متصل می کنند آسفالت 
شود که امیدواریم آسفالت این مسیر انجام شود.
ــن روستا  زارع مــی افــزایــد: در حــال حــاضــر ای

دارای یک مدرسه ابتدایی اســت که در کنار 
رودخانه قرار دارد و نیاز به دیوارکشی است که 
در این زمینه پیگیری هایی صورت گرفته ولی 
متأسفانه تا به امروز هیچ گونه اقدامی انجام 

نشده است.
 وی خاطرنشان می کند: در یــــادواره شهدای 
یــزدان آبــاد در گفت وگویی کــه بــا دکتر پاکمهر 
داشتیم وی قول یک میلیون تومان اعتبار برای هر 
خانواده مرزنشین را داده بودند که هنوز خبری از 

این اعتبار نیست.
رئیس شــورای روستای یــزدان آبــاد یکی دیگر از 
مشکالت این روستا را اجرایی نشدن طرح هادی، 
تیغ زنی جاده های بین مزارع، نبود سالن ورزشی، 

نبود خانه بهداشت و... عنوان می کند.
زارع در خصوص جاده های بین مزارع می گوید: 
چند سال است زمین های کشاورزی این منطقه 
به جاده تبدیل شده و با کوچک ترین بارش برف 
و باران تبدیل به گل والی می شود و امکان عبور 

و مرور نیست.
وی دربــاره نبود امکانات ورزشــی و سالن ورزشی 
در ایــن روستا هم می گوید: متأسفانه باوجود 
پیگیری هایی که برای این موضوع صورت گرفته 
هیچ گونه اقدامی نشده حتی اعالم کردیم یک 
سالن ورزشی مشترک با روستاهای قلعه محمدی 
ساخته شود تا جوانان ما از اوقــات فراغت خود 

استفاده کنند. 
رئیس شــورای روستای یــزدان آبــاد یکی دیگر از 
مشکالت ایــن روستا را کمبود آب آشامیدنی 
عنوان و اظهار می کند: این روستا در سال به مدت 
6 ماه با مشکل بی آبی مواجه می شود و آب شربی 
که از منطقه سرانی زیدر می آید از اواخر خرداد 

قطع می شود.
زارع ادامــه می دهد: در حال حاضر مخزن آب 
موجود، نیمی از این روستا را هم پوشش نمی دهد 

و نیاز به مخزن بزرگ در ارتفاع باالتری داریم.
وی در پایان اضافه می کند: با وجــود آب فــراوان 
زیرزمینی، در روستای یزدان دو حلقه چاه عمیق 

برای آب شرب و زمین های کشاورزی نیاز است.

بررسی مشکالت یک روستا درخراسان شمالی

 مسئوالن
روستای »یزدان آباد« را دریابید

خبرخبر
روزروز

ضرورت قیمت گذاری نان حجیم و نیمه حجیم توسط سازمان حمایت 
نــانــوایــان مشهدی خواستار قیمت گذاری نــان حجیم و 
نیمه حجیم توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
شدند. به گــزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس اتحادیه 
صنف نانوایان مشهد با اشاره به حذف ارز ترجیحی از آرد 
نان های صنعتی، افزود: این درخواست برای جلوگیری از هرج 

و مرج و خروج آرد یارانه ای از شبکه توزیع ارائه شده است.

مصطفی کشتگر ادامه داد: هرچند نرخ گذاری نان صنعتی 
براساس قانون برعهده واحد صنفی است، اما در نهایت 
ــرای قیمت ها با موافقت سازمان  پیشنهاد ایــن صنف ب

حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اجرایی می شود.
وی با تأکید بر تغییر نکردن قیمت نرخ نان سنتی در مشهد 
پس از حذف ارز ترجیحی گفت: از مجموع 2هزار و 320واحد 

نانوایی دارای جواز کسب در این شهر، 60 نانوایی اقدام به 
عرضه نان های صنعتی حجیم و نیمه حجیم می کنند.

کشتگر افزود: پس از حذف یارانه آرد برای نان های صنعتی، 
قیمت نان حجیم و نیمه حجیم عرضه شده توسط تعدادی 
از نانوایی های این شهر افزایش یافته است. پیش از این 
آرد نیمه یارانه ای به پخت نان های حجیم و نیمه حجیم 

اختصاص می یافت که با حذف ارز ترجیحی، قیمت هر 
کیسه آرد ۴0کیلویی برای پخت نان حجیم و نیمه حجیم 
ــزار تــومــان رســیــده و بــه همین  از ۴5هـــزار تــومــان بــه ۷00هــ
نسبت قیمت این نوع نان ها نیز افزایش یافته است. واقعی 
شدن قیمت نان از قاچاق آن جلوگیری کــرده و مــردم را به 

صرفه جویی در مصرف آن ترغیب خواهد کرد.

تجارت
     رشد ۲۴درصدی 

حجم تجارت خراسان رضوی با عراق
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 

رضوی گفت: در سال ۱۴۰۰، حجم تجارت خراسان 
رضوی با کشور عراق به حدود ۱۰۰میلیون دالر 

رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ از رشد 
۲۴درصدی برخوردار است.

امیررضا رجبی در این خصوص اظهار کرد: در این 
بین حدود ۹۴ میلیون دالر سهم صادرات استان به 

عراق بوده که حاکی از رشد ۲۴درصدی بوده و الباقی 

واردات استان از عراق است که نشان از تراز مثبت 
تجاری بیش از ۹۱ میلیون دالری دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوی، رجبی از هدف گذاری 

۱۱۵میلیون دالری صادرات استان به کشور عراق در 

سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: در برنامه ریزی صورت 
گرفته و برای حصول آن، اقداماتی ازجمله افتتاح 

مرکز تجاری ایرانیان در اقلیم کردستان عراق، اعزام 
و پذیرش هیئت های تجاری و مشارکت فعال در 

نمایشگاه های این کشور پیش بینی شده است.

تأکید معاون رئیس جمهور 
برکاهش مشکالت مرزنشینان 

مــعــاون پــارلــمــانــی رئــیــس جــمــهــور گــفــت: دولــت 
تــالش می کند در مــرز باجگیران خراسان رضوی 
بــا ترکمنستان مشکالت معیشتی زمینه ساز 

مهاجرت از این منطقه مرزنشین حل شود.
به گــزارش قدس آنالین، سیدمحمد حسینی  در  
ادامه سفر خود به شهرستان قوچان در نشست 
حل مشکالت منطقه مرزی باجگیران افزود: اراده 
دو کشور در بازگشایی این مرز نقش اساسی دارد 
و طرف مقابل هم باید این بازگشایی را به نفع خود 
بداند زیــرا نزدیکی به عشق آباد پایتخت کشور 
ترکمنستان می تواند در ترانزیت کاال و تأمین نیازها 

مفید باشد.
وی ادامه داد: امروز رخوت در مرز باجگیران حاکم 
شده است که باید برای ایجاد نشاط و مبادله کاال 
پیگیری هایی در حوزه وزارتخانه های راه و شهرسازی، 
امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.
مــعــاون پــارلــمــانــی رئــیــس جــمــهــور گــفــت: کشور 
ترکمنستان پس از شیوع کرونا سخت گیری های 
ــژه ای در مــرزهــای خــود اعــمــال کــرد و حتی این  ویـ
مسئله به اتباع ترکمن و دیپلمات هایشان نیز 
تسری پیدا می کرد. حسینی با اشاره به پیگیری های 
انجام شده مبنی بر بازگشایی مرزهای مشترک ایران 
با ترکمنستان و تأکید بر تمرکز برای بازگشایی مرز 
باجگیران افزود: براساس گفته های سفیر ایران در 
ترکمنستان به منظور مبادله کاال از طریق بازارچه نیز 
این کشور تقاضاهایی را مطرح کرده که متأسفانه 

دنبال نشده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: هیئت دولت 
در 20 سفر استانی اولویت ها و مشکالت را بررسی و 
تصمیم های مهمی می گیرد زیرا گاهی اوقات برخی 
مسائل همچون مسئله باجگیران توسط مسئوالن 
محلی حل نخواهد شد. مرزها نباید خالی از سکنه 
شود و دولــت باید با مهیا کــردن زیرساخت ها در 

زمینه تأمین معیشت مرزنشینان قدم بردارد.  
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در استان

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خراسان جنوبی گفت: مشکالت 
و مطالبات دامداران با رویکرد جهادی پیگیری 
می شود و واسطه ها در صنعت دامــداری باید 

حذف شوند.
به گــزارش ایــرنــا، جــواد اشرفی در نشست بررسی مسائل و 
مشکالت واحدهای دامداری خراسان جنوبی افزود: مطالبه گری 
بسیار خوب و ارزشمند است ولی با تخریب یا سیاه نمایی 
تفاوت دارد، ازایــن رو از روحیه مطالبه گری دامــداران که بتواند 

مشکالت این حوزه را حل وفصل کند، استقبال می کنیم.
مطالباتی که تاکنون پیگیری نشده باید مطرح شوند و رئیس 

و تیم کاری سازمان جهاد کشاورزی استان به صورت جهادی 
و شبانه روزی در تالش اند تا موارد مطرح شده را پیگیری کنند 
حتی در بسیاری از مواقع این مشکالت به وزیر جهاد کشاورزی 

نیز منتقل شده است.
اشرفی به هزینه های حمل نهاده های دامی اشاره کرد و گفت: 
برای کاهش هزینه های انتقال نهاده های دامی با استفاده از 
قابلیت حمل ونقل ریلی، در تالشیم با اختصاص یک خط ویژه، 

هزینه ها را کاهش دهیم.
وی اظهار کرد: درخصوص انتقال نهاده ها می توان از ظرفیت 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان نیز استفاده کرد تا 

مشکالت این حوزه کاهش یابد.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی شاخص 
اجرای طرح هادی در استان را بیش از 66درصد 
عــنــوان کــرد و گفت: در حــال حاضر شاخص 
اجرای طرح هادی در کشور 55درصد است که 
این استان حدود 11درصد از شاخص کشوری جلوتر است.

قاسم تنها در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به اجرای 
طرح هادی در روستاها اظهار کرد: بنیاد مسکن خراسان 
ــتـــای بــاالی  جنوبی تــاکــنــون توانسته بـــرای تــمــام 918روسـ
20خانوار استان مطالعه، نقشه برداری و تهیه طرح هادی 
را به پایان برساند. حتی در 193روستای زیر 20خانواری که 
وظیفه قانونی بنیاد مسکن نبوده نیز تهیه طرح انجام داده 

است.
مدیرکل بنیاد مسکن خــراســان جنوبی با بیان اینکه در 
16۷روستای باالی 20 خانوار که افق طرح آنان به پایان رسیده 
نیز بحث بازنگری انجام شده است، تصریح کرد: بیش از 
یک هزار و 200 طرح هادی انجام شده که تاکنون افزون بر 

16میلیارد تومان هزینه شده است.
بــا اجـــرای ایــن طــرح هــا دهــیــاران مــی تــوانــنــد بحث نظارت 
ــر ســاخــت وســازهــا و دســتــگــاه هــای خــدمــت رســان بحث  ب
خدمت رسانی را داشته و هر دستگاهی که می خواهد در 
روستاها کار عمرانی انجام دهد با استفاده از این طرح ها 

چارچوبی برای آن مشخص شده است. 

آخرین وضعیت اجرای طرح هادی در خراسان جنوبیبرنامه ای برای کاهش هزینه حمل نهاده های دامی
روستاتولید

ج
/1
41
06
65

خریدخودروهای فرسوده
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کیفیت وسرعت 
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نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان
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میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی
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ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه
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کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب
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کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 
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تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"
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گازرسانی

لوله کشی گاز
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عالی ومناسب
تعمیرات بنایی 

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

 09153587292-38324530

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836
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خریدار عادالنه

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره
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 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی
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قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264
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قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

خدمات مهندسی گازرسانی
نقشه کشی



کشف 44 هزار 
لیتر سوخت 

قاچاق پیش از 
خروج از کشور

سرهنگ محمدچراغ 
فرمانده هنگ مرزی 

و مرزبانی درجه 
یک تایباد گفت: 
مرزبانان هنگ 

مرزی تایباد مستقر 
در ایستگاه کنترل 

مرزی 17 شهریور با 
اشرافیت اطالعاتی 

موفق شدند 44هزار 
و 360 لیتر سوخت 
قاچاق از دو دستگاه 

خودرو ترانزیتی 
کشف و ضبط کنند. 

در این زمینه سه نفر 
دستگیر شدند.

خبرخبر
روزروز

عقیل رحمانی  با لو رفتن 
ماجرای قاچاق محموله های 
روغن خوراکی در پوشش عرق 
نعنا که با ردزنی های سربازان 
گمنام امام زمان)عج( در اداره 
کل اطالعات خراسان رضوی 
به سرانجام رسید، حــاال مشخص شــده مدیر 
متخلف ایــن واحــد شناخته شــده فــرار مالیاتی 

چند میلیاردی هم داشته است.
دی مــاه ســال گذشته بــود کــه گـــزارش قاچاق 
محموله روغن خوراکی در پوشش عرق نعنا را 
منتشر کردیم. گزارشی که زنگ خطر قاچاق 
محموله های روغن خوراکی را به صدا در آورد، 
چراکه محموله مذکور با یارانه دولتی تولید 
اما از کشور قاچاق می شد تا سود کالنی را در 
ازای فشار اقتصادی به مردم نصیب امثال این 

کارخانه دار شناخته شده کند. 

گزارش پنج ماه پیش موضوع روز رسانه ها شد ◾
در آن گزارش که موضوعش حرف اول رسانه های 
کشور شد، آمده بود: اطالعاتی به دست ما رسید 
که از یک تخلف عظیم حکایت داشت و اشاره به 
اقدام سودجویانه مدیران یک کارخانه شناخته 
شده دارد؛ انبارهای این واحد تولیدی در پوشش 
عــرق نعنا محموله عظیم روغــن هــای خوراکی 
5لیتری را بسته بندی کرده و در حال قاچاق آن ها 
بودند که با ورود به موقع ســربــازان گمنام امام 
زمــان)عــج( اداره کل اطــالعــات خــراســان رضوی 
رودست خوردند و نقشه خیانتکارانه مسئوالن 
این واحد تولیدی که در حوزه تولید رب هم فعالیت 

فراوانی دارد، برمال شد.
تحقیقات پوششی، فنی و اطالعاتی این حقیقت 
را نمایان کرد متأسفانه مسئوالن واحد تولیدی 
شناخته شده که تبلیغات گسترده تلویزیونی 
هم در برخی مقاطع برای فروش محصوالتشان 
دارند، وارد بازی شومی شده اند؛ آن ها به صورت 
گسترده روغــن هــای خــوراکــی در احجام حدود 
5 لیتری را به جای آنکه به دست مردم برسانند 
آن ها را در کارتن هایی که روی آن ها عنوان »عرق 
نعنا« درج شده قرار داده و قاچاق کاال را به صورت 

عظیم کلید زده اند.

پیگیری ها نشان مـــی داد محموله عظیمی در 
کارخانه مذکور در پوشش عرق نعنا بسته بندی 
و تریلی ها برای بارگیری آن وارد انبار واحد تولیدی 
شده و قصد قاچاق محموله را به خارج از کشور 

دارند.
ــه قـــاضـــی طــبــاطــبــایــی،  ــرا بـ ــاجـ از هــمــیــن رو مـ
جانشین)وقت( دادســـرای انقالب مرکز استان 
اطالع داده شد، مقام قضایی دستور آغاز عملیات 
نهایی و ورود به کارخانه شناخته شده را صادر 
کرد. با ورود ضربتی سربازان گمنام امام زمان)عج( 
اداره کل اطالعات خراسان رضــوی به کارخانه، 
مسئوالن واحد تولیدی که فکر نمی کردند این گونه 
تحت محاصره اطالعاتی قرار گرفته باشند، مات و 

مبهوت در محل خشکشان زد.
بازرسی از انبار کارخانه مورد اشاره منجر به کشف 
حدود 5 هزار ظرف روغن در احجام 5 لیتری شد 
که در کارتن هایی با پوشش عرق نعنا قرار داشت.

از سوی دیگر مقادیر زیادی کارتن خالی با عنوان 

درج شده عرق نعنا هم که در گوشه ای دیگر از 
کارخانه دپو شده بود نشان می داد به احتمال زیاد 

این ماجرا یک رویه برای قاچاق روغن بوده است.

فرار مالیاتی 6 میلیاردی ◾
این اقدام در حالی لو رفت که حاال با پیگیری های 
تعزیرات حکومتی خراسان رضــوی پــرده از فرار 
مالیاتی 6 میلیارد تومانی ایــن واحـــد تولیدی 
کــه بــا هــدایــت مستقیم مدیر کارخانه صــورت 
می گرفت برداشته شد و متخلف برای پاسخگویی 
به اقــدام هــای سودجویانه اش مشتری دائمی 

تعزیرات حکومتی مشهد شده است.
مــاجــرا بــه چند ســال پیش بــرمــی گــردد، زمانی 
که مدیر کارخانه بــرای واردات برنج پاکستانی 
ــاز هــم دلــش بــرای  دســت بــه کــار مــی شــود. امــا ب
مردم نسوخته بلکه تصمیم می گیرد از رودخانه 
پرحاشیه دریافت ارز دولتی ماهی خود را صید 
کند که بر این اساس برای واردات برنج دست به 

کار می شود. مقدمات کار را فراهم می کند و در 
نهایت موفق می شود چند میلیون درهم را با نرخ 

دولتی دریافت کند.

راه فرار مالیاتی چه بود؟ ◾
مراحل سفارش محموله برنج صورت می گیرد. 
نقشه اصلی و دور زدن قانون در این مرحله رقم 
می خورد چراکه متخلف می دانست از چه مسیر 
انحرافی استفاده کند تا بتواند حق و حقوقات 

دولتی را پایمال کند.
برای این کار محموله را با پروانه فردی در مناطقی 
خاص وارد کشور می کند که از معافیت مالیاتی 
ــدام او موجب شــده بود  ــن اقـ بــرخــوردار بـــود. ای
محموله برنج برای او بسیار ارزان تر آب بخورد اما 
با اختالف قیمت و سود چند برابری آن ها را در 

بازار آب کند.
ایـــن مــوضــوع حـــاال تــوســط کــارشــنــاســان بانک 
ــادرات کشف شــده و بــه تعزیرات حکومتی  صـ
منعکس شــد کــه بــا دســتــور ویــژه سیدمرتضی 
مدنی فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان 
رضوی مورد رسیدگی قرار گرفت. در نهایت رأی به 
محکومیت متخلف داده و برای عامالن این اقدام 
جریمه 6 میلیارد تومانی صادر شد و پس از قطعی 

شدن رأی در مرحله اجرا قرار گرفته است.

ابطال کارت بازرگانی ◾
اطالعات تکمیلی خبرنگار ما حاکی از آن است که 
در کنار این جریمه دستور مسدود کردن حساب 
بانکی کارخانه شناخته شده به میزان تخلف، 
صادر شده است. همچنین تعلیق کارت بازرگانی 

این واحد در مسیر اجرا قرار گرفته است.
یکی از نکاتی که این افــراد را در اقدام های خود 
جسور کــرده ایــن موضوع اســت که به کــرات در 
پرونده ها مشاهده شده آن ها پس از هر تخلف 
پشت سر نیروی کــار و تولید قرارگرفته و حتی 
ــده ای تهدید می کنند در  شنیده مــی شــود عــ
صورت برخورد قاطع با آن هــا، تولید را متوقف و 
یا کاهش خواهند داد که باید مسئوالن متولی و 
دستگاه های نظارتی برای این حربه شوم فکری 
بکنند چراکه اجرای قانون و جاری شدن عدالت 

در اولویت قرار دارد.

تخلفی جدید از کارخانه معروف مواد غذایی

 قاچاق روغن کم بود
 فرار مالیاتی هم رو شد!

خبر
بازی با مرگ در کانال فاضالب

بــا تـــالش آتــش  نــشــانــان، مـــرد مشهدی گــرفــتــار در 
کانال های فاضالب شهری نجات یافت.

با اعــالم یک مــورد عجیب به آتش نشانی مشهد 
ــر گــم شـــدن شــهــرونــدی درون کــانــال هــای  مبنی ب
فاضالب شهری، نجاتگران ایستگاه دوم و شانزدهم 
آتش نشانی مشهد به تقاطع بولوار های مصلی و 

رستمی اعزام شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، با حضور امدادگران در 
منطقه تعدادی از کسبه محلی اعالم کردند که گوشی 
تلفن همراه مردی میانسال از الی یکی از نرده های 
روی فاضالب به درون کانال سقوط کرده و این فرد با 
وجود هشدار های شاهدان، پس از باز کردن دریچه 
کانال برای یافتن گوشی درون آن رفته است. با اینکه 
حدود نیم ساعت از وارد شدن مرد میانسال به درون 
کانال فاضالب می گذشت نه تنها این فرد بیرون نیامد 
که صدای ضعیفی نیز به گوش می رسید که نشان 
می داد این فرد تقاضای کمک دارد. معاون عملیات 
آتش نشانی مشهد گفت: با توجه به نامعلوم بودن 
نقطه گرفتاری ایــن شهروند و همچنین احتمال 
گازگرفتگی و به خطرافتادن جانش، امدادگران نیازمند 

سرعت عمل و تالش زیادی بودند.
نشانی در  مهدی رضــایــی گفت: نجاتگران آتش 
مسیری دورتــر از مکان اولیه توانستند ایــن فــرد را 
شناسایی کنند که کوچک بودن کانال های فاضالب 
امدادرسانی را سخت تر کرده بود، در ادامه امدادگران 
توانستند به سختی خود را به این فرد برسانند و با 
اکسیژن تراپی جان این فرد را نجات دهند. او گفت: 
حرکت این فرد از همان ابتدا اشتباه بود و نه تنها 
گوشی تلفن همراهش را پیدا نکرد که احتمال داشت 

جانش را هم از دست بدهد.

باز هم واژگونی پراید 
در پی واژگونی خودرو سواری پراید در محور فیروزه به 
خوشاب، یک نفر فوت کرد و چهار مصدوم دیگر به 

بیمارستان منتقل شدند.
ــــس پیش بیمارستانی نیشابور به  رئیس اورژان
صداوسیما گفت: ظهر روز جمعه گذشته در پی 
واژگونی خودرو پراید در کیلومتر5۷ محور فیروزه به 
خوشاب محدوده روستای فرخار، آمبوالنس های 
پایگاه اورژانــس ۱۱5 نصرآباد و خوشاب سبزوار به 
محل حادثه اعــزام شدند. مصطفی افشارنیک 
افزود: این حادثه چهار مصدوم و یک فوتی داشت 
که خانمی6۰ساله به علت شدت جراحات وارده 
ــــس۱۱5 فوت  پیش از رسیدن کارشناسان اورژانـ
کرد و سه مصدوم پس از انجام اقدام های درمانی 
توسط کارشناسان اورژانــس ۱۱5 با آمبوالنس به 
بیمارستان حکیم نیشابور و یک مصدوم دیگر 
به بیمارستان بهشتی سبزوار منتقل شدند. وی 
بیان کرد: متأسفانه سرنشین خودرو سواری پراید 
به علت نبستن کمربند ایمنی به بیرون از خودرو 
ــود. از همه راننده ها و سرنشینان  پرتاب شــده ب
خودرو ها تقاضا می کنیم از کمربند ایمنی حتی در 

مسیر های کوتاه استفاده کنند.

در شهر3
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دودزای کوچک!
مــعــاون محیط زیست و خــدمــات شهری شــهــرداری 
مشهد، از صدور حدود ۱۰ هزار اخطاریه برای خودروهای 
دودزا در کالنشهر مشهد خبر داد و گفت: خودرو پراید 

بیشترین اخطار آالیندگی را به خود اختصاص داد.
علی نجفی اظهار کــرد: آمارها حاکی از آن اســت در 
ســال ۱4۰۰ بــه صـــورت تقریبی در هــر ســاعــت، یک 

اخــطــاریــه بـــرای خـــودروهـــای دودزا صـــادر شــده و در 
مجموع حــدود ۱۰هـــزار دستگاه خــودرو شامل انــواع 
ــواری، خــودروهــای سنگین و عمومی  خــودروهــای سـ
مشمول صدور اخطاریه شده اند. در این میان خودرو 
پراید با 59درصد، بیشترین میزان صدور اخطاریه را 

به خود اختصاص داده است.

وی افزود: فرایند صدور اخطاریه به گونه ای است که پس 
از ارائه اخطاریه اول، شهروندان به مدت ۱5روز فرصت 
دارند درخصوص رفع نقص خودرو خود اقدام کنند و در 
صورت عدم رفع نقص و یا عدم توجه مالک به اخطاریه، 
اخطاریه دوم صادر و به در منزل شهروند ارسال می شود 
و در گام آخر در صورتی که پس از هفت روز از اخطاریه 

دوم، مالک خــودرو به رفــع نقص اقــدام نکند، مــدارک 
خودرو پس از تشکیل پرونده به مراجع ذی صالح ارجاع 

داده می شود.
 به گزارش تسنیم، معاون شهردار مشهد خاطرنشان 
ــال حــاضــر 6 اکــیــپ کــنــتــرل و نــظــارت بر  ــرد: در حـ ــ ک

آالینده های سیار در شهر مشهد فعال اند.

خط قرمز
     توقیف 1/5 تن گوشت مرغ 
به علت نقض قوانین بهداشتی

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان نهبندان 
با بیان اینکه یکی از اصول حمل ونقل مواد 

پروتئینی رعایت زنجیره سرمایشی است که 

باید مد نظر قرار گیرد، گفت: در بازرسی ها 
و  500 کیلوگرم گوشت مرغ گرم که به مقصد  هزار 

شهرستان نهبندان بارگیری شده بود به دلیل 
رعایت نکردن زنجیره سرمایشی در نهبندان 

توقیف شد.

به گزارش صدا وسیما، محسن آهنی افزود: 
فراورده های خام دامی پیش از ورود به شهرستان 

مورد نظارت و بازرسی اکیپ های نظارت 
بهداشتی شبکه دامپزشکی شهرستان قرار 

می گیرند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مراتب 

از طریق مراجع ذی صالح پیگیری خواهد شد.
به گفته وی گوشت طیور از جمله گوشت مرغ از 
نظر تغذیه انسان جایگاه مهمی دارد، اما به علت 
فسادپذیری باال، شرایط ویژه ای برای نگهداری 

آن نیاز است.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از دستگیری 
فــردی خبر داد که با تهدید به انتشار تصاویر 
خصوصی یکی از شهروندان در بستر فضای 
مجازی مبلغ 2میلیارد ریال از وی اخاذی کرده بود.

به گزارش قدس، سرهنگ قدرت الوانی در تشریح 
این خبر اظهار کرد: در پی مراجعه خانم جوانی 
به پلیس فتا شهرستان طبس و ارائــه شکوائیه 
قضایی مبنی بر تهدید و اخاذی از طریق انتشار 
تصاویر شخصی وی در فضای مجازی توسط فردی 
ناشناس، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس 
فتا قرار گرفت. وی افزود: شاکی در اظهارات اولیه 
خود بیان کرد: مدتی پیش از طریق اینستاگرام 
ــردی ناشناس آشنا شــدم. پس از گذشت  با ف
مــدت زمانی از رابطه  مان در فضای مجازی، با 

سوء استفاده از اعتمادم و با توسل به تهدید 
انتشار تصاویر خصوصی ام در فضای مجازی 
و ترفند های خاص دیگر 2میلیارد ریال از بنده 
کــاله بــرداری کــرد. سرهنگ الوانی عنوان کــرد: با 
اقدام های تخصصی افسران سایبری پلیس فتا 
شهرستان طبس ردپای مجرم در فضای مجازی 
شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضایی و 
تعامل و همکاری پلیس آگاهی متهم دستگیر و 

به پلیس فتا هدایت شد.
ایــن مقام سایبری گفت: در ابــتــدا متهم منکر 
بــزه ارتکابی شــد، ولــی پس از مواجهه با مــدارک 
و مــســتــنــدات احــصــا شـــده تــوســط کــارشــنــاســان 
پلیس فتابه ناچار لب به اعتراف گشود و بزه انتسابی 
را پذیرفت، همچنین وی از کــرده خــود احساس 

ندامت و پشیمانی داشت. پرونده او تکمیل و برای 
سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد. 

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی ضمن توصیه به 
شهروندان درخصوص نحوه استفاده از شبکه های 
اجتماعی، هــشــدار داد: فــضــای مــجــازی محل 
مناسبی بـــرای نــگــهــداری اطــالعــات خصوصی 
ــراد ناشناس نیست و امکان  و ارســـال آن بــه افـ
سوء استفاده افــراد فرصت طلب از این اطالعات 

شخصی وجود دارد.
سرهنگ الوانی از شهروندان خواست در فضای 
مجازی تحت هیچ عنوان به افرادی که با وعده های 
مختلف، قصد برقراری ارتباطات اجتماعی را دارند 
اعتماد نکنند و به هیچ وجه اطالعات و تصاویر 

شخصی خود را برای آن ها نفرستند.

هشدارهشدار

دردسرهای اعتماد نابجا 

دوستی اینستاگرامی 
200میلیون آب خورد!
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37604809آتر تضمین پایین ترین نرخ تور
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد علیزاده

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 12004
 به نش��انی: جاده س��یمان بلوار حکمت حکمت 

44 اسدا... زاده 2 نبش چهارراه اول پالک
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: 09372881086
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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خرید و فروش
ضایعات
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قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526
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00
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8

تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

ط
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40
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77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

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
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

آژانس مسافرتی



   افتتاح 
684کارگاه 
کمک اشتغال 
هنری، رئیس بسیج 
سازندگی خراسان 
جنوبی از افتتاح 
684 کارگاه کمک 
اشتغال خانگی و 
برگزاری رزمایش 
جهادگران فاطمی در 
این استان خبر داد 
و گفت: در رزمایش 
»جهادگران فاطمی«  
610 گروه جهادی 
با بیش از 6هزار و 
500جهادگر در 
استان حضور دارند.

در  حاشيه

   معدوم سازی 
۳ تن مواد 
غذایی فاسد و 
غیربهداشتی 
در فریمان                             

جعفری، مدیر شبکه 
بهداشت ودرمان 
فریمان از معدوم سازی 
انواع موادغذایی 
تاریخ مصرف 
گذشته، فاسد و بدون 
مشخصات بهداشتی 
با هماهنگی دادستان 
و نظارت نماینده وی 
در این شهرستان 
خبر داد و گفت: این 
مقدار موادغذایی 
غیربهداشتی توسط 
بازرسان بهداشت 
محیط در طرح تشدید 
بازرسی و سالمت 
نوروزی جمع آوری شده 
است.
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افقی ◾
1. ریاضیدان برجسته ایرانی عضو ارشد 
مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسالم، 
استاد نمونه کشور در ســال 1۳۷1و چهره 
ماندگار در عرصه ریاضیات در نخستین 
جشنواره چهره های ماندگار 2. میوه تلفنی 
ــرم –  – هنر هفتم - ناقال ۳. گــردوخــاک ن
نکته سنجی – بخش پایینی پیراهن 4. مایه 
آهنگ – از چهارعمل اصلی ریاضیات – 
ــاق قطار  خضاب – ضمیر بی حضور 5. ات
– علم اشکال – قــوت و قــدرت 6. مقدس 
ممنوعه – خــودروســاز بدعهد فرانسوی 
– پاره سنگ تــرازو ۷. لحظه – عصر و دوره 
– داخــل شــدن 8. بعضی در کفش دارنــد 
– بی سواد – کتاب مقدس بــرای بودائیان 
– عضو دفاعی و هجومی بعضی حیوانات 
9. شــاخــه ای از ورزش شنا – روشــنــدل – 
طاقچه باال 10. سکه طالی دوره هخامنشی 
- خــالــص و نـــاب – از گــیــاهــان آپارتمانی 
ــزار درودگــری – از نسخ سیستم عامل  11.اب
ویندوز – نوعی ماهی خوردنی با گوشتی 

قرمزرنگ 12. صف – دانشمند عرب زبان 
یونانی تبار قرن های ششم و هفتم هجری 
- آسیاب خانگی – مدافع فوتبالی 1۳. نوعی 
پارچه ابریشمی- تکیه کالم مشهدی – نان 
شب مانده 14. از خواهران برونته – نوعی 
قرمز – واحد اختالف پتانسیل الکتریکی 
15.مجری توانمند ورزشی کشورمان با اجرای 
خوب برنامه 90 که زمزمه های بازگشتش به 

تلویزیون سرزبان ها افتاده

عمودی ◾
 1. نمونک – ســاز تیره – کــار را باید به وی 
سپرد 2. دانــه معطر – تعمیرکار خــودرو - 
مطرود ۳. نوشابه لبنی ایــرانــی – صفحه 
اینترنت – کلیه - خریدن 4. قلعه ای متعلق 
به زمان ساسانیان در این شهر سیستان و 
بلوچستان قرارگرفته- صدمترمربع - اکنون 
5. ابزار اطالع رسانی – قرص خواب – عنصر 
شیمیایی 6. رزق و روزی – نبرد – از مرکبات 
۷. ریشه – ریتمیک – از بنادر قدیمی ایرانی 
متعلق به دوره ساسانی 8. انجام کــاری با 

قصد قبلی – دستگاهی در موسیقی سنتی 
ایــرانــی – از افــعــال ربــطــی – کــار برجسته 
9.بی بندوبار – مرتب و مجهز - اسم ترکی 
10. جبان – خون بها - عــزت 11. خودکار 
انگلیسی – جنگ امام علی)ع( با خوارج – 
کشور ساعت 12. کمیته بین المللی دوپینگ 
– صدمترمربع – خبرگزاری دولتی ایــران 
1۳.امیدواری – لگدزن - »دوخت« بی سروته 
– جنگ افزار ورزشی 14.سخن چین – پرنده 
نجار – نوعی حلوا 15. شاخه ای از ورزش 

بیلیارد – پنهان – تیغ موکت بری

جدول     8360
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 1 ک ا س ه   غ ر ا م ت   ب ل ا ل
 2 چ  ل و ک ب ا ب   م و س ت ا ن گ 
 3 ا ک   ر ی  ل   پ   س و ا   ا ا
 4 پ ت ک   ا ب ر و م ن د   ح  ت م
 5   ر ا س ت   ا س ت   ا ر د و  
 6 م و ک ت   پ ر ت ا ب   ا س م ا

 7 ق د   ا ن ا   ر س ی  د ن   ی  س
 8 س   ک ر ک ر ه   ف ر ی  د ه   و
 9 و ت   خ  ا م و ش   و ه م   م د
 10 م ر ب ا   ا ی  ل ا ت   ا م ا ن
 11   ه و ن د   د ا ر   ک ن د ه  

 12 ا ت م   چ  م ا ق د ا ر   ت و س
 13 ل ی    ک ا ه   ی    م و ج    ا ر
 14 ا ز ا د ر ا ه   س ی  ن ه س ر خ 
 15 م ک ب ر   ر ا م ی  ن   ش ا ه ی 

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 
خــراســان رضــوی گفت: مهلت 
خرید گندم انبارشده پارسال از 
کشاورزان استان به قیمت خرید 
تضمینی امسال تا 20 اردیبهشت ماه جاری 
تمدید شد. حمیدرضا نوری در گفت وگو با ایرنا 
افزود: به علت تقاضا در برخی شهرستان های 
استان بــرای تحویل گندم انبارشده پارسال 
ــت، مهلت خــریــد در ایـــن بخش تا  ــ بــه دول

20اردیبهشت تمدید شد.
وی ادامــه داد: از 22 فــروردیــن و آغــاز خرید 
تضمینی گندم های تولید شده سال گذشته 
تا پایان روز پانزدهم اردیبهشت ماه کنونی 
6 هــزار و 610 تن گندم تولیدی و انبارشده 
کــشــاورزان از ســال گذشته با قیمت خرید 
تضمینی سال جاری به مبلغ 105هزار ریال از 

آنان خریداری شد.
مــدیــرکــل غــلــه و خــدمــات بــازرگــانــی 
خراسان رضوی گفت: 

خرید گندم ســال گذشته در 24شهرستان 
استان انجام می شود و مبنای محاسبه قیمت 
خرید تضمینی در سال جاری یک درصد افت 

مفید و 4درصد افت غیرمفید است.
ــی در  ــ ــت ــ ــلـــوهـــای دول نــــــوری افـــــــــزود: ســـیـ
شــهــرســتــان هــای گــنــابــاد، تــربــت حــیــدریــه، 
تربت جام، سبزوار، قوچان، فیروزه و سیلوی 
شهید گل محمدی نقشه در مشهد کار 
ــارشــده از ســال  ــب دریـــافـــت مــحــصــوالت ان

گذشته کشاورزان را بر عهده دارند.
وی ادامـــه داد: قیمت خرید تضمینی این 
محصوالت مطابق نرخ خرید تضمینی گندم 
اعالم شده در سال جاری 105 هزار ریال است 
که در صورت تحویل محصول به مراکز دولتی 
10هـــزار ریــال به عنوان جایزه تحویل به این 

قیمت افزوده خواهد شد.
142هزار هکتار از کشتزارهای خراسان رضوی 
امسال به کشت دیم و 126 هزار هکتار نیز به 

کشت آبی گندم اختصاص یافت.

مجموعه طبیعی و تاریخی بسیار 
زیــبــای»دره کــال ســـردر« یکی از 
جالب ترین دیــدنــی هــای طبس 
است که در 25 کیلومتری شرق این 
شهر، در دشتی به همین نام و در دل رشته کوه 

شتری واقع شده است.
جــاده دسترسی به این دره، آسفالته و از کنار 
دریاچه سد نهرین و داخل روستای گردشگری 
»خـــرو« کــه خــود یــک مجموعه دیــدنــی است 
و پیش از این دربـــاره اش نوشته ایم، می گذرد. 
پیاده روی در این دره روی شن های شسته شده و 
از کنار نهر کم عمق آب گرم و سرد )همزمان( و از 

میان دو دیواره زیبای بلند شنی انجام می شود.
در دیواره های بلند دره، حفره  و کانال هایی دیده 
می شود که با نظم خاص و مهندسی دقیق، بنا 
شده و به »خانه گبر« معروف است که قدمت آن 
به دوران ساسانیان )حدود هزارو500سال قبل( 
می رسد. قوس تونل های باالیی خانه های گبر 
همانند قوس های بناهای دوران ساسانیان است 

که البته ورود به داخل این خانه ها مشکل بوده 
و تنها با وسایل کامل صخره نوردی و کوه نوردی و 

توسط افراد خبره امکان پذیر است.
از جاذبه های دیدنی و تاریخی این دره عالوه بر 
گبر های باستانی، می توان به چشمه آب گرم 
)حمام( مرتضی علی، آبشار و چشمه های زیبا 
و نیز سد تاریخی و کم نظیر عباسی با قدمتی 

600ساله اشاره کرد.
پس از حدود ۳5 دقیقه پیاده روی در داخل کال 
ســردر و برخالف جریان آب، به چشمه های 
مــتــعــدد آب بـــه ویـــژه چــنــد چشمه آب گـــرم 
می رسیم کــه بــزرگ تــریــن چشمه بــه حمام 
مرتضی علی معروف است. اندکی باالتر از این 
چشمه، دره بسیار بسته و تنگ شده و از دو 
طرف، چشمه های کوچکی به صورت نوارهای 
آویخته شده از دره که با وزیدن نسیم، اشکال 
زیبایی را پدید می آورند، به درون دره سرازیر 

می شوند و منظره چشم نوازی ایجاد 
می کنند.

 تمدید مهلت خرید گندم انبارشده کشاورزان 
در خراسان رضوی

 »دره کال سردر«
 ماجراجویی در داالن زیبای طبیعت

رئیس 
کــمــیــســیــون 

مشترک طــرح جوانی 
جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس شورای 
اسالمی گفت: بــرای متخلفان از اجــرای قانون 
جوانی جمعیت، مجازات های سنگینی تعیین 
شده است و هیچ تعارفی در این خصوص وجود 
ندارد. امیرحسین بانکی پور در همایش معاونان 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور 
در مشهد افزود: در راستای منویات رهبرمعظم 
انقالب برای جوانی جمعیت و فرزندآوری، تالش 
شد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 
برای مقابله با بحران جمعیت در مجلس مصوب 
شود اما در یک سال ونیم گذشته مشخص شد 
مخالفان جدی در مسیر تصویب این قانون وجود 

 دارنـــــد. 
بــــــه گــــــــزارش 
وب دا، ایــــن نــمــایــنــده 
مجلس شورای اسالمی گفت: غرب از مهم ترین 
ــن مخالفان با  ــن قــانــون اســت و ای مخالفان ای
بهره گیری از رسانه های معاند به صورت دائمی 

در حال تخریب این قانون هستند. 
بانکی پور افــزود: برخی از فعاالن کادر پزشکی و 
سالمت نیز به خاطر تغییر الگوی ناشی از اجرای 
این قانون مقاومت هایی می کنند چون تغییر 
عادات سخت است. همچنین برخی ذی نفعان 
که چرخه اقتصادی شان با این قانون به مخاطره 
می افتد، مخالف آن هستند و پنج دفعه در مسیر 

تصویب قانون مانع ایجاد کردند. 
نماینده اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 

گــفــت: هــم اکــنــون طـــرح رفـــع اســتــرس از مــادر 
جایگزین طرح غربالگری برای سقط جنین شده 
و دیگر سقط جنین در شبکه بهداشت و درمان 
غیرقانونی و تخلف و مجازات های سنگینی برای 
آن پیش بینی شده است و مسیر سقط جنین 
مشکل دار فقط از مسیر پزشکی قانونی باید انجام 
شود.وی بیان کرد: اقالم پیشگیری از بارداری نیز 

دیگر به صورت رایگان توزیع نمی شود.
در آستانه پدیده خطرناک پیری جمعیت قرار 
داریم و طبق نظر جمعیت شناسان این بحران در 

کشور به صورت چاله جمعیتی رخ داده است.
بانکی پور افزود: در اروپا، پیری جمعیت با شیب 
کند ٣٠٠ ساله اتــفــاق افــتــاد امــا در ایـــران پیری 
جمعیت طی٣٠ سال اتفاق می افتد و بحران پیری 

جمعیت در سه دهه آینده رخ خواهد داد.

تلنگرتلنگر

دکتر بانکی پور در مشهد مطرح کرد

 سنگ اندازی 
در مسیر اجرای 

قانون جوانی 
جمعیت 

مردان آسمانی

خبر

حمایت از توليد خراسان گردی

شهید سیداحمد شوقی مزار
والدت:1۳۳9/4/۳

شهادت: 1۳66/2/18
محل تولد: گناباد

محل شهادت: کاشمر
یزدی  سوم تیر1۳۳9 در روستای مزار از توابع 
شهرستان گناباد به دنیا آمد. پدرش سیدکوچک، 

کشاورز بود و مادرش شهربانو نام داشت.
در حوزه علمیه درس خواند و در جوانی به عنوان 
طلبه ای آگــاه و خودساخته به هدایت و آگاهی 
مردم اطرافش پرداخت. با نفرت و انزجاری كه 
از حكومت ستمگر شاه داشت به پیروی از رهبر 
و مریدش، در فعالیت های ضدشاهی و پخش و 
تكثیر اعالمیه ها و نوشته های حضرت امام)ره( 
همت گمارد. پس از پیروزی انقالب اسالمی در 
ســال 59 به استخدام كمیته انقالب اسالمی 
بجستان درآمــد و با آمادگی و حضوری فعال از 
دستاوردهای گرانقدر انقالب دفاع كرد. پس از 
پنج سال جانفشانی و فعالیت بی دریغ، به علت 
نیاز مبرم، به عنوان فرمانده كمیته انقالب اسالمی 
كاشمر منصوب شد. پس از پست فرماندهی 
كاشمر به این شهرستان منتقل شد. همیشه با 
غیرت و شهامتی كه داشت در درگیری ها حضور 
پیدا می كرد. 18 اردیبهشت 1۳66، در 2۷ سالگی 
در کاشمر هنگام درگیری با قاچاقچیان بر اثر 
اصابت تركش نارنجک به شهادت رسید. پیکر 

او را در زادگاهش به خاک سپردند.

همایش استاد »فروزانفر« 
بین المللی برگزار می شود

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
جنوبی گــفــت: قـــرار اســت ســال آیــنــده همایش 
بین المللی استاد بدیع الزمان فروزانفر در بشرویه 
برگزار شود. به گزارش تسنیم، محمود رمضانی در 
همایش منطقه ای بزرگداشت استاد بدیع الزمان 
فروزانفر در شهرستان بشرویه اظهار کرد: باید به 
آیندگان و نسل جوان بفهمانیم دارای پیشینه قوی 
هستیم که سبب خودباوری و عزت نفس می شود 
و با شناسایی مفاخر می توانیم آینده علمی کشور 
را ترسیم کنیم . وی گفت: فروزانفر از مفاخر بزرگ 
ادبیات است و دانش وی در علوم مختلف سبب 
شد از او به عنوان تأثیرگذارترین فرد در حوزه ادبیات 
کهن و بنیان گذار نهضت تحقیقی علوم ادبیات یاد 
شود. فروزانفر 40 سال در حوزه مولوی پژوهی تالش 
کرد. بزرگی و  عظمت او تا جایی است که از او به 

عنوان استاد استادان یاد می شود.
حجت االسالم معلمی، امام جمعه بشرویه هم در 
این همایش اظهار کرد: معرفی این شخصیت ها 
سبب معرفی فرهنگ و آداب ورســوم این سرزمین 
مــی شــود .بشرویه تنها قطب کــشــاورزی استان 
نیست بلکه قطب مذهبی و به عنوان حسینیه 

استان معرفی شده است .

تکذیب شایعه شهادت یکی از 
کارکنان ارتش در منطقه مرزی

روابط عمومی قرارگاه منطقه ای شمال شرق نیروی 
ــران، شایعه  ــ زمینی ارتـــش جمهوری اســالمــی ای
شهادت یکی از پرسنل خــدوم ارتــش در منطقه 

مرزی را تکذیب کرد.
به گــزارش روابــط عمومی قرارگاه منطقه ای شمال 
شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
شایعه شهادت یکی از پرسنل خــدوم ارتــش در 

جریان درگیری در منطقه مرزی تکذیب شد.
ــط عــمــومــی، مــرحــوم  ــ ــن روابـ ــالم ایـ ــاس اعــ بــر اســ
ابــراهــیــم زاده، جمعی تیپ 2۳0 در منطقه مرزی 
حضور داشــت که به دلیل بــروز عارضه قلبی به 
بیمارستان بیرجند منتقل و پس از بهبود نسبی، از 
بیمارستان ترخیص شد. اما روز بعد بر اثر عوارض 
ناشی از این عارضه قلبی، دعوت حق را لبیک گفت.

در اطالعیه روابط عمومی قرارگاه منطقه ای شمال 
شرق نزاجا آمده است: نیروی زمینی ارتش، ضمن 
عــرض تسلیت بــه تمامی همکاران به خصوص 
خانواده محترم این همکار زحمتکش و پرتالش، 
هر گونه شایعه درخصوص نحوه درگذشت مرحوم 

ابراهیم زاده را تکذیب می کند.

امـــام جمعه شــیــروان گــفــت: وضعیت 
شهرک صنعتی شیروان قابل قبول 

نیست. حجت االسالم والمسلمین 
حسین تکمیلی با اشاره به شعار 

ســـال بــا انــتــقــاد از وضعیت 
نــامــنــاســب مــوجــود در ایــن 
ــزود: هـــر زمـــان  ــ ــ شــهــرک اف
صنعتی  ــهـــرک  شـ وارد 
شیروان می شوم خجالت 
می کشم ایــن وضعیت 
اصالً قابل قبول نیست 
و هزاران هزار سرمایه در 
آنــجــا خـــاک مــی خــورد. 
ــران بـــــرای احــیــای  ــ ــدی مــ
شهرک صنعتی شیروان 

به پا خیزند.
تکمیلی عنوان کرد: شهرک 

ــرای  ــ صــنــعــتــی شــــیــــروان ب
تولیدکنندگان و ایجاد اشتغال 

ایجاد شده است نه برای مسائل 
دیگر، مدیران به فکر تولیدکنندگان 

و قشر کارگران باشند.
ــزود: بــا وجــود  ــ ــام جمعه شــیــروان اف امـ

امکانات، این شهرک باید تبدیل به بهترین 
مکان برای تولیدکنندگان و کارگران باشد.

وضعیت شهرک صنعتی 
شیروان قابل قبول نیست

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی 
ــوی گــفــت: خــراســان  خـــراســـان رضــ
رضوی تحت تأثیر سامانه بارشی 
دیـــگـــری قــــرار مــی گــیــرد کـــه تا 
روز هـــای پایانی هفته جاری 
ادامــه دارد. آذر رضایی پور 
افزود: فعالیت این سامانه 
موجب وقــوع بارش های 
رگــبــاری، رعــدوبــرق و در 
نواحی مستعد استان 
ــارش تگرگ  هــمــراه بــا بـ
خواهد شد. وی گفت: 
در این مدت، به ویژه در 
نــواحــی غــربــی، شمالی 
و بـــخـــش هـــای مــرکــزی 
اســتــان تــا روز دوشنبه 
ــزایــش دمـــا وجــود  ــد اف رونـ
دارد این در حالی است که در 
این روز، دمای هوا به طور قابل 
مالحظه ای کاهش پیدا می کند 
و بارش ها تا روز هــای پایانی هفته 
ادامه دارد. براساس تحلیل نقشه های 
آینده نگری، بیشترین مقدار بارش ها در روز 

یکشنبه و دوشنبه این هفته رخ خواهد داد.

 سامانه بارشی جدید 
خراسان رضوی را فرا می گیرد

مقدم     سیدمحمد علوی مقدم، از استادان 
برجسته دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه مشهد 

و دارای درجه دکترای زبان و ادبیات فارسی از 
دانشگاه تهران است.

وی 29 آبان 1۳11 شمسی در خانواده 
سید محمدعلی بن حاج میرزا محمد 

ــده بــه جهان  عــلــوی، در ســبــزوار دی
گشود. جدش حاج میرزا محمد، 
از ثقات و سادات باتقوای سبزوار 
بود. دکتر علوی مقدم تحصیالت 
ــاهـــش، نــزد  ابــتــدایــی را در زادگـ
معلم فــرزانــه، حــاج شیخ حسن 
داورزنی، در دبستان ملی دانش 

با رتبه شاگرد دومی به پایان برد. 
وی همزمان با تحصیالت علوم 

جــدیــد، در حـــوزه علمیه ســبــزوار 
به تحصیل علوم اسالمی مشغول 

شد و علوم عربی، ادبــیــات و معارف 
اسالمی را فرا گرفت.

دکتر علوی مقدم پس از پایان دوره تحصیالت علوم 
قدیم و جــدیــد، در ســال 1۳۳1 بــه شغل شریف 
معلمی روی آورد و نخستین ســال تدریس 
خود را در روستای نامن، در ۳5کیلومتری 
غرب سبزوار آغــاز کــرد، سپس به 
ســبــزوار منتقل شــد و به 
ــس در  ــ ــدری ــ ت

مدارس این شهر پرداخت.
ــان و ادبــیــات فــارســی در  او ســـال1۳۳6 در رشته زب

دانشسرای عالی تربیت معلم تهران قبول شد 
و سال1۳۳9 با دانش آموخته شدن از این 

دانشسرا، سال ها در دبیرستان اسرار 
به تدریس ادبیات فارسی پرداخت. 

ــال1۳40 یکی از پنج نفری  در سـ
ــان و  بــود که در رشته دکــتــرای زب
ادبیات فارسی دانشگاه تهران 
پذیرفته شد. دکتر علوی مقدم 
ــه دکــتــرا در  پــس از کــســب درجـ
ســال 1۳49 از دانشگاه تهران، 
به تحقیق و تدریس پرداخت و 
برای تدریس ادبیات فارسی، به 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه مشهد رفت و بیش از ۳5 

سال با سمت دانشیاری و سپس 
استادی، در آن دانشگاه و همچنین 

دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت 
معلم سبزوار به تدریس، تحقیق و پژوهش اشتغال 

داشت.
در ســـــال1۳82 از ایــشــان بــه عــنــوان چهره 

ــیــات فارسی  مــانــدگــار رشــتــه زبـــان و ادب
تجلیل به عمل آمــد. وی در تاریخ 

5مهر 1۳9۷دیــده از جهان 
فروبست. 

استاد »علوی مقدم«، چهره ماندگار ادبیات فارسی

نام آوران خراسان

ــیــش پـــیـــاده رو  9150008349 ســـــالم  دوســــــال پ
ــی را ســنــگــفــرش و بــعــضــی از  مــیــثــم شــمــال
 صندلی های ایستگاه اتوبوس را جمع کردند.
بارها برای نصب به شهرداری مراجعه کردیم که 
در جواب می گویند اعتبار نداریم. لطفاً به گوش 

مسئوالن برسانید.
9350003571 خیابان شهید چراغچی1۳)ابوطالب 

شمالی، بولوار سردارمحمدزاده( نیاز شدید به 
پل عابرپیاده دارد، لطفاً پیش از حادثه اقدام 

شود.

 صدای مردم
شماره پیامک: ۳0004567
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