
دومین یادواره شهدای مشهدی مدافع حرم همزمان 
با چهلم شهدای رمضان حرم مطهر رضوی شهیدان 
اصالنی و دارایی و هشتمین سالگرد شهادت نخستین 
رزمــنــده مشهدی مــدافــع حــرم اهــل بــیــت، شهید 
»حسن قاسمی دانا« در ورزشگاه امام رضا)ع( برگزار 
شد. به گزارش قدس آنالین، یک سخنران مذهبی در 
این مراسم اظهار کرد: پس از پیروزی انقالب اسالمی 
و به برکت انقالب با همه هجمه ها، جنگ ها و توطئه 
از دست  را  از خــاک میهن  دشــمــنــان، یــک وجــب 
نداده ایم. حجت االسالم احسان بی آزار تهرانی افزود: 
امروز نیز به تأسی از نهضت عاشورا، استقالل کشور 
با شهدای مدافع حــرم حفظ  از مرزها  بیرون  در  را 
کرده ایم. وی گفت: امروز رژیم صهیونیستی لحظه ای 

امنیت ندارد، مدافعان حرم موازنه 
جهانی را به هم ریخته اند و نظام 
ســلــطــه تـــک قــطــبــی را بـــه عجز 
آورده اند. امروز در مسیر فتح خیبر 

قرار داریم...

گزارشی از دغدغه های این روزهای فعاالن اقتصادی

بدنه اداری، همراه تولید نیست 
 برگزاری هشتمین سالگرد شهادت 

شهید قاسمی دانا در ورزشگاه امام رضا)ع(

 بهیادشهدای
مشهدیمدافعحرم
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در استان2

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از دستگیری 
عامل ترویج خشونت و قدرت نمایی در فضای 
مجازی خبر داد. به گــزارش قدس، سرهنگ 
یوسف شــاکــری بــا اعـــالم جزئیات ایــن خبر 
اظهار کرد: در پی رصد فضای مجازی توسط 

کارشناسان این پلیس، فردی مورد شناسایی 
مختلف  فیلم های  انتشار  با  که  گرفت  ــرار  ق
زورگیری از افراد در فضای مجازی، اقدام به ترویج 
خشونت و قدرت نمایی در این بستر می کرد. 
در ادامــه پس از شناسایی هویت این فرد و 

تعقیب  هماهنگی با مقام قضایی، وی تحت 
قرار گرفت.این مقام ارشد انتظامی استان با 
اشاره به اینکه درنهایت با تالش شبانه روزی 
کارشناسان پلیس فتا خراسان شمالی محل 
زمــان  کمترین  در  هنجارشکن  فــرد  اختفای 

شیروان  شهرستان  در  و  شناسایی  ممکن 
تشکیل  از  ــزود: متهم پس  افـ دستگیر شــد، 
پرونده و اخذ اظهاراتش و همچنین تکمیل 
مراحل انتظامی کار در نهایت برای طی شدن 

دیگر مراحل ماجرا و تصمیم گیری...

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی خبر داد

دستگیریعاملترویجخشونتدرفضایمجازی

در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام مجدد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف فروشندگان 
محصوالت پالستیکی و مشمع مشهد «  

در اجرای بند » 7 « مصوبه مورخ 1400/09/29 هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و به استناد مصوبه 
مورخ 1401/02/06 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس، بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم اتحادیه، 
مشهد  مشمع  و  پالستیکی  محصوالت  فروشندگان  صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان 
مقدس، دارندگان شرایط ذیل، دعوت می شود ظرف مدت 15 روز ) از روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04 تا روز 
چهارشنبه مورخ 1401/03/18( شخصًا با مدارک ذیل، ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف )iranianasnaf.ir(- انتخابات 
الکترونیک - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی، نسبت به ثبت نام و بارگذاری تصاویر 
مدارک مربوطه به شرح ذیل، اقدام و سپس شخصًا با ارائه اصل و تصویر مدارك ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند  
ثبت نام ) در مهلت قانونی فوق(، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد مقدس، 

واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند.
    شرایط الزم :

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران                                                                                                                
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس 4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (

2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 
3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو 

4-  اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی
* ارائه اصل اعتبارنامه هیئت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی 

حداقل دیپلم ضروری است .  
5 -  اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی

توجه :
-  به استناد تبصره » 3 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی فوق الذکر، عضویت افراد در هیئت مدیره بیش از دو دوره 

متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد.
-  به استناد تبصره » 5 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی مذکور، داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف 
و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های 
پذیرش  رسمی  اعالم  و  است  انتخابات  در  نام  ثبت  از  پیش  خود،  قبلی  از شغل  آنان  استعفای  به  منوط  صنفی، 

استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره اتحادیه ، الزامی است.
- به استناد تبصره » 2 « اصالحی آیین نامه اجرایی صدراالشاره ، عدم بارگذاری هر یک از از مدارک مورد نیاز در 

سامانه ساران در بازه زمانی فراخوان ، به منزله عدم ثبت نام است .
علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام مجدد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف بلور چینی 
لوستر و کرایه چی مشهد «  

در اجرای بند » 7 « مصوبه مورخ 1400/09/29 هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و به استناد مصوبه 
مورخ 1401/02/06 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس، بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم اتحادیه، 
داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف بلور چینی لوستر و کرایه چی مشهد مقدس، دارندگان 
مورخ  روز چهارشنبه  تا  روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04  از   ( روز  شرایط ذیل، دعوت می شود ظرف مدت 15 
1401/03/18( شخصًا با مدارک ذیل، ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف )iranianasnaf.ir(- انتخابات الکترونیک - 
قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی، نسبت به ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به 
شرح ذیل، اقدام و سپس شخصًا با ارائه اصل و تصویر مدارك ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام ) در مهلت 
قانونی فوق(، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد مقدس، واقع در سازمان 

صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند.
    شرایط الزم :

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران                                                                                                                
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس 4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (

2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 
3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو 

4-  اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی
* ارائه اصل اعتبارنامه هیئت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی 

حداقل دیپلم ضروری است .  
5 -  اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی

توجه :
-  به استناد تبصره » 3 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی فوق الذکر، عضویت افراد در هیئت مدیره بیش از دو دوره 

متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد.
-  به استناد تبصره » 5 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی مذکور، داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف 
و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های 
پذیرش  رسمی  اعالم  و  است  انتخابات  در  نام  ثبت  از  پیش  خود،  قبلی  از شغل  آنان  استعفای  به  منوط  صنفی، 

استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره اتحادیه ، الزامی است.
- به استناد تبصره » 2 « اصالحی آیین نامه اجرایی صدراالشاره ، عدم بارگذاری هر یک از از مدارک مورد نیاز در 

سامانه ساران در بازه زمانی فراخوان ، به منزله عدم ثبت نام است .
علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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بدینوسیله از کلیه اعضای شرکت مذکور و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه نوبت اول راس ساعت 10 صبح روز جمعه 1401/03/23 در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در شهرک 
رضوی نبش امام رضا ۷ پالک 32 )دفتر تعاونی ( تشکیل می گردد حضور بهم رسانید . کسانی که امکان حضور 
در جلسه را ندارند می توانند تا تاریخ یک هفته قبل از برگزاری مجمع آدرس دفتر شرکت مراجعه و وکالت 
کتبی خود را به شخص مورد نظر جهت شرکت در جلسه ارائه نمایند ضمناً هر عضو حداکثر وکالت سه نفر و هر 

غیرعضو میتواند وکالت یک نفر را عهده دار باشد .
ضمناً کاندیدای سمت بازرسی از تاریخ انتشار آگهی تا یک هفته در ساعات اداری به دفتر مراجعه و فرم مربوط  

را تکمیل نمایند .
دستور جلسه :1- استماع گزارش هیئت مدیره .

2-استماع گزارش بازرسان شرکت .
3-طرح و تصویب  صورتهای مالی سال 1400 .

4-طرح و تصویب  بودجه 1401 .
5-طرح وتصویب دریافت تسهیالت مالی از مؤسسات مالی و اعتباری و بانکها .

6-انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل .
۷-تعیین تکلیف وضعیت سهامداران بدهکار جهت کسر سهام و اخراج .

8- گزارش اخراج اعضا به مجمع طبق مصوبه مجمع قبلی .
9-طرح پیشنهادی هیئت مدیره درباره چگونگی واگذاری قطعات به اعضا ) اولویت واگذاری نسبت به اولویت 

پرداخت ، فاز بندی اجرای پروژه به سه یا چهار فاز به همراه زمانبندی و تعهد محضری (
10-تکلیف به هیئت مدیره نسبت به مصوبات مجمع در رابطه با سهام و کسر شده از اعضا و باقی مانده آن طبق 

اساسنامه .
هیئت  مدیره 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت ) اول ( شرکت تعاونی مصنوعات چوبی 
آشیان سازان زرین هنر توس به شماره ثبت 34272 و شناسه ملی 380494764 

از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن مهر 20 مشهد دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه 
که در س��اعت  10 صبح روز ش��نبه مورخ 1401/03/14 در محل دفتر تعاونی به آدرس گلبهار بلوار جمهوری 29 
مجتمع نیکان بلوک 7 طبقه 2 برگزار می گردد حضور به هم رسانند. در صورتی که حضورعضو در جلسه میسر 
نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای خود را به عضو دیگری یا نماینده تام االختیار با مراجعه به دفتر تعاونی 

تا حداکثر 24 ساعت قبل از جلسه مجمع اقدام نماید.
دستور جلسه: 

2-اخراج اعضای بدهکار) اعضای بلوک 8( 1-انتخاب هیئت تصفیه   
4-عقد قرارداد با پیمانکار  3- قرائت گزارش حسابرسی سال مالی 92 تا 99   

6-تایید صورتهای مالی  5-بودجه پیشنهادی     
7-گزارش بازرسی 

8-گزارش هیئت مدیره
هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت تعاونی مسکن مهر 20 مشهد
 )نوبت اول( 
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جلس��ه انتخ��اب نمایندگان جه��ت مجمع عمومی ع��ادی مرحله اول )نوبت اول( ش��رکت تعاونی س��هام عدالت 
شهرس��تان کالت نادر درحوزه های فرعی به ش��رح ذیل درتاریخ های تعیین شده به منظورانتخاب نمایندگان 
اعضا جهت حضور درمجامع ش��رکت تعاونی تش��کیل می گردد، لذا ازکلیه اعضای محترم که برگ سهام عدالت 

دارند دعوت  می شود درجلسات مذکورحضوربه هم رسانند.
دستورجلسه: انتخاب نمایندگان

ساعت تاریخ جلسهنام حوزه فرعیردیف
تعداد نمایندگان مکان جلسهجلسه

انتخابی

1
بخشداری مرکزی و 

14-1401/03/129روستاهای تابعه
بخشداری 

42مرکزی

2
بخشداری هزارمسجد و 

14-1401/03/169روستاهای تابعه
بخشداری 
22هزارمسجد

3
بخشداری زاوین و 

55بخشداری زاوین14-1401/03/179روستاهای تابعه

5فرمانداری11-1401/03/188کارکنان دولت4

14-1401/03/1810آموزش وپرورش5
اداره آموزش 

10وپرورش
هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کالت

آگهی دعوت انتخاب نمایندگان جهت شرکت در مجمع عمومی عادی مرحله اول 
)نوبت اول( شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کالت نادر شماره ثبت 49 و 

شناسه ملی 10860048755
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   خراسان شمالی 
در وضعیت زرد 
کرونایی  
محمدرضا اکبری، 
معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی 
خراسان شمالی 
گفت: براساس 
آخرین وضعیت 
رنگ بندی های 
کرونایی، تمامی 
شهرستان های 
خراسان شمالی 
در وضعیت زرد 
قرار دارند. نباید 
کاهش آمار سبب 
عادی انگاری شود. دز 
چهارم واکسن برای 
مشموالن توصیه 
می شود.

خبر مهدی توحیدی  چند سالی 
است که از راه اندازی تشکیالت 
و کــارگــروه هــای عریض و طویل 
ــای تسهیل،  ــروه هـ ــارگـ مــثــل کـ
مــانــع زدایــی، حمایت قضایی، 
ســـتـــادهـــای تــدبــیــر، اقــتــصــاد 
مقاومتی و... می گذرد؛ نام های دهان پرکنی که قرار 
بود گره از مشکالت تولید و واحد های تولیدی بردارند 
و به رونق تولید کمک کنند، اما آمار باالی تعطیلی 
و رکـــود چشمگیر در واحــدهــای تولیدی استان 
نشان می دهد هیچ یک از این کارگروه ها و ستادها 

نتوانسته اند حرکتی درخور نام خود انجام دهند. 
ایــن ستادها و کــارگــروه هــا همان طور  که از عنوان 
آن ها مشخص است قرار بود تمام قد از رونق تولید 
حمایت کــرده، موانع را از سر راه تولیدکنندگان 
بردارند و فضای کسب وکار را تسهیل کنند، اما این 
ستادها به اذعان تولیدکنندگان به دالیلی همچون 
نبود ضمانت اجرایی مصوبات و یا سنگ اندازی بدنه 
و زیرمجموعه های دستگاه های اجرایی، آن طور که 

باید موفق نبوده اند.
حال این پرسش در اذهان بسیاری از مردم بی پاسخ  
مانده اســت که چــرا با وجــود ایــن همه تشکیالت 
عریض و طــویــل، فضای کسب وکــار بهبود پیدا 

نمی کند و موانع سد راه تولید برچیده نمی شود؟

زیرمجموعه های ضد تولید! ◾
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
می گوید: به نظر می رسد این کارگروه ها می خواهند 
کاری برای تولید انجام دهند، اما وقتی مثالً استاندار 
دستور می دهد فالن کار باید انجام شود، فقط در 
حد دستور باقی می ماند و فرهنگ این موضوع که در 
زیرمجموعه ها موانع برداشته شود و فضای کسب 

وکار را بهبود ببخشند، وجود ندارد.
حسن حسینی در گفت وگو با قــدس با تأکید بر 
اینکه وقتی استاندار برای حل مسئله ای دستوری 
می دهد و به زیرمجموعه ها اعالم می کند که موضوع 
پیگیری شود، پس از آن دیگر به استاندار دسترسی 
نداریم که بگوییم این موضوع انجام نمی شود. وی 
ادامه می دهد: متأسفانه بخش زیادی از بدنه اداری 

استان ضد تولید است، یعنی نمی خواهند فضای 
کسب وکار در استان بهبود یابد و چرایی این موضوع 

را ما هم نمی دانیم.
وی، مدیران استان مثل سازمان امورمالیاتی، تأمین 
اجتماعی و... را همراه در بحث رونق تولید می داند 
که می خواهند کاری برای بهبود فضای کسب وکار و 
رونق تولید انجام دهند، اما معتقد است متأسفانه 
زیرمجموعه ها به هیچ عنوان همراه تولید نیستند 
و یکی ازعــلــت هــایــی کــه بسیاری از کــارگــروه هــا و 
ستادهای حمایت از تولید را زیــر ســؤال می برد، 
همین زیرمجموعه ها در اداره های مختلف استان 

هستند که به لحاظ فرهنگی همراه تولید نیستند.
نایب رئیس خانه صنعت و معدن کشور وضعیت 
تولید در سال گذشته را نسبت به ماه های آغازین 
سال جدید بهتر دانست و عنوان کرد: سال گذشته 
صنایع لبنی خوب کار می کردند، قطعه سازان ما در 
حال حاضر خوب کار می کنند، صنعت نساجی 
ما تکان های خوبی خورد، اما در مجموع وضعیت 
مطلوب در تولید به ادامــه تحریم ها و البته جنگ 

اخیر روسیه و اوکراین گره خورده است.
وی در دفاع از جراحی صورت گرفته در دولت جدید و 
بحث آزادسازی قیمت ها افزود: این اتفاق و جراحی 
صــورت گرفته اگــر درســت اجــرا شــود نتایج خوبی 
خــواهــد داشــت بــه گــونــه ای کــه اگــر نگوییم فساد 
ریشه کن خواهد شد، اما بسیار کاهش پیدا خواهد 
کرد، این در صورتی است که دولت نسخه خوبی 
بــرای آن بپیچد و واکنش های منفی و احساسی 

نسبت به این موضوع نداشته باشیم.
وی ادامــه داد: آزادســازی قیمت ها به نفع تولید و 
مردم خواهد بود؛ چراکه کسی انگیزه ای برای خارج 
کردن ارز از کشور نخواهد داشت؛ ضمن اینکه در 
حال حاضر بخش زیــادی  از صادراتی که صورت 
می گیرد صــادرات تولیدات نیست بلکه صادرات 

منابع است.

ترافیک بخشنامه ها ◾
رئیس کمیسیون جوانان خانه صنعت و معدن 
خــراســان رضــوی نیز معتقد اســت ستادها و 

کارگروه های مانع زدایی تا حدودی کمک حال 
تولید بوده و هنوز هم هستند، اما می گوید: ما 
هر روز با بخشنامه و دستورالعمل های جدیدی 
مواجه هستیم و فرصت اینکه موضوع جدیدی 
را مطرح کنیم پیدا نمی کنیم، یعنی هنوز در 

حال پیگیری موضوع قبلی هستیم. 
جــواد نیشابوری یکی از مهم ترین مشکالت 
واحدهای تولیدی در بخش داخلی را کمبود 
منابع انسانی مــی دانــد وعــنــوان می کند: در 
حــال حــاضــر بــســیــاری از واحــدهــای تولیدی 
استان با مشکل کمبود نیروی کار متخصص و 
حتی نیروی کار ساده مواجه اند. وی در بخش 
عمومی یکی از مشکالت واحدهای تولیدی را 
نبود ثبات در دستورالعمل ها می داند و ادامه 
می دهد: به عنوان مثال تا چندی پیش بخش 
تولید از پرداخت حقوق گمرکی معاف بود، اما 
در بخشنامه جدید واحدهای تولیدی باید این 
حقوق گمرکی را پرداخت کنند که در این زمینه 

دچار چالش شده ایم.
وی بحث داللـــی در تأمین مـــواد اولــیــه را هم 
مــوضــوع و مشکل مــهــم واحـــدهـــای تولیدی 
عنوان کرده و می افزاید: مواد اولیه بین دالالن 
بــخــش تــولــیــد دســـت بــه دســـت مــی شــود و با 
قیمت بسیار بــاالیــی بــه دســت تولیدکننده 
می رسد و این امر موجب می شود تولید توجیه 

اقتصادی نداشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر بسیاری 
ــد  ــ ــا کــمــتــر از50درصـ ــای تــولــیــدی ب از واحـــد هـ
ظرفیت خود در حال فعالیت هستند، عنوان 
کـــرد: مجموعه های صــادرات مــحــور بــه دلیل 
اینکه توجیه صــادرات همچنان وجود دارد با 
ظرفیت بیشتری در حال فعالیت هستند، اما 
مجموعه های تولیدی که تولید داخل را پوشش 

می دهند با چالش های متعددی مواجه اند.
وی به آزادسازی قیمت ها هم اشاره کرد و با تأکید 
بر اینکه فعاالن اقتصادی ازجمله کسانی بودند 
که سال ها این موضوع را فریاد می زدند، عنوان 
می کند: این جراحی به طور حتم اتفاق درستی 

است، اما روش اجرا به نظر نادرست است. 

گزارشی از دغدغه های این روزهای فعاالن اقتصادی

بدنه اداری، همراه تولید نیست 

خبرخبر
روزروز

خراسان جنوبی پایگاه بافت های باارزش روستایی می شود
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
خراسان جنوبی گفت: این استان به پایگاه بافت های 

باارزش روستایی تبدیل می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهرافزا گفت: خراسان 
جنوبی روستا هایی دارد کــه هــر کـــدام گنجینه ای از 
ارزش های دینی، فرهنگی، تاریخی، معماری و اجتماعی 

را در خود جای داده اند و مجموعه این ارزش ها در کنار 
هم سبب شکل گیری بافت های ویــژه و بـــاارزش شده 

است.
وی افـــزود: در طــرح تبدیل خــراســان جنوبی به پایگاه 
بافت های باارزش روستایی، بافت تاریخی و ارزشمند 
هشت روستای استان با اجــرای عملیات کف سازی و 

ــازی، رخ بــام، ساباط،  سنگفرش، جــداره ســازی، ازاره سـ
اجــرای نــاودان، پیرنشین، سردر ها و دیگر بخش های 

معماری کهن، بازسازی می شود.
  وی گفت: تاکنون در پنج روستای هــدف گردشگری 
شامل فــورگ، خور، نایبند، چنشت و کریمو بهسازی 
ــاارزش و هدف گردشگری با هزینه  ۷میلیارد و  بافت ب

۷۷۳میلیون تــومــان انــجــام شــده و در ســال ۱۴00 نیز 
۲میلیارد و ۷00 میلیون تومان برای ادامه بهسازی بافت 
باارزش روستا های چنشت و نایبند در نظر گرفته شده 
کــه در حــال اجــراســت. روســتــای پیرحاجات طبس و 
ُــرُه شهرستان قاینات نیز در برنامه  روستا های بــاراز و ک

بازسازی بافت های باارزش قرار دارند.

    پرواز بیش از 5هزار زائرحج و زیارت
از مشهد به سرزمین وحی 

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: 5هزار 
و ۸۸۶ زائر امسال از طریق این فرودگاه به سرزمین 

وحی اعزام می شوند.

محمود امانی  در گفت وگو با ایرنا افزود: با شیوع 
ویروس کرونا در دو سال گذشته سفر حج انجام نشد 

و امسال پس از این وقفه از سر گرفته شد.
امسال پروازهای حج بیست و ششم خرداد از 

فرودگاه مشهد آغاز می شود و پروازهای رفت تا 

پنجم تیر ادامه دارد که در قالب ۴۲ کاروان به سرزمین 
وحی اعزام می شوند. پروازهای برگشت حاجیان 

نیز از اول تا ششم مرداد انجام خواهد شد. پروازهای 
امسال حج از این فرودگاه را شرکت هواپیمایی 

ایران ایر انجام می دهد. فرودگاه بین المللی مشهد با 

گستره 5۴۰ هکتار، پس از فرودگاه مهرآباد تهران 
دومین فرودگاه پرترافیک کشور است که پیش از 

شیوع کرونا به طور میانگین روزانه ۱۸۰ پرواز و در 
زمان اوج مسافرت ها تا ۲5۰پرواز ورودی و خروجی 

روزانه در آن انجام می شد.

 مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس 
خراسان جنوبی خبر داد

برگزاری یادواره شهدای روحانی 
در سوم خرداد 

مدیرکل بنیاد حفظ آثــار و نشر ارزش هـــای دفاع 
ــاره بــه بــرگــزاری  مــقــدس خــراســان جنوبی بــا اشــ
۲00 برنامه در استان به مناسبت سالروز آزادی 
ــی  ــفــت: یـــــــادواره شـــهـــدای روحــان خــرمــشــهــر گ

سوم خرداد در خراسان جنوبی برگزار می شود.
بــه گــــزارش مــهــر، غــالمــرضــا فــالحــی اظــهــار کــرد: 
تکریم مناسبت های دفاع مقدس از جمله سوم 
خرداد و سالروز آزادســازی خرمشهر در عملیات 
بیت المقدس در واقـــع تجلیل از شجاعت و 
ایثارگری است. وی با اشــاره به اینکه در عملیات 
بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر ۷00 رزمنده از 
جنوب خراسان و یا خراسان جنوبی فعلی مشارکت 
داشتند، بیان کــرد: جنوب خراسان در عملیات 
آزادسازی خرمشهر ۳۳جانباز و 55 شهید تقدیم 

انقالب کرده است.
فالحی با تأکید بر اینکه فرماندهی سه گردان در 
عملیات بیت المقدس را فرماندهان جنوب خراسان 
برعهده داشتند، گفت: فرمانده گردان ابوذر سردار 
شهید آهنی، فرمانده گــردان مالک اشتر شهید 
فایده و فرمانده گردان شهید بهشتی سردار شهید 

آخوندی بود.
مدیرکل بنیاد حفظ آثــار و نشر ارزش هـــای دفاع 
مقدس خراسان جنوبی گفت: رونمایی از ۱۲کتاب 
در حوزه دفاع مقدس و چهار عنوان کتاب کودک 
و نوجوان توسط حــوزه هنری از دیگر برنامه های 
سالروز آزادســـازی خرمشهر و چهارم خــرداد روز 

مقاومت شهر دزفول است.

پایان مهلت خرید گندم محلی 
در خراسان شمالی 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی از 
خرید بیش از 5هزار و ۲0۳ تن گندم محلی در این 

استان خبر داد.
سیدجواد موسوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اینکه خرید گندم محلی از ۱۶ فروردین در این 
استان آغــاز شده اســت، اظهار کــرد: خرید گندم 
محلی روز شنبه پس از چند بار تمدید شدن، به 
پایان رسید. میزان کل گندم های خریداری شده 
در این مدت 5۸ میلیارد و ۴۴۶ میلیون و 500 هزار 

تومان بوده است.
به گفته وی ۱۱میلیارد و ۲0۳میلیون و ۲00هزار تومان 
از وجوه کشاورزان باقی مانده که باید پرداخت شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه خرید گندم سال 
زراعــی جــاری در خــرداد آغــاز می شــود، گفت: با 
شروع خرید تضمینی گندم طی امسال، گندم های 
برداشت شده در سال گذشته خرید نخواهد شد.

وی افزود: در سال زراعی گذشته کشاورزان خراسان 
شمالی ۱۹هزار و ۳00 تن گندم تحویل مراکز خرید 

گندم این استان داده اند.
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در استان

دومــیــن یــــادواره شــهــدای مشهدی مــدافــع حرم 
همزمان با چهلم شهدای رمضان حرم مطهر رضوی 
ــی و هشتمین سالگرد  شهیدان اصالنی و دارایـ
شهادت نخستین رزمنده مشهدی مدافع حرم 
اهل بیت، شهید »حسن قاسمی دانا« در ورزشگاه 
امام رضا)ع( برگزار شد. به گزارش قدس آنالین، یک 
سخنران مذهبی در این مراسم اظهار کرد: پس از 
پیروزی انقالب اسالمی و به برکت انقالب با همه 
هجمه ها، جنگ ها و توطئه دشمنان، یک وجب از 

خاک میهن را از دست نداده ایم.
حجت االسالم احسان بی آزار تهرانی افزود: امروز 
نیز به تأسی از نهضت عاشورا، استقالل کشور را در 
بیرون از مرزها با شهدای مدافع حرم حفظ کرده ایم.
وی گــفــت: امـــروز رژیـــم صهیونیستی لحظه ای 
ــدارد، مدافعان حرم موازنه جهانی را به  امنیت ن

هم ریخته اند و نظام سلطه تک قطبی را به عجز 
ــــد. امــروز در مسیر فتح خیبر قــرار داریــم،  آورده ان
ــاج قــاســم«  ــده مکتب »حــ ــازان تــربــیــت شـ ــربـ سـ

مستحکم در مقابل اراده نظام سلطه ایستاده اند.
حجت االسالم بی آزار تهرانی افزود: شهدای مدافع 
حرم در دهه ۹0 از دنیا دل کندند و به جنگ دشمن 
رفتند، در این دهه دنیا جلوه گری زیادی داشت اما از 
آن گذشتند و در زمانه دریافت حقوق های نجومی، 

آنان از زندگی دل کندند.
ــادت شــهــدای مــدافــع حـــرم به  ــا رشــ وی گــفــت: ب
فرماندهی شهید حــاج قاسم سلیمانی، ریشه 
داعش کنده شد و این مسیر تاریک تکفیری از کره 

زمین حذف شد.
وی خاطرنشان کــرد: شهدای مدافع حــرم از نان 
گذشتند و جان دادند، امروز نیز دولتی که جان مردم 

را در کرونا صیانت کرد، برای نان مردم طرح و برنامه 
دارد، باید به دولت اعتماد کرد تا این مسیر را نیز با 
سعادت پشت سر بگذاریم. در این آیین از کتاب 
»فراری ها« که روایتی از جوانان ایرانی است و برای 
اعزام به جنگ در سوریه خود را افغانی جا زده و یا 

شناسنامه خود را دستکاری کردند، رونمایی شد. 
همچنین سرود »سالم فرمانده« نیز در این مراسم 

با حضور حاضران همخوانی شد.
شهید مــدافــع حـــرم، حسن قاسمی دانـــا متولد 
۱۳۶۳ در مشهد، ۲5 فروردین ۱۳۹۳ در عملیات 
امام رضا)ع( در سوریه بر اثر اصابت چند گلوله به 
شهادت رسید که پیکر پاکش همزمان با سالروز 
وفات حضرت زینب)س( در مشهد تشییع و در 
خواجه ربیع به خــاک سپرده شــد. وی نخستین 

شهید مدافع حرم از مشهد مقدس است.

یادوارهیادواره

 برگزاری هشتمین سالگرد شهادت 
شهید قاسمی دانا در ورزشگاه امام رضا)ع(

 به یاد 
مشهدی  شهدای 

مدافع حرم

ط
/4
01
02
01
6 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

ج
/1
41
06
65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/4
01
01
71
4

نقاشی گلستان رنگ روغنی، 
پالستیک، آکرولیک بتونه کناف

تعمیرات، پایین ترین قیمت
09152020678-09158080678

ط
/4
01
00
22
0

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/4
01
00
58
6

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
/1
40
81
35

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265

ج
/4
01
01
91
7

ج
/4
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
/1
41
14
48

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

09155597618-37532823

ط
/1
41
14
07

گازرسانی

عالی ومناسب
تعمیرات بنایی 

وبازسازی 
بناهای قدیمی 
09151118806

دفترمهندسی معماری نیکخو

ج
/1
41
24
67

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
41
24
56

خریدار عادالنه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی

ط
/4
01
00
74
8

تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

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

پ
/1
40
42
53

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

قالی شویی



کشف داروی 
قاچاق توسط 
مرزبانان هنگ 

تایباد
سرهنگ چراغ 

فرمانده هنگ مرزی 
تایباد به قدس گفت: 

مرزبانان هنگ 
مرزی تایباد حین 

بازرسی لوازم همراه 
مسافران در حال 
خروج از کشور، 

4هزار و 460 عدد 
داروی قاچاق از یک 
تبعه افغانستانی به 

ارزش 51میلیون 
ریال کشف کردند.

خبرخبر
روزروز

رئــیــس پلیس فــتــا خــراســان 
شمالی از دستگیری عامل 
ترویج خشونت و قدرت نمایی 

در فضای مجازی خبر داد.
ــزارش قـــدس، سرهنگ  ــ ــه گ ب
ــام  ــا اعــ ــ ــری ب ــ ــاک ــف شــ ــوسـ یـ
جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی رصد فضای 
مــجــازی توسط کارشناسان ایــن پلیس، فــردی 
مورد شناسایی قرار گرفت که با انتشار فیلم های 
مختلف زورگیری از افراد در فضای مجازی، اقدام 
به ترویج خشونت و قدرت نمایی در این بستر 
می کرد. در ادامه پس از شناسایی هویت این فرد 
و هماهنگی با مقام قضایی، وی تحت تعقیب 

قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامی استان با اشاره به اینکه 
درنهایت با تاش شبانه روزی کارشناسان پلیس 
فتا خراسان شمالی محل اختفای فرد هنجارشکن 
در کمترین زمان ممکن شناسایی و در شهرستان 
شیروان دستگیر شد، افزود: متهم پس از تشکیل 
پرونده و اخذ اظهاراتش و همچنین تکمیل مراحل 
انتظامی کار در نهایت برای طی شدن دیگر مراحل 
ماجرا و تصمیم گیری مقام قضایی به دادســرا 

منتقل شد.
سرهنگ شاکری تأکید کــرد: پلیس هــمــواره با 
افرادی که امنیت و آرامش روحی و روانی جامعه را 

مختل کنند با قدرت برخورد خواهد کرد.

دستگیری عامالن کاله برداری 2 میلیاردی  ◾
در ادامـــه رئیس پلیس فتا خــراســان شمالی از 
شناسایی و دستگیری کــاهــبــرداران حرفه ای 
خبر داد که 2میلیارد ریال از شهروندان شیروانی 

کاه برداری کرده بودند.
سرهنگ شاکری در تشریح این خبر بیان کرد: 

در پی مراجعه تعدادی از شهروندان شیروانی 
به پلیس فتا و وصول شکايت آن ها درخصوص 
وقــوع کــاه بــرداری چندمیلیارد ریالی، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا 

شهرستان شیروان قرار گرفت.
رئیس پلیس فتا خراسان شمالی ادامه داد: پس 
از آنکه اظهارات تمامی شکات اخذ و مستندات 
آن هــا مــورد بررسی قــرار گرفت جمع بندی اولیه 
مــاجــرا نشان می دادمبلغ 2میلیارد ریــال طی 
66فقره از کسبه خراسان شمالی و حتی خراسان 
ــه صــورت عملیات بانکی در پوشش  ــوی ب رضـ

استفاده از اپلیکیشن های اینترنتی کاه برداری 
شده است.

رئیس پلیس فتا استان با اشــاره به اینکه پس 
از انــجــام تحقیقات فنی و تخصصی توسط 
ــجــام چــهــار مــتــهــم در ایــن  کــارشــنــاســان ســران
زمینه شناسایی و بــا هماهنگی مقام قضایی 
تمامی این افــراد در پی یک عملیات غافلگیرانه 
دستگیر شدند، افزود: متهمان در بازجویی های 
به عمل آمده و مواجهه با شواهد، دالیل و قرائن 

موجود، به جرم خود اعتراف کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در ادامه بررسی 

پرونده مشخص شد متهمان در هنگام خرید با 
اعام اینکه کارت بانکی همراه نداریم و از طریق 
اپلیکیشن های موبایلی وجه را پرداخت می کنیم، 
پس از دریافت شماره کارت فروشنده به صورت 
جعلی رسید پرداخت را ارائه و اجناس را تحویل 

می گرفتند.
سرهنگ شاکری در پایان با بیان اینکه پرونده 
قضایی در این خصوص تشکیل و متهمان برای 
سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی 
شدند از شهروندان خواست در صورت استفاده از 
دستگاه های خودپرداز و نداشتن سواد، اطاعات 
و آگاهی کافی، حتماً یکی از افــراد معتمد خود 
را به همراه داشته باشند و در هنگام خریدهای 

اینترنتی از درگاه های مطمئن استفاده کنند.

نکته ◾
موضوعات مطرح شده از سوی این مقام انتظامی و 
بررسی های رسانه ای ماجرا حاکی از آن است که در 
این پرونده همان طور که اعام شد از روش پرتکرار 
رسیدساز جعلی برای کاه برداری از کسبه این 
شهر استفاده شده که می طلبد هموطنان عزیز 
به هیچ عنوان با دیدن یک رسید بانکی و ادعای 
مطرح شده از سوی افراد ناشناس مبنی بر واریز 
وجه خرید کاال و یا ارائه خدمات به موضوع اعتماد 
نکنند و حتماً ابتدا حساب بانکی خود را بررسی 
و پس از اطمیان از واریز وجه برای تحویل کاال و... 
اقدام کنند. از سوی دیگر شهروندان باید مراقب 
باشند فردی که برای خرید مراجعه می کند و قرار 
می شود با شیوه کارت به کارت وجهی را به حساب 
بانکی واریز کند از حسابی با هویت فرد خریدار 
پولی را به کارت فروشنده واریز کند تا در دام شیوه 
دیگری از کاه برداری)حساب واســط( اینترنتی 

گرفتار نشوند.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی خبر داد

دستگیری عامل ترویج خشونت 
در فضای مجازی

خبر

رئیس دادگستری خراسان رضوی :

سازمان قضایی نیرو های مسلح 
اطاله دادرسی نداشته است 

رئیس کل دادگستری خراسان رضــوی گفت: به 
واسطه مراودات در محیط مجموعه دستگاه قضایی 
شاهد کارچاق کنی و داللی هستیم اما در سازمان 
قضایی نیروهای مسلح از ایــن آسیب ها خبری 
نیست. غامعلی صادقی در آیین تودیع و معارفه 
رؤســای قدیم و جدید ســازمــان قضایی نیروهای 
مسلح خراسان رضوی افــزود: مرحله تغییر نظام 
پرداخت یارانه ها با مدیریت شورای تأمین استان و 
البته به واسطه خوبی مردم استان و مشهد و همه 

زائران و مجاوران طی شده است.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی به عنوان صف مقدم 
خدمت به مردم، سپاه پاسداران، دادستانی مرکز 
اســتــان، اداره کــل تعزیرات و اداره کــل اطاعات 
تاش های زیادی در این دوره انجام دادند و با الطاف 
امام رضا)ع( هیچ مشکلی درخصوص تغییر نظام 

پرداخت ها رخ نداد.
رئــیــس کــل دادگــســتــری خــراســان رضـــوی گفت: 
بــه واســطــه افــزایــش مشکات اقــتــصــادی شاهد 
افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و اطاله 
دادرسی ها هستیم اما سازمان قضایی نیروهای 
مسلح با مدیریت شایسته و همچنین حمایت 
فرماندهان نظامی استان افزایش ورودی پرونده و 

اطاله دادرسی نداشته است.
ــزود: بــه واســطــه مــــراودات در محیط  ــ صــادقــی اف
مجموعه دستگاه قضایی شاهد کارچاق کنی و 
ــی هستیم امــا در ســازمــان قضایی نیروهای  دالل

مسلح از این آسیب ها خبری نیست.
به گــزارش ایرنا، فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال 
شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسامی ایران 
به نمایندگی از یگان های نظامی مستقر در استان 
نیز گفت: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسامی از 
2۰مهرماه ۱۳۹۷ مسئولیت مرز شرق کشور را در 
کنار نیروهای مرزبانی، سپاه و بسیج برعهده گرفت 
و حضور مؤثر رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح 
در مباحث مرزی برای ارتش بسیار ارزشمند و مؤثر 
بوده است. امیر سرتیپ رضا آذریان افزود: توجه 
ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح استان در 
راستای آگاه کردن کارکنان و خانواده نیروهای مسلح 
با مباحث حقوقی و انضباطی جای قدردانی و تشکر 
دارد و نقش حجت االسام علی اسماعیلی در این 
خصوص واقعاً شایسته بــوده است و معتقدیم 
در دوران بازنشستگی باید از تجارب ایشان نیز 

استفاده کرد.

در شهر3
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آغاز خرید تضمینی گندم از کشاورزان خراسانی
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضــوی گفت: 
خرید تضمینی گندم از کشاورزان این استان آغاز شده 
است. حمیدرضا نوری افــزود: امسال با افزایش بیش از 
دو برابری قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال 
گذشته، انگیزه کشاورزان بــرای تولید و تحویل گندم به 

مراکز خرید بیشتر شده است.

وی گفت: با تحویل ۱۵ تن گندم در نخستین روز از آغاز 
به کار مراکز خرید در شهرستان های خواف و سبزوار، 
عملیات خرید تضمینی ایــن محصول راهــبــردی در 
خــراســان رضــوی شــروع شــد. نــوری بــا اشـــاره بــه اینکه 
امسال 2۰۴ هزار هکتار از اراضــی خراسان رضوی زیر 
کشت گندم رفته است، اظهار کرد: امسال ۵۹ مرکز برای 

خرید این محصول در شهرستان هایی که کشت گندم 
دارند، مستقر شده است.

به گزارش صداوسیما، وی با بیان اینکه قیمت پایه خرید 
تضمینی هر کیلوگرم گندم ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده 
که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته 
است، تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال، 2۷۰هزار 

تــن گندم بــه صـــورت تضمینی از کــشــاورزان خــریــداری 
و ذخــیــره ســازی شــود. وی اظهار کــرد: ثبت مشخصات 
کشاورزان در سامانه پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی 
استان، همراه داشتن کپی مــدارک شناسایی و تأییدیه 
حساب بانک کشاورزی از مهم ترین الزامات برای تحویل 

گندم از کشاورزان در مراکز خرید است.

خط قرمز
   کشف 4/5 تن برنج دپوشده در مه والت

فرمانده انتظامی شهرستان مه والت گفت: 4 تن و 
500 کیلوگرم برنج که بدون ضابطه خریداری و 

انبار شده بود در مه والت کشف شد.
به گزارش صداوسیما، سرهنگ حمزه ذوالفقاری 

افزود: کارشناسان ارزش ریالی برنج های 
مکشوفه را یک میلیارد و 550 میلیون ریال برآورد 

کردند.
وی ادامه داد: در این زمینه یک دستگاه خودرو 
توقیف و یک متهم با تشکیل پرونده به مراجع 

قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی مه والت گفت: احتکار کاال  و عدم 
ارائه آن به شهروندان ضمن لطمه زدن به سیستم 

تولید و توزیع این گونه اقالم، فشار اقتصادی 
به مردم وارد می کند و پلیس به صورت قاطع و 

قانونی با فعاالن این عرصه برخورد خواهد کرد.
سرهنگ ذوالفقاری گفت: مبارزه با احتکار و 

قاچاق کاال و گران فروشی از اولویت های اصلی 
انتظامی است و پلیس با قاطعیت با هرگونه 

قانون شکنی و اخالل در بازار برخورد می کند. 

 معاون بازرسی و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان شمالی 
گفت: ۷۴۳ فقره پــرونــده تخلف 
اقتصادی بــازاریــان استان در دو هفته گذشته 

تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
علی وفاخواه اظهار کرد: طرح تشدید نظارت بر 
بازار استان از ۱۸ اردیبهشت آغاز شده است و در 

حال حاضر هم ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در این مدت 6هــزار و 2۵۰ 
مورد بازرسی از بازار استان انجام که منجر 
به تشکیل پرونده و برخورد با متخلفان شده 
است، افــزود: در این مدت بیشتر تخلفات 
شــامــل گــران  فــروشــی، درج نــکــردن قیمت، 
عرضه خارج از شبکه و عدم اعام موجودی 

بوده است.
به گزارش ایرنا، وی گفت: طرح تشدید نظارت 
بر بازار برای رصد فعالیت واحدهای صنعتی، 
صنفی و توزیعی در سراسر استان در حال 
اجراست و در آن بازرسان اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت، شرکت شهرک های صنعتی، 
جهاد کشاورزی و بازرسان اتاق اصناف سراسر 

استان مشارکت دارند.
وفاخواه اظهار کرد: در این طرح ۱۰۰ گروه بازرسی 
در استان حضور دارند که ۷۰گروه در مرکز استان 
حضور داشته و ۳۰گروه بازار سایر مناطق استان 

را نظارت و بررسی می کنند.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان سراسر استان 
در صــورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی 

می توانند مراتب را به ۱2۴ اعام کنند.

فرمانده انتظامی مشهد گفت: 
بـــا تـــاش و پــیــگــیــری مـــأمـــوران 
ــتــری۴۳ مــعــراج، 2/۵ تن  کــان
آرد احتکار شده در بولوار توس 

کشف شد. 
سرهنگ حسین دهقانپور در تشريح اين 
خبر بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر دپو 
مقدار قابل توجهی آرد در یک انبار در یکی 
از محله های بولوار توس، پیگیری موضوع به 
صــورت ویــژه در دستور کــار تیمی از مأموران 

کانتری۴۳ معراج قرار گرفت.
به گزارش قدس، وی افزود: مأموران دایره امنیت 
عمومی کانتری معراج پس از شناسایی محل 
دپو آردها و پس از اطمینان از صحت موضوع 

با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی بیان کرد: مأموران انتظامی 
در این عملیات در بازرسی از محل 2 تن و ۵۰۰ 
کیلوگرم آرد یــارانــه ای احتکارشده به ارزش 

۳۷۵میلیون ریال کشف کردند.
سرهنگ دهقانپور تصریح کرد: با هماهنگی 
مقام قضایی انبار موردنظر پلمب و فرد متخلف 
پس از تشکیل پــرونــده مقدماتی بــرای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی مشهد با بیان اینکه نیروی 
انتظامی با محتکران کاال و برهم زنندگان نظم 
اقتصادی بــرخــورد قاطع و قانونی می کند از 
ــورت مشاهده  شــهــرونــدان خــواســت در صـ
تخلفاتی ازجمله قاچاق و احتکار كاالهای 
اساسی مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس 

اعام کنند.

 معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت خبر  داد

تشکیل ۷4۳ پرونده تخلف در 14 روز 
فرمانده انتظامی مشهد خبر داد

کشف 2/5 تن آرد احتکارشده در بولوار توس 
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   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت
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متن اخطاریه
عبدالغفار  آقای  محترم  مخاطب 
تبعه  فقیراحمد  فرزند  محمدي 
افغانستان به نشاني مجهول المکان 
نظر به اینکه خانم خدیجه قربان زاده 
با  محمد  غالم  فرزند  آباد  همت 
قطعی  دادنامه  داشتن  دست  در 
 140025390011368317 شماره 
-1400/10/12 شماره بایگانی شعبه 
خانواده  دادگاه   14 شعبه   0001081
مطهري  شهید  قضایي  مجتمع 
شهرستان مشهد به این دفترخانه 
مراجعه و پس از یک نوبت دعوت از 
شما و عدم حضور شما، واقعه طالق 
عادی مورخه 1396/4/20 فی مابین 
شما را با حضور نماینده دادگاه ذیل 
 1401/2/29-12713 شماره  سند 
این دفترخانه به ثبت رسانده است 
عرض  به  اطالع  جهت  مراتب  لذا 
می رسد. نشانی دفترخانه: مشهد 
17 شهریور شمالی 6 خیابان شهید 
صدوقی )چهنو سابق( مقابل شهید 
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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
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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



   فراموشی 
زیرساخت های 
کشاورزی در 
خراسان جنوبی  
مهدی جعفری 
رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان 
جنوبی از مغفول 
ماندن بسیاری از 
زیرساخت های 
حوزه کشاورزی 
استان انتقاد کرد و 
از انجام اقداماتی با 
همکاری دانشگاه ها 
در قالب انعقاد 
تفاهم نامه خبر داد.

در  حاشيه

موزه های 
 خراسان شمالی
  نیازمند 
به روز رسانی

مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان 
شمالی گفت: در حال 
حاضر یکی از نیازهای 
اساسی موزه های این 
استان، به روز شدن 
است.
علی مستوفیان در 
گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به اینکه باید 
فضای موزه ها تبدیل به 
فضای آموزشی و پویا 
شود، اظهار کرد: باید 
در موزه های این استان 
و سایر موزه های کشور 
تغییر محتوایی صورت 
گیرد.
وی تأکید کرد: باید 
موزه ها از آن فضای 
سنتی که در آن چند 
مجسمه و آثار تاریخی 
جانمایی شده و مردم 
فقط برای مشاهده به 
این مکان ها مراجعه 
می کنند، خارج شوند و 
فضایی در موزه ها ایجاد 
شود که عالوه بر نسل 
جوان، نسل کودک نیز 
با آن ارتباط برقرار کند.
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افقی: ◾
 1. رمانی از گابریل گارسیا مارکز نویسنده 
کلمبیایی که موفق به اخــذ نوبل 1982شــد 
2.طبایع چهارگانه نزد قدما – پول در گویش 
عربی – بلندمرتبه 3. دشنام دادن – سازضربی 
بــرنــجــی – الســتــیــک مــرتــجــع - گـــذرانـــدن 
4.کمانگیر باستانی – زیرخاک کردن مرده – 
سازمان فضایی امریکا – چه وقت؟ 5. آزاد و 
رها – انجیر عرب – انبار غله 6. درزی – نمونه 
خروار است – عابدی که نشانه های نبوت را 
در کودکی در پیامبراعظم)ص( مشاهده کرد 
7. سنگ زیرین آسیاب – نوعی شیرینی 
خانگی - نوشیدنی 8. صوت درد – مفهوم 
– ناقص و دم بریده – ضمیر بی حضور 9. راه 
فرار – خشمناک – فلز جهنده 10. خدای بزرگ 
زرتشتیان - صفحه ای در منجنیق که سنگ 
را روی آن می گذاشتند – بخشی از تلفن 
11.ازصنایع جانبی سینما – از جریان های 
ــوعــی  ــت منفی 12.ن دوگـــانـــه ســیــم بــرق – ن
زغال سنگ – لبخندزدن – جنگ افزار ورزشی 
– منطقه ای صنعتی در آلمان 13.مجبورشده 

– صریح – سرشیر – نوعی حلوا 14. داستان 
بلند – عنصری در نمک طعام – حیوان مکار 
15.امپراطوری باستانی چین که پس از مغوالن 

بنانهاده شد- کرایه شمار

عمودی: ◾
ــن  ــیـ ــرص مـــســـکـــن دورنــــــــگ – اولـ ــ ــ  1. ق
ــردی بین  ــبـ ــتــه جـــهـــان 2. نـ ــل گــرف ــوب زن ن
پیامبراعظم)ص( با یهودیان که به پیروزی 
مسلمانان انجامید – عضو جویدنی بدن 
- دهــان 3. حــرف همراهی – از سبزی های 
ــوردن کــه هــمــراه پلو هــم پخته می شود-  خـ
امپراطوری مضمحل شده باستانی – ابزار 
صید 4. خوگرفتن – نت منفی – کشوری 
آفریقایی بــه مرکزیت نواکشوت 5. واحــد 
ورزش بوکس – حرص – بزرگ تر 6. دوتایی – 
نام کوچک »لمن« دروازه بان اسبق تیم ملی 
فوتبال آلمان – چاشنی دوسویه - تکان 7. ساز 
مدور – ناتمام ماندن کاری را گویند – سنگ 
زیرین آسیاب 8 . فرشته – قلمه گیاه – ورزش 
ثروتمندان – صفحه الکترونیکی 9. پرفروغ – 

تهیه تجهیزات ، خدمات و کاال برای ارتش را 
برعهده دارد- ضمیراتحاد 10.کافی – بنیان 
– بیماری مسری عفونی که با عالیمی چون 
اسهال و استفراغ شدید همراه اســت- از 
انواع لنز عکاسی 11. صدمه – فرزند آکواریوم 
– امپراتوری ایران باستان 12. از نام های روز 
قیامت – آزاد – محله و برزن 13.رفیق شفیق 
– هوش و ذکــاوت – رنج روحــی یا جسمی - 
شهر ارگ 14. زینت ناخن – مرد خداشناس 
– سرزمین ها 15. نقاشی خنده دار – ذره ای از 
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رئیس دفتر نمایندگی شمال و 
شــرق وزارت امــور خارجه گفت: 
ــوزه  کــالنــشــهــر مــشــهــد در حــ
دیپلماسی سالمت و ارائه خدمات 
در این عرصه پیشرو و سرآمد در میان شهرهای 
ایران است. محمد بهشتی منفرد در گردهمایی 
بین المللی ارتقای ارتباطات علمی، فرهنگی و 
گردشگری سالمت در مشهد افــزود: براساس 
اسناد و اطالعات موجود هم اکنون در مشهد 
امکان معالجه و درمــان هر نوع بیماری وجود 
دارد. وی ادامه داد: طی سال گذشته بسیاری 
از سفیران کشورهای مختلف در مشهد از 
امکانات و خدمات پزشکی و درمانی بازدید 
کردند که خود نشان از جایگاه این کالنشهر در 

حوزه گردشگری سالمت دارد.
رئیس دفتر نمایندگی شمال و شرق وزارت امور 
خارجه گفت: ظرفیت ها و امکانات مشهد در 
حــوزه سالمت و به خصوص در حــوزه 
تــجــهــیــزات پــزشــکــی با 

توجه به تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، برای 
نمایندگان کشورهای مختلف شایان توجه بوده 
است. بهشتی منفرد افزود: برقراری و افزایش 
دوباره پروازهای مستقیم از مشهد به کشورهای 
دیگر پس از کنترل نسبی شیوع ویروس کرونا 
ــاره ای به حوزه گردشگری سالمت در  رونق دوب

این شهر داده است.
وی اضافه کــرد: نگاه امــروز وزارت امــور خارجه 
به دیپلماسی سالمت عالوه  بر آثار اجتماعی و 
فرهنگی دیدگاه و رویکرد اقتصادی هم هست و 
هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با کشورهای 
دنیا در زمینه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نیز 
سالمت قائل نیستیم و آمادگی میزبانی کامل 
از اتباع کشورهای مختلف را داریم. رئیس دفتر 
نمایندگی شمال و شرق وزارت امور خارجه گفت: 
دفتر وزارت امور خارجه در شمال شرق با همه 
امکانات خود در خدمت کشورهای عالقه مند 
برای برقراری و توسعه روابط در تمامی حوزه ها 

به خصوص حوزه گردشگری سالمت است.

روستای برغمد یکی از زیباترین 
روستاهای چهار فصل از توابع 
پیراکوه شهرستان جوین است که 
عالوه بر طبیعت سرسبز و باغ های 
انبوه میوه، دارای قنات ها و چشمه سارهای 
متعددی است و یکی از مناطق هدف گردشگری 

طبیعت دوستان به شمار می آید.
طبیعت این روستا با درختان چنار، سپیدار، 
گردو، بادام و… در هر چهار فصل سال، زیبایی 
خــاص خــود را دارد. روســتــای برغمد عــالوه بر 
چشمه های متعدد و آبــشــاری زیــبــا، تعداد 
زیــادی قنات نیز دارد که به سرسبزی منطقه، 
شــادابــی بــاغ هــای روستا و پویایی کــشــاورزی و 
رونق آن کمک کرده و سبب مهاجرت معکوس 

شهرنشینان به این روستا شده است.
یکی از جــاذبــه هــای ایــن روســتــا آبــشــار برغمد 
اســت که با توجه به طبیعت خشک منطقه 
به خصوص در تابستان؛ برای استراحت و فرار از 
گرمای شدید، زبانزد اهالی منطقه است. دره ای 

که به ایــن آبشار منتهی می شود، از درختان 
انبوه گردو پوشیده شده و منظره زیبایی را خلق 
کــرده اســت. همچنین دو رودخــانــه فصلی که 
به کال شور شهرت دارند، سبب حاصلخیزی 

دشت های منطقه شده اند.
»سر آو منده« در پایین روستا، »ازقند پایین«، 
آواژگاه)عیدگاه( در ابتدای جاده ورودی به برغمد 
و »سرآوقیتزآباد«، قنات های فعال روستای 
برغمد هستند. چند قنات دیگر هم در اطراف 
روستا وجود دارد که به دلیل خشکسالی های 
چند سال گذشته به تدریج خشک شده و گفته 
می شود در صــورت افزایش بارندگی ها دوبــاره 

احیا می شوند.
محصوالت اصلی کــشــاورزان روســتــا، گــردو، 
بــادام و انگور است اما میوه های دیگری چون 
ــو، گوجه سبز، آلــو قرمز، تــوت و شاتوت،   زردآلـ
گالبی، سیب، انار، انجیر و دیگر درختان میوه 

نیز به فراوانی در باغ های برغمد یافت 
می شود.

 مشهد در دیپلماسی سالمت
 سرآمد شهرهای ایران است

 روستای »بَرغََمد«
 زیبایی خاص در هر فصل سال

رئـــیـــس 
هیئت مدیره 

ــژه اقــتــصــادی  ــ منطقه وی
سرخس گفت: ساخت بارانداز تجاری و پشتیبانی 
مشترک با مناطق ویــژه قزاقستان در دستور کار 
ــژه سرخس قــرار داشته و در آینده ای  منطقه وی
ــرداری مــی رســد. ــهــره ب  نــزدیــک ایـــن بـــارانـــداز بــه ب
ــزود: در حــال راه انــــدازی  ــ محمدرضا برهمند اف
نخستین مــرکــز تــجــاری و لجستیکی مشترک 
منطقه ویــژه سرخس بــا قزاقستان هستیم که 
خدمات تخلیه، بارگیری و پشتیبانی را در اختیار 
فعاالن اقتصادی و صاحبان کاال قرار دهد و ابزاری 

برای توسعه تجارت و بازار هدف باشد.
او ادامه داد: این برنامه بیشتر روی حمل ونقل ریلی 
و زنجیره تأمین نهاده، توسعه بــازار، تنوع بخشی 

محصوالت 
و بـــازارهـــای هدف 
استوار است که در تمام موارد 
متناسب بــا موقعیت جغرافیایی منطقه ویــژه 
اقتصادی سرخس ایــن ســیــاســت گــذاری انجام 

شده است.
وی اضافه کــرد: موقعیت راهــبــردی منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس به عنوان دروازه ورودی حوزه 
کشورهای مستقل مشترک المنافع )سی.آی.اس( 
می تواند در ارتقای شاخصه های ترانزیتی و افزایش 
صادرات به این حوزه ها به خصوص قزاقستان مهم 

و اثربخش باشد. 
برهمند افزود: قرار است طی یک سال آینده زمینی 
چند هکتاری در سایت ریلی منطقه ویژه برای ایجاد 
انبار و ذخیره سازی کاال به سرمایه گذاران کشور 

قزاقستان واگذار و از این طریق یک بازار بزرگ برای 
مراودات اقتصادی ایجاد کنیم.

ــط عمومی منطقه ویــژه اقتصادی  ــزارش رواب به گ
سرخس، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان نیز 
در دیدار با مسئوالن منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
گفت: این منطقه ویــژه اقتصادی تنها مکانی در 
کشور است که مشخصات فقط صادرات محور 

داشته و دروازه ترانزیت کشور به شمار می رود.
امیر عابدی افــزود: قزاقستان کشوری قدرتمند با 
زیرساخت قوی در حوزه کشاورزی و انرژی و دارای 
ظرفیت های ارزشمند پشتیبانی به خصوص در 
خطوط ریلی است از این رو با توجه به موقعیت 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس این منطقه اولویت 
اصلی برای بازرگانان و صاحبان کاال و شرکت های 

مهم حمل ونقل کشور قزاقستان است.

بازرگانیبازرگانی

در منطقه ویژه اقتصادی سرخس 

ایران و قزاقستان 
بارانداز مشترک 

 ایجاد می کنند

مردان آسمانی

خبر

سالمت خراسان گردی

شهید مهدی سامعی 
والدت: 1326/04/04

شهادت: 1367/04/21
متولد: بیرجند

محل شهادت: فکه 
مزار: حرم مطهر امام رضا)ع(

یزدی: امیرسرتیپ شهید حاج مهدی سامعی، 
رئیس تبلیغات و روابط عمومی لشکر77 پیروز 
ثامن االئمه)ع(، چهارم تیر1326 در شهرستان 
بیرجند متولد شد و در جوانی به استخدام 

ارتش درآمد.
پس از گذراندن دوره هـــای آموزشی دانشکده 
افــســری در مشهد خدمت را شــروع کــرد و با 
شروع حوادث انقالب، حرکت های مردمی او را 
به هیجان آورد. در مبارزه ها برای پیروزی انقالب 
همکاری داشــت. مخفیانه به صف انقالبیون 
پیوست و هرکجا فرصتی می یافت علیه رژیم 

ستمشاهی صحبت می کرد. 
بــا شـــروع جنگ تحمیلی بـــرای ادای تکلیف 
نظامی و فرهنگی و اطالع رسانی و روابط عمومی، 
عازم جبهه شد. این امیر سرافراز ارتش پس از 
مدت ها حضور تأثیرگذار در جبهه های دفاع از 
اسالم و ایران، در 21تیر 1367 با درجه سروانی و 
در حالی که مسئولیت روابط عمومی و تبلیغات 
لشکر77 پیروز ثامن االئمه)ع( را عهده دار بود 
در جبهه فکه با اصابت گلوله به درجــه رفیع 
شهادت نائل آمد. پیکر پاک و مطهرش در حرم 

مطهر امام رضا)ع( به خاک سپرده شد. 

بازگشایی نخستین مسیر از 
اراضی پادگان ارتش در مشهد

بازگشایی نخستین مسیر عبوری در اراضی پادگان 
لشکر77 در خیابان ارشاد الرضای مشهد آغاز شد.

 پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح 
در حاشیه ایــن مــراســم گــفــت: مرحله ابتدایی 
بازگشایی ها دیروز شنبه انجام شد و مرحله نهایی 

در دهه کرامت صورت خواهد گرفت.
ارجائی، شهردار مشهد نیز گفته بود پس از اجرای 
کامل طــرح ساماندهی اراضــی، حــدود 80 هکتار 

فضای سبز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
ــگــاران، مــوســی الــرضــا  ــه گــــزارش بــاشــگــاه خــبــرن ب
حاجی بگلو، سخنگوی شورای اسالمی شهر مشهد 
هــم در ایــن مــراســم گفت: بسیار خرسندیم که 
عملیات اجــرایــی ساماندهی اراضـــی لشکر77 
ارتش، پس از 17 سال با همراهی و همدلی ارتش، 
شهرداری مشهد مقدس، آستان قدس رضوی و 

استانداری آغاز شد.
ــرای رفــاه  ــ ــش ب ــ ــی ارت ــ او گــفــت: بــازگــشــایــی اراضـ
همشهریان و ســهــولــت در تــــردد، نویدبخش 
اقــدام هــای مهمی است که دوره ششم مدیریت 

شهری مشهد مقدس بر اجرای آن مفتخر است.

تالش برای احیای هفت واحد 
تولیدی مرغ در خراسان شمالی

مدیر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم خراسان 
شمالی از تالش برای احیای هفت واحد تولیدی 

مرغ تخریب شده در این استان خبر داد.
علیرضا صــادق در گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به 
اینکه در اوایــل امسال بر اثر بــارش برف برخی از 
قسمت های هفت واحد مرغداری تخریب شدند، 
اظهار کرد: ظرفیت تولید در این واحدها 200 هزار 

قطعه بوده که دنبال احیای دوباره آن ها هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تولید گوشت مرغ 
در این استان طی امسال افزایش خواهد یافت یا 
خیر؟ بیان کرد: در واقع چندین واحد تولیدی مرغ 
در حال ساخت است که مراحل پایانی خود را طی 
می کنند اما با توجه به وضعیت نهاده های دامی باید 
منتظر بمانیم و ببینیم شرایط به چه شکلی است، 
آیا تولیدکنندگان برای دریافت پروانه بهره برداری 

اقدام خواهند کرد  یا خیر؟
صــادق افــزود: به طور کلی در حال حاضر زنجیره 
تولید گوشت مرغ در استان تکمیل شده و به دنبال 
آن هستیم تا زنجیره تولید تخم مرغ را در استان 
تکمیل کنیم. وی ادامــه داد: در حال حاضر یک 
واحد تولیدی مرغ مادر گوشتی 100 هزار قطعه ای 
در شیروان وجود دارد که فاز نخست آن با ظرفیت 

23 هزار قطعه فعال شده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه این استان نیازمند 
ــدازی واحــد پــرورش مرغ های مــادر تخم گذار  راه انـ
است، بیان کرد: زمین مورد نظر در شهرستان گرمه 
جانمایی شده و سرمایه گذار نیز برای اجرای طرح 

آن وجود دارد.
مدیر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم خراسان 
شمالی با اشاره به اینکه میزان تولید تخم مرغ در 
هر دوره روزانــه 2 تن است، افــزود: شرکت سیمرغ 
از خــراســان رضــوی نیز موافقت اصولی ساخت 
و راه انــدازی واحد تولید تخم مرغ را در این استان 

دریافت کرده است.

مدیر اجرایی شعبه سازمان دانشجویان 
جهاددانشگاهی خــراســان جنوبی 

از بازدید دانشجویان عضو کانون 
مهر باران سازمان دانشجویان 

خـــراســـان جــنــوبــی در قالب 
طــرح عیادت و همنشینی 
انــارانــه)ارمــغــان مــهــر(، از 
خانه سالمندان بیرجند 

خبر داد.
ــفـــت خــــســــروی در  عـ
ــا ایــســنــا  ــ ــو ب ــفـــت وگـ گـ
اظـــهـــار کــــرد: اعــضــای 
کانون مهر باران سازمان 
دانــشــجــویــان خــراســان 
جنوبی برای سالمندان 
خانه سالمندان بیرجند 

یک روز شاد را رقم زدند.
ــداف و  ــه اهــ ــاره ب ــا اشــ وی ب

ضرورت  برگزاری طرح عیادت 
و همنشینی انــارانــه)ارمــغــان 

مهر(، اظهار کــرد: ترویج روحیه  
دگردوستی و مسئولیت پذیری در 

قبال دیگران و تقویت و اشاعه فرهنگ 
مهرورزی و انسان دوستی از اهــداف این 

طرح است.

 اجرای طرح »ارمغان مهر«
در خراسان جنوبی

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی 
از اهدای هزار و 638 سری جهیزیه 
به زوج های جوان  زیرپوشش این 
نهاد خبر داد و گفت: ارزش 
این جهیزیه ها 27میلیارد و 

300 میلیون تومان بود.
ـــی راد در  ــ ــــهــ ــ ــد الـ ــیـ ــجـ مـ
ــا خــبــرنــگــار  گــفــت وگــو بـ
مهر بــا اشـــاره بــه اینکه 
کمک هزینه ها در قالب 
تأمین جهیزیه دختران 
ــه  ــش، هــدی ــوشــ ــ ــرپ ــ زی
ازدواج پسران مددجو 
و همچنین کــمــک به 
ــاره بــانــوان  ــ ازدواج دوبـ
تحت حمایت پرداخت 
ــرد: از  ــ ــیــان ک مـــی شـــود، ب
مـــجـــمـــوع جــهــیــزیــه هــای 
اهدایی هزار و 567 سری به 
دخــتــران نیازمند زیرپوشش 

این نهاد پرداخت شده است.
وی افـــزود: ســال گذشته جهیزیه 
ــب اقـــالمـــی شــامــل  ــال ــران در ق ــتـ دخـ
یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، 

جاروبرقی و… اهدا شد.

 اهدای 1600 سری جهیزیه 
به زوج های خراسان شمالی

مقدم     محمد بن منور بن ابوسعيد بن ابوطاهر 
بــن ابوسعيد ابوالخير، از اعــقــاب عـــارف مشهور، 

ابوسعيد ابوالخير و از فارسی نویسان بــزرگ و 
نامدار قرن ششم بوده است.

ــروف  ــ ــعـ ــ وی مــــــؤلــــــف کــــــتــــــاب مـ
»اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ 

ابی سعید« است. چنان که از نام 
کتاب برمی آید، محمدبن منور آن 
ــاره احــوال و اخبار، اقــوال و  را درب
کرامات جد خویش نوشته است. 
البته این کتاب، تنها زندگی نامه 
ابوسعید نیست، بلکه یکی از 
برجسته ترین منابع تاریخ عرفان 

ایــران و از مهم ترین اسناد تاریخ 
ــور، در یــکــی از  اجــتــمــاعــی کـــشـ

مهم ترین ادوار تاریخ ایران به شمار 
می آید.

اطــالعــات تاریخی و اجتماعی کــه از 
خالل این کتاب بدست می آید، در هیچ یک 

ــده نمی شود. وصــف دیــن و  از کتب رسمی تاریخ دی
مذهب و طرز زندگی مردم و مسائل زندگی شهری 
و روستایی تاریخ ایران را در کمتر کتابی به این 

دقت و تفصیل می توان مشاهده کرد.
محمدبن منور، بیشتر از 20 سال 
پس از واقعه غــزان )حدود 
ســـــــــال 570 

قمری( و کشتار و ویرانی های آن وحشیان در خطه 
خراسان و کشتاری که در میهنه کرده بودند، آنچه را 

که تا آن روزگار از شیوخ و پیران خاندان و مریدان 
شیخ ابوسعید و اطرافیان خود درباره شیخ 

گرد آورده بود، به هم پیوست و کتاب 
خـــود را از مجموعه آن اطــالعــات 

تألیف کرد.
ــد ازجـــمـــلـــه  ــ ــیـ ــ ــوحـ ــ ــتـ ــ ــرارالـ ــ اسـ
شــاهــکــارهــای انــکــارنــاپــذیــر نثر 
ــشــا و  ــی ان ــ پـــارســـی اســــت. روانـ
انــســجــام و استحکام عــبــارات، 
رعایت تمام موازین فصاحت و 
بالغت در این کتاب به حد اعالی 
خود رسیده است و با آنکه کتاب 
در اواخر قرن ششم یعنی در دوره 
استیالی سبک مصنوع، نگارش 

یافته، اثــری از آثــار تصنع، جز در 
مقدمه آن مشهود نیست. کلمات 

و ترکیبات عربی، مگر در مقدمه کتاب، 
بسیار کم و از مقوله کلمات و ترکیبات رایج در زبان 

فارسی است.
ــــن کــتــاب بـــه لــحــاظ ارزش هــنــری و مــهــارت  ای

نویسنده در شیوه های گوناگون بیان و شیوه 
داستان پردازی و انتخاب کلمات، در 

صدر میراث ادبی زبان فارسی 
قرار دارد. 

»محمدبن منور« مؤلف میراث ادبی زبان فارسی

نام آوران خراسان
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