
امام  پیاده  زائــران  سخنگوی جمعیت خدمتگزاران 
رضــا)ع( گفت: همزمان با روز زیارتی امام رضا)ع(، 
بیش از هزار زائر پیاده به حرم مطهر رضوی مشرف 
ــرد: هــمــزمــان با  شــدنــد. حسین رضــایــی اظــهــار کـ
۲۳ذی القعده و همراه با هزاران زائر و مجاور، 5هزار 
زائــر اولــی از استان گلستان و هــزارو65 زائــر پیاده، 

مضجع منور رضوی را زیارت کردند.
وی ادامه داد: زائرانی از استان گلستان در حسینیه 
ــران در مکان های  ــ آیـــت هللا شــاهــرودی و ســایــر زائ

پیش بینی شده مستقر شدند.
وی گفت: سه کاروان شهرهای گرگان، مینودشت 
و کالله مدت ۱۸ سال است از استان گلستان عازم 
امام  زیارتی  روز  بــرای  را  و خود  می شوند  مشهد 
رضایی  می رسانند.  مقدس  مشهد  به  )ع(  رضــا 
نفر،   ۷۰ تربت حیدریه  نفر،   ۷5 شیراز  از  افــزود: 
اصفهان ۲5نفر، روحانیون نیشابور ۱5نفر، کاشمر 
6۰نفر و سه کــاروان عراقی ۱۰۰، ۷۰ و 5۰ نفره از 
برای  پیاده عازم مشهد شدند.همچنین  نیشابور 
سالروز شهادت جواداالئمه)ع( نیز ۸۰ زائر پیاده 
به  تیرماه   ۹ ان شــاءهللا  که  راه  هستند  در  عراقی 

مشهد می رسند.
قیومی،  دکتر  کــرد:  خاطرنشان  رضــایــی  حسین 
ویــژه ستاد خدمات سفر کشور و مشاور  بــازرس 
ــر مـــیـــراث فــرهــنــگــی و گــردشــگــری بــه هــمــراه  ــ وزی
نحوه  از  فرهنگی خراسان رضوی  میراث  مدیرکل 

خدمت رسانی به زائران پیاده بازدید داشتند.

گالیه یک صنعت کار از حمایت ضعیف حوزه بانکی

اجرای سخت مصوبات کارگروه تسهیل تولید 

تشرف هزار زائر پیاده به حرم امام رضاjدر روز زیارتی
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تصویب ۱۰ میلیون دالر سرمایه گذاری 
خارجی در خراسان رضوی 

 خرید گوشت بین راهی 
ممنوع! 

۲۵ درصد گسل های خراسان 
رضوی فعالیت باالیی دارند

 قطع برق ۱۱۶ اداره 
و سازمان  دولتی در استان
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بازرسی  آنکه یک کارشناس معاونت  از  پس 
سازمان صمت خراسان رضوی حین دریافت 
رشــوه دستگیر شد، حاال مشخص شده این 
فرد طی یک بازه ۱۰ساله در حدود ۸/5 میلیارد 
تومان از واحدهای تولیدی رشوه دریافت کرده 

حوزه  در  کارشناسان  وظایف  از  یکی  اســت! 
ــازرســی ســازمــان صــمــت، نــظــارت بــر حسن  ب
تخلفات  انـــواع  از  جلوگیری  و  قــانــون  دقــیــق 
صنفی اســت. این افــراد به عنوان پیشانی و 
خط مبارزه با گران فروشی، کم فروشی، تقلب، 

احتکار و... هستند و حضور آن ها به صورت 
میدانی در سطح بازار است که مقابل جوالن 
سودجویان را خواهد گرفت؛ چراکه سودجویان 
احساس می کنند تحرکاتشان هر لحظه رصد 
می شود و در صورتی که دست از پا خطا کنند 

گزارش تخلف آن ها روی میز تعزیرات حکومتی 
تأکید کرد بیشتر  باید  قــرار می گیرد. هرچند 
فعالیت می کنند  ایــن حــوزه  در  که  نیروهایی 
اما  دارنــد  باالیی  اعتقادی  و  رفــتــاری  سالمت 

عده ای هستند که به جای خدمت به مردم...

سرانجام یک فساد10ساله لو رفت

پرونده رشوه 8۵ میلیاردی کارشناس صمت روی میز قاضی
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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 خبر داد
jسخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140160306013000171 م��ورخ 1401/2/8 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم بتول غیاثی 
نوقابی فرزند غالمرضا در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت کل 325/60 مترمربع از پالک های شمارات 
612 فرعی و 634 فرعی از 117- اصلی واقع در اراضی خشوئی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده 
از سید محمدحسین شریعت زاده )نسبت به 258/20 مترمربع از پالک 612فرعی از 117- اصلی سهام ثبت شده( 
و رجبعلی کلوخ )نسبت به 67/40 مترمربع از پالک 634 فرعی از 117- اصلی سهام ناثبت( مالکان رسمی محرز 
گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آیین 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 
دادخواس��ت 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.آ40103383
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/22       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05    

رئیس ثبت اسناد وامالک 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

 برابر رای شماره 18000075 1401603060 -1401،03،08هیات اول دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی شرکت پارت گوال گیتی به شماره ثبت 34115 و شناسه ملی 10380493200 یک قطعه 
زمین مزروعی، به مساحت 342436.99 متر مربع، قسمتی از پالک 18- اصلی ) موسوم به اراضی شهرستانک ( 
واقع در بخش 7 سبزوار حوزه ثبت ملک جغتای خریداری مع الواسطه از محل مالکیت ثبتی آقایان رضا کیوانلو 
شهرستانکی فرزند باباخان به مقدار ده هکتار و براتعلی پشتی )پشی( فرزند حسین به مقدار 242436.99 مترمربع 
به متقاضی مزبور محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراف طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ40103333
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401،03،21

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401،04،05        
حمیدرضا آریان پور رئیس ثبت اسناد و امالک
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مجمع  رساند،  می  محترم  سهامداران  كلیه  اطالع  به 
عمومی فوق العاده در نوبت دوم شركت رأس ساعت 
9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/4/16 در محل دفتر 
 ،10 بلوار خیام، خیام جنوبی  واقع در مشهد،  شركت 
خیابان زنبق، پالک 10، ساختمان البرز واحد 4 تشكیل 
در  شود  می  دعوت  سهامداران  كلیه  از  گردد.  می 
جلسه مذكور حضور بهمرسانند. ضمنًا اعضای محترم 
به  وكالتنامه  موجب  به  را  خود  رأی  حق  توانند  می 
فرد دیگری واگذار نمایند )عضو سه رای و غیر عضو 
یک رای(.اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه 
وكیل مورد نظر خود باید از ساعت 9 تا 11 صبح روز 
چهارشنبه مورخ 1401/4/15 به محل شركت مراجعه 

نمایند.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب اصالح بند ب ماده دوازده اساسنامه 
عضویت  اختصاصی  شرایط  حذف  خصوص  در  شركت 

اعضاء در تعاونی.
هیئت مدیره شركت

آگهی دعوت  مجمع عمومی فوق العاده
نوبت دوم 

»شركت تعاونی سنگرسازان خراسان – ثبت 
7461 شناسه ملی 10380232591«

شهرداری بجستان در نظر دارد در رعایت ماده 5
 آیین نامه مالی ش��هرداریها و به اس��تناد بند 1 
 1401/02/21 م��ورخ   81 ش��ماره  صورتجلس��ه 
ش��ورای محترم اسالمی شهر بجس��تان ، نسبت 
به واگذاری كافی ش��اپ واق��ع در بلوار مطهری 
� پ��ارک مل��ت ، ب��ه ص��ورت اج��اره و ب��ه مدت 
یكس��ال به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید 
. متقاضی��ان محت��رم می توانند جه��ت دریافت 
اس��ناد و اط��الع از ش��رایط مزای��ده از تاری��خ 
1401/04/12 به ش��هرداری بجس��تان مراجعه یا 
با ش��ماره تلفن 5-56522601-051 داخلی 109 

تماس حاصل نمایند .

علی اكبر روحبخش-ش�ه�ردار بجس�تان

آگهی مزایده 
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 بدین وسیله از كلیه اعضای  شركت  و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی  سالیانه  
)نوبت اول( شركت كه راس ساعت 13:00مورخ  1401/4/28 در محل مسجد النبی مجتمع تشكیل میشود حضور به هم 
رسانند.           ضمنا از داوطلبان عضویت در بازرسی دعوت میشود ظرف یک هفته از تاریخ دعوتنامه به آدرس دفتر 

شركت  مراجعه وتقاضای خودرا كتبا به مدیر عامل  تحویل و رسید دریافت نمایند.
كسانیكه امكان حضور در جلسه را ندارند میتوانند تا دو روز قبل از مجمع در ساعات اداری  به دفتر شركت  مراجعه 
ووكالت كتبی خودرا به شخص مورد نظر جهت شركت در جلسه ارائه نمایند ضمنا هر عضو حداكثر وكالت سه نفر وهر غیر 

عضو میتواند وكالت یک نفر را عهده دار باشد.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس شركت 
2-اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورتهای مالی سال 1400

3-اتخاذ تصمیم در خصوص  طرح و تصویب بودجه سال1401
4-انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل

5-دادن مأموریت به هیئت مدیره جهت ثبت تغییرات تعاونی
امضای هیئت مدیره تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  
شرکت تعاونی مسکن کارکنان اپال پارسیان سنگان  به شماره ثبت 80596  )نوبت  اول (
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 شهرداری بجستان در نظر دارد در رعایت ماده 5 
آیی��ن نامه مالی ش��هرداریها و به اس��تناد بند 3 
صورتجلسه شماره 80 مورخ 1401/02/18 شورای 
محترم اسالمی شهر بجستان ، نسبت به واگذاری 
جم��ع آوری پس��ماندهای خش��ک س��طح ش��هر با 
مدیریت و ش��رایط اعالمی از س��وی شهرداری به 
مدت 2 س��ال ب��ه متقاضیان واجد ش��رایط اقدام 
نمای��د . متقاضی��ان محت��رم م��ی توانن��د جه��ت 
دریافت اس��ناد و اطالع از شرایط مزایده از تاریخ 
1401/04/12 به ش��هرداری بجستان مراجعه یا با 
شماره تلفن 5-56522601-051 داخلی 109 تماس 

حاصل نمایند . 

علی اكبر روحبخش-ش�ه�ردار بجس�تان

آگهی مزایده 
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شهرداری بجستان در نظر دارد در رعایت ماده 5 
آیین نامه مالی ش��هرداریها و به اس��تناد بند 2 
 1401/02/21 م��ورخ   81 ش��ماره  صورتجلس��ه 
شورای محترم اسالمی شهر بجستان ، نسبت به 
واگ��ذاری یک واحد تجاری در ورودی جایگاه دو 
منظوره شهرداری واقع در حاشیه كمربندی ، به 
صورت اجاره و به مدت یكسال از طریق مزایده 
اق��دام نمای��د . متقاضی��ان محترم م��ی توانند 
جهت دریافت اس��ناد و اطالع از ش��رایط مزایده 
از تاری��خ 1401/04/12 به ش��هرداری بجس��تان 
مراجعه یا با ش��ماره تلف��ن 051-56522601-5 

داخلی 109 تماس حاصل نمایند .

علی اكبر روحبخش-ش�ه�ردار بجس�تان

آگهی مزایده 
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 مجمع عمومی عادی شركت تعاونی مصرف كاركنان 
دولت تربت جام در روز چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر

 مورخ پانزدهم تیرماه یكه��زارو چهارصدویک  در 
محل شركت تعاونی برگزار می شود.

 ل��ذا از كلیه اعضای ش��ركت دعوت می ش��ود جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت ب��ه موضوعات ذی��ل در این 

جلسه حضور به هم رسانند 
دستور جلسه: 

1-استماع گزارش هیئت مدیره 
2- طرح و تصویب عملكرد مالی س��ال 1400 ش��امل 

ترازنامه و صورت سود و زیان
3-تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401

4-انتخاب یک نفر از اعضای علی البدل بجای عضو 
اصلی نائب رئیس برای مدت سه سال

5-انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت 
یک سال مالی

6-تعیین خط مش��ی آتی شركت و س��ایر موارد از 
اختیارات مجمع

7-تعیین میزان اس��ترداد سهام اعضای مستعفی 
تا سقف مبلغ 20000000

دشتبان جامی ، رئیس هیئت مدیره تعاونی

شرکت تعاونی مصرف
 کارکنان دولت تربت جام

 دعوت نامه تشکیل 
مجمع عمومی عادی) نوبت اول(

ح
/4
01
04
11
0

بدین وس��یله از كلیه اعضای  ش��ركت مذكور و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت میشود تا در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه  )نوبت دوم( شركت كه راس س��اعت 17  مورخ 1401/4/18 
و در محل س��الن تالش اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ابتدای بولوار شهید 

صادقی)میدان فردوسی (  تشكیل میشود حضور بهم رسانند .
كس��انی كه امكان حضور در جلس��ه را ندارن��د میتوانند  با توجه به م��اده  19 آئین نامه اجرایی 
تشكیل مجامع عمومی در تاریخهای 15 و 16 تیر ماه 1401 به همراه وكیل خود  از ساعت 18 تا  20 
به دفتر شركت مراجعه  و  وكالت كتبی خودرا به شخص مورد نظر جهت شركت  در جلسه ارائه 
و برگه ورود به جلسه مجمع دریافت  نمایند ضمنا هر عضو حداكثر وكالت سه نفر و هر غیر عضو 

میتواند وكالت یک نفر را عهده دار باشد.
 حضور در روز جلسه مجمع با ارائه كارت شناسایی معتبر میسر می باشد.

دستور جلسه:
1- گزارش هیئت  تصفیه  

2- انتخاب اعضای هیئت تصفیه وناظر تصفیه 
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401

4- دادن مأموریت به هیئت تصفیه  جهت ثبت تغییرات تعاونی
هیئت تصفیه تعاونی ف
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 آگهی دعوت مجمع عمومی  عادی سالیانه شرکت تعاونی  در حال تصفیه مسکن 

شهریار کارکنان شهرداری مشهد  به شماره  ثبت31871 )نوبت  دوم( تاریخ :1401/4/5



   آمادگی برای 
جنگ فرهنگی   
قناعت، استاندار 
خراسان جنوبی 
گفت: شبکه فرهنگی 
باید متناسب با جنگ 
فرهنگی تمام عیار 
دشمن باشد. مبلغان 
در خط مقدم این کار 
قرار دارند که باوجود 
همه کمبودها باید 
فضای موجود را 
به خوبی مدیریت 
نمایند.

خبر

هاشم رسائی فر  ایجاد ستاد 
تسهیل و رفــع مــوانــع تولید با 
هــدف حــل و فصل مشکالت 
واحــدهــای تولیدی و کمک به 
تکمیل و راه انــــدازی طرح های 
نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین 
تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکالت 
مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی، معادن و رفع 
موانع صادراتی، سال 98 در دولت به تصویب رسید. 
در استان کارگروهی با عنوان کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید که ریاستش را شخص استاندار برعهده 
دارد در راستای وظایفش تحت نظارت و سازماندهی 

ستاد تسهیل کشور انجام وظیفه می کند.
ستاد کشوری و کارگروه استانی آیین نامه ای اجرایی 
دارد که مطابق آن، بانک ها و مؤسسات اعتباری و 
صندوق های حمایتی موظف اند با تسهیالت یا 
موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر 
طی مدت یک  ماه موافقت کنند، یا دالیل مخالفت 
خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع 

تبصره این ماده تسلیم کنند.
همچنین رئیس  کل بانک مرکزی موظف است 
هیئتی متشکل از خبرگان مــورد وثــوق بانکی و 
اقتصادی را در هر استان از میان افرادی که استاندار 
پیشنهاد می کند تشکیل دهد. کسانی که مورد 
تأیید رئیس  کل بانک مرکزی قــرار می گیرند و با 
حکم وی بــه عضویت هیئت های مــوضــوع این 
تبصره درمی آیند، به عنوان نماینده رئیس  کل 
محسوب می شوند. این هیئت موظف است دالیل 
و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت 
تسهیالت موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و 

درباره آن اظهارنظر کند.
در صــورتــی کــه دالیـــل بــانــک بـــرای استنکاف از 
پرداخت تسهیالت موردنظر، مورد تأیید هیئت 
موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است 

تسهیالت موردنظر را به متقاضی پرداخت کند.
این بخشی از چیزی است که دولت برای حمایت 
از اشتغال آفرینی و رونق تولید مصوب کرده و در 
سال های اخیر بر اجــرای آن تأکید داشته است. 
در سیستم استان نیز یکی از مهم ترین مواردی 
که چه استانداران قبلی  و چه استاندار فعلی بر آن 
تأکید داشته و دارند همان حمایت از تولیدکننده 
و رفع موانع اشتغال آفرینی بوده است. با وجود 
این مواردی از گله مندی و شکوائیه هایی از سوی 
برخی از تولیدکنندگان در نحوه همراهی و همکاری 
دستگاه های مختلف در ایــن راستا وجــود دارد. 
یکی از مواردی که معموالً بیشترمورد مناقشه این 
قشر بوده موضوع همکاری نظام بانکی در دریافت 
تسهیالت یاهمراهی برای استمهال وام های بانکی 
و در مـــواردی بــررســی شــرایــط بدهی های بانکی 

شرکت ها و واحدهای تولیدی است.

پرونده ای که مصوبه ستاد تسهیل در مورد آن  ◾
نادیده گرفته شد

چندی پیش مدارکی از طرف یکی از فعاالن صنعت 
تولید روان کننده ها و روغــن موتور در مشهد به 
دستمان رسید که حاکی از همراهی نکردن یکی 
از بانک ها در اجرای مصوبه ستاد تسهیل کشور، 
کــارگــروه تسهیل اســتــان خــراســان رضـــوی و نیز 
خبرگان مورد وثوق بانکی برای تعیین تکلیف بدهی 

این واحد تولیدی به بانک یاد شده داشت.
مدیرعامل این واحد تولیدی با اشاره به دستور 
صریح نماینده تام االختیار وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی و استانداران سابق خراسان رضوی در 
همکاری و همراهی نظام بانکی با مشکلی که برای 
واحد تولیدی اش به وجود آمده، می گوید: پرونده 
اعتراضی شرکت ما از بانک به دلیل عدم اجرای 
مصوبه 25 تیر 98 ستاد تسهیل که تمامی اعضای 
حاضر در آن جلسه از جمله نماینده شــورای 
هماهنگی بانک ها، نماینده کمیسیون پنج نفره 
حل اختالف و حمایت قضایی از سرمایه گذاری، 
نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی آن را تأیید 
کردند با پیگیری آقای بحرینی، نماینده مشهد در 
مجلس و سازمان صمت استان در اردیبهشت 
1400 به خبرگان مــورد وثــوق بانکی ارجــاع داده 
شــد، امــا به دلیل زیــر بــار نرفتن بانک یــاد شده 
در سه جلسه جداگانه خبرگان مــورد رسیدگی 
قــرار گرفت. با وجــود این پس از یک سال وعده 
سرخرمن دادن، آقایان در اعالم موضعی عجیب 
در پنجم اردیبهشت 1401 نوشته اند: با عنایت به 
طرح اختالفات محاسباتی تسهیالت دریافتی 
شرکت در مراجع قضایی، پرونده ارجاع شده به 
خبرگان مــورد وثــوق بانکی و اقتصادی مختومه 

اعالم می شود.
 شجاعی ادامـــه مــی دهــد: همه ایــن موضوعات 
در حالی اتفاق افتاده که شرکت ما تنها از همین 
بانک تسهیالتی در سال های 93 و 94 دریافت و 
مقداری از اقساط آن را نیز پرداخت نموده است. 

نکته جالب تر اینکه شخص من به عنوان مدیر 
این مجموعه یک برگ چک برگشتی ندارم و از این 
بابت نیز برای همراهی نظام بانکی مشکلی ندارم.

نظر کارشناسانی که نادیده گرفته شد ◾
او ادامـــه داد: کارشناسان دادگــســتــری و بانکی 
تعیین شده از سوی خبرگان بانکی در دو مرحله 
حسابرسی های خاص خودشان را انجام دادند و 
ارقامی را اعالم کردند که می بایست از طرف ما برای 
تسویه حساب به بانک پرداخت می شد اما بانک 
با اینکه ما مشکلی بــرای پرداخت آن نداشتیم 
همراهی و همکاری الزم را نداشته و در مقاطع 
مختلف زمانی، ارقام متفاوتی را مبنی بر بدهی و 
دیرکرد وام به ما اعالم کرد که آخرین مورد آن رقمی 
در حدود 5میلیارد و 900میلیون تومان بوده است؛ 
در حالی که رقم کارشناسی شده حتی به اندازه 
نیمی از این مبلغ هم نمی شود. فقط همین را بگویم 
که هیئت سه نفره عــدد اعالمی کارشناس دوم 
یعنی یک میلیارد و 900 میلیون تومان را تأیید کرده 
است. با این حال برای اینکه موضوع تمام شود و با 
توجه به در اختیار بودن اسناد رهنی ما نزد بانک، 

رقم کارشناسی شده را به ما اعالم کنند.
شجاعی در مورد ادعای مطرح شده در خصوص 
شکایتی که شرکت او از بانک عامل داشته تا 
موجب شود بانک مصوبه ستاد تسهیل را اجرا 
نکند، اظهار کرد: برخالف ادعــای مطرح شده در 
پرونده یاد شــده، این شرکت هیچ شکایتی را در 
مراجع قضایی علیه بانک در خصوص اختالف 
محاسباتی تسهیالت دریافتی ثبت نکرده است. 
فقط آنچه بوده پس از صدور اجرائیه توسط بانک 
بــرای تملک وثیقه در اختیار، شرکت از مراجع 
قضایی درخواست توقف عملیات اجرایی را نموده 
که این با ادعای شکایت علیه بانک تفاوت دارد. این 
چه انتظاری است که با وجود حقانیتی که قانون 
برای ما قائل شده اجازه دهیم وثیقه مذکور توسط 

بانک به مزایده گذاشته و یا تملک شود؟ 

فعالیت واحد تولیدی با 20درصد ظرفیت ◾
وی ادامه داد: حرف برای گفتن زیاد است از جمله 
اینکه اگــر مصوبات ستاد تسهیل که در حکم 
مصوبات هیئت وزیران است به نفع بانک عامل 
بود بازهم نظام بانکی مصوبه  را اجرایی نمی کرد؟ 
اگــر نظر خبرگان بانکی مختومه شــدن پرونده 
بود علت تشکیل سه جلسه در تیر، شهریور و 
دی ماه 1400 چه بود و اینکه کارشناس مورد وثوق 
ــرای محاسبه رقــم بدهی به دفتر  خبرگان چــرا ب
شرکت فرستاده شد بی آنکه به نظر اعالمی او 
توجهی شود! این ها جز وقت خریدن برای بانک 

می تواند هدف دیگری داشته باشد؟
شجاعی گفت: شرکت ما در حــال حاضربرای 
بیش از 100نفر اشتغال آفرینی دارد در حالی که 
به دلیل نداشتن نقدینگی با 20درصد ظرفیتش 
فعالیت می کند که اگــر مصوبه ستاد تسهیل 
اجــرایــی می شد مــا می توانستیم هــم تولید را 
افزایش دهیم و هم اینکه اشتغال زایی بیشتری 
داشته باشیم که این اتفاق نیفتاد. من حتی برای 
راه انــدازی واحد دیگری که داریــم و آمــاده افتتاح 

است چندان رغبتی ندارم. 

الزام بانک ها به اجرای مصوبات ستاد تسهیل  ◾
و خبرگان بانکی 

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی 
ــراد مشابهی که  ــ ــده و اف ــرون در خــصــوص ایـــن پ
مشکالتی از این دست دارند به قدس گفت: آنچه 
در مورد مصوبات ستاد تسهیل برای بانک ها وجود 

دارد این است که این مصوبات الزام آور است.
حمید صفای نیکو اظهار کرد:چنانچه بانک به 
هر دلیلی ایــن مصوبات را اجــرا نکرد طی مدت 
یک ماه دبیرخانه ستاد تسهیل مراتب اعتراض 
خود را به بانک اعالم و این دبیرخانه موضوع را در 
خبرگان بانکی مطرح می کند و بر اساس آن بررسی 
می شود چرا بانک مصوبه را انجام نــداده است. 
چنانچه عمل بانک مغایر با مصوبه ستاد تسهیل 
و دستورالعمل بانک مرکزی باشد خبرگان می تواند 
بانک را مجبور به اجرای مصوبه نماید اما باز هم 
نمی تواند در حاشیه به اقدامات بانک ورود نماید و 

حق ورود به پرونده را ندارد.
وی ادامــه داد: چنانچه بانکی باید مصوبه ستاد 
تسهیل را رعایت و نظر خبرگان را اجرایی می کرده 
امــا از ایــن مــوضــوع عـــدول کـــرده خبرگان بانکی 
می تواند مدیربانک را به دلیل اجــرا نکردن این 
مصوبات به هیئت انتظامی بانک مرکزی معرفی 
ــد که  کنند. ایــن شخص یا اشخاصی وجــود دارن
مصوبه ستاد تسهیل در مورد آن ها اجرایی نشده 
ــا بــه دبیرخانه ستاد  اســـت، حــق شکایت آن هـ
تسهیل محفوظ است و می توانند از این طریق 

پیگیر آن باشند.

گالیه یک صنعت کار از حمایت ضعیف حوزه بانکی

اجرای سخت مصوبات کارگروه تسهیل تولید 

خبرخبر
روزروز

۲۵ درصد گسل های خراسان رضوی فعالیت باالیی دارند
مدیر کل مدیریت بحران خراسان رضــوی از وجود 
90گسل در این استان خبر داد و اظهار کرد: بیش از 
22تا 23 گسل خراسان رضوی فعالیت باالیی دارند.
محسن نجات در گفت وگو با ایسنا افزود: ۶5درصد 
خراسان رضوی و پهنه این استان خطرپذیری باالیی 
دارد .البته در کنار این گسل ها 350 رودخانه وجود 

دارد کــه بــا کوچک ترین بـــارش، شــاهــد وارد شدن 
آسیب های جدی به بخش های مختلف هستیم.

وی خاطرنشان کرد: حدود 2۶ تا 2۷درصد تجهیزات 
حوزه لجستیکی مدیریت بحران در شهرستان های 
خراسان رضوی فرسوده است؛ می طلبد برای بهبود 

تجهیزات، اعتبار قابل توجهی تخصیص یابد.

مدیر کل بحران خراسان رضــوی با انتقاد از اینکه 
از سال 1393 اعتبارات پیشگیری از بحران منفی 
بوده و تخصیصی نداشته ایم و این به دغدغه جدی 
تبدیل  شده، عنوان کرد: با کمک نمایندگان استان 
در مجلس شــورای اسالمی و معاونان استاندار در 
حال پیگیری تخصیص اعتبارات مورد نیاز هستیم.

محسن نجات یکی از دغدغه های جدی مسئوالن 
استان را وجــود گردوغبار دانست و تصریح کرد: 
تاکنون جلسات متعددی برای موضوع گردوغبار و 
ریزگردها برگزار شده است. برای موضوع ریزگردها 
در شــهــرســتــان ســرخــس چــنــدیــن کـــارگـــروه ویـــژه 

داشته ایم.

ذرهبین
    ایستادن در مقابل مسئول ناکارآمد

 دفاع از نظام است 
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: 

عدم وابستگی موجب آزادی خواهی می شود که 
این روند باید حفظ شود بنابراین بسیجیان نگذارند 

بسیج دانشجویی خرج گروه های خاص شود.
به گزارش فارس، حجت االسالم رضا نوری اظهار 
کرد: نخستین ویژگی بسیج دانشجویی استقالل 
و دوری از گروه ها و جناح هاست و به همین دلیل 

حرف حق را راحت تر می زنند.

وی افزود: دفاع از نظام همواره دفاع از عملکردها 
نیست بلکه گاهی مقابله و مخالفت با یک مسئول 

ناکارآمد و ایستادن مقابل او دفاع از نظام 
محسوب می شود.

نوری تصریح کرد: نگاه بسیجی نقادانه است اما 

باید از تخریب پرهیز کرد؛ گاهی اگر با یک مسئول 
دوستانه صحبت شود مسئله رفع می شود و دیگر 
نیاز به موضع گیری رسانه ای نیست، اما اگر جلو 

کسی از طریق صحبت خصوصی گرفته نشد، باید 
از طریق رسانه وارد شد.

 تجهیز نانوایی های صالح آباد 
به دوربین های نظارت از راه دور 
ــاق اصــنــاف و  ابوالحسن صاحبی مسئول ات
نماینده اداره صمت شهرستان صــالــح آبــاد در 
گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار قدس گفت: 
برای نخستین بار در کشور، تمام نانوایی های شهر 
مرزی صالح آباد به دوربین های هوشمند نظارت 
از راه دور مجهز و متصل شدند و از این پس امور 
نانوایی ها با این گونه دوربین های نظارتی کنترل 
و شکایت های احتمالی مــردم و مشتریان دقیق 

بررسی و رصد می شود.
علی رمضانی افـــزود: هــدف و انگیزه از ایــن کار، 
ضبط و صحبت کردن با متصدیان نانوایی ها از 
راه دور و ثبت حرکات مشکوک و غیرمشکوک در 
ساعت غیرکاری و در مجموع نظارت بهتر و دقیق تر 
در عملکرد نانوایی ها و جلوگیری از فروش آرد و 
همچنین کنترل ساعت پخت آنان است. گرچه 
نانوایی های شهر واقعاً کارشان درســت است و 

همیشه همکاری الزم با اتاق اصناف را دارند. 
وی تصریح کــرد: هزینه نصب ایــن دوربین های 
هوشمند نظارت از راه دور در هر نانوایی معادل 
ــزار تــومــان اســت کــه خود  یک میلیون و 500 هـ
متصدیان هر واحــد پرداخت کردند و این طرح 
از هفته گذشته کلید خــورد. در نشستی که در 
اتاق اصناف برگزار شد همه از این طرح به خوبی 

استقبال کردند.

۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای 
محور بجنورد - جنگل گلستان

وزیر راه وشهرسازی از اختصاص 800 میلیارد 
تــومــان اعتبار بـــرای مــحــور بجنورد بــه جنگل 

گلستان خبر داد.
رستم قاسمی در جلسه شورای اداری خراسان 
ــاره بـــه ایــنــکــه ایـــن اســـتـــان در  ــ شــمــالــی، بـــا اشـ
شاخص های راه دچار عقب ماندگی است، اظهار 
کــرد: 4هــزار میلیارد تومان بــرای راه هــای استان 
اختصاص داده شــده اســت کــه تحول بسیار 

عظیمی در راه های استان ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: در حوزه راه با اعتباراتی که در این سفر 
دیده شده است تحول خوبی به وجود خواهد 
آمــد و با برنامه ریزی های انجام شده پروژه ها 
آغــاز، اشتغال ایجاد و میزان عقب ماندگی ها 
در ایــن اســتــان کمتر مــی شــود. قاسمی افــزود: 
خراسان شمالی در حــوزه نهضت ملی مسکن 
جزو استان های پیشرو بوده و تا چهار سال آینده، 

زمین در استان تأمین شده است.
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در استان

ج
/4
01
03
75
9

کرایه اتومبیل تفتی
 کرایه خودروهای صفرایرانی
09155156053

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/4
01
02
35
5

ج
/1
41
06
65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/4
01
02
01
6 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

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
نقاشی حسان

پالستیک-روغنی- اکرولیک-کناف
ارزان و فوری

09159058400

4/ر
01

04
05

8
ط
/4
01
01
71
4

نقاشی گلستان رنگ روغنی، 
پالستیک، آکرولیک بتونه کناف

تعمیرات، پایین ترین قیمت
09152020678-09158080678

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
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265

ج
/4
01
01
91
7

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

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

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
41
24
56

خریدار عادالنه

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

09302978698

ط
/4
01
02
42
1

پ
/1
40
42
53

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
52

کرایه خودرو

خرید و فروش لوازم خودروهای فرسوده
منزل و اثاثیه

قالی شویی

درهای اتوماتیکنقاشی و کاغذ دیواری

ایزوگام و عایق کاری

گازرسانیتخریب ساختمان

خدمات مهندسی 
نقشه کشی



کنترل برخی 
زندانیان 

خراسان جنوبی 
با پابند 

الکترونیکی
روشان، مدیرکل 

زندان های 
خراسان جنوبی 
گفت: با توجه به 
اهمیت استفاده 
از مجازات های 

جایگزین 
۳۵۴زندانی استان 

در حال حاضر 
پابند الکترونیکی  از 

بهره مند هستند.

خبرخبر
روزروز

از  پـــس  عقیل رحمانی 
آنکه یک کارشناس معاونت 
ــان صمت  ــ ــازم ــی ســ ــازرســ ــ ب
خراسان رضوی حین دریافت 
رشــــوه دســتــگــیــر شـــد، حــاال 
مشخص شــده ایــن فــرد طی 
یک بازه 10ساله در حدود 8/5 میلیارد تومان 

از واحدهای تولیدی رشوه دریافت کرده است!
یکی از وظایف کارشناسان در حــوزه بازرسی 
سازمان صمت، نظارت بر حسن دقیق قانون 
ــواع تخلفات صنفی اســت.  و جلوگیری از انـ
ــراد بــه عــنــوان پیشانی و خــط مــبــارزه با  ــن افـ ای
گــران فــروشــی، کم فروشی، تقلب، احتکار و... 
هستند و حضور آن هــا به صــورت میدانی در 
سطح بــازار است که مقابل جوالن سودجویان 
را خواهد گرفت؛ چراکه سودجویان احساس 
می کنند تحرکاتشان هر لحظه رصد می شود 
و در صورتی که دســت از پا خطا کنند گــزارش 
تخلف آن هــا روی میز تعزیرات حکومتی قرار 

می گیرد.
هرچند باید تأکید کرد بیشتر نیروهایی که در 
ایــن حــوزه فعالیت می کنند سالمت رفتاری و 
اعتقادی باالیی دارند اما عده ای هستند که به 
جــای خدمت بــه مــردم شهر بیشتر بــه دنبال 

سودجویی هستند.

 دستگیری سر قرار دریافت رشوه ◾
ــود کــه قصد  ــن جهت ب ــن مقدمه از ای بــیــان ای
ــم به پرونده رشــوه 8/5میلیاردی یکی از  داری
کارشناسان سازمان صمت خراسان رضــوی و 

چگونگی لو رفتن ماجرا بپردازیم.
چندی پیش اقــدام هــای حاشیه برانگیز یکی 
ــازرســـی ســازمــان  از کــارشــنــاســان مــعــاونــت بـ
صــنــعــت، مــعــدن و تــجــارت خـــراســـان رضــوی 
توجه نیروهای نظارتی را بــه خــود جلب کــرد؛ 
این کارشناس به واسطه حوزه کاری که داشت 
به راحتی می توانست با برخی کارخانه دارها و 
تولیدکننده ها ارتباط بگیرد و رصد رفتارش در 

این حوزه شک ضابطان قضایی را به وجود یک 
سوءجریان بیشتر می کرد.

ترددهای این فرد که طی چند ماه به یک باره 
وضعیت مالی خوبی هم پیدا کرده بود به دقت 
ــرار داشــت تــا اینکه جمع بندی و  تحت نظر ق
پیگیری چند سرنخ نشان داد این فرد قرار است 
برای دریافت رشوه از یک کارخانه دار سر قرار 

حاضر شود.
روند پیگیری پرونده به اطالع مقام قضایی در 
دادسرای ناحیه2 مشهد رسید و در ادامه دستور 

برخورد قانونی با فرد متخلف صادر شد.
خودرو این کارشناس معاونت بازرسی سازمان 
صمت خراسان رضوی تحت کنترل دقیق قرار 
داشت تا اینکه او به محل قرار رسید و از آن طرف 
کارخانه دار هم به مکان مذکور آمده بود. لحظات 
به تندی سپری می شد تا اینکه زمانی مأموران 
وارد عمل شدند و او را دستگیر کردند که فرد 
متخلف چندین قطعه سکه طال را دریافت کرد.

مستندات موضوع به همراه دیگر ادله موجود 
در پرونده چند روز بعد روی میز مقام قضایی 
قرار گرفت. متهم پرونده هم به شعبه بازپرسی 

منتقل و مورد بازجویی دقیق قرار گرفت.
دقت نظر بازپرس پرونده به این واقعیت اشاره 

داشت که عمق تخلفات صورت گرفته باید از 
این چند سکه فراتر باشد، از همین رو دستور 
داد گــردش مالی حساب کارشناس سازمان 
صمت خراسان رضوی به دقت استخراج و مبدأ 

و مقصد مبالغ مشخص شود.
این رویه به قید فوریت در دستور کار قرار گرفت 
و از طرفی متهم پــرونــده تا زمــان تکمیل دیگر 

مراحل قضایی با سپردن وثیقه آزاد شد.

800 میلیون رشوه فقط در یک مورد! ◾
تالش چندوقته ضابطان خاص دستگاه قضایی 
ایــن خــروجــی را در پــی داشــت کــه همه چیز از 
10سال پیش آغاز شده است. پول های مشکوک 
و شبهه ناک از آن زمان به حساب این فرد واریز 
شده اســت. ردگیری تراکنش ها نشان می داد 
او حتی در برخی مواقع از حساب همسرش 
هم برای انتقال پول ها استفاده می کرده است. 
در مسیر بــررســی مــوضــوعــات مــطــرح شـــده و 
ردگیری، یکی از ارقــام لو رفت که نشان می داد 
او 800میلیون تومان فقط در یک مرحله از یک 
مالک کارخانه تولید الکل طبی رشــوه گرفته 

است تا چشم روی همه چیز ببندد.
همچنین مشخص شــد هـــدف تخلفات او 

بیشتر واحــدهــای شهرک صنعتی بــوده انــد و 
از 30میلیون تومان به باال از آن ها حق حساب 

گرفته است.
هــمــان طــور کــه گفته شــد سلسله اقــدام هــای 
مجرمانه این فرد که حاال مستندات آن روی میز 
بازپرس پرونده وجود دارد، در بازه زمانی 10ساله 
رخ داده است و در موردی دیگر، او برای یک واحد 
تولیدی که به جای استفاده از مواد اولیه و نو از 
مواد کهنه و بی کیفیت در تولید استفاده کرده 
است نقشه سرکیسه کردن مالک کارخانه را هم 

اجرایی می کند.
او در فرصتی مناسب بــه ســـراغ تولیدکننده 
ــی رود و بــه او می فهماند از ســود  متخلف مــ
3میلیارد تومانی اش باید قسمتی را به عنوان 
حق حساب پرداخت کند که مأموران از ماجرای 

رشوه مطلع و او را سر قرار دستگیر می کنند.

از برخورد با بستر فساد استقبال می کنیم ◾
رجبی، رئیس سازمان صمت هم پس از آنکه 
در جریان پیگیری رسانه ای ماجرا قرار گرفت به 
خبرنگار ما گفت: مجموعه بزرگ سازمان صمت 
خراسان رضــوی در حــوزه هــای مختلفی مانند 
صنعت، معدن و... فعالیت می کند و بیشتر 
همکاران و کارمندان این نهاد در بستر سالمی 

فعالیت می کنند.
وی تصریح کــرد: امــا به هر حــال ممکن است 
افــرادی هم وجود داشته باشند که از موقعیت 
ــاری خــود سوءاستفاده می کنند. بخشی را  ک
حراست سازمان کشف و قسمتی را هم با توجه 
به پیچیدگی هایی که دارد دیگر دستگاه های 
نظارتی و انتظامی کشف می کنند. از برخورد با 
عناصری که موجب فساد می شوند استقبال 
می کنیم و باید با آن ها برخورد جدی بشود. باید 
برخورد به گونه ای باشد که پدیده شوم فساد به 
حداقل برسد. رویه ما هم در این سازمان همین 
اســـت. بــایــد زمینه بـــرای جــذب ســرمــایــه گــذار 
تسهیل شود و همه این مــوارد باید در بستری 

سالم باشد.

سرانجام یک فساد10ساله لو رفت

پرونده رشوه 85 میلیاردی کارشناس صمت روی میز قاضی
خبر

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان رضوی اعالم کرد

 قطع برق ۱۱۶ اداره 
و سازمان  دولتی در استان

مدیر روابــط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان رضوی گفت: خوشبختانه با اقدام های 
مؤثری که در بخش های مختلف از قبیل تعدیل 
روشنایی معابر، همکاری بخش های صنعتی، 
کشاورزی، اداری، تجاری و خانگی صورت گرفته، 
در مجموع مصارف مختلف در دوره دو ماهه 
ابتدای سال جاری حدود 10 درصد نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته شاهد کاهش مصرف 

برق در سطح استان بوده ایم.
مجید آزیز اظهار کرد: در این زمینه اقدام های 
ــد و افـــزایـــش  ــی ــول ــخــش ت گـــســـتـــرده ای در ب
ظرفیت های نیروگاهی صــورت گرفته است 
و با همکاری مشترکان به ویژه در بخش های 
صنعتی، کـــشـــاورزی و اداری خوشبختانه 

مشکلی در تأمین برق بخش خانگی نداریم.
وی بیان کرد: با توجه به روند افزایش دمای هوا 
طی روزهــای آینده مــردم عزیز استان کماکان 
با انجام اقدام های صرفه جویانه به تأمین برق 

مطمئن و مداوم کمک کنند.
ــــط عــمــومــی شــرکــت تــوزیــع نــیــروی  مــدیــر رواب
برق استان با تأکید بر اهمیت رعایت الگوی 
مصرف برق توسط شهروندان بیان کرد: مردم 
با اقداماتی از جمله استفاده از دور کند کولر 
آبــی، تنظیم دمــای کولر گــازی روی 25 درجه، 
اســتــفــاده از المــپ هــای SMD و LED بــرای 
تأمین روشنایی و عدم استفاده از وسایل برقی 
پرمصرف از قبیل اتو، ماشین های ظرفشویی و 
لباسشویی و بخارشوی در ساعات اوج مصرف 
نه تنها به صرفه جویی در مصرف برق کمک 
می کنند بلکه از افزایش هزینه های برق در سبد 

خانوار جلوگیری خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، آزیز گفت: از ابتدای اجرای 
طرح صرفه جویی مصرف برق ادارات تاکنون 
تعداد 11۶ اداره شامل سازمان های عمومی 
و دولــتــی، بــانــک هــا، شــهــرداری و... در سطح 
شهرستان های خراسان رضوی به جز مشهد 
و طرقبه شاندیز از میزان مصرف 30 درصد 
نسبت به دوره مشابه ســال قبل در ساعات 
اداری عــدول کرده اند که نسبت به قطع برق 

آن ها اقدام شده است.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
خــراســان رضــوی اظــهــار کــرد: خوشبختانه با 
اقــدام هــای مؤثری که در بخش های مختلف 
از قبیل تعدیل روشــنــایــی مــعــابــر، همکاری 
بخش های صنعتی، کشاورزی، اداری، تجاری 
و خانگی صــورت گرفته، در مجموع مصارف 
مختلف در دوره دو ماهه ابتدای سال جاری 
حــدود 10 درصــد نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته شاهد کاهش مصرف بــرق در سطح 
استان به جز مشهد و طرقبه شاندیز بوده ایم.

در شهر3
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خرید گوشت بین راهی ممنوع! 
مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی نسبت به خرید 
گوشت تازه کشتار شده بین راهی هشدار داد و گفت: به 
مسافران توصیه می شود برای جلوگیری از ابتال به بیماری 
تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از خرید این گوشت ها 
خودداری کنند.  به گزارش ایرنا، حمید رمضانی اظهار کرد: 
به مسافران هشدار می دهیم که با خرید گوشت های تازه 

کشتار شده در بین راه، خود را در معرض خطر ابتال به تب 
خونریزی دهنده کریمه کنگو قرار می دهند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: ابتال به بیماری 
تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان مشاهده 
نشده است اما مردم باید اقدام های پیشگیرانه را جدی 
بگیرند تا در این باره مدیریت بهتری برای کنترل بیماری 

انجام شود، مردم از کشتار در خارج از کشتارگاه به شدت 
خودداری کنند و از مصرف گوشتی که در خارج از کشتارگاه 

استحصال شده، اجتناب ورزند.
رمضانی افزود: یکی از مکان ها که حساسیت زیادی در 
زمینه عرضه گوشت تازه کشتار شده دارد، دوراهی دشت 
در مسیر بجنورد- جنگل گلستان است که در این زمینه 

تأکید و توصیه شده است که گوشت این مکان باید از 
کشتارگاه شهر گنبد تأمین و عرضه شود.

مدیر کل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: به مردم و 
مسافران هشدار داده می شود که برای پیشگیری از گزش 
کنه از تماس با دام و خرید گوشت های تازه کشتار شده در 

بین راه ها خودداری کنند.

خبر
    جریمه نقدی ۶ مرکز عرضه فراورده خام دامی 
۶ متصدی عرضه فراورده خام دامی به علت رعایت 

نکردن موازین بهداشتی دامپزشکی در شهرستان 
اسفراین محکوم به پرداخت جریمه نقدی شدند.
متصدیان متخلف عرضه فراورده  های خام دامی 

به علت عدم توجه به تذکرات بهداشتی ناظران 
دامپزشکی اسفراین به اداره تعزیرات حکومتی 

شهرستان معرفی و به پرداخت جزای نقدی در حق 
دولت محکوم شدند. به گزارش ایسنا، این ۶ مرکز 

عرضه متخلف هر کدام به پرداخت جزای نقدی ۸ 

میلیون ریال در حق دولت محکوم شدند.
علت معرفی این مراکز فروش به اداره تعزیرات 

حکومتی، تکرار در نگهداری و فروش فراورده های خام 
دامی مانند انواع گوشت سفید و قرمز منقضی شده، 

منجمد شده و فاسد و عدم توجه به تذکرات دامپزشکی 

بوده است. شهرستان اسفراین دارای حدود ۲۴۰ مرکز 
فروش فراورده خام دامی مانند قصابی، مرغ فروشی، 
فروشگاه های زنجیره ای، لبنیات فروشی و... است که 
به صورت روزانه توسط ناظران بهداشتی دامپزشکی 

مورد بازدید قرار می گیرند.

بیش از 2۶ هکتار از اراضــی کشاورزی که با تغییر 
کاربری غیرمجاز در حال تبدیل شدن به 80قطعه 
باغ ویالی غیرقانونی در این شهرستان بود توسط 
دستگاه های متولی قلع و قمع و بــه وضــع سابق 
بازگشت. دادستان عمومی و انقالب مشهد گفت: 
این اراضــی در راستای اجــرای قانون حفظ کاربری 
اراضی زراعی و باغ ها طی هفته گذشته در محدوده 
آرامگاه فردوسی شناسایی و به وضع سابق بازگشت.

بــه گـــزارش صــدا و سیما، محمدحسین درودی 
افــزود: در موضوع ضرورت حفظ اراضی کشاورزی 
و پیشگیری از تغییر کاربری این اراضی هماهنگی 

کامل بین تمامی دستگاه ها وجود دارد. دادستان 
عمومی و انقالب مشهد گفت: با متخلفان این حوزه 

برخورد قاطع و بدون اغماض صورت می گیرد.
درودی از مردم خواست تحت هیچ عنوانی فریب 

تبلیغات این افراد را نخورند و پیش از سرمایه گذاری 
و خرید اراضـــی، وضعیت زمین را از دستگاه های 
متولی از جمله جهاد کــشــاورزی و منابع طبیعی 

استعالم کنند.

حفظکاربریحفظکاربری

 ۸۰ قطعه باغ ویالی 
 غیرمجاز در مشهد 

قلع و قمع شد 

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

آموزشگاه های
تخصصی

خرید و فروش
ضایعات

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
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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

ج
 / 

40
10

09
05

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد وحیدی شعرباف

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 10702
 به نش��انی:احمدآباد بلوار ابوذر بین ابوذر 12 و 14 از 

پالک 140
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 

دارن��د لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی دارند 
خواهشمند است جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151157020
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای ابوالفضل میرزائی هدایت آباد
 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 4724

 به نش��انی:طالب خیابان عالمه طباطبائی 24 مغازه دوم 
پالک 286

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارن��د لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی دارند 
خواهشمند است جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151073580
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

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

 09153587292-38324530

مشاورین امالک آسانسور



   ایجاد 
بنگاه های 
اشتغال   
مهدی اسالم خواه 
مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی 
خراسان شمالی 
اظهار کرد: طرح های 
خوبی برای کاهش 
نرخ بیکاری در استان 
و ایجاد بنگاه های 
اشتغال پایدار در 
سفررئیس جمهور 
مصوب شده که 
امیدواریم با اجرای 
آن، مشکل بیکاری 
جوانان استان مرتفع 
شود.

هواشناسی

ماندگاری 
هوای گرم 
درخراسان 
جنوبی

کارشناس هواشناسی 
خراسان جنوبی گفت: 
تا اواسط هفته وزش 
تندباد لحظه ای و 
کاهش کیفیت هوا به 
ویژه در نواحی غربی و 
مرز شرقی استان قابل 
پیش بینی است.
فاطمه زارعی، اظهار 
کرد: به لحاظ دمایی تا 
پایان هفته تغییرات 
دمایی در استان ناچیز 
و هوای گرم در منطقه 
ماندگار است .در روز 
جمعه منطقه بندان با 
حداکثر دمای ۴۸ درجه 
سلسیوس گرم ترین 
ایستگاه استان ، 
همچنین در این مدت 
سربیشه با کمینه دمای 
۱۶ درجه سلسیوس 
سردترین نقطه استان 
بوده اند. 

WWW.QUDSONLINE.IR یکشنبه 5 تیر 1401  26 ذی القعده1443  26 ژوئن 2022   سال سی و پنجم    شماره 9840  ویژه نامه 4219

افقی ◾
 ۱. آهــنــگــســاز ، نــویــســنــده و نقاش 
ارمنی تبار ایــرانــی که قطعه شنیدنی 
»شب قبل از عاشورا« از کارهای ایشان 
اســت 2. شهر انــار – میوه آتشین – 
قــرقــاول 3. جــلــودار –بـــه همه چیز و 
همه کس شک دارد - یکباره ۴. خاندان 
– واحــدشــمــارش المــپ - واحــدهــا – 
صفحه اینترنت 5. دیرینه – حرف و 
ضمیرانگلیسی – عرصه مسابقات 
اتومبیلرانی - اجــاره ۶. شیب - چادر 
ــاد  ــرســر عــــروس و دامــ ــی کـــه ب ــولـ 7.پـ
می ریزند – دوست داشتن – دستگاه 
زمــان بــنــدی ۸. کمک غذای گیاهی – 
حر – پاسخ به درخواست کمک کسی 
9. عتیقه – صوت شگفتی – رودخانه 
پرآب خوزستان ۱0. نظرات انتخاباتی – 
برمه سابق ۱۱. رودخانه مرزی – آشکار 
– برادر پدر – ظاهر ساختمان ۱2.رایحه 
ــذا - کــلــمــه پــرســش - خــانــدان  – غــ

۱3.فرودآمدن – درجه دار ارتشی قبل از 
سروان - مقیمان ۱۴. پافشاری – واحد 
اختالف پتانسیل الکتریکی – انگشت 
کوچک ۱5. دوش دیدم ... زدند / گل 

آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

عمودی ◾
 ۱. از جانوران خانه به دوش - درخشان 
2. اسباب – نظرات انتخاباتی – نام 
پسرانه وطنی 3. جوانمرد – کسی که 
به دانستن تبار اشخاص شاغل است 
- آمــاس ۴. هجوم و حمله – دستگاه 
تکثیر لوح فشرده – مغز پسته و بادام 
که به صورت باریک بریده شده 5.عدد 
خیطی – خوشگذران – اسب بارکش – 
ضمیر اتحاد ۶. از تن پوش ها – دربست 
کارخانه – رودخانه مرزی 7.دود از آن 
برمی خیزد – جانوری شکاری کوچک تر 
از پلنگ- نــوعــی شیرینی کــه از آرد 
سرخ شده ، روغن ، شکر و بعضی مواد 

دیگر تهیه می شود ۸. خالص و سره – 
برابر فارسی لــووردراپــه - فرزند 9. نژاد 
من و شما – روزگــار – تیغ موکت بری 
۱0.بدقدم – انتها - کان ۱۱. گوشت ترکی 
– تکیه کردن – ویــرگــول – چه وقت؟ 
ــه – کــشــور چــایــی – قتل گاه  ــ ــ ۱2.روی
۱3.چروک پیشانی – دوره اول از دوران 
پالئوزوئیک - مرزبان ۱۴. میوه خوشه ای 
– کامیون ارتشی – آدمــک تبلیغاتی 

۱5.محافظ – تفاله کنجد

جدول     8400

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

               1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 

               7 
               8 
               9 
               10 
               11 
               12 
               13 

               14 
               15 

 

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

 1 ا س ت ا د ک م ا ل ا ل م ل ک  
 2   ک ا ر ا م د   ب ر ب ر ی    د

 3 ب   م ت و ا ت ر   ب و ف   ک س
 4 ر س   د ی  ن   و ب ا   ه ج  ر ت
 5 ه م ک ا ر   ص  ح  ا ب ه   ر ج  ب
 6 ا ب ا د   م د ی  ن   م غ ز   ن
 7 ن ا ر   چ  و   ه ک ت ا ر   ا د
 8   د ی  د گ  ا ن   ه م ی  ش گ  ی   
 9 ت ه   س ا د ا ت   ا ش   ر ت م
 10 ا   م ت ل   چ  ا د ر   س ی  ب ا
 11 ر و ح    ی  م ا ن ی    ت ی  م ا ر

 12 ز ی  ل و   س ر ک   ف ر ا   ل ک
 13 ا س   ا ن ت   ر ا ی  ا ن ه   ی 
 14 ن   م ق د م ه   م ک ش و ف ه  
 15   ا ن ف ا ر ک ت و س   ر ت ی  ل

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

نماینده مــردم بجنورد، مانه و 
سملقان، گــرمــه، جــاجــرم و راز 
و جــرگــالن در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: تکمیل ساخت 
کارخانه سیمان سمنگان مطالبه مهم مردم 

خراسان شمالی از دولت است.
محمد وحیدی در گفت وگو با تسنیم با اشاره 
بــه سفر اخیر رئیس جمهور بــه خراسان 
شمالی و مصوبات ایــن سفر اظــهــار کــرد: 
اگــر دولت هایی که در رفــت و آمــد هستند 
ویــژگــی هــای خــراســان شمالی را بــه خوبی 
شناسایی کرده و از ظرفیت ها استفاده کنند، 

خراسان شمالی ارتقا می یابد.
ــرد: خـــراســـان شــمــالــی در  ــ وی تــصــریــح کـ
شاخص هایی همچون فقر و فالکت و تورم 
رتبه دوم کشوری را دارد. متأسفانه سهام 
اعــتــبــارات اســتــان در حـــوزه کسب و کــار و 

اعتبارات ملی بسیار پایین است.
ــون  ــمــیــســی ــو ک عــــضــ

آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
گفت: خراسان شمالی در حوزه کسب و کار 
رتبه ۱9 کشور را دارد. در شاخص امید به 
زندگی جایگاه 30 کشور را به خود اختصاص 
داده ایم که تمام شاخص های پایین خراسان 
شمالی، ریشه در مشکالت مدیریتی استان 
دارد. اما در حوزه منابع انسانی و شاخص 
ســواد و تحصیالت دانشگاهی جــزو چهار  

استان برتر کشور هستیم.
وحیدی با درخواست از ریاست جمهوری 
برای حل ریشه ای مشکالت استان خراسان 
شمالی اظهار کرد: حل مشکالت فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی خراسان شمالی منوط 
به نگاه مثبت و ویــژه به حــوزه تولید دانش 
بنیان اســـت. در دوره مدیریتی آیــت هللا 
رئیسی در آستان قدس احیای پروژه سیمان 
ــم شخص  سمنگان آغــاز شد و انتظار داری
رئــیــس جمهور ایــن مــوضــوع را تــا حصول 

نتیجه پیگیری کند.

»دیــســفــان« روســتــایــی تاریخی 
با قدمتی 5 هزارساله در بخش 
کاخک شهرستان گناباد قرار دارد. 
هرچند بافت سنتی خانه ها و آثار 
باستانی، قنات و آب انبارهای متعدد، آن را به 
هدف گردشگران بدل کرده است، اما ماجرایی 
عجیب و استثنایی این روستا را خبرساز و از 

سایر نقاط کشورمان متمایز کرده است.
می گویند نزدیک به دو دهه است صدای گریه و 
خنده هیچ کودکی در این روستا شنیده نشده و 
اهالی آن در ۱9 سال اخیر، فقط یک تولد را شاهد 
بوده اند و آخرین کودک متولدشده در این روستا 

هم اکنون حدود 20 سال سن دارد.
به باور اهالی، این اتفاق ناشی از تبعات بیش 
از دو دهه خشکسالی و پیامد های اجتماعی 
و اقتصادی آن، مانند نبود فرصت های شغلی 
و درنتیجه مهاجرت تمام جوانان ایــن روستا 
به شهرهای اطراف بوده است؛ تا جایی که این 
اتفاق، روستای دیسفان را در جایگاه پیرترین 

روستاهای گناباد قرار داده که خود عنوان دومین 
شهرستان سالمند کشور را یدک می کشد.

درعین حال دیسفان، بهار و تابستان های زیبایی 
دارد و اهالی روستا از اواخر بهار تا شهریورماه 
مشغول جــمــع آوری میوه هایی ازجمله توت، 

آلبالو، گیالس، انجیر و ... می شوند.
وجــود آثــار باستانی همانند قلعه دیسفان، 
برج های دیده بانی  صالح و برج، بقعه متبرک 
نواده امام موسی کاظم)ع( یعنی امامزاده سید 
احمد جوانمرد و همچنین تونل های اتصال 
مرکز قلعه به آب انبار و بافت سنتی خانه ها، 
گردش در این روستا را شبیه سفری تاریخی 

می سازد.
از ســوی دیگر گفته می شود شهر  یا روستا ی 
مدفون شده ای در دیسفان وجود دارد که وجود 
تونل های موصوف، شاهد این مدعاست. کسی 
چه می داند، شاید شما با کشف این روستای 

مدفون شده، بار دیگر رونق را به دیسفان 
بازگردانید.

 مطالبه مهم مردم 
تکمیل کارخانه سیمان سمنگان است

 »دیسفان«
شاید شما کاشف روستای گمشده باشید!

مدیرکل 
امــور اقتصادی 

ــــی خــراســان رضــوی  و دارای
گفت: ۱0 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی 
طی سه ماه نخست امسال برای استان تصویب 

شده است.
ــیــنــی افــــــــزود: ایــــن مــیــزان  ــائ رضــــا خـــواجـــه ن
سرمایه گذاری متعلق به ۱0 طرح سرمایه گذاری 
خارجی است و ۱3 طرح سرمایه گذاری خارجی 
نیز در حال دریافت مصوبه و تصویب در هیئت 
ســرمــایــه گــذاری خــارجــی اســتــان اســت کــه رقم 

سرمایه گذاری آن ها 5۴ میلیون دالر است.
وی اضافه کرد: سرمایه گــذاران خارجی استان 
خراسان رضوی در این بازه زمانی در زمینه هایی 
از قبیل صنعت و معدن، حمل و نقل و ارتباطات 

سرمایه 
گذاری کرده اند 
که از نظر تعداد، بخش 
صنعت با ۶ طرح سرمایه گذاری رتبه نخست را 
به خود اختصاص داده است و بخش های معدن 
و حمل و نقل و ارتباطات هریک با دو طرح در 

رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی 
با اشــاره به میزان سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف گفت: بیشترین میزان سرمایه گذاری 
صــورت گرفته از نظر مبلغ در بخش صنعت 
و بــه مــیــزان 7.5 میلیون دالر صـــورت گرفته و 
سرمایه گذاری در حــوزه  معدن با ۱.۴ میلیون 
دالر و  خدمات با یک میلیون دالر به ترتیب در 

جایگاه های بعد قرار گرفته اند.

خواجه نائینی افزود: نزدیک به ۸۸ درصد سرمایه 
گذاری صورت گرفته در سال ۱۴0۱ توسط سرمایه 
گـــذاران کشور افغانستان انــجــام شــده کــه این 
میزان سرمایه گذاری دالیل زیادی دارد؛ از جمله 
داشتن مرز مشترک با استان خراسان رضوی، 
وجود پیشینه تاریخی، روابط فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی مشترک منطقه هــرات با استان و 
کشورهای روسیه، پاکستان و هند در رتبه های 

بعدی قرار گرفته اند.
به گزارش ایرنا خراسان رضوی تنها استانی است 
که مرکز خدمات ســرمــایــه گــذاری اش با حضور 
نمایندگان ۱2 دستگاه مرتبط، به صورت فعال 
و مستقیم مشغول فعالیت و خدمت رسانی 
به سرمایه گذاران خارجی است و در این زمینه 

الگویی برای سایر استان ها شده است.
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تصویب ۱۰ میلیون دالر 
سرمایه گذاری خارجی 

در خراسان رضوی 
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شهید برات سیسکانی
والدت: ۱3۴۱/0۸/29

متولد : سیسکان بیرجند
شهادت : ۱3۶۱/0۴/05

محل شهادت : آبادان - خسروآباد
مزار : روستای سیسکان بیرجند

یزدی بــرات سیسکانی، فرزند علی اصغر 
در29 آبان ۱3۴۱ در روستای سیسکان ازتوابع 
ــده بــه جهان گشود .  شهرستان بیرجند دی
بارسیدن به سن ۱۸ سالگی و فرارسیدن دوران 
ــازی داوطــلــبــانــه راهــی  خــدمــت مــقــدس ســرب
جبهه ها شد تا اینکه سرانجام در پنجم تیر 
ماه ۱3۶۱ در منطقه عملیاتی جنوب به دلیل 
اصــابــت گلوله بــه درجــه رفیع شــهــادت نائل 
گردید و در جــوار عبودیت در گلزار شهدای 
روستای خــود در سیسکان بیرجند مسکن 

گزید، روحش شاد.

استاندار خراسان شمالی:

تصویب ۱۲ هزار میلیارد برای 
استان در سفر رئیس جمهور

ــدار خــراســان شــمــالــی گــفــت: در سفر  ــان اســت
ریاست جمهوری به استان ۱2 هــزار میلیارد 

تومان اعتبار به این استان اختصاص یافت.
حسین نــژاد در نشست خبری خود در جمع 
خبرنگاران گفت: تمام برنامه ما در این سفر 
اتمام پروژه های نیمه تمام بــاالی 50 درصــد به 
جز پروژه راه و بیمارستان راز و جرگالن و انتقال 
پساب و آب های مرزی و فاز دوم پتروشیمی بود. 
وی افـــزود: در بخش کــشــاورزی نیز اعتباراتی 
در نظر گرفته شد که بر مبنای شاخص های 
تــوزیــع،  شهرستان ها از ایــن اعتبارات منتفع 
خواهند شد. شرکت ایمیدرو ملزم به تعیین 
تکلیف معدن البالغ اســت ضمن اینکه یک 
نقشه راه به عنوان مبادله توافقات هم صورت 

گرفته است.
استاندار خراسان شمالی با اشــاره به بودجه 
۱۴0۱ گفت: سهم خراسان شمالی در بودجه 
۱۴0۱ از صندوق عدالت و توسعه 2هزار میلیارد 

تومان است.
وی گفت: روحیه مردمی و عدالت خواهی رئیس 
جمهور موجب شده تا نیروهای تحول گرا در 
مناصب مدیریتی قرار گیرند؛ بنابراین بر مبنای 
معیارهای دولت، استان نیز به دنبال انتصاب 
مدیران با ایــن شاخصه هاست امــا توصیه ما 
پیش داوری نکردن برای هر نوع انتصابی است.

تأکید امام جمعه بشرویه 
برکاهش آمار طالق

حسین مرتضوی ریــاســت دادگــســتــری 
و دادســتــان و کارکنان دادگستری شهرستان 
بشرویه به مناسبت هفته قوه قضائیه با امام 

جمعه این شهرستان دیدار کردند.
خاکشور رئیس دادگستری شهرستان بشرویه 
ــن دیـــدار طــی گــزارشــی بــا اشـــاره بــه تمام  در ای
الکترونیکی شدن پرونده ها و اقدام های انجام 
شده جهت رفاه حال شهروندان تصریح کرد: 
با الکترونیکی شدن فرایند دادرسی، رسیدگی 
درهــر لحظه و هرمکان بــدون حضور مراجعه 
کننده در دادگاه و با حفظ آبرو افراد میسر شده 
اســت. حــجــت االســالم و المسلمین معلمی؛ 
امام جمعه بشرویه نیز ضمن تبریک هفته قوه 
قضائیه ، جمع حاضر در جلسه را ایثارگران خط 
مقدم مواجهه با مردمی که از جهات مختلف 
آسیب دیده اند دانست و گفت: از مهم ترین 
ویژگی های دستگاه عدلیه، عدالت محوربودن 

توأم با رفتار عادالنه است .
  وی ضمن ابراز شادمانی از خبرخوش کاهش 
طــالق از مــســئــوالن امــر ریــشــه یــابــی و تقویت 
کاهش را خواستار شد و خاطرنشان کرد: طالق 
ریــشــه اکــثــر آســیــب هــای اجتماعی اســت که 
امیدواریم با همت دستگاه قضا و پادرمیانی 
ریش سفیدان و نیز افزایش سطح آگاهی مردم 
عزیزمان شاهد کاهش بیش از پیش آمار طالق 
که از آن به عنوان منفورترین حالل خداوند یاد 

شده است، باشیم.
معلمی از مسئوالن قضایی خواست در کنار 
قاطعیت و توجه به برقراری عدالت ، از رأفت 
اسالمی غافل نشوند و صدور احکام جایگزین 

حبس را مورد توجه قرار دهند.  

حجت االســـالم و المسلمین علی اکبر 
سبزیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی 

خراسان رضوی درجلسه شورای امر 
به معروف و نهی از منکر با بیان 

اینکه کتابخانه های عمومی 
فــضــای مناسبی بـــرای رشد 
ــر به  ــ و تـــرویـــج فــرهــنــگ ام
مــعــروف و نــهــی از منکر 
است، گفت: اعتقاد ما در 
مجموعه کتابخانه های 
عمومی بر این است که 
کتاب به عنوان یک کاالی 
بسیار  نقش  فرهنگی 
مؤثر و مفیدی در راستای 
تــرویــج امـــر بــه مــعــروف و 

نهی از منکر دارد. 
مهدی رضایی، دبیر ستاد 

امر به معروف و نهی از منکر 
خــراســان رضـــوی هــم بــا بیان 

اینکه کتابخانه ها حــوزه هــای 
معروف محور هستند، گفت: در 

واقــع هرگونه فعالیت کتابخانه اعم 
از ارائــه خدمات کتابخانه ای و برگزاری 

برنامه های فرهنگی، در حوزه امر به معروف و 
نهی از منکر است.

 کتابخانه های عمومی 
حوزه های معروف محور هستند

اهــدای اعضای پرستار مشهدی مرگ 
مــغــزی در دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی 
مشهد، مــوجــب نــجــات و ادامــه 
زنــدگــی پنج بیمار نیازمند به 
عضو شــد. به گــزارش وب دا، 
ــراهــیــم خــالــقــی مسئول  اب
واحد فراهم آوری اعضای 
پــیــونــدی دانــشــگــاه علوم 
پزشکی مشهد، اظهار 
کــــرد: مـــرحـــوم حسین 
ــی ۴5 ســـالـــه از  ــ ــان ــ ام
ــی  ــارابـ بــیــمــارســتــان فـ
مشهد به واحــد فراهم 
آوری اعــضــای پیوندی 
در مرکز پیوند اعضای 
دانشگاه مشهد معرفی 
شد.کلیه های جانبخش 
ــه یک  ــ ــی ب ــ ــان ــ ــن ام حــســی
ــه نــیــشــابــوری و  مـــرد 33ســال
مــرد۴0ســالــه ساکن خــواف که 
سال ها از نارسایی کلیه رنج می 

بردند پیوند شد.
کبد،قرنیه و قسمتی از پوست این مرحوم 
برای پیوند به بیماران نیازمند به مراکز مربوطه 

ارسال شد.

پرستار مشهدی، زندگی بخش 
پنج بیمار نیازمند به عضو شد

مقدم    دکتر احمد مهدوی دامغانی، نویسنده 
و پژوهشگر برجسته ادبــیــات عــرب، فارسی و معارف 

ــاروارد،  اســالمــی، استاد دانشگاه های تهران و هـ
شهریور ماه ۱305 شمسی، در مشهد در 

خاندانی اهل دانش، متدین و با اصالت 
دیده به جهان گشود.

پــدرش، آیت هللا شیخ محمدکاظم 
مهدوی دامغانی، از مدرسان بنام 

حوزه علمیه مشهد مقدس بود.
وی علوم متداول قدیم و جدید را در 
مشهد فراگرفت. در سال ۱325 برای 
ادامه تحصیل در دانشگاه به تهران 
رفت؛ در مدرسه سپهساالر اقامت 

گزید. در ســال ۱327 از دانشکده 
ــهــیــات( و در  مــعــقــول و مــنــقــول )ال

سال ۱333 در رشته ادبیات فارسی 
از دانشکده ادبــیــات دانشگاه تهران 

لیسانس گرفت.
دکتر احمد مــهــدوی دامغانی پــس از اتمام 

دوره دکترا، در سال ۱3۴2، به تدریس در دانشکده الهیات 
و مــعــارف اســالمــی و همزمان تــدریــس در دانشکده 
ادبــیــات دانشگاه تهران مشغول شد و به دلیل 
تسلط بر حدیث شناسی، در سال ۱350 از 
عالمه سمنانی اجازه روایت دریافت 
کــرد. وی تــا ســال ۶۴، مدتی 
نیز در دانشگاه 

تربیت مدرس تدریس کرد. او همچنین از سال ۱353 
تا 5۴ در دانشگاه مادرید به تدریس ادبیات عرب و فارسی 

و فقه اسالمی اشتغال داشت. عالوه بر این چندین 
سال سردفتر اسناد رسمی در تهران و از سال 

۱35۴ رئیس کانون سردفتران اسناد 
رسمی بود. استاد مهدوی اواخر سال 

۶۴ به آمریکا مهاجرت کرد و از سال 
۱3۶۶ مقیم آمریکا و در دانشگاه 
هـــــاروارد و دانــشــگــاه پنسیلوانیا 
مشغول به تدریس در مقطع دکترا 
شد. رشته های تدریس او در آمریکا 
شامل معارف اسالمی، ادبیات عرب، 
ادبیات فارسی، فقه، تفسیر و برخی 

علوم اسالمی بوده است.
دکتر احمد مهدوی دامغانی پس از 
عمری تالش در جهت حفظ و اشاعه 

میراث غنی فرهنگ ایرانیـ  اسالمی، 
روز 27 خــرداد ۱۴0۱ )در 9۶ سالگی( در 

بیمارستانی در فیالدلفیای آمریکا بدرود حیات 
گفت اما بنابه وصیت او، پیکرش به مشهد منتقل و در حرم 

مطهر رضوی به خاک سپرده شد. کتاب ها و مقاله های 
متعددی از دکتر احمد مهدوی دامغانی به چاپ 

رسیده است که مأخذ ابیات عربی کلیله و 
دمنه و مأخذ ابیات عربی مرزبان نامه، 

از مشهورترین مقاله های او به 
شمار می آیند.

»مهدوی دامغانی« نویسنده و پژوهشگر برجسته

نام آوران خراسان
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