
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شهید 
دیالمه را می توان از ســرداران جنگ نرم در مقابل 
دانست که در  موج تردیدافکنی و انحرافات دهه ۶۰ 

برابر آن ها می ایستاد.
به گزارش قدس آنالین، سعید جلیلی در همایش 
ملی »دیالمه، نیاز امروز« در مشهد افزود: قرآن 
کریم دو مؤلفه ایمان و عمل صالح را مطرح می کند 
که اگر در زندگی جمع شوند نتیجه آن حیات با 
برکت است و شهید دیالمه چنین بود یعنی ایمان 
و عمل صالح را با هم داشت. جلیلی افزود: آنچه 
برای دشمنان می تواند کم هزینه تر باشد این است 
یا منحرف  از مسیر خود منصرف  که یک ملت 
را  تردید  و شبهه افکنی  اســاس  بر همین  و  شود 

شروع می کنند.
تفکر  بــرابــر  در  دیــالــمــه  کـــرد: شهید  اضــافــه  وی 
التقاطی و شبهه افکنی ها، پاسخ و رفتار را در زمان 
خودش انجام می داد و عمل صالح این است که 
هر عمل را در زمان خود انجام دهیم. این کار در 
باید در  مورد جهاد تبیین هم صدق می کند که 

زمان خود و به موقع انجام شود.
و  موفقیت ها  ببینیم  باید  امـــروز  افـــزود:  جلیلی 
تبیین  نیازمند  ایــن  و  اســت  بــوده  ناکامی ها کجا 
عمل  و  ایمان  که  بــوده  وقتی  موفقیت ها  اســت. 
قــرار دادیــم و کاستی ها وقتی بوده  صالح را مبنا 
عمل  در  را  انقالب  مبنای  نتوانستیم  که  اســت 

محقق کنیم.

فوت کردن در بینی، روشی برای کاله برداری از شهروندان

کاسبی زن شعبده باز در پوشش »بندی«
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یــک  ســوم روانـــاب هـــای خــراســان جنوبی به 
افغانستان هدایت می شوند. رواناب روستای 
مشوکی نیز از این رواناب هاست که ساکنان 
آن از خشکسالی رنــج می برند، امــا آب هــای 
روان این روستا هدر می رود. امروزه در کشور 

کم آبی و بحران آب بیش از هر چیز دیگری 
جوالن می دهد. کمبود آب، مدیریت نادرست 
منابع آبی و خشکسالی در شرق کشور که 
دارای اکو سیستم خشک و نیمه خشک است 
بسیار نگران کننده است؛ چون عامل حیات 

موجودات زنده و گیاهان بسته به وجود مایعی 
گرانبها به نام آب است. در بیشتر نقاط کشور 
سراب جایگزین چشمه های آب شده است. 
مردم مناطق محروم برای دستیابی به آب و 
جلوگیری از خشک شدن زمین های زراعی و 

حرارت سوزانی که بر این آبادی ها غالب شده 
دست وپنجه نرم می کنند. به عقیده بسیاری 
راهکارهای  از  یکی  و سدسازی  افــراد سد  از 
اصلی راهبری آب و مقابله با خشک شدن و 

تپیدن قلب این زمین هاست...

روایت یک بحران چندین ساله که با تخصیص اعتبار مرتفع می شود 

خروج رواناب ها از مرزهای خراسان جنوبی 
در استان2

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از رشد ۱۲درصدی فوتی های 
ناشی از تصادفات در استان خبر داد و گفت: تعداد فوتی ها در سال 
۹۹ حدود ۲۲۳مورد بوده که در سال گذشته به ۲۶۱مورد رسیده است.
توکلی اظهار کرد: طی سال  گــزارش خبرنگار مهر، محمدعلی  به 
۱۴۰۰ در پزشکی قانونی خراسان جنوبی ۱۵هزار و ۶۰۷ مورد معاینه انجام شده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱8/۶درصد افزایش داشته است. بیشترین 
معاینات مربوط به شهرهای بیرجند، طبس و قاین است، معاینات مربوط به 
نزاع؛ ۴هزار و ۱۶۴مــورد و معاینات مربوط به تصادفات؛ ۴هزار و ۱۲مــورد بوده 
است. توکلی با اشاره به افزایش ۲۰درصدی آمار مصدومان ناشی از تصادفات 
در خراسان جنوبی ادامه  داد: این آمار در سال۹۹، حدود ۳هزار و ۴۰۰ نفر بوده 

که در سال۱۴۰۰، به ۴هزار و ۱۰۰ مورد رسیده که قابل تأمل است.
مصدومان ناشی از حوادث کار هم در سال۹۹، تعداد ۱۹۵ نفر بوده که با رشد 
۱۵درصدی به ۲۲۵ نفر رسیده است. معاینات اجساد در سال۹۹، تعداد ۴۹8 

جسد بوده که با افزایش ۱۴/۱درصدی به معاینه ۵۶8 جسد رسیده است.
ــادآور شد: در ســـال۱۴۰۰، تعداد 88 مــورد کمیسیون در پزشکی قانونی  ی وی 

داشته ایم که از این تعداد ۴8مورد مربوط به قصور پزشکی بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان شمالی احیای 
واحدهای راکد صنعتی را یکی از اولویت های این شرکت در سال 

جاری عنوان کرد.
محمدعلی نوایی اظهار کرد: ۳۹واحد راکد در این استان وجود دارد 
که براساس برنامه ریزی های انجام شده احیای ۱۵واحد راکد صنعتی در دستور کار 
قرار دارد. در شرکت و نواحی صنعتی استان ۷۰واحد صنعتی وجود دارد که با 
ظرفیت کمتر از ۵۰درصد در حال فعالیت اند و باید ظرفیت کاری آن ها را به بیش 
از 8۰درصد برسانیم.این مقام مسئول در ادامه میزان سرمایه گذاری انجام شده 
برای ساخت واحدهای تولیدی طی سال جاری را ۱8میلیارد تومان بیان کرد و گفت: 

در همین زمینه امسال نیز ۴/۵هکتار زمین به سرمایه گذاران واگذار شده است.
وی تصریح کرد: عالوه بر آن، در این مدت ۱8فقره قرارداد زمین نیز فسخ شد که 

این زمین ها به سایر سرمایه گذاران واگذار می شود.
وی در ادامه به مصوبات سفر ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: در این سفر 
استان،  در شهرک های  بــرق  پست  پنج  بــرای ساخت  تومان  مبلغ ۲۲۰میلیارد 
۱۰۰میلیارد تومان برای تأمین زیرساخت ها و ۶۰ میلیارد تومان نیز برای راه اندازی 

تصفیه خانه اختصاص یافته است.

رئیس کمیسیون سازندگان طال، جواهر و 
نقره مشهد درخصوص یکی از مهم ترین 
ساخت  صنعتی  صنفی  »شهرک  مزایای 
و گوهرسنگ ها« گفت:  نقره  طال، جواهر، 
تولیدکنندگان این صنف در شهر پراکنده اند اما ساخت 
ــادرات  مــی شــود، صـ مــوجــب  ایــن شــهــرک مسافرپذیر 

چمدانی ما با سرعت و سهولت بیشتری صورت گیرد.
مهدی لوحی اظهار کرد: مسئوالن چند سال است به 
ما قول ساخت »شهرک صنفی صنعتی ساخت طال، 
جواهر، نقره و گوهرسنگ ها« را داده اند که باید اجرایی 

شود. 
اگر این شهرک را در مشهد داشته باشیم با توجه به اینکه 
در خراسان بیش از 8۰ نوع گوهرسنگ داریم و از طرفی 
وارد مشهد می شود،  و گردشگر  زائر  ساالنه میلیون ها 
گوهرسنگ ها  و  جواهرات  حــوزه  صنفی  شهرک  ایجاد 

می تواند موجب رونق سریع این هنرصنعت شود. 

گفت:  صنف  این  چالش های  دیگر  درخصوص  لوحی 
مشکالت  صنفی،  تداخل  نظیر  مشکالت  از  بخشی 
گمرکی و صادرات باید با اداره ها حل شود. نیاز ما داشتن 
یک میز در استانداری و یک میز در سازمان صنعت و 
معدن است. اگر ارتباط مستقیمی با استاندار داشته 
باشیم در کمتر از سه سال می توانیم تحولی عظیم در 

این حرفه در سطح ملی ایجاد کنیم.
رئیس کمیسیون سازندگان طال، جواهر و نقره مشهد 
یکی دیگر از مشکالت مرسوم این صنف را خرید طالی 
مستعمل و یا کارکرده دانست و بیان کرد: با این کار دیگر 
از تولید حمایت نمی شود. اکنون در استان کمتر از ۱۰۰ 
کد رهگیری ساخت طال و جواهر داریــم، اگر هر کسی 
مستعمل بخرد و همکاران ما هم مستعمل بفروشند، 
هر روز از تولید کم می شود و ما مجبور به فروش کارهای 
کمتر  تولیدی  واحــدهــای  آرام آرام  و  می شویم  خارجی 

می شوند. 

مدیرکل پزشکی قانونی خبر داد

افزایش قربانیان تصادف و حوادث کار 
مدیرعامل شرکت شهرک ها و نواحی صنعتی مطرح کرد

وجود 39 واحد تولیدی راکد 
 »شهرک صنفی طال و گوهرسنگ ها«

 موجب رونق صادرات چمدانی می شود

خراسانشمالیخراسانجنوبی خراسانرضوی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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شهید دیالمه از سرداران جنگ نرم بود 



   کمبود نیروی 
کار متخصص  
حسن حسینی 
رئیس خانه صنعت، 
معدن و تجارت 
خراسان رضوی 
گفت: با اینکه بیکاری 
در جامعه وجود 
دارد و در کارخانه ها 
نیز شرایط شغلی 
مهیاست، اما نیروی 
انسانی آماده کار در 
واحدهای تولیدی 
کم است.

خبر

یک  سوم رواناب های خراسان 
ــنـــوبـــی بــــه افــغــانــســتــان  جـ
ــاب  هــدایــت مــی شــونــد. روانـ
روستای مشوکی نیز از این 
رواناب هاست که ساکنان آن 
از خشکسالی رنج می برند، 

اما آب های روان این روستا هدر می رود.
امــروزه در کشور کم آبی و بحران آب بیش از هر 
چیز دیگری جوالن می دهد. کمبود آب، مدیریت 
نادرست منابع آبی و خشکسالی در شرق کشور 
کــه دارای اکــو سیستم خشک و نیمه خشک 
اســت بسیار نگران کننده اســـت؛ چــون عامل 
حیات موجودات زنده و گیاهان بسته به وجود 
مایعی گرانبها به نام آب است. در بیشتر نقاط 
کشور ســراب جایگزین چشمه های آب شده 
است. مردم مناطق محروم برای دستیابی به آب 
و جلوگیری از خشک شدن زمین های زراعــی و 
حــرارت سوزانی که بر این آبادی ها غالب شده 
دست وپنجه نرم می کنند. به عقیده بسیاری از 
افراد سد و سدسازی یکی از راهکارهای اصلی 
راهبری آب و مقابله با خشک شــدن و تپیدن 
قلب ایــن زمین هاست، زمین هایی کــه مدتی 
است جوشیدن قطرات آب را در رگ هــای خود 
احساس نکردند اکنون نیازمند یک سد هستند 

و یاری مسئوالن را می طلبند.

رواناب هایی که به سمت افغانستان سرازیر  ◾
می شوند

علیرضا نصرآبادی، مدیرکل منابع طبیعی و 
آبــخــیــزداری خراسان جنوبی گفت: ما تالش 

می کنیم با روش هــای عملکردی و آبخیزداری 
سیالب را مدیریت کنیم.  وی با اشاره به گالیه 
برخی مردم برای از دست دادن آب ها و ازدیاد 
ــرات خشکسالی، افــــزود: بـــرای مدیریت  ــ اث
رواناب ها در حوزه مشوکی، گلوگاه، النو و درح 
تعداد ۱۰ تا ۱۳ سازه آبخیزداری از سال ۹۶ با 
کمک قرارگاه شهید ناصری ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در حــوزه مشوکی سازه های 
آبخیزداری باقی مانده وجود دارد که در حال 
ــت، گــفــت: یــک  ســـوم روانـــاب هـــای  انــجــام اسـ
استان به افغانستان هدایت می شوند؛ رواناب 
روستای مشوکی نیز از این رواناب هاست که به 

سمت مرز افغانستان سرازیر می شود.
ــعــی و آبـــخـــیـــزداری  ــی ــع طــب ــاب ــل مــن ــرکـ ــدیـ مـ

خراسان جنوبی بیان کرد: در سال های گذشته، 
حوزه های مرزی اعتبار ملی داشتند، اما اکنون 
ایــن اعتبارات حــذف شــده و دیگر اختصاص 
داده نمی شود؛ از سوی دیگر رودهایی در کنار 
زمین های کــشــاورزی مــردم روســتــای مشوکی 
سرازیر می شوند که باید آن ها را مدیریت کرد.

ــال جـــاری  نـــصـــرآبـــادی بـــا بــیــان ایــنــکــه در ســ
ــومــان اعــتــبــار مــلــی بـــرای حــوزه  ۱۶۲مــیــلــیــارد ت
آبخیزداری استان منظور شده است، تصریح 
کرد: از این میزان بیش از ۲۵درصد آن تخصیص 
یافته است و ۲۳۰سازه جدید در سال مالی جاری 
انجام می شود؛ حوزه جدید باغ سنگی است که 
به سمت مرز می رود و مطالعات آن انجام شده و 

با کمک بنیاد برکت در حال انجام است. 

عدم تخصیص اعتبار ◾
سعید سروری، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
ــه ایــســنــا گــفــت: طــرح  خــراســان جــنــوبــی نــیــز ب
ــرای ایجاد سد تغذیه مصنوعی  مطالعاتی ب
در روســتــای مشوکی انــجــام شــده کــه تاکنون 
اعــتــبــاری بـــرای آن منظور نــشــده و اجـــرای آن 
نیازمند اعتبار است که در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه بــرای ساخت سد مشوکی 
ــورای ایــن  پــیــگــیــری هــای بــســیــاری از طـــرف شــ
روستا و نماینده مــردم نهبندان و سربیشه 
صــورت گرفته اســت، تصریح کــرد: تخصیص 
اعتبار، مهم ترین امــر بــرای اجــرای طرح های 
مهم مرزی است؛ به طور مثال برای اجرای سد 
مشوکی حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار مورد 

نیاز است.
سروری ادامه داد: دو بند خاکی برای جلوگیری 
از سرازیر شدن رواناب ها به کشور افغانستان 
در این روستا ایجاد شده است که برای مدیریت 
رواناب ها منابع طبیعی نیز با ما همکاری دارد.

ــرح مــطــالــعــاتــی تغذیه  ــیــان ایــنــکــه طـ وی بــا ب
مصنوعی مشوکی و چاهداشی انجام شده 
است، بیان کرد: باید گفت ۶ طرح تغذیه ای که 
در خروجی استان و در نوار مرزی قرار دارند، 
مشکل تأمین اعتبار دارند که با اجرایی شدن 
پــروژه هــای مــرزی، بیش از ۹۰درصــد استان از 

رواناب ها منتفع می شود.
ــا یــک مــدیــریــت به  کـــالم آخـــر ایــنــکــه گــاهــی ب
موقع می توان از هدررفت بسیاری از منابع و 
ظرفیت هایی چون آب سیالب و رواناب ها آن 

هم در خشکسالی بی سابقه جلوگیری کرد.

روایت یک بحران چندین ساله که با تخصیص اعتبار مرتفع می شود 

خروج رواناب ها از مرزهای خراسان جنوبی 

خبرخبر
روزروز

اجرای 38درصد مصوبات سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی
ــان جــنــوبــی گــفــت: ســفــر نخست  ــراسـ اســـتـــانـــدار خـ
رئیس جمهور به استان ۱۰۰ مصوبه داشت که ۳۸ مورد 
آن اجرایی شده و مابقی نیز تا پایان امسال به نتیجه 

می رسد.
به گــزارش تسنیم، جــواد قناعت در دیــدار با آیت هللا 
عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه 

بیرجند اظهار کرد: از مصوبات رئیس جمهوری سه تا 
چهار مورد از مصوبات که در مسیر کار با موانعی رو به رو 

شده، مابقی تا پایان سال به نتیجه می رسد. 
وی با توجه به سقف زمانی تعیین شده بــرای اجــرای 
مصوبات گفت: تالش می شود تمام مصوبات تا پیش از 

بازه زمانی سه ساله تعیین  شده به اتمام برسند.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه مبلغ اعتبار 
مصوبات سفر با لحاظ این متمم به 7هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان رسیده است، خاطرنشان کرد: حدود هزارمیلیارد 
تومان، معادل یک ششم اعتبارات تاکنون اختصاص 

یافته و به استان تزریق شده است.
قناعت ادامه داد: موضوعات مصوبات متنوع است اما 

به خاطر ضعفی که در زیرساخت ها داریم، تمرکز روی 
تأمین و توسعه بخش های زیرساختی است.

وی افزود: انتقال آب از خلیج فارس در حال انجام است 
و انتقال آب از دریای عمان که تا سیستان وبلوچستان 
مصوبه هیئت دولــت را دارد بــرای رسیدن به خراسان 

جنوبی هم نیازمند یک مصوبه ویژه است.

    بهره برداری از طرح  آبرسانی خبر خوب
به روستاهای خواف  

قرارگاه عملیاتی شهید قاجاریان سپاه، طرح  انتقال 
آب به دو روستای شهرستان مرزی خواف را به 

بهره برداری رساند.

به گزارش روابط عمومی آبفا خراسان رضوی، 
فرمانده قرارگاه شهید قاجاریان اظهار کرد: با حمایت 
و پشتیبانی دولت این دو روستا در شهرستان خواف 

با 3۲۰میلیارد ریال اعتبار تأمین آب شدند. سردار 
سرتیپ دوم پاسدار حسن رجب زاده افزود: آبرسانی 

به شهرستان خواف از مأموریت های قرارگاه شهید 
قاجاریان در خراسان رضوی است که با جدیت 

دنبال می شود. وی اضافه کرد: با بهره برداری از 
طرح آبرسانی به روستاهای »سیجاوند و برآباد« در 

این طرح و همچنین آبرسانی به شهر نشتیفان در 

مرحله بعدی، 7هزار مشترک از آب سالم آشامیدنی 
بهره مند می شوند. حفر چاه برای تأمین آب شرب 

شهر نشتیفان نیز آغاز شده است اما مهم تر از تأمین 
آب، ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.

 »اردوی جهادی نذر شفا« 
در صالح آباد

ابوالحسن صاحبی  بنیاد کرامت رضــوی برای 
ویزیت و ارائه خدمات رایگان به مردم، »اردوی جهادی 
نــذر شفا« را در تاریخ های۱۶ تا ۱۹ تیرماه جــاری در 

شهرستان صالح آباد برگزار می کند.
ســرپــرســت شبکه بــهــداشــت و درمـــان شهرستان 
صالح آباد با بیان این مطلب گفت: ویزیت و معالجه 
رایگان توسط متخصصان تیم جهادی منوط به داشتن 
کد ارجــاع الکترونیک از پزشکان مراکز بهداشت 
شهرستان های صالح آباد، جنت آباد، آزادده، نعتو، 

بنی تاک و درازآب است. 
حانیه ابراهیمی افزود: ارائه کد ارجاع صرفاً براساس 
تشخیص پزشکان مراکز بهداشت است و ارائه کد 
ارجاع الکترونیک به مراجعه کنندگان بیمار، حداکثر 
تا تاریخ ۱۲تیر امکان پذیر است، بنابراین بیماران با 

برنامه ریزی دقیق، آمادگی الزم را داشته باشند. 
وی تصریح کرد: مراجعان بیمار پس از دریافت کد 
ارجــاع، باید بــرای ثبت کتبیِ اطالعاِت بیماری خود 
به مدیر داخلی مرکز بهداشت زیرپوشش، در همان 
روز مراجعه کرده و در صورت عدم ثبت کد ارجاع از 

پذیرش این بیماران خودداری می شود. 
ــه داد: تیم های پزشکی شــامــل: پزشکان  وی ادامـ
ــب، اطــفــال،  ــل ــی، ق ــلـ عــمــومــی، مــتــخــصــصــان داخـ
مــغــزواعــصــاب، روان پـــزشـــکـــی، عــفــونــی، جــراحــی، 
ــولـــوژی، چشم پزشکی، بینایی سنجی،  ــان، رادیـ زنـ
ــاری، مــامــایــی،  ــرســت دنــدانــپــزشــکــی، داروســـــــازی، پ
کــارشــنــاســان اتـــاق عمل و بیهوشی، آزمــایــشــگــاه و 
رادیولوژی، بهداشت و تغذیه است که برنامه دقیق 

حضور آنان در روزهای آینده اعالم خواهد شد.
ــادآور شد: آخرین اطالعات و اخبار مربوط به  وی ی
اردوی جهادی ازجمله تاریخ دقیق حضور متخصصان، 
فقط از طریق هشتک روابط عمومی شبکه بهداشت 
ــان شهرستان صــالــح آبــاد در فــضــای مجازی  و درمـ

اطالع رسانی می شود.

 افزایش کرایه نقدی اتوبوس 
در مشهد به 3هزار تومان

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد 
گفت: طبق مصوبه شورای شهر مشهد پرداخت 
نقدی بهای خدمات اتوبوسرانی در مشهد به ۳ هزار 

تومان افزایش می یابد.
ــزود: مــوضــوع افــزایــش  ــ علی اصغر نیشابوری اف
پــرداخــت نقدی خدمات اتوبوسرانی مربوط به 
مصوبه امسال شورای شهر مشهد است. هم اینک 
مبلغ پرداخت نقدی بهای خدمات براساس مصوبه 
سال ۹۹، هزار و ۸۰۰ تومان است که هفته آینده به 

۳هزار تومان افزایش می یابد.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد 
گفت: بهای خدمات اتوبوسرانی با استفاده از »من 
کارت« هزار تومان است و این افزایش نرخ در راستای 

ترغیب شهروندان به استفاده از من کارت است.
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در استان

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان 
بیرجند از مــردم شهرستان خواست در مهلت 
باقی مانده بــرای دریافت تسهیالت اشتغال زایی 

اقدام کنند.
ــزارش خــبــرگــزاری صــداوســیــمــا، شــکــری در  ــ بــه گ
جلسه کمیته اشتغال شهرستان بیرجند گفت: 
دستگاه های اجرایی و بانک های عامل تا یکم مرداد 
مهلت دارنــد اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون 

بودجه سال ۱۴۰۰ را جذب کنند.
ــای متولی  ــ وی همچنین از دستگاه ها و اداره هـ
خــواســت تــا راهنمایی های درســـت و اصــولــی به 
مراجعان ارائــه دهند و از پاسکاری های بیهوده به 
اداره هــای مختلف جلوگیری کنند. وی به تشکیل 
کمیته کارشناسی در اداره ها و دستگاه های اجرایی 

مربوط تأکید کرد.

مدیران دستگاه های اجرایی متولی در این جلسه 
مشکالت پیش رو برای دریافت و جذب تسهیالت 
را مطرح کردند و جــذاب نبودن تسهیالت بافت 
فرسوده در بخش راه وشهرسازی به دلیل پرداخت 
۱۵۰میلیون تومان در دوران مشارکت، مشکالت 
پیش رو در زمینه پذیرش وثیقه ها در بانک ها و پایین 
بودن مبلغ سرانه اشتغال به ازای هر نفر را از جمله 

این مشکالت دانستند.

همچنین در ایـــن جــلــســه آمــــار کــلــی در مـــورد 
میزان اعتبارات معرفی و پرداخت شده در حوزه 
اشتغال زایی مربوط به بند الف تبصره ۱۸ قانون 

بودجه سال ۱۴۰۰ اعالم شد.
در استان از مجموع ۲هزار و ۲۸۴ طرح اشتغال زایی 
معرفی شده به مبلغ هزار و ۹۱7 میلیارد تومان که ۱/۵ 
برابر اعتبارات کلی برای استان است، ۴۲۶ طرح به 

مبلغ ۲۹۲میلیارد تومان پرداخت شده است.

خبر خبر 

 مهلت یک ماهه 
برای دریافت 

تسهیالت اشتغال زایی

ج
/4
01
04
18
8

  نخستین بار
 عضواتحادیه
حمل انواع کاال 
نیسان/ خاور

09938821576
37113699

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
09155115692 علیرضا شاهزیانی

ج
/4
01
02
81
4

ج
/4
01
03
75
9

کرایه اتومبیل تفتی
 کرایه خودروهای صفرایرانی
09155156053

ط
/4
01
02
01
6 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

ط
/4
01
02
38
6 خرید نقدی

طرح جمع آوری 
خودروهای فرسوده 

09156200857

ط
/4
01
02
03
3

خرید خودرو
فرسوده نقدًا- حمل رایگان

 09153133785
09308809145

ج
/1
41
06
65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/4
01
02
35
5

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

نقاشی حسان
پالستیک-روغنی- اکرولیک-کناف

ارزان و فوری
09159058400

4/ر
01

04
05

8
ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ج
/1
41
25
40

پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
بانازلترین قیمت دراسرع وقت

09199197160

ج
/4
01
00
58
6

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
40
10
30
73

سازنده درب وپنجره دوجداره
 upvc،آلومینیوم،توری

ریلی ،آکاردئونی وپارتیشن
 09151125053 

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

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

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/1
41
14
48

ج
/4
01
03
39
4

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

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

پ
/1
40
42
53

ج
/4
01
02
01
5

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ج
/4
01
02
15
2

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

پ
/1
40
42
52



کشف ۴ تن 
روغن خوراکی 

احتکار شده 
سیدجواد 

سیدالموسوی، 
مدیرکل تعزیرات 

حکومتی خراسان 
شمالی گفت: پس 

از کشف مقدار ۴تن 
روغن خوراکی 

احتکاری از یک انبار، 
متهم عالوه بر الزام 
به عرضه و فروش 
کاالی مکشوفه، به 

پرداخت ۲میلیارد و 
۳۷۰ میلیون ریال 
جزای نقدی نیز 

محکوم شد.

خبرخبر
روزروز

عقیل رحمانی زن جوانی 
که با تردستی و شعبده بازی 
وانمود می کرد از راه گلو و بینی 
بیماران باقیمانده انــواع غذا را 
ــرده از  خــارج می کند، زمانی پ
دروغ هــایــش برداشته شد که 

دستگیر شد.

فوت های جادویی! ◾
برخی افراد معتقدند درمان کم اشتها شدن کودکان 
و یا رفع سرفه های مکرر آن ها فقط با حضور در خانه 
افرادی به نام بندی و فوت کردن در بینی کودک و... 

توسط فرد مذکور حل می شود.
در اینجا قصد نــداریــم بــه بــررســی ایــن موضوع 
بپردازیم که ایــن روش تا چه حــدی می تواند به 
حل مشکالت مطرح شده کمک کند و آیا اصوالً 
ــدام مــورد تأیید نظام پزشکی و مسئوالن  ایــن اق
شناخته شده طب سنتی است یا نه؟ اما به دور از 
این حواشی مطرح شده، برخی افراد هستند که در 
حاشیه شهر هایی مانند مشهد و در پارکینگ خانه 
یا دخمه ای خوفناک مدعی اند راه گلوی کودکان و 
حتی بزرگساالن را تنها با یک فوت از حفره بینی 
باز می کنند. حتی صف تشکیل شده در مقابل 
خانه این افــراد گاهی آن قــدر طوالنی می شود که 
باید ساعت ها منتظر بمانی تا خانم و یا آقای بندی 
شما را مالقات کند. اما در این پرونده به ماجرای زنی 
جوان خواهیم پرداخت که خیلی ها سر مهارت او 
قسم می خوردند اما او به هیچ عنوان اطالعاتی از 
کار نداشت و فقط با اجرای یک شعبده بازی روزانه 

چندین میلیون تومان به جیب می زد!

شعبده بازی ای که برمال شد ◾
ابراهیم زاده، دادیــار حــوزه پیشگیری از وقوع 
جرم دادسرای مرکز خراسان رضوی در تشریح 

شناسایی ایــن زن شعبده باز گفت: چند روز 
پیش گــزارشــی از ســوی کارشناسان دانشگاه 
علوم پزشکی به حوزه پیشگیری منعکس شد 
که به ماجرای فعالیت گسترده یک زن جوان در 
حاشیه شهر مشهد اشاره داشت که با عنوان 
»بندی«، اقدام به خارج کردن باقیمانده غذا و... 
از حفره حلق و بینی مراجعان می کند و مدعی 
است در کارش بسیار مهارت دارد و با یک بار 
دمیدن در یک حفره بینی فرد مراجعه کننده 

این اشیا را خارج می کند.
دادیار ابراهیم زاده بیان کرد: باتوجه به اطالعاتی 
که از ســوی معاونت طب سنتی دانشگاه علوم 
پزشکی دریافت کرده بودیم و مشخص شده بود 
این اقدام ها غیرعلمی است، به سرعت از مأموران 
نظارت براماکن عمومی فرماندهی انتظامی خراسان 
رضوی خواسته شد تمامی جوانب کار را بررسی 
کنند و اقدام قانونی صورت گیرد. در ادامه نماینده 
طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز 

همراه مأموران به محل اعزام شد.
جانشین معاون دادستان در حــوزه پیشگیری از 

وقوع جرم دادسرای مشهد ادامه داد: وقتی مأموران 
به صــورت پوششی در محل حضور پیدا کردند، 
درحالی که برخی شهروندان در صف تشکیل شده 
انتظار می کشیدند، نحوه رفتار زن مذکور با مراجعان 
به دقت زیر نظر گرفته شد. او پس از هربار دمیدن در 
بینی دستش را در دهان مراجعه کننده می کرد و پس 
از خارج کردن دست با نشان دادن اشیایی مدعی 
می شد آن فوت کار خــودش را کــرده و خــارج شدن 

جسم مذکور هم نتیجه این اقدام است.
درحالی که او از گلوی هر نفر مقداری مواد غذایی 
خارج می کرد و برای هر فوت چند ده هزارتومان 
هم مزد دریافت می کرد، کارشناسان به ماجرا 
شک کردند. پس از علنی شدن حضور مأموران و 
بررسی دقیق تر ماجرا مشخص شد این زن پیش 
از هر فوت در حفره بینی، الی انگشتانش مقداری 
از مــواد غذایی مــورد نیاز اجــرای این تردستی را 
مخفی و به گونه ای ماهرانه که اسم آن را می توان 
شعبده بازی گذاشت کار خود را پیش می برد و 
درنهایت جسم خــارج شده را نشان پــدرو مادر 

طفل و یا فرد بزرگسال می داد.

بررسی ماجرای انتقال بیماری های خطرناک  ◾
دادیار ابراهیم زاده تصریح کرد: وقتی ماجرا لو رفت 
این فرد بازداشت و به دادســرا منتقل شد. پیش 
از آن هم محل انجام فعالیت های غیرقانونی زن 

شعبده باز پلمب شد.
از سوی دیگر حساب های بانکی فرد بازداشت شده 
مورد بررسی قرار گرفت و تاریخ تراکنش ها نمایان 
کرد که او مدت هاست در محل دست به این رفتار 
زده و حتی در بــازه زمانی اوج شیوع ویــروس کرونا 
هم ماجرا استمرار داشته است. احتماالً این رفتار 
غیربهداشتی در آن زمان موجب سرایت ویروس 
مذکور به دیگران نیز شده است، ازایــن رو برخورد 
قاطعی با این فرد خواهد شد. وی گفت: این فرد در 
نخستین اقدام مرتکب جرم مداخله در امور پزشکی 
و درمان شده است. همچنین با رفتار متقلبانه ای که 
صورت می داد و موجب می شد مالی را بدست آورد، 
دست به کــاله بــرداری هم زده است که بــرای او هر 

دوعنوان اتهامی درنظر گرفته خواهد شد.
عالوه بر این، بازرسی محل منجر به کشف داروهای 
دست ساز بی هویتی شد که این فرد به مراجعان 
توصیه مصرف آن ها را می کرد و در این زمینه هم 
اتهام تهیه داروی تقلبی و عرضه آن نیز متوجه 
فرد بازداشت شده است. براساس قانون مجازات 
اسالمی قاضی حین رسیدگی به پرونده حداکثر 
میزان برخورد قانونی در جرایم واقع شده را درنظر 
خواهد گرفت. این مقام قضایی در پایان گفت: 
شهروندان از مراجعه به این افراد که هیچ معلومات 
پزشکی ندارند خودداری کنند تا خدایی نکرده جای 
حل یک مشکل، درگیر بیماری های دیگری مانند 
کرونا و هپاتیت نشوند. اگر هم عالقه دارند درمان از 
سوی طب سنتی صورت بگیرد به مراکز مجاز این 
طب مراجعه کنند. مردم آگاه باشند درمانی به این 
صورت وجود ندارد که با یک دمیدن در حفره بینی 

مشکل چند ساله ای حل شود. 

فوت کردن در بینی، روشی برای کاله برداری از شهروندان

کاسبیزنشعبدهبازدرپوشش»بندی«
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 انتشار ابعاد جدیدی 
از سانحه قطار مشهد-یزد

کمیسیون عالی سوانح راه آهـــن در گــزارش دوم از 
بررسی سانحه ریلی قطار مسافری مشهد - یزد که 
۲۲خرداد امسال رخ داد، ابعاد جدیدی از این سانحه 
را بازگو کرد. به گزاش قدس آنالین، کمیسیون عالی 
سوانح راه آهن درخصوص سانحه قطار مشهد - یزد 

اطالعیه شماره ۲ را منتشر کرد.
در ایــن اطالعیه آمـــده: پیرو اطالعیه شــمــاره یک 
ــورخ ۲۲خــــــرداد ۱۴۰۱، ضــمــن عـــرض تسلیت  ــ م
مجدد به خانواده های داغدیده و ابــراز همدردی با 
آسیب دیدگان سانحه قطار مسافری مشهد - یزد 
به شماره ۸۶۱۱، گزارش تکمیلی به شرح ذیل اعالم 
مــی شــود: بــه منظور بــررســی مــیــدانــی، جــمــع آوری 
اطالعات و مشاهده آثار سانحه، اعضای کمیسیون 
عالی سوانح به محض اطالع به محل سانحه عزیمت 
و مراحل و عملکرد عوامل دخیل در سانحه را در 
فرایند به هم پیوسته ای مورد بررسی قرار دادند. در 
این خصوص مستندات ایستگاهی، شواهد میدانی، 
اظهارات و مذاکرات با عوامل اجرایی، موارد ثبت شده 
توسط سیستم های نظارتی ازجمله گراف سرعت 
لکوموتیو )ایونت( و ثبت اطالعات الگ ATC، مورد 
بررسی قــرار گرفته و گــزارش کامل آن به مسئوالن 

ذی ربط ارسال شده است.
تجزیه و تحلیل مستندات و اطالعات مذکور حاکی 
از عدم رعایت سرعت مجاز در سیر قطار مسافری 
در محل سانحه، انسداد غیرمجاز مسیر حرکت 
قطار مسافری توسط بیل مکانیکی وعــدم رعایت 
مقررات ایمنی در محل عملیات تعویض تراورس به 
عنوان عامل اصلی وقوع سانحه است. همچنین در 
این خصوص عوامل دیگری که می توانست از وقوع 
سانحه جلوگیری نماید احصا گردید که به شرح 
ذیل اعالم می شود: ۱. رعایت سرعت مجاز توسط 
راهــبــران قطار مسافری ۲. عــدم انسداد غیرمجاز 
مسیر حرکت قطار مسافری توسط بیل مکانیکی۳. 
ــذاری مسئولیت راهــبــری قطار بــه کمک  عــدم واگــ
لکوموتیوران برخالف مقررات عمومی سیر و حرکت 
توسط لکوموتیوران۴. اعالم اتمام عملیات تعویض 
تراورس و برچیدن ایستگاه موقت پیش از جمع آوری 
ادوات و تجهیزات از روی خط آهن توسط سرپرست 
عملیات و مسئول ایستگاه موقت ۵. توجه راهبران 
قطار به تابلوهای هشداردهنده )تابلوهای تقلیل 
سرعت( ۶. یـــادآوری تقلیل سرعت ۱۵کیلومتر بر 

ساعت از سوی مسئول ایستگاه عباس آباد.
کمیسیون عالی سوانح پیشنهاد می کند به منظور 
تکرار نشدن سوانح و به حداقل رساندن خطای نیروی 
انسانی، درخصوص استفاده از تجهیزات ایمنی و 
نظارتی هوشمند، اصالح ساختار نظارت بر ایمنی 
شبکه ریلی، تکمیل کادر نظارت مناطق، ارتقای سطح 
آموزش و اصالح ساختار نظارت بر عملیات اجرایی با 

عنایت به برون سپاری فعالیت ها اقدام شود.
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ارتکاب ۳1 فقره سرقت در زمان مرخصی از زندان!
رئــیــس پلیس آگــاهــی خــراســان رضـــوی از دستگیری 
متهمی خبر داد که پس از مرخصی از زنــدان متواری 
شده و دست به ۳۱ فقره سرقت در دو استان خراسان 

رضوی و تهران زده است. 
به گزارش قدس، سرهنگ جواد شفیع زاده در تشریح 
ایــن خبر بیان کــرد: در پی وصــول يک فقره پــرونــده از 

اجــرای احكام كيفری مشهد مقدس مبنی بر متواری 
شدن متهمی پس از مرخصی از زندان و اقدام به سرقت، 

کارآگاهان پليس آگاهی استان وارد عمل شدند.
وی افــزود: کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضــوی با 
اشراف اطالعاتی و تحقیقات گسترده دريافتند متهم 
خارج از استان بوده و قصد عزيمت به مشهد را دارد. 

ازایــن رو مراتب با مقام قضايی هماهنگ و با رصدهای 
نامحسوس پليسی متهم را حين ورود بــه مشهد 

دستگير و به مقر انتظامی منتقل کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در تحقیقات به عمل 
آمده، متهم به بزه های انتسابی و همچنين تحت تعقيب 
قضايی بودن خود اعتراف و اذعان کرد پس از مرخصی 

از زنــدان،  ديگر مراجعه نداشته و ضمن متواری بودن 
اقدام به سرقت های ديگر در مشهد و تهران کرده است.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی در پایان با اشاره به 
اینکه متهم به ۳۱ فقره انواع سرقت پس از مرخصی از 
زندان در دو استان تهران و خراسان رضوی اعتراف کرد، 

گفت: تحقیقات در این باره ادامه دارد.

اجتماعی
    کاهش ثبت ازدواج در خراسان رضوی

ثبت ازدواج در خراسان رضوی 15درصد کاهش 
یافت.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی به 
صداوسیما گفت: ثبت ازدواج در سه ماه نخست 

سال 1۴۰1 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
15/۷1درصد کاهش داشته است.

محمد نخعی افزود: در سه ماه نخست سال 
گذشته، 15هزار و ۳1۹ مورد ازدواج در استان 

به ثبت رسیده که این تعداد طی سه ماه نخست 

1۴۰1، معادل 1۲هزار و ۹1۳ مورد بوده است.
وی ادامه داد: در همین بازه زمانی ثبت آمار 

طالق نیز در این استان با رشدی ۴/5درصدی، 
معادل 5هزار و ۸۲ مورد بوده که ۲1۸ مورد 
بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 
گفت: در بهار1۴۰1، اجرای مهریه ۴هزار و 

۸۰1مورد به ثبت رسیده که این تعداد حدود 
6/5 درصد نسبت به بهار1۴۰۰ افزایش 

داشته است.

فــرمــانــدار تایباد گــفــت: در حــال حــاضــر ۸۵درصـــد 
استخراج ذخایر معدنی این شهرستان خام فروشی 
می شود. دونده افزود: معادن این منطقه ظرفیت های 
خوبی در حــوزه سنگ های معدنی دارنــد که زمینه 
اشتغال مستقیم ۵۰۰ نفر در این کانون های اقتصادی 

فراهم شده است.
وی ادامــه داد: در حال حاضر فقط ۵۰درصــد معادن 
این شهرستان فعال اند که ۱۲ پروانه بهره برداری در 
حوزه سنگ گرانیت، هفت پروانه بهره برداری در حوزه 
سنگ آهن، سه پروانه بهره برداری در حوزه سنگ الشه 
و سایر فعالیت معادن شهرستان در بخش استخراج 

سنگ های سیلیس، باریت، فلدسپات، تالک، سنگ 
چینی و خاک صنعتی است. فرماندار تایباد با بیان 
اینکه میزان ذخیره شناسایی شده قطعی فقط معادن 
سنگ آهن و سنگ گرانیت این شهرستان ۱۷میلیون 
تن است، افزود: میزان استخراج سنگ های معدنی این 
شهرستان، ساالنه افزون بر یک میلیون تن براساس 
ظرفیت اسمی درج شده در پروانه بهره برداری است. به 
گزارش صداوسیما، وی ادامه داد: توسعه شرکت های 
دانش بنیان و تولید کاال با فناوری باال که از اهــداف و 
راهبرد های شعار امسال یعنی »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« است، به پیشگیری از خام فروشی 

ــزوده  ــ منابع کمک می کند و موجب ایجاد ارزش اف
می شود. صادرات و خام فروشی منابع اگرچه درآمد های 
خوبی را نصیب کشور و سرمایه گذار می کند، اما این 
درآمد ها پایدار نبوده و سرانجام روزی به پایان می رسند، 
ــزوده و  ضمن آنکه فرصت طالیی برای ایجاد ارزش اف

رشد درآمد های عمومی را سلب می کند.
ــزود: بخش خصوصی از توانمندی های  ــ دونـــده اف
مالی و اعتباری مناسبی بهره مند است و می تواند با 
تغییر رویکرد ها و پذیرش ایده ها و نوآوری های جدید، 
ساختار های مربوط به خود را با فناوری های موجود 
هماهنگ کرده و در مسیر دانش بنیان شدن قدم بردارد.
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ذخایرمعدنی تایباد

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

زندگی برمدار قرآن 
آموزش تخصصی قرآن کریم
روخوانی،تجوید،صوت ولحن

10جلسه تضمینی 
باارایه گواهینامه 

موسسه فرهنگی قرآن وعترت 
آوای وحی بقیة ا...)عج( 

مدیریت)غیور(09152020602
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آموزشگاه نقاشی و
خوشنویسی فرحزاد

شروع ترم تابستانی باشهریه مناسب 
09155523450
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))برای خودت کارکن((
تعدادی بازاریاب خانم
 جهت گروه بیمه ای 
09371251064
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استخدام بزرگ 
باشرایط ویژه
1-حسابدارباتجربه
2-حسابدارمبتدی

3-کارورزحسابداری
09014675737

05138928558 
بدون پرداخت شهریه 

دریافت حقوق
 ازروزاول آموزش

اینستاگرام
Anjoman_h

تلگرام 
Anjomanh

باهمکاری
 انجمن حسابداران و

حسابرسان خراسان رضوی
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به چنداستادکارو
کمک جوشکارنیازمندیم 
09388689252
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ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت
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جناب آقای ابراهیم محمدی
فرزند سعید به شما اخطار 
می گردد جهت ثبت طالق 
خانم زهرا تیموری فرزند 
مالنظر طبق دادنامه شماره 
 140025390013967257

مورخ 1400/12/12 شعبه 28 
دادگاه خانواده مشهد ظرف 
مدت 10 روز به دفتر خانه 
طالق 57 مشهد واقع در 

شهرک شهید رجائی حر 4 
مراجعه نمایید. در غیر این 
صورت وفق مقررات انجام 

خواهد شد.
سردفتر ازدواج 52 و طالق 

57مشهد- علی محمد 
ایراندوست

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

بازاریاب

حسابدار

کارگرماهر

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسین علیمی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 10362
 به نشانی:س��یدی بولوار صبا بین 20 و 22 از 22 مغازه 

چهارم از پالک 4 پالک
 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: 09154082949
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای وحید برزی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 14006
 به نش��انی:صیاد ش��یرازی 2 بعد از چهارراه اول قطعه 

سوم سمت چپ
 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: 09023706166
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد شجاعی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 13333
 به نشانی:بین کریمی 3 و 5

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 

مدارک��ی دارن��د خواهش��مند اس��ت جهت تس��ویه حس��اب حداکثر 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی ب��ه محل فوق الذکر مراجعه 
و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151151445
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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   اعتبار 
30میلیاردی 
فرودگاه بجنورد
محمدابراهیم 
قدمگاهی، مدیر 
فرودگاه شهدای 
بجنورد گفت: 
30 میلیارد تومان 
اعتبار ملی در سفر 
رئیس جمهور به این 
استان برای بهسازی 
و توسعه این فرودگاه 
مصوب شد که برای 
محوطه سازی، 
گسترش عرض 
جاده، تحکیم دیوار 
حفاظتی، پارکینگ 
و سایر موارد هزینه 
می شود.

در  حاشيه

نرخ بلیت 
قطار شهری 
افزایش یافت

مدیرعامل شرکت 
بهره برداری قطارشهری 
مشهد گفت: نرخ 
بلیت قطارشهری از روز 
هفتم تیرماه، ۲۰۰تومان 
افزایش یافت.
وحید مبین مقدم 
افزود: براساس مصوبه 
شورای شهر مشهد، 
بهای خدمات این 
ناوگان در خطوط یک 
و ۲ از مبلغ هزار تومان 
به هزار و ۲۰۰ تومان 
افزایش یافت. نرخ 
بلیت تک سفره نیز 
طبق این مصوبه از هزار 
و ۵۰۰ تومان به ۲ هزار 
تومان افزایش یافته 
است.
بهای تمام شده هر سفر 
با قطارشهری حدود 
8هزار و ۵۰۰ تومان 
است که بخش اعظم 
آن را شهرداری این 
شهر پرداخت می کند.
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افقی ◾
 1. سياستمدار، عالم ، محدث ، فقيه ، 
رياضی دان و از رجــال معروف قرن ششم 
ــال نخست وزیر  هــجــری قــمــری کــه ۲9ســ
بهرام شاه غزنوی بود ۲. خودرو بازنشسته 
ایــرانــی – هــزار عــرب- صــبــرزرد 3. سبدی 
که پنبه را برای ریسیدن در آن می گذارند- 
محل نگهداری کــاالی تجاری 4. کــم وزن 
– ندامتگاه باسابقه تهران – قیمت بازاری 
– امــتــحــان چــهــارجــوابــی ۵. بــی حــس – 
خواهروبرادر اصلی – تحریک ماهیچه های 
ــرد- نوعی حلوا  بــدن باهدف خنداندن ف
6.فرمانروا – نان گرد – آدم آهنی 7. خواهان 
– نمو - رهسپار 8. درگــیــرشــده – موش 
آزمایشگاهی 9. راه رفتن – هزارکیلو – نفت 
فرنگی – پسوند فاعلی 1۰. به بلوغ رسیده 
– پــرده متحرک فلزی - عــروس 11. لحظه 
ــوازم  ــودرو – از ل – دریــچــه هـــوای مــوتــور خـ
اداری – بوی رطوبت 1۲. گوسفند جنگی – 
دنیاآوردن – شعله آتش – ارزش و جایگاه 
13. شهری در فــارس – مهاجم سال های 

قبل تیم ملی فوتبال فرانسه با نام کوچک 
»نیکال« 14. از سفیدها – پرنده خانگی – 
روزنامه ارامنه ایران 1۵. بازیگر آقای سینمای 
ــرفــی« و  کشورمان با هنرمندی در »آدم ب

»کیف انگلیسی« و »اخراجی ها«

عمودی ◾
 1. کسی که اسلحه دردست دارد - اهمال 
۲. آش ســـاده – محل کار دســتــفــروش – 
شــورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی 
- بخیل 3. پل خطر – عنصر استخوان ساز 
– لقب حضرت موسی)ع( 4. به جاآوردن  
- برچسب هزینه ارسال نامه – بی حس – 
گندم سوده ۵. ظرف آبخوری – عددی گرو 
نه – شهری باستانی در ترکیه 6. اسباب بازی 
پرنوسان – شکست نور 7. نیست شونده 
– قیمت – عالمت مفعول بی واسطه - 
حرارت 8. خاندان – هنرمند چهره پرداز- 
ــاران انـــدک 9. پنهانی  هشت یونانی – بـ
– درشت هیکل - نحیف 1۰. خرجی زن 
و فرزندان که برعهده مرد است – حبیب 

خداست 11. پسر قاتل آدم ابوالبشر)ع( 
– محصول زنبور – از علوفه جات 1۲. کلمه 
استثنا – دفعات – از احشام – بوکسور 
مسلمان فقید آمریکایی 13. چراگاه ایالت 
و عشایر- به سن نیست ، به عقل است – 
شهر زعفران 14. بوی رطوبت – می گویند 
سالمتی می آورد – رگ گیاهی – چه وقت؟ 
1۵. جوانمردی – سنگ مخصوص ساخت 

دیزی سنگی

جدول     8403
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1   س ن ا ت و ر   پ ا س ت و ر  
 2 گ    ق ن و ت   ا   ل ا ل ه   ک
 3 ا س   س ن   م ت ن   ک ه   س ل
 4 و ر س   س ی  ن و ز ی  ت   د و ا

 5 ا خ  گ  ر   ک ا ب و س   ن ق ر س
 6 ه و   ا م   ف ا ل   ق ی    ی  و
 7 ن   ا ح  ت ق ا ن   د و م ا   ر
 8   ا س ت ا ر ت   پ ا ن د و ل  
 9 ب   م ط  ل ب   م ا ل ی  ا ت   د
 10 ا ل   ل م   پ ت و   ه ن   م ی 
 11 ک ا ت ب   م ل ا ی  ر   ه م د ل
 12 ت ی  ر   ع ی  ا ل و ا ر   ن ی  م
 13 ر ه   ح  ق   س ی  ن   ز م   د ا
 14 ی    س ر ا ج    ک   ک ا ش ی    ن
 15   ژ ا م ب و ن   ب و ز ی  ن ه  

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ــار کــانــون  کــتــابــخــانــه هــای ســی
ــان و  ــ ــودکـ ــ پـــــــرورش فـــکـــری کـ
نوجوانان خراسان جنوبی در 
تابستان امسال به ۲۵۰روستا 
و نقطه حاشیه شهر های استان، خدمات 

فرهنگی ارائه می دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیرکل 
کانون پرورش فکری استان در این خصوص 
گفت: کتابخانه های سیار کانون در طول 
ــدارس  ــال تــحــصــیــلــی بـــا حــضــور در مــ ســ
روستا های زیرپوشش خــود به کــودکــان و 
نوجوانان خدمات فرهنگی، هنری و ادبی 
ارائه می کنند و با توجه به تعطیلی مدارس 
در فصل تابستان و ایــام اوقــات فراغت، با 
حضور در مساجد میزبان مخاطبان خود 

هستند.
طاهره حمیدی با بیان اینکه کتابخانه های 
ــرورش فکری کودکان  سیار کانون پ
و نوجوانان در فصل 

تابستان با رویکرد مسجدمحوری و حضور 
در مساجد روستا های زیرپوشش پذیرای 
ــان هستند، افــــزود: با  ــوجــوان کــودکــان و ن
برنامه ریزی های انجام شده بخش مهمی 
از فعالیت های مراکز سیار کانون براساس 
نــوآوری، خالقیت و توجه به تربیت دینی 
و در زمینه هایی نظیر نماز و انس با قرآن، 
عفاف و حــجــاب، امــر بــه مــعــروف و نهی از 
منکر و رویکرد نگاه به ارزش هـــای دینی و 

ملی و شعائر مذهبی در حال انجام است.
 مدیرکل کانون پرورش فکری استان گفت: 
این مراکز کانون در فصل تابستان با حضور 
در مساجد روستاها، فعالیت های فرهنگی، 
هــنــری و ادبـــی نظیر امــانــت کــتــاب، پخش 
ــرای بـــازی هـــای بــومــی و محلی،  فــیــلــم، اجــ
ــا تــأکــیــد بــر قــصــه هــای مــلــی و  قــصــه گــویــی ب
مذهبی، کتاب خوانی و... را برای کودکان و 
نوجوانان این مناطق که دسترسی به مراکز 

ثابت کانون ندارند، اجرا می کنند.

ــر مایلید سرسبزی و طــراوت  اگ
باغ های آلوبخارا، زبان گنجشک، 
بــیــد، گـــردو، تــوت و مــیــراث کهن 
ــای  ــت هـ ــافـ ــد بـ ــنـ ــانـ طــبــیــعــی مـ
مسکونی قدیمی و پلکانی، داالن هــای گنبدی 
و ساختمان های سه طبقه خشتی را به تماشا 
بنشینید، سری به روستای »کـُـرُه« در قاینات 
بزنید. قاین دومین شهرستان خراسان جنوبی 
و خاستگاه زعــفــران و زرشـــک جــهــان اســت. 
روستاهای زیبا و سرسبز این شهرستان، در کنار 
سایر آثار باستانی و تاریخی، هرساله میزبان 
مسافران زیادی است. روستای کره )Koroh( که 
در بخش مرکزی قاین و در فاصله 13۰کیلومتری 
مرکز خــراســان جنوبی قــرار دارد، ازجمله این 
روستاهاست که هرساله در ایام بهار و تابستان 
و نیز در فصل برداشت زعفران )در پاییز( میزبان 

مسافران و گردشگران است.
وقتی از منتهی الیه شمالی شهر قاین به سمت 
غــرب تغییر مسیر دهید، پس از طی مسیر 

حــدوداً 3۰ کیلومتری و عبور از هفت روستای 
دیگر، روســتــای سرسبز و زیبای کــره با بافتی 
کوهستانی و منحصربه فرد را به نظاره خواهید 
نشست. عــالوه برطبیعت زیبا، سرسبزی و 
طراوت باغ های آلوبخارا و مزارع وسیع زعفران، 
بافت قدیمی منازل مسکونی و معماری پلکانی، 
داالن هـــای گنبدی و ساختمان های سه طبقه 
خشتی، کوه نوردی و پیاده روی در مسیرهای بکر 
طبیعی همراه با سکوت حیرت انگیز شبانه، 
سفر و اقامتی به یادماندنی در روستای کُرُه را برای 

شما رقم خواهد زد.
بند کره که در غرب روستای کره و در دامنه کوهی 
مرتفع به نام »لشت بند« ساخته شده نیز ازجمله 
دیدنی های این منطقه است. همچنین یکی از 
مناطق تفریحی بسیار سرسبز و خوش آب و هوای 
اطراف روستای کره، محلی به نام کاکُرُه است که در 
یک کیلومتری روستا واقع شده و به صورت دره ای 

پوشیده از درختان انبوه بوده و دارای آبی 
بسیار گواراست.

 بهره مندی 250 روستا 
و محله خراسان جنوبی از کتابخانه  سیار

 روستای »کُرُه« جادوی طبیعت 
در لشت بند تا کاکُرُه 

رئیس 
انجمن علمی 

ــیــعــت گــردی ایــــران  طــب
گفت: دو  نرخی شدن سبب نارضایتی گردشگران 
خواهد شد و به نوعی افزایش نرخ هواپیما و هتل ها 
تنها منافع صنفی را تأمین خواهد کرد و در تأمین 

منافع جمعی تأثیری نخواهد داشت.
فرید جواهرزاده در گفت وگو با ایسنا درخصوص 
دو نرخی شدن محصوالت گردشگری اظهار کرد: 
ادعای افرادی که مصمم به عملیاتی کردن دو نرخی 
شدن هستند این است که رضایت گردشگران 
خارجی را به همراه خواهد داشت. همچنین این 
افراد معتقدند دو نرخی شدن به این دلیل است 
که گردشگران خارجی با نوسان های ارزی رو به رو و 
در بحث تبدیل ارز دچار مشکل هستند که از این 

بــــابــــت 
ــد در دام  شــای
افــــراد ســودجــو افـــتـــاده و 
نارضایتی هایی برایشان به وجود آید و در ادامه 

موجب یک تبلیغ منفی برای کشور شود.
وی اضافه کرد: دو  نرخی شدن سبب نارضایتی 
گردشگران خواهد شد و به نوعی افــزایــش نرخ 
هواپیما و هتل ها تنها منافع صنفی را تأمین خواهد 
کــرد و در تأمین منافع جمعی تأثیری نخواهد 
داشــت. براساس مقررات کلی، دریافت وجه از 
گردشگران داخلی و حتی  خارجی باید بر مبنای 
واحد پول رایج  کشور باشد؛ پس دریافت دالر از 
گردشگران مبنای حقوقی نــدارد. این کارشناس 
گــردشــگــری خاطرنشان کـــرد: در اصـــول حقوق 
گردشگری، اصلی به نام کدهای جهانی اخالق وجود 

دارد که این کد جهانی عدم تبعیض بین گردشگران 
و شهروندان را مدنظر دارد که بحث دو نرخی شدن 
محصوالت گردشگری در کشور ما با ایــن اصل 
در تعارض است. جواهرزاده گفت: ممکن است 
در این موضوع برخی تصور کنند هزینه ها باید بر 
مبنای قیمت های جهانی باشد. اگر قرار است هزینه 
حمل ونقل براساس قیمت های جهانی باشد آیا 
باقی هزینه ها مانند قیمت سوخت، نیروی انسانی 
و مواد غذایی نیز به نرخ جهانی است؟ درنتیجه 
دونرخی شدن حمل ونقل هوایی موجب آشفتگی 
و درخواست مشابه سایر کسب و کارها خواهد شد. 
برای مثال فروشندگان صنایع دستی، تاکسی ها، 
رستوران ها و... نیز ممکن است درخواست کنند تا 
خدمات خود را دو نرخی کرده و از گردشگران خارجی 

دالر و یورو دریافت کنند.

ذره بينذره بين

پس لرزه های 
دونرخی شدن 
بلیت هواپیما

 

مردان آسمانی

خبر

کتاب خوانی خراسان گردی

شهید عباسعلی قوسيان مقدم
والدت:131۵

متولد: طبس
شهادت: 1361/۰4/۰8

محل شهادت: طبس
یزدی: شهید عباسعلی قوسیان مقدم در 
محله بازک شهرستان طبس چشم به جهان 
گــشــود. ســال 131۵ آغـــاز زنــدگــی اوســـت. جو 
مذهبی خانواده اش سبب شد تا از همان آغاز 
با تربیتی دینی و اخالقی بزرگ شود. در گیرودار 
حادثه ها و در دوران رژیــم ستمشاهی تجربه 
آموخت و در بوته آزمایش آبدیده تر شــد. در 
19 سالگی لباس مقدس ســربــازی بــه تــن کرد 
تــا بــا خدمت بــه خــاک پــاک ایـــران دیــن خــود را 
به وطنش ادا کند. شــوق خدمت، او را بر آن 
داشت تا خدمت در ژاندارمری را انتخاب کند 
و به استخدام ایــن نیرو درآیـــد. پس از مدتی 
به خاطر شایستگی به سمت رئیس پاسگاه 
روســتــای حــلــوان منصوب و پــس از پنج سال 
فرماندهی پاسگاه جــوخــواه را عــهــده دار شد. 
خدمات صادقانه او بی امان و خستگی ناپذیر 
ادامــه داشــت تا اینکه مأموریتی تــازه یافت و 
به منظور مبارزه با ســوداگــران مرگ عــازم کویر 
طبس شد و در تاریخ 1361/۰4/۰8 در نبردی 
دلیرانه بــا قاچاقچیان مــواد مــخــدر، بــه درجــه 
واالی شهادت نائل شد. از او پنج فرزند به یادگار 
ماند که سال ها بعد یکی از فرزندانش به نام 
محمدحسین هم با نوشیدن شربت شهادت 

همنشین پدر در آسمان شد.

 اضافه برداشت آب 
 از هزارو۱۱۱ حلقه چاه مجاز

 در خراسان شمالی
ــرداری شــرکــت آب  ــهــره ب مــعــاون حفاظت و ب
منطقه ای خراسان شمالی از اضافه برداشت 
آب در هزارو111 حلقه چاه مجاز در این استان 

خبر داد.
وحید واسطه در گفت وگو با ایسنا با اشــاره 
ــــن اســـتـــان تـــعـــداد 3هـــــزار و  بـــه ایــنــکــه در ای
349حلقه چــاه آب مجاز وجــود دارد، اظهار 
کرد: اما از این تعداد یک هزار و 111 واحد دارای 

اضافه برداشت آب هستند.
وی میزان برداشت آب از چاه های مجاز را 4۰4 
میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: حجم 
اضافه برداشت آب از ایــن چاه ها 91میلیون 
مترمکعب است که نسبت به سال گذشته 
8/4میلیون مترمکعب بیشتر برداشت شده 

است.
واســطــه بــا اشـــاره بــه چــاه هــای غیرمجاز حفر 
شده در این استان افزود: با بررسی های ابتدای 
ســال، تــعــداد ۲۲حلقه چــاه غیرمجاز آب در 
این استان حفر شده است. در سال گذشته 
94حــلــقــه چـــاه و در ســـال 14۰1 نــیــز تاکنون 

4۰حلقه چاه مسدود شده است.
این مقام مسئول در ارتباط با آب موجود در 
مخازن سدهای استان نیز بیان کــرد: میزان 
آب موجود در سدهای استان 7۲/۵۵میلیون 
مترمکعب اســت. میزان آب موجود در سد 
شیرین دره 38/14 میلیون مترمکعب، سد 
ــارزو 14/73 و در سد بــیــدواز 4/71میلیون  ب

مترمکعب است.
به گفته معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب مــنــطــقــه ای خــراســان شــمــالــی مــیــزان آب 
مــوجــود در ســد غــالمــان ۵/9، ســد قــزلــداش 
ــد گــلــول  ــری 1/3۵ و در سـ ــد چــ 6/19، سـ

1/۵3میلیون مترمکعب است.

 قطع خدمات چاه های 
بدون پروانه از ابتدای مهرماه

ابوالحسن صاحبی  روابط عمومی امور منابع 
آب تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد خطاب 
به تمام کشاورزان و سایر بهره برداران منابع آب 
شهرستان صــالــح آبــاد گفت: باتوجه بــه اینکه 
بهره برداری از چاه های آب برای مصارف مختلف 
ــداری، صنعت و  ــ اعــم از کــشــاورزی، شــرب، دام
خدمات منوط به دریــافــت پــروانــه بهره برداری 
معتبر اســــت، بــنــابــرایــن ضــــروری اســـت تمام 
صاحبان امتیاز چاه هایی که پروانه بهره برداری 
ندارند و یا پروانه بهره برداری آن ها بدون اعتبار 
است، برای دریافت و یا تمدید پروانه بهره برداری 

چاه تحت تصرف خود اقدام کنند. 
ــالغــی و مصوبات  بــراســاس بــخــشــنــامــه هــای اب
جلسه کـــارگـــروه ســـازگـــاری بــا کــم آبــی و شـــورای 
حفاظت منابع آب شهرستان صــالــح آبــاد، از 
ابتدای مهرماه تمامی خدمات چاه های بدون 
پروانه بهره برداری معتبر ازجمله شارژ چاه ها، 
تغییرمحل، کف شکنی و... قطع و از بهره برداری 

آنان جلوگیری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی گــفــت: کــســری 1۲۵میلیون 

مترمکعبی آب را در خراسان جنوبی 
داریم.

بـــه گـــــزارش تــســنــیــم، سعید 
ســروری اظهار کــرد: در مورد 
انتقال آب از خلیج فارس به 
خراسان جنوبی، از دو سال 
پیش به طور کلی موضوع 
ــه بـــخـــش خــصــوصــی  ــ ب
و وزارت صمت واگــذار 
شــده و در مــورد انتقال 
آب از دریـــای عمان نیز 

پیگیر هستیم.
وی بــیــان  کـــرد: در مــورد 
تأمین آب صنایع براساس 
ــای  قــــانــــون در دشــــت هــ

ممنوعه هــر صنعتی بــا هر 
نیاز آبی که وجود داشته باشد 

بیش از ۲۵ میلیون مترمکعب 
آب مــعــادل نــیــم لیتر در ثانیه، 

مجاز به واگذاری یا تخصیص جدید 
نیستیم و مابقی نیاز را باید از طریق 

چاه کشاورزی و تغییر کاربری تأمین کنند تا 
بهره وری آب را داشته باشیم.

کسری ۱25میلیون مترمکعبی 
آب در خراسان جنوبی

فرمانده انتظامی شهرستان بجستان 
از شناسایی متهمی که از طریق 
یــک ســایــت واســطــه گــر اقـــدام 
به کــاله بــرداری ۲۲3 میلیون 
ریــالــی از شــهــرونــدان کــرده 

بود، خبر داد. 
ــدس،  ــ ــ ــه گـــــــــــزارش ق ــ ــ ب
ســرهــنــگ احــمــدرضــا 
ــواز افــــــــزود: بــا  ــنـ ــهـ شـ
بــررســی هــای صــورت 
ــط  ــ ــوسـ ــ گــــــرفــــــتــــــه تـ
ــاســان پلیس  ــارشــن ک
ــا مـــشـــخـــص شــد  ــتـ فـ
مــالــبــاخــتــه بــه دنــبــال 
خريد کاالیی در فضای 
ــوجــهــش به  ــازی ت ــجـ مـ
يـــک آگــهــی در سايتی 
واسطه گر جلب و پــس از 
تــمــاس بــا صــاحــب آگــهــی، 
بـــدون هيچ گونه شناختی از 
وی مبلغ ۲۲3مــيــلــيــون ريـــال به 
حساب متهم واریز و در تماسی كه 
با فروشنده گرفته، متوجه می شود از وی 

كاله برداری صورت گرفته است.

 كاله برداری 223 میلیون ریالی 
با ترفند فروش كاال 

مقدم     سید محمدتقی نقوی قائنی خراسانی، 
ادیب، فاضل و شاعر )متخلص به شعله(، سال13۰8 

شمسی در شهر قاین در منطقه ای بین بیرجند 
ــدرش مــرحــوم  ــ ــد. پ و گــنــابــاد مــتــولــد شـ

سیدباقر، کاسب و مالک بود. مادرش 
صبیه یکی از علمای مشهور محل 

بود.
پس از تحصیالت ابتدایی، یکی 
دو ســـال مــشــغــول تحصیالت 
قدیمه بود و سپس قاین را برای 
ــه تــحــصــیــالت، بـــه مقصد  ــ ادامـ
مشهد تــرک کــرد. حــدود هشت 
ســـال در مــشــهــد، ســطــح را فــرا 

گرفت. ادبیات و مطوّل را نیز نزد 
ادیب نیشابوری بود و کتب سطح 

را نزد آقا شیخ هاشم قزوینی و شیخ 
هاشم دامغانی گذراند. ســال133۰ 

ابتدا به تهران و سپس عراق رفت، اما 
پس از فوت پدر به ایران بازگشت و به قاین 

رفت. دو سال در قاین بود تا کارهای مالیات بر ارث و 
انحصار وراثت انجام شد و اوضاع سامان گرفت. 

در همان زمان هم ازدواج کرد.
شــیــخ مــحــمــدتــقــی ســپــس بــــرای ادامــــه 
تحصیالت همراه خانواده به عراق 
رفت. در آنجا تا سال 1338 
یا 1339 ماند 

و از درس آقایانی همچون سیدمحسن حکی، 
سیدمحمود شاهرودی و اصول مرحوم خویی استفاده 

کرد. درس خارج را در نجف خواند. چند صباحی 
هم از درس میرزاباقر زنجانی استفاده 

کــرد؛ ولــی اســتــادان ثابت وی آقایان 
حکی و شاهرودی بودند. او دوباره 

به ایران بازگشت و 1۰ سال در قاین 
بود تا در زادگاهش خدمت کند.

شیخ محمدتقی نقوی قائنی در 
کنار تربیت ستارگان حــوزوی و 
تبلیغ معارف دینی، به تألیف 
آثاری با موضوعات مذهبی نیز 
مبادرت ورزید. »مفتاح السعاده 
فی شرح نهج البالغه«، »شرح 
خطبه غدیر« و »ضیاء الفرقان 
ــرآن« از جمله  ــقـ فـــی تــفــســیــر الـ

آثار او است. در خالل کار تفسیر 
نهج البالغه، چند کتاب هم به فارسی 

نــوشــت. »شـــرح دعـــای کــمــیــل«، »شــرح 
دعای جامعه زیارت کبیره«، »شرح خطبه فدک«، 

 »شرح خطبه حضرت رســول)ص( در غدیرخم«
 و »شـــرح دعـــای عــرفــه« ازجمله کتا ب های 

فارسی او است. وی سرانجام 18خرداد 
لــگــی  1398 شــمــســی در 9۰ســا

به ندای پروردگارش لبیک 
گفت.

»شیخ نقوی قائنی« ادیب، فاضل و شاعر

نام آوران خراسان
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