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در نامه شورای شهر به استاندار درخواست شد 

مطالعات دوباره محیط زیستی کمربند جنوبی 
کاهش چشمگیر 

کم فروشی برنج در 
کیسه های 10 کیلویی
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برای دریافت 

فراورده های نفتی

سرگردانی مردم 
چناران در طرح 

نهضت ملی مسکن
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پاییز سال 99 بود که پروژه راه آهن خواف-
هــرات با حضور وبیناری رؤســای جمهور 
وقت ایران و افغانستان مورد بهره برداری 
قرار گرفت؛ پروژه ای که پل ارتباطی جدید 
و مسیر امنی را برای تجارت بین دو کشور 

راه آهــن  ــی داد.  مـ نوید  در شــرایــط تحریم 
خواف-هرات با 225 کیلومترطول، دومین 
پروژه راه آهن شرقی ایران پس از راه اندازی 
خط میرجاوه به پاکستان است که بر این 
اساس قطعات یک و دو به طول ۷۸کیلومتر 

در خاک ایران )خواف تا ایستگاه شمتیغ( 
و قطعات ۳ و ۴ این خط آهن به طول ۱۴۷ 
کیلومتر در خاک افغانستان )از شمتیغ تا 
روزنک به طول ۶2 کیلومتر و از روزنک تا 

شهر هرات به طول ۸5 کیلومتر( است...

اما و اگرهای تکمیل پروژه ای که راهی امن برای تجارت میان ایران و افغانستان است

سایه بالتکلیفی بر سر راه آهن خواف - هرات!

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

پس از انتشار سلسله گزارش های میدانی قدس 
از کم فروشی علنی در بازار برنج و با پای کار آمدن 
وزارت کشور، دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی 

استان و تشکیل کمیته ویژه در این زمینه...

ــای نفتی منطقه  ــراورده هـ فـ مــدیــر شــرکــت پخش 
آسان  تجارت  سامانه  کــرد:  بیان  جنوبی  خراسان 
جدید برای درخواست سوخت طراحی شده است 

که می توان برای دریافت انواع فراورده های نفتی...

فرماندار چناران از پاسخگو نبودن دستگاه متولی 
در شفاف سازی موضوع تأمین زمین مورد نیاز طرح 
نهضت ملی مسکن انتقاد کرد و گفت: این مهم 

منجر به بالتکلیفی مردم و توقف سیاست ...
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      صفحه  1 خراسان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13 ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
براب��ر رای ش��ماره 140160306009000514  هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک چناران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی بهادریان فرزند غالمعلی  بشماره شناسنامه 2 صادره از مانه و سملقان  در ششدانگ یک واحد دامداری 
به مساحت 6138.68 متر مربع در قسمتی از پالک 196 اصلی واقع در اراضی سرک خراسان رضوی بخش 7 حوزه 
ثبت ملک چناران از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 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 اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40110103
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/09                                   

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/25
مرتضی والیتی -رئیس ثبت اسناد وامالک
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف خرازی و لوازم 
ورزشی و اسباب بازی مشهد مقدس «  

کلیه  از  بدینوسیله  مقدس،  مشهد  صنفی  سازمانهای  بر  نظارت  کمیسیون   1401/06/10 مورخ  مصوبه  اجرای  در 
داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف خرازی و لوازم ورزشی و اسباب بازی مشهد مقدس،  
دارندگان شرایط ذیل، دعوت می شود ظرف مدت 15 روز ) از روز چهارشنبه مورخ 1401/08/11 تا روز چهارشنبه 
انتخابات   -)  iranianasnaf.ir  ( اصناف  ایرانیان  درسامانه  ابتدا  ذیل،  مدارک  با  شخصًا   )1401/08/25 مورخ 
الکترونیک - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی، نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر 
مدارک مربوطه به شرح ذیل، اقدام و سپس شخصًا با ارائه اصل و تصویر مدارك  ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند  
ثبت نام ) در مهلت قانونی فوق ( ، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد مقدس، 

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

  شرایط الزم :
1 -  تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

2 - اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3 - نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 

4 - عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس
5 - عدم اعتیاد به مواد مخدر

6 - عدم اشتهار به فساد    
7 - داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه

8 - حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
9 -  داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10 - داشتن وثاقت و امانت 
مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :

1 - پنج قطعه عکس4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (
2 - اصل شناسنامه و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 

3 - اصل کارت ملی و فتوکپی پشت و رو 
4 - اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی

* ارائه اصل اعتبارنامه هیئت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی 
حداقل دیپلم ضروری است 

 5 - اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی
توجه :

-  به استناد تبصره » 3 « ماده » 6 «  آئین نامه اجرایی فوق الذکر، عضویت افراد در هیئت مدیره بیش از دو دوره 
متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد 

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

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

سامانه ساران در بازه زمانی فراخوان ، به منزله عدم ثبت نام است .

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد مقدس
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اعضای محترم ش��رکت تعاون��ی احتراما به 
اط��الع می رس��اند: اعض��ای متقاضی اعطای 
نمایندگی همراه وکی��ل مورد نظر خود باید 
از س��اعت 8 تا 12 روزهای شنبه و یکشنبه 
تا مورخ 1401/8/30 به محل دفتر ش��رکت 
مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه های مزبور 
توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای 

فرد نماینده صادر گردد. 

اصالحیه آگهی دعوت مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده-نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن بانک سپه فاز 2 
تاریخ انتشار 1401-8-1 در اجرای ماده 225 اصالحیه قانون  تجارت از کلیه بس��تانکاران ش��رکت تعاونی تامین نیاز گاوداران 

ش��هرک ش��هید  بهش��تی باخرز )در حال تصفیه( به ش��ماره ثبت 182  و شناس��ه ملی 10380032487 
که آگهی انحالل آن در صفحات 18و96روزنامه رس��می کشور به ش��ماره 22511مورخ 1401/04/11درج 
گردی��ده اس��ت دعوت به عم��ل می آید تا ظرف مدت حداکث��ر 6 ماه  از تاریخ انتش��ار آگهی نوبت اول 
ب��ا ارائ��ه مدارک مثبت��ه ادعای خود به مدیر تصفیه آقای س��ید عل��ی اکبر صفدری به ش��ماره همراه 
09159283303 مستقر در آدرس شهرستان باخرز-بخش باالوالیت-روستای شهید بهشتی کد پستی 
9598113467  مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که 

خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهدداشت.
سید علی اکبر صفدری

مدیر تصفیه شرکت تعاونی تامین نیاز گاوداران شهرک شهید  بهشتی باخرز )در حال تصفیه( ف
/4
01
08
71
6

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی تامین نیاز گاوداران شهرک 
شهید  بهشتی باخرز  به شماره ثبت 182و شناسه ملی10380032487
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مجمع  رساند،  می  محترم  سهامداران  کلیه  اطالع  به 
عمومی فوق العاده در نوبت اول شرکت رأس ساعت 
محل  در   1401/08/25 مورخ  چهارشنبه  روز  صبح   9
دفتر شرکت واقع در مشهد، بلوار خیام، خیام جنوبی 
 4 واحد  البرز،  ساختمان   ،10 پالک  زنبق،  خیابان   ،10
تشکیل می گردد. از کلیه سهامداران دعوت میشود 
اعضای  ضمنٌا  بهمرسانند.  حضور  مذکور  جلسه  در 
محترم می توانند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه 
غیر  و  رأی  سه  )عضو  نمایند  واگذار  دیگری  فرد  به 

عضو یک رأی(.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل 
11 صبح روز  تا   9 از ساعت  باید  نظر خود  مورد 
شرکت  محل  به   1401/08/24 مورخ  شنبه  سه 

مراجعه نمایند.
دستور جلسه :

دوازده  ماده  ب  بند  اصالح  تصویب  و  1-طرح 
شرایط  حذف  خصوص  در  شرکت  اساسنامه 

اختصاصی عضویت اعضاء در تعاونی .

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی سنگرسازان خراسان  ثبت 7461 

شناسه ملی 10380232591

هیئت مدیره شرکت

جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارگران موسسه صنعتی گوشت مشهد ) در حال 
تصفیه( در ساعت 17:00  روز سه شنبه  مورخ  1401/08/24 در محل مشهد – سناباد 45 – پالک 74 – واحد 9 

تشکیل میگردد.
از کلیه اعضا محترم دعوت میشود راس ساعت و روز مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند و یا وکالی خود 

را از بین اعضا یا خارج از اعضا شرکت معرفی نمایند.
اعض��ا محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مذکور مقدور نمی باش��د میتوانند ح��ق رای خود را به موجب 
وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو تعاونی حداکثر سه رای 

و هر فرد غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
اعضا متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظرخود باید از ساعت 17:00 تا 20:00 روزهای یکشنبه , سه 
شنبه , پنجشنبه , مورخ 1401/08/15 , 1401/08/17 , 1401/08/19 به محل دفتر شرکت واقع در مشهد – سناباد 
45 – پالک 74 – واحد 9  مراجعه تا پس از تائید وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به جلسه 

مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :

1 - استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر
2 - تصویب صورتهای مالی سالهای 1398 و 1399 و 1400
3 - تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401 هیئت تصفیه

4 - تمدی��د م��دت ماموریت اعضا هیئت تصفیه و ناظر ) در صورت عدم تمدید , انتخاب هیئت تصفیه و ناظر 
هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارگران موسسه صنعتی گوشت مشهدجدید( ف
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 شرکت تعاونی مسکن کارگران موسسه صنعتی گوشت مشهد نوبت اول 

شماره ثبت 12547 – شناسه ملی 10380282309

بدین وسیله از کلیه ش��رکاء موسسه دعوت 
بعمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی 
بط��ور فوق الع��اده که در س��اعت  9 صبح روز 
ش��نبه مورخ  1401/08/21 درمحل موسس��ه  
مش��هد بلوار توس - کوچه توس - توس 62 
کدپس��تی 9198131911 برگزار میگردد حضور 

بهم رسانید .
دستور جلسه : 

عزل و انتخاب اعضاء هیئت مدیره 
رئیس هیئت مدیره موسسه ومدیرعامل 

دکترعلی اکبرمنیری پور

آگهی دعوت به مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده 

موسسه نگین سالمت فدک 
به شماره ثبت 4652 شناسه 

 14005037224
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متقاضیان ساخت 
جایگاه به درگاه 
ملی مراجعه کنند

علی اصغر اصغری، 
مدیر شرکت ملی 
پخش فراورده های 
نفتی منطقه خراسان 
رضوی با تأکید بر 
اینکه متقاضیان برای 
ایجاد جایگاه باید 
به سامانه درگاه ملی 
درخواست مجوز 
جایگاه سوخت 
مراجعه کنند، افزود: 
در حال حاضر 
۱۵جایگاه جدید در 
منطقه در حال ساخت 
است.

خبر مهدی توحیدی   پاییز سال 
99 بود که پروژه راه آهن خواف-
هرات با حضور وبیناری رؤسای 
جمهور وقت ایران و افغانستان 
مــورد بــهــره بــرداری قــرار گرفت؛ 
پروژه ای که پل ارتباطی جدید و 
مسیر امنی را برای تجارت بین دو کشور در شرایط 
تحریم نوید مــی داد. راه آهــن خــواف-هــرات با 225 
کیلومترطول، دومین پروژه راه آهن شرقی ایران پس 
از راه اندازی خط میرجاوه به پاکستان است که بر این 
اساس قطعات یک و دو به طول ۷۸کیلومتر در خاک 
ایران )خواف تا ایستگاه شمتیغ( و قطعات ۳ و ۴ این 
خط آهن به طول ۱۴۷ کیلومتر در خاک افغانستان 
)از شمتیغ تا روزنک به طول ۶2 کیلومتر و از روزنک 

تا شهر هرات به طول ۸5 کیلومتر( است.

طرف افغانستانی اراده ای ندارد! ◾
20 آذر مــاه ســال 99 و همزمان با مراسم افتتاح 
رسمی این پــروژه بود که نخستین قطار باری این 
مسیر هم در اقدامی نمادین محموله ای را از ایران به 
افغانستان منتقل کرد و همین قطار روز افتتاحیه، 
اولین و آخرین قطار باری بود که روی این خط ریلی 
حرکت کرد و حاال و پس از گذشت حدود دو سال، 
تکمیل این خط آهن در ایستگاه شمتیغ متوقف 
مانده و به نظر می رسد اراده ای برای ادامه این پروژه 

از سوی طرف افغانستانی وجود ندارد.
راه آهن خواف-هرات و مرز جدید گمرکی شمتیغ، 
یک رویداد کم نظیر برای اقتصاد خراسان رضوی 
است که فعاالن اقتصادی سال ها انتظار آن را برای 
گشایش راه جدید در گسترش روابــط اقتصادی 
با کشورهای آسیای میانه دارنــد. رئیس هیئت 
اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان در خراسان 
رضوی به مرز دوغــارون به عنوان تنها مرز رسمی 
حال حاضر بین ایــران و افغانستان در خراسان 
رضــوی اشــاره و عنوان کــرد: مشکالت و خطرات 
فراوانی که بارها حضور طوالنی مدت کامیون ها را 
در مرز تهدید می  کند، چاره ای جز ایجاد مرز جدید 
گمرکی در استان و گشودن راه جدید برای ترانزیت 

و صادرات کاال باقی نگذاشته است.

اشرف غنی مخالف بود ◾
هــادی نــبــی زاده در گفت وگو با قــدس با اشــاره به 
اینکه سه فاز از این پــروژه که در تعهد ایــران بوده 
انجام شده؛ اما متأسفانه طرف افغانستانی تاکنون 
هیچ کاری در فاز مربوط به خود انجام نداده است، 
اظهار کــرد: در زمــان دولــت پیشین افغانستان، 
کشور ما راه آهن را در قسمت خودش تکمیل کرد؛ 

اما اشرف غنی با تأثیر از کشورهای دیگر به دلیل 
اینکه خیلی تمایل به توسعه اقتصادی با ایران 
ــرای تکمیل ایــن خط آهــن در  نــداشــت، تالشی ب
افغانستان انجام نــمــی داد. وی با بیان اینکه در 
حــال حاضر طالبان، قــدرت را در افغانستان در 
اختیار دارد و بارها استاندار و مسئوالن استانی با 
آن ها مذاکراتی داشته اند، افزود: اوضاع شکننده 
امنیتی در افغانستان و اینکه هنوز طالبان وضعیت 
و ثبات مشخصی ندارد، سبب شده این مذاکرات 
به نتیجه نرسد؛ اما بایستی مذاکرات تا راه اندازی 

این خط آهن ادامه داشته باشد.
وی افــزود: طالبان هم هرچند در ظاهر مخالفتی 
با ادامه و تکمیل این خط آهن نــدارد؛ اما چندان 
اشتیاقی هم به دلیل فشارهای خارجی و البته 

ثباتی که هنوز ندارد، از خود نشان نمی دهد.

افغانستان نخستین بازار صادراتی ◾
ــاق مــشــتــرک ایــــران و  ــ رئــیــس هیئت اجـــرایـــی ات
افغانستان دربـــاره اهمیت و آخــریــن وضعیت 
تجارت با این کشور همسایه گفت: افغانستان 
نخستین هدف صادراتی خراسان رضوی است 
و بیشتر ایــن صـــادرات توسط بخش خصوصی 

انجام می شود؛ اما تحوالت سیاسی در آن کشور 
طی سال گذشته بر صادرات این بخش اثر گذاشته 
است. نبی زاده به نزدیک بودن راه آهن به واحدهای 
تولیدی و فــراوری سنگ آهــن، فاصله کمتر از 50  
کیلومتری سنگان خــواف تا مــرز و لــزوم توافق با 
افغانستان برای انجام مــراودات کاالیی و اهمیت 
توسعه تجارت فرامنطقه ای برای خراسان رضوی 
اشاره کرد و افزود: هرچند تغییر و تحوالت سیاسی 
آن کــشــور بــر تــجــارت دو کــشــور تأثیر گذاشته؛ 
اما باید با تدبیر بــرای حفظ این ارتباط و توسعه 
زیرساخت های آن تالش کرد. وی با اشاره به لزوم 
بازنگری در امر صــادرات و ایجاد یک دیپلماسی 
سیاسی قوی تر در خصوص کشورهای صادراتی 
هدف عنوان کــرد: در حال حاضر تعرفه هایی که 
طالبان بــرای کاالهای صادراتی ما بسته ، بسیار 
زیــاد است و انگیزه صــادرات بین صادرکنندگان 
کمتر شده است که باید در این زمینه مذاکراتی در 
راستای تعدیل این تعرفه ها انجام شود؛ اقدامی که 

برای کاالهای صادراتی پاکستان رخ داده است.

مذاکراتی که بی نتیجه بود ◾
وی به سفر مقامات دولتی ایران به افغانستان در 

سال گذشته برای بررسی چالش های موجود بر 
ــراودات اقتصادی با این کشور اشــاره کرد و  سر م
افزود: همچنین در نشستی که میان هیئت تجاری 
افغانستان در تهران با حضور وزیر اقتصاد، صنعت 
و رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، توفیقی برای 
حضور تجار و بازرگانان معتبر ایرانی در این جلسه 
نداشتیم. این در حالی است که بخش خصوصی 
در حوزه مبادالت اقتصادی با افغانستان، حرف 

زیادی برای گفتن دارد.
ــدازی ایــن خط آهن،  ــ وی خاطرنشان کــرد: با راه ان
صادرات ما و به خصوص ترانزیت کاالیی ما بسیار 
رشد خواهد کرد؛ چون کاالهایی که باید به سمت 
چابهار و بندرعباس بروند یا از آن طرف به افغانستان 
وارد شوند، مسیر ارزان تــر و مناسب تری خواهند 
داشــت و رشد و صــادرات ترانزیتی بیشتری پیدا 
خواهیم کرد. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان 
شعبه خراسان رضــوی با اشــاره به اهمیت روابط 
اقــتــصــادی بــا کــشــورهــای همسایه تصریح کــرد: 
افغانستان یک ظرفیت مغتنم برای اقتصاد کشور 
و به ویژه خراسان رضوی به شمار می رود و بخشی 
از ظرفیت هایی که امروز در عرصه تولید و صادرات 
خراسان رضوی شکل گرفته، در پیوند با تعامالت 

تجاری و اقتصادی دو کشور است.

حذف برخی کاالها از بازار افغانستان ◾
ــازار مصرف  ــ ــاره بــه تغییر ذائــقــه در ب ــا اشــ وی ب
افغانستان افزود: بازار افغانستان گرچه از گذشته، 
مقصد کاالهای ایرانی بوده؛ اما در سال های اخیر، 
این روند دستخوش تغییر شده و با توجه به نوع 
ذائقه بازار، رقابت جدی تری در این عرصه شکل 
گرفته است؛ به طوری که در آینده نزدیک شاید 
برخی کاالهای ما از بخش تقاضای آن هــا حذف 
شود و نیاز به کاالهایی باشد که ظرفیت فناوری در 

آن ها به روزرسانی شده باشد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کاالهای مصرفی در 
افغانستان از ایران و به خصوص خراسان رضوی 
صــادر می شود و افغانستان بــازار بسیار خوبی 
برای کشورمان است و نباید بگذاریم این بازار به 
راحتی از دستمان خارج شود، خاطرنشان کرد: 
یک کشور همسایه با مرزی طوالنی و فرهنگ هایی 
بسیار نزدیک به یکدیگر، هرگونه رشد اقتصادی در 
افغانستان موجب ثبات اقتصادی در کشور ما هم 
خواهد شد. نبی زاده بر اهمیت برقراری توازن در 
تراز تجاری با هدف توسعه تعامالت اقتصادی دو 
کشور تأکید کرد و ادامه داد: یکی از ضرورت های 
مهم در حوزه افغانستان، دریافت نظر و آرای بخش 
خصوصی در موضوعات مرتبط با این کشور است.

اما و اگرهای تکمیل پروژه ای که راهی امن برای تجارت میان ایران و افغانستان است

سایه بالتکلیفی 
بر سر راه آهن خواف - هرات

خبرخبر
روزروز

سرگردانی مردم چناران در طرح نهضت ملی مسکن
فرماندار چــنــاران از پاسخگو نبودن دستگاه متولی 
در شفاف سازی موضوع تأمین زمین مورد نیاز طرح 
نهضت ملی مسکن انتقاد کرد و گفت: این مهم منجر 
به بالتکلیفی مردم و توقف سیاست راهبردی دولت در 

امر تأمین مسکن و خدمت رسانی شده است.
ــادی در جلسه  ــه آبـ بــه گــــزارش فــــارس، مــحــســن مـ

شورای اداری چناران افزود: در شهرهای سیدآباد و 
رادکان در اجرای این طرح شرایط خوبی داریم؛ اما 
شفاف سازی نکردن و تأمین نشدن زمین مورد نیاز 
اجــرای ایــن طــرح مهم زیرساختی و ملی از ناحیه 
اداره کل راه و شهرسازی استان سبب بالتکلیفی 
مردم و توقف سیاست راهبردی دولت در امر تأمین 

مسکن و خــدمــات رســانــی بــه مـــردم شهر چــنــاران 
شده است.

وی گفت: در اجرای این طرح مهم از حیث تأمین زمین 
تا امــروز به شدت کوتاهی شده است و ضــرورت دارد 
تکلیف واگذاری زمین مورد نیاز در چناران به سرعت 
روشن و کار عملیاتی آغاز شود؛ زیرا شرط الزم اجرای 

طرح ملی، واگذاری زمین است.
 مه آبادی از مدیر کل پدافند غیرعامل استان خواست 
تــا در یــک مــاه آیــنــده رزمــایــش شیمیایی مــؤثــری در 
حــوزه شهرک صنعتی ایــن شهرستان با استفاده از 
ظرفیت های محلی و به منظور ارزیابی آمادگی پدافند 

غیرعامل چناران برگزار شود.

خبر
   آغاز به کار بازارچه خرید و فروش گل 

زعفران در فاروج
مدیر تعاون روستایی خراسان شمالی اظهار 

کرد: بازارچه خرید و فروش گل زعفران 
اتحادیه تعاونی روستایی فاروج واقع در 

شهرستان فاروج با خرید روزانه بیش از
۱۵ ُتن گل زعفران، فعالیت خود را آغاز

 کرده است.
به گزارش فارس، جلیل رمضانی،  گفت: این 
میزان خرید در روزهای آتی و با رونق بازار 

خرید و فروش روزانه به مقدار ۵۰ الی ۶۰ ُتن 
گل زعفران خواهد رسید و بازارچه با هدف 

حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان زعفران و 
ساماندهی به خرید و فروش این محصول در 

یک مکان تخصصی ساخته شده و از سال ۱۳۹۹ 

فعالیت خود را آغاز کرده است.
مدیر تعاون روستایی خراسان شمالی گفت: 

وجود این بازارچه می تواند موجبات به تعادل 
رسیدن قیمت گل در حمایت از کشاورزان و 

رضایتمندی آن ها را فراهم کند.

کاهش ۴۲ درصدی میانگین 
بارندگی در خراسان رضوی 

سرپرست اداره هواشناسی خــراســان رضــوی 
گفت: میانگین بارندگی استان در سال زراعی 
جاری تاکنون، 2/۷ میلیمتر بوده که این میزان 
نسبت به دوره آمــاری، حدود ۴2 درصد کاهش 

یافته است.
علی اصغر دهقان پور در گفت وگو با ایرنا با بیان 
اینکه میانگین دوره آماری ایستگاه های بارندگی 
خراسان رضوی 5/5 میلیمتر است، افزود: البته 
میزان بارندگی در سال زراعــی جاری نسبت به 
مدت مشابه سال پیش از آن با 0/9 میلیمتر 

افزایش به 2/۷ رسیده است.
ــی، هر ساله با  وی با اشـــاره به اینکه ســال زراعـ
آغــاز مهر ماه شــروع می شود و ۳۱ شهریور ماه 
سال آینده به پایان می رسد، خاطرنشان کرد: در 
ایستگاه کالنشهر مشهد از ابتدای سال زراعی 
جاری تاکنون 0/۱ میلیمتر بارندگی ثبت شده 
است که سال زراعی پیش تر از آن در این مدت 

بارندگی نداشته است.
دهقان پــور با بیان اینکه 20 ایستگاه بارندگی 
سینوپتیک در خراسان رضــوی مستقر است، 
ادامـــه داد: با تحلیل مقایسه ای بارندگی این 
ایستگاه ها مشخص شــد فقط ایستگاه های 
شهرستان های تربت حیدریه، سرخس، قوچان، 
گلمکان و ریــوش در سال زراعــی جــاری افزایش 
میزان بارندگی را ثبت کرده اند و بقیه استان ها 
نسبت به سال زراعی گذشته، کاهش بارندگی 

را داشته اند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
ــود: میزان بارندگی در  نیز پیش از ایــن گفته ب
ایــن استان در ســال زراعـــی ۱۴00-۱۴0۱ حدود 
۱۴۶/9 میلیمتر بود که این میزان در مدت مشابه 
بلندمدت در اســتــان ۱۸۶/5 میلیمتر بــود که 

نسبت به دوره بلندمدت 2۱ درصد کاهش دارد.
خراسان رضوی با اقلیم خشک و کویری اش از 
نظر آب، وضعیتی بحرانی  دارد و از ۳۷ دشت این 
استان، وضعیت ۳۴ دشت بحرانی است و سطح 
آب زیرزمینی اش افت کرده و 99 درصد مساحت 

مشهد نیز در خشکسالی شدید قرار دارد.

از سرگیری پرواز مشهد - دمشق 
مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید 
هاشمی نژاد مشهد گفت: نخستین پــرواز به 
دمشق پایتخت کشور سوریه پس از وقفه چند 
ماهه، عصر دیروز از فرودگاه مشهد انجام شد.

حسن جعفری در گفت وگو با ایرنا افــزود: این 
پرواز با ۱۱0 مسافر به مقصد دمشق انجام شد. 

برگشت این پرواز ۶ روز دیگر خواهد بود.
به گــزارش ایــرنــا، بر اســاس اعــالم حج و زیــارت 
خــراســان رضــــوی، مشتاقان سفر بــه سوریه 
می توانند با مراجعه به دفاتر زیارتی زیر پوشش 
این سازمان به صورت هفتگی برای سفر به این 
کشور و زیارت حرم مطهر حضرت زینب)س( 

نام نویسی کنند.
پروازها به سوریه به دلیل مشکل در فرودگاه 

دمشق، از خرداد ماه امسال متوقف شده بود.

سه فاز از پروژه راه آهن خواف - هرات که در تعهد ایران بوده انجام شده؛ اما 
متأسفانه طرف افغانستانی تاکنون هیچ کاری در فاز مربوط به خود انجام 
نداده است. اشرف غنی  تالشــی برای تکمیل این خط آهن در افغانستان 

انجام نمی داد. 
گزيدهگزيده
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در استان

ــراورده هــای نفتی منطقه  مدیر شرکت پخش ف
خراسان جنوبی بیان کرد: سامانه تجارت آسان 
جدید برای درخواست سوخت طراحی شده است 
که می توان برای دریافت انواع فراورده های نفتی به 
آدرس اینترنتی آن مراجعه و در آن نام نویسی کرد.
محمدرضا عابدانی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: برای نام نویسی درخواست گاز مایع و نفت 
سفید الزم است هموطنان با در دست داشتن 
کدپستی محل سکونت، کد ملی و اطالعات فردی 
سرپرست خانوار، شماره تلفن همراه سرپرست 

خانوار، اطالعات کارت بانکی سرپرست خانوار و 
اطالعات افراد تحت تکفل به سایت تجارت آسان 

newtejaratasan.niopdc.ir  مراجعه کنند.
ــی هــا پـــس از ورود به  ــان وی افــــــزود: هـــم اســت
ایــن سامانه درخــواســت فـــراورده هـــای نفتی، به 
 ثبت اطــالعــات کامل خــانــوار در سامانه سدف
newtejaratasan.niopdc.ir اقدام کنند و پس 
از  نام نویسی رمز عبور فرد متقاضی از طریق سامانه 
به تلفن همراه سرپرست خانوار ارسال می شود. 
عابدانی با بیان اینکه پس از ثبت درخواست و 

کدپستی محل سکونت در سامانه درخواست 
فراورده های نفتی )سدف(، وضع گازرسانی محل 
سکونت به  صورت سیستمی بررسی می شود، 
تصریح کرد: از ابتدای سال مقدار 900 لیتر نفت 
برای خانوارهایی که از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
نیستند اعالم شده که مردم می توانستند آن را 

ذخیره سازی و در فصل سرما استفاده کنند.
وی یادآور شد: همچنین کاالبرگی به میزان 500لیتر 
تا پایان آذر ماه اعتبار دارد و ذخیره سازی نفت 
سفید در استان به طور مطلوبی انجام شده است.

خبر خبر 

نحوه نام نویسی 
برای دریافت 

فراورده های نفتی 

تاریخ08/09/ 1401

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

ج
/4
01
02
81
4

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/4
01
02
35
5

ط
/4
01
09
96
0 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

ط
/4
01
02
03
3

خرید خودرو
فرسوده نقدًا- حمل رایگان

 09153133785
09308809145

ج
/1
41
22
78

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/4
01
09
52
3

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

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

نعیمی 
در، پنجره و کابینت

خورده ریز وغیره خریداریم
09354604745

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
/4
01
03
39
4

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

 09153587292-38324530

شاندیز زمین فروشی
100متر سند بنام/ فی 95م

09032171410

ج
/4
01
09
73
4

خریدار کلیه لوازم منزل
سالم و خراب، انواع ضایعات 

فلزی و خرده ریز انباری
مرادی 09157012884

ط
/4
01
09
42
8

ج
/4
01
02
15
2

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

ج
/4
01
09
27
6

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

بازاریاب تلفنی تجهیزات پزشکی 
حقوق ثابت+پورسانت+بیمه

 تلگرام - واتساپ
09120440192

ج
/4
01
09
95
5

ج
/4
01
10
05
2

استخدام 
دراستودیو
سحرساالری
به چندخانم
 باروابط عمومی باال

و ظاهری مناسب
 جهت واحد فروش و پذیرش 

باشرایط وحقوق عالی 
ساعت مراجعه 14 الی 19

آدرس :نبش 
ملک آباد27 ,ابتداگویاپالک 1

 09159152115

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

بازاریاب

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

در و پنجره

تخریب ساختمان

آسانسور



توقیف پژو پارس 
حامل مواد مخدر 

در بجنورد 
سردار مطهری زاده، 

فرمانده انتظامی 
خراسان شمالی 

گفت: با شناسایی یک 
دستگاه خودرو پارس 
حامل مواد مخدر در 

شهر بجنورد، این 
وسیله نقلیه که یک 
سرنشین داشت، با 

هوشیاری مأموران 
متوقف و بیش از 

۷۸ کیلوگرم مواد 
مخدر از نوع تریاک 
از داخل آن کشف و 

سرنشین خودرو نیز 
دستگیر شد.

خبرخبر
روزروز

عقیل رحمانی   پـــس از 
انتشار سلسله گــزارش هــای 
مــیــدانــی قــدس از کم فروشی 
علنی در بــازار برنج و با پای کار 
آمــدن وزارت کشور، دستگاه 
قضایی، تــعــزیــرات حکومتی 
استان و تشکیل کمیته ویــژه در ایــن زمینه، روز 
گذشته سومین مرحله از طرح نظارت بر کم فروشی 
در بازار عمده فروشان برنج به مرحله اجرا درآمد و 

ده ها تن برنج مورد پایش قرار گرفت.

حساسیت ها در اوج  ◾
یــک ســال پیش بــود کــه مــاجــرای کــم فــروشــی در 
کیسه های 10 کیلویی برنج، روی میز تیم رسانه ای 
روزنامه قدس قرار گرفت. با توجه به اهمیت ماجرا 
و اینکه بیشتر مردم هنگام خرید به صورت وزنی 
هزینه خرید برنج را پرداخت می کنند؛ اما زمان 
تحویل بــرنــج، هزینه کیسه ای بــا آن هــا حساب 
می شود و به هیچ عنوان کیسه 10 کیلویی وزن 
نمی شود، ابتدا موضوع به صورت میدانی مورد 
بررسی قرار گرفت. اعتماد شهروندان به نوشته های 
درج شده روی کیسه های برنج و حتی صحبت های 
ــه صدها میلیون  فروشنده سبب شده بود روزان
تومان گران فروشی در حق مــردم صــورت بگیرد؛ 
چرا که با وزن کردن کیسه های 10 کیلویی در بازار 
مشخص شد کیسه ها به طور میانگین بین 200 تا 

500 گرم کمتر وزن داشتند.
وقتی ماجرا به تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و 
جهاد کشاورزی استان منعکس شد، مدنی فدکی، 
مدیر کل تعزیرات حکومتی و همچنین شعربافیان، 
مدیر نظارت و بازرسی محصوالت سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی از پیگیری این ماجرا به 
صورت ویژه ای استقبال کردند و در دو مرحله گشت 
مشترک، مسئوالن هر دو نهاد همراه با خبرنگار 
روزنامه قدس برای بررسی میدانی ماجرا راهی بازار 

عمده فروشان شدند.
در پی ورود قاطعانه مسئوالن استانی، کار به جایی 
رسید که دستگاه قضایی خراسان رضوی هم به 
ماجرا ورود و دستور تشکیل کارگروه ویژه ای برای 

نظارت بر بازار برنج و جلوگیری از این کم فروشی 
را صادر کرد.  همچنین معاون پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری خراسان رضوی پس از  مشاهده 
مستندات تخلف کم فروشی در کیسه های برنج 
10کیلویی، از تعزیرات حکومتی استان می خواهد به 
محض وصول دستور با هماهنگی جهاد کشاورزی 
استان در راستای تشکیل کمیته ای ویژه برای رصد 
بازار در این زمینه اقدامی عاجل صورت بگیرد. در 
مقابل، مستندات ماجرا به وزارت کشور ارسال و 

حساسیت ماجرا در کشور چند برابر شد.

بررسی 100 تن بار برنج ◾
از همین رو مدیر کل تعزیرات حکومتی که تشکیل 

ــازار برنج و برخورد با این  کــارگــروه ویــژه نظارت بر ب
کم فروشی به او محول شده بود، در دستوری رئیس 
شعبه سیار مشهد را مأمور کرد هر هفته در پوشش 
گشت مشترک همراه با دیگر نهادهای متولی، 
بازرسی از عمده فروشی های برنج را انجام دهد و 
در صورت مشاهده هرگونه کم فروشی در این زمینه 
بدون اخطار، برای متخلفان پرونده تعزیراتی تشکیل 
شود و برخورد قانونی با آن ها صورت بگیرد. از همین 
رو روز گذشته و در سومین مرحله از اقدامات کمیته 
ویژه اینانلو، رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی 

مشهد راهی بازار عمده فروشان برنج شد.
رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد در 
تشریح این اقدام گفت: با توجه به اهمیت ماجرا 

و دستورات صادر شده در این زمینه، همراه با یک 
تیم از اتــاق اصناف مشهد در سومین مرحله از 
گشت مشترک کمیته ویــژه نظارت بر بــازار برنج 
مخصوص کم فروشی در کیسه و بسته بندی های 
مربوط، بــازار مصلی و حافظ هدف این مرحله از 
نظارت ها بود. اینانلو تصریح کرد: در این گشت 
مشترک 6 عمده فروشی برنج در این دو بازار پرتردد 
شهر مــورد پایش و بررسی وزن هــای بسته بندی 

محموله ها قرار گرفتند.
وی تصریح کــرد: در مجموع بیش از 100 تن برنج 
که عمده آن هــا در کیسه های 10 کیلویی و حتی 
به صــورت 40 کیلویی)چهار تا 10کیلویی در یک 
بسته بندی( قرار داشت مورد ارزیابی وزنی قرار گرفت 
که از میان محموله ها به صورت تصادفی کیسه هایی 
خارج و وزن آن ها بررسی می شد. نکته ای که هنگام 
بازرسی ها قابل مشاهده بــود، اصــاح مشکل در 
حدود 50 درصد است؛ چرا که وزن کشی کیسه ها 
نشان می داد در حدود نیمی از محموله های پایش 

شده، رعایت وزن انجام شده بود.

نامه هشدار اتحادیه به اعضا  ◾
رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد 
گفت: اما باز هم مواردی وجود داشت که تا 400گرم 
کسری در هــر کیسه بــه صــورت میانگین دیــده 
می شد که برای عامان تخلف پرونده تشکیل و در 

دست رسیدگی قرار دارد. 
اینانلو تأکید کرد: خوشبختانه از موقعی که ماجرا 
رسانه ای شد مردم عزیز بیشتر دقت کرده و برخی 

برنج را به صورت وزنی خریداری می کنند.
نکته دیگری که وجود داشت نامه هشداری بود 
که اتحادیه مربوط به اعضای خود داده و در آن 
اعام کرده بود فروش برنج به هیچ عنوان نباید به 
صورت کیسه ای باشد و باید وزن ماک عمل باشد. 
همین اقدام سبب شده بود میزان تخلف کاهش 

چشمگیری داشته باشد.
ــازار برنج  ــ ــر ب ــظــارت ب ــه داد: مــوضــوع ن ــ وی ادام
به خصوص موضوع کم فروشی در ایــن حــوزه به 
صورت مستمر ادامه دارد و بازرسی ها تا زمانی که 

نیاز باشد، ادامه پیدا خواهد کرد.

در پی بررسی ده ها تن برنج توسط تعزیرات حکومتی مشهد مشخص شد

کاهش چشمگیر کم فروشی 
برنج در کیسه های 10 کیلویی

هوشیاری مردم و نامه هشدار اتحادیه به اعضا سبب شده میزان تخلف 
کاهش چشمگیری داشته باشد. موضوع نظارت بر بازار برنج به خصوص 
موضوع کم فروشی در این حوزه به صورت مستمر ادامه دارد و بازرسی ها 

تا زمانی که نیاز باشد، ادامه پیدا خواهد کرد.
گزيدهگزيده

خبر
ابالغدادستان بشرویه 

به اداره صمت 
برای گزارش خسارت معادن

دادستان عمومی و انقاب شهرستان بشرویه در 
راستای احقاق حقوق عامه  مردم طی نامه ای، به 
اداره صمت مهلت دو هفته ای داد تا گزارشی از 
عملکرد 6 ساله خود در حوزه جبران خسارت ناشی 

از استخراج معادن به ساکنان منطقه ارائه دهد.
احــســان خــســروی، دادســتــان عمومی و انقاب 
شهرستان بشرویه در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: در مورد لزوم صیانت از حقوق عامه در حوزه 
ــق االرض یــا بــهــره مالکانه  اســتــخــراج مــعــدن و حــ
دریافتی برای جبران خسارت ناشی از استخراج 
ــازســازی محل  مـــواد معدنی و در مقام احیا و ب
عملیات معدنی، دارنــده پروانه بهره برداری باید 
درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به 
نرخ روز در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای 
عالی مــعــادن بــه  عــنــوان حقوق دولــتــی بــه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.
وی افزود: در اجرای تبصره 6 ماده 14 قانون اصاح 
قانون معادن، دولت مکلف است 15 درصد )%15( 
از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان 
اضافه کند  به طوری که تمام اعتبار یاد شده برای 
ــاه و توسعه شهرستان  ایــجــاد زیــرســاخــت و رفـ
بــا اولــویــت بخشی کــه معدن در آن واقـــع شــده، 

اختصاص یابد.
ــان عمومی و انقاب  بــه گـــزارش فـــارس، دادســت
شهرستان بشرویه تأکید کرد: بر اساس قانون برنامه 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
اختصاص تا یک درصــد از درآمــد فــروش معادن 
و صنایع معدنی به اهالی ساکن در منطقه برای 
جبران خسارت های ناشی از فعالیت معادن به 
آن ها را ضروری دانسته است. وی گفت: در راستای 
احیای حقوق عامه طی شرحی به اداره صمت مقرر 
شد عملکرد 6 سال اخیر آن  اداره در این زمینه را تا 
دو هفته آینده در راستای بهره برداری قضایی به 

دادستانی اعام و ارسال کند.

توقیف محموله غیرمجاز
 ضایعات گوشتی

2 تُن ضایعات گوشتی غیرمجاز و فاسد در سبزوار 
کشف و ضبط شد.

کــارشــنــاس مسئول بهداشت محیط معاونت 
بهداشتی سبزوار گفت: در پی شکایت کسبه 
منطقه کمربندی مبنی بر توقف خودرویی در این 
محدوده که دارای بوی متعفن گوشت فاسد بود، 
بازرسان بهداشت محیط و کارشناسان دامپزشکی 

بافاصله به محل اعزام شدند.
هادی کرابی افزود: بوی زننده و متعفن این محموله 
غیرقابل مصرف؛ شامل روده و ضایعات گوسفندی، 
مربوط به یک دستگاه نیسان وانت بود که از مشهد 
به مقصد تهران بارگیری شــده بـــود.  به گــزارش 
صدا و سیما، وی ادامه داد: این محموله غیرمجاز 
بــا همکاری شبکه دامپزشکی، توقیف و بــرای 

معدوم سازی به کشتارگاه دام سبزوار منتقل شد.

در شهر3
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آبیاری 6 ساله باغ 3 هکتاری با انشعاب غیر مجاز!
مدیر امــور آب و فاضاب بردسکن گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون بیش از 50 انشعاب آب شرب غیر مجاز 

در این شهرستان شناسایی شده است.
ــــزود: یکی از متخلفان   حسین مــهــدوی اولــیــایــی اف
نزدیک به 6سال باغ پسته ۳ هکتاری خود را از طریق 
انشعاب غیر مجاز آب شرب آبیاری می کرد که ماجرا 

توسط کارشناسان این مدیریت در یکی از روستا های 
بردسکن شناسایی شد.

وی در بیان نمونه ای از خسارت وارده به بیت المال 
گفت: ایــن انشعاب غیر مجاز در تأمین آب شرب 
برخی از مجتمع های آبرسانی مشکل ایجاد کرده بود 
که بر اساس برآورد کارشناسان، خسارت وارده به آب و 

فاضاب بیش از یک میلیارد تومان بوده است.
 بــه گـــزارش صــدا و سیما، مدیر امــور آب و فاضاب 
ــرای تمامی ایــن متخلفان پرونده  بردسکن افـــزود: ب
تشکیل شــده اســت و کسانی که حق و حقوق آب و 
فاضاب را پرداخت نکرده اند به مراجع قضایی معرفی 

شده اند.

اولیایی با بیان اینکه مطالبه امــور آب از مشترکان 
مسکونی و تجاری که قبض های خود را در موعد مقرر 
پرداخت نمی کنند، 6 میلیارد تومان است، گفت: امور 
آب و فاضاب زمانی می تواند خدمات مطلوب تری را 
به مــردم ارائــه دهد که مشترکان در موعد مقرر برای 

پرداخت قبض های خود اقدام کنند.

خبر
   ناآرامی های اخیر، بازار معامالت مسکن

 در مشهد را راکد کرده است
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معامالت امالک 
مشهد گفت: ناآرامی های یک ماهه اخیر، بازار 

معامالت مسکن مشهد و خرید و فروش را به شدت 

راکد کرده است و خریداران و فروشندگان مسکن 
در این مدت دست نگه داشته اند تا ببینند وضعیت 

بازار مسکن چگونه خواهد شد.
محمد عیدی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی 
قیمت مسکن در مشهد در ابتدای سال افزود: 

امسال وضعیت بازار معامالت مسکن در چهار ماه 
نخست سال خوب بود؛ اما پس از آن، رکود در این 
بازار آغاز شد و هم اینک دو ماه است این بازار به 

طور کامل در رکود قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، رئیس اتحادیه صنف مشاوران 

معامالت امالک مشهد، اجرایی شدن طرح نهضت 
ملی مسکن را در افزایش معامالت، ثمربخش 

دانست و اظهار امیدواری کرد که با تسریع در 
عملیاتی شدن ساخت این خانه ها، بازار معامالت 

از رکود خارج شود.

یک کارشناس حفاظت از محیط  زیست گفت: 
فاجعه فرونشست زمین در هشت دشــت از 

شهرستان های خراسان رضوی وجود دارد.
هــادی معماریان، فعال محیط زیست گفت: 
فرونشست زمین، مخاطره ای غیرقابل بازگشت 

و تهدید کننده حیات در خراسان رضوی است.
او افزود: خشکسالی و برداشت بی رویه از آب های 

زیرزمینی در سال های اخیر در دشت های خراسان 
رضوی، مشکات عدیده ای را فراهم کرده است.

این فعال زیست محیطی ادامه داد: فرونشست 
ــرداشــت آب زیــرزمــیــنــی بــه وسیله  در نتیجه ب
فاکتور هایی از قبیل افزایش تنش مؤثر، ضخامت 
و تراکم پذیری رسوبات، طول مدتی که افزایش 
بار رسوب صورت گرفته، سرعت و نوع تنش به 
کار برده شده، عمق قرارگیری آبخوان و گسترش 

جانبی آن کنترل می شود.
معماریان بیان کــرد: در چهار دهه اخیر، فشار 
بسیار زیادی به منابع آب زیرزمینی استان وارد 

شده و این منابع تخلیه شده اند.
او تصریح کرد: تخلیه منابع آب زیرزمینی سبب 
ایجاد یک نوع خشکسالی مصنوعی شده که به 
تبع آن فرونشست زمین در بسیاری از دشت های 

خراسان رضوی قابل مشاهده است.
فعال زیست محیطی تأکید کــرد: وقتی منافذ 
الیــه هــای رســوبــی آبــخــوان هــا بــر اثــر فرونشست 

زمین فشرده می شوند، دیگر قابلیت بازگشت به 
وضعیت اولیه را ندارند. 

معماریان اظهار کرد: دشت های استان از وضعیت 
نامطلوبی برخوردار بوده و در برخی مناطق نرخ 

باالی فرونشست ساالنه را دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، او با اشاره به بحران 
فاجعه فرونشست زمین در هشت دشــت از 
شهرستان های خراسان رضوی افــزود: به عنوان 
مثال، مناطقی از دشت مشهد در اطراف زیارتگاه 
ویرانی و نقاطی از دشت رباط سنگ و مناطقی 
در دشــت کاشمر مانند اطــراف قنات کسرینه، 
میزان فرونشست زمین بین 220 تا 240 میلیمتر 

در سال است.
این فعال محیط زیست ادامه داد: در بازه زمانی 
بررسی فرونشست زمین در خــراســان رضــوی، 
دامنه فرونشست در دشت های خــواف، باخرز 

و زاوه تا 120 میلیمتر در سال برآورد شده است.
معماریان بیان کرد: دشت سبزوار نیز با میانگین 

ــه 100 میلیمتر فــرونــشــســت، وضعیت  ســاالن
مشابهی دارد. سایر دشت ها از جمله؛ دشت 
مشهد چناران با 160 تا 220 میلیمتر فرونشست در 
سال، دشت نیشابور با 150 تا 200 میلیمتر، دشت 
کاشمر و خلیل آباد با 120 تا 240 میلیمتر، بردسکن 
با 100 تا 220 میلیمتر، دشت رباط سنگ با 1۸0 تا 
240 میلیمتر و دشت تربت جام و فریمان با 120 تا 
1۸0 میلیمتر در سال در وضعیت بحرانی قرار دارند.
ــداوم خشکسالی  او تصریح کـــرد: در صـــورت تـ
اقلیمی و بــرداشــت از منابع زیــرزمــیــنــی، رونــد 
فرونشست نیز تداوم داشته و منتهی به تخریب 

بدون بازگشت آبخوان ها می شود.
فعال محیط زیست تأکید کرد: اگرچه برای کنترل و 
مدیریت این بحران، فرصت های مناسب از دست 
رفته است؛ اما هرگونه اقدام برای کاهش برداشت 
از منابع آب هــای زیرزمینی می تواند از بروز یک 
فاجعه عظیم محیط زیستی و یک زلزله خاموش 

جلوگیری کند.

خبرخبر

بحران فرونشست 
زمین در هشت 

دشت استان

تاریخ08/09/ 1401
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استخدام 
دراستودیو
سحرساالری
نظافتی خانم یاآقا

جهت پله وتی کشی 
باروزانه 5ساعت 

کاری همه روزه به 
جزجمعه ها باشرایط 

وحقوق عالی 
ساعت مراجعه 14 الی 19

آدرس :نبش 
ملک آباد27 ,ابتداگویاپالک 1
 09159152115
SMD قطعات  PCBمونتاژکار

 تلگرام - واتساپ
09120440192

Pooyeshelec@gmail.com
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مجتبی رضاپور

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 6872
 به نش��انی: ابوطالب ش��مالی ش��هرک قدس چراغچی 15 

نبش رشید 7 قطعه دوم
مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود را دارند 
لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی 
دارند خواهشمند اس��ت جهت تسویه حساب حداکثر 

ظ��رف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگه��ی به محل فوق الذک��ر مراجعه و 
م��دارک خ��ود را تحویل بگیرن��د. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم 
مراجع��ه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه 
هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد 

داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 093630040549
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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اخط��ار و اب��الغ ب��ه خان��م لیال 
بابادیزاوندی، همس��ر شما به 
موجب حکم ص��ادره از دادگاه 
مجتب��ی  آق��ای  ش��ما  همس��ر 
حش��مت مهاج��ر ب��ه دفترخانه 
مراجعه و تصمیم برای متعلق 
به نمودن ش��ما را دارد لذا به 
موجب این آگهی به شما اخطار 
ب��ه اب��الغ می گ��ردد ک��ه پس 
از نش��ر آن ظ��رف ی��ک هفته 
ب��ه دفترخانه مراجع��ه و ذیل 
در  امض��ا  را  اس��ناد  و  اوراق 
غیر این صورت طالق شما یک 

طرفه به ثبت خواهد رسید.
 سید جواد سید موسوی 

سردفتر رسمی ازدواج 44 و 
طالق 2 در مشهد

مشاغل گوناگون

متفرقه

ج
/4
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به یک نفر مرد جوان 
با مدرک تحصیلی 
حداقل لیسانس 

کامپیوتر مسلط به 
سخت افزار و برنامه 

نویسی به طور 
تمام وقت با حقوق 
و مزایایی قانونی 

نیازمندیم.
۰۹۱۵۵۱۱۲۴۰۳

۰۹۱۵۸۲۴۲۲۷۳

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

موبایل  تخصصی  تعمیرات  دوره 
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 
برنامه  سایت،  طراحی   ،ICDL
های  دوره  فتوشاپ  نویسی، 
حسابداری + نرم افزار، مهارت 
از  بازماندگان  ویژه  دیپلم  های 

تحصیل - آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

051-37285662
نبش مطهری جنوبی13
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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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از پایه 9 تا 12 یکساله 
دیپلم بگیرید

ط
/4
01
09
95
7

09152029978-09153526269
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استخدام 
دراستودیو
سحرساالری
حسابدارحرفه ای خانم
 باروابط عمومی باال

باسابقه کاری 
8ساعت کاردرروز 

 شرایط وحقوق عالی 
ساعت مراجعه 14 الی 19

آدرس :نبش 
ملک آباد27 ,ابتداگویاپالک 1

 09159152115

به یک خانم
کدبانووخوش برخورد

جهت امورمنزل و
آشپزی همه روزه به 

جزجمعه ها 
با شرایط وحقوق عالی 

باساعت کاری
7:30 الی 12

ساعت مراجعه 14 الی 19
آدرس :نبش 

ملک آباد27 ,ابتداگویاپالک 1

 09159152115
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آموزشگاه های
تخصصی

نیروی خدماتیحسابدار
و خدمتگزار

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای ناصر سلطانی اسکویی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 9309
 به نش��انی: حاش��یه س��ناباد بین 42 و 44 از 44 مغازه 

پنجم
مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود را دارند 
لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی 
دارند خواهشمند اس��ت جهت تسویه حساب حداکثر 

ظ��رف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگه��ی به محل فوق الذک��ر مراجعه و 
م��دارک خ��ود را تحویل بگیرن��د. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم 
مراجع��ه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه 
هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد 

داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151116783
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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ضرورت 
مخاطب شناسی 
فرهنگی

حجت االسالم احمد 
رضایی، مدیرکل 
تبلیغات اسالمی 
خراسان جنوبی با 
اشاره به اینکه هدف 
دشمن از همان ابتدا 
اغتشاش در کشور 
بود، گفت: حوادث 
اخیر نشان می دهد در 
موضوعات فرهنگی 
مخاطب شناس خوبی 
نبودیم و نتوانستیم 
برای جامعه هدف 
برنامه ریزی دقیقی 
داشته باشیم.

خبر

آغاز خرید 
حمایتی 
زعفران  

مدیر تعاون روستایی 
خراسان رضوی گفت: 
پیرو مصوبه وزارت 
جهاد کشاورزی از روز 
دوشنبه طرح »خرید 
حمایتی زعفران« در 
خراسان رضوی آغاز 
می شود.
آرش آوان در گفت وگو با 
مهر اظهار کرد: بنرهای 
خرید حمایتی در مراکز 
خرید نصب خواهند 
شد، ولی خرید زعفران 
نیازمند امکاناتی است 
که تا یکشنبه در مراکز 
نصب خواهد شد و 
از روز دوشنبه خرید 
حمایتی زعفران در 
سطح استان آغاز 
می شود و تا سه ماه 
آینده ادامه خواهد 
داشت.
مدیر تعاون روستایی 
خراسان رضوی 
افزود: در این طرح 
زعفران تولیدی سال 
جاری و فقط از طریق 
معرفی نامه جهاد 
کشاورزی خریداری و 
تحویل گرفته می شود.
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افقی ◾
 1. اتفاقات غیرقابل پیش بینی را گویند 
2.  کالم غیرمنظوم – تخم مرغ محلی – 
قهرمان سرزمین عجایب 3. گریختن 
– شهری در استان لرستان – خوش اندام 
ــال –  ــزرگ ب – گوشت ترکی 4. پــرنــده ب
وزارت صــنــعــت مــعــدن و تـــجـــارت - 
معاضدت 5. میوه آبـــدار تابستانی – 
مضطرب – نام یکی از پسران فریدون 
در شاهنامه 6. کماندو – امــام هفتم 
ــنــدرو –  ــرارت 7. شــتــر ت شیعیان - حــ
 عضوی در بــدن و آرایــشــگــاه -وسعت
8. شخص – عنصری مفید برای مغز - 
داخل شدن – سرای مهروکین 9. کمیته 
بین المللی ضددوپینگ – دانشکده 
فرنگی – درخت پرشاخ و برگ جنگلی 
10. سینمای فاجعه – راه فرار – شهری 
ــان ابراهیموویچ   در سوئد و زادگـــاه زالت
11. خستگی – همسرگرفتن – نافرمان در 
مقابل پدرومادر 12. رودخانه اروپایی – 

پول خرد مهاراجه – تکیه کالم مشهدی 
– قفل لباس 13. صوت نفرت – مقتدی – 
شهر روی آب – صوت ندا 14. نخ همیشه 
دنباله رو آن اســت – انسولین گیاهی 
– آموختنی لقمان 15. متبسم - عفونی

عمودی ◾
ــاالی کشتی - محل چیدن   1. سطح ب
اشیاء تزئینی - جواب 2. مجال – ساز 
اخــتــراع شــده تــوســط آدلــــوف ساکس 
بلژیکی  3. زبان گنجشک – غالف فلزی 
فشنگ – یکی اش صــدا نـــدارد – قبل 
از بند 4. نتایج – حــرف اول یونانی – 
بندری در بلغارستان 5. شکاف – ورزش 
ــد شــمــارش مــغــازه  مــشــت زنــی – واحــ
ــشــه - بخشیدن ــدی ــگــر – ان ــاری  6. ی
7. جریمه – بــدی – پسوند پاک کردن 
8. قلب قــرآن – ایــن پــول در بنگالدش 
به کــارتــان می آید – از اشکال متقارن 
هندسی – صــوت نــدا 9. گله گوسفند 

ــرادر گهواره - بچه فضول 10. ثمره  – ب
– مــیــان روز- کــشــور 11. پایان یافته – 
پرحرف- رفیق شفیق 12. پاردم – هریک 
از اهــرم هــای سه گانه زیــرپــای رانــنــده - 
سرقت 13. ســـوره چهارتایی – روغــن 
کنجد -ستون کوچکی که برای جلوگیری 
ــواری که مشکوک است -  از خرابی دی
آش ساده 14. از توابع شاهرود و شهری 
در استان سمنان - مقروض 15. وجود 

– سربه راه – چیره شونده
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی گفت: بهره برداری 
از مــعــدن سنگ آهـــن پالسری 
ــــع در منطقه  قــقــنــوس یــک واق
سنگان خــواف بــه عــنــوان بــزرگ تــریــن معدن 
سنگ آهن بخش خصوصی کشور از طریق 

مزایده عمومی واگذار می شود.
امیررضا رجبی به ایرنا افــزود: معدن سنگ 
آهن پالسری ققنوس یک در منطقه سنگان 
خواف، 6 میلیون تن ذخیره سنگ آهن با عیار 
60 درصدی دارد که بهره برداری از آن به مدت 
6سال از طریق مزایده عمومی واگذار خواهد 
شد. وی اضافه کرد: متقاضیان شرکت در این 
مزایده می توانند درخواست های خود را در 
»سامانه تدارکات الکترونیکی دولت« تا تاریخ 

28 آبان ماه ثبت کنند.
وی گفت: بر اساس هماهنگی به عمل آمده 
برای فعال سازی معادن و کاهش قیمت 
تمام شده مواد معدنی، 

ــرای نخستین بــار در استان مجموعه ای از  ب
معادن سنگ آهن و کرومیت از طریق مزایده 
ــراد حقیقی و حقوقی دارای  ــ عمومی بــه اف

صالحیت مالی و فنی واگذار می شود.
مدیر کل اداره صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی همچنین از برگزاری نخستین کارگروه 
مشترک تعامل محیط زیست و مــعــادن با 
حضور مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، 
مدیران وزارت صنعت و مدیران استانی خبر 
داد. رجبی افزود: در این کارگروه به منظور تعامل 
بین فعالیت های معدنی و محیط زیست در 
مناطق مطالعه شده معدنی استان، محدوده ها 
از شکار ممنوع به حفاظت شده ارتقا یافت و 
همچنین انجام فعالیت های معدنی در منطقه 
حفاظت شده هاللی و هنگام گناباد تسهیل 
شد. وی ادامه داد: به منظور انجام اکتشافات 
سیستماتیک مس در خراسان رضوی با انجام 
اکتشافات این ماده معدنی در محدوده گناباد 

توسط شرکت ملی مس ایران موافقت شد.

معاون فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
ــفــت: پنج  ــان  جــنــوبــی گ ــراسـ خـ
بازارچه فروش محصوالت زیست 
ــرای دسترسی آسان  عفیفانه ب
مردم به این کاالها در استان راه اندازی می شود. 
سیدعلی زمزم در گفت وگو با مهر اظهار کرد: 
بــر اســاس تفاهم و بررسی هایی کــه در سفر 
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور به خراسان 
جنوبی انجام شد، در پنج شهرستان خراسان 
ــازارچــه مــلــزومــات عــفــاف و حجاب  جنوبی ب

راه اندازی می شود.
وی با اشاره به اینکه این بازارچه ها با همکاری 
بنیاد علوی، فرمانداران و شهرداران راه اندازی 
می شود، بیان کــرد: بازارچه های محصوالت 
عفاف و حجاب و زیست عفیفانه در شهرهای 
بیرجند، فردوس، طبس، نهبندان و قاین برپا 

خواهد شد.
زمزم با تأکید بر اینکه امیدواریم با راه انــدازی 
ایــن بــازارچــه هــا بخشی از نیاز مــردم و بانوان 

خراسان جنوبی تأمین شـــود، بیان کـــرد: در 
بیرجند یک بازارچه در طبقه فوقانی مصلی 
فعالیت دارد ولی برای برپایی یک بازارچه دیگر 

هم اقدام خواهیم کرد.
وی دربـــاره حمایت های صــورت گرفته بــرای 
راه انـــدازی این بازارچه ها، ادامــه داد: در حوزه 
تأمین و تولید مــلــزومــات زیست عفیفانه، 
جانمایی و تهیه مکان با همکاری شهرداری ها 
و اعطای تسهیالت حمایت های الزم صورت 
خواهد گرفت. معاون امور هنری و سینمایی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی یادآور 
ــدازی  شد: پیش بینی ما بر این است که راه ان
این بازارچه ها با استقبال خوب مردم خراسان 

جنوبی همراه شود.
زمزم گفت: در حوزه مد و لباس افراد زیادی 
در خراسان جنوبی فعالیت دارند که برخی 
از آنــان با سازمان صمت و تعدادی از آنان 

با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
همکاری می کنند.

بزرگ ترین معدن سنگ آهن بخش خصوصی 
به مزایده گذاشته می شود

5 بازارچه فروش محصوالت زیست عفیفانه 
راه اندازی می شود

رئیس 
شــورای شهر 

مــشــهــد از مــکــاتــبــه با 
استانداری خراسان رضوی در خصوص تصمیم 
برای انجام مجدد مطالعات محیط زیستی کمربند 
جنوبی خبر داد. حسن موحدیان در گفت وگو 
با قدس آنالین خراسان اظهار کرد: در خصوص 
ــرای کمربند  ضـــرورت انــجــام مطالعات مجدد ب
جنوبی مشهد، رئیس کمیسیون حمل و نقل و 
ترافیک شورای شهر مشهد دالیلی مطرح کرد که 
ما هم قبول داریم بنابراین در نامه ای این موضوع 
را به اطالع استاندار خراسان رضوی رساندیم تا 

تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
وی افزود: ما در شورای شهر فقط نظر و پیشنهاد 
خودمان را مطرح می کنیم اما تصمیم گیرنده این 

موضوع 
کمیسیون ماده 
5 اســتــانــداری به ریاست 
استاندار است که باید بررسی های کارشناسی را 
انجام دهند و به این نتیجه برسند که انجام دوباره 

این مطالعات الزم است یا خیر.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شهر یک موجود 
پویا و زنده است بنابراین شرایطش در حال تغییر 
اســت و ممکن اســت االن با توجه به وضعیت 
ترافیکی مطالعات جدید به ایــن نتیجه برسد 
منفعت بازگشایی این معبر برای شهر بیشتر از 
مضرات آن است، به هر حال هر طرح عمرانی که 
انجام می شود یک سری منافع و مضرات دارد که 

باید همه این ها در کنار هم لحاظ شود.
گفتنی است؛ پیش از این تیم مطالعات زیست 

محیطی کمربند جنوبی مشهد، اجرای این پروژه را 
از نظر زیست  محیطی مردود اعالم کرد.

بــه گفته نــاصــری، عضو تیم مطالعات زیست 
محیطی کمربند جنوبی مشهد، ایــن مطالعات 
توسط انجمن محیط  زیست ایران و با سه روش 
ــابــی هــا نــشــان می دهد  علمی انــجــام شــد و ارزی
کمربند جنوبی مشهد به هیچ عنوان نمی تواند 
استانداردهای زیست  محیطی را با موفقیت پشت 
سر بگذارد و به  دلیل اینکه تفاوت اثــرات منفی 
اجرای آن با آثار مثبت زیاد است، این پروژه نباید 
اجرا شود. فعاالن محیط زیست معتقدند استفاده 
از کمربند جنوبی برای معبر شهری جزو هیچ کدام 
از پنج راه پیشنهادی تیم مطالعاتی این پروژه نبوده 
است، حال باید منتظر تصمیم استاندار خراسان 

رضوی برای کمربند جنوبی مشهد ماند. 

خبرخبر

در نامه شورای شهر به استاندار 
درخواست شد

مطالعات دوباره 
محیط زیستی 
کمربند جنوبی 

مردان آسمانی

خبر

اقتصادی فرهنگی

شهید خلبان 
سرلشکر محمد آبیل

تاریخ تولد: 1330
شهادت: 1360/8/9 

یگان: هوانیروز )کرمانشاه(
متولد: بیرجند

محل شهادت: جنوب
مزار: مشهد

سرور یزدی   تولد محمد آبیل در شهر بیرجند 
اســت. او تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در 
همان شهر به پایان رساند و در سال 1353 برای 
خلبانی بالگرد در هوانیروز استخدام شــد. در 
مدت دو سال با گذراندن دوره های آموزش نظامی، 
ــان و انگلیسی و 35 هفته پــروازهــای  دروس زب
زمینی و هوایی به درجه ستوان سومی رسید و 
با تخصص پرواز بالگرد شناسایی 206 در پایگاه 
هوانیروز کرمانشاه به انجام وظیفه مشغول شد. 
آخرین مأموریت و پرواز خلبان محمد آبیل در 
تاریخ نهم آبــان 1360 در منطقه جنوب کشور 
ــان( بــود کــه در اثــر کمبود سوخت دچــار  ــدان )آب
سانحه و آتش سوزی می شود. در آن سانحه که 
به سقوط منجر شد، خلبان آبیل و خلبان رسول 
جمشیدی به شهادت می  رسند. خلبان محمد 
آبیل با درجه سرلشکری در آمار شهدای هوانیروز 
و جنگ منظور شده و مزارش در مشهد مقدس 

است. روحش شاد.

اجتماع وحدت آفرین 
در محکومیت حادثه 

تروریستی شاهچراغ)ع(
ــردم و مسئوالن  ابوالحسن صاحبی   مـ
شهیدپرور و والیتمدار شیعه و سنی صالح آباد 
بــه مناسبت یــادبــود و گــرامــیــداشــت شهدای 
حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز و همدردی 
بــا بــازمــانــدگــان ایـــن شــهــدا، مــراســم ترحیمی 
در مسجد جــامــع قــائــم آل مــحــمــد)عــج( این 
شهرستان برگزار و ایــن جنایت ددمنشانه را 

محکوم کردند. 
حجت االسالم محمد ساجدیان، امــام جمعه 
اهل تشیع صالح آباد با محکوم کردن و تسلیت 
این ضایعه تروریستی گفت: نباید از فرزندان و 
جوانان خود غافل شویم، ملت ما در زمان جنگ 
ایثارگری ها و شهادت طلبی های بسیاری انجام 
داده و جهاد تبیین وظیفه تک تک آحاد مردم 

کشور است.
وی تصریح کــرد: وضعیت نامناسب فضای 
مــجــازی در کــشــور نتیجه آمــــوزش نــــدادن و 
پیشگیری نکردن از فضای مجازی در کشور 
است، اینکه به دورترین نقاط کشور اینترنت 
ــوزش الزم، نــظــارت و  ــی آمـ پرسرعت ببریم ول
پیشگیری نداشته باشیم نتیجه خوبی در پی 

نخواهد داشت.
 مولوی عبدالباقی یوسفی، امام جمعه اهل سنت 
شهرستان صــالــح آبــاد هــم ضمن تسلیت این 
ــن جنایت  ــران، ای ــ ــزادار ای مصیبت بــه مـــردم عــ
تروریستی را محکوم کــرد و گفت: دشمن با 
بهانه های مختلف در راستای بر هم زدن اتحاد و 
انسجام اسالمی وقایع دردناکی را در کشور چه در 
بین برادران اهل سنت و چه در بین برادران اهل 
تشیع شروع کرده و غائله آفرینی می کند بنابراین 
همه ما باید هوشیار باشیم تا بهانه به دست 

دشمن ندهیم و آب به آسیاب دشمن نریزیم.

برخورداری ۱۶۰ دانش آموز
 مرزنشین از فضای استاندارد

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: 
با بهره برداری از دبستان 6کالسه شهر اسدیه 
160 دانش آموز دختر مرزنشین دوره ابتدایی 
شهرستان درمیان از نعمت فضای آموزشی و 

پرورشی استاندارد برخوردار شدند.
سیدعلیرضا موسوی نژاد با اشاره به مشارکت 
بــانــک مــلــی ایــــران در ســاخــت و تجهیز ایــن 
آموزشگاه با اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مــدارس استان، اظهار کــرد: دبستان 6کالسه 
شهدای بانک ملی شهر اسدیه با زیربنای 540 
مترمربع و مساحت هزار و 500 مترمربع و اعتبار 

4 میلیارد تومان ساخته شده است.
بــه گـــزارش ایسنا، مدیرکل آمـــوزش و پــرورش 
خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر 
عملیات ساخت 182 پروژه آموزشی، پرورشی و 
تربیتی با 780 کالس درس و 75 هزار مترمربع در 
استان در حال اجراست، ادامه داد: از این تعداد 
16 طرح با 45 کالس درس در شهرستان مرزی 

درمیان ساخته می شود.
وی یادآور شد: از ابتدای آبان ماه جاری تاکنون پنج 
فضای آموزشی، تربیتی، پرورشی و خوابگاهی در 
شهرستان های بیرجند، قاین، درمیان، فردوس و 

سرایان به بهره برداری رسیده است.

مسئول واحــد فــراهــم آوری اعضای 
پیوندی دانشگاه علوم پزشکی 

ــدای عضو  ــ مــشــهــد گــفــت: اهـ
بانوی مــرگ مغزی 53 ساله 

مرگ مغزی ساکن بجنورد 
ــه  مــوجــب نــجــات و ادامـ
ــار بــیــمــار  ــهـ ــــدگــــی چـ زن

نیازمند عضو شد.
دکتر ابراهیم خالقی 
افـــــــــزود: در هــــــزار و 
ــت و چــهــل  ــ ــسـ ــ دویـ
و نـــهـــمـــیـــن عــمــل 
ــو از  ــضــ اهـــــــــــدای عــ
ــرگ  ــده مـ ــ ــن ــ ــن ــ ــداک اهــ
ــن دانــشــگــاه،  مــغــزی ای
ــیــگــم  مـــرحـــومـــه زهــراب

مـــرتـــضـــوی نـــجـــف آبـــاد، 
بیمار مرگ مغزی معرفی 

ــده از بــیــمــارســتــان امــام  شـ
علی)ع( بجنورد پس از تأیید 

مـــرگ مــغــزی و کــســب رضــایــت 
خــــــانــــــواده اش، در بــیــمــارســتــان 

منتصریه مشهد تحت عمل جراحی 
اهدای عضو قرار گرفت.

نجات جان چهار نفر با اهدای
 عضو بانوی مرگ مغزی 

نماینده مردم بجنورد گفت: محدود 
ــرخــی اداره هـــــــا بـــه دفــاتــر  شــــدن ب
نــمــایــنــدگــی در شــهــرســتــان هــا 
مشکالت عدیده ای برای مردم 

ایجاد کرده است.
در  پاکمهر  سیدمحمد 
گفت وگو بــا مهر اظهار 
کـــــرد: خــدمــت رســانــی 
در  ادارات  بــــرخــــی 
شهرستان های محروم 
راز و جــرگــالن، گرمه و 
جاجرم نارسایی های 

جدی دارد.
نماینده مردم بجنورد، 
مــانــه و سملقان، راز و 
جرگالن، گرمه و جاجرم 
ــلـــس شـــــــورای  ــجـ در مـ
ــرد:  ــ ــی تـــصـــریـــح ک ــالمــ اســ
مشکالتی همچون تحمیل 
هزینه مالی و اتالف وقت مردم 
این شهرستان ها در پی سفر به 
مرکز استان با هدف حل مشکالت، 
ــی خــدمــت رســانــی  ــارســای بــخــشــی از ن

دستگاه های اجرایی است.

دفاتر نمایندگی مشکل آفرین
 اداره ها در شهرستان ها

دژ تاریخی »آلمادوشن« در شهرستان مرزی 
رازوجــرگــالن خراسان شمالی با قدمت هــزار و 500 

ساله به عنوان یکی از ارزشمندترین میراث های 
تاریخی باقیمانده از دوران اشکانیان به 

فراموشی سپرده شده است.
ــن دژ الشــه هــای سنگی  اطـــراف ای

زیــادی دیــده می شود که نشانگر 
وجـــود بــنــاهــای قــدیــمــی در ایــن 
ــه مـــرور زمــان  مــکــان اســـت کــه ب
ویران شده اند و تنها همین دژ به 
عنوان قسمت اصلی قلعه باقی  

مانده است.
امــروزه تنها الشه های سنگی از 

این دژ باقی مانده و با گذشت 14 
سال از ثبت ملی آن هنوز مورد 

کــاوش هــای باستان شناسی قــرار 
نگرفته اســت در حــالــی کــه کــاوش 

این اثر تاریخی به جا مانده از نیاکان، 
جدای از روشن شدن زوایای تاریک تاریخ، 

پای گردشگران زیادی را به این شهرستان مرزی باز 
و مسیر رونــق گردشگری این شهرستان محروم 

مرزی را نیز هموار می کند.
ز کــارشــنــاســان باستان شناسی  یکی ا
خـــراســـان شــمــالــی در خــصــوص 
یخی  یــن دژ تار اهمیت ا
ــد:  ــ ــویـ ــ ــی گـ ــ مـ

ارگ آلمادوشن جزو قدیمی ترین آثار تاریخی 
رازوجـــرگـــالن اســت کــه تــاکــنــون مـــورد کــاوش هــای 

باستان شناسی قرار نگرفته است در حالی 
ــه دوران اشــکــانــی تا  ــه قــدمــت آن ب ک

ــه اســـالمـــی یعنی  ــان قـــرن هـــای مــی
قـــرن هـــای 6 و 7 هـــجـــری قــمــری 

برمی گردد.
ــار  کــریــم ده پـــنـــاه مــی افــزایــد: آث
و بـــقـــایـــای مـــعـــمـــاری و آوار و 
تــوده هــای سنگ در جــای جای 
یــن بنا نشان می دهند  سطح ا
ایـــن اثــرتــاریــخــی دارای سبک 
مــعــمــاری و مــهــنــدســی رزمـــی و 

دفاعی ویژه است.
عقیل مجردی، رئیس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

ــز بـــا بـــیـــان ایــنــکــه  ــی رازوجـــــرگـــــالن ن
آلمادوشن هنوز جایگاه خود را در زنجیره 

گردشگری پیدا نکرده است، می گوید: کل 
اعتبارات ســال جــاری در حــوزه معرفی و مرمت اماکن 

تاریخی رازوجــرگــالن 3میلیارد و 500میلیون ریال 
و اعــتــبــارات حـــوزه مطالعه، حفاظت و کــاوش 

باستان شناختی 4میلیارد و 500 میلیون 
ریـــال اســت کــه تــاکــنــون هیچ رقمی 

 از آن تـــخـــصـــیـــص پـــیـــدا 
نکرده است.

سایه بلند فراموشی بر قامت میراث اشکانیان

تلنگر


