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نخستین پس لرزه واردات نهاده با ارز آزاد

گوشت 305هزار تومانی!
بانک های خصوصی 

در پرداخت تسهیالت 
همراهی کنند

افزایش ۱۲۰ درصدی 
ارزش صادرات کاال 

از گمرک سرخس

کسادی تجارت 
جواهرات در شهر 

گوهر سنگ ها!
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خراسان شمالی

 آبرسانی سیار 
به ۷۳روستا

خراسان جنوبی

کمبود مدرسه در 
روستاهای حاشیه بیرجند
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در شهر3

سید مرتضی مدنی فدکی ضمن اعالم 
ــازار فـــروش زعــفــران در  ــ پــایــش دقــیــق ب
استان خراسان رضوی به ویژه در شهر 
سودجویان  شــدن  نــقــره داغ  از  مشهد، 
متخلفان  35مــیــلــیــاردی  محکومیت  و 

ــازار خبر داد که به مــردم زعفران  ب ایــن 
تقلبی فروخته بودند.مدیر کل تعزیرات 
تشریح  در  رضـــوی  خــراســان  حکومتی 
ماجرا گفت: یکی از موضوعاتی که برای 
تعزیرات حکومتی  در  و همکارانم  بنده 

اهمیت  دارای  ویــژه مشهد  به  و  استان 
به  تقلبی  است، موضوع فروش جنس 
افراد است. از همین رو جلسات زیادی 
با مسئوالن مربوط در حوزه های مختلف 

داشته ایم...

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی خبر داد

محکومیت ۳5 میلیاردی متقلبان بازار زعفران

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان 
جــنــوبــی گــفــت: بــانــک هــای خــصــوصــی درزمــیــنــه 
ــی در اســتــان  ــغــال زای پـــرداخـــت تــســهــیــالت اشــت

همراهی کنند...

با وجود کاهش وزنی صــادرات از این گمرک طی 
۱۰ماهه سال جــاری ارزش مالی آن هــا نسبت به 
مدت مشابه سال پیش ۱۲۰ درصد افزایش یافته 

است...

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال، جواهر 
و نقره مشهد گفت: صادرات طالی ساخته شده به 
شدت می تواند کمبود ارز در کشور را جبران کند...
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از اعضا شرکت تعاونی مسکن شماره 7 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی دعوت می شود در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19 در 
محل دفتر مرکزی تعاونی واقع در گلبهار، بولوار جمهوری اسالمی 39، مجتمع 247 واحدی صنعت 
و معدن، سالن چند منظوره، جهت رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص موارد زیر تشکیل می گردد 

حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 1- تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت

2- تعیین مکان تصفیه
تذکر: در صورتیکه حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای 

خود را به موجب وکالتنامه، به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. 
عضو متقاضی نمایندگی می بایست به همراه نماینده حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار 
آگهی از ساعت 9 الی 13 به آدرس شرکت واقع در گلبهار، بولوار جمهوری اسالمی 39، مجتمع 247 
واحدی صنعت و معدن، سالن چند منظوره دفتر مرکزی تعاونی مسکن خانه صنعت و معدن با به 

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور برگه ورود به جلسه مجمع مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است تعداد آرا وکالتی هر عضو 3 رای و هر غیر عضو 1 رای خواهد بود.

هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره7 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن شماره 7 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 
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جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره 1 خانه صنعت و 
معدن خراسان رضوی ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 19 بهمن ماه 1401 در دفتر مرکزی 
شرکت به نشانی گلبهار، نبش جمهوری 39، سالن چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت 

و معدن با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد:
 از اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم 
به موضوعات دستور جلسه در جلسه فوق حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 1-  تمدید 

مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده 5 اساسنامه(
تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی 
خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگری با نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این 
صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا سه رأی با وکالت و غیر عضو فقط یک رأی با وکالت 
می تواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایستی به همراه نماینده خود در 
تاریخ های 1401/11/17 و 1401/11/18 به نشانی فوق الذکر از ساعت 9 صبح الی 13 با همراه 

داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند. 
هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 1 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن شماره 1 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
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   استفاده 
از ظرفیت 
مدرسه ها در 
بحران آب  
محسن داوری 
 فرماندار مشهد 
در خصوص 
استفاده از ظرفیت 
مدرسه های مشهد 
برای حل بحران 
نزدیک به وقوع آب 
در مشهد گفت: قرار 
بر این است ظرفیت 
مدرسه ها در اختیار 
زیرساخت های 
شبکه آبرسانی 
 شهرستان قرار 
داده شود.

خبر ــت   ــاردوس ــه ب تکتم 
افزایش قیمت گوشت قرمز 
در روزهـــای پایانی دی  مــاه و 
ــزار  ــ ــ عـــرضـــه کــیــلــویــی 305ه
ــرای مصرف کننده  ــ تــومــان ب
خبر شوکه کننده ای است. 
افزایش چندین برابری قیمت گوشت در دی ماه 
سال جاری نسبت به زمان مشابهش در سال 
گذشته، تقاضا را در بازار مواد پروتئینی از سوی 

مردم کم کرده است.
این در حالی است که بنا بر اعالم معاونت امور 
دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، 
این استان با تولید ۸3 هزار تن گوشت قرمز، 
رتبه نخست تولید این نوع گوشت را در کشور 
دارد و نیاز آن در ســال، ۷۲ هــزار تن و سرانه 
مصرف آن بین ۱0 تا ۱۲ کیلوگرم است. از این 
رو بخشی از گوشت قرمز تولیدی این استان؛ 
یعنی ساالنه بین ۱5 تا ۲0 هزار تن اضافه است؛ 
اما چرا با وجود افزایش تولید، شاهد افزایش 

قیمت ها بودیم؟
در همین زمینه مجید جعفری، معاون بهبود 
ــی ســـازمـــان جــهــاد کــشــاورزی  ــیــدات دامــ ــول ت
خراسان رضوی در توضیح دالیل گرانی گوشت 
قرمز در یــک مــاه گذشته گفت: از زمــانــی که 
بحث تغییر سیاست های دولتی مطرح شد، ما 
دیگر چیزی به نام عرضه نهاده با ارز ترجیحی 
نداریم. این ها با ارزهای نیمایی توزیع می شوند 
و در این میان قیمت هر کیلو جو، ذرت، کنجاله 

و سویا به چیزی حدود 5 تا 6برابر رسید.
وی ادامه داد: به جز این موارد، ما در سال جاری 
ــرژی مثل  بحث افــزایــش هزینه حامل های ان
آب و بــرق و هزینه های کارگری و همچنین با 
آزادســازی داروها و واکسن ها در این بخش ها 
هم بحث افزایش قیمت را داشتیم و این شد 
که هزینه های تولید، خود به خود افزایش پیدا 
کــرد و در ایــن میان خشکسالی هــم مزید بر 

علت و دامدار مجبور به تغذیه دستی شد.
جعفری افـــزود: بــرای مثال در پاییز، افزایش 
قیمت در بسیاری از کاالها اتفاق افتاد که در 
کنار افزایش قیمتی ما در این بخش خیلی قابل 
اعتنا نیست؛ یعنی قیمت تمام شده دام زنده 
برای دامدار بین ۱30تا ۱40هزار تومان؛ ولی در 

بازار برای مصرف کننده بین ۷۸ تا ۸0هزار تومان 
بود. پس می بینید این افزایش قیمت در همه 

حوزه ها بود به جز حوزه دام .

افزایش قیمت گوشت، طبیعی است ◾
معاون بهبود تولیدات دامــی سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی اضافه کرد: در این 
مــیــان، دو اتــفــاق می افتد و قیمت بــه قیمت 
تمام شده می رسد یا اینکه تولیدکننده حذف 
می شود. در این زمان بخشی از تولیدکنندگان 
تــرجــیــح دادنـــد مــیــزان تــولــیــدشــان را کاهش 
بدهند و دام هــایــی را کــه کم بهره بــودنــد و به 
لحاظ اقــتــصــادی بــرایــشــان مــقــرون بــه صرفه 
نبود، از دور خارج کنند؛ ولی به هر شکل در 
این برهه خواه ناخواه این جهش قیمتی اتفاق 

می افتاد .
ــزی بـــه نــام  وی افـــــزود: مـــا بــــرای دامـــــدار چــی
نهاده های دولتی نداریم و اگر هم بخواهیم در 

این خصوص کاری انجام دهیم، شدنی نیست؛ 
چون تأمین ارزی صورت نگرفته است و قیمت 
مصوبی هم که داده شــده، بر اســاس عرضه و 

تقاضا بوده است.
جعفری در پاسخ به این سؤال که چه راهکاری 
را برای کمک به تولیدکننده پیشنهاد می کنید، 
گفت: ما دو راهکار داریم؛ یکی اینکه تولیدکننده 
را به چیزی به نام نهاده های دامی محتاج کنیم 
و او را فقط سرپا نگه داریم ضمن اینکه امسال 
به دامــداران تسهیالت هم دادیم؛ اما این ها در 

بلندمدت پاسخگو نخواهد بود .
وی ادامه داد: دولت این توان را نخواهد داشت 
که همیشه نهاده بدهد؛ ولی بهترین کاری که 
در تمام دنیا هم اتفاق می افتد و خوشبختانه 
کــشــور مــا هــم دارد بــه همین سمت مــی رود 
این است که تولید روی پای خــودش بایستد 
ــوری نــبــاشــد؛ بلکه بر  و قــیــمــت گــذاری، دســت
اساس عرضه و تقاضا صورت بگیرد و این تنها 

راهکاری است که اتفاق می افتد.

نهاده دولتی نداریم ◾
وی افزود: من بار دیگر هم می گویم ما چیزی به 
نام نهاده دولتی نداریم. نهاده هایی که برایشان 
در سامانه بازارگاه، بارگذاری صورت می گیرد، با 
همان قیمت بازار ارائه و بر اساس نیاز دامدار، 
سرمایه گذاری و خــریــداری می شوند. اگــر هم 
ــدار تسهیالت بدهیم، این  بخواهیم بــه دامــ
تسهیالت بازپرداخت دارد و اگر قیمت پایین 
باشد، به دلیل اینکه دامــدار تولیدی نداشته، 
به طور طبیعی امکان بازپرداخت را هم نخواهد 

داشت.
معاون بهبود تولیدات دامــی جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی، افزایش مصرف و کاهش عرضه 
گوشت در ایام زمستان را عامل گرانی آن می داند 
و می گوید: در فصل زمستان بره آمــاده کشتار 
نداریم. بنابراین عرضه دام به بازار کم می شود. 
در عین حال به صورت طبیعی و معمول در این 
فصل میزان مصرف پروتئین از جمله گوشت و 

تخم مرغ افزایشی است.
ــاره بــه ایـــن مــوضــوع که  مجید جعفری بــا اشــ
هم اکنون قیمت هر کیلوگرم دام زنده سبک به 
۱۲0تا ۱۲5 هزار تومان رسیده است، می افزاید: با 
قیمت کنونی می توان گفت قیمت فعلی گوشت 
به نقطه سربه سری هزینه تمام  شده تولید و 

عرضه رسیده است.

گوشت های منجمد 155هزار تومانی  ◾
معاون بهبود تولیدات دامــی ســازمــان جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی در پاسخ به این سؤال 
که عاقبت گوشت های خریداری شده از عشایر 
در مــاه هــای گذشته چــه شــد، گفت: مسئول 
خریدهای تضمینی، مدیر کل پشتیبانی امور 
دام اســت؛ ولــی تــا جایی کــه مــن اطــالع دارم، 
حدود هزار رأس دام در قالب خرید حمایتی از 
عشایر خریداری و به عنوان ذخایر استراتژی 
فریز شد و بخشی را هم اوایل پاییز امسال از 
دامـــداران استان در قالب طرح های حمایتی 
ــداری کــردنــد و همه ایــن هــا گوشت های  خــری
منجمدی است که با کیلویی ۱55 هزار تومان 

در بازار توزیع می شود.

خبرخبر
روزروز

بانک های خصوصی در پرداخت تسهیالت همراهی کنند
معاون هماهنگی امــور اقتصادی استاندار خراسان 
جنوبی گفت: بانک های خصوصی در زمینه پرداخت 
تسهیالت اشتغال زایی در استان همراهی کنند در غیر 

این صورت از ابزار مدیریتی استفاده خواهد شد.
ــواد اشــرفــی در نشست کــارگــروه  ــا، جـ ــرن بــه گـــزارش ای
تخصصی اشتغال خراسان جنوبی که با حضور معاون 

امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار 
شد، اظهار کرد: باید گفتمان و عمل بانک ها حول محور 
حل مسئله اشتغال باشد. در صورت همراهی نکردن 
این بانک ها ما هم از ابزار مدیریتی برای محدودن کردن 

فعالیت آن ها در استان استفاده خواهیم کرد.
وی با اشــاره به اختصاص هــزار و ۲۸3 میلیارد تومان 

تسهیالت بند »ب« تبصره ۱6 بــه خــراســان جنوبی 
اظهار کرد: تاکنون از این محل 4۱0 میلیارد تومان؛ یعنی 

3۲درصد تسهیالت پرداخت شده است.
اشرفی همچنین بر تعیین تکلیف پروژه نیمه تمام هتل 
کویر بیرجند به عنوان یک اثر باستانی توسط وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد و گفت: این پروژه 

از چند سال پیش در استان آغاز شده و همچنان روند 
تکمیل آن بالتکلیف است. غالمرضا اشرفی، مدیر کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی هم در این 
جلسه خواستار استقرار نمایندگی شستا )شرکت 
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی( در استان برای پیگیری 

معوقات و مطالبات کارگران شد.

   آغاز پویش جوانه ها در بجنورد دهه فجر
»پویش جوانه ها« با هدف توجه به حضور مؤثر 
کودکان و نوجوانان و تبیین دستاوردهای انقالب 

اسالمی و تجدید میثاق در ایام اهلل دهه فجر، در 
بجنورد آغاز شد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
خراسان شمالی اظهار کرد: مناسبت های ملی و 

مذهبی، فرصت مناسبی است تا ضمن تعامل گسترده 
با کودکان و نوجوانان، مشارکت آن ها را جلب کرده 
و مسیر تربیت در محورهای آموزشی، معنوی و 

اخالقی را هموار سازیم. فرهاد آقا بیگی با اشاره به 
اینکه در ایام اهلل دهه فجر، حضور مؤثر کودکان و 

نوجوانان با هدف تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی 
و تجدید میثاق مورد توجه است، تصریح کرد: 
مهم ترین اهداف این طرح تقویت، توانمندی و 

مشارکت پذیری کودکان و نوجوانان، ایجاد شادی و 
نشاط اجتماعی و تبیین دستاوردهای ایران اسالمی 

است. کودکان و نوجوانان بجنورد می توانند آثار 
خود را روز ۲۲ بهمن ماه به ایستگاه کانون پرورش 

فکری در مسیر راهپیمایی تحویل دهند.

کمبود مدرسه در روستاهای 
حاشیه شهر بیرجند

فرماندار بیرجند از کمبود مدرسه در روستاهای 
حاشیه این شهر خبر داد.

به گزارش مهر، علی فاضلی فرد در شورای آموزش 
و پرورش بیرجند با اشاره به دغدغه کمبود مدرسه 
در روستاهای حاجی آباد، امیرآباد و چهکند در 
حاشیه شهر بیرجند، عنوان کرد: در سفر دولت 
اعتبار خوبی پیش بینی شد؛ اما با توجه به اینکه 
بــهــره بــرداری از امکانات شهرستان بیرجند، به 
صورت استانی است بنابراین باید در تخصیص 

اعتبارات بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار بیرجند به سکونت ۱۱ هزار تبعه خارجی 
در بیرجند اشــاره کــرد و گفت: انتظار ما از دفتر 
اتــبــاع خــارجــه در اســتــان ایــن اســت کــه همکاری 
بیشتری برای تأمین فضای آموزشی دانش آموزان 
ــه بــاشــنــد. وی در ادامــــه از  افغانستانی داشــت
ــرورش بیرجند درخــواســت کرد  مدیر آمــوزش و پ
مشخصات مدرسه هایی را که هنوز شبکه گاز آنان 
متصل نشده به فرمانداری اعالم کند تا هماهنگی 
و پیگیری های الزم از نظام مهندسی و شرکت گاز 

برای اتصال گاز این مدرسه ها انجام شود.
وی با اشـــاره به دغدغه های خیران مدرسه ساز 
در زمینه آسفالت معابر نــزدیــک مــدرســه هــا و 
ایجاد فضای سبز اظهار کــرد: وظیفه مسئوالن، 
تسهیل گری برای سرمایه گذاری خیران در حوزه 
آموزش و پرورش است تا دغدغه هایی از این نوع 

نداشته باشند.

افزایش ۱۲۰ درصدی ارزش 
صادرات کاال از گمرک سرخس

سرپرست اداره کل گمرک سرخس در خراسان 
رضوی گفت: با وجود کاهش وزنی صادرات از این 
گمرک طی ۱0 ماهه سال جاری ارزش مالی آن ها 
نسبت به مــدت مشابه ســال پیش ۱۲0 درصد 

افزایش یافته است.
به گزارش قدس خراسان، علی اکبر کیانی علی آباد 
اظهار کرد: در بازه زمانی یاد شده ۹۹3 هزار و 4۸0تن 
کاال از گذرگاه های مرزی ریلی و جــاده ای سرخس 
به کشور ترکمنستان صادر شده که از نظر وزنی 

۱۷درصد کاهش داشته است.
سرپرست اداره کل گمرک سرخس در خراسان 
رضوی به ثبت ۷۸ هزار و ۱3۸ تن واردات کاال در این 
گمرک اشاره کرد و گفت: طی ۱0 ماهه سال جاری 
ارزش واردات کاال از این مرز 4۷0 درصد افزایش و از 

نظر وزنی ۹ درصد کاهش داشته است.
وی گفت: کاهش میزان صادرات از این گمرک به 
دلیل تداوم برخی محدودیت های کرونایی در این 
مرز و موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان است 
و از سوی دیگر دلیل عمده افزایش ارزش دالری 
صادرات، افزایش ارزش دالر در بازار داخلی است.

افزایش چندین برابری قیمت گوشت در دی ماه سال جاری نسبت به زمان 
مشابهش در سال گذشته، تقاضا را در بازار مواد پروتئینی از سوی مردم 
کم کرده است. این در حالی است که این استان با تولید ۸۳ هزار تن گوشت 

قرمز، رتبه نخست تولید این نوع گوشت را در کشور دارد.
گزيدهگزيده
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در استان

نماینده مــردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
گفت: تقریباً هر روز جاده های نهبندان و سربیشه 
آبستن حادثه ای است و رخت عزای عزیزی بر تن 
می شود و در این زمینه نیازمند یک اقدام عاجل 

هستیم.
ــزارش مــهــر، مصطفی نخعی اظــهــار کــرد:  ــ بــه گ
بی توجهی به ظرفیت ها و توانمندی های خاص هر 
منطقه سبب رشد نامتوازن کشور و بهره نگرفتن 

از ظرفیت مناطق مختلف شده است.
مناطق محروم در دور باطل فقر و توسعه نیافتگی 
ــت نـــگـــاهـــی به  ــ ــی اسـ ــافـ ــد. کـ ــ ــده انـ ــ ــار شـ ــتـ ــرفـ گـ

سرمایه گذاری هلدینگ های بزرگ اقتصادی در 
کشور بیندازیم.

وی گــفــت: در صحن علنی مجلس خــطــاب به 
مسئوالن گفتم جــاده هــای شهرهای نهبندان و 
سربیشه روزانه ناقوس مرگ می نوازند و ما هر چه 
بیشتر فریاد می زنیم، شما بیشتر روزه سکوت 

می گیرید.
وی با اشاره به وضعیت اسفبار جاده نهبندان به 
بیرجند و سربیشه به درح گفت: اگر می خواهیم در 
راستای عمل به فرمایش های رهبر معظم انقالب 
در سفر ایشان به نهبندان حرکت کنیم، ابتدا باید 

وضعیت جاده های این شهرستان را دریابیم.
نماینده مــردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
اظهار کرد: از وزیر جوان راه و شهرسازی، سازمان 
برنامه و بودجه و استاندار پیگیر و پرتالش خراسان 
جنوبی می خواهم اقدام عاجلی در افزایش اعتبار 
و تخصیص بودجه برای این محورها داشته باشند 

که بسیار مهم و حیاتی است.
ــن نکته الزم اســت کــه تـــردد خــودرو هــای  ــر ای ذک
سوخت بر در کنار وضعیت نامناسب جاده های 
خــراســان جنوبی و به ویــژه شهرستان نهبندان 

ایمنی  مسافران را به شدت کاهش می دهد.

تلنگر تلنگر 

 گالیه از بی توجهی
 به وضعیت 

جاده های نهبندان

      صفحه 2 خراسان

   

  اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان چناران در نظر دارد 
 دو  قطعه زمین با مشخصات ذیل را از  طریق مزایده و با رعایت شرایط و مقررات اوقافی به اجاره واگذار 

نماید، متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن: 46129558 داخلی اجارات )کاربر 1( تماس 
نمایند. حاصل 
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آگهی مزایده 

محل وقوع رقبه حق آبه مساحت نوبت مزایده موقوفه شرح ردیف

شهر رادکان  دارد 10.000 مترمربع اول کربالیی حسین )حبیب( یک قطعه زمین مزروعی 1

روستای دولت آباد دارد 560 متر مربع دوم کمال یک قطعه زمین  مرزروعی 2

بدینوسیله از سهامداران محترم دعوت بعمل 
می آورد در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
در س��اعت 12 روز چهارش��نبه 10 اس��فندماه 
1401 در مح��ل ش��هرک صنعتی مش��هد نبش 
به��م  حض��ور   42 قطع��ه   11 ش��مالی  کارگ��ر 

رسانند. 
دستورجلسه:1- اتخاذ تصمیم در مورد راه 
141 قانون تجارت کارهای خروج از ماده 

رئیس هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت پارت لیو

)سهامی خاص( به شماره ثبت 17770 
شناسه ملی 10380333380

ف
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به موجب مدارک تسلیمی از سوی کانون فوق الذکر، 
اسامی و س��مت هریک از اعضای اصلی و علی البدل 
هی��ات مدیره و بازرس��ان که از تاری��خ 1401/09/16 
بم��دت چهار س��ال انتخاب ش��ده اند، به ش��رح ذیل 

میباشد:  1-رئیس هیأت مدیره: رمضان مجیدنیا   
2 -نایب رئیس : سلطانرضا علیزاده      3-خزانه دار : 

محمدرضا فرخنده       4 -دبیر:  حجت اله شهسوار
5-عضو اصلی:  محمد ابراهیم سخاوتی     6- اعضای 
علی البدل هیأت مدیره: علیرضا برادران و جوانشیر 
درگزین��ی     7- بازرس��ان اصل��ی: غالمرض��ا وقاری  

8-بازرس على البدل : غالمرضا بیدکی
مهدی اسالم خواه- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

خراسان شمالی

آگهی نتیجه انتخابات کانون کارگران 
بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی استان 

خراسان شمالی
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بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده ش���رکت تعاونی مس���کن کارکنان بتن و ماش���ین قدس رضوی )درحال تصفیه( در س���اعت 
10صبح روز جمعه مورخ 1401/11/21 به آدرس خیابان ابن س���ینا، بین ابن س���ینا 10و12 حس���ینیه نصرت برگزار 
می ش���ود.از کلیه اعضاء محترم دعوت می ش���ودجهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه 

حضور بهم رسانند.
اعضاء محترمی که امکان حضور آن ها در جلسه مذکور مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب 
وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. در اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر 

فرد تنها یک رأی خواهد بود.
اعض���ای متقاض���ی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظرباید از س���اعت 9 صبح ت���ا 13بعد الظهر روزهای 
دوش���نبه 17، س���ه ش���نبه 18 چها شنبه19 بهمن ماه به محل دفتر ش���رکت واقع در بلوار خیام جنوبی ،ابتدای 
بل���وار آیت هللا دس���تغیب پالک 724 ش���رکت صنایع و معادن قدس رضوی طبقه مثب���ت 1)1 +( )آقای حمید 
س���اقی(مراجعه ت���ا پ���س از تأیید وکالت نامه های مزبور توس���ط مقام مجاز ورق���ه ی ورود به مجمع برای فرد 

نماینده صادر گردد. 
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیأت تصفیه و ناظر

2- تصویب صورتهای مالی سال های 1399و1400
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401

4- تمدید مدت مأموریت اعضاء هیأت تصفیه و ناظر)در صورت عدم تمدید،انتخاب هیأت تصفیه و ناظر جدید(
5- سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

هیأت تصفیه  شرکت تعاونی مسکن کارکنان بتن و ماشین قدس رضوی )درحال تصفیه( ف
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم  
شرکت تعاونی مسکن کارکنان بتن و ماشین قدس رضوی )درحال تصفیه(

نخستین پس لرزه واردات نهاده با ارز آزاد

گوشت 305هزار تومانی!



 دستگیری
 سه قاچاقچی 

مواد مخدر
سرهنگ شجاعی 

نسب، جانشین 
فرمانده انتظامی 

استان گفت: مأموران 
انتظامی شهرستان 

سربیشه در یک 
عملیات مشترک با 
مأموران مرزبانی 
خراسان رضوی، 

443 کیلو و 650گرم 
تریاک کشف کردند. 

در این زمینه سه 
نفر دستگیر شدند و 
یک دستگاه سواری 
405نیز توقیف شد.

خبرخبر
روزروز

ــل رحــمــانــی   ــی ــق  ع
سید مرتضی مــدنــی فدکی 
ــام پــایــش دقــیــق  ــ ضــمــن اعـ
بازار فروش زعفران در استان 
ــژه در  ــوی بــه ویـ خــراســان رضـ
شــهــر مــشــهــد، از نـــقـــره داغ 
شــدن سودجویان و محکومیت 35میلیاردی 
متخلفان این بازار خبر داد که به مردم زعفران 

تقلبی فروخته بودند.

برخورد ویژه با تقلب  ◾
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در 
تشریح ماجرا گفت: یکی از موضوعاتی که برای 
بنده و همکارانم در تعزیرات حکومتی استان 
و به ویژه مشهد دارای اهمیت اســت، موضوع 

فروش جنس تقلبی به افراد است.
از همین رو جلسات زیادی با مسئوالن مربوط 
در حوزه های مختلف داشته ایم و در این میان 
خط مشی ها و نــگــرانــی هــای خــود را هــم بیان 

کرده ایم.
سید مرتضی مدنی فدکی بیان کــرد: از سوی 
دیــگــر و بــا تــوجــه بــه ایــن مــاجــرا بــه شعبه های 
تــعــزیــرات حکومتی ســراســر اســتــان دســتــور 
داده شده به محض ارجــاع پرونده به هر یک 
از شعبه ها، بــرای خاطیان در ایــن حــوزه اشد 
مجازات در نظر گرفته شود تا درس عبرتی باشد 
برای دیگران و بدانند با متقلبان به هیچ عنوان 

مماشاتی نخواهد شد.
وی تصریح کرد: یکی از شاخه های فروش کاالی 
تقلبی، موضوع با اهمیت زعفران تقلبی است 
که متأسفانه در سال های اخیر با پرونده های 
بسیاری که در این زمینه به تعزیرات ارسال شده 

و مورد رسیدگی قرار گرفته، مواجه شده ایم.
می توان گفت ارزش ایــن طــای ســرخ در بــازار، 
برخی افــراد را که انصافی در کار ندارند، به این 
سمت برده که با فروش زعفران تقلبی، سامت 

شهروندان را فدای سودجویی های خود کنند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خــراســان رضوی 
گفت: از همین رو دستور ویژه ای برای نظارت بر 
بازار خرده فروشی زعفران که بیشتر آن اطراف 
حرم مطهر امــام رضــا)ع( قــرار دارد، صــادر شد. 
دلیل ایــن اقـــدام هم حضور زائـــران و مجاوران 

زیادی در روز در این بازارهاست.

41 پرونده زعفران تقلبی روی میز تعزیرات ◾
سید مرتضی مــدنــی فــدکــی ادامـــه داد: بــرای 
رصــد دقیق تر مــاجــرا،  رئیس شعبه تعزیرات 

حکومتی مشهد با همراهی کارشناسان اداره 
کل استاندارد خراسان رضــوی در گشت های 
مشترک، بازار مذکور را مورد پایش و بررسی قرار 
داد که در نهایت نمونه های مشکوک زعفران 
دریافت و پس از آزمایش موارد جمع آوری شده، 
سرانجام بیش از 41 پرونده تقلب تنظیم و در 

مسیر رسیدگی قرار گرفت.
متأسفانه بیشتر عامان فــروش زعفران های 
تقلبی در واحدهای صنفی آن اطراف فعالیت 
داشتند و زعفران های بی نام و نشان را در بازار 

می فروختند.

وی گــفــت: پــس از آن، پــرونــده هــای مــذکــور به 
سرعت مورد تحقیق قرار گرفت و برای 38 پرونده 
در شعب بدوی تصمیم نهایی گرفته شد. سه 
پــرونــده دیگر هــم در مــراحــل پایانی رسیدگی 

قرار دارد.

قطعی شدن 800 میلیون جریمه ◾
مدیر کل تعزیرات حکومتی خــراســان رضوی 
بیان کرد: میزان محکومیت متخلفان تا کنون 
رقمی برابر با  35 میلیارد ریال بوده است. در این 
میان برای دو فقره از پرونده های فروش زعفران 
تقلبی پس از عبور از مرحله صدور رأی بدوی 
و پایان فرایند بررسی ها در مرحله تجدید نظر، 
رأی صــادره قطعی شد و متخلفان در مجموع 
به پرداخت جریمه 800 میلیون تومانی محکوم 
شدند. دریافت این جریمه هم در دستور کار 
واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی خراسان 

رضوی قرار گرفت.
امــا بــرای برخی واحــدهــای متخلف با توجه به 
میزان تخلف، نصب پــرده اعــام تخلف سردر 
واحد صنفی نیز به مرحله اجرا درآمد. از سوی 
دیگر برخی واحدها هم در کنار جریمه، پلمب 

شدند.
مدنی فدکی افزود: زائران و مجاوران عزیز به این 
نکته دقت داشته باشند از خرید زعفران هایی که 
روی بسته بندی آن ها هویت تولیدکننده وجود 
نـــدارد، خـــودداری کنند و در صــورت مشاهده 
این گونه موارد، موضوع را با 124 در میان بگذارند. 
همچنین همیشه برای خرید زعفران و کاالهای 
سامت محور به فروشگاه های شناخته شده و 

مطمئن مراجعه شود.
باز هم به دستگاه های متولی امر مانند اتحادیه 
مربوط و... اعام می شود که آن ها باید نظارت 
خــود را در ایــن بــاره افزایش دهند و در صورت 
کوتاهی بی شک خودشان نیز مورد بازخواست 

قرار خواهند گرفت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی خبر داد

محکومیت 35 میلیاردی 
متقلبان بازار زعفران

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی: برای برخی واحدهای متخلف 
با توجه به میزان تخلف، نصب پرده اعالم تخلف ســردر واحد صنفی نیز 
 به مرحله اجرا درآمد. از ســوی دیگر برخی واحدها هم در کنار جریمه  

پلمب شدند.
گزيدهگزيده

خبر
معاون دادگستری این استان خبر داد

 پنجره واحد زمین، مانعی 
در مسیر رانت بازی

ــوع جــرم  ــ ــعــاون اجــتــمــاعــی و پیشگیری از وق م
دادگستری خراسان جنوبی از وجود کوه خواری 

و زمین خواری در نقاط مختلف استان خبر داد.
 حجت االسام یدهللا وحدانی نیا در جلسه بررسی 
وضعیت پنجره واحــد زمین در خراسان جنوبی 
گفت: افـــرادی در استان به خصوص در اراضــی 
نزدیک به مرکز خراسان جنوبی اقدام به ساخت و 
ساز، تصرفات غیر مجاز و زمین خواری می کنند که 

از آن به عنوان کوه خواری تعبیر می شود.
ــاره بــه اینکه  ــزارش قــدس آنــایــن، وی بــا اشـ بــه گـ
پرونده های فـــراوان کیفری و حقوقی در محاکم 
استان در راستای زمین خواری، ساخت و سازهای 
غیر مجاز، تجاوز به اراضــی ملی، تصرفات غیر 
قانونی و… تشکیل شــده اســت، افـــزود: با توجه 
به ایجاد دولــت الکترونیک و تأکید رهبر معظم 
انقاب باید به سمت هوشمندسازی نظارت ها در 

حوزه های مختلف برویم.
معاون دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: 
ذیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با راهبری 
رهبر معظم انقاب، کارگروه فرا قوه ای برای مبارزه با 
پدیده زمین خواری با هدف هوشمندسازی پنجره 

مدیریت اراضی تشکیل شد.
حجت االسام وحدانی نیا اظهار کرد: پنجره واحد 
هوشمندسازی زمین تاکنون در 20 استان کشور 
اجرایی و در خراسان جنوبی هم مراحل مقدماتی 
آن شــروع شــده و انجام کــار شهروندان از درون 
خانه، رصد آن و جلوگیری از رانت های ایجاد شده 
از جمله برکات آن است. همچنین با راه اندازی آن 
از جعل اسناد در مجوزهایی که در دست مردم 
است، جلوگیری می شود. وی در ادامــه از پنجره 
واحد اراضی به عنوان اتاق شیشه ای یاد کرد که از 
طریق آن صدور مجوزها تسهیل می شود و عنوان 
کرد: در خراسان جنوبی متولی انجام این کار، اداره 
کل فناوری اطاعات بوده که تمهیدات کار در حال 
انــجــام اســت و دستگاه های متولی اراضـــی باید 
اطاعات خود را ظرف هفته آینده ارائــه کنند. به 
گفته وی ایجاد پنجره واحد اراضی از زمان دولت 
گذشته شروع شده و در خراسان جنوبی با توجه 
به افزایش قیمت اراضی، زمین خواری توسط افراد 
طمعکار انجام که از آن به کوه خواری تعبیر می   شود. 
معاون دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: 
گاهی دستگاه های متولی این حوزه برای برخورد با 
متخلفان کوتاهی می کنند و احکام دادگستری هم 
جنبه بازدارندگی ندارند و ادارات هم گاهی از کمبود 

نیرو برای پایش فیزیکی گایه می کنند.

در شهر3
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پلمب 150 مرکز مداخله گر پزشکی در 10 ماه
۶ مرکز مداخله گر پزشکی در مناطق زیر پوشش دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد تعطیل شد.
مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
هرگونه اقدام درمانی باید در مراکز معتبر و دارای مجوز 
انجام شود. در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.

به گزارش صدا و سیما، دکتر کاظم غفاریان با بیان اینکه 

مراکز مداخله گر درمان برای انجام خدمات پوست، کاشت 
مو، تزریق ژل و بوتاکس در مراکزغیرمعتبر اقــدام کرده 
بودند، خاطر نشان کرد: کارشناسان نظارت بر درمان این 
دانشگاه با دستور قضایی و با همکاری اداره اماکن برای 

پلمب این مراکز اقدام کردند.
وی بــا بیان اینکه از ابــتــدای امــســال تاکنون 150 مرکز 

مــداخــلــه گــر درمــــان شــنــاســایــی و پلمب شـــده اســت، 
خاطرنشان کرد: تمامی متخلفان برای پیگیری پرونده 

تحویل مراجع قضایی شدند.
مدیر نظارت بر درمــان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با 
اشاره به اهمیت گزارش های مردمی در راستای برخورد با 
متخلفان و مداخله گران خاطرنشان کرد: مردم می توانند 

گزارش ها و شکایت های خود را به سامانه 1۹0 اعام و یا 
موارد تخلف را در سامانه جامع نظارت معاونت درمان 
ثبت کنند. وی تصریح کرد: یکی از سیاست های اصلی 
معاونت درمان، برخورد قاطع با متخلفان و مداخله گران 
پزشکی است و پرونده های مرتبط را برای برخورد به مراجع 

قضایی ذی صاح ارائه می دهیم.

خط قرمز
   دستگیری سارقان ۲10 کیلوگرم زعفران 

در مشهد
سه تبعه خارجی متهم به سرقت ۲10 کیلوگرم 

زعفران نگین از یک کارگاه در مشهد دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: در پی 

سرقت ۲10کیلوگرم زعفران نگین از کارگاهی در 
یکی از مناطق شهر مشهد، پیگیری موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات 
ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت. به گزارش صدا 
و سیما، سرهنگ جواد شفیع زاده افزود: کارآگاهان 

اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان، یک متهم 
تبعه خارجی را در این زمینه شناسایی و باهماهنگی 

مقام قضایی دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: 

متهم ضمن اعتراف به بزه انتسابی، دو همدست 

دیگرش را که آن ها نیز تبعه خارجی بودند، 
معرفی کرد و مأموران انتظامی در ادامه با 

دستگیری دو متهم دیگر این پرونده، در بازرسی 
از مخفیگاه آن ها ۲10کیلوگرم زعفران سرقت 

شده را کشف کردند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسامی ایران که 
به نیشابور آمــده بــود، به هموطنان وعــده داد تا 
پیش از سال جدید بخشی از دغدغه های مردم 
در حوزه امنیت که برایشان نگران کننده است، 

رفع می شود.
ــردار احــمــدرضــا رادان روز گــذشــتــه در جمع  ســ
مسئوالن در مرکز آموزش شهید مطهری شهرستان 
نیشابور اظهار کرد: مرکز آمــوزش سربازی شهید 
مطهری شهرستان نیشابور این ظرفیت و توانمندی 
را دارد که با فراهم کــردن زیرساخت های الزم، به 
یک قطب آموزشی فراجا با ظرفیت چندین گردان 

تبدیل شود.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسامی ایران بیان 
کـــرد: تمام داشــتــه هــای مــا مــرهــون خــون شهدا و 
فداکاری رزمندگان اسام است و ما تا ابد مدیون 

رشادت ها و جانبازی این عزیزان هستیم.
به گزارش مهر، وی ادامه داد: برای حل مشکات و 
کمبودهای ساختاری فرماندهی انتظامی شهرستان 
نیشابور ابتدا باید مشکات زیرساختی حل شود.

ــزود: بنا داریـــم بــا کمک مدیریت اداری  رادان افـ
شهرستان نیشابور، بــا تغییر کــاربــری از برخی 
زمین های مازاد متعلق به نیروی انتظامی برای حل 

کمبودهای زیرساختی بهره ببریم.
وی تصریح کرد: در مجموعه فرماندهی انتظامی 

کشور آمادگی خود را اعام می کنیم تا برای انجام 
این نیاز اساسی شهرستان نیشابور، با کمک شورای 
تأمین و نیز مدیریت این شهرستان، اقدامات و 

حمایت های مالی و معنوی خود را انجام دهیم.

خراسان رضوی خراسان رضوی 

سردار رادان وعده داد

رفع بخشی از 
 دغدغه های مردم 
در حوزه امنیت 

تاریخ 11/06/ 1401

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/4
01
02
35
5

/ج
14
12
27
8

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/4
01
09
96
0 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

/ج
40
10
05
86

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

4ج
01
03
07
3

نعیمی 
در، پنجره و کابینت

خورده ریز وغیره خریداریم
09354604745

ط
/4
01
13
59
2

32721789-09153132504

مرکز پخش ایزوگام
عایق بام سایبان

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/4
01
09
89
5

/ج
40
10
03
35

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

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

09155597618-37532823

ط
/1
41
14
07

گازرسانی

/ج
40
10
33
94

گــلبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

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

09302978698

ط
/4
01
02
42
1

/ج
40
10
92
76

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/4
01
06
10
5 09155229545

2و09011254001

دیپلم بگیرید
شهریه اقساطی

/ج
40
11
41
80

به تعدادی 
نیرومجرب ومتعهد 

برای هتل 3ستاره 
درمحدوده طبرسی 

نیازمندیم
 1- آشپزماهر

2- پذیرش خانم 
3- نیروی رستوران 

وآشپزخانه خانم 
4- نگهبان اقاجوان 

5- انباردار
6-منشی خانم 

7-بارستا
شرایط سنی 

حداکثر30سال 
09923076972

40
11
40
11

خرید ضایعات
 شــرکت های دولتی و غیر دولتی 
آلمینیــوم،  برنــج،  آهن،مــس، 
اســتیل وغیر.. با باالترین قیمت 

روز خریداریم.
09385196104 

    09155176489 
 09157606104 آزادی      

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

مشاغل گوناگون

خرید و فروش
ضایعات

درهای اتوماتیک

در و پنجره

آسانسورایزوگام و عایق کاری

گازرسانی



   افزایش 
4/5درصدی 
نرخ تورم 
خراسان رضوی   
رضا جمشیدی، 
رئیس سازمان 
مدیریت و 
برنامه ریزی 
خراسان رضوی 
گفت: نرخ تورم 
نقطه به نقطه استان 
در دی سال جاری 
56/2 درصد است که 
این رقم در مقایسه 
با ماه پیش از آن 
4/5درصد افزایش 
یافته است. 

هواشناسی

هشدار زرد 
هواشناسی 
خراسان  شمالی 
نسبت به 
سرمای شدید 

معاون توسعه و 
پیش بینی هواشناسی 
خراسان شمالی نسبت 
به کاهش محسوس 
دمای هوا در پایان هفته 
هشدار داد و گفت: در 
این زمینه هشدار سطح 
زرد صادر شد.
مهدی کمالی اظهار 
کرد: با فعالیت 
سامانه جدید بارشی 
در استان دمای هوا 
تا روز جمعه به طور 
محسوس کاهش 
می یابد. مردم استان 
در مناطق مختلف 
کاهش دمای هوا به 
میزان 8 تا ۱۲ درجه 
سانتیگراد را تجربه 
می کنند و افت دمای 
هوا به ویژه چهارشنبه 
شب و پنجشنبه شب 
اتفاق می افتد. تا صبح 
روز جمعه یخبندان، 
لغزندگی جاده ها 
و کاهش دید افقی 
پیش بینی شده است.
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افقی: ◾
۱. شترعرب – اثـــری از »امیرخسروی 
دهلوی« ۲. قوم اروپایی – جایگاه و رتبه – 
گیاه خورشتی 3. از انبیای الهی – پایه ها 
– تیراندازی 4. بیهوده – صــدای آن از 
دور خــوش اســت - سرمدی – خشکی 
5. مقابل »عمدی« - احسان و نیکی – 
قوم ایــران باستان 6. آش ســاده – کنایه 
از جرئت نداشتن اســت – بلندمرتبه 
7. چیدمان اشیای ویترین ، منزل و یا 
امثال آن - خرم و شاداب – محنت کش 
8.  نشانه  به جا مانده از کسی – نام  اسب 
»زورو« -  گندم سوده 9. جنبنده – وجود 
– محکم شده ۱0. از وسایل علم جغرافیا 
– اذکار زیرلب – تاب و توان ۱۱. رگی است 
در پشت پیوسته به دل – خوردن – خانه 
باستانی ۱۲. عدد سه قرن – طالی قالبی – 
نقطه ضعف – طایفه ای ایرانی ۱3.شفقت 
– آتشکده ای باستانی در کاشان – داغ 
۱4. از زبان های رسمی پاکستان – ششم 

عربی - قومی مارپرست در هندوستان 
۱5. مهاجم گلساز اروگوئه ای  سال های 
پیش تیم فوتبال اینترمیالن ایتالیا – 

مظهر نرمی

عمودی: ◾
۱. یکی از رهــبــران انــقــالب ۱95۲ مصر 
۲.نوعی جریده – بیشتر - ناخوش احوال 
ــه مــرکــزیــت  ــ 3. کــــشــــوری آســـیـــایـــی ب
»ویــن تــیــان« - چــوب خمیر پهن کن در 
گویش عوام – خراسان قدیم 4.عالمت 
مفعولی – مزاحم اینترنتی – نزدیک تر 
– بیماری و مــرض 5. گیاه فسیلی زنده 
– درگــیــری – از شــهــرهــای مهم کــانــادا 
6.دریــا - پیشوند ترکیبات هیدروژنی – 
ستاره دنباله دار 7. قصه گو - پول تركیه 
– بخشی از خــاک اســتــان مــازنــدران را 
دربر می گیرد 8.حیوان بیمار - مسن – 
کیف مسافرتی 9. ممکن بودن – پیمان 
ناقال – از خشکبار ۱0. ناقص - روز قبل 

ــام دادن ۱۱. میدان اسبدوانی و  – دشــن
نام شهری در کرمانشاه - پایین – اشعه 
مجهول ۱۲. ســاز شاکی- سمت راست 
– پس از »بحث« مــی آورنــد - پوستین 
۱3. بعید – معجزه کردن – واجب و الزم 
گرداندن ۱4. آهنگساز عصر خسروپرویز 
– بهشت ، فــردوس- خوراکی از گوشت 

۱5. سهل و ساده – ناس – اسم

جدول     8572
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ن غ م ه ه ا ی م ل و ا ن ا ن  
 2 ا م ر و د   خ ل ا ی ق   و ی س
 3 غ ی و ر   ک ن ا م   ص د ا ر ت
 4 ا ن ا   غ ا ی ی   ا ی ا ز   ا
 5 ف   ن ر د ه   م ت ل   ر ه ب ر
 6 ل ن   ب ا و ر   ل ه ا ت   م خ
 7   ه ژ ی ر   ا س و ا ر   س ب ا
 8 ب ا ی ع   پ د ر ا م   خ ز ا ن
 9 ن و د   ق ا م و س   ک ل ا ت  
 10 د ن   ت ی ن ر   ه ا ل و   م س
 11 ب د ی ع   د د ر   گ ی ت ا   ل
 12 ا   ا د م ا   س ک ا ک   ر ا م
 13 ز د و د ه   م ا ل ه   م ا ن ا
 14 ی ا ر   د ی ا ن ا   م ر د ا ن
 15   د ی ش ی خ ب ا چ ر ا غ ه م ی

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

دبیر جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی 
ایران گفت: از ابتدای دی ماه با توجه به برودت 
هوا و سرما شاهد بارش برف، مشکالت جاده ای، 
قطعی و کاهش فشار گــاز بــودیــم کــه ضریب 
اشغال اقامتگاه های بوم گردی استان را به صفر 

رساند.
صادق کاظمیان در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
حدود ۱40 اقامتگاه بوم گردی در خراسان رضوی 
وجود دارد که نزدیک یک ماه است دچار اختالل 
در کسب وکار شدند. بــرودت هــوا، مشکالت 
ــاز ضــریــب اشغال  ــاده ای و کــاهــش فــشــار گ جــ

اقامتگاه ها را به صفر رسانده بود.
وی با اشاره به تعطیلی برخی از هتل ها افزود: 
اقامتگاه های بوم گردی ماهیت متفاوتی نسبت 
ــد و مالکان  بــه هتل ها و میهمان پذیرها دارنـ
و بــهــره بــرداران در هــمــان اقــامــتــگــاه هــا زندگی 
می کنند. به همین دلیل تعطیلی این اقامتگاه ها 

امکان پذیر نیست، اما ضریب اشغال آن ها در 
شرایط خاص کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه اقامتگاه های بوم گردی سال های 
سختی را گذراندند، تصریح کرد: افزایش نرخ و 
تورم، سفر را از سبد معیشت خانوار حذف کرده 

و این اتفاق آسیب بزرگی به صنعت گردشگری 
از جمله اقامتگاه های بوم گردی وارد کرده است.

دبیر جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی 
ــران گفت: چندین ســال اســت به علت های  ای
مختلف از جمله کرونا و بالیای طبیعی مانند 

سیل، اقامتگاه های بوم گردی متضرر شدند و 
نیاز به حمایت از سوی نهادها و سازمان های 

متولی دارند.
کاظمیان در خصوص وضعیت اقامتگاه های 
بوم گردی در دوران نوروز تصریح کرد: در نوروز 
امسال قطعاً شرایط بهتر خواهد شد، اما به طور 
کلی باید منتظر کاهش تقاضای سفر به دلیل 
مشکالت معیشتی باشیم. از سویی مصادف 
شدن نوروز ۱403 و ماه رمضان در کاهش تعداد 

سفرها تأثیر زیادی خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه امید فعاالن گردشگری به 
ایامی مانند نوروز است، گفت: هر چند در نوروز 
استقبال مسافران بیشتر می شود اما استقبال 
۱5 روزه ضرر و زیان اقامتگاه های بوم گردی استان 
ــرد. تـــورم، افــزایــش قیمت  را جــبــران نخواهد ک
حامل های انرژی و دیگر مشکالت زیان هنگفتی 

به این اقامتگاه ها رسانده است.

دبیر جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی ایران:

ضریب اشغال اقامتگاه های بوم گردی در دی ماه به صفر رسید 

گردشگری

خبر

 وداع اهالی موسیقی سنتی 
با استاد حداد 

پیکر مرحوم استاد غالمحسن حداد، دوتارنواز 
مشهور و عــروســک گــردان نمایش های آیینی 
خراسان رضوی با حضور جمع زیادی از مردم 
شــهــر مشهد در قطعه هــنــرمــنــدان بهشت 

رضا)ع( مشهد به خاک سپرده شد.
به گــزارش تسنیم، استاد حداد دوشنبه شب 
در منزلش در مشهد به دلیل بیماری گوارشی 
که بیش از یک سال از آن رنج می برد در سن 
83 سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به دیار 

باقی شتافت.
حــداد از اســتــادان دوتــارنــواز خراسان رضــوی و 
دارای نشان درجــه سه هنر بــود، او همچنین 
خــوانــنــده اشــعــار موسیقی نــواحــی بــه شمار 
می رفت و در طول عمرش عروسک های زیادی 
بــرای نمایش های آیینی خراسان ساخت و با 
آن ها در نمایش های گوناگون که معروف ترین آن 

»آهوبره« است به ایفای نقش پرداخت.
استاد حداد افتخارات بسیاری در جشنواره های 
ملی و بین المللی داشت و به سه زبان فارسی، 
کردی و ترکی مسلط بود و ترانه های محلی زیادی 
به این زبان ها سرود که نام اهل بیت)ع( به ویژه 

امام رضا)ع( در سراسر آن ها موج می زند.

آبرسانی سیار به ۷۳ روستای 
خراسان شمالی

مــدیــر عــامــل شــرکــت آب و فــاضــالب خــراســان 
شمالی از آبرسانی سیار به 73 روســتــای این 

استان خبر داد.
ــا ایــســنــا، اظــهــار  رضـــا نعیمی در گــفــت وگــو ب
کــرد: عــالوه بر آن ۲90 روستا در این استان با 
جمعیت ۱95 هــزار و 658 نفر نیز با مشکل 
کمبود آب مواجه هستند. نوسازی شبکه های 
فــرســوده، افزایش تــوان تأمین و توزیع آب از 
طریق افزایش مخازن و اجرای خطوط انتقال و 
تأسیسات الزم و حفر و تجهیز چاه های عمیق 
از جمله راهکارهای مقابله با مشکل کم آبی در 

روستاهای این استان است.
وی گفت: 7هــزار و ۱00 کیلومتر طــول خطوط 
انــتــقــال آب و شبکه تــوزیــع اســـت کــه حــدود 
ــرای اصــالح هر  ــوده و ب 30درصـــد آن فــرســوده ب

کیلومتر یک میلیارد تومان نیاز است.
به گفته وی در مجموع بــرای اصــالح خطوط و 
شبکه های فرسوده، ۲ هزار و ۲00 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است.

 رفع خطر ۹۰ گود مشهد 
در حال پیگیری است

مدیر نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون 
مـــاده ۱00 شــهــرداری مشهد گــفــت: بــا توجه 
به گودهای پرخطری که از قبل باقی مانده و 
گودهایی که امسال شناسایی شده، در حال 
حــاضــر رفـــع خــطــر 90 گـــود در حـــال پیگیری 
است که تمام مالکان آن ها مشخص هستند. 
اگــر مالک، گودها را رفــع خطر و فعال نکند، 

شهرداری باید ورود پیدا کند.
مسعود ایاز در گفت وگو با ایسنا در خصوص 
وضعیت گودهای خطرناک در مشهد اظهار 
کرد: در سال ۱40۱ حدود 70 گود خطر جدید 
شناسایی شده که تاکنون 36 مورد رفع خطر 
شــده اســـت. در ســال هــای مختلف گــودهــای 
مختلف رفع خطر شده که در سال ۱399 تعداد 

آن 49 و در سال ۱400، 39 مورد بوده است.
وی افزود: با توجه به گودهایی که از قبل باقی 
مــانــده بــود و گودهایی کــه امــســال شناسایی 
شــده، 90 گود در حال پیگیری است که تمام 
مالکان آن هــا مشخص هستند. اگــر مالک، 
گودها را رفع خطر و فعال نکند، شهرداری باید 

ورود پیدا کند.
ــرد: مــا در هــر ســاخــت و ســازی  ــ ــیــان ک ــاز ب ــ ای
کــه تعطیل مــی شــود و 6 مــاه از رهــا شــدن آن 
مــی گــذرد، در صورتی که کارشناسان آن هــا را 

خطرناک تشخیص دهند، ورود می کنیم.

خبرخبر
روزروز

تأکید بر رصد و پایش مداوم بازار و نانوایی ها 
فرماندار خوسف بر رصد و پایش مداوم بازار و نظارت بر 

نانوایی ها در شرایط فعلی تأکید کرد.
محمدعلی ایمانی اظهار کرد: در راستای تأمین منافع و 
تأمین نان مردم همه نانوایی ها ملزم به رعایت یک روز 
تعطیلی در هفته بوده و در ایام مرخصی سهمیه آرد 

نانوایی باید به نانوایی های مجاور تخصیص پیدا کند.

به گــزارش ایسنا، وی با بیان اینکه باید ساعات کار، 
تعطیلی ها و شماره های اعــالم تخلفات و بازرسی در 
مقابل هر نانوایی درج شود، یادآور شد: تأمین نیازهای 
اساسی و روزمره مردم برای ما بیشترین اهمیت را دارد. 
ایمانی ضمن اشاره به ضرورت ایجاد راه اندازی مجتمع 
نانوایی، خواستار شورایی مشترک متشکل از صنعت، 

معدن و تجارت، اصناف و جهاد کشاورزی شهرستان 
ــرای تعیین میزان پخت در یک ساعت مشخص و  ب

نظارت بر روند فعالیت نانوایی ها شد.
فرماندار شهرستان خوسف با تأکید بر اینکه در بحث 
تنظیم بازار باید تمامی اقالم و کاالهای اساسی به صورت 
۱00 درصد جذب شود، خواستار توزیع اقالم در دورترین 

نقاط شهرستان شد. ایمانی با اشاره به دستور استاندار 
بر این موضوع که آنچه در استان مصوب می شود باید به 
صورت متناظر در شهرستان ها اجرا شود، خاطرنشان 
کرد: آنچه در شهرستان نیز مصوب می شود مانند قانون 
الزم االجرا بوده و در صورت اجرا نشدن، دستگاه مسئول 

باید پاسخگو باشد.

ورزش
    دعوت هفت بانوی خراسان رضوی 

به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر 
رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن 
خراسان رضوی گفت: هفت بانوی ورزشکار 

خراسان رضوی با قرار گرفتن در جمع ۱6 بازیکن 

برتر کشور، به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر 
دعوت شدند.

مصطفی صفایی در گفت وگو با ایرنا افزود: اینکه 
حدود نیمی از دعوت شدگان به تیم ملی بسکتبال 
با ویلچر بانوان کشور از خراسان رضوی هستند 

نشان از ظرفیت زیاد بانوان معلول خراسان 
رضوی در این رشته ورزشی دارد.

وی ادامه داد: در این اردو، مهدیه روحانی، ندا 
بلوچی، رقیه صالحی، مهسا سعادت، فتانه پورآت، 

طاهره اوژند و فاطمه موالیی حضور خواهند 

داشت تا خود را برای رقابت های پاراآسیایی 
چین 2۰2۳ آماده کنند. رئیس هیئت جانبازان 

و معلوالن خراسان رضوی گفت: این اردو از 
۱4بهمن ۱4۰۱ به مدت یک هفته در محل تمرین 

فدراسیون مربوط در تهران برگزار خواهد شد.

طاهره فجر داودلـــی   
رئیس اتحادیه فروشندگان 
و ســازنــدگــان طـــال، جــواهــر و 
نقره مشهد گفت: صــادرات 
طالی ساخته شده به شدت 
می تواند کمبود ارز در کشور را 
جبران کند، واردات شمش طال، نقره و پالتین، 
عــوارض و مالیات نــدارد و طرح واردات آزاد به 
صورت یک سال آزمایشی در حال انجام است 

اما در صادرات محدودیت داریم.
یوسف تقی زادگان در گفت وگو با قدس خراسان 
اظهار کرد: سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با هم 
تفاوت دارند که سنگ های قیمتی مانند زمرد، 
الماس، یاقوت و سنگ های نیمه قیمتی مانند 

فیروزه و انواع عقیق است.
وی افـــزود: کانی های سخت مانند الــمــاس از 
جنس کربن است و تراش آن نیازمند دستگاه 
و تکنیک اســت، تــراش سنگ های قیمتی در 
کشورهایی مثل هند و پاکستان انجام می شود، 
ــراش سنگ های قیمتی خیلی  دستگاه های ت
حساس است و ما به دلیل تحریم نتوانستیم 
ایــن دستگاه ها را وارد کنیم و کم کم در حال 
حــرکــت بــه ایــن سمت هستیم کــه اتفاق های 
خوبی را رقم بزنیم و ایجاد رشته های دانشگاهی 

از جمله این اقدام هاست.
وی اظهار کــرد: در پیگیری های شهر جهانی 
گوهر سنگ ها پیشنهاد شده تراش سنگ های 
قیمتی در خود ایران انجام شود و اگر این اتفاق 
بیفتد، بازخورد خیلی خوبی دارد و موجب رونق 

تولید و اشتغال زایی می شود.
ــــزود: در مــرحــلــه ای هستیم که  تــقــی زادگــان اف
سنگ های نیمه قیمتی از کشورهای اطــراف به 
صورت کیسه ای وارد و تراش آن در مشهد انجام 
می شود و این اتفاق یک فرصت عالی است که 
می توان برای سودآور بودن آن در درازمدت هم 

برنامه داشت.
وی عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت طال، 
مصرف نقره در مشهد رو بــه افــزایــش است 
و بـــازار طــال بــه شــدت راکــد شــده و بسیاری از 

مردم برای سرمایه گذاری اقدام به خرید طالی 
مستعمل می کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال، 
جواهر و نقره مشهد گفت: با خیلی از مسئوالن 
ــودآوری  نشست داشــتــیــم و دربــــاره بحث ســ
صادرات طال و جواهرات توضیح داده ایم و اکنون 

بهترین زمان برای صادرات است.
وی در ادامه عنوان کرد: از اول شهریور امسال 
واردات شمش طال، نقره و پالتین به ایران آزاد 
شد و با توجه به آزاد بودن واردات اگر جواهرات 
ساخته شده به کشورهای حوزه خلیج فارس و 

منطقه صادر کنیم زیان نمی کنیم.
تقی زادگان متذکر شد: اگر واردات و صادرات 
همزمان اتفاق بیفتد با توجه به راکد بودن بازار 
داخلی خرید و فروش طال و جواهرات، تولید در 
بحث صــادرات رونــق می گیرد و ایــن کــار سبب 
می شود چرخ تولید داخلی بچرخد و از سوی 
دیگر هر میزان خروجی طــال، نقره و پالتین با 
توجه به آزاد بودن واردات این فلزات قیمتی به 

کشور جبران شود.
صادرات طالی ساخته شده به شدت می تواند 
کمبود ارز در کــشــور را جــبــران کــنــد، واردات 

ــوارض و  شمش طال، نــقــره و پالتین گــمــرک، عـ
مالیات نــدارد و ایــن طــرح به صــورت یک سال 

آزمایشی در حال انجام است.
ــادرات نقره  ــزود: بــه صــورت چمدانی صـ وی افـ
تا 3کیلوگرم آزاد است و این اتفاق در صورتی 
می افتد که توسط صادرکننده ایرانی صورت 
نگیرد. تمامی ایــرادهــای این طرح در جلسات 
ــه شـــده اســـت امــا  ــ ــه مــســئــوالن ارائ مــتــفــاوت ب

متأسفانه آثاری ندیدیم.
تقی زادگان عنوان کرد: مشهد هم شهر جهانی 
گوهر سنگ هاست و هم اینکه بیشترین میزان 
تولید نقره کشور در مشهد اتفاق می افتد و 
در دنیا چین این مقام را دارد. ما می خواهیم 
برای تایلند و هند در زمینه تراش گوهرسنگ ها 
رقیب باشیم. وقتی صحبت از گوهر می کنیم 
یعنی جواهرات، الماس، برلیان، زمرد و زبرجد 
که باالترین ارزش را دارنـــد، در زمینه طراحی 
جــواهــرات پیشرفت خوبی داشته ایم و از کل 
کشور و جهان هم پیشنهاد شرکت در طراحی ها 

را داشته ایم.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال، 
جــواهــر و نــقــره مشهد گــفــت: اتــحــادیــه طــال و 
جواهر مشهد به دنبال ایجاد شهرکی است 
ــم،  ــرای آن چند نقطه را هــم در نظر داری کــه ب
در سال های 84 و 86 وعــده ایــن شهرک را به 
ما دادنــد اما اتفاقی نیفتاد. مهم ترین بحث 
در ایجاد ایــن شهرک توجه به مــوارد زیست 
محیطی و امنیتی اســـت چـــون در ساخت 
جواهرات از سیانور و آبکاری استفاده می شود 
ــزام به  و هــر محلی کــه در نظر گرفته شــود الـ

رعایت موارد زیست محیطی داریم.
تــقــی زادگــان تصریح کــرد: سنگ هایی به اسم 
ســی وی دی در حال وارد شدن است که تولید 
ایــن سنگ ها به صــورت آزمایشگاهی اســت و 
تشخیص آن ها با دستگاه هایی صورت می گیرد 
که به شدت حساس هستند اما به دلیل گرانی و 
تحریم این دستگاه های تشخیصی را نداریم که 
اگر چند دستگاه وارد کشور بشود از ضرر مردم 

در این زمینه جلوگیری می شود.

 رئیس اتحادیه فروشــندگان و ســازندگان طــا، جواهر و نقره مشــهد: 
در مرحله ای هستیم که سنگ های نیمه قیمتی از کشورهای اطراف به صورت 
کیسه ای وارد و تراش آن در مشهد انجام می شود و این اتفاق یک فرصت عالی 

است که می توان برای سودآور بودن آن در درازمدت هم برنامه داشت.
گزيدهگزيده

ترمز تولید با محدودیت صادرات کشیده شد

کسادی تجارت جواهرات 
در شهر گوهر سنگ ها!


