
کار در پزشکی قانونی 
به جای حبس

فاضالب فروشی و استفاده 
از اراضی حاشیه کشف رود ممنوع است

مدیرعامل آب منطقه ای در گفت وگو با قدس:حکم جایگزین جالب برای یک مجرم

دو،  کیفری  ــاه  دادگـ شعبه 146  قاضی  رأی  با 
عامل نگهداری مشروبات الکلی، به جای تحمل 
به مــدت 540 ساعت  مــاه حبس تعزیری،   6
انجام امور خدماتی در اداره کل پزشکی قانونی 
خراسان رضــوی محکوم شــد. حسب گــزارش 
مرجع انتظامی، آقای وحید... به اتهام نگهداری 
مشروبات الکلی )دست ساز( تحت تعقیب قرار 

گرفته که مشارالیه...

اسفبار  وضعیت  از  گــزارشــی  گذشته  هفته 
کشف رود در محدوده چرمشهر منتشر کردیم 
جایی که قرار بود طرح ساماندهی در آنجا اجرا 
شود ولی باز هم به آینده موکول شده و صدای 
موتور تلمبه ها که فاضالب را راهی مزارع می کنند 
همچنان شنیده می شود. برای بررسی بیشتر 
موضوع این بار به سراغ متولیان آن در شرکت 

آب منطقه ای استان... .......صفحه 4 .......صفحه 3 
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تصویری از صف دریافت مرغ با نرخ مصوب، دیروز میدان استقالل مشهد

»خراسان شمالی« دروازه  ورود ارمنستان به آسیای میانه
عجیب اما واقعی 

 کودک 11 ساله 
حساب مادرش را 

خالی کرد!

.......صفحه 3 

.......صفحه 4 

توزیع هر روزه 500 تن مرغ 
با قیمت مصوب در استان

با وجود صف های 
طویل، خروج روزانه 
10 هزار مرغ با مجوز 

ستاد تنظیم بازار 
ازخراسان رضوی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: از 
لحاظ تولید مرغ در استان هیچ مشکلی وجود ندارد، از 
این رو دستگاه های نظارتی با بررسی مستندات، مقصر 
واقعی ایجاد صف برای مرغ به قیمت 20هزارو 400 تومان 
را به مردم معرفی کنند. وی در پاسخ به این پرسش که 
اگر به اندازه کافی مرغ با این قیمت وجود دارد چرا شاهد 
صف های طوالنی در استان برای دریافت مرغ هستیم، 
است؛  داده  رخ  دلیل  دو  به  موضوع  ایــن  کــرد:  تصریح 
نخست اینکه به دلیل افزایش قیمت مرغ در هفته های 
در  و  بودند  کــرده  اجتناب  مــرغ  از خرید  مــردم  گذشته 

روزهای اخیر برای خرید مرغ تنظیم...

سفیر ارمنستان در بجنورد عنوان کرد

.......صفحه 2 

والــدیــن  از غفلت  بــا اســتــفــاده  ــودک 11 ســالــه مشهدی  کـ
5۹میلیون تومان را صرف بازی های اینترنتی کرد. سرهنگ 
جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا خراسان رضوی به باشگاه 
خبرنگاران گفت: پس از شکایت خانمی مبنی بر برداشت 

مبلغ 5۹ میلیون تومان از حساب...

در 11 ماه سال جاری محقق شد

کشف 966 میلیارد ریال کاالی 
قاچاق در خراسان رضوی 

کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضــوی گفت: در 11 ماه امسال ۹66 
میلیارد ریال کاالی قاچاق در بنگاه های اقتصادی استان 
کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

افزایش سه برابری داشته است.
ایرنا میزان کشفیات  با  بیاتی در گفت وگو  بخشعلی 
کاالی قاچاق 11 ماه سال گذشته را ۳۲0 میلیارد ریال 
ذکر و بیان کرد: در 11 ماه امسال ۲۹ هزار و 600 مورد 
بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کاال، باراندازهای کاال 
مانند باربری ها و مراکز عمده فروشی کاال در استان انجام 
شده است. وی ادامه داد: از بازرسی های مزبور، تعداد ۲5 
هزار و 1۳1 مورد به صورت گشت مشترک با دستگاه های 
اجرایی مانند اطالعات سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف 
و اتحادیه های صنفی بوده است که به طور متوسط در 
هر ماه ۲ هزار و 6۹0 مورد بازرسی در استان انجام گرفته 
است. کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوی گفت: از مجموع ۹66 میلیارد 
ریال کشف کاالی قاچاق در استان، 6۳۳ میلیارد ریال از 
محل گشت های مشترک با دستگاه های اجرایی انجام 
گرفته و از کل کاالهای قاچاق مکشوفه، ۷5۲ میلیارد ریال 
مربوط به مشهد مقدس و ۲14 میلیارد ریال مربوط به 

سایر شهرستان های خراسان رضوی است.

 فیلمسازان جوان خراسان رضوی
افتخار آفرینی کردند

راهیابی چهار فیلم  کوتاه مشهدی 
به جشنواره های بین المللی

چهار فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان مشهد به 
جشنواره های بین المللی راه یافتند.

ــاه  ــوت ــم هــای ک ــل ــی ــــن، ف ــالی ــ ــدس آن ــ ــزارش ق ــ ــ ــه گ بـ
مرحله  به  کافی  سامان  کارگردانی  به  »مرسانا« 
ایتالیا،  نوستالژی  فیلم های  نیمه نهایی جشنواره 
مرتضی نیا  ریحانه  کــارگــردانــی  بــه  »بریسبال« 
آلیس  »مــن  آمــریــکــا،  فیلم  مــدیــا  بــه جــشــنــواره 
به  اســت«  عجایب  سرزمین  اینجا  ولی  نیستم 
به  سلیمانی  احمدی  مهدیه سادات  کارگردانی 
نوستالژی  فیلم های  جشنواره  نیمه نهایی  مرحله 
ایتالیا و »معجزه« به کارگردانی سامان کافی به 
پاکستان   GANDHARA فیلم   آنالین  جشنواره 

یافتند. راه 

خبرخبرخبرخبر

ــاه اجتماعی  ــر تــعــاون، کــار و رف مــعــاون وزی
گــفــت: بـــراســـاس وظــیــفــه، بــهــزیــســتــی به 
کودکان  از  حمایت  و  پــذیــرش  شناسایی، 
کار می پردازد، اما مردم هم در این موضوع 
مهم به عنوان یک وظیفه اجتماعی دخیل 

هستند.
به گزارش  فارس، وحید قبادی دانا پیش  از  
ظهر دیــروز در کنفرانس تخصصی حقوق 
کودک که در بجنورد برگزار شد با بیان اینکه 
کشورهای  از  مهاجرانی  در  حــال  حــاضــر 
همسایه به صورت قانونی و غیر قانونی به 
ایران می آیند که مدارک الزم را ندارند اظهار 
کرد: بیش از ۸0 درصد کودکان کار کشور 
غیرایرانی اند که 60 درصد آن ها فاقد مدارک 

هویتی الزم هستند.
وی گفت: باید دولت به مشکالت کودکان 
در معرض خطر رسیدگی کند، ضمن اینکه 
بر اساس وظیفه، بهزیستی به شناسایی، 
پذیرش و حمایت از کودکان کار می پردازد، 
اما مردم هم در این موضوع مهم به عنوان 

یک وظیفه اجتماعی دخیل هستند.
ــواده نخستین  بــه اینکه خــان ــاره  بــا اشـ وی 
کودکان  حقوق  از  صیانت  ــرای  ب را  رسالت 
داشته و پدر و مادر مهم ترین مدافع حقوق 

کودکان هستند و این مهم منطبق بر فرهنگ 
ایرانی و اسالمی کشور نیز هست، گفت: حق 
بــرخــورداری از سالمت و تحصیل دو اصل 
مهم بــرای کودکان و نوجوانان بــوده، ضمن 
اینکه ایجاد محیط و شرایط مناسب برای 
سالمت اجتماعی، معنوی و جسمی از دیگر 
حقوق کودکان بوده که در برخی از مواقع این 

موضوع ممکن است به خطر بیفتد.
راه هــای مناسب  از  اینکه یکی  بیان  با  وی 
برای تسهیل حقوق کودکان، تصویب قانون 
مجلس  در  نوجوانان  و  اطفال  از  حمایت 
شورای اسالمی است، عنوان کرد: با توجه 
به اینکه این قانون بیش از یک دهه معطل 
ارائــه خدمات  بــرای  اکنون  بــود، هم  مانده 
مناسب، دستگاه ها در اجرای این قانون باید 

رابطه تنگاتنگی با  هم داشته باشند.
قبادی دانا با اشاره به وضعیت مخاطره آمیز 
این کودکان بر اســاس قانون مصوب  بــرای 
بــه اینکه  تــوجــه  بــا  ــادآور شــد:  ــ ی مجلس، 
بی توجهی به این موارد مشکالت بسیاری 
را به وجود می آورد باید زمانی  که کودک یا 
قرار می گیرد، طبق  این شرایط  در  نوجوان 
فــوری  ــدام هــای  اق شرعی  و  قانونی  وظیفه 

انجام شود.

ابــوالــفــضــل جــغــتــایــی بــا دریـــافـــت کــارت 
ــه  عـــنـــوان  ــ ــیـــط  بـــــــان« بـ ــار مـــحـ ــ ــی ــ ــم »هــ
رسماً  مشهدی  جانورشناس  کوچک ترین 

همیار محیط  بان شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت 
ــوی، صبح  رضــ خــراســان  محیط  زیــســت 
دیروز در حاشیه بیست و دومین همایش 
که  کشوری  سبز  صنایع  از  تجلیل  ملی 
و  رئیس جمهور  معاون  برخط  حضور  با 
زیست  محیط   حفاظت  ســازمــان  رئیس 
جغتایی  ابوالفضل  از  شد،  برگزار  کشور 
ــوم بــه  ــوســ ــ ــت و م ــسـ ــط  زیـ ــعـــال مــحــی فـ
تجلیل  مشهدی«  کوچک  »جانورشناس 

شد.
مدیرکل حفاظت محیط  زیست خراسان 
ــوی بـــا اشــــاره بـــه ایــنــکــه بـــه اعــتــقــاد  رضــ
از  روان شناسان »تعلیم و تربیت کودکان 
ارتباط  برقراری  و  مستقیم  تجربه  طریق 
کاربرد  با  و  آغاز می شود  اطراف  با جهان 
و  فعالیت  طــریــق  از  و  مختلف  ــواس  حـ
ــورت مـــؤثـــری به  ــا بـــه  صــ ــ آزمـــایـــش، آن ه
مـــی پـــردازنـــد« گفت:  فــعــاالنــه  ــادگــیــری  ی
مورد  در  مولد  و  منطقی  تفکر  از  کــودک 
ما  می برد  لذت  واقعی  پدیده های  و  اشیا 

به  ابوالفضل  در  را  تجربی  قابلیت  ایــن 
عینه مشاهده کردیم.

تورج همتی با اشاره به اینکه دانسته های 
شــنــاخــت  در  1٢ســــالــــه  نــــوجــــوان  ـــن  ــ ای
است،  کــرده  متحیر  را  همه  حیات وحش 
در  ابوالفضل  کــه  نخست  روز  از  افـــزود: 
برنامه تلویزیونی از احساس خود از تنوع 
ارتــبــاط  ــن  ای اســت  گفته  سخن  زیستی 
مــردمــی  مــشــارکــت  و  آمــــوزش  اداره  بــیــن 
و  وی  با  استان  محیط  زیست  حفاظت 
خانواده اش برقرار شده و در این خصوص 
توسعه  و  تسهیل  برای  الزم  حمایت های 

آموزش برای وی صورت گرفته است.
»همیار  کــارت  دریافت  با  مراسم  این  در 
رئیس  مــشــاور  امــضــای  بــه  محیط  بـــان« 
انتظامی و فرمانده یگان  سازمان در امور 
حفاظت محیط  زیست کشور، ابوالفضل 

جغتایی رسماً همیار محیط  بان شد.
ابوالفضل جغتایی ساکن و  گفتنی است 
متولد مشهد )1۳۸۷( است. او یک فعال 
عالقه مندی اش  حـــوزه  و  محیط  زیــســت 
ــت و چـــنـــدی پــیــش  ــ حـــیـــات وحـــش اسـ
بــرنــامــه  ــه  ب پـــای او را  ــادش  ــ اطـــالعـــات زی

تلویزیونی »شگفت انگیزان« باز کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

دولت باید به مشکالت کودکان 
در معرض خطر رسیدگی کند

با تأیید فرمانده یگان حفاظت محیط  زیست کشور

کوچک ترین جانورشناس مشهدی 
»همیار محیط  بان« شد

iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r

چهار شنبه  13 اسفند 1399

 19 رجب 1442  
 3 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9480  
ویژه نامه 3859 

کاش هیچ روستایی 
شهر نشود 

از نماینده مــردم قوچان در مجلس  دیــروز خبری به نقل 
شورای اسالمی منتشر شد که او از موافقت اصولی اولیه 
تبدیل دو روستای شهر کهنه و مزرج به شهر خبر داده بود.
تبدیل  ــرای  ب پیگیری  اســت  گفته  آذری  علی  که  طــور  آن 
آلماجق به شهر هم ادامــه دارد تا این روستاها نام شهر 

بگیرند و دالیل به ظاهر مثبتی...

یادداشتیادداشت
علی محمدزاده
annotation@qudsonline.ir

.......صفحه 4 

مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
 تاریخ انتشار: 1399/12/13

بدینوس��یله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا 
در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت تعاونی 
مسکن مهر 28 مشهد در ساعت 8 صبح روز یکشنبه 
1399/12/24 در محل قاضی طباطبایی 8 پالک 14/1 
در زمان مقرر حضور به هم رس��انید و طبق ماده 19 
آیین نام��ه اجرای مجامع عمومی در صورتیکه حضور 
عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق رأی خود 
را به موجب وکالتنامه به عضو دیگری واگذار نماید. 
ضمنًا تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و 

هر شخص غیر عضو یک رأی می باشد.
دستورجلسه:

تغییر م��اده پنج اساس��نامه )تمدید م��دت فعالیت 
شرکت تعاونی(

ع هیئت مدیره شرکت تعاونی مهر 28 مشهد  9
91
26
19

 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
م��اده 13 آئی��ن نام��ه مالی ش��هرداری ها 
تعداد س��ه غرف��ه جدید االح��داث عرضه 
می��وه و تره ب��ار واقع در می��دان بار را از 
طریق مزایده کتبی به صورت اس��تیجاری 
ب��ه بخ��ش خصوص��ی واگ��ذار نمای��د ل��ذا 
متقاضی��ان م��ی توانن��د جه��ت دریاف��ت 
اسناد ش��رکت در مزایده به سامانه ستاد 
مراجعه ویا جهت کس��ب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن 05157222276تماس حاصل 

نمایند.
بهزادیان سرپرست شهرداری گناباد ,ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن دارابام پارت آگهی مزایده کتبی شهرداری گناباد
 تاریخ انتشار :13 / 1399/12

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن دارابام پارت روز دو شنبه مورخ  1400/01/16 
ساعت 9 صبح در محل ابتدای جاده طرقبه نرسیده به ویالشهر سمت چپ هتل ثامن برگزار خواهد شد.  از کلیه 
اعض��اء محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند طبق م��اده 19 آیین نامه اجرایی مجامع عمومی می توانند حق 
رأی خ��ود را به موج��ب وکالت کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند . در این ص��ورت آرای وکالت هرعضو حداکثر 
3 رای و غی��ر عض��و یک رأی خواهد بود . اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل خود باید از س��اعت 8 
الی 12 روزهای زوج تا قبل از برگزاری مجمع به محل دفتر پروژه ش��رکت تعاونی )گلبهار- مهرگان 13 – مجمتع 
دارابام پارت ( مراجعه و پس از تایید وکالت نامه مزبور توسط مقام مجاز برگه ورود به مجمع برای فرد نماینده 
صادر گردد. همچنین درصورت ضرورت و برای پاس��خگویی به سواالت اعضای محترم می توانند با شماره تلفن 

09039720402 تماس حاصل نمایند .
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت تعاونی برای سال مالی 1398

2- اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه وگزارش ویادداش��ت های مالی حسابرس��ی شده مربوط به عملکرد سال 1398       
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 1399

4- طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه شرکت تعاونی منتهی به 1398/12/29
5- طرح و تصویب گزارش کارشناسی رسمی دادگستری درمورد ارزیابی سهم آورده اعضا به استناد تبصره 3 

ماده 53 اساسنامه شرکت تعاونی       6- انتخاب اعضأ اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
7- انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفربازرس علی البدل برای سال مالی 1400

ضمنا" داوطلبان س��مت هیئت مدیره وبازرس حداکثر ظرف مدت 7 روز ازانتش��ار این آگهی و مراجعه به دفتر 
پروژه ش��رکت تعاونی مدارک خود را تس��لیم هیئ��ت مدیره نمایند درغیر این ص��ورت هیچگونه عذری ازطرف 

,ع هیئت مدیره شرکت تعاونی دارابام پارتکاندیدا پذیرفته نیست.
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سفیر ارمنستان در بجنورد عنوان کرد

»خراسان شمالی« دروازه  ورود ارمنستان به آسیای میانه
ــران  ــورد: ســفــیــر ارمــنــســتــان در ایـ ــجــن ب
گفت: وجود مرز مشترک زمینی کشور 
برای  مهم  رکــن  یک  ایــران  با  ارمنستان 
برقراری بیشتر ارتباطات است و خراسان 
شمالی می تواند دروازه ورود ارمنستان به 

آسیای میانه باشد.
بازرگانان  تومانیان در نشست  آرتاشس 
اقــتــصــادی خــراســان شمالی  فــعــاالن  و 
اظهار کرد: پیش از سفرم دیگران سؤال 
خــراســان شمالی  فاصله  کــه  مــی کــردنــد 
ــت چــرا  ــاد اسـ ــ بــا ارمــنــســتــان خــیــلــی زی
می خواهید با آنجا کار کنید و من گفتم 
مدیر ارشد آن استان بسیار عالقه مند به 
همکاری است و بیشتر به خاطر شخص 
اوست؛ مطمئن هستم طرز فکر استاندار 
زیرمجموعه  مدیران  به  خراسان شمالی 

وی سرایت کرده است. 
ــادی  وی افـــــزود: ســفــرهــای اســتــانــی زیـ
مانند  استانی  تاکنون هیچ  اما  داشته ام 

خراسان شمالی پیگیر کار نبوده اند.
ایــران  و  ارمنستان  داد:  ادامــه  تومانیان 
جمله  از  زمینه ها  همه  در  مــی تــوانــنــد 
ــاری، گـــردشـــگـــری، ســرمــایــه گــذاری  ــجـ تـ
و... همکاری  مشترک، کشاورزی، آی تی 

کنند. 
همچنین  همکاری  ایــن  کــرد:  اظهار  وی 
می تواند به این گونه باشد که ارمنستان 
کشورهای  با  شمالی  خراسان  طریق  از 
همجوار از جمله ترکمنستان، افغانستان، 
را گسترش  همکاری خود  و...  پاکستان 

دهد.
روابط  اینکه  بیان  با  تومانیان  آرتاشس 
دولتی  در بخش های  ارمنستان  و  ایــران 
و خصوصی توسعه یافته، گفت: یکی از 
محورهای همکاری بین ایران و ارمنستان 

در حوزه انرژی و گاز است.
وی بـــا تــأکــیــد بـــر ایــنــکــه بــیــن ایـــــران و 
برقرار  خوبی  تجاری  ارتــبــاط  ارمنستان 

است، ادامه داد: 
بانکی  نــظــام  دارای  ارمــنــســتــان  کــشــور 
پیشرفته ای است که می توانیم خدمات 
بین المللی  اســتــانــداردهــای  بــا  را  بانکی 

انجام دهیم.
تومانیان با بیان اینکه تحریم ها در ایران 
موجب شده تا تاجران نتوانند در بحث 
باشند،  داشــتــه  مالی  ــراودات  ــ م تــجــارت 
تصریح کرد: اما تاجران ایرانی می توانند 
با ثبت شرکت در ارمنستان و با استفاده 
با  ارمنستان  در  خود  تجاری  از شریک 
هر ارزی که بخواهند حساب بانکی باز 
را  مالی خود  و  تجاری  مبادالت  و  کنند 
انجام دهند و از سوی دیگر هر زمانی که 
بخواهند می توانند وجه خود را برداشت 

کنند.

 تسهیل مراودات »
بین تاجران استان و ارمنستان

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار 
خـــراســـان شــمــالــی نــیــز گــفــت: تسهیل 
مــراودات بین تاجران خراسان شمالی و 
نتیجه سفر  مهم ترین  ارمنستان  کشور 
دوروزه سفیر جمهوری ارمنستان خواهد 

بود.
علی بیگ زاده افزود: خراسان شمالی به 
کشور  با  بسیاری  شباهت  اقلیم  لحاظ 

سرمایه  مــهــم تــریــن  و  دارد  ارمــنــســتــان 
آن نـــیـــروی انــســانــی اســــت. مــقــدمــات 
استان های  از  یکی  بین  خواهرخواندگی 
خراسان  بــا  ایـــروان  ترجیحاً  ارمنستان 
شمالی در دست بررسی است، همچنین 
کــشــور ارمــنــســتــان بــــرای ایـــجـــاد دفــتــر 
همکاری بین تجار نیز اعالم آمادگی کرده 

است.
کشاورزی  بیگ زاده صادرات محصوالت 
ارگــانــیــک و تقویت حـــوزه گــردشــگــری و 
کشور  و  استان  بین  گردشگری  صنعت 

ارمنستان را مورد تأکید قرار داد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی نیز 
تجاری  مـــراودات  افزایش  و  گسترش  بر 
بین استان و کشور ارمنستان تأکید کرد و 
زمینه سرمایه گذاری را مناسب دانست.

خواهرخواندگی  تحقق  پورآبادی  سعید 
ــروان ارمــنــســتــان،  ــ ــ بــجــنــورد بـــا شــهــر ای
فراسرزمینی  کشاورزی  برای  برنامه ریزی 
زمینه  در  ــراوان  ــ ف ظرفیت های  وجـــود  و 
کشاورزی و گردشگری در خراسان شمالی 
توانمندی های  و  فرصت ها  جمله  از  را 

استان عنوان کرد.

 ایجاد دفتر تجاری »
در خراسان شمالی

دیــدار  در  نیز  شمالی  خــراســان  استاندار 
گسترش  بــر  ارمنستان  جمهوری  سفیر 
بین  تمامی حوزه ها  در  روابــط همه جانبه 
این استان با کشور ارمنستان تأکید کرد 
و گفت: در قالب امضای تفاهم نامه و در 
یک بازه زمانی مشخص می توانیم به تمام 

تعهدات خود عمل کنیم.
محمدعلی شجاعی خواستار ایجاد دفتر 
تاجران  بــرای  خــراســان شمالی  در  تجاری 
تــاجــران این  ــرای  ب ارمــنــی و در ارمنستان 
ارائــه  و  تجاری  هیئت های  تبادل  استان، 
کاالهای تولیدی کشور ارمنستان در قالب 
برگزاری نمایشگاه در این استان و تولیدات 

استان در آن کشور شد.  
استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر خراسان شمالی به ۲۰ کشور 
اروپایی و آسیایی صادرات دارد و خوشحال 
و  انسانی  نــیــروی  بحث  در  شــد  خواهیم 
صادرات با کشور ارمنستان سهیم باشیم و 
امیدواریم نقش تاجران خراسان شمالی در 

کشور ارمنستان پررنگ تر باشد.

مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی:

 138 مرکز نیکوکاری 
در استان فعال اند

بجنورد: مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی از 
فعال بودن 138 مرکز نیکوکاری در استان خبر داد 
و گفت: جشن نیکوکاری امسال در روزهای 13، 1۴ 
و 1۵ اسفند در مدارس، پایگاه های سطح استان و 

میعادگاه های نماز جمعه برگزار می شود.
مــجــیــد الـــهـــی راد اظـــهـــار کـــــرد: شـــمـــاره کـــارت 
۶۰3۷۹۹۷۹۵۰۰3۰۶1۰، سامانه ۰۵8*88۷۷*، تلفن 
نیکوکاری ۰۵83۲۲۶3۰3۴ و سایت اینترنتی کمیته 
مشارکت  برای   www.emdad.ir آدرس  به  امداد 
یافته  اختصاص  شمالی  خــراســان  نیکوکار  مــردم 

است.
وی افزود: مردم خراسان شمالی از ابتدای امسال 
۴۵ میلیارد و ۲1۶ میلیون تومان به این مراکز کمک 
مشابه  مدت  نسبت  به  کمک ها  این  که  کرده اند 

سال گذشته ۹3 درصد افزایش  یافته است.
الهی راد در ادامه گفت: بیش از ۶1هزار خانوار در 
خراسان شمالی از کمیته امداد در قالب گروه های 
مــادران  و   1۴ تبصره  خــانــواده هــای  معیشت بگیر، 

باردار و شیرده خدمت می گیرند.
وی افزود: همچنین اداره کل کمیته امداد استان 
در سال جاری به منظور جلوگیری از سوء تغذیه به 

8۵۰ کودک خدمت ارائه داد.
نـــوعـــروســـان  بـــه  ــه  ــقـــره جــهــیــزی فـ  اهــــــدای ۷۵3 
زیر پوشش کمیته امداد، بازگشت به زندگی 3۰ نفر 
از مددجویان در قالب طرح دوباره زندگی و توزیع 
8۵هزار و 13۹ بسته غذایی بین نیازمندان از دیگر 
جاری  در سال  اداره  این  گرفته  اقدام های صــورت 

بوده است.
نیز  اشتغال زایی  خصوص  در  مسئول  مقام  ایــن 
گفت: 3 هزار و 3۵3 طرح اشتغال زایی اجرا شده 
تسهیالت  تــومــان  میلیارد  حــوزه 1۴۷  ایــن  در  کــه 
به  این عدد  پایان سال  تا  و  است   پرداخت شده 

1۷۰ میلیارد خواهد رسید. 

 دارندگان اسناد حج 
مراقب دالالن باشند

بیرجند- محمد قربانی: مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی 
گفت: شهروندان مراقب دالالنی که با هدف سودجویی در 
زمینه خرید و فروش فیش حج تمتع و عمره فعالیت دارند 
باشند و به تبلیغات آنان در فضای مجازی و پیامک های 
با  ابوالفضل نوفرستی در گفت وگو  ارسالی توجه نکنند. 
خبرنگار قدس با اشاره به اینکه فعالیت این افراد مورد تأیید 
سازمان حج و زیارت نیست، افزود: متقاضیان در صورتی 
که قصد خرید یا فروش فیش حج خود را دارند می توانند 
برای پیگیری و ثبت درخواست  خود به سامانه اینترنتی 
tasharof.haj.ir  مراجعه کنند.مدیر حج و زیارت خراسان 
جنوبی بیان کرد: در صورت وجود هر گونه پرسش  و گرفتن 
 3۲۴۲۴۴1۰ یا   3۲۴۴۶۹۶۹ تلفن های  شماره  با   راهنمایی 

حج و زیارت استان تماس بگیرند.
زیر  و شرکت های  دفــاتــر  فهرست  ــرد:  ک اظــهــار  نوفرستی 
نظارت سازمان حج و زیارت در استان در پایگاه اطالع رسانی 
قابل   sk.haj.ir نشانی  به  استان  ــارت  زی و  مدیریت حج 

دسترس متقاضیان است.

جشن پویش سبز گازرسانی در 
خراسان جنوبی برگزار می شود

اتمام  از  خــراســان جنوبی  گــاز  مدیرعامل شرکت  بیرجند: 
پروژه های گازرسانی روستایی در حال اجرا و برگزاری جشن 

پویش سبز گازرسانی در این استان خبر داد.
سیدمحمود هاشمی اظهار کرد: تا پایان امسال با افزایش 
ضریب بهره مندی جمعیت استان اعم از خانوار روستایی و 
شهری به ۹۷ درصد، جشن پویش سبز گازرسانی در خراسان 
جنوبی برگزار می شود.وی افزود: یکی از افتخارات بزرگی که 
امسال برای شرکت گاز خراسان جنوبی ثبت شده، گازرسانی 
به ۵۵8 روستا در یک سال است که در طول عمر بیش از 
نیم قرن فعالیت شرکت ملی گاز ایران یک رکورد محسوب 
می شود.هاشمی با اشاره به بهره مندی هزار و 313 روستای 
استان از نعمت گاز طبیعی ادامه داد: در ابتدای سال 13۹۷ 
تنها ۲۹3 روستا در استان زیر پوشش گاز طبیعی قرار داشتند 
که با تالش جهادی کارکنان تنها در سه سال، تعداد هزار و ۲۰ 

روستا به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شدند.
وی تصریح کرد: با وجود محدودیت های نقدینگی و شرایط 
اقتصادی کشور، شتاب گازرسانی در استان خراسان جنوبی 
به  صورت قابل توجهی در سال های اخیر افزایش یافته که 
این امر نشانگر تالش جدی کارکنان مجموعه شرکت گاز 
خراسان جنوبی و عزم راسخ همکاران برای خدمت رسانی به 

هم استانی های گرامی است.
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@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

چهار شنبه  13 اسفند 1399
   19 رجب 1442  3 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9480  ویژه نامه 3859 

پ
/9
90
32
28

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9
91
21
20

اطمینان بار
تخفیف ویژه مستاجران
احمدآباد 38473716
پیروزی      38910291
قاسم آباد 35252020
سراسرمشهد 36011376

باربری نمونه امام رضا
خاور ساعتی 60 ت و کارگر 25 ت 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

ط
/9
90
92
89

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

ج
/9
90
09
68

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

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

38824494

کورین
سنگ مصنوعی کابینت 

09108740861

ط
/9
91
16
74

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

ط
/9
91
10
84

ج
/9
90
32
20

جوشکاری وبرشکاری 
اجرای اسکلت ،پله ،نما 

سایبان پارکینک  ،خورده کاری 
درب وپنجره آبگرمکن 

09155184248

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ی 1متر 0 0 ل قبا ا
فول،شیک،باآسانسور
دوخوابه -بی واسطه

09057581963 مسکن نیلی

/د
99
12
56
6

ج
/9
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

ج
/9
90
33
01

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی

جوشکاری

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
90
06
79

پ
/9
90
33
17

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9
91
17
41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526



خبرخبر خبرخبر
با پیشنهاد استاندار خراسان رضوی

 500 تن گوشت مرغ 
در استان توزیع می شود 

با پیشنهاد استاندار خراسان رضوی و موافقت وزیر 
جهاد کشاورزی، مرغ گرم، جو و ذرت مورد نیاز برای 

استان تأمین و تخصیص داده می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان 
رضوی، محمدصادق معتمدیان با کاظم خاوازی وزیر 
جهاد کشاورزی در دفتر کار وی دیدار و در خصوص 
از جمله تخصیص نهاده های  نیازهای استان  برخی 

دامی استان و کمبود مرغ گرم گفت وگو کرد.
بر این اساس با موافقت وزیر جهاد کشاورزی مقرر 
راهبردی  ذخیره  تکمیل  و  قیمت  کنترل  ــرای  ب شد 
اســتــان، مــرغ گــرم، جو و ذرت بــرای خــراســان رضوی 

تأمین و تخصیص یابد.
بــازار استان که  الزم به ذکر است در جلسه تنظیم 
در دفتر استاندار تشکیل شد، مدیریت و نظارت از 
کشتارگاه تا عرضه مرغ و جلوگیری از خروج دام زنده 

از استان مورد تصویب قرار گرفته بود.
از  رضـــوی  اســتــانــدار خــراســان  پیگیری  بــا  همچنین 
دستگاه های متولی در سطح ملی مقرر شد 500 تن 
گوشت مرغ گرم بــه زودی وارد چرخه عرضه در بازار 

استان شود.

نکته  قابل تأمل»
این خبر روز گذشته روی سایت استانداری خراسان 
ــوی منتشر شــد، در حــالــی کــه تــاش اســتــانــدار  رضـ
ــرم و  ــرغ گـ ــرای تــأمــیــن گــوشــت مـ ــ ــوی ب خـــراســـان رضــ
کاهش قیمت ها جــای قــدردانــی دارد، امــا چند نکته 
 در این میان قابل تأمل است، در این خبر اعام شده 
500 تن گوشت مرغ گرم به زودی وارد چرخه عرضه 
می شود، این در حالی است که این میزان در حدود 
مصرف یک روز استان است و دردی را دوا نخواهد کرد.
از سوی دیگر چرا باید در استانی که خودش قطب 
تولید گوشت مرغ است و چند برابر مصرف و نیاز 
استان تولید می کند با هماهنگی وزیر توزیع گوشت 
مرغ گرم انجام شود. اگر مسئوالن استانی تدبیر کنند 
و جلو خروج مرغ از استان به شیوه های مختلف را 
تأمین  دردســر  بی  استانی  نیاز  به طورحتم  بگیرند، 
برای برخی مرغداران متخلف صرف  می شود چراکه 
ندارد پس از رسیدن مرغ به وزن مناسب و پایان دوره 
پــرورش بیش ازحد مرغ را زنده نگه دارنــد و باید به 

شیوه ای آن را رد کنند.

عجیب اما واقعی 

 کودک 11 ساله 
حساب مادرش را خالی کرد!

کودک ۱۱ ساله مشهدی با استفاده از غفلت والدین 
5۹ میلیون تومان را صرف بازی های اینترنتی کرد.

سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا خراسان 
از شکایت  باشگاه خبرنگاران گفت: پس  به  رضوی 
خانمی مبنی بر برداشت مبلغ 5۹ میلیون تومان از 
حساب بانکی اش، موضوع در دستور کار قرار گرفت و 
مشخص شد این مبلغ توسط فرزند شاکی برداشت 

و صرف شارژ بازی های آناین شده است.
او افزود: باتوجه به اینکه کودک دسترسی کامل به 
کارت و اطاعات بانکی داشته، این اتفاق رقم خورده 

است.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از خانواده ها خواست 
فضای مجازی را تنها به عنوان ابزار آموزش در اختیار 
فرزندانشان قرار دهند و فعالیت مجازی کودکان را در 

این فضا کنترل و محدود کنند.

در پی یک بازرسی صورت گرفت

 کشف دارو های غیرمجاز 
در یک عطاری

مقادیری از انواع دارو هــای مخدر و غیرمجاز از یک 
عطاری در نیشابور کشف و ضبط شد.

معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور 
یکی  ــزارش  گـ از  پــس  گفت:  خبرنگاران  باشگاه  بــه 
از  یکی  در  تــرامــادول  فــروش  بر  از شهروندان مبنی 
عطاری های سطح شهر و با پیگیری کارشناسان اداره 
این  مکمل  و  طبیعی سنتی  فــراورده هــای  بر  نظارت 

دانشکده، از این مکان بازرسی به عمل آمد.
ــزود: در ایـــن بــازرســی  ــ دکــتــر هـــادی حــســیــن زاده افـ
غیرمجاز  و  جنسی  مخدر،  داروی  ــوع  ۲5ن مشترک 
 خارجی، ایرانی، دست ساز و تقلبی به ارزش بیش از 
طی  بـــرای  نهایی  پــرونــده  و  کشف  ریـــال  50میلیون 

مراحل قانونی به مراجع مربوط ارسال شد.
بـــرای دریــافــت هرگونه  وی از شــهــرونــدان خــواســت 
خدمات که با سامت آن ها ارتباط دارد، مراقب افراد 
سودجو و منفعت طلب باشند و در صورت مشاهده 
بر  نــظــارت  اداره  واحــد  بــه  را  مـــوارد  تخلف،  هرگونه 
فــراورده هــای طبیعی سنتی و مکمل معاونت غذا و 
داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور اطاع دهند تا 

در کمترین زمان رسیدگی به عمل آید.

شعبه  قــاضــی  رأی  بــا  رحــمــانــی:  عقیل 
نگهداری  عامل  دو،  کیفری  دادگــاه   ۱46
ماه  به جای تحمل 6  الکلی،  مشروبات 
ساعت   540 مــدت  بــه  تعزیری،  حبس 
انجام امور خدماتی در اداره کل پزشکی 

قانونی خراسان رضوی محکوم شد.
آقــای  انتظامی،  مــرجــع  گـــزارش  حسب 
مشروبات  نگهداری  اتــهــام  بــه  وحــیــد... 
قرار  تعقیب  تحت  ســاز(  )دســت  الکلی 
معرفی  ــرا  دادسـ بــه  مشارالیه  کــه  گرفته 
و با تحقیقات مقدماتی دادســرا به قرار 
و صدورکیفرخواست  دادرســی  به  جلب 
منجر شده است. پس از آن و طبق روال 
دادگستری  به  پرونده  قضایی،  رسیدگی 
ــال و سپس بــه ایــن شعبه  اســتــان ارســ
ارجــاع  مشهد(  دو  کیفری  دادگـــاه   ۱46(
شد. دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی 
عنایت  و  پرونده  متهم  دفاعیات  اخذ  و 
پرونده  در  موجود  محتویات  و  اوراق  به 
ــام خــتــم رســیــدگــی و  مــتــشــکــلــه، بـــا اعــ
زیر  به شرح  از خداوند متعال  استعانت 
مبادرت به صدور رأی مناسب می نماید.

در ادامه قاضی مجید شرقی شهری در 
انشای این رأی آورده است: در خصوص 
مؤثر  فاقد سابقه  وحــیــد...  آقــای  اتــهــام 
کیفری، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت، 
دایر بر حمل و نگهداری مشروبات الکلی 

انتظامی،  گــزارش مرجع  داخلی موضوع 
دادگـــاه بــا توجه بــه گـــزارش ایــن مرجع، 
تحقیقات  ــکــلــی،  ال ــات  مــشــروب کــشــف 
مقدماتی صورت گرفته در دادسرا، پاسخ 
الکلی،  مشروبات  خلوص  درصد  نتیجه 
کیفرخواست صــادره از ناحیه دادســرای 
ــقــــاب مــشــهــد مــقــدس  ــ عـــمـــومـــی و ان
به  مــقــرون  و  صــریــح  اقـــاریـــر  همچنین 
صحت متهم پرونده در جلسه دادرسی و 
سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه 
انتسابی به متهم پرونده را محرز و مسلم 
قانون   70۲ مــاده  به  مستنداً  و  دانسته 
مجازات اسامی باب تعزیرات اصاحی 
سال 87 و عنایت به تبصره ماده ۲ قانون 

مصوب  تعزیری  حبس  مجازات  کاهش 
۱3۹۹/0۲/۲3 و عنایت به بند )پ( مواد 
83 و 84 قــانــون مــجــازات اســامــی باب 
سال  مصوب  )کلیات(  عمومی  مــقــررات 
 ۹۲ و بند )ت( ماده ۲ و بند )الف( ماده 4
و مواد ۹، 6، 5 آیین نامه ماده 7۹ قانون 
مجازات اسامی مصوب ۱3۹3/06/05 
متهم پرونده را با توجه به اعام رضایت 
اداره  امــور خدماتی در  انجام  به  او  خود 
 کــل پــزشــکــی قــانــونــی اســتــان بــه مــدت 
تحمل  جایگزین  به عنوان  ساعت   540
اداره  با هماهنگی  تعزیری  ماه حبس   6
کل پزشکی قانونی استان و نظارت واحد 
اجرای احکام کیفری و تحمل 60 ضربه 

ــزای نــقــدی معادل  شـــاق تــعــزیــری و جـ
پنج برابر ارزش عرفی کاالی مکشوفه به 
میزان مشروبات مکشوفه در حق دولت 
ایــران محکوم و اعام  جمهوری اسامی 

می دارد. 
النهایه به لحاظ فقدان سابقه مؤثر کیفری 
متهم پرونده و پیش بینی اصاح مرتکب، 
مجازات شاق و جزای نقدی نامبرده به 
مدت دو سال تعلیق شده که در صورت 
ــاب جـــرایـــم عــمــدی مــوضــوع  ــکـ  عـــدم ارتـ
ــاده 54 قــانــون مــجــازات اســامــی باب  مـ
مقررات عمومی )کلیات( مصوب سال ۹۲ 
از محکومیت جزای نقدی به میزان مقرر 
رفع اثر خواهد شد و در خصوص اجرای 
مجازات جایگزین حبس در صورت تخلف 
از دستور دادگاه به پیشنهاد قاضی اجرای 
ــرای بــار نخست  احــکــام و رأی دادگـــاه، ب
یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد 
حکم افــزوده می شود و در صــورت تکرار 
همچنین  می گردد.  اجرا  حبس  مجازات 
در ادامه قاضی شعبه ۱46 دادگاه کیفری 
دســتــور  خــمــیــنــی)ره(  ــام  ــ ام مجتمع  دو 
معدوم سازی مشروبات الکلی مکشوفه را 
نیز صادر کرد. این رأی در حالی صادر شد 
که متهم می تواند در مهلت ۲0 روز پس 
از اباغ آن در محاکم تجدیدنظر استان 

خراسان رضوی به آن اعتراض کند.

حکم جایگزین جالب برای یک مجرم

کار در پزشکی قانونی به جای حبس

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: 300072305  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

تشکیل کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر 
شهر مشهد در رویداد ایده پردازی حقوق 
عامه دادستانی کل کشور، جزو سه ایده 

برتر انتخاب شد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان، ایده 
تشکیل کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر 
شهر مقدس مشهد که توسط امیرحسین 
جوان بخت، بازپرس شعبه ۲03 دادسرای 
عمومی مشهد ارائه شده است در رویداد 
ایـــده پـــردازی حقوق عامه دادســتــانــی کل 

کشور جزو سه ایده برتر انتخاب شد.
با توجه به اینکه در سال بیش از ۲0 میلیون 

زائــر به ویــژه زائـــران خارجی به ایــن شهر 
سفر می کنند، حفظ ایمنی اماکن تجمعی 
در مشهد بسیار با اهمیت است به همین 
دلیل چندی پیش، متعاقب دستور رئیس 
کــل دادگــســتــری اســتــان خــراســان رضــوی 
مبنی بر تشکیل شورای راهبردی مبارزه 
با مفاسد اقتصادی و اداری در دادسرای 
و  کمیته ها  مشهد؛  انــقــاب  و  عمومی 
کــارگــروه  جمله  از  مختلف  کــارگــروه هــای 

ایمنی اماکن پرخطر ذیل این مجموعه با 
حضور قضات و مدیران باتجربه تعریف 
شــد؛ نــگــاه پیشگیرانه بــه مــوضــوعــات و 
پیگیری های تخصصی در کنار بهره گیری 
از خرد و تجربه جمعی از جمله اهداف 
شده  ساماندهی  اقدام های  ویژگی های  و 
ذیــل ایــن شــورا عنوان شــده است.پیش 
آتش نشانی  ســازمــان  مدیرعامل  ایــن  از 
ایمنی شــهــرداری مشهد در  و خــدمــات 

گفت وگو با رسانه ها اماکن پرخطر را سه 
سطح عنوان کرده و از تعداد 3 هزار مکان 
تجمعی پرخطر در مشهد خبر داده بود.
اماکن تجاری و مجتمع هایی که از گذشته 
بدون پایانکار در حال بهره برداری بودند، 
بازارها و اماکن قدیمی که پایانکار داشتند 
اما ایمنی و استحکام بنا نداشتند و برخی 
از ساختمان های مسکونی با تعداد باالی 
ساکن که متأسفانه ممکن است مربوط به 
نهادهای دولتی باشند و شهروندان در آن 
ساکن هستند و همچنان پایانکار ندارند 

جزو مواردی بود که عزیزی اعام کرد.

چهار شنبه  13 اسفند 1399
   19 رجب 1442  3 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9480  ویژه نامه 3859 

ایده های برتر حقوق عامه دادستانی کل کشور انتخاب شدند

از مشهد »ایمن سازی اماکن پرخطر«
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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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90
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59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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66

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

ط
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53

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498
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51

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

ج
/9

91
06

19

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ج
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91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700
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59

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

ج
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90
05

81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8
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91
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30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

تابلوسازی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان

ط
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55

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
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90
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57

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه
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90
06

03

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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عضو درجه
یک اتحادیه قالیشویی دوستانو مبل شویی
سرویس دهی رایگان سراسر استان 32233525

زیرک3882616409155520736
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23
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مرتضی تاجیک

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 3277
 به نشانی:  نبش دانش آموز 4

مش��ارالیه قص��د کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفت��ر 
مش��ارالیه مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه 

و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09158934020
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

24
97

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مصطفی طاهری

 مس��ئول دفتر مش��اور امالک به ش��ماره عضویت 
12889

 به نشانی:  خیابان شهید مفتح، مفتح24/1-24
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09156487022
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

25
28



خبرخبر

کاش هیچ روستایی شهر نشود 

دیروز خبری به نقل از نماینده مردم قوچان در مجلس 
شورای اسالمی منتشر شد که او از موافقت اصولی 
اولیه تبدیل دو روستای شهر کهنه و مزرج به شهر 

خبر داده بود.
آن طور که علی آذری گفته است پیگیری برای تبدیل 
آلماجق به شهر هم ادامه دارد تا این روستاها نام شهر 
بگیرند و دالیل به ظاهر مثبتی هم برای این ادعای 
خود مطرح کرده و گفته است با تبدیل روستاها به 
و  کــرد  جلوگیری  به شهر  مهاجرت  از  می توان  شهر 
و  درآمــد  افزایش  افزایش سطح مشارکت ها،  موجب 

ثروت و اشتغال زایی شد.
از  حــوزه  ایــن  تصمیم سازان  دارم  اطمینان  چند  هر 
راه  جدید  شهرهای  تولید  سونامی  که  پیش  سال ها 
افتاده هیچ گاه از ساکنان روستا نخواسته اند نظرشان 
را برای این تغییر وضعیت با توجه به آنچه در واقعیت 
رخ می دهد بدهند و صرفاً در حد حرف وعده هایی را 
مطرح می کنند و تصمیم می گیرند اما امیدوارم تکرار 
تصمیم های  از  جلوگیری  موجب  واقعیت ها  برخی 
اشتباه در این حوزه بشود؛ چرا که بارها بر این نکته 
از  بهتر  آباد  روستای  وجود یک  که  داشته ایم  تأکید 

وجود 10 شهر عقب مانده است.
در  که  متولیانی  و  قوچان  محترم  نماینده  نمی دانم 
هستند  اتفاق ها  ایــن  پیگیر  کشور  وزارت  و  استان 
ــد؛  دارن ــاور  ب را  خلق الساعه  شهرهای  تلخ  واقعیت 
بنیادین  تغییر  هیچ  نام  تغییر  یک  صرف  به  اینکه 
روســتــاهــای شهر شده  بــر  حاکم  شــرایــط  در  مثبتی 
افــزایــش درآمـــد و  بــرخــالف آنچه  ایــجــاد نمی شود و 
ثروت می دانند هزینه زندگی روستانشینان به یکباره 

چند برابر می شود.
هنوز بسیاری از روستاهایی که در یک دهه گذشته در 
خراسان بزرگ شهر شده اند از ابتدایی ترین امکانات 
یک شهر معمولی برخوردار نیستند؛ خبری از ساخت 
یک بیمارستان یا حتی درمانگاه بزرگ در این به ظاهر 
خدمات  بــا  مرتبط  امــور  نمی توان  و  نیست  شهرها 
کرد  در همان محل ساماندهی  را  نیاز ساکنان  مورد 
و بسیاری از همین روستاشهرها هنوز از داشتن یک 
این  اهالی  هم  هنوز  و  محروم هستند  بانکی  شعبه 
به مرکز شهرستان  باید  برای کمترین کاری  روستاها 

مراجعه کنند.
ایجاد یک  بــدون  کرد  بــاور  نمی دانم چگونه می شود 
این  جــوانــان  از  تــعــدادی  که  ــزرگ  ب تولیدی  مجموعه 
آن ها  مهاجرت  مانع  شوند  کار  به  مشغول  روستاها 
ــزرگ شــد. ایــن در حالی اســت کــه به  بــه شهرهای ب
محض شهر شدن این روستاها اهالی آن حتی مجاز 
به انجام فعالیت های اجدادی خود از قبیل نگهداری 
به  خــرد  تولیدکننده  یک  از  آرام  آرام  و  نیستند  دام 

مصرف کننده تبدیل می شوند.
نمی دانم چگونه می توان باور کرد با تبدیل یک روستا 
به شهر روی کاغذ، توسعه و پیشرفت اتفاق می افتد 
و  گلبهار  چــون  نوپایی  شهرهای  هنوز  کــه  حالی  در 
از  تقریباً  با شاکله شهر ساخته شده اند  که  بینالود 
همه چیز محروم هستند و بیشتر کاربری خوابگاهی 
و  اشتغال  صنعت،  از  خبری  هیچ  و  کــرده انــد  پیدا 

خدمات در این شهرها نیست.
و  استانی  مــدیــران  و  محترم  نماینده  خــود  بی تردید 
کشوری که پای این مجوزها را امضا می کنند می دانند 
با امضای آن ها طویله یک روستایی که تا دیروز با چند 
صد هزار تومان ساخته می شد به محض این تغییر 
نام کاغذی اوالً غیرمجاز خواهد بود و برای هر گونه 
دستکاری در آن باید میلیون ها تومان عوارض پروانه 
ساختمانی پرداخت کند و خانه هایی که چند میلیون 
قیمت داشتند قیمتشان چند برابر می شود و همان 
به شهر  قرار است  ادعا می کنند  جوان روستایی که 
مهاجرت نکند دیگر نمی تواند یک خانه کوچک در 
روستایی که تازه شهر شده بخرد و به ناچار به شهر 

مهاجرت خواهد کرد.
نمونه شهرهای جدید عقب مانده در همه جای استان 
و کشور وجود دارد و تنها نتیجه سریع و تضمینی 
این تغییر عنوان؛ افزایش هزینه ساکنان این شهرهای 
از منتقدان  برخی  که  آنچنان  و  امکانات است  فاقد 
درآمدزایی  بــرای  تنها  وضعیت  تغییر  این  می گویند 
بوده و چیزی عاید روستانشینان دیــروز که  دولت ها 
روستا  همان  در  ولی  می شوند  نامیده  حاال شهروند 

زندگی می کنند نمی شود.
با تمام این اوصاف متولیان کشوری همواره از افزایش 
گذشته  دهــه  چند  در  کــشــور  شهرنشین  جمعیت 
اما  می دانند  تولید  کانون  را  روستاها  و  دارنــد  انتقاد 
خودشان با تبدیل روستاها به شهر موافقت می کنند 
تا سرعت نابودی روستاها سرعت بگیرد و تأسفبارتر 
اینکه قوانین هم به نحوی تنظیم شده که یک روستا 
با جمعیت کمتر از 5هزار نفر می تواند به شهر تبدیل 
شود در حالی که اگر واقعاً به حرف هایی که می زنند 
و  روستاها  تعداد  کاهش  دل نــگــران  و  دارنـــد  اعتقاد 
روستانشینان هستند باید سقف جمعیتی روستاها 
را باال ببرند تا به جای داشتن یک شهر بی امکانات 
عقب مانده 4هزار نفری یک روستای 10 هزار نفری آباد 

داشته باشیم.

فرماندار درگز خبر داد

پرداخت 47میلیارد ریال تسهیالت 
به مشاغل آسیب دیده از کرونا

شــهــرســتــان درگـــز رتــبــه پنجم اســتــان در پــرداخــت 
را کسب  کرونا  از  آسیب دیده  به مشاغل  تسهیالت 

کرد.
گفت:  قدس  خبرنگار  با  گفت وگو  در  درگــز  فرماندار 
 مجموع تسهیالت پرداخت شده به مشاغل آسیب دیده
اســت، همچنین  ریــال  درگــز، 47میلیارد  در  کرونا  از 
ازجمله  خانگی  مشاغل  و  زنــان  به  ریــال  میلیارد   10
شیرینی پزی و گــلــدوزی پــرداخــت شــده اســت کــه از 
رتبه  بخش  ایــن  در  استانی  تسهیالت  جــذب  لحاظ 

سوم استان را دارد.
ــویــت هــای  ــراهــی در زمــیــنــه بــیــکــاری جـــوانـــان و اول ف
ریال  میلیارد  افــزود: در سال جــاری 530  شهرستان 
روستاها  در  اشــتــغــال زایــی  بـــرای  کم بهره  تسهیالت 
پوشاک، صنایع دستی،  دامــداری،  کشاورزی،  ازجمله 
زنــبــورداری  و  ماهی  پـــرورش  گــردشــگــری،  و  بومگردی 

پرداخت شده است. 
وی عنوان کرد: در دهه فجر امسال 600 میلیارد ریال 
افتتاح پروژه در قسمت های مختلف داشتیم، آسفالت 
پوشش  18روســتــا،  به  گازرسانی  روستایی،  و  شهری 
بوستان های  و  آتــش نــشــانــی  ایستگاه  تــلــفــن هــمــراه، 
روستایی و... این رقم نسبت به سال گذشته افزایش 

6 برابری یا 600 درصدی داشته است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خبر داد

 انجام 288 هزار مورد 
غربالگري کرونا در نیشابور

جلسه  در  نیشابور  پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 
ستاد مقابله و پیشگیری از کرونا از انجام بیش از 288 
هزار مورد غربالگری تلفنی و حضوری به همت کارکنان 

بهداشت دانشکده و نیروهای بسیج خبر داد.
 به گزارش خبرنگار ما در نیشابور، محسن عظیمی نژاد
آذرمــاه 99  از  کــرد: طرح حاج قاسم سلیمانی  اظهار 
اجرا شد و کار ارزشمندی بود که با همدلی و مشارکت 
مراقبان  بهورزان،  به ویژه  بهداشت  معاونت  کارکنان 

سالمت و بسیج صورت گرفت.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح 11 هزار و 200 خانواده 
آسیب پذیر شناسایی شدند و یک هزارو 213 خانواده 
در قرنطینه معکوس هستند همچنین بیش از 14 هزار 
بسته حمایتی و 8 هزار بسته بهداشتی بین خانوارها 

توزیع شده است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی در پایان از تالش های 
همراهی  و  بهداشت  معاونت  کارکنان  شــبــانــه روزی 

بسیج، نیروی انتظامی و دادگستری قدردانی کرد.

محرومیت هزار و700 دانش آموز 
قوچانی از برنامه شاد

هادی زهرایی: مدیر آموزش و پرورش شهرستان قوچان 
از محرومیت هزار و700 دانش آموز شهری و روستایی 

این شهرستان از برنامه شاد خبر داد.
دانــش آمــوزان  از  تــعــداد  ایــن  گفت:  اسماعیلی  علی 
از برنامه شاد استفاده  شهرستان قوچان نمی توانند 
یا  تبلت  نداشتن  اختیار  در  امــر  ایــن  که علت  کنند 
زیرساخت های مخابراتی در  نبود  و  گوشی هوشمند 

برخی مناطق شهرستان است.
وی ادامه داد: از این تعداد، 700 دانش آموز امکان تهیه 
گوشی هوشمند و تبلت را ندارند، 300 دانش آموز به 
صورت مشترک از یک گوشی استفاده می کنند و 700 
دانش آموز نیز به دلیل نبودن زیرساخت نمی توانند از 

برنامه آموزشی شاد استفاده کنند.
داد:  ادامه  پرورش شهرستان قوچان  و  آموزش  مدیر 
از  به دانش آموزانی که  را  بتوانیم آموزش  اینکه  برای 
برنامه شاد استفاده نمی کنند ارائه دهیم درسنامه هایی 
را در اختیار این دانش آموزان قرار داده ایم و از نهادهای 
حمایتی به ویژه خیران می خواهیم که در این زمینه به 
ما کمک کنند تا بتوانیم گوشی هوشمند یا تبلت در 

اختیار دانش آموزان قرار دهیم.

مدیرعامل آب منطقه ای در گفت وگو با قدس:

فاضالب فروشی و استفاده از اراضی حاشیه کشف رود ممنوع است 
هاشم رسائی فر: هفته گذشته گزارشی از 
در محدوده  اسفبار کشف رود  وضعیت 
قرار  که  جایی  کردیم  منتشر  چرمشهر 
اجرا شود  آنجا  بود طرح ساماندهی در 
ولی باز هم به آینده موکول شده و صدای 
موتور تلمبه ها که فاضالب را راهی مزارع 

می کنند همچنان شنیده می شود.
ــرای بــررســی بیشتر مــوضــوع ایـــن بــار  بـ
ــه ســـراغ مــتــولــیــان آن در شــرکــت آب  ب
مدیرعامل  با  و  رفتیم  استان  منطقه ای 
این شرکت تماس گرفتیم تا حرف های او 
را بشنویم و برحسب اتفاق عالیی دقیقاً 
همان جایی بود که قرار بود در موردش با 

او صحبت کنیم!
عالیی در حال بازدید از طرح ساماندهی 
کـــشـــف رود تـــا تــوانــســت از اقـــدام هـــای 
و  خصوصی  بخش  مشهد،  شــهــرداری 
دارد  برعهده  را  مسئولیتش  که  شرکتی 

تعریف و تمجید کرد.
وقتی دلیل این همه ذوق زدگی را پرسیدم 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
از  این بود که خودتان  رضــوی پاسخش 
نزدیک بیایید و ببینید که چه بوده و چه 

شده!
این داستان کشف رود و  از  ما که پیش 
آنچه در پایین دست محدوده ساماندهی 
عالیی  از  ــم  ــودی ب ــرده  ــ ک پــیــگــیــری  را  آن 
خواستیم که در مورد محدوده و منطقه 
مشهد  شهر  شمالی  کــنــارگــذر  از  پــس 
صحبت کند؛ منطقه ای به شدت آلوده 
که خطرناک ترین فاضالب دنیا از شهرک 
که  هنوز  و  مــی شــود  آن  وارد  چرمشهر 
هنوز است در آن اقدامی در خور توجه 

نشده است!

فاضالب چرمشهر سمی و خطرناک»
بحث چرمشهر و تصفیه خانه فاضالب 
پیش  کـــه  آن  هــمــجــوار  ــان  مـــردمـ و  آن 
می آید عالیی هم حرف های ما را تصدیق 
می کند. او می گوید: مشکل چرمشهر و 
فاضالب آن هنوز حل نشده است. سمی 
و خطرناک بودن فاضالب این شهرک که 
وارد کشف رود می شود همچنان به قوت 

خود باقی است.
ــاز اول  ــ ــاح ف ــت ــت صــحــبــت هــای مـــا بـــه اف
گذشته  در سال  تصفیه خانه چرمشهر 

ــرداری کــامــل آن  ــهــره ب و ب
ــود تــا تابستان  کــه قـــرار ب
ــه ســـرانـــجـــام  ــ گـــذشـــتـــه ب
ــد کـــشـــیـــده شـــد.  ــرســ ــ ب
مــدیــر عــامــل شــرکــت آب 
منطقه ای خراسان رضوی 
اصلی  متولی  عــنــوان  بــه 
رودخــانــه هــای اســتــان در 
ــازی  ــاســ ــه رهــ ــ ــنــــش ب ــ واک

فاضالب شهرک چرمشهر بدون کمترین 
تغییری در ماهیت شیمیایی آن به دلیل 
افتتاح نشدن فاز دوم تصفیه خانه گفت: 
افتتاح  تصفیه خانه  اول  فــاز  اینکه  بــا 
شده است اما قبول داریــم که فاضالب 
با  فیزیکی اش  ماهیت  حــدودی  تا  فقط 
آشغال گیری که در مرحله فاز اول انجام 
می شود تغییر می کند و به دلیل افتتاح 
نشدن فاز دوم همچنان با شرایط پیش 
از این راهی کشف رود می شود که حتی 

میلیمتری از آن قابل قبول نیست.

فاضالب فروشی ممنوع است»
پــرســش بــعــدی در خــصــوص بــرداشــت 
موتور  از  استفاده  با  فاضالب کشف رود 
گفته  کــه  برداشت هایی  تلمبه هاست. 
می شود مردم با پرداخت مبلغی به آب 
منطقه ای استفاده از فاضالب کشف رود 
برایشان بدون مانع انجام می شود! عالیی 
می گوید:  و  می کند  رد  را  مــوضــوع  ایــن 
بــه هیچ عــنــوان فــاضــالب کــشــف رود به 

نمی شود  فروخته  کسی 
ــان 5-4 سال  داســت ایـــن 
ــود داشــتــه  ــ گــذشــتــه وجـ
فاضالبی  هیچ  اکنون  اما 
ــاورزان فــروخــتــه  ــشــ ــ بـــه ک

نمی شود.
طــــــرح درآمــــــــدزایــــــــی از 
اراضــی آزاد شده حاشیه 
ــط  ــوســ کـــــــــشـــــــــف رود تــ
شـــهـــرداری یـــا بــخــش خــصــوصــی دیگر 
موضوعی بود که در موردش از مدیرعامل 
رضــوی  خــراســان  منطقه ای  آب  شــرکــت 
این  تکذیب  هم  بــاز  او  پاسخ  پرسیدیم؛ 
تاکنون شــهــرداری  اینکه  و  بــود  داســتــان 
بحث  در  تومان  میلیارد  مشهد چندین 
اما  کـــرده  هزینه  کــشــف رود  ساماندهی 
درآمــدزایــی شهرداری  ــرای  ب هیچ طرحی 
وجــود نـــدارد، اراضــی کشف رود را با این 
شرط در اختیار آن ها گذاشته ایم اما اگر 
زمینه فراهم شد و در صورت درخواست 
وجود  واگـــذاری  امکان  شهرداری مشهد 
خواهد داشت که این موضوع نیز باید در 
همان زمان در موردش تصمیم گیری شود.

خروج 7 درصد رواناب ها از استان»
ــه دیـــگـــری کـــه در  ــدان نــکــتــه دغــدغــه مــن
ــی در حـــوزه  گــفــت وگــو بـــا مــحــمــد عــالی
رضوی  استان خراسان  در  آب  مدیریت 
مــطــرح شــد، بحث خـــروج روانــا ب هــایــی 
شوند  مدیریت  اینکه  بـــدون  کــه  اســت 

از مــرزهــای کــشــور خـــارج شـــده و وارد 
کشور ترکمنستان می شوند. وی در این 
خــصــوص جــبــهــه گــیــری ســرســخــتــانــه ای 
دارد و بیان می کند: 100درصد این حرف 
اشتباه است که رواناب های داخل استان 
مدیریت نشده و حجم زیــادی از آن از 
ایــن موضوع  من  خــارج می شود.  کشور 
را به شدت تکذیب می کنم؛ چرا که کل 
و  از مرزهای استان خــارج شده  آبی که 
درصــد   7 تــا   6 مـــی رود  ترکمنستان  بــه 
ــاب هــاســت، بقیه آن مــهــار شــده و  روان
صــورت  زمینه  ایــن  در  خــوبــی  مدیریت 
پشت  آب هــای  حجم  امسال  می گیرد. 
سدهای ما بیشتر از سال گذشته است 
اینکه حجم ورودی کمتر شده است  با 
تاکنون  افتاده است  اتفاق  آنچه امسال 
در  داشــتــیــم  بــی ســابــقــه ای  خشکسالی 
چنین شرایطی اگر مدیریت رواناب ها در 
سال آبی گذشته صورت نمی گرفت قطعاً 

حجم آب فعلی استان این نبود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
ــن  رضـــــوی هــمــچــنــیــن در مـــــورد آخــری
ــفــت: همه  ــجــه گ وضــعــیــت ســـد شــوری
 تالش ما این است که از محل ماده 56
پـــروژه سد  ــدازی  ــ ــ راه ان ــرای  بـ تسهیالتی 
برنامه  سازمان  مجوز  بگیریم.  شوریجه 
گرفته شده  زمینه  این  در  هم  بودجه  و 
و منتظر معرفی بانک عامل هستیم که 
با این وجود دو تا سه ماه آینده می شود 

سد شوریجه را وارد مدار کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: 
از لحاظ تولید مرغ در استان هیچ مشکلی وجود ندارد، 
مستندات،  بررسی  با  نظارتی  دستگاه های  رو  این  از 
مقصر واقعی ایجاد صف برای مرغ به قیمت 20هزارو 

400 تومان را به مردم معرفی کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر به اندازه کافی مرغ 
با این قیمت وجود دارد چرا شاهد صف های طوالنی 
در استان برای دریافت مرغ هستیم، تصریح کرد: این 
موضوع به دو دلیل رخ داده است؛ نخست اینکه به 
دلیل افزایش قیمت مرغ در هفته های گذشته مردم 
از خرید مرغ اجتناب کرده بودند و در روزهــای اخیر 
و دوم  بــازار مراجعه داشتند  بــرای خرید مرغ تنظیم 
نیز به دلیل در پیش بــودن عید نــوروز مــردم در حال 
ذخیره سازی این کاال هستند، از طرفی ما مسئول تولید 
مرغ و رساندن آن به کشتارگاه هستیم و از کشتارگاه به 

بعد مسئولیتی در این باره نداریم .
اورانی با بیان اینکه از ایجاد صف برای دریافت مرغ 

حاضر  حال  در  داد:  ادامــه  هستیم،  ناراحت  بسیار 
وضعیت جوجه ریزی در استان بسیار خوب است و 
روزی بین 400 تا 500 تن مرغ با قیمت تنظیم بازار 
در خراسان رضوی توزیع می شود و در سه تا چهار 
روز آینده وضعیت مرغ در استان به حالت طبیعی 

برمی گردد.

مرغ  شــدن  کوپنی  نظیر  صحبت هایی  مــورد  در  وی 
و فروش با کد ملی در چند روز آینده نیز گفت: این 

سخنان شایعه است و صحت ندارد.
ــروج مـــرغ از اســتــان نــیــز گفت:  ــورد خـ  اورانــــی در مـ
خــروج  کشور  بـــازار  تنظیم  ستاد  مصوبه  اســاس  بــر 
مرغ با مجوز دامپزشکی امکان پذیر است و در حال 
حاضر روزانه 10هزار مرغ از این طریق از استان خارج 
همچنین  و  محترم  استاندار  تصمیم  با  و  می شود 
خروجی های  در  رضــوی  خــراســان  انتظامی  فرمانده 
تا  اســت  گرفته  صــورت  تمهیداتی  اســتــان  مختلف 
جلوگیری  قانونی  مجوز  داشتن  بدون  مرغ  خروج  از 
شود که در این باره نیز سه شب گذشته برخی افراد 
درصدد خروج مرغ از استان به صورت غیرقانونی در 
شهرستان های تربت حیدریه، گناباد و بجستان بودند 
توقیف و در  این مرغ ها  انتظامی  نیروی  با تالش  که 
سطح همان شهرستان ها با نرخ تنظیم بازار بین مردم 

توزیع شد.

توزیع هر روزه 500 تن مرغ با قیمت مصوب در استان

با وجود صف های طویل، خروج روزانه 10 هزار مرغ با مجوز ستاد تنظیم بازار ازخراسان رضوی

خبرخبر

رهاسازی فاضالب 
شهرک چرمشهر بدون 

کمترین تغییری در 
ماهیت شیمیایی آن در 

کشف رود
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1. نوعی بتن سبک که در سازه های دریایی 
و قــطــعــات پــیــش ســاخــتــه بـــه کـــارمـــی رود- 
کره  پایتخت   .2 خــــودرو  کشویی  سقف 
اسباب کار   .3 ستارگان  انتهایی-  جنوبی- 
هــیــزم شــکــن- راه عــبــور- راهــنــمــایــی کــردن 
کفش   .5 پــســران  خــالیــق-  مته برقی-   .4
بــــدون پــاشــنــه و بـــا رویــــه کـــوتـــاه و نــوک 
برگشته- شهری بزرگ در استرالیا-پسوند 
مصدرجعلی 6. لبه شمشیر- شهر و تیم 
فرنگی  پسرانه  نــام  فرانسه-  در  فوتبالی 
ــــده- ســرنــیــزه  ــن ــ  7. بــیــرون فــوتــبــالــی- آرای
فیض رسان  آبــیــار-  شعری-  صنایع  از   .8 
9. سمیع- روادید- آسمان 10. هدیه کردن- 
 »نه یونانی« + »پـــرده دری« - صوت تنفر 
دنده های  تــراش  ابــزار  روستایی-  11. شب 
از دوردســت   پیچ – ســروصــدای جمعیت 
12. بیماری تنگی نفس- بسیار درک کننده- 
سحر 13. واسطه احضار ارواح- قایق کوچک 
دورانــدیــشــی  تــوانــایــی-  فــلــش-   - زن 14. 

15. خودروی حمل بار- کنایه از خرج کردن 
و بخشش بی حساب است

1. عالمتی روی کاال که نشان از مرغوبیت 
سرشورها  از  دارد-  آن  بـــاالی  کیفیت   و 
ــه یــک عــدد از  2. می گویند خـــوردن روزانـ
به طبیب  از مراجعه  را  این میوه شخص 
بی نیاز می کند- ستون خیمه- قبیله ای در 
صدراسالم- حرف انتخاب 3. بی بصیرت- 
چــرک  آزاد-   .4 شــدنــی  ــشــه-  ری دشــمــن 
 لـــبـــاس- از آجـــیـــل هـــا- نــقــطــه ایــنــتــرنــتــی 
 5. از آفات گیاه گوجه فرنگی- پدران و مادران 
آزمــــــایــــــشــــــگــــــاهــــــی-  شـــــیـــــشـــــه   .6
 پــــــــــــدر شـــــــعـــــــرنـــــــو- یــــــقــــــه آهــــــــــــاری 
جمع  مانی-  غیرمذهبی  کتاب  انتها-   .7
از  شاخه ای  دهن کجی-  حــرف   .8 ناموس 
دانشگاهی-  مهندسی  فنی  رشــتــه هــای 
دارد-  رنگ پریده  چهره ای   .9 آذری  اسب 

از  امــر  ــار سلطان محمود غزنوی-  درب غــالم مخصوص 
رفتن 10. عشق فرنگی- از سین های نوروزی- میرغضب 
11. عیاش و خوشگذران- بهتان زدن 12. کتف و شانه- 
پنبه زن- اشکاف- باالرفتن حرارت بدن 13. روزی- همدم 
قورباغه   .14 ژاپــنــی  باسابقه  خــودروســاز  همنشین-  و 
درختی- نصف- رهبر- رنگ طبیعت 15. از آتش افروزها- 

رفیق حقوق کارمندی
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  عمودی


	Page 1 Khorasan new new new new new new
	Page 2 Khorasan
	Page 3 Khorasan
	Page 4 Khorasan new new new

