
نارضایتی مردم  ازتبعیض در خاموشی های مشهدخرابی جاده و سانحه در مسیر »تلخ«
نگاهی اجمالی به پس لرزه های قطعی برقسهم اهالی کدکن از تردد خودروهای سنگین معادن

پرترددترین  از  یکی  نیشابور  به  کدکن  جــاده 
تــربــت حیدریه  فــرعــی شهرستان  مــحــورهــای 
است که به علت تزریق قطره چکانی اعتبارات و 
وعده های عمل نشده پی در پی مسئوالن هنوز 
تکمیل نشده است و هر از گاهی خبر وقوع 
حادثه ای در این مسیر منتشر می شود. یکی 
از شهروندان کدکن به خبرنگار ما اظهار کرد: 

مسیر ناهموار و...

 بــیــشــتــر از یـــک هــفــتــه اســـت کـــه بــرنــامــه 
مناطق  در  نــوبــتــی  ــرق  بـ قــطــع  و  خــامــوشــی 
نقاط  سایر  همچون  مشهد  شهر  مختلف 
استان و کشور به اجرا گذاشته  شده که به 
اذعان مسئوالن شرکت برق به دلیل کاهش 
نیروگاه های  تولید  میزان  و  آسمانی   نــزوالت 
برق - آبی کشور و همچنین افزایش دما و 

به تبع آن افزایش... .......همین صفحه .......صفحه 2 

نگاه به پارلمان شهری از پنجره خانواده
پاسخ نایب رئیس هیئت نظارت 

بر انتخابات شوراهای استان 
به برخی شایعه ها

تأیید  صالحیت 
به شرط انصراف!

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد

ضرورت کنترل
 گلوگاه های شیوع 

ویروس هندی

.......صفحه 4 

.......صفحه 4 

رأی جایگزین جالب 
یک قاضی در مشهد

پر کردن آبشخور 
حیات وحش 
به جای  زندان

زنانخانهدارازشورایشهرمیگویند

.......صفحه 4 

این روزهــا در فضای مجازی شایعاتی در خصوص تأیید 
صالحیت یا رد برخی از افراد برای انتخابات ششمین دوره 
شورای اسالمی شهر منتشر شده است که به همین بهانه 

علی آذری، نماینده قوچان و...

استاندار خراسان رضوی بر کنترل و نظارت جدی بر گلوگاه های 
شیوع ویروس هندی از جمله مرزهای استان تأکید کرد و گفت: 
مردم و صنوف همچنان باید دستورالعمل های بهداشتی را 

رعایت کنند تا در این زمینه به یک...

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

قاضی شعبه 146 دادگــاه کیفری دو مشهد متهم یک 
پرونده را به جای تحمل حبس به 650ساعت پر کردن 
آبشخور حیوانات وحشی محکوم کرد. ارجاع یک پرونده 
شرب خمر و نگهداری مواد مخدر به یکی از شعبات 
دادگاه کیفری دو مشهد و رسیدگی به آن، موجب شد 
قاضی پرونده که در صدور آرای جایگزین حبس سابقه 
طوالنی دارد، متهم پرونده را به انجام خدمات عمومی 
از  کــنــد. پــس  نــظــارت محیط زیــســت محکوم  تحت 
بررسی این پرونده مقام قضایی در انشای این رأی اعالم 
کــرد: حسب گــزارش مرجع انتظامی موضوع اتهامات 
)حــامــد.غ( مبنی بر شرب خمر و نگهداری مشروبات 
الکلی دست ساز و همچنین نگهداری مقادیری مواد 

.......صفحه 3 مخدر از نوع حشیش...

یکشنبه  9 خرداد 1400
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 سال سی و چهارم   
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یــک هفته  از  بیشتر  مــقــدم:  کــاهــانــی  مــهــدی 
نوبتی  بــرق  قطع  و  خاموشی  برنامه  که  اســت 
در مناطق مختلف شهر مشهد همچون سایر 
نقاط استان و کشور به اجرا گذاشته  شده که 
به اذعان مسئوالن شرکت برق به دلیل کاهش 
نیروگاه های  تولید  مــیــزان  و  آسمانی   نـــزوالت 
افــزایــش دمــا و  آبــی کشور و همچنین  بــرق - 
به تبع آن افزایش مصرف برق در تمام بخش ها 
بوده است. وجود اشکاالتی در نحوه اجرای این 
برنامه، اما موجب بروز نارضایتی و گالیه مندی 
چند  است  الزم  که  شده  بسیاری  شهروندان 
نکته را خطاب به مسئوالن و مجریان این طرح 

متذکر شویم.
اول: با بررسی شکایت ها و گالیه های شهروندان 
مشهدی به  طور قطع می توان گفت در حالی 
شائبه هایی  بیگانه،  رســانــه هــای  ســوی  از   کــه 
نسبت به دالیل اصلی ناتوانی شرکت برق در 
تبعیض  می شود؛  القا  مــردم  به  خدمت  ارائــه 
مناطق  خاموشی های  اجــرای  در  بی عدالتی  و 
این  عامل  مهم ترین  و محالت مختلف شهر، 
شهروندان  گفته  به  اســت؛  بــوده  نارضایتی ها 
مشهدی و بنا بر مشاهدات میدانی همکاران 
ما، در حالی  که برق بیشتر مناطق شهر مرتب 
و مستمر طبق برنامه قطع می شود، برق برخی 
ابتدای  از  برخوردار(  )عموماً  محالت  و  مناطق 
این  از  برخی  یا در  و  اجــرای طرح قطع نشده 

مناطق در حد چند دقیقه بوده است.
دوم: تقریباً در تمامی مناطقی که در فهرست 
قطع برق قرار دارند، مراکز درمانی، بهداشتی و 
داروخانه هایی واقع  شده اند که ناچارند برخی 
خاموشی  و  داشته  نگاه  یخچال  در  را  داروهــا 
بیش از دوساعته یخچال منجر به فاسد شدن 
این داروهــا می شود. همچنان که مواد غذایی 
قصابی  خاموش  یخچال های  در  پروتئینی  و 
و  فساد  دچــار  محالت  این  سوپرمارکت های  و 

خرابی می شود.
شبانه  ــرق  ب قطع  هنگام  کــه  حــالــی   در  ســـوم: 
و  مــیــدان هــا  مــعــابــر،  بــرخــی مناطق شــهــر،  در 
تقاطع های این مناطق به  کلی خاموش و تاریک 
است و به استناد اظهارات مقام های انتظامی 
سوانح رانندگی و حوادث مختلفی از این  جهت 
رخ می دهد و حتی افزایش جرایم مختلف به 
 ویژه سرقت ها دور از انتظار نیست؛ همزمان اما 
در دیگر محالت شهر بسیاری از ساختمان ها و 
اماکن دولتی، عمومی و خصوصی با پروژکتور و 
نورافکن های قوی و المپ های بسیار نورافشانی 

ــــن امـــاکـــن، زیــبــایــی  ــکــان ای ــال شــــده، گــویــی م
سخره  با  و  می کشند  رخ  به  را  ساختمانشان 
به  ــرق،  ب مصرف  در  صرفه جویی  طــرح  گرفتن 

تمام مردم نیز ریشخند می زنند.
بــرنــامــه  ــرای  ــ اجـ از  پــیــش  روز  ــارم: چــنــد  ــهـ چـ
خاموشی ها با ابالغ دستورالعملی، دستگاه های 
اجرایی، نهادها، بانک ها، مؤسسه های عمومی، 
 50 کاهش  به  ملزم  شهرداری ها  و  غیردولتی 
اداری  در ساعات  خــود  بــرق  درصــدی مصرف 
و کاهش ۹0 درصدی آن در ساعات غیراداری 
از  شدند. در همین راستا ممنوعیت استفاده 
کولر گازی و جایگزینی آن با وسایل سرمایشی 
کم مصرف در ساعات اداری و غیراداری نیز به 
این اماکن تکلیف شد؛ بالفاصله پس از ابالغ 
این دستورالعمل هم برق سه دستگاه اجرایی 
پرمصرف استان به مدت 24 ساعت قطع شد. 
به   قریب  اکثر  می بینیم،  عمل  در  آنچه  امــا 
نهادهای عمومی  و  اجرایی  اتفاق دستگاه های 
معمول  رویــه  در  تغییری  مشهد  غیردولتی  و 

مصرف برق و انرژی خود ایجاد نکرده اند.
قطع  مجلس،  نمایندگان  اذعـــان  بــه  پنجم: 
علیه  دشمنان  سرد  ابــزار جنگ  می تواند  برق 
ملت مــا بــاشــد، عــالوه بــر ایــن شــرایــط کنونی؛ 
آمادگی مقابله  مانور  و  تمرینی  نمونه  بهترین 
و کشور است؛  در شهر  بزرگ تر  بحران های  با 
جا داشت دستگاه های عضو تشکیالت پدافند 
مانور  و  آمــادگــی  تمرین  بهانه  بــه  غیرعامل 
همچنان که در حوادث طبیعی، سیل و زلزله، 

نیروی انسانی، توان فکری، امکانات و تجهیزات 
مرتبط را در بوته آزمایش قرار می دادند، در این 
برنامه نیز وارد عمل شده و در راستای تطابق 
دستگاه های  و  حیاتی  مراکز  دادن شهروندان، 
این شرایط  با  مردم  نیاز  مورد  و  خدمات رسان 
خاموشی ها  این  تبعات  رساندن  حداقل  به  و 

یاری رسان می شدند.
در  اینکه  اســت  مسلم  آنچه  پایانی:  و  ششم 
زمان بندی  شده  خاموشی های  برنامه  اجــرای 
مــشــهــد، نــوعــی کــج ســلــیــقــگــی، ســوءمــدیــریــت 
و رفـــتـــار ســلــیــقــه ای دخــیــل بــــوده کـــه سبب 
و  برنامه  ایــن  اجــرای  در  نابسامانی هایی  بــروز 
نارضایتی شهروندان و به مخاطره افتادن برخی 
بدون  اســت.  شــده  عمومی  و سالمت  مصالح 
شک دولتمردان و متولیان این طرح می بایست 
پیش از به اجرا گذاشتن آن، با مطالعات دقیق 
پیشگیری  موجود  اشــکــاالت  از  کارشناسی  و 
می کردند اما حاال که به  ظاهر کار از کار گذشته 
گفته اند  حــوزه  ایــن  متولیان  کــه  آنچنان  ولــی 
کشور  بر  تابستان  پایان  تا  بــرق  کمبود  سایه 
حاکم خواهد بود و اگر قرار بر ادامه همین روند 
باشد بی شک قطعی برق زمینه ساز مشکالت 
شد  خواهد  گوناگون  بخش های  در  ثانویه ای 
داد  نخواهد  خوشایندی  نتیجه  بی تردید  که 
پس ضرورت دارد برای جلوگیری از وارد آمدن 
خسارت های بیشتر و اخالل در خدمات مراکز 
اساسی  تدبیر  بهداشتی  و  درمانی  خدماتی، 

اندیشیده و به اجرا گذاشته شود.

نگاهی اجمالی به پس لرزه های قطعی برق

س�ازمان مدیریت و نظارت بر تاکس�یرانی ش�هرداری مش�هد در راس�تای اجرایی نارضایتی مردم  ازتبعیض در خاموشی های مشهد
نمودن مصوبه ش�ماره 59/1400/2424 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد نسبت 

به واگذاری مدیریت و نظارت بر فعالیت ناوگان خطوط تاکسیرانی شهر مشهد اقدام نماید. لذا 
شرکت های دارای پروانه نمایندگی حمل و نقل مسافر درون شهری از این سازمان می توانند 
نسبت به دریافت اسناد مربوطه تا ساعت 12 مورخ 1400/3/13 به این سازمان مراجعه و یا از 

طریق سامانه تامین کنندگان شهرداری مشهد )vendor( اقدام نمایند. 
مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری مورخ 1400/3/13 می باشد.

آدرس دریافت اسناد: مشهد – انتهای خیابان فداییان اسالم – ساختمان معاونت عمران، حمل 
و نقل و ترافیک – طبقه اول – اتاق شماره 103 – واحد حقوقی.

آدرس تحویل اسناد: مشهد – انتهای خیابان فداییان اسالم – ساختمان معاونت عمران، حمل 
و نقل و ترافیک – طبقه اول -  اتاق شماره 104- واحد دبیرخانه.     

اداره روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد     

فراخوان عمومی

14
01
99
0

ش��رکت فناوری اطالعات و ارتباطات رضوی)سهامی خاص(عطف به مصوبه دوم جلسه 
237 هیئ��ت مدی��ره محترم، یک واحد آپارتمان خود را با کاربری اداری ) نوس��از (در 
برج اداری پاژواقع در مشهد ، بلوار فردوسی، میدان جانباز، پاژ2، طبقه 8 واحدE6 به 
مساحت 94 مترمربع را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان میتوانند 
با مراجعه به سایت شرکت به آدرس http://favarazavi.ir برای ثبت نام اولیه اسناد 
و مدارک شرکت در مزایده را دریافت نمایند همچنین بمنظور رفاه متقاضیان امکان 
بازدید مجازی از موضوع مزایده در س��ایت فراهم اس��ت. شرکت کنندگان در مزایده 
حداکثر تا پایان س��اعت اداری روز دو ش��نبه 17خرداد ماه فرصت دارند تا نس��بت به 
تکمیل مدارک و ارس��ال آن به آدرس مش��هد، خیابان ش��هید چمران، نبش چمران 7 
ساختمان 149 دبیرخانه فروش کد پستی 9137688784 از طریق پست و یا حضوری، 

پیشنهاد خرید خود را ارسال نمایند. 
زمان و تاریخ گشایش پاکتها روز سه شنبه18 خرداد ماه ساعت 11 در محل دفتر مرکزی 
شرکت است و شرکت کنندگان میتوانند از طریق آدرس مجازی که برای آنان ارسال 

میشود در جلسه مجازی حضور یابند. 

آگهی فروش دفترکار)واحد( اداری 
مزایده عمومی
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از کلی��ه س��هامداران ش��رکت رس��ام س��ه بع��دی 
درنیکا)س��هامی خاص( به ش��ماره ثب��ت 73748 و 
شناس��ه ملی 14009448208 دعوت به عمل می آید 
تا در جلس��ه مجمع فوق العاده م��ورخ 1400/03/24 
ساعت 10 و همچنین مجمع عادی مورخ 1400/03/24 
س��اعت 12 ب��ه نش��انی؛ مش��هد، بزرگ��راه هاش��می 
رفس��نجانی، امیریه، امیریه31، آراس��ته 1، مجتمع 

ماهان بلوک 1واحد 18، حضور به هم رسانند.
دس��تور جلس��ه مجمع فوق الع��اده: افزایش اعضای 

هیئت مدیره.
دستور جلسه مجمع عادی ساالنه: انتخاب مدیران و 

بازرسان.
هیئت مدیره

دعوت مجمع فوق العاده و عادی 
ساالنه شرکت رسام سه بعدی درنیکا

)سهامی خاص(
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سهم اهالی کدکن از تردد خودروهای سنگین معادن 

خرابی جاده و سانحه در مسیر »تلخ«
مریم ساالری: جاده کدکن به نیشابور یکی 
شهرستان  فرعی  محورهای  پرترددترین  از 
تــربــت حــیــدریــه اســـت کــه بــه علت تزریق 
قطره چکانی اعتبارات و وعده های عمل نشده 
پی در پی مسئوالن هنوز تکمیل نشده است 
و هر از گاهی خبر وقــوع حــادثــه ای در این 

مسیر منتشر می شود.
ما  بــه خبرنگار  کدکن  شــهــرونــدان  از  یکی 
اظهار کرد: مسیر ناهموار و کم عرض است 
و تاکنون خیلی ها در این جاده جان خود را 
از دســت داده و یا دچــار حادثه شده اند و 
درست است که ماشین های سنگین موجب 
خرابی و فرسودگی جاده می شوند و رانندگان 
و صاحبان خودروهای سنگین و نیمه سنگین 
ــرداخــت می کنند اما  ــوارض پ مــالــیــات و عــ
ای کــاش پرداختی ها صرف نوسازی جاده ها 
شود تا ساکنان منطقه از آن بهره مند شوند.

محمد بخشی افزود: تردد کامیون  های بزرگ 
و سنگین زیــاد اســت. خــودروهــای ســواری 
با  امــا  می کنند  رانندگی  بیشتر  احتیاط  با 
وجود این تعداد حوادث کم نیست. با تردد 
کامیون های سنگین و تریلرهای کشنده در 
این محور تکه های آسفالت یا از جا کنده و 
یا مسیر ترک ترک شــده، بسیاری از نقاط 
حادثه خیز هم گاردریل نــدارد و در حوادث 
جاده ای احتمال پرت شدن خودرو به خارج از 
جاده وجود دارد. بخشی تصریح کرد: موضوع 
دیگری که مردم جلگه رخ و کدکن سالیان سال 
نامناسب  وضعیت  مــواجــه هستند  آن  بــا 
جاده رباط سنگ به کدکن است که هر ماه 
شاهد یک اتفاق جدید است و در سالیان 
اخیر افراد زیادی قربانی و خانواده های زیادی 
بی سرپرست و یا داغدار عزیزان خود شدند 

اما این مسیر همچنان حادثه می آفریند.
 
محور تلخ»

بخشدار کدکن گفت: در یک ماه گذشته پنج 
واژگونی خودرو سنگین رخ داده که فوتی و 

جرحی داشته است. 
احمد محمدی افزود: جاده کدکن به نیشابور 
جاده ای بین شهرستانی محسوب می شود که 
به دلیل وجود معادن در روستای تلخ بخش، 

تردد  محل  نیشابور  شهرستان  روستاهای 
خودروهای سنگین شده است. این جاده حد 
فاصل کدکن به تلخ بخش به طول 15 کیلومتر 

وضعیت مناسبی ندارد .
وی افزود: وجود چاله های متعدد و باال بودن 
و کم عرض بودن شانه خاکی جاده به گونه ای 
که در صــورت خرابی یک خـــودرو و توقف 
آن منجر به مسدودی راه می شود موجب 
نارضایتی مردم شده است که در طول یک 
ماه گذشته در این جاده پنج واژگونی خودرو 
سنگین رخ داده که فوتی و مجروح داشته 
است و متأسفانه پیگیری های انجام شده 
تاکنون نتیجه ای نداشته و باید با ارتقای این 
مسیر از روستایی به بین شهری اعتبار الزم 

برای آن اختصاص داده شود. 
وی گفت: یکی دیگر از مشکالت این مسیر 
که اغلب در فصل زمستان و ماه های پربارش 
خود را نشان می دهد رودخانه های فصلی در 
مسیر جاده است که با بارش های شدید باران 
و برف مسیر رباط سنگ به کدکن مسدود و 
بسیاری از خودروها گرفتار سیالب می شوند. 
محمدی در تشریح وضعیت راه های ارتباطی 
ــزود: ایــن بخش حــدود 90  بخش کدکن افـ
کیلومتر از محورهای مواصالتی شهرستان 
داده  اختصاص  خــود  به  را  حیدریه  تربت 

ــاط ســنــگ بــه کــدکــن و  ــ اســـت و مــحــور رب
نیشابور یکی از محورهای مواصالتی مهم 
 و قدیمی ارتباط دو شهرستان بزرگ استان 
)تربت حیدریه و نیشابور( و همچنین تنها 
محور ارتباطی سه شهر و بیش از 30 روستای 
بخش های کدکن و جلگه رخ شهرستان تربت 
شهرستان  میان جلگه  بخش  و  حــیــدریــه 

نیشابور محسوب می شود.
محمدی بیان کرد: در محور شهری کدکن 
- رباط سنگ در فصل بارندگی ها اقدام های 
مناسبی صــورت گرفته ولی ارتباط مــردم با 
مرکز شهرستان به دلیل نبود پل در ورودی 
شهر کدکن و رودخانه »بُرس« قطع می شود.
بخشدار کدکن دربـــاره دیگر مشکل این 
مسیر تصریح کرد: با عنایت به اینکه این 
است،  شهرستان  دو  ارتباطی  راه  محور 
عرض کم جاده یکی دیگر از مشکالت این 
محور است که با ارتقای درجه این مسیر 
این مشکل باید حل شود تا از تصادفات و 

تلفات کاسته شود.
مــحــمــدی در خــصــوص وضــعــیــت محور 
ارتباطی کدکن به نیشابور حدفاصل روستای 
تلخ بخش بیان کــرد: بودجه مــورد نیاز این 
پــروژه تأمین شده اما به دلیل بدهی دولت 
به پیمانکار، اجرای پروژه متوقف شده است. 

وظیفه فراموش شده معادن در بهسازی »
راه ارتباطی

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
تربت حیدریه هم در این باره اظهار کرد: اتمام 

این پروژه 50 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. 
حسین شیرمحمدیان گفت: محور کدکن به 
تلخ بخش 13کیلومتر است که پنج کیلومتر 
ریال  میلیارد  بر 20  افـــزون  هزینه ای  با  آن 
روکش شده و بخشی از مبلغ فوق تاکنون 
به پیمانکار پرداخت نشده و ادامــه مسیر 
اعتبار اســت که  ریــال  نیازمند 50 میلیارد 
تاکنون محقق نشده اســت. وی افـــزود: در 
قــول مساعد  ایمیدرو  عامل  هیئت  بازدید 
در کمک به بهسازی محور رباط سنگ به 
حصار یزدان و کدکن به تلخ بخش در آینده ای 
نزدیک داده شد . شیرمحمدیان بیان کرد: 
محور سرهنگ به حصار یــزدان و ادامــه آن 
به نیشابور یک راه روستایی تلقی شده و پنج 
معدن فعال در آن وجود دارد که بنا بر قوانین 
جاری صنایع و معادن می توان از محل سود 
معادن، راه هـــای متصل به آن را که شامل 
محور سرهنگ به حصار یزدان و تلخ بخش 
می شود از طریق شرکت ایمیدرو بهسازی 
راهــداری  اعتبارات  از  وگرنه  کــرد  نوسازی  و 

شهرستان میسر نیست. 

نابودی 40 درصد از مزارع کلزای 
خراسان شمالی به دلیل کاهش بارش

کاهش بــارش سبب نابودی ۴0 درصــد از مــزارع خراسان 
شمالی شد.

تولیدات  بهبود  معاون  صداوسیما،  خبرگزاری  گــزارش  به 
گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به 
آغاز برداشت کلزا گفت: ۴0 درصد مزارع کلزای این استان بر 

اثر نبود بارش مؤثر و کاهش آبیاری از بین رفته است. 
افــزود: بر پایه الگوی کشت باید در  محمدجواد تشکری 
حدود ۴هزار هکتار از کشتزار های این استان دانه روغنی کلزا 
کشت می شد که کشاورزان استان بیش از 3هزار هکتار این 

محصول را کشت کردند.
وی گفت: در سال زراعی جاری کلزا از ناحیه حوادث مختلف 
دچــار خسارت شد و تنها حــدود 2 هــزار و 300 هکتار با 
پیش بینی برداشت 3 هزار تن به بار نشسته است. معاون 
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود 
شمالی گفت: کلزا در قالب خرید تضمینی از کشاورزان با 

نرخ مصوب 11 هزار ریال از سوی دولت خریداری می شود. 

کمبود پزشک رادیولوژی و 
سونوگرافی در سربیشه

سرپرست شبکه بهداشت و درمان سربیشه از کمبود پزشک 
رادیولوژی و سونوگرافی در بیمارستان علی بن ابیطالب)ع( این 

شهر خبر داد.
شهروندان  از  یکی  جـــوان،  خبرنگاران  باشگاه  گـــزارش  به 
در  سونوگرافی  و  رادیــولــوژی  پزشک  نبود  از  سربیشه ای 
سربیشه گالیه مند است و می گوید: در سربیشه دستگاه 

سونوگرافی وجود دارد، ولی مشکل پزشک داریم.
او ادامه می دهد: وضعیت بیمارستان سربیشه در مقایسه با 
گذشته ارتقا یافته اما از کم بودن فضای فیزیکی بیمارستان، 

بخش ها و نبود برخی متخصصان گالیه داریم.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان سربیشه با تأیید خبر 
کمبود پزشک برای سونوگرافی در این شهر گفت: به علت 
کمبود متخصص در خراسان جنوبی، پزشک سه روز هفته 

در بیمارستان حضور دارد.
بیاضی افزود: به همین دلیل، یک پزشک به صورت مشترک 
شهرستان های سربیشه و درمیان را پوشش می دهد. در حال 
پیگیری برای استقرار پزشک هستیم و در حال حاضر تنها 
عمل جراحی که در بیمارستان علی بن ابیطالب)ع( سربیشه 

انجام می شود، عمل سزارین است.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان سربیشه تصریح کرد: در 
بخش بهداشت هم مشکالتی در سربیشه داریم و یکی از 

پیگیری های ما برای جذب پزشک بومی است.

درخواست جمعی از فعاالن حوزه آب در خراسان رضوی

استاندار شرایط اضطراری 
خشکسالی اعالم کند

شــرکــت کــنــنــدگــان در نــشــســت »بـــــدون تـــعـــارف با 
خشکسالی 1۴00« از استاندار خراسان رضوی تقاضا 
کردند با اعالم شرایط اضطراری، ستاد خشکسالی این 
ابالغ  و  تهیه  به  فوریت نسبت  به  و  فعال  را  استان 

شیوه نامه های مدیریت این وضعیت اقدام کند.
بــه گـــزارش ایــرنــا نشستی بــا عــنــوان بـــدون تــعــارف با 
با  گذشته  ماه  اردیبهشت   2۶ روز   1۴00 خشکسالی 
و خشکسالی  بارش ها  بسیار شدید  کاهش  موضوع 
کم سابقه در 50 سال اخیر کشور و کم آبی بی سابقه در 
استان خراسان رضوی با حضور جمعی از دغدغه مندان 
این حــوزه و مدیران اجرایی استان با همت جمعیت 
ناجیان آب در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد که 
شرکت کنندگان آن نشست با صدور بیانیه ای بخشی از 

دغدغه های خویش را بیان کردند.
به عنوان  از دانشگاه فردوسی مشهد  بیانیه  این  در 
شده  خواسته  هم  کشور  شــرق  معتبر  علمی  مرجع 
وضعیت خشکسالی سال جــاری خراسان رضــوی را 
تبیین و ضرورت ها و فوریت های آن را در اسرع وقت 

اعالم کند.
در قسمت دیگری از این بیانیه ضمن تأکید بر اهمیت 
رســانــه هــای  ســوی  از  اطــالع رســانــی  و  آگاهی بخشی 
جمعی آمــده اســت: در شرایط خشکسالی ضرورت 
توسط  زیرزمینی  آب هــای  منابع  از  برداشت  کاهش 
و  گیرد  قــرار  توجه  مــورد  باید  برداشت کنندگان  تمام 
و  منصفانه  رفتار  باید  برداشت  کــردن  جیره بندی  با 
عادالنه نسبت به خسارت های متحمل شده از سوی 

کشاورزان داشت.
»از دستگاه های متولی در موضوع آب خراسان رضوی 
و  چــاه هــا  حــفــاری  از  جلوگیری  بـــرای  ــی رود  مـ انتظار 
بهره برداری غیرمجاز از آب های زیرزمینی، انشعابات 
کاربری های  روستایی،  و  شهری  شبکه های  غیرمجاز 
غیرمجاز زمین های کشاورزی و عرصه های طبیعی و 
توسعه باغ ویالها، در کاهش میزان آبیاری فضای سبز 

اقدام و همراهی مجدانه کنند«. 
»در شرایط کنونی ضرورت دارد نظام های حمایت از 
طبیعی  عرصه های  بــهــره بــرداران  معیشت  و  سرمایه 
مانند بیمه مراتع و دام و کشاورزی، وام های کم بهره، 
فوریت  به  جایگزین  معیشت  و  بالعوض  کمک های 
از  بهره برداری  شــدت  از  کاستن  با  تا  شــود  عملیاتی 
نیز  اکــولــوژیــک  خشکسالی  عــواقــب  طبیعی،  منابع 

کاهش یابد«. 

خبرخبر خبرخبر
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باربری نمونه امام رضا
تریلی، تک، خاور، کارگر

32136393-4
سلطانی 4232 249 0915

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
/1
40
18
97

ط
/9
91
21
20

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

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

ط
/1
40
17
80

باربری خورشید هشتم
سراسر مشهد

 09153581596
09301898407
09154244955

تک، خاور، نیسان
تخفیف ویژه مستاجران و 
ارگانهای دولتی  »حافظی«

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
01
97

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
81
37
50

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

داربست و پیچ رولپالک 
هیمالیا

09153050396

ط
/1
40
09
38

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
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702

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

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

ط
/9
91
10
84

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264

پ
/9
90
33
17

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ط
/1
40
09
71

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

ط
/9
90
08
41

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

 بدون چین و چروک
لکه گیری چای، قهوه، آب 
انار، جوهر، قطره آهن و ...

سرویس رایگان 

ط
/1
40
09
48

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 

ج
/1
40
16
03



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
رئیس دادگستری اسفراین خبر داد

کمک 3 میلیارد و 500 میلیونی 
خیران برای آزادی چند زندانی

رئیس دادگستری اسفراین از کمک 3 میلیارد و 
500 میلیون ريالی خیران این شهرستان در جشن 
گلریزان برای آزادی 15 زندانی جرایم غیرعمد خبر 

داد.
از روابــــط عمومی  نــقــل  ــه  ب ــه گــــزارش قـــدس و  ب
دادگــســتــری کــل خــراســان شــمــالــی، بــابــاخــانــی با 
ــزاری جشن گــلــریــزان در  ــرگ ــن خبر بــه ب اعـــام ای
مدیرکل  جمعه،  امــام  حضور  بــا  شهرستان  ایــن 
زندان های استان، فرماندار و  رئیس زندان اشاره 
و  نیکوکاران  سازنده  و  راهگشا  حمایت های  از  و 
خیران در راستای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد 

قدردانی کرد.
گود  در  گذشته  در  این سنت حسنه  گفت:  وی 
می شد  انجام  هر شهر  پهلوانان  توسط  و  کشتی 
سطح  در  پهلوانی  منش  اشــاعــه  نشان دهنده  و 
ویــروس کرونا و  شهر بود، ولی در زمان گسترش 
این  برگزاری  امکان  شده،  اعمال  محدودیت های 
به طور  مراسم  ایــن،  وجــود  با  ولی  نیست  برنامه 
مــجــازی بــرگــزار شــد کــه الزم اســت از تــاش هــای 

صورت گرفته تشکر کنم.
تعداد  بــه  اشـــاره  بــا  اسفراین  دادگــســتــری  رئیس 
نتیجه  در  کــــرد:  عـــنـــوان  شــــده  آزاد  زنـــدانـــیـــان 
از   نفر   15 تــعــداد  آمـــده  به عمل  مــســاعــدت هــای 
18زندانی جرایم غیرعمد این شهرستان آزاد شدند 
و امیدواریم سه نفر دیگر هم با همین شیوه آزاد و 

به آغوش گرم خانواده هایشان برگردند.
پایان  در  اسفراین  دادگستری  رئیس  باباخانی، 
تصریح کرد: برای کار خیر هیچ وقت دیر نیست 
و شهرستان  استان  نوع دوست  و  و مردم شریف 
به  را  خــود  نقدی  کمک های  می توانند  اسفراین 
رهایی  موجبات  و  نموده  ــه  ارائ استان  دیــه  ستاد 

دیگر محکومان جرایم غیرعمد را فراهم سازند.

بازهم کینه موجب جنایت شد 

 2 کشته و مجروح 
در یک درگیری مسلحانه 

قاضی ویــژه قتل عمد دادســـرای مشهد از وقــوع نزاع 
مسلحانه منجر به قتل در این شهر خبر داد.

قاضی حسن زرقانی در این زمینه بیان کرد: این درگیری 
بامداد روز گذشته )8 خرداد( در بولوار طبرسی شمالی 
رخ داد که در پی آن یک تن به ضــرب گلوله کلت و 
ضربات شمشیر در دم جان باخت و یک نفر دیگر بر 

اثر جراحات وارده به بیمارستان منتقل شد.
گرفته  تحقیقات صــورت  براساس  ایرنا گفت:  به  وی 
جوانی  بــا  محل  کاسبان  از  یکی  بین  پیش  چندی 
و  بود  ایجاد شده  نام »سعید« اختافی  به  35ساله 
بامداد دیروز این کاسب با همدستی سه فرد دیگر برای 
درگیری با این فرد در محلی کمین می کنند و بافاصله 
با  به محل،  رضــا  دوستش  و  رسیدن سعید  از  پس 
شمشیر و کلت به آن ها حمله کردند که سعید به علت 
اصابت گلوله به لب فوقانی و ضربات شمشیر در دم 

جان باخت.
قاضی ویژه قتل عمد دادسرای مشهد گفت: فرد دیگر 
بیمارستان  به  و  به شدت مجروح  درگیری  این  در  نیز 
منتقل شده اســت، اما متهم به قتل و همدستانش 

متواری هستند.

دستگیری عامل توهین به مأموران 
سازمان حفاظت محیط  زیست 

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از دستگیری فردی 
خبر داد که در فضای مجازی اقدام به توهین و فحاشی 

به مأموران سازمان حفاظت محیط  زیست کرده بود. 
به گزارش قدس و به نقل از پایگاه اطاع رسانی پلیس 
فتا، سرهنگ یوسف شاکری رئیس پلیس فتا خراسان 
شمالی با اعــام جزئیات این خبر اظهار کــرد: در پی 
اعــام شکایتی مبنی بر اینکه یکی از شهروندان در 
فضای مجازی مبادرت به توهین و فحاشی به مأموران 
سازمان حفاظت محیط  زیست کرده است، بافاصله 
موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان 
قرار گرفت.وی با اشــاره به اینکه کارشناسان با انجام 
اقدام های فنی و اطاعاتی موفق شدند محل حضور 
مالک صفحه اینستاگرامی را شناسایی کنند، افزود: در 

ادامه متهم نیز دستگیر شد.
متهم  کرد:  بیان  خراسان شمالی  فتا  پلیس  رئیس 
در بازجویی های انجام  شده به بزه انتسابی اعتراف 

نموده است.

عقیل رحمانی: قاضی شعبه 146 دادگاه 
کیفری دو مشهد متهم یک پرونده را به 
جای تحمل حبس به 650ساعت پرکردن 

آبشخور حیوانات وحشی محکوم کرد.
ارجاع یک پرونده شرب خمر و نگهداری 
دادگــاه  از شعبات  یکی  به  مــواد مخدر 
آن،  بــه  رســیــدگــی  و  مشهد  دو  کیفری 
موجب شد قاضی پرونده که در صدور 
طوالنی  سابقه  حبس  جایگزین  آرای 
انجام خدمات  به  را  پرونده  متهم  دارد، 
زیست  محیط  نــظــارت  تحت  عمومی 

محکوم کند.
پس از بررسی این پرونده مقام قضایی 
در انــشــای ایــن رأی اعــام کــرد: حسب 
گزارش مرجع انتظامی موضوع اتهامات 
)حامد.غ( مبنی بر شرب خمر و نگهداری 
همچنین  و  دست ساز  الکلی  مشروبات 
نوع  از  مخدر  مــواد  مقادیری  نگهداری 
تحت  واســطــه  همین  بــه  وی  حشیش، 
تعقیب قرار گرفته و در ادامــه متهم به 
مقدماتی  تحقیقات  و  معرفی  ــرا  دادسـ
دادســرا منجر به قرار جلب به دادرسی 
اقــدام  ایــن  عامل  بـــرای  کیفرخواست  و 

گردید.
این گونه شد که پس از طی شدن مراحل 
به  پرونده  دادســـرا،  در  ماجرا  رسیدگی 
مجتمع  دو  کیفری  دادگـــاه   146 شعبه 
امام خمینی)ره( ارجاع شد. از همین رو 
و طبق روال قانونی دادگاه پس از تعیین 
متهم  دفاعیات  اخــذ  و  رسیدگی  وقــت 
محتویات  و  اوراق  به  عنایت  با  پرونده 
موجود ختم رسیدگی را اعام و توسط 
قــاضــی شــرقــی شــهــری رأی نــهــایــی در 

دادگاه صادر شد.

نگاه تربیتی به متهم به جای 10 ماه »
زندان

اســت: در خصوص  آمــده  رأی  ایــن  در 
اتهامات متهم پرونده، فاقد سابقه مؤثر 
التزام،  وجه  قرار  با صدور  آزاد  کیفری، 
دایر بر شرب خمر و نگهداری مشروبات 
نــگــهــداری  همچنین  و  داخــلــی  الــکــلــی 

ــداری مـــوادمـــخـــدر از  ــقـ مـ
نــــوع حــشــیــش مــوضــوع 
انتظامی،  مرجع  گـــزارش 
ــوجــــه بــه  ــا تــ ــ دادگـــــــــــاه بـ
انتظامی،  مرجع  گـــزارش 
ــات  ــ ــ ــروب ــ ــشــ ــ ــ ــف م ــ ــشــ ــ ــ ک
صــورتــجــلــســه  و  الـــکـــلـــی 
تحقیقات  ــواد،  مــ تــوزیــن 
مقدماتی دادسرا و درصد 
الکلی  مشروبات  خلوص 
کیفرخواست  همچنین 
صادره از ناحیه دادسرای 

ــقـــاب مــشــهــد مــقــدس،  عــمــومــی و انـ
دفاعیات بامؤثر متهم در این خصوص 
او  صحت  به  مقرون  و  صریح  اقاریر  و 
در رابطه با نگهداری موادمخدر، بزه های 
و  مــحــرز  را  پــرونــده  متهم  بــه  انتسابی 

مسلم می داند.
قــانــون  و 265  مـــاده 264  ــه  ب مــســتــنــداً 
و  اسامی  حــدود  باب  اسامی  مجازات 
باب  اسامی  مــجــازات  قانون  مــاده 702 
قانون اصاح  )1( ماده 5  و بند  تعزیرات 
به  عنایت  و  موادمخدر  با  مبارزه  قانون 
بند )ب( ماده 134 قانون کاهش مجازات 

مصوب  تعزیری  حبس 
و...،   1399/02/23
متهم پرونده را از حیث 
شرب خمر به تحمل 80 
ضربه شاق مشمول حد 
و در خصوص نگهداری 
مشروبات الکلی با توجه 
متهم  اعــام رضایت  به 
به  را  مشارالیه  مــذکــور، 
انــجــام خــدمــات عمومی 
ــان  عــام الــمــنــفــعــه )ســازم
حفاظت محیط زیست 
بــه مــدت 650 ساعت  مــقــدس(  مشهد 
برای پرکردن آبشخور حیوانات حفاظت 
به عنوان  سازمان  آن  هماهنگی  با  شده 
تعزیری  ماه حبس   10 تحمل  جایگزین 
با احتساب ایام بازداشت قبلی و نظارت 
واحــــد اجــــرای احــکــام کــیــفــری محکوم 

می کند. 

تعلیق مجازات شالق و جریمه و »
همکاری با محیط زیست

متهم  رأی  ایـــن  ــه  ــ ادامـ در  همچنین 
تعزیری  60 ضربه شاق  تحمل  پرونده 

و پرداخت جزای نقدی معادل پنج برابر 
حق  در  مکشوفه  ــاالی  کـ عــرفــی  ارزش 
دولت و معدوم نمودن مشروبات الکلی 
هم محکوم شد. از سوی دیگر متهم در 
خصوص نگهداری مواد مخدر موضوع 
پرونده به تحمل 50 ضربه شاق تعزیری 

و پرداخت جزای نقدی محکوم گردید.
بیان  هم  رأی  ایــن  از  دیگر  قسمتی  در 
شده است: در نهایت به لحاظ فقدان 
ــده و  ــرون ســابــقــه مــؤثــر کــیــفــری متهم پ
مــجــازات  مــرتــکــب،  اصـــاح  پیش بینی 
به مدت  نامبرده  نقدی  و جــزای  شــاق 
در صورت  که  می شود  تعلیق  ســال  دو 
عدم ارتکاب جرایم عمدی موضوع ماده 
54 قانون مجازات اسامی باب مقررات 
به  نقدی  جــزای  محکومیت  از  عمومی 
ــر خــواهــد شــد. در  ــع اث مــیــزان مــقــرر رف
جایگزین  مـــجـــازات  اجــــرای  خــصــوص 
از دستور  تخلف  در صورت  حبس هم 
دادگاه به پیشنهاد قاضی اجرای احکام 
یک  نخست  بـــار  بـــرای  دادگــــاه  رأی  و 
چــهــارم تــا یــک دوم بــه مــجــازات مــورد 
حکم افزوده می شود و در صورت تکرار 

مجازات حبس اجرا می گردد.

رأی جایگزین جالب یک قاضی در مشهد

پر کردن آبشخور حیات وحش به جای زندان
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استاندار خراسان رضوی تأکید کرد

 ضرورت کنترل گلوگاه های 
شیوع ویروس هندی

جدی  نظارت  و  کنترل  بر  رضــوی  خراسان  استاندار 
بر گلوگاه های شیوع ویروس هندی از جمله مرزهای 
استان تأکید کرد و گفت: مردم و صنوف همچنان باید 
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند تا در این 

زمینه به یک ضریب قابل قبولی برسیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان 
ستاد  جلسه  در  معتمدیان  محمدصادق  رضـــوی، 
برگزار  استاندار  دفتر  در  که  کرونا  با  مقابله  استانی 
شد، ضمن بیان اینکه روند کنترل بیماری به خوبی در 
استان در جریان است، اظهار کرد: براساس گزارش های 
میانگین  مجموع  در  درمــانــی،  و  بهداشتی  مــراجــع 
بستری طی هفته گذشته نسبت به هفته های اخیر 

کاهش پیدا کرده است.
ــوی بـــر تــشــدیــد نــظــارت هــا  اســـتـــانـــدار خـــراســـان رضــ
نظارت ها در حوزه  باید همچنان  و گفت:  کرد  تأکید 
تا در مجموع در بحث رعایت  اصناف تشدید شود 
دستورالعمل های بهداشتی به یک ضریب قابل قبولی 

برسیم و از این شرایط نیز عبور کنیم.
وی با اشاره به نگرانی از ورود ویروس هندی و احتمال 
متأسفانه  کــرد:  خاطرنشان  پنجم  پیک  به  رسیدن 
براساس گزارش هایی که در ستاد ملی ارائــه شد، در 
ویروس  از  نمونه هایی  استان های جنوب شرق  برخی 

هندی مشاهده شده است.
معتمدیان در همین راستا بر کنترل و نظارت جدی بر 
گلوگاه های شیوع این بیماری تأکید کرد و افزود: پیگیر 
هستیم پروازهای این شهرها به مقصد مشهد متوقف 

شوند تا بتوانیم کنترل های خود را تشدید کنیم.
استاندار خراسان رضوی گفت: استان از پیک چهارم 
عبور کرده است، اما به دلیل شرایط خاص استان و 
پروازهای خارجی که به مقصد خراسان رضوی صورت 

می گیرد هنوز در شرایط شکننده قرار داریم.
استاندار خراسان رضوی در ادامه به تعطیالت پیش 
رو اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه ای که در ستاد 
ملی داشتیم بنا شد از ظهر چهارشنبه 12 خرداد تا 
ظهر دوشنبه 17 خرداد ممنوعیت تردد خودرویی بین 

استانی و شهرستانی وجود داشته باشد. 

به همت گروه جهادی بسیج صورت گرفت

 تأمین علوفه از جنوب 
برای دامداران بشرویه 

پــاســداران  سپاه  مقاومت  ناحیه  فرمانده  مرتضوی: 
باتوجه  گفت:  بشرویه  شهرستان  اسالمی  انقالب 
در  دامــــــداران  ــده  عــدی مــشــکــالت  و  ــه خشکسالی  ب
کاه،  به خصوص  منطقه  دام  نیاز  مــورد  علوفه  تأمین 
استان های  از  کــاه  تأمین  بـــرای  الزم  هماهنگی های 

جنوبی کشور صورت گرفت. 
به گزارش خبرنگار قدس، سرهنگ حسنی افزود: در 
امام حسن  فرهنگی جهادی  گروه  رایزنی های  تمامی 
مجتبی)ع( یک مشکل اساسی با عنوان قیمت باالی 
کرایه و نبود وسایل نقلیه باربری برای حمل علوفه به 
وجود  بوشهر  و  خوزستان  استان های  از  شهرستان 
داشت که با پیگیری های صورت گرفته با چند دستگاه 
تریلی هماهنگ شد و تاکنون افزون بر 80 تن کاه در 

اختیار دامداران قرار گرفته است.

سند 918 روستای باالی 20 خانوار 
خراسان جنوبی تدوین می شود

بیرجند: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان 
جنوبی گفت: قرار است برای ۹18 روستای باالی 20 
خانوار استان سند تهیه و ظرفیت های هر روستا بیان 

شود.
افــزود:  پورعیسی  مجید  قــدس،  خبرنگار  گــزارش  به 
کــم بــرخــوردار کشور  اســتــان هــای  از  خــراســان جنوبی 
ــرای رشـــد و توسعه  اســـت کــه در ســال هــای اخــیــر بـ
ــه مــرحــلــه اجــرا   زیــرســاخــت هــا، پـــروژه هـــای مهمی ب

رسیده است.
پــهــنــاوری و  لــحــاظ  ــه  ب همچنین خــراســان جــنــوبــی 
این  اســـت،  کــشــور  پهناور  اســتــان  سومین  وســعــت 
استان توانمندی های زیادی برای توسعه دارد؛ وجود 
چهار بازارچه مرزی و گمرک رسمی در مرز ماهیرود 
و قرار گرفتن در مرکز محور ترانزیتی شرق کشور از 
قابلیت های مهم توسعه این استان است و باوجود 
اقداماتی که انجام شده است در حوزه زیرساخت ها 
هنوز مشکالتی وجود دارد که با به سرانجام رسیدن 
پروژه هایی در این خصوص، شاهد انقالبی در حوزه 

زیرساختی استان خواهیم بود.

زنان خانه دار از شورای شهر می گویند

نگاه به پارلمان شهری از پنجره خانواده
موسوی: 20 سال از فعالیت مردمی ترین 
نهاد عمومی در جامعه می گذرد و چند 
دوره  ششمین  انــتــخــابــات  دیــگــر  هفته 

شوراهای شهر و روستا برگزار می شود.
آنچه مسلم است تصمیمات شوراها در 
آن  ــراد  اف زندگی  بر  مختلف  بخش های 
جامعه تأثیر دارد و نمی توان بخش هایی 
افــراد  زندگی  کیفیت  بر  که  کــرد  پیدا  را 
جامعه اثر نداشته باشند از سوی دیگر 
حدود نیمی از جمعیت را زنان تشکیل 
می دهند حــال ایــن ســؤال ســاده مطرح 
است که زنان جامعه ما و به طور خاص 
و  اجتماعی مشخص  فعالیت  زنانی که 
ندارند  مدیریت شهری  حــوزه  با  مرتبط 
آشنا  نهاد عمومی  این  با  میزان  به چه 

هستند؟ 
ــورای  مــی خــواهــیــم بــدانــیــم عــمــلــکــرد شـ
شهرمان چقدر برای آن ها که در معرض 
ملموس  نبودند،  تصمیمات  مستقیم 
بوده است؟ و یا توقعات آن ها از مدیران و 

تصمیم سازان شهری چیست؟

اثرگذاری عمومی تصمیمات شورا»
خــانــه دار  زنــان  از  یکی  قنواتی  مهشید 
شهر مشهد است که هم خودرو دارد و 
مجبور به رانندگی در شهر هست و هم 
پــارک ملت  بانوان  بــرای ورزش از بخش 

استفاده می کند.
وی می گوید: من دنبال اخبار نیستم که 
دقیقاً از عملکرد شورا مطلع شوم ولی در 
همین حدی که در شهر رفت وآمد دارم 
از چند حرکت شورای شهر خوشم آمد. 
سبز شهر  فــضــای  افــزایــش  بحث  یکی 
و دیــگــری هــم ایــجــاد فــضــاهــای ورزشــی 

اختصاصی برای بانوان است.
موضوعات  از  یکی  مــی دهــد:  ادامـــه  وی 
شهری  ــروژه هــای  پ انــجــام  سرعت  دیگر 
ــادی هــم از  ــدان عــ اســـت چـــون شــهــرون
تــرافــیــک و مــشــکــالت حـــاشـــیـــه ای که 
انتقاد  می کنند  ایجاد  شهری  پروژه های 

دارند. 
سهیال مبینی یکی دیگر از زنان خانه دار 
شهرمان است. او از برخی تصمیمات به 
ظاهر ساده در شورا گالیه دارد و می گوید: 
از تغییر اسامی خیابان ها گله مندم. شب 
می خوابی صبح بیدار می شوی می بینی 

عوض  خیابان  فالن  اسم 
نــام  اســـت. همین  شـــده 
میثاق به این زیبایی چرا 
عوض شد؟ انتهای بولوار 
الدن چــرا شد اللــه؟ فکر 
نمی کنند که  را  آدرس هــا 

مردم گیج می شوند.
دیگر  یــکــی  رفــیــعــی  ش. 
گله های  ــدان،  شــهــرون از 
بیشتری دارد و می گوید: 
بـــرای  شــهــر  شــــــورای  از 
افتتاح سرویس بهداشتی 
در بــخــش بـــانـــوان پــارک 

اگر  آمدند. ما خانم ها فکر کردیم  ملت 
بگوییم حل  آن هــا  به  را  اعتراض هایمان 
می کنند، اما اصالً اهمیتی به حرف های 
ما ندادند. مثالً اسمش پارک بانوان است 
و دورش هم حصار دارد اما بیشتر شبیه 
زندان شده است. زن ها حق ندارند آنجا 
فعالیت اقتصادی کنند. دستفروش ها را 
می گیرند. خانم های مربیِ ورزش گاهی به 
خاطر بسته بودن سالن ها شاگردانشان 
را آنجا برای تمرین می آورند. ولی بعضی 
با  این قدر  زن  انتظامیِ  نیروهای  وقت ها 
این ها بد رفتار می کنند که منجر به نزاع 
می شود. شورای شهر کمیسیون فرهنگی 
هــم هست.  خــانــم  اعــضــا  بین  در  دارد 
وقتی مطالباتمان را مطرح می کنیم و حل 
نمی شود یعنی به آن توجهی نمی کنند. 

شهروندی  حقوق  یعنی 
برایشان اهمیتی ندارد.

ــری هــم یکی  ــب مــهــنــاز اک
شهرمان  ــان  ــ زن از  دیــگــر 
است که به قول خودش 
نسبت به المان های شهر 

حس خوبی دارد.
خیابان  ساکنان  از  که  او 
ــــث اســــت،  ــال ــ اخــــــــوان ث
اظــهــار مــی کــنــد: یــکــی از 
ــورای  ــوب شــ ــارهــــای خــ ــ ک
شهر نام گذاری خیابان ها 
ــرا و  ــعـ ــاس نــــام شـ ــراســ ــ ب
بزرگان است. کار دیگرشان ارائه اطالعات 
فرهنگی با المان ها و تابلوهای تبلیغاتی 

است.
جانباز  میدان  المان های  می افزاید:  وی 
را  کتاب های معتبر  نام  زیبایی  بر  عالوه 
تابلوهایی که  و  به مردم معرفی می کند 
به بهانه های مختلف در خصوص معرفی 
آشنایی  موجب  شــده،  نصب  مشاهیر 
مردم با بعضی نام ها و چهره ها که اصالً 

نمی شناختند، می شود.
او خاطرنشان می کند: ما اصالً نمی دانیم 
اگر مشکلی داریم کی و کجا باید مطرح 
پشت  برسد.  شوراها  گــوش  به  تا  کنیم 
در هـــــای بــســتــه تــصــمــیــم گــرفــتــن بـــرای 
مــردم.  مشارکت  حــذف  یعنی  شهرمان 
مگر این ها را ما انتخاب نکردیم، یک بار 

آمدند بین مردم بگویند دردتان چیست 
و چه می خواهید؟

مریم رضوانی هم معتقد است مشارکت 
انتخابات  هنگام  فقط  شوراها  در  مــردم 
که  زمانی  از  بیان می کند:  او  آن هاست. 
به اعضای شورا رأی دادم اصالً در جریان 
فعالیت های آن ها نیستم. فقط یکی دو 
بار متوجه کاروان هایی که به بهانه اعیاد 
البته  شـــدم.  فــرســتــادنــد،  خیابان ها  در 
ناگفته نماند با اینکه تالش کرده بودند 
خیلی زیبا و شادی آور باشد اما به نظرم 

خیلی نمایشی آمد و اصالً جالب نبود.

کالم آخر»
ــه همین اظـــهـــارات مــی تــوان  ــا تــوجــه ب ب
مــی تــوانــد  شـــوراهـــا  تصمیمات  فهمید 
ــان خــانــه دار را بیشتر  دغــدغــه ذهنی زن
فرایند  نظر می رسد  به  اما  کند  یا کمتر 
تعریف شده ای برای تبادل نظرات وجود 
نــدارد یا اگــر هست بــرای ایــن بخش از 
جامعه شناخته شده نیست، در صورتی 
تأثیرگذاری نظرات آن هــا در  بــاور  اگر  که 
شورا  برنامه ریزی های  و  تصمیم سازی ها 
افــزایــش مشارکت  ایــجــاد شـــود؛ شاهد 
آن ها در انتخابات شوراها خواهیم بود و 
در درازمدت میزان مشارکت این بخش از 
اعضای جامعه در فعالیت های اجتماعی 
و  بیشتر  کیفی  و  کمی  لحاظ  بــه  شهر 

بیشتر خواهد شد.

این روزهــا در فضای مجازی شایعاتی در  هــادی زهرایی: 
خصوص تأیید صالحیت یا رد برخی از افراد برای انتخابات 
ششمین دوره شورای اسالمی شهر منتشر شده است که به 
همین بهانه علی آذری، نماینده قوچان و فاروج در مجلس 
شــورای اسالمی و نایب رئیس هیئت نظارت بر انتخابات 
به پرسش های  شــوراهــای استان در یک نشست خبری 
بــاره پاسخ داد. به گــزارش خبرنگار ما  خبرنگاران در ایــن 
آذری گفت: شوراها به عنوان پیشران برنامه های اجتماعی، 
اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی 
شهرها محسوب می شوند اما هنگامی که سوابق شوراها را 
در کل کشور بررسی می کنیم به اقرار بیشتر سیاستمداران و 

سیستم های نظارتی شوراها موفق عمل نکرده اند. 
آذری افزود: هنگامی که به اوضاع و احوال تبلیغات نامزدهای 
شــورا نگاه می کنیم برخی از افــراد به صراحت از تطمیع 
مردم استفاده می کنند. قانون انتخابات شوراها در سال ۹6 

بازنگری شد و در قانون جدید این گونه نیست که هیئت 
نظارت شاهد تخلف باشد و ساکت بماند بلکه در قانون 
جدید در تمام مدت انتخابات هیئت های نظارت، نظارت های 
کامل خود را دارند و من به عنوان نایب رئیس هیئت نظارت 
استان به صورت ویژه این موضوع را در شهرستان قوچان 
تأیید می کنم در حال حاضر دو پرونده تخلف انتخاباتی به 
صورت مستند تشکیل و پرونده این افراد دوباره در هیئت 
باید  نظارتی  نهادهای  و  افتاد  خواهد  جریان  به  نظارت 
بررسی کنند که این رفتارها بر اساس مواد 30 و 33 قانون 
انتخابات شوراها هست یا نه. آذری تصریح کرد: برخی از 
نامزدها تالش می کنند از انتخابات ریاست جمهوری به نفع 
خود بهره برداری کنند که این امر تخلف است. در هیئت 
نظارت استان بر اساس مستندات برخی از نهادها و قانون 
تصمیم گرفته ایم و حتی برای رفع برخی شبهات تنها هیئت 
نظارتی در کشور بوده ایم که با حضور رابط برخی از نهادها 

و در برخی از اوقات نیز از دادگستری استعالم می گرفتیم تا 
تصمیم دقیقی بگیریم. 

نماینده قوچان در خصوص برخی شایعات درباره تأیید 
صالحیت به شرط انصراف هم گفت: بر خالف خیلی 
در  شــده  مشخص  نظارت  هیئت  چینش  که  نقاط  از 
شهرستان قوچان فردی مشهور به سالمت و درستکاری 
را به عنوان رئیس انتخاب کرده و انتخاب اعضا را به وی 
سپردیم و دخالتی نداشتیم و موضوع تأیید صالحیت 
به شرط انصراف را در هیئت نظارت شهرستان تکذیب 
می کنم اما در هیئت نظارت استان در بررسی های انجام 
با  که می شود  بود  این  نظرشان  نظارتی  نهادهای  شده 
گرفتن تعهد تأیید شوند و تصمیم بر این شد که برخی 
با گرفتن تعهد پرونده آن ها برگشت داده  افراد  از این 
شود و در شهرستان قوچان نیز برخی از افراد با دادن 

تعهد، تأییدیه خود را دریافت کرده اند. 

پاسخ نایب رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای استان به برخی شایعه ها

تأیید صالحیت به شرط انصراف!

خبرخبر

یکی از موضوعات دیگر 
سرعت انجام پروژه های 

شهری است چون 
شهروندان عادی هم 
از ترافیک و مشکالت 

حاشیه ای که پروژه های 
شهری ایجاد می کنند 

انتقاد دارند

بــرشبــرش
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دل های بزرگ مردمان شهرم
در بین اخبار بد و تلخ، همدلی های ساده و بی ادعای 
مردمان شهرم ستودنی است. مثل هر روز در مسیر 
مکالمه  اما  می شوم.  تاکسی  ســوار  روزنامه  تا  خانه 
راننده تاکسی که مرد میانسال محترمی است سبب 
می شود در بین همه اخبارهای مختلف، برای دقایقی 
همه  بیندیشم.  شــهــرم  مـــردم  مهربانی  بــه  ــاره  ــ دوب
همسایه ای  پیرمرد  به  کمک  روایــت  راننده،  مکالمه 
زندگی  مشهد  حاشیه  مناطق  از  یکی  در  که  است 
می کند و حدود 10 ماهی از فوت همسرش به دلیل 
کرونا می گذرد و دختر آن ها می خواهد به خانه بخت 
برای  دیگر  وسیله  و چندین  گاز  و  یخچال  اما  بــرود 
تکمیل جهیزیه اش باقی مانده است. راننده تاکسی 
نداریم  اعتقاد  ما  مگر  مــی داد  توضیح  بـــرادرش  به 
زمــان  االن  پــس  مــی بــرد،  ارث  همسایه  از  همسایه 
کمک است. او می گفت، پیرمرد دست تنها مانده، 
غم از دست دادن همسرش هم او را از پا درآورده و 
ناتوان مانده است. در ادامه توضیحاتش به برادرش 
مــی گــویــد، مــن و تــعــدادی از دوســتــان و آشــنــایــان و 
راننده ها قرار است هرکدام یک روز درآمدمان را برای 

کمک به جهیزیه این دختر بدهیم.
ــاره این  ــ تماسش کــه تــمــام مــی شــود، مــی خــواهــم درب
موضوع بیشتر برایم بگوید و او تعریف می کند: این 
چاه  حفر  بیشتر  کــارش  و  ساختمانی  کارگر  پیرمرد، 
بیکار شــده اســت.  کــرونــا عــمــالً  اســت کــه در دوران 
بچه ها حتی  و  درگــذشــت  کــرونــا  دلیل  بــه  همسرش 
از  ببینند.  را  مــادرشــان  بــار  آخرین  بــرای  نتوانستند 
طرفی دختر خانواده چند سالی است در دوران عقد 
است تا جهیزیه اش را آماده کند. او با ناراحتی ادامه 
می دهد: حاجیه خانم خدا بیامرز مثل همه مادرها 
خیلی آرزو داشت که دخترش را با آبرومندی به خانه 
بخت بفرستد و همه تالشش این بود با همین کارگری 
همسرش روزگار را بگذراند و جهیزیه دخترش را تهیه 
کند، اما کرونا داغ بدی بر دل همه خانواده گذاشت. او 
برایم تعریف می کند: متأسفانه تورم و گرانی و بیکاری 
بــرای بسیاری ازمــردم  و شرایط کرونا روزهــای بدی را 
به وجود آورده است، همه ما نسبت به هم مسئولیم.

کردیم  هماهنگ  راننده ها  از  تعدادی  با  می گوید:  او 
درآمــد یک روزمــان را برای کمک خرید جهیزیه این 
برای  باشد  ما  هــرکــدام  دختر  می توانست  که  دختر 
اولیه خرید چند قلم باقی مانده جهیزیه اش  ودیعه 
بدهیم و اقساط را هم ماهانه پرداخت کنیم تا او به 
خانه بخت برود، همه ما درگیر مسائل مالی هستیم 

اما نمی توانیم بی تفاوت باشیم.
سپس با خنده تلخی ادامه می دهد و می گوید: یک 
قطعه ماشین خراب می شود باید چند میلیون برای 
می کند  کمک  را  ما  هم  خدا  کنیم،  هزینه  تعمیرش 
بتوانیم  تــا  می کند  کــم  ــاه  م ــن  ای را  هزینه هایمان  و 
به  را  روز  تمام  می شوم  که  کنیم.پیاده  شــاد  را  دلــی 
پولداربودن  همنوع،  به  کــردن  کمک  می اندیشم  این 

نمی خواهد، دل بزرگ می خواهد و اندکی همت.

مشهد باز هم گرم تر می شود
کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی 
گفت: بیشینه دمای هوای مشهد یکشنبه و دوشنبه 

به 3۹ درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت.
زهرا عنایتی افزود: بیشینه دمای هوای امروز مشهد 
37 درجه سلسیوس پیش بینی شده است. همچنین 
کمینه دمای هوای مشهد هم در روزهــای آینده بین 

یک تا دو درجه افزایش دارد.
خــراســان  هــواشــنــاســی  پیش بینی  مــرکــز  کــارشــنــاس 
رضــوی گفت: طــی ایــن مــدت بیشینه دمــای هــوای 
مشهد در مناطق گرمسیر استان با افزایش 4 تا 6 
درجه ای به باالتر از 40 درجه می رسد. عنایتی افزود: 
وزش باد در عصر دوشنبه و سه شنبه همراه با گرد و 
خاک در مناطق مختلف خراسان رضوی پیش بینی 

شده است. 

چشم سومچشم سوم
سرور هادیان
annotation@qudsonline.ir

8103zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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که  ــرحــمــان جــامــی  عــبــدال از  ــری  ــ اثـ  .1 
ــده   مــنــظــومــه ای اســـت حــمــاســی و آمــوزن
2. شیار درونی لوله تفنگ- درخت اعدام 
– حرف 27 الفبای انگلیسی – از اشکال 
ساده هندسی 3. معکوس – توپ کوچک 
 جنگی که بر پشت شتر حمل می کردند 
 – ایـــرانـــی  ــژاد  ــ ن  – 4. تعجب خــانــمــانــه 
استخوانی در پا - کرانه 5. کمربند فرضی 
زمانی – قرمزی – مداد طراحی 6. مرطوب 
صبحانه نخورده   – یونانی  دوم  حــرف   – 
7. جوانمرد – بسیار داننده – رود اروپایی 
– درک کــــردن 8. قــانــون و قــاعــده - برابر 
۹.خــرس آسمانی – چه وقت؟ - به شک 
انداختن کسی - نام 10. شهر تیم فوتبال 
 کــیــه وو ایــتــالــیــا- خــاطــره – درس دهـــنـــده 
11. سیم یدک کش – خبررسان – شترمرغ 
امریکایی 12. یک بیست وچهارم شبانه روز 
مـــاده بیهوشی – سمت چــپ – پول   –
گیره  نوعی   – رشدکننده   .13 سامورایی 
پرده 14. برج داستانی فرانسه – واحد – 

بازداشتن – قلعه کوچک میان قلعه بزرگ 
15. نویسنده رمان تاریخی »دن کیشوت های 

ایرانی« فیلسوف معاصر ایرانی

 1. ســومــیــن شــهــر بـــزرگ کــرمــانــشــاه- از 
مصالح  ساختمانی که گاه مسلح می شود 
2.چهره – نام ها – ورزش مشت زنی – عضو 
صورت 3. غذای پرنده – به طرفداران حزب 
کمونیست در ایران می گفتند – ته نشین 
4. دارای عیب و عار – واخواست سفته – 
موتورسیکلت دودزای روسی  5. پشت سر 
ــان ناقص  ــ چــیــزی – ســرشــتــه شــده – زب
انقالب اسالمی  6.دومین شهید محراب 
– فتنه - خودداری 7. نشان جمع فارسی 
دانــش کوچک   – روشن کننده خـــودرو – 
8 . پول خارجی – دست آموز – سرازیری 
– کشور هفتادودوملت ۹. بها و قیمت – 
تعاون – نت میانی 10. ماشین برداشت 
محصوالت کشاورزی – روز جشن و شادی 
نــادر تبلیغاتی –  – ستاره کم پیدا 11. گاز 

درخت مسواک – کشتی جنگی 12. به پشت خوابیده 
- جزرومد - میانی ترین نقطه ایران که میدانی است در 
شهر یزد 13. فیلسوف آلمانی عصر روشنگری و کارساز 
در فلسفه جدید – گلی زیبا و نامی دخترانه - مرموز 
14.آب بسته – رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
– برودت - ناپیدا 15. ساختمان و قفسه هردو دارند – 

کیف آقای مهندس

  افقی

  عمودی


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

