
گفت:  رضـــوی  خــراســان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
الفبای ما در منابع طبیعی ابتدا حراست از اراضی 
منابع  ایــن  از  بــهــره بــرداری  و  توسعه  ملی سپس 
درخصوص اشتغال و اقتصاد حال حاضر مردم، 
در  فنودی  روستاست. محسن  مــردم  به خصوص 
دیدار با مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس با بیان 
اینکه یکی از کارهای سختی که باید انجام دهیم 
جلوگیری از تخریب و حراست از منابع ملی است، 
افزود: هدف ما بهره برداری اصولی و درست از منابع 
طبیعی و اراضــی ملی و حفظ و حراست زمین ها 

ــرای نــســل هــای آیــنــده اســت.  ــ ب
تنهایی  به  ما  کــرد:  تصریح  وی 
منابع  این  حفظ  در  نمی توانیم 
موفق باشیم و هر پــروژه ای را که 

با همکاری مردم انجام دادیم...

در نشست راهکارهای توانمندسازی و توسعه کسب وکارها در حاشیه شهر مطرح شد

سرمایه گذاری و بازاریابی؛ اصلی ترین نیاز بانوان کارآفرین 

مدیرکل منابع طبیعی خراسان رضوی 
در دیدار مدیرعامل مؤسسه فرهنگی 

قدس خبر داد

افزایش سه برابری 
اعتبارات آبخیزداری
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2 پرونده جدید پلیس فتا خراسان رضوی تشریح شد

»اَد« بزن و »فیشینگ« شو!

در اطالعیه دفتر آیت هللا علم الهدی مطرح شد 

 هشدار درباره پرداخت جهت گیرانه 
به خطبه  های نماز جمعه مشهد

در خراسان شمالی

کوچ زودهنگام عشایر آغاز شد

619323 520
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در استان2

مرکز بین المللی علوم پایه پزشکی و تغذیه انسانی 
سازمان یونسکو، برای نخستین بار در کشور، در 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی و فعال شد.
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشی  معاون 
گفت: مرکز مزبور نخستین واحد همکار یونسکو در 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که 

به دنبال امضای موافقت نامه آن در هیئت دولت، 
در این دانشگاه راه اندازی شده است.

به گزارش وب دا، مجید غیور مبرهن بیان کرد: مرکز 
علوم پایه پزشکی و تغذیه انسانی تنها مرکز یونسکو 
در غرب آسیا و کشورهای همسایه به شمار می رود 
که پس از هشت سال کار جمعی و همکاری های 

تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با سازمان 
یونسکو به نتیجه رسیده است.

دکتر غیور تصریح کرد: عالوه بر همکاری های علمی، 
مرکز بین المللی یونسکو به عنوان پل ارتباطی ایران 
با سازمان بهداشت جهانی فعال خواهد بود بر این 
اساس ایران می تواند طرح های مختلف تحقیقاتی 

را با سازمان بهداشت جهانی به سرانجام برساند 
کــه یکی از آن هــا ایــجــاد »دانــشــگــاه و شهر بــدون 
دخانیات« در مشهد است. مراسم افتتاح رسمی 
مرکز بین المللی علوم پایه پزشکی و تغذیه انسانی، 
چهارشنبه هفته جاری با حضور وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در مشهد برگزار خواهد شد.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خبر داد

ایجاد مرکز بین المللی علوم پایه پزشکی در مشهد

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

خبر ویژهخبر ویژه

در اطالعیه دفتر آیت اهلل علم الهدی مطرح شد 

هشدار درباره 
پرداخت جهت گیرانه 

 به خطبه های
  نماز جمعه مشهد

علم الهدی  آیـــت هللا  اطــالع رســانــی  پــایــگــاه 
بــه برخی  انــتــشــار اطــالعــیــه ای، نسبت  بــا 
موضع گیری های رسانه ها واکنش نشان داد.
عنوان  با  اطالعیه ای  انتشار  با  پایگاه  ایــن 
پیشخوان  روی  معاند  رسانه های  »مواضع 
ــاره بــه جایگاه  رســانــه هــای داخــلــی«، بــا اشـ
مهم مشهد مقدس در مرجعیت معنوی، 
به  نسبت  کــشــور،  اجــتــمــاعــی  و  فرهنگی 
داخلی  رسانه های  موضع گیری های  برخی 
نمازجمعه  مطالب  به  نسبت  به خصوص 

واکنش نشان داد.

متن یادداشت به این شرح است: ◾
مشهد مقدس همواره در مقاطع مختلف 
فرهنگی،  تمرکز  و  تــوجــه  کــانــون  تــاریــخــی 
و  بـــوده  خــود  دوران  سیاسی  و  اجتماعی 

تــحــوالت ایــن شهر بــر ســایــر نــقــاط کشور 
اثرگذار بوده است.

مــقــدس  مــشــهــد  ــز  ــی ن حـــاضـــر  دوران  در 
همچون گذشته در مرکز توجه عمومی قرار 
وجــود مضجع شریف  خاطر  به  چه  دارد، 
پایگاه  که  علی بن موسی الرضا)علیه السالم( 
امید و اتکای محبان اهل بیت)علیه السالم( 
جهان  و  اسالمی  ایرانی  والیتمدار  مــردم  و 
مرجعیت  مــنــظــر  از  چـــه  و  اســـت  ــالم  اســ
و  دینی  به قطب  را  ایــن شهر  که  فرهنگی 

صدور فرهنگ انقالبی تبدیل کرده است.
اتکای  »نقطه  یعنی  ــزاره  گـ دو  ایــن  جمع 
صدور  »پایگاه  و  اســالمــی«  ایــران  معنوی 
ــروز در مشهد  ــ ام انــقــالبــی« کــه  فــرهــنــگ 
پررنگ تر و عینی تر از همیشه شده است، 
سبب شده تا توجه به این شهر دوچندان 

به سمت خود  را  رسانه ها  ذره بین  و  شود 
جذب کند.

تحول منظومه رسانه ای در جهان، سرعت 
به  و دســتــرســی هــای عمومی  بـــاال  انــتــشــار 
ــل ارتـــبـــاط جــمــعــی، عــامــلــی اســت  ــایـ وسـ
قبال  در  ــه ای  ــانـ رسـ مــوضــع گــیــری هــای  ــه  ک
را  گــونــاگــون  وقــایــع و مفاهیم  مــوضــوعــات، 
ــع و  ــوزی ــه ســرعــت در مــیــان مــخــاطــبــان ت ب

انگاره سازی می کند.
بررسی اجمالی محتوای تولید و توزیع شده 
در برخی رسانه ها درباره شهر مشهد مقدس 
و  اجتماعی  فرهنگی،  ویژگی های  دارای  که 
سیاسی متعدد داخلی و بین المللی است و 
از طرف دیگر، جریان سازی فعاالن فرهنگی و 
سیاسی مشهد در کشور، مؤید این واقعیت 
اســت کــه عمده رســانــه هــای بــرون مــرزی و 

سوءنیت  با  داخلی  رسانه های  از  بخشی 
نسبت به بازنشر اخبار مربوط به این شهر 

و شخصیت های آن اقدام می کنند.
موضوعات  به  پرداختن  در  سوءنیت  ایــن 
مرتبط با مشهد مقدس تا اندازه ای مشهود 
است که بعضاً هماهنگی فرمی و محتوایی 
در بازنشر مطالب در داخل و خارج از کشور 

به چشم می خورد.
مــشــهــد مــقــدس کـــه در ســـال هـــای اخــیــر 
تبدیل به پایگاه انقالبی گری و اندیشه ورزی 
واسطه  به  اســت،  شــده  کشور  در  انقالبی 
ــذاری مــلــی خــــود، آمــــاج تــهــاجــمــات  ــ ــرگ ــ اث
شده  ــی  روان عملیات  و  گسترده  رســانــه ای 
ــن شهر،  ــالوه بــر مــبــانــی هــویــتــی ایـ کــه عــ
انقالبی  و  مؤثر  چهره های  و  شخصیت ها 

مشهد را نیز هدف گرفته است.

پرداخت  مــوضــوع،  ایــن  مصادیق  از  یکی 
نمازجمعه  خــطــبــه هــای  ــه  ب جــهــت گــیــرانــه 
فقیه  ولی  نماینده  ــاره  درب اخبار  و  مشهد 
در خراسان رضوی است، انتخاب تصاویر، 
تقطیع و برش های معنادار محتوای تبیینی 
ســوءرســانــه ای  نــیــات  نــفــع  بــه  تفصیلی  و 
ــــدازه ای بــســط پــیــدا کـــرده کــه شاهد  ــه ان ــ ب
ــان هــای  ــرخــی جــری اســتــفــاده رســـانـــه ای ب
ســیــاســی داخــلــی از مــحــتــوای رســانــه هــای 

معاند خارجی هستیم.
با رسانه های خارجی  تکرار مواضع همسو 
شائبه  داخــلــی،  رسانه های  برخی  ســوی  از 
خط دهی و یا به تعبیر دیگر، ضریب دادن 
به مسائل خالف واقع دربــاره شهر مشهد 
مقدس و شخصیت های انقالبی این شهر 

را جدی تر می کند.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مص��وب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 
140060306013000883 مورخ 1400/04/27 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم اسماء عرب نژاد فرزند غالمحسین در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 231/36 مترمربع از پالک شماره 584 فرعی از 
118- اصلی واقع در اراضی بهاباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای علی نیازی شهری مالک رسمی محرز گردیده است، 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1406719
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/26تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/11             رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

 بدینوس��یله از کلیه سهامداران محترم دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
ش��رکت که راس ساعت 18 روز سه ش��نبه مورخ 1400/8/25 درمحل قانونی شرکت واقع در مشهد بلوار 
س��ازمان آب –خیابان آپادانا ، بن بست آپادانای یک پالک 51 طبقه همکف ، انجمن صنفی کارخانجات آرد، 

برگزار خواهد شد ، شرکت فرمایند . 
دستور جلسه :  1-ارائه گزارش هیات مدیره به مجمع  2-انتخاب اعضاء هیات مدیره برای مدت 2 سال 

3-تصمیم گیری درخصوص نحوه سرمایه گذاری شرکت در پروژه گونی بافی 
4-سایر موارد                                                                                                         هیات مدیره شرکت

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنایع تبدیلی نگین گل شرق 
)سهامی خاص( ثبت :11579 
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تولید کنندگان محترم کاغذ ، مقوا و کارتن 
خراسان رضوی 

به اطالع می رس�اند مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنایع همگن 
جهت )تصویب اساس�نامه جدید و آنچه در اختیار مجامع می باش�د( و 
مجم�ع عمومی عادی س�الیانه جهت ) انتخاب اعض�ای هیات مدیره و 
بازرس ( در تاریخ 1400/9/3 س�اعت 15 در محل خانه صنعت معدن 
و تج�ارت واقع در بل�وار وکیل آباد بین 48و 50 پ�الک 1102 برگزار    
م�ی گ�ردد از واحد های فعال دعوت می ش�ود با در دس�ت داش�تن 

پروانه بهره برداری معتبر حضور یابند.
هیات مدیره انجمن صنایع همگن کاغذ ، مقوا و کارتن خراسان رضوی ح
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جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 199 مشهد در تاریخ 1400/9/5 روز جمعه 
ساعت 15 در محل خواجه ربیع- خ بالل- انتهای بالل 14 دست راست قطعه سوم برگزار می گردد. از اعضا محترم دعوت 

می شود درجلسه حضور بهمرسانند اعضاء محترمی که امکان حضور ندارند می توانند جهت تعیین وکیل از ساعت 10 الی 12 روز 
چهارشنبه 1400/9/3 با وکیل خود به دفتر موقت تعاونی واقع در عبدالمطلب 3 پالک 11 مراجعه و اقدام الزم را انجام دهند.که 

دراین صورت هر عضو 3 وکالت و غیرعضو 1 وکالت می تواند داشته باشد متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرس جهت 
کاندیداتوری تا یک هفته بعد از انتشار آگهی به دفتر موقت تعاونی مراجعه و ثبت کاندیداتوری نمایند.

دستورجلسه:
1- گزارش هیئت مدیره               2- گزارش بازرس                    3- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت 3 سال

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 1 سال
5- طرح و تصویب حقوق معوقه مدیرعامل از مورخ 91/3/15 الی 1400/8/1 بر مبنای 2/5 برابر حداقل حقوق و مزایای قانون کار

6- طرح و تصویب حقوق معوقه هیئت مدیره موظف و غیرموظف از مورخ 91/3/15 الی 1400/8/1 بر مبنای حداقل حقوق و 
مزایای قانون کار

7- طرح و تصویب صورت های مالی سال 91 تا 1400
8- پیگیری امور قضایی و دادن مأموریت به هیئت مدیره

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 199 مشهد )نوبت اول(
تاریخ انتشار 1400/8/11

/ر
14
07
22
2

 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی فروشندگان لوازم خانگی مشهد به شماره ثبت 1744 در ساعت 9 صبح 
روز جمعه 5 آذرماه 1400 )1400/9/5( در محل ساختمان شرکت واقع در جاده سنتو - اول پیامبر اعظم )ص( 55 تشکیل 

می گردد. از عموم اعضای محترم دعوت می شود در موعد مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:1. استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان در خصوص عملکرد سال های 98 و99

2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سودوزیان سال های 98و99
3. تصویب بودجه سال 1400 شرکت

4. تصمیم وتصویب نابرابری سهام اعضا ) تعیین حداکثر سهمی که یک عضو می تواند داشته باشد(
5. تصمیم گیری در مورد تقسیم سهام فرش ) که بنام شرکت تعاونی است( بین اعضا

6. انتخاب هیات مدیره اصلی و علی البدل  برای مدت سه سال
7. انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال

از آنجا که طبق اساس��نامه ، مدت تصدی هیات مدیره و بازرس��ان خاتمه می یابد ، لذا از اعضایی که تمایل به پذیرش 
این سمت ها را دارند ، استدعا دارد با همراه داشتن کپی کارت ملی به دفتر اداری شرکت مراجعه و نسبت به تکمیل و 
تحویل فرم آمادگی قبول مسئولیت اقدام نمایند.همچنین اعضای محترمی که نمی توانند در جلسه حضور داشته باشند 

، با تکمیل فرم وکالت ، وکیل تام االختیار خود را جهت شرکت در جلسه مجمع و اعطای رای معرفی نمایند.
هر عضو می تواند وکالت سه نفر و غیرعضو وکالت یک نفر را داشته باشد. 

شرکت تعاونی فروشندگان لوازم خانگی مشهد

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
 شرکت تعاونی فروشندگان لوازم خانگی مشهد
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   نگرانی برای 
تأمین معلم در 
خراسان رضوی 
وجود ندارد  
قاسمعلی خدابنده، 
مدیرکل آموزش و 
پرورش خراسان 
رضوی گفت: سال 
تحصیلی کنونی 
۲۳هزار معلم در 
استان کمبود داشتیم 
که توانستیم بخش 
قابل توجهی از 
این کمبود را با 
شیوه های مختلف 
از جمله استفاده از 
حق التدریس نیروهای 
شاغل و بازنشسته 
و نیروهای خرید 
خدمات، جبران کنیم.

ــال  ــســ ــ ــودی افـــــــــــــزود: ام ــ ــ ــن ــ ــ  ف
خوشبختانه 134میلیارد تومان 
اعتبار آبخیزداری پیش بینی شده 
اســت، اگر 70درصــد از این مبلغ 
هم تخصیص پیدا کند سه برابر 
ســـال گــذشــتــه بــودجــه خواهیم 
داشت که این اتفاق بسیار خوبی در حوزه آبخیزداری 
ــود. وی با بیان اینکه سال هاست   استان خواهد ب
در خصوص آبخیزداری و بحث سازه، ساخت سد ها و 
عملیات های آبخیزداری و کنترل رسوب در باالدست و 
باال بردن سطح پوشش گیاهی فعال هستیم، بیان کرد: 
ما در بحث آبخیزداری آمادگی داریم در هر مکانی 
در استان که نیاز باشد کارهای مطالعاتی و عملیات 

آبخیزداری را انجام دهیم.
ــژه ای به آبخیزداری  وی با تأکید بر اینکه توجه ویـ
در اســتــان شــده و اعــتــبــارات خوبی بــه ایــن موضوع 
ــزود: بــا اعتبارات  ــ اختصاص داده شــده اســـت، اف
پیش بینی شده و در صورت تخصیص آن، سه برابر 
سال گذشته پروژه های آبخیزداری اجرا خواهد شد 
به گونه ای که مقدمات آن در مشهد و شهرستان ها 
انجام شده است. وی به عملیات آبخیزداری در گناباد 
به عنوان یکی از موفق ترین حوزه ها در کشور که مجهز 
به ایستگاه هواشناسی و تحقیقاتی شامل حوزه نمونه 
به مساحت 106/5هکتار و حوزه شاهد به مساحت 
110/6 هکتار است اشــاره و تأکید کرد: حوزه آبخیز 
زوجی کاخک گناباد بخشی از حوزه آبخیز کویر نمک 
ایران و از جنوبی ترین حوزه های آبخیز خراسان رضوی 
محسوب می شود که در این بخش در کنترل رواناب، 
سیل، رسوب و... کار کردیم و تأثیر بسیار خوبی در 
بحث کم کردن رسوب و فرسایش خاک داشته است.

وی به بررسی پــروژه هــای آبــخــیــزداری اجــرا شــده در 
داخــل حــوزه نمونه کاخک پرداخت و توضیح داد: 
مساحت عملیات بیولوژیکی اجرا شده در چهار پروژه 

بانکت بندی همراه با نهال کاری، بذر پاشی، قرق و 
نهال کاری در مجموع 213هکتار بوده است.

وی با اشاره به کاهش بیش از 9 تن در هکتار از میزان 
فرسایش خاک بر اثر اجرای چهار عملیات بیولوژیکی 
و آبخیزداری در حــوزه آبخیز نمونه و شاهد گفت: 
میانگین پوشش گیاهی در حوزه نمونه و شاهد در 

مجموع بیش از 46 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: تولید علوفه قابل بهره برداری ساالنه مراتع 
در دو حوزه نمونه و شاهد در کاخک گناباد در طول 
دوره آمــاری 11ساله این منطقه در مجموع بیش از 

28هزار و953 کیلوگرم بوده است. 
وی همچنین به اجرای عملیات آبخیزداری در جمعاب 
چناران به عنوان یکی از پروژه های مهم آبخیزداری 
استان از ســال 74 تاکنون با 28مرحله سیل گیری 
و پخش سیالب اشــاره و عنوان کــرد: آبی که در این 
حوزه ذخیره می شود 8 مترمکعب در ثانیه است و 
در سال 2 میلیون مترمکعب آب را کنترل که آبدهی 
تمام چاه های چناران، گلبهار، دشت مشهد و قنوات 

پایین دست را تأمین می کند.
وی در بحث جلوگیری از بیابان زایی در استان با اشاره 

به اینکه در 22شهرستان نهال کاری و کنترل رواناب ها، 
حفظ پوشش گیاهی و کنترل ریزگردها را در حال اجرا 
داریم، عنوان کرد: اعتبارات ویژه ای برای حفظ پوشش 
گیاهی و کنترل رواناب ها اختصاص داده ایــم و جزو 

اولویت های منابع طبیعی استان است. 
وی با اشاره به فعالیت و ایجاد طرح های تسهیلگری 
و تعاونی ها در اســتــان توضیح داد: مــا یازدهمین 
استان در تأسیس صندوق حمایت از بخش منابع 
طبیعی و آبــخــیــزداری در کــشــور هستیم کــه بــرای 
کمک به معیشت دامــداران و مرتع داران تسهیالت 

قرض الحسنه اختصاص می دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 
در بحث معادن تخریب ها بسیار زیاد است، عنوان 
کرد: ما به دلیل کمبود نیرو نمی توانیم به تنهایی با این 
افراد برخورد کنیم و حمایت های همه جانبه از سوی 
دیگر دستگاه ها از جمله قوه قضائیه و محیط زیست 

را هم نیاز داریم.

تعویض رویکرد تقابل با تعامل  ◾
معاون فنی اداره کــل منابع طبیعی خراسان رضوی 
هم با اشاره به اینکه تمام هم وغم ما در این اداره کل 
تعویض رویکرد تقابل با تعامل با مردم است، عنوان 
کرد: در بحث منابع طبیعی همه فکر می کنند ما در 
مقابل مردم هستیم، اما این رویکرد کامالً تغییر کرده 
و تمام کارشناسان فنی ما به این نتیجه رسیده اند 
که بدون تعامل با مردم کاری از دست بخش دولتی 

ساخته نیست.
علی شکاری به تشکیل شورای سیاست گذاری زراعت 
چوب در استان اشاره و عنوان کرد: در بحث اراضی 
ملی، هم در بحث زمین و هم اشتغال با کمیته فنی 
همکاری داریم و متقاضیانی که بخواهند در این زمینه 
بهره برداری اصولی در زمینه زراعــت چــوب داشته 

باشند درآمد زایی بسیار خوبی دارد.

آبخیزداری در صدر مسائل راهبردی کشور  ◾
علی یعقوبی مدیر عامل مؤسسه فرهنگی قدس هم 
با اشاره به اینکه میانگین بارش در کشور ما یک سوم 
میانگین جهانی و تبخیر آب هــای سطحی سه برابر 
میانگین جهانی است گفت: در حال حاضر 70درصد 
منابع آبــی کــشــور تبخیر مــی شــود و از 30 درصــد 
باقیمانده 70 درصد آن معطوف به تولید محصوالت 
کشاورزی با الگوی کشت عمدتاً نادرست و همراه با 
35 درصد ضایعات است. این نشان می دهد ما منابع 
آبــی خــود را به شکل صحیحی مصرف و مدیریت 
نمی کنیم که باید کم توجهی به موضوع آبخیزداری 
را نیز به آن اضافه کرد. قدرت آینده در تسلط بر منابع 
آبی است و اصطالح جنگ آب در آینده نیز در همین 
راستا مطرح می شــود و کشور ما با توجه به بحران 
جدی آب نیازمند اقدامات عاجلی برای تزریق سفره 
های زیرزمینی از طریق آبخیزداری  به عنوان یکی از 

راهکارهای مهم مواجهه با بحران آب است. 
وی با بیان اینکه میزان توجهی که دولت ها به مسئله 
آبخیزداری داشته اند بسیار کمتر از اهمیت واقعی 
آن بوده و اینکه در انتهای اسم طویل سازمان مراتع، 
جنگل ها و آبخیزداری ذیل وزارتخانه جهاد کشاورزی 
تعبیه شده متأسفانه نشان دهنده کم اهمیت بودن 
این حوزه در نگاه دولت ها بوده است. وی با اشاره به 
اینکه باید روش های جدیدی در کنار استفاده از منابع 
دولتی در تأمین مالی برای صیانت از منابع طبیعی 
و اجرای پروژه های آبخیزداری  مورد توجه قرار گیرد، 
اظهار کرد: یکی از روش های تکمیلی در این رابطه وقف 
است این ظرفیت تاریخی که از دیرباز در منطقه وجود 
داشته در حال حاضر تخصصی هم شده است و ما 
خیرین مدرسه ساز، بیمارستان ساز و ... داریم که با 
مشاوره و تشریح اهمیت و حیاتی بودن این موضوع و 
با استفاده از ظرفیت فعاالن محیط زیست قابل فعال 

سازی است.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان رضوی در دیدار مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس خبر داد

 افزایش سه برابری 
اعتبارات آبخیزداری

خبرخبر
ويژهويژه

افزایش ۳0 درصدی موارد بستری کرونا در خراسان جنوبی
موارد بستری افراد با تست کرونای مثبت در مقایسه با هفته 

گذشته در خراسان جنوبی 30 درصد افزایش دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، 
دبیر ستاد پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در استان گفت: 
به طور متوسط هفته گذشته روزانه 67 نفر بیمار کرونایی 
در بیمارستان های استان بستری شدند که امروز به 87 نفر 

رسید. شریف زاده همچنین از افزایش 10 درصــدی موارد 
بستری بیماران حاد تنفسی در استان خبر داد و افــزود: 
هفته گذشته به طور متوسط 168 نفر بیمار حاد تنفسی در 
بیمارستان های استان بستری بودند که این آمار اکنون به 

185نفر افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه پوشش واکسیناسیون نوبت دوم در استان 

50 درصد است، گفت: پوشش واکسیناسیون افرادی که دز 
اول واکسن را دریافت کرده اند در حال حاضر به 76درصد 
رسیده است. دبیر ستاد پیشگیری و کنترل ویروس کرونا 
ــردوس همچنان در  در استان با بیان اینکه شهرستان ف
صدر پوشش واکسیناسیون در استان قــرار دارد، افــزود: 
در شهرستان های درمیان، نهبندان و زیرکوه افراد کمتری 

نسبت بــه شهرستان های دیــگــر اســتــان تحت پوشش 
واکسیناسیون قرار گرفتند. 

شریف زاده با بیان اینکه در حال حاضر همه نوع واکسن 
ــرادی کــه حائز شرایط  در اســتــان وجــود دارد از تمامی افـ
واکسیناسیون هستند خواست تا برای تزریق واکسن به 

مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند. 

   مهدی توحیدی    مدیرکل منابع طبیعی منابع طبیعی
خراسان رضوی گفت: الفبای ما در منابع طبیعی ابتدا 
حراست از اراضی ملی سپس توسعه و بهره برداری از 

این منابع درخصوص اشتغال و اقتصاد حال حاضر 
مردم، به خصوص مردم روستاست.

محسن فنودی در دیدار با مدیرعامل مؤسسه 
فرهنگی قدس با بیان اینکه یکی از کارهای سختی 

که باید انجام دهیم جلوگیری از تخریب و حراست از 
منابع ملی است، افزود: هدف ما بهره برداری اصولی 

و درست از منابع طبیعی و اراضی ملی و حفظ و 

حراست زمین ها برای نسل آینده است. وی تصریح 
کرد: ما به تنهایی نمی توانیم در حفظ این منابع موفق 

باشیم و هر پروژه ای را که با همکاری مردم انجام 
دادیم هم در اجرا و هم در نگهداری اثرات مثبت آن 
نمایان تر بوده است و این، ضرورت ترویج فرهنگ 

آبخیزداری در بین روستاییان و مردم را بیش از پیش 
نمایان می کند.

وی به بودجه خوبی که امسال برای استان در نظر 
گرفته شده است اشاره کرد و افزود: سال گذشته کل 

بودجه آبخیزداری ۲6میلیارد تومان بود ...

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه ۱۱ آبان ۱400    ۲6 ربیع االول ۱443   ۲ نوامبر ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9660  ویژه نامه 4039 
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باربری خورشید هشتم
تخفیف ویژه مستاجران و

 شهر ارگانهای دولتی شهرستان
»حافظی« 32170019
 09153581596
09301898407

سراسر مشهد، با کادری مجرب
کارگر، خاور، نیسان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/1
40
65
60

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

09199197160

ط
/1
40
69
55

پیمانکاری ساختمان
صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

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

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
14
06
24
3

سنگ سابی زیبا
ساب انواع سنگ، موزاییک،بتن،نما، پله 

پاگرد/بادستگاه سندپالست
09151013587

ج
/9
91
17
67

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

38824494

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

به یک مهمانپذیر یا خانه مسافر
یا ساختمان چند واحدی
جهت اجاره نیازمندیم 

09019686691

ط
/1
40
71
96

 سوییت  و اتاق  مبله 
اجاره  میدان شهدا 

09153134381 
09337139978

ط
/1
40
67
39

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

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

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

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 

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

قالی شویی

پ
/1
40
42
52

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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



جلوگیری از 
خروج محموله 
 سوخت قاچاق 

از کشور
سرهنگ »چراغ« 

فرمانده هنگ مرزی 
تایباد به قدس 
گفت: مرزبانان 

این فرماندهی در 
پست های کنترل و 

مراقبت مرزی با کنترل 
دقیق خودروهای 

ترانزیتی موفق شدند 
قاچاقچیان سوخت 
را شناسایی و در دو 

عملیات جداگانه 
یک هزار و 140 لیتر 

سوخت قاچاق به 
ارزش 125 میلیون 
و 400 هزار ریال را 

کشف کنند.

خبرخبر

رئــیــس  رحمانی  عقیل 
پلیس فتا خراسان رضوی در 
حالی دو پرونده مطروحه در 
این پلیس را رسانه ای کرد که 
در هر دو پرونده ساده انگاری و 
اعتماد بیجا کار دست شکات 

داده بود.

جویندگان کار گرفتار دام کالهبرداران ◾
 رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: متأسفانه 
در بررسی برخی پرونده ها شاهد آن هستیم 
که افراد کالهبردار با درج آگهی »نیازمندی« در 
سایت دیوار و دیگر سایت های نیازمندی آنالین 
اعالم می کنند کارگر در ازای پرداخت حقوق های 
چند برابری نیاز دارند و به این واسطه کارجویان را 

از شهرهای دیگر به مشهد می کشانند.
سرهنگ جهانشیری افــزود: در ادامــه آنان را به 
خانه های دور افتاده و حاشیه شهر برده و توسط 
برخی افــراد که زبــان چرب و نرمی دارنــد آن هــا را 
در محاصره امـــواج مثبت کالمی مانند اینکه 
می توانید پولدار شوید و... قرار داده و بازی شومی 

را رقم می زنند.
این افراد کار را به جایی می رسانند که کارجویان 
وادار می شوند از خانواده هایشان وجوهی را 
بــه عــنــوان آغـــاز فعالیت اقــتــصــادی بگیرند. به 
محض دریافت این وجوه به اجبار از آن ها امضا 
و اثر انگشت می گیرند که شما هیچ طلبی از ما 
ندارید و هر کجا که ما صالح می دانیم پول ها را 

سرمایه گذاری خواهیم کرد.
رئیس پلیس فتا استان بیان کرد: در ادامه بعضی 
افــراد از چنگال آن هــا متواری و عــده ای هم که از 
ترس آبرو گرفتار ماجرا شده اند را به مسیر های 

خالف قانون سوق می دهند.

در ایــن زمینه باند هایی هــم شناسایی و مــورد 
برخورد قرار گرفته اند، اما نکته اصلی ماجرا که 
شهروندان و افراد جویای کار باید مورد توجه قرار 
دهند این است که به هیچ عنوان نباید پای اوراقی 
را امضا کنند که علمی به آن ندارند و همان ابتدا به 
وعده هایی که داده می شود توجه داشته باشند و 

آن را با واقعیت ها مقایسه کنند.

مراقب »Add« کردن های اجباری باشید ◾
سرهنگ جهانشیری در تشریح پرونده دیگری 
اعالم کرد: در پی مراجعه چند تن از شهروندان 
به پلیس فتا استان و ارائه شکوائیه هایی مبنی بر 
کالهبرداری شخصی نامعلوم از طریق پیشنهاد 
کــاریــابــی بــه آنـــان در شبکه  اجتماعی تلگرام، 
ــژه در دستور کــار ایــن پلیس  موضوع به طــور وي

قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این روش کالهبرداری با عنوان 
»اد بزن، وجه دریافت کن«، مجرمان سایبری با 
تبلیغ کاریابی از کاربران فضای مجازی و شبکه 
اجتماعی تلگرام می خواهند به ازای جذب ممبر، 
وجهی را دریافت نمایند و از اعتماد افراد متقاضی 
کار و فعالیت در این شبکه اجتماعی سوء استفاده 
می کنند و از ایــن طریق با ارســـال لینک حاوی 
بــدافــزار؛ به بهانه پرداخت وجــه و عضویت، به 
اطــالعــات حساب بانکی کــاربــر دســت یافته و 

موجودی حساب قربانی را خالی می کنند.
ــا بــیــان ایــنــکــه در  ســرهــنــگ جـــواد جهانشیری ب
تحقیقات پلیس مشخص شــد تــعــداد قابل 
توجهی با شیوه و شگرد مشابه در دام کالهبردار یا 
کالهبرداران فضای مجازی گرفتار شده اند، گفت: 
ــدام هــای فنی و  کارشناسان پلیس فتا پــس از اق
تخصصی متهم این پرونده ها را شناسایی کردند 
و در یک عملیات غافلگیرانه با هماهنگی مرجع 
قضایی وی را در یکی از شهرستان های استان 
دستگیر کردند. رئیس پلیس فتا استان عنوان کرد: 
متهم پس از دستگیری در ابتدا منکر هرگونه بزه 
ارتکابی شد و با سخنان گمراه کننده قصد فریب 
پلیس را داشت که با هوشیاری کارشناسان پلیس 
فتا و روبه رو شدن با ادله دیجیتال انکارناپذیر، لب به 

سخن گشود و به بزه ارتکابی معترف شد.
سرهنگ جهانشیری افزود: با بررسی کارشناسان 
پلیس فــتــا از حــســاب هــای فیشینگ شــده، 
مشخص شد قربانیان این ترفند کالهبرداری در 
سراسر کشور گسترده بــوده و در این خصوص 
تعدادی سیم کارت و حساب اجاره ای نیز از محل 
اختفای متهم کشف شد که با توجه به قرار صادره 
برای این فرد، میزان و رقم دقیق کالهبرداری در 

دست بررسی است.

2 پرونده جدید پلیس فتا خراسان رضوی تشریح شد

»اَد« بزن و »فیشینگ« شو!

با بررسی کارشناسان پلیس فتا از حساب های فیشینگ شده، مشخص شد 
قربانیان این ترفند کالهبرداری در سراســر کشور گسترده بوده و در این 
خصوص تعدادی سیم کارت و حساب اجاره ای نیز از محل اختفای متهم 

کشف شد.
گزيدهگزيده

پرونده روز
در حضور مقام قضایی صورت گرفت

 بازسازی صحنه های قتل 
توسط آدمکش های مسلح 

رحمانی سه عضو باند سرقت های مسلحانه که 
دو شهروند مشهدی را با شلیک گلوله به قتل رسانده 
بودند صبح روز گذشته با حضور بازپرس پرونده و 
کارآگاهان اداره مبازره با جرایم جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی اقدام های جنایتکارانه خود را در مقابل 

دوربین قوه قضائیه به تصویر کشیدند. 
اعضای این باند جنایتکار صبح روز گذشته با دستور 
قاضی امیرحسین جوانبخت، بازپرس شعبه ویژه 
سرقت دادســـرای مشهد و تحت تدابیر حفاظتی 
ویژه توسط کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی 
دو صحنه قتل را بازسازی کردند. نخستین جنایت 
در محدوده خیابان عدالت واقع شده بود که اعضای 
این باند یک طالفروش را در آن محل با شلیک سه 
گلوله به قتل رسانده و جنازه او را هم به خاکستر تبدیل 
کرده بودند. در حالی که بررسی های دقیق سرهنگ 
سلطانیان، رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی استان 
نشان می داد این افراد مجرم حتی تیر خالصی هم به 
مقتول زده اند، آن ها تمامی زوایای جنایت را تشریح 
کردند. در ادامه مأموران به همراه مقام قضایی راهی 
خیابان منوچهری شدند و صحنه شلیک این جانیان 

به دیگر شهروند مشهدی  را هم  بازسازی کردند.

در شهر3
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سرقت مسلحانه از یک طالفروشی شناسایی یک حیوان  آزار
ابوالحسن صاحبی رئیس اداره حفاظت از محیط 
زیست شهرستان تایباد گفت: شخصی که طی روز های 
گذشته در تایباد اقدام به حیوان آزاری کرده بود، شناسایی 
شد. اربابی افزود: با اعالم گزارش مردمی از یک حیوان آزاری 
در یک واحد صنفی، رسیدگی به این موضوع در دستور کار 
نیرو های محیط بانی این شهرستان قرار گرفت و متخلف 

شناسایی شد. 
وی خاطرنشان کــرد: ایــن متهم تاکنون بیش از هشت 
قالده گربه را کشته که تحقیقات بیشتر درباره این پرونده 
همچنان ادامه دارد. براساس قانون هرگونه حیوان آزاری از 
۱۰ روز تا دو ماه زندانی و یا ۷۴ ضربه شالق بنا به تشخیص 

مقام قضایی درپی دارد.

یک باب طالفروشی در شهر جغتای مورد سرقت مسلحانه 
قرار گرفت.

 فرمانده انتظامی شهرستان جغتای بــه صداوسیما 
گــفــت:  در ســاعــت ۱3:3۰ ظهر روز گذشته دو ســارق 
مسلح بــه کلت کمری بــه یکی از طــالفــروشــی هــای این 
شهر مراجعه کرده و در درگیری با صاحب طالفروشی و 

شلیک به وی، طالفروش را مصدوم و حدود یک کیلو و 
۵۰۰ گرم طال سرقت کردند. سرهنگ علی مرادی علی آباد 
افزود: سارقان پس از سرقت با موتورسیکلت از صحنه 
جرم متواری شدند. وی گفت: در همین زمینه پرونده ای 
تشکیل و کــارآگــاهــان پلیس آگاهی در حــال تحقیق و 

شناسایی هویت عامالن این اقدام هستند.

خط قرمز
    سقوط پژو به دره 40 متری 

3 سرنشین یک دستگاه سواری پژو که به عمق 
دره ای 40 متری سقوط کرده بودند با تالش 

آتش نشان های مشهدی نجات پیدا کردند.
به گزارش قدس، آتشپاد دوم مهدی رضایی 

معاون عملیات این سازمان گفت: در پی تماس 
تلفنی شهروندان با سامانه 125 و اعالم حادثه 

سقوط سواری پژو به عمق 40 متری یک دره 
در ارتفاعات خلج، ستاد فرماندهی بالفاصله 

آتش نشانان و نجاتگران ایستگاه های 4۸ و 

۹)شهدا( را به محل حادثه در حومه مشهد اعزام 
کرد. وی ادامه داد: با حضور آتش نشانان به سه 
سرنشین این خودرو سواری که به دلیل سقوط 

پژو به درون دره 40 متری در داخل وسیله نقلیه 
مجروح و محبوس شده بودند، امداد رسانی الزم 

انجام شد و ضمن انتقال این افراد به حاشیه جاده، 
مصدومان برای انتقال به مرکز درمانی تحویل 

تکنسین های اورژانس حاضر در محل شدند. 
گفتنی است، علت این حادثه توسط کارشناسان 

پلیس راه در دست بررسی است.
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40
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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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
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40
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ط
/1
40
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80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

پ
/1
40
42
53

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

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

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/1
40
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63

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464655

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی

ج
/1
40
57
47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ج
/1
40
55
77

ط
/1
40
70
77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/9
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

ج
/1
40
71
81

ط
/1
40
71
88

 یک شرکت کشاورزی
به منشی خانم ترجیحا 

کارشناس کشاورزی نیازمند 
است. دور میدان پنجراه

نرسیده به حرم. 8/5 تا 14
09309968284
09038680169 

مدیریت : خانم مهندس امیری

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

کرایه چی

بازاریاب

منشی و تایپیست

ط
/1
40
09
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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
/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

ج
/1
40
71
82

به تعدادی کارگر ساده
خانم و آقا
به صورت 

نیمه وقت-متام وقت 

جهت کارنیازمندیم.

با حقوق-مزایا

عیدی-سنوات و بیمه 

رضاشهر-پیروزی9 

قنادی یزدی ها 

مراجعه حضوری 7 الی 19

ح
/1
40
71
89

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
58
67

ط
/1
40
59
73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1
40
49
89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

ج
/1
40
37
34

خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ج
/1
40
49
92

خرید و فروشکارگر ساده
ضایعات

متفرقه

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای امید رافتی زاده

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 2947
 به نشــانی: فالحی 16 هاشــمی مهنــه 17 مغازه 

سوم
مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 

مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09158364005
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/ح
14

07
21
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   پیشرفت 
۵۰ درصدی 
ساخت مسکن 
مددجویان 
زلزله زده 
خراسان شمالی  
مجید الهی راد، 
مدیرکل کمیته امداد 
خراسان شمالی از 
پیشرفت بیش از 
۵۰ درصدی 
پروژه های مسکن 
خانوارهای 
مددجوی زلزله زده 
استان خبر داد. اکنون 
۱۰۵ واحد مسکونی 
برای مددجویان 
آسیب دیده در زلزله 
در حال ساخت است.

در  حاشيه

حضور چهار 
تیم شطرنج 
و هشت داور 
 خراسان رضوی 
در جام 
باشگاه های 
آسیا 

در مسابقات شطرنج 
جام باشگاه های 
آسیا 2021 که از 11 
الی 20 آبان 1400 به 
روش هیبرید برگزار 
می شود، چهار تیم 
فکر برتر نیشابور، 
اندیشمندان سبزوار، 
خراسان رضوی الف و 
خراسان رضوی  ب، به 
نمایندگی از خراسان 
رضوی حضور خواهند 
داشت.
همچنین در این 
رقابت ها هشت داور 
شطرنج خراسان 
رضوی به عنوان داور 
و مسئول فنی حضور 
خواهند داشت که 
نشان از توانایی و 
دانش داوران شطرنج 
خراسان رضوی دارد.

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه ۱۱ آبان ۱400    ۲6 ربیع االول ۱443   ۲ نوامبر ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9660  ویژه نامه 4039

افقی ◾
 1. راه آهــــــن زیــرزمــیــنــی یـــا هـــوایـــی کـــه از 
محالت شهری بــزرگ و حومه  آن بگذرد 
- نخ بافتنی 2. الفبای حیات - شاخه ای 
ــردن  ــ ــبــاس - درک کـ از شــمــشــیــربــازی - ل
3. آبـــزی خــطــرنــاک - ســوغــاتــی کــرمــان - 
شهربندری زیبایی در هند 4. پــل خطر 
- جـــواب - نعش 5. نــاراســت - بیماری 
حیوانات - ماه چهارم میالدی 6. غزال - نام 
کوچک »بوناچیچ« سرمربی اسبق تیم 
 ملی - جورچین مکانیکی مکعبی شکل 
 7. سارق - کاغذ پوستی - سولفات آرسنیک 
 8. عزیز همگان - معلق - »مرگ« توخالی 
9. فــراق - سامانه ثبت گوشی های تلفن 
هــمــراه - غــالم 10. سنگ نوشته - علم و 
خرد - نفاق 11. شهر 3000ساله اصفهان 
- تحفه - الفبای موسیقی 12. محل دفن - 
آسان انگلیسی - خرد و کوچک 13. سیم 
برق گیر ساختمان - یار پیچ - رهبر انقالبی 
فقید ونزوئال 14. حرف و ضمیر انگلیسی - 

 ایستایی - معمای فرنگی - مرغابی عرب 
15. تــصــرف کــردن - فیلمی بــه کــارگــردانــی 
»ریدلی اسکات« با بازی خوب »راسل کرو«

عمودی ◾
 1. بازنده شطرنجی - از سدهای تامین کننده 
آب شــرب تــهــران - پشتیبانی 2. حــرارت 
بدن بیمار - آبرو - باالبر خــودرو - چندین 
درس 3. آب شرعی - متولی استخراج ، 
تــولــیــد ، پـــاالیـــش و تـــوزیـــع طــــالی ســیــاه 
کــشــورمــان اســت 4. اندیشه شیطانی - 
آشکارا - عدد ماه 5. واحد سنجش فشار 
در فیزیک - پیامبر- حیله 6. گوشه جسم 
- پوشش محافظ جسم - جاروجنجال 
7. مساوی - برابر فارسی فلش - حیله و 
ــاآوردن - مطابق الــگــوی روز  ــی فریب 8. دن
- چله کمان 9. آهنگساز عهد ساسانی - 
قصور - ستون بدن 10. بدقدم - واحد ورزش 
ــودن مساحت در عدد  بــوکــس - دقــیــق بـ
خاص 1٬284٬000کیلومترمربع از ویژگی های 

خاص این کشورآفریقایی است 11. مظهر 
استقامت - مظهر روشنایی - نوعی فالوده 
پرطرفدار 12. گوشت ترکی - وزیرخارجه 
جنایتکار اسبق رژیم اشغالگر قدس با نام 
ــگــدور«- جانور عظیم الجثه  کوچک »آوی
13. روکشی محکم برای کتاب - تکرار حرف 
13الفبا 14. درندگان - چه وقت؟ - عداوت - 
رایحه 15. روزنامه پرتیراژ ژاپنی - صدقات و 

نیکی ها - کشوری در دایره

جدول     8223
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 1 ا ص غ ر ک ف ش چ ی ا ن م ق د م
 2 ک ف   ش ا ر س ت ا ن   ا ل ک ل
 3 ت ر ک   م ش ت   م ت م م   ا ن
 4 ب ا ن ه   ت ن ش   ر ر   ک ن گ
 5 ر   ج و خ ه   ر ا ن د ا پ   و
 6   ف ک ر ی   ف ن س   و ی ک س  
 7 و ر ا   ز ر ن گ   ش د ن   ر ا
 8 ت ن و ر   ج ا   م ک   ک ا ی ت
 9 ر گ   ش خ م   چ ا ل ه   ع ر ش
 10   ی ا ت ا   ن ر خ   ا س ت   ی
 11 ا   ب ی خ و ا ب   ک ل م ب و  
 12 ث م ر   ا ب   ک ا ن   ت ا ی ر
 13 ب ک   س م ا ک   س ی ب   ر د ا
 14 ا ب ل ه   ل ی م و ز ی ن   ی ی
 15 ت ر ق و ه   ک ل ه   ت و ت و ن

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مدیرکل زندان های خراسان رضوی گفت: برآورد 
آمارهای منتهی به پایان مهرماه 1400 حاکی از 
اشتغال 63 درصدی زندانیان در این استان است.
به گزارش قدس آنالین، سعید سرباز جانفدا اظهار 
کرد: در سال 1399 از سوی رئیس سازمان زندان ها 
اشتغال 50 درصدی زندانیان هدف گذاری شد که 
با تحقق این هدف در کشور، اشتغال 80 درصدی 

برای سال 1400 نیز ابالغ شد.
وی افــزود: برای رسیدن به اشتغال 80 درصدی 
ــدان  هــای اســتــان بــرنــامــه ریــزی  عملیاتی و  در زن
کارشناسی با مشارکت فعاالن حــوزه اشتغال، 
صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و صاحبنظران 
شکل گرفت کــه درنهایت بــا اجـــرای مصوبات 
کارگروه اشتغال و حرفه آموزی زندانیان استان، در 
پایان مهرماه شاهد اشتغال 63 درصدی زندانیان 

بودیم که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 174 درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: زندانیان شاغل عمدتاً در سه 
بخش کارگاهی داخل زندان ها، واحدهای صنعتی 
خــارج از زنــدان هــا و اشتغال نشسته مشغول 
فعالیت هستند که برابر ضوابط قانونی حقوق 

زندانیان، دستمزد دریافت می کنند.

جانفدا در ادامه به نقش حرفه آموزی در اشتغال 
پایدار زندانیان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال 
جاری تا پایان مهرماه، 289 دوره حرفه آموزی در 
رشته های مختلف ویژه زندانیان برگزار شده است 
که افزون بر 2 هزار و 300 مددجو پس از آزمون های 
تخصصی موفق به دریافت گواهی نامه  های معتبر 

مهارت شده اند.

خبر خوبخبر خوب

   63درصد زندانیان 
خراسان رضوی 

 شاغل هستند

خبر  ــان  ــ ــادیـ ــ ــرورهـ ــ سـ
تــوانــمــنــدســازی اقــتــصــادی و 
حمایت از کــســب وکــارهــا در 
حاشیه شهرمشهد دغدغه 

اصلی شورای ششم است.
عضو هیئت رئیسه شــورای 
ــروه  ــارگـ شــهــرمــشــهــد در پــنــجــمــیــن جــلــســه کـ
تخصصی- پژوهشی توانمندسازی اقتصاد، 
توسعه کسب وکارها و سرمایه گذاری در حاشیه 
شهر، ضمن اعــالم ایــن مطلب گفت: برگزاری 
این کارگروه با دو مأموریت است؛ ابتدا دریافت 
لوایح و طرح هایی است که به کمیسیون حاشیه 
شهر ارجــاع می شود و باید نسبت به آن ها نظر 
تخصصی داد، مأموریت دوم این کارگروه ارسال 
طــرح هــایــی از جامعه نخبگانی بــه کمیسیون 
حاشیه شهر و مطالبه کردن آن طرح ها از مجموعه 

شهرداری است. 
ــزود: در دیـــدار  ــ  مجید طــهــوریــان عــســگــری افـ
با نمایندگان و تعدادی از تجار حلب در حوزه 
کسب وکار و سرمایه گذاری به ویژه با نگاه به حاشیه 
شهر و بازار اقتصادی شهر حلب گفت وگوهایی 
انــجــام شــده اســت کــه امــیــدواریــم اقــدا م هــایــی 

به موازات این مسیر انجام شود.
رئیس کمیسیون ویــژه توسعه و بهسازی توس 
شـــورای اسالمی مشهد خاطرنشان کــرد: آمار 
نشان مــی دهــد، ساالنه در بحث سوغات زائر 
حــدود 3 هــزار و 600میلیارد تومان گــردش مالی 
ــه در  ــجــام مــی شــود و ایـــن در حــالــی اســـت ک ان
ــم یک  ــن رق بخش زعــفــران و زرشـــک و نــبــات ای
هـــزار و 200 میلیارد تــومــان، کــاالهــای عــبــادی و 
زیارتی 560میلیارد تومان، خشکبار و نخود و 
کشمش620 میلیارد تومان، گیاهان دارویــی و 
ادویــه جــات 150 میلیارد تــومــان، سنگ و نگین 
430 میلیارد تومان، گلیم و قالی و قالیچه 105 
میلیارد تومان و در حوزه اسباب بازی 90میلیون 

تومان است.
وی تصریح کــرد: ایــن درحالی اســت که در بــازار 
ــی هــا،  ســـوغـــات 52 درصــــد آن شــامــل خــوردن
ــارتــی، 17/5 درصــد  24 درصـــد شامل اقـــالم زی
در حــوزه صنایع دستی و محصوالت فرهنگی 
و پــوشــاک و 6 درصــد آن در حــوزه یــادگــاری هــا و 
اسباب بازی هاست که می توان از ظرفیت های 
آستان قدس نیز در حوزه سوغات زیارت بهره برد.

آموزش و ادامه کار به همت آستان قدس ◾
 در ادامه نیز مدیرعامل شرکت کسب و کار رضوی 

درباره سیاست های آستان قدس رضوی در بحث 
کسب وکار گفت: ابالغی که در این زمینه شده 
ایــن اســت که ما نباید رقیب بخش خصوصی 
شویم و باید وارد فضاهایی شویم که برای بخش 
خصوصی مقرون به صرفه نیست و در نهایت 
باید ورود به کسب وکارهایی داشته باشیم که 

دارای ریسک است. 
مشیری خاطرنشان کرد: برای مثال درحال حاضر 
در ادامه ایجاد کسب وکار برای جوانان، 100نفر از 
جوانان گلستان علی)ع( و کمیته امداد امام)ره( به 
ما معرفی شده اند که هزینه آموزش آن ها به مدت 

سه ماه پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: پس از آموزش سه ماهه آن ها، این 
افراد به صندوق امید به منظور دریافت تسهیالت 
50 میلیون تومانی برای خرید دستگاه گوهرتراشی 
معرفی می شوند تا با هماهنگی های انجام شده، 
امکان تــراش نگین عقیق با قیمت مناسب از 
گناباد برای آن ها فراهم شود که تضمین خرید 

محصوالت از طریق ما نیز انجام شده است. 

مشیری تصریح کرد: به طورقطع طی سه سال 
این افراد در زمینه گوهرتراشی مهارت الزم را پیدا 
خواهند کرد و ادامه کار برایشان مهیا خواهد بود.

43 دفتر تسهیلگری و بضاعت های 29 دستگاه  ◾
معاون توانمندسازی و مشارکت های اجتماعی 
ســازمــان بازآفرینی شهری شــهــرداری مشهد 
نیز در این جلسه گفت: در زمینه ارائه خدمات 
توسعه ای حاشیه شهرمشهد دفاتر مختلف 
تسهیلگری در حاشیه شهر ایجاد شده است 
که در حال حاضر43 دفتر در 48 محله مستقر 
هستند که این دفاتر وظیفه جمع آوری و تحلیل 
توانمندی ها و امکانات اهالی و منطقه را با چهار 
کارشناس اقتصادی، اجتماعی، شهرسازی و 

حقوقی برعهده دارند. 
مدرسی خاطرنشان کرد: در دو سال اخیر که ذیل 
ستاد ویژه بازآفرینی در کشور فعالیت جدی را 
آغاز کرده ایم و در ستاد بازآفرینی که 29 دستگاه 
عضو این ستاد هستند تالشمان بر آن است تا از 

ظرفیت های این دستگاه ها برای حل مشکالت 
کسب وکار در حاشیه شهر استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه از حوزه هایی که تجربه های 
ــد  ــه ان مختلفی در حــــوزه کــســب وکــــار داشــت
در این مدت استقبال شده است، تصریح کرد: 
شناسایی و آموزش کارآفرین های محلی، تشویق 
استعدادها، مرتبط ساختن این افراد برای تولید 
و فــروش و همچنین تأمین منابع مالی از دیگر 

برنامه های انجام شده است.
مدرسی تأکید کرد: به اعتقاد من در صورت استفاده 
از ســرمــایــه گــذاری خــارجــی و حضور در بــازارهــای 
بین المللی و همچنین استفاده از ظرفیت های 
آستان قــدس در راستای فعالیت های اقتصادی 

می توان اتفاق های بسیار خوبی را رقم زد.
وی اظهار کرد: به نظر من سوغات زیارت مبحث 
خوبی اســت و اگــر در ایــن موضوع ورود کــرده و 
ســرمــایــه گــذاری کنیم، مــی تــوان از ظرفیت های 
کاری افراد در حاشیه شهر استفاده کرد زیرا برند 
ــژه ای است که از  آستان قدس دارای ظرفیت وی
این ظرفیت برای تولید سوغات زیارت و صادرات 

می توان بهره برد.

نبود بازار فروش  ◾
در ادامه این نشست انسیه حیدرزاده، مدرس 
و مشاور کسب وکارهای خرد خانگی و کارآفرین 
که بیش از 15 سال در این عرصه حضور دارد، 
گفت: به اعتقاد من یکی از مشکالت اساسی در 
بحث کسب وکارهای خرد، نبود بازار فروش برای 

تولید کننده هاست. 
مدیرعامل توسعه شبکه بانوان جهاد دانشگاهی 
افـــزود: اگــر نتوانستیم در حاشیه شهر پس از 
گذشت سال ها در بحث اشتغال زایی به نتیجه 
مطلوب بــرســیــم، بــه طـــور قطع دارای مشکل 
ــه اعــتــقــاد مــن دسته بندی  هستیم، چــراکــه ب
درخصوص افراد نداشتیم و باید برای گروه های 

مختلف راهکارهای متفاوتی ارائه و اجرا کرد.
مشاور ارشد کسب وکار بسیج جامعه زنان در 
ادامــه خاطرنشان کرد: باید برای رفع مشکالت 
کسب وکار متعهدترین و کارآمدترین افــراد را 
پیدا و مشکالت آنان را حل کرد و با حمایت این 
افراد می توان مشکالت دیگر افراد جویای کار را 

مرتفع کرد.
همچنین باید منابع و ظرفیت های دستگاه های 
مختلف شناسایی شود و استفاده از ظرفیت ها 
و امکانات محلی مثل مسجدها، مدرسه ها و 

ورزشگاه ها راهکار خوبی به نظر می رسد.

در نشست راهکارهای توانمندسازی و توسعه کسب وکارها در حاشیه شهر مطرح شد

سرمایه گذاری و بازاریابی 
اصلی ترین نیاز بانوان کارآفرین 

خبرخبر

نیاز خراسان  شمالی به ۵۰۰ دستگاه ناوگان عمومی برای حذف مسافربرهای غیرمجاز
معاون حمل ونقل اداره کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
خراسان شمالی از نیاز این استان به 400 تا 500 دستگاه 
ناوگان عمومی مسافربری برای حذف مسافربرهای غیرمجاز 
خبر داد. سعید سبحانی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
آمــار مشخصی از مسافربرهای غیرمجاز در ایــن استان 
وجــود نــدارد اما به نظر می رسد این تعداد به حــدود 500 

دستگاه در استان برسد. وی با اشاره به اینکه رازوجرگالن 
یکی از شهرستان هایی است که با کمبود ناوگان عمومی 
مسافربری مواجه است، افزود: در گذشته چهار دستگاه 
سواری و 6 دستگاه مینی بوس این مسیر را پوشش می دادند 
که با اعتبار گرفته شده در سال 94، 6 دستگاه دیگر به این 

تعداد اضافه شد.

وی گفت: از آنجایی که مردم شهرستان رازوجرگالن بیشتر 
تمایل داشتند از خودروهایی که متعلق به اقوام و فامیل آن ها 
بود استفاده کنند و از سوی دیگر در آن موقع به دلیل نبود 
پاسگاه نیروی انتظامی خودروهای مسافربر شخصی به 
راحتی فعالیت می کردند، این امر سبب شد ناوگان مسافری 
عمومی که در این مسیر فعالیت می کردند دیگر تمایلی به 

فعالیت نداشته باشند. 
این مقام مسئول بیان کرد: با باال رفتن قیمت سوخت در 
چند سال گذشته و نیاز مردم منطقه به ناوگان مسافری 
عمومی، تصمیم بر تقاضای تسهیالت کم بهره به منظور 
خرید ناوگان مسافری عمومی گرفته شد که این امر انجام 

ولی هنوز تسهیالتی اختصاص نیافته است.

خبر
    4 هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر 

در خراسان رضوی جمع آوری شدند
معاون امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی 

خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 4 هزار 
و ۵۰۰ معتاد متجاهر در این استان جمع آوری شده اند. 

به گزارش قدس آنالین، غالمحسین دلبری افزود: یکی 
از اقدام هایی که در خصوص کاهش آسیب ها، مدیریت 

سالمت اجتماعی و جلوگیری از جرایم خرد انجام 
می شود، جمع آوری معتادان متجاهر و نگهداری از 

آنان در مراکز ماده ۱6 و کمپ های اجباری ترک اعتیاد 

است.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح امسال 4 هزار و ۵۰۰ 

معتاد متجاهر جمع آوری شده  که ۲ هزار نفر آنان 
تاکنون ترخیص شده اند. معاون امور توسعه پیشگیری 
اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: جمع آوری ۹ 

هزار معتاد متجاهر تا پایان امسال هدف گذاری شده که 
با کمک مراکز خصوصی درمان و ترک اعتیاد اقدام به 

اسکان و ترک اعتیاد آنان خواهد شد. وی افزود: در این 
زمینه همکاری خوبی میان نیروی انتظامی، دانشگاه 

علوم پزشکی و بهزیستی استان برقرار است.

در خراسان شمالی

کوچ زودهنگام عشایر آغاز شد
مدیرکل امــور عشایری خــراســان شمالی گفت: 
خشکسالی و کاهش علوفه در استان سبب شد 
تا برخی عشایر این خطه زودتر از موعد، کوچ پاییزه 

خود را آغاز کنند.
 محمدرضا قلی پور بــه ایــرنــا اظــهــار کــرد: استان 
گلستان هنوز با کــوچ عشایر خراسان شمالی و 
حضور آنان در مناطق قشالقی موافقت نکرده و 
مخالف ورود دام این دامداران به مراتع خود است.

وی گفت: عشایر خراسان شمالی به علت کمبود 
علوفه در مراتع، خواستار کوچ زودهنگام به مناطق 
قشالقی مراوه تپه هستند البته برخی نسبت به کوچ 
اقدام کرده اند اما هنوز وارد استان گلستان نشده اند. 
برخی عشایر استان اکنون در منطقه جیران سو به 
سر می برند، ما هم پیگیر هستیم تا با حضور عشایر 

در استان گلستان موافقت شود.
مدیرکل امــور عشایری خــراســان شمالی گفت: 
عشایر استان تابستانی سخت داشتند، گرانی 
علوفه و نهاده های دامی و کمبود علوفه در مراتع این 

دامداران را با مشکل مواجه کرد. 
عشایر خراسان شمالی از اواســط آبان ماه اجازه 
استقرار در سامانه های قشالقی را دارند، اما اکنون 
برخی عشایر استان حرکت خود به سوی مراتع 

گرمسیری را آغاز کرده اند.

پروژه کتابخانه مرکزی بیرجند 
لنگ اعتبار !

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی 
گفت: پس از گذشت 12 سال از طرح پروژه کتابخانه 
مرکزی بیرجند، هنوز هزینه زمین آن پرداخت 

نشده است.
محمود حاجی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: 
موضوع ساخت کتابخانه مرکزی بیرجند از سال 88 
مطرح شده است که آن زمان زمین کوچکی به آن 
اختصاص داده شد ولی بعد زمین بزرگ تری برای 

این پروژه در نظر گرفته شد.
مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی 
بیان  کرد: متأسفانه پس از 12 سال از این اتفاق هنوز 
در مسئله پرداخت هزینه زمین این پروژه مشکل 
داریم. حاجی با اشاره به اینکه در 16 استان ساخت 
کتابخانه مرکزی به اتمام رسیده و راه انــدازی شده 
است، گفت: در خراسان جنوبی مبلغ کلی زمین 
440 میلیون تومان است که 100 میلیون تومان آن 

پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
پرداخت هزینه را تقبل کرده ولی هنوز پرداختی 
صورت نگرفته است، اظهار کرد: زمین این پروژه 
11 هکتار است که براساس طرح ریخته شده یک 
کتابخانه با تمام استانداردهای جهانی خواهد بود. 
هزینه ساخت این کتابخانه حدود 80 میلیارد تومان 
است که اگر کار زمین به اتمام برسد، می توانیم با 

خیران و دیگر نهادها برای ساخت آن رایزنی کنیم.
حاجی اظهار کرد: اگر در همان سال های ابتدایی 
هزینه این زمین تأمین و پرداخت می شد اکنون 
نیاز به پرداخت هزینه های باال برای خرید این زمین 
نبود. براساس تفاهم نهاد کتابخانه های کشور و 
سازمان ملی زمین امکان تملک رایگان زمین برای 
ساخت این کتابخانه نیز وجود دارد که البته پیگیری 

آن زمان زیادی می طلبد.
 

 حجم آب سد فاروج 
به کمتر از ۲۰ درصد رسید

مدیر منابع آب شهرستان های فــاروج و شیروان 
گفت: ورودی آب به مخزن سد چری از ابتدای سال 

آبی زراعی جاری صفر بوده است.
اسحاق خسروپناه در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
میزان حجم آب موجود  در مخزن سد چری بیشتر 
از 19.6 درصــد نیست و مجموع آب موجود در 

مخازن سدهای استان در حدود 27 درصد است.
ــاره بــه اینکه کــاهــش چشمگیر حجم  وی بــا اشــ
آب مــوجــود در مــخــازن سدها زنــگ خطری بــرای 
استان اســت، افـــزود: در سد چــری شاهد کاهش 
52 درصــــدی حجم آب مــخــزن نسبت بــه سال 
گذشته هستیم که با توجه به استمرار خشکسالی 
براساس پیش بینی های هواشناسی به مدیریت 
بیشتر منابع و مصارف آب نیاز داریم.  خسروپناه 
اعــالم کــرد: بــراســاس مصوبه شـــورای حفاظت از 
منابع آب شهرستان فــاروج و با توجه به استمرار 
خشکسالی ها، 400 هزار مترمکعب آب برای آبیاری 
اراضــی و بــاغ هــای انگور پایاب سد چــری در نیمه 
نخست ســال آبــی 1401-1400 تخصیص یافته 

است.

در زمینه ارائه خدمات توسعه ای حاشیه شهرمشهد دفاتر مختلف تسهیلگری 
در حاشیه شهر ایجاد شده است که در حال حاضر43 دفتر در 48 محله مستقر 
هستند که این دفاتر وظیفه جمع آوری و تحلیل توانمندی ها و امکانات اهالی 

و منطقه را برعهده دارند.
گزيدهگزيده
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