
سرخس  زیــســت  محیط  حفاظت  اداره  رئــیــس 
پرندگان  زیستگاه های  مهم ترین  از  یکی  گفت: 
بزنگان  دریاچه  سرخس،  شهرستان  در  مهاجر 
است اما در حال حاضر به دلیل خشکسالی سطح 
اگر خشکسالی  و  است  رفته  پایین  دریاچه  آب 
تا آستانه خشک شدن هم  باشد  ادامــه داشته 
پیش خواهد رفت. حسن ابراهیمی در گفت وگو 
با ایسنا عنوان کرد: دریاچه بزنگان، نقطه تالقی 
و سایر  پرندگان مهاجر سیبری  مسیر مهاجرت 
مناطق است به همین دلیل این منطقه زیستگاه 
امنی برای پرندگان مهاجر است. وی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر مهم ترین معضل و چالشی 

که تاالب های شهرستان ازجمله 
تاالب بزنگان را تهدید می کند، 
خشکسالی است، توضیح داد: 
از مهم ترین زیستگاه های  یکی 
پرندگان مهاجر در شهرستان...

در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی بررسی شد

راهکار های مانع زدایی از سر راه 87 واحد تولیدی

زنگ خطر 
 خشکسالی 

درتاالب بزنگان

2
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 2هزار واحد مسکن مهر 
در خراسان رضوی خالی است

واکسیناسیون تنها راه مؤثر مقابله با اُمیکرون

سویه سریع کرونا  را بشناسیم
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در استان2

گذشته  روز  رضــوی صبح  خراسان  استاندار 
در دیدار سفیر اتریش گفت: این استان در 
خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و الزم 
است کشورهای اروپایی در این حوزه همکاری 
و مشارکت بیشتری کنند. نظری در دیدار  با 

اتریش  »ولف دیتریش هایم« سفیر جدید 
در ایران بر رعایت حقوق بین المللی کشورها 
تأکید کرد و گفت: امیدواریم مسائل مربوط 
به تحریم برطرف شود تا بتوانیم روابط خوبی 

با همه کشورها از جمله اتریش برقرار کنیم. 

ــا، سفیر جــمــهــوری اتریش  ــرن ای ــزارش  ــ بــه گ
در ایــران نیز در ایــن دیــدار گفت: روابــط دو 
قرن  چند  بــه  و  بـــوده  دیرینه  بسیار  کــشــور 
به  اخیر  باز می گردد که در چند دهــه  پیش 
صورت نزدیک و فشرده پیگیری شده است. 

ولف دیتریش هایم افزود: برای ما شهر مشهد 
و به طور کلی استان خراسان رضوی به دلیل 
تحوالت چند ماه اخیر در کشور افغانستان 
مورد توجه زیادی قرار دارد. همچنین معاون 
نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق...

با رویکرد مسائل اقتصادی

سفیر اتریش با استاندار خراسان رضوی دیدار کرد
در شهر3

خراسان  جمعه  نماز  ستاد  تبلیغاتی  و  فرهنگی  معاون 
شمالی از برگزاری چهارشنبه های قرآنی با مشارکت مردم و 

فعاالن قرآنی خبر داد.
امید ایزانلو در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه یکی 
از اهداف چهارشنبه های قرآنی استعدادیابی بین نسل جدید است، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه محفل قرآنی متمرکزی در مرکز استان 
فعاالن  و  مــردم  با مشارکت  قرآنی  نداشت، چهارشنبه های  وجــود 
قرآنی آغاز به کار کرد و یکی از اهداف این محفل استعدادیابی بین 

نسل جدید است.
وی با بیان اینکه تاکنون سه جلسه از این محفل برگزار شده است، افزود: 

در این محفل قاریان استانی به تالوت آیات کالم هللا مجید می پردازند و 
تفسیر موضوعی قرآن نیز با حضور اساتید استانی برگزار می شود.

معاون فرهنگی و تبلیغاتی ستاد نماز جمعه خراسان شمالی با تأکید بر 
اهمیت حضور نسل جوان در این محفل، تصریح کرد: متأسفانه شاهد 
کمرنگ شدن فعالیت قاریان نسل جدید هستیم و یکی از اهداف این 

محفل شناسایی ظرفیت های انسانی در این حوزه است.
ایزانلو با بیان اینکه محفل چهارشنبه های قرآنی در محل حسینیه 
شهدا واقع در مصالی امام خمینی)ره( برگزار می شود، اضافه کرد: این 
محفل همزمان با نماز مغرب و عشا برگزار می شود که در برخی از این 

جلسه ها نماینده ولی فقیه نیز حضور دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی گفت: 
و ۶۵ درصد  دارد  وجــود  استان  ایــن  در  فعال  ۹۰ گسل 
پهنه های خراسان رضوی به طور ویژه از ناحیه زلزله در 

مخاطره است.
محسن نجات در بیست و سومین مانور سراسری زلزله در مدارس 
خراسان رضوی افزود: در طول سال های گذشته خراسان رضوی ۲۵مورد 

زلزله  باالی ۶ ریشتر را تجربه کرده  است. 
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد سکونتگاه های خراسان رضوی به لحاظ 
حضور گسل ها در شرایط خطرپذیر قرار دارند، افزود: بنابر این فراگیری 

آموزش همگانی در این حوزه امری ضروری است. 

نجات، توسعه فرهنگ آموزش همگانی را مهم ترین پیام مانور سراسری 
ایمنی و زلزله برشمرد و گفت: توسعه فرهنگ ایمنی پایدار که منتج به 
داشتن استانی تاب آور شود مهم ترین راهبرد استان است و دغدغه ویژه 

این مانور نیز موضوع محله تاب آور و محله آماده است. 
قاسمعلی خدابنده، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این 
مراسم گفت: کشور ما با توجه به وجود گسل های فراوان، در زمره مناطق 
زلزله خیز محسوب می شود، بنابراین تمامی آحاد جامعه باید به منظور 
کسب آمادگی بیشتر برای مواجهه با آن آموزش ببینند. وی ادامه داد: 
برگزاری این گونه مانورها نقش مؤثری در آماده سازی دانش آموزان برای 

حفظ ایمنی خود و انتقال این نکات آموزشی به بدنه جامعه دارد. 

۹۰ گسل فعال در خراسان رضوی وجود داردبرگزار ی چهارشنبه های قرآنی در بجنورد
خراسان رضویخراسان شمالی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

1- نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر 
رأی شماره 140060306013001140 مورخ 1400/6/18 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مرتضی مطیع نوقابی فرزند عباسعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت کل 377/55 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده شماره 993 فرعی )از محل مالکیت هادی فیاضی( و از 
پالک 7440 فرعی )از محل مالکیت هادی فیاضی و سعید فیاضی( و از پالک 7520 فرعی )از محل مالکیت هادی فیاضی( همگی 

از یک – اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد
2- نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و 
برابر رأی شماره 140060306013001143 مورخ 1400/6/18 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم محدثه عصاری فرزند علی اکبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت کل 377/55 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده شماره 993 فرعی )از محل مالکیت هادی فیاضی( و از 
پالک 7440 فرعی )از محل مالکیت هادی فیاضی و سعید فیاضی( و از پالک 7520 فرعی )از محل مالکیت هادی فیاضی( همگی 

از یک – اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد
محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 
آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده 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.آ1407471
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/8/24                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/9
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 
140060306013001612 مورخ 1400/08/17 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمدامین مومنی مقدم فرزند عباسعلی در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 213/66 مترمربع 
از پالک شماره 709 فرعی از 117- اصلی واقع در اراضی خشویی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای حسن مهویدی 
مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رأی هیئت الصاق تا در صورتی که 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. آ- 207  آ-1408347
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/09  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

 جلس��ه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده )مرحله دوم( نوبت اول ش��رکت تعاونی تهیه وتوزیع لوازم تاکس��ی وکرایه 
س��واری مشهدوحومه راس ساعت9 صبح روزیکشنبه  مورخ1400/10/12 درمحل تاالر عدل واقع در میدان امام خمینی 
برگ��زار میگ��ردد . لذا از کلی��ه نمایندگان منتخب درمرحل��ه اول دعوت مینماید راس موعد مقرر ش��خصا"در جلس��ه 
مذکورباهمراه داشتن مدارک شناسایی حضور بهم رسانند. ضمنا" داوطلبین سمت هیئت مدیره وبازرسی شرکت حداکثر 
طی مدت 7روزکاری از تاریخ انتش��ار این آگهی بادردست داشتن مدارک الزم جهت تکمیل فرم ثبت نام هیئت مدیره 

وبازرسی درساعات اداری به دفتر شرکت تعاونی واقع در میدان امام خمینی  مراجعه نمایند.
دستور جلسه :1-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان 

2-طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سالهای 1398و1399
3-طرح و تصویب پیش بینی بودجه سالهای 1399و 1400

4-طرح و تصویب تغییرات سرمایه
6- طرح وتصویب گزارش ارزیابی سهام تعاونی )تقویم سهام(

5- تصمیم گیری درمورد اخذ تسهیالت از بانکها وموسسات اعتباری واشخاص حقیقی وحقوقی 
7-انتخاب اعضاءاصلی وعلی البدل هیئت مدیره 

8-انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400
 با تشکر� هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده )مرحله دوم ( نوبت اول
 شرکت تعاونی تهیه وتوزیع لوازم تاکسی وکرایه سواری مشهدوحومه به شماره ثبت697
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بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت 
می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت که در روز: پنجشنبه راس 
ساعت : 10 صبح مورخ : 1400/09/20 به آدرس: 
میدان راهنمائی مجتمع تجاری خدادادی واحد 2

برگزار می گردد حضور بهم رسانیم 
دس��تور جلس��ه مجم��ع ب��ه ش��رح زی��ر اعالم                

می گردد.
1- استماع گزارش هیئت مدیره 

2- تصویب صورتهای مالی عملکرد س��ال مالی 
منتهی به پایان  اسفندماه 

3-  انتخاب اعضای هیئت مدیره 
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

5- نحوه پرداخت دیون شرکت
6- سایرمواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی می باشد.
 رئیس هیئت مدیره- روح  االمین حکمت نیا

آگهی مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت دهکده شفای پارس

) سهامی خاص ( به شماره ثبت : 27686
شناسه ملی : 10380430769
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 بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت توسعه و 
عم��ران دوغ��ارون ) س��هامی خاص ( به ش��ماره ثبت 
34138 دع��وت بعم��ل می آی��د تا در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت 9 
صبح روز یکشنبه مورخ 1400/9/28 به نشانی دفتر 
مرکزی شرکت واقع در مشهد-بلوار شهید منتظری 
–نبش منتظری 7 –س��اختمان س��اپکو - طبقه چهارم 

–واحد یک برگزار می شودحضور به هم رسانند .

حض��ور نماینده یا وکیل س��هامداران با ارائه معرفی 
نامه کتب��ی دال بر نمایندگی یا وکال��ت امکان پذیر 

خواهد بود.
دستور جلسه :

1-طرح گزارش حس��ابرس و تصویب صورتهای مالی 
منتهی به سال 1399

2 - سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد.
هیات مدیره شرکت توسعه و عمران دوغارون

آگهی دعوت مجمع عمومی
 عادی به طور فوق العاده

 شرکت توسعه و عمران دوغارون 
) سهامی خاص( به شماره ثبت 34138   

و شناسه ملی 10380493398 

ح
/ 1
40
83
17

14
08
36
6

وزیر کشور در خراسان جنوبی:

 دولت به دنبال 
فعال سازی بازارچه های 
مرزی است
4



   افزایش 
۲۲درصدی 
صادرات کاال از 
خراسان جنوبی  
رحیمی زاده، 
مدیرکل گمرکات 
خراسان جنوبی 
گفت: ارزش کاال های 
صادراتی از این 
استان در هشت ماه 
گذشته ۲۲درصد 
افزایش یافته، 
کاال های تولیدی 
استان در این مدت 
به کشور های 
عراق، پاکستان، 
ترکمنستان و 
افغانستان صادر 
شده است.

خبر مهدی توحیدی جلسه 
ستاد رفع موانع تولید استان 
ــه مــیــزبــانــی  ــه بـ روز گــذشــت
ــا)ع(در حالی  سپاه امــام رضـ
بـــا حــضــور تــولــیــدکــنــنــدگــان 
واحــد هــای مختلف تولیدی 
ــزار شـــد کـــه در ایـــن جــلــســه بــســیــاری از  ــرگـ بـ
تولیدکنندگان از موانع و مشکالت موجود در 
واحدهای تولیدی خود در موضوعات مختلف 

گالیه داشتند.
بحث کمبود و قطعی برق، نبود آب، گاز و عدم 
صدور مجوزها، بروکراسی های فراوان در صدور 
مجوزها و حوالجات، مسائل ارزی و مشکالت 
فــراوان در تهیه مــواد اولیه مــواردی بــود که به 
گفته برخی تولیدکنندگان حاضر در جلسه، 
بسیاری از کارخانه ها و واحد های تولیدی را به 
تعطیلی و یا در آستانه تعطیلی کشانده است.

همچنین در ایــن جلسه مشکالت بــه وجــود 
آمـــده در صـــدور کــاال بــه کــشــورهــای همسایه 
به خصوص بــه کــشــور افغانستان و افــزایــش 
سه برابری تعرفه برای کاالهای ایرانی از دیگر 
گالیه های تولیدکنندگان در جلسه ستاد رفع 

موانع تولید بود.

مهلت یک ماهه برای اجرای مصوبات ◾
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
ــوی در حــاشــیــه ایـــن جلسه در  خــراســان رضـ
گــفــت وگــو بــا خبرنگار مــا گــفــت: در نشست 
کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان 
بــه هــمــراه کلینیک صنعت ســازمــان بسیج 
مهندسین ســپــاه امـــام رضـــــا)ع(، مشکالت 
87واحــد تولیدی در استان مــورد بررسی قرار 
گرفت و راهکارهایی برای حل مشکالت آن ها 

به تصویب رسید. 
مرتضی اشرفی اظهار کرد: کار کارشناسی در 
مورد مشکالت 87 واحد تولیدی در حوزه های 
بانکی، مالیاتی و زیرساختی تصویب و برای رفع 

موانع و مشکالت آن ها توافق شد. 
وی با اشاره به اینکه 13 مورد از مشکالتی که در 
جلسه های پیش توافق نشده بود در جلسه روز 
گذشته ستاد رفع موانع تولید بررسی  و در رفع 

آن ها تصمیم گیری های الزم انجام شد، عنوان 
کـــرد: مصوبات و تصمیماتی کــه در کــارگــروه 
ستاد تسهیل مصوب و تصمیم گیری می شود 
براساس قانون حداکثر یک ماه دستگاه های 
اجرایی مهلت دارند یا آن مصوبات را اجرا کنند 
و یا مستندات خود را برای عدم اجرای مصوبه 
ــه کــنــد، در غیر ایــن صـــورت دستگاه های  ارائـ
اجرایی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه بیش از 70 تا 80 درصــد موارد 
مصوب در ستاد تسهیل اجرایی شده و مابقی 
هم که اجرا نشده خود تولیدکننده پیگیری نکرده 
است، افزود: بیش از 40تا50درصد مصوبات ستاد 
تسهیل مصوبات بانکی است یعنی یا استمهال و 
یا اعطای تسهیالت است و از زمانی که در کارگروه 
ستاد تسهیل تصویب می شود حداکثر یک ماه 

بانک مهلت اجرای این مصوبات را دارد.

برخورد با بانک های کم کار ◾
وی افزود: چنانچه بانک این مصوبات را اجرا 
نکند در کــارگــروه خبرگان بانکی ایــن مصوبه 
مطرح می شود و اگر این کارگروه مصوبه ستاد 
تسهیل را تأیید کــرد بانک مکلف اســت آن 
را اجــرا کند کــه بــاز اگــر اجــرا نشود بــه هیئت 
تخلفات بانک مرکزی ارجاع که آنجا ضمانت 

اجرایی آن داده خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه مصوباتی که در کارگروه 
ســتــاد تسهیل بــه تــصــویــب مــی رســد توسط 
10کارگروه از دستگاه های مختلف کارشناسی 
و بررسی می شود و آن هایی که توافق می شود 
در ایــن ستاد مصوب مــی شــود و آن هــایــی که 
توافق نمی شود در سطح کارگروه اصلی بررسی 
ــزود: اختیارات کارگروه  و مصوب می شود، اف
ستاد تسهیل اختیارات خاصی است و خارج از 
ضوابط نمی توانیم کاری را انجام دهیم به طوری 
که براساس قانون، این ستاد می تواند با بررسی 
وضعیت مجموعه های تولیدی با درخواست 
تقسیط و امهال وام های دریافتی آن مجموعه 
موافقت و دستور الزم را در ایــن خصوص به 
بانک ها اعالم کند ضمن اینکه مصوبات ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید و شعب استانی آن 

الزم االجراست. 

در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی بررسی شد

 راهکار های مانع زدایی 
از سر راه 87 واحد تولیدی

خبرخبر
روزروز

۳۵ درصد تسهیالت اشتغال زایی خراسان رضوی جذب شد
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان رضوی گفت: 
35 درصد تسهیالت بانکی اشتغال زایی برای مددجویان 

و نیازمندان استان امسال جذب و پرداخت شده است.
حبیب هللا آسوده در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: امسال 
معادل 700 میلیارد تومان اعتبار تسهیالت از دو محل منابع 
بانکی و منابع کمیته امــداد بــرای استان منظور شــده که 

۶35میلیارد تومان آن مربوط به تبصره 1۶ است که از محل 
منابع بانکی تأمین می شود. وی ادامه داد: از ابتدای امسال 
35درصــد تسهیالت مربوط به منابع بانکی جذب و برای 
ایجاد اشتغال به مددجویان و نیازمندان استان پرداخت 
شده اســت. وی اظهار کــرد: از محل پرداخت تسهیالت 
بانکی و فعالیت مراکز کاریابی درمجموع از اول امسال 

7 هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شده است.
آسوده افــزود: بازپرداخت این تسهیالت هفت ساله و به 
صورت قرض الحسنه خواهد بود که به طور سرانه بابت هر 

شغل معادل 100 میلیون تومان تسهیالت لحاظ می شود.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی اظهار کرد: امسال 
10 هزار طرح اشتغال برای دریافت تسهیالت اشتغال زایی 

به بانک های استان معرفی شده اند که تا پایان سال این 
روند همچنان ادامه دارد. وی افزود: زنان سرپرست خانوار 
نیز حدود ۶0 درصد مددجویان زیرپوشش کمیته امداد 
خراسان رضوی را تشکیل می دهند. براین اساس می توان 
گفت معیشت و اقتصاد همه خانواده های زیر پوشش این 

نهاد توسط زنان تأمین و سرپرستی می شود.

مسکن
    ۲هزار واحد مسکن مهر 

در خراسان رضوی خالی است
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 

خراسان رضوی گفت: از ۱۲۵ هزار واحد مسکن 
مهر ساخته شده در کل استان هنوز ۲هزار واحد 

 خالی از سکنه است. 
به گزارش قدس آنالین، محمدعلی منصوری افزود: 

این ۲هزار واحد هم به این دلیل که بعضاً متقاضی 
نداشته  که آورده خود را برای تکمیل واحد مسکن 

خویش تحویل دهد، خالی مانده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۲۳ هزار واحد مسکن مهر 
در استان تکمیل و تحویل متقاضیان شده است، در 

خصوص وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن نیز 
گفت: در حال حاضر مرحله نخست نام نویسی 
در این طرح در ۳۲ شهر استان آغاز شده است. 

نام نویسی ۴۲ شهر باقیمانده نیز در مرحله بعد 
انجام خواهد شد. منصوری بیان کرد: اگر نام برخی 

شهرها در سامانه ثبت  نام نهضت ملی مسکن نیست، 
قرار است امکان نام نویسی در مرحله بعدی فراهم 

شود که به زودی آغاز خواهد شد.

 زنگ خطرخشکسالی 
در تاالب بزنگان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرخس 
گفت: یکی از مهم ترین زیستگاه های پرندگان 
مهاجر در شهرستان سرخس، دریاچه بزنگان 
است اما در حال حاضر به دلیل خشکسالی 
ســطــح آب دریـــاچـــه پــایــیــن رفــتــه اســـت و اگــر 
ــه داشــتــه بــاشــد تــا آستانه  خشکسالی ادامــ

خشک شدن هم پیش خواهد رفت.
حسن ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: 
دریاچه بزنگان، نقطه تالقی مسیر مهاجرت 
پرندگان مهاجر سیبری و سایر مناطق است 
به همین دلیل این منطقه زیستگاه امنی برای 

پرندگان مهاجر است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مهم ترین 
ــاالب هــای شهرستان  معضل و چالشی کــه ت
ــگــان را تــهــدیــد مــی کــنــد،  ــزن ــاالب ب ــ ازجــمــلــه ت
خــشــکــســالــی اســــت، تــوضــیــح داد: یــکــی از 
مهم ترین زیستگاه های پرندگان مهاجر در 
ــاالب بزنگان اســت امــا بــه دلیل  شهرستان، ت
خشکسالی بیشتر چشمه هایی که این تاالب را 

تغذیه می کردند خشک شده است.
وی تأکید کرد: سایت بزنگان یکی از سایت های 
شاخص پرنده نگاری در کشور است که بر اثر 
خشکسالی سطح آب دریاچه پایین افتاده است 
و بی تردید این کاهش سطح آب، روی کیفیت 
آب تأثیر گذاشته و شوری آن بیشتر می شود و 
همین عامل بر میزان ماندگاری پرندگان مهاجر 
هم تأثیر منفی دارد، چراکه با پایین بودن کیفیت 
آب، بحث تغذیه پرندگان هم تحت الشعاع 

قرار می گیرد.

در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به همراه کلینیک 
صنعت سازمان بسیج مهندسین ســپاه امام رضا)ع(، مشکالت 87 واحد 
تولیدی در استان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای حل مشکالت 

آن ها به تصویب رسید.
گزيدهگزيده
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

ج
/1
40
65
60

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ط
/1
40
73
07

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

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

ط
/1
40
01
13

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

09199197160

ط
/1
40
69
55

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

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

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
81
35

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

09155597618-37532823

ط
/9
80
04
42

گازرسانی

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

ط
/1
40
43
10

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

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
/1
40
09
47

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
/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
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

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

پ
/1
40
42
53

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

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

ط
/1
40
71
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



زیره قاچاق به 
مقصد نرسید

سردار فرشید، 
فرمانده انتظامی 

خراسان جنوبی به 
صداوسیما گفت: 
مأموران ایست و 

بازرسی سهل آباد 
شهرستان نهبندان 

هنگام بازرسی از یک 
کامیون، ۱۵ تن زیره 
بدون مجوز حمل به 
ارزش ۲۵ میلیارد و 

۵۰۰ میلیون ریال 
کشف و یک نفر را 

دستگیر کردند.

خبرخبر
روزروز

رئیس ســازمــان نظام پزشکی 
مشهد با اشاره به ظهور سویه 
جدید کرونا در آفریقا گفت: 
واکسیناسیون همچنان تنها راه 

مؤثر مقابله با کروناست.
به گزارش قدس، چند روز پیش 
بود که رسانه ها از تولد سویه ای جدید از ویروس 
جهش یافته کرونا با نام »اُمیکرون « خبر دادند. در 
همین زمینه رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی 
دانشگاه شهید بهشتی به یکی از رسانه ها گفت: 
سویه جدید ویروس کرونا »اُمیکرون« دارای تعداد 
زیادی جهش است که برخی از آن ها نگران کننده 
هستند و به نظر می رسد با توجه به چرخش سریع 
ایــن واریــانــت، از قــدرت سرایت پذیری باالیی نیز 
بــرخــوردار باشد. وی افـــزود: در طبقه بندی انــواع 
ویــروس کرونا نوعی که با افزایش قابلیت انتقال، 
عفونت یا مقاومت در برابر واکسن ها همراه باشد در 
گروه سویه های نگران کننده قرار می گیرد و سازمان 
بهداشت جهانی سویه B.۱.۱.۵۲۹ ویــروس کرونا 
را به عنوان سویه نگران کننده طبقه بندی کــرد و 
آن را اُمیکرون )Omicron( نامید. به گفته این 
ویروس شناس، سویه اُمیکرون شاخصه های گریز از 
سیستم ایمنی را دارد. وی تجربه بازگشایی و کاهش 
محدودیت عجوالنه در برخی کشورهای اروپایی را 
تجربه تلخی توصیف کرد و پرهیز از بازگشایی های 
عجوالنه و رفع محدودیت ها تا رسیدن به حداقل 

زنجیره انتقال را خواستار شد.

اقدام به موقع لغو پرواز مستقیم به آفریقا ◾
روز گذشته نیز رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد 
در این خصوص گفت: متأسفانه سویه اُمیکرون 
نگرانی های زیـــادی را ایجاد کــرده اســت؛ جهش 
صورت گرفته در این سویه روی پروتئین اسپایک 

اتفاق افتاده که احتمال کاهش اثربخشی داروهای 
ضد ویروسی و واکسن ها را به دنبال دارد، اما با وجود 
این احتمال، تنها راه مقابله با این سویه همچنان 
واکسیناسیون، استفاده از ماسک و رعایت فاصله 

اجتماعی است. 
وی همچنین افزود: اقدام به موقع ستاد ملی مقابله 
با کرونا مبنی بر لغو پروازهای مستقیم از کشورهای 

آفریقایی الزم بوده و بررسی دقیق و قرنطینه کامل 
برای افرادی که به این کشورها سفر داشته اند نیز 

باید در دستور کار قرار گیرد.

سرایت پذیری چند برابری اُمیکرون ◾
وی با اشاره به اینکه سویه اُمیکرون چهار تا پنج برابر 
نسبت به سویه دلتا سرایت پذیری بیشتری دارد؛ 

افزود: سویه دلتا در پیک پنجم سهمگین بود و آمار 
متوفیان خود گواه این مدعاست امیدوارم با گرفتن 

تدابیر الزم پیک جدیدی را تجربه نکنیم.
دکتر صداقت به موضوع بازگشایی مــدارس نیز 
اشاره کرد و افزود: آمارها حکایت از استقبال خوب 
فرهنگیان از واکسیناسیون دارد در حال حاضر 
۹۱درصد فرهنگیان دز نخست واکسن و 7۵ درصد 
دز دوم را دریافت کرده اند. 8۵ درصد دانش آموزان 
باالی ۱۲ سال نیز دز نخست و ۵7 تا 60 درصد نیز دز 
دوم واکسن را دریافت کرده اند. اما نقطه ضعف ما 
مقاطع تحصیلی ابتدایی است که هنوز واکسنی 
ــرای استفاده در ایــن گــروه سنی در کشور ارائــه  ب

نشده است. 
ــا تــوجــه به  ــدارس ب ــ ــه بــازگــشــایــی م ــاره ب ــا اشــ وی ب
ضعف های آموزش مجازی و همچنین وارد آمدن 
فشارهای روحی و روانی به دانش آموزان، والدین و 
کادر آموزشی، گفت: بی تردید بازگشایی مدارس 
به لحاظ اجتماعی یک ضــرورت اســت امــا اینکه 
این بازگشایی ها در چه شرایطی و با چه سطحی 
از رعایت دستورالعمل ها اتفاق بیفتد بسیار حائز 
اهمیت است. وی با اشاره به اینکه به طور استاندارد، 
در شرایط همه گیری کرونا، تهویه هوا باید 6 بار در 
هر دقیقه صورت گیرد؛ گفت: به نظر می رسد در 
بیشتر مدارس چنین تهویه مطبوعی وجود نداشته 
باشد و تنها راه تهویه هوا در موارد بسیاری پنجره 
کالس هاست و بــا توجه بــه اینکه در فصل سرد 
سال به سر می بریم خود می تواند موجب ابتال به 

سرماخوردگی و تبعات ناشی از آن باشد. 
دکتر صداقت در پایان خاطرنشان  کــرد: اگرچه 
اطالعات در مورد سویه اُمیکرون هنوز کامل نیست، 
اما نباید جانب احتیاط را از دست داد و نسبت 
به بازگشایی ها به خصوص بازگشایی مــدارس 

عجله کرد.

واکسیناسیون تنها راه مؤثر مقابله با اُمیکرون

سویه سریع کرونا  را بشناسیم

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد: متأسفانه سویه اُمیکرون نگرانی های 
زیادی را ایجاد کرده است؛ جهش صورت گرفته در این سویه روی پروتئین 
اسپایک اتفاق افتاده که احتمال کاهش اثربخشی داروهای ضد ویروسی و 

واکسن ها را به دنبال دارد.
گزيدهگزيده

اقتصاد
با رویکرد مسائل اقتصادی

سفیر اتریش با استاندار 
خراسان رضوی دیدار کرد 

استاندار خراسان رضوی صبح روز گذشته 
در دیـــدار سفیر اتــریــش گفت: ایــن استان 
مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد  در خط 
و الزم است کشورهای اروپایی در این حوزه 
همکاری و مشارکت بیشتری کنند. نظری در 
دیدار  با »ولف دیتریش هایم« سفیر جدید 
اتریش در ایران بر رعایت حقوق بین المللی 
کــشــورهــا تــأکــیــد کـــرد و گــفــت: امــیــدواریــم 
مسائل مــربــوط بــه تحریم بــرطــرف شــود تا 
بتوانیم روابط خوبی با همه کشورها از جمله 

اتریش برقرار کنیم. 
به گزارش ایرنا، سفیر جمهوری اتریش در ایران 
نیز در این دیدار گفت: روابط دو کشور بسیار 
دیرینه بوده و به چند قرن پیش بازمی گردد که 
در چند دهه اخیر به صورت نزدیک و فشرده 

پیگیری شده است. 
ولف دیتریش هایم افزود: برای ما شهر مشهد 
و به طور کلی استان خراسان رضوی به دلیل 
تحوالت چند ماه اخیر در کشور افغانستان 

مورد توجه زیادی قرار دارد.
همچنین معاون نمایندگی وزارت امور خارجه 
در شــمــال شـــرق کــشــور گــفــت: سفر سفیر 
اتریش به مشهد با هدف رایزنی درخصوص 
توسعه همکاری های اقتصادی انجام شده 
است. دیدار با شهردار مشهد، نایب رئیس 
اتاق بازرگانی خراسان  رضوی و همچنین دیدار 
با استاندار خراسان رضوی از جمله برنامه های 
سفیر اتریش در سفر دوروزه به مشهد است.

در شهر3
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گواهی نامه های سمینارها و کنگره ها نامعتبر است 
عقیل رحمانی  نماینده کارگروه هم اندیشی نظارت و 
پیشگیری از وقوع جرایم آموزشی خراسان رضوی از نامعتبر 
بودن صدور انواع گواهی نامه ها در همایش ها، سمینارها 
و... خبر داد.  دکتر علی جهان در این خصوص به قدس 
گفت: چندی پیش نیز مرکز ملی تأیید صالحیت ایران، 
تبلیغات نامتعارف برای صدور گواهی نامه در همایش ها، 

سمینارها و کنگره ها را هم مورد تأیید ندانست.
پیگیری های ما مشخص کرد سازمان ملی استاندارد ضمن 
اعالم اینکه گواهی نامه های صادره در همایش ها، سمینارها 
و کنگره ها معتبر نیست، در ادامه این اطالعیه آورده است: 
براساس اعالم مرکز ملی تأیید صالحیت ایران، تبلیغات 
نامتعارف برای صدور گواهی نامه در همایش ها، سمینارها 

و کنگره ها مورد تأیید این مرکز نیست.
نهادهای گواهی کننده با اعتبار این مرکز، فقط با نام ثبت 
شده در گواهی نامه، امکان ارائه فعالیت در دامنه فعالیت 
درج شــده در گواهی نامه خــود را دارنـــد و اجـــازه معرفی 
شرکت های دیگر به عنوان همکار، بازاریاب و... برای ارائه 

فعالیت با اعتبار این مرکز را ندارند.

همچنین سازمان ملی استاندارد از ذی نفعان و عالقه مندان 
درخواست کرد، پیش از مراجعه و واگذاری کار به هر نهاد 
گواهی کننده، نسبت به صحت تأییدیه های الزم از مراجع 
ذی صالح اطمینان حاصل و برای کسب اطالعات بیشتر به 
پورتال اطالع رسانی مرکز ملی تأیید صالحیت ایران مراجعه 

یا با این مرکز تماس حاصل نمایند.

خط قرمز
    حادثه درمانور ایمنی مدارس  بجنورد

خودروی آتش نشانی شهر بجنورد هنگام ورود به 
یک هنرستان با سردر مدرسه برخورد کرد.

مهدی جعفری، مدیرعامل آتش نشانی بجنورد 
گفت: در سال ۹۷ با آموزش و پرورش استان 

برای اصالح سردر  مدارس، مکاتبه ای داشتیم و 
هشدارهای الزم نیز داده شد، اما مسئوالن آموزش 

و پرورش هیچ گونه توجهی به این هشدارها 
نداشتند، آتش نشانی مسئولیت خود را در این 

مورد انجام داده است.

وی با بیان اینکه روز گذشته مانور زلزله در 
هنرستان اندیشه بجنورد برگزار شد، افزود: در 

این مانور جلو خودرو آتش نشانی از درِ هنرستان 
عبور کرد اما قسمت انتهای ماشین یا همان مانیتور 

ماشین آتش نشانی با سردر برخورد کرد و موجب 

حادثه شد که خوشبختانه منجر به مصدومیت 
فردی نشد. وی اضافه کرد: گاز و برق مدرسه پیش 

از مانور قطع شد اما اگر این حادثه در واقعیت رخ 
می داد، به طور قطع دردسری جدی ایجاد می شد و 
امکان به خطر افتادن جان شهروندان وجود داشت.

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

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

پ
/1
40
42
52

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/1
40
78
75

قالیشویی و مبل
 شویی بزرگ

38766276 ، 38792729
0915  123  6889، 0902  123  6889 مدیریت: مهندس یاوری مهر

شستشوی کاماًل اسالمی
با دستگاههای تمام

اتوماتیک، متخصص در
 شستشوی فرشهای 
دست باف و ماشینی

با مواد نانو   نفیس
100 % تضمینی

شعبه 2: نبش سرافرازان 8

همه نقاط شهر

فیلم شستشوی قالی خودتون رو ببینید.

مبل شویی
تخصصی

طوسفارمد
شعبه 1: بین

روفوگریدالوران 47 و 49 

لوله بازکنی 
منصف 
رفع نم و 

بوبدون خرابی 
تشخیص با دستگاه 

100%تضمینی
50%تخفیف 

هاشمیه       38815136
سجاد             37660998 
احمدآباد     38459407
معلم            36032154
امام  رضا   38552579
وکیل آباد    35015132
کوهسنگی  38452905
قاسم آباد  36652284
پیروزی       38815136
تمام مناطق09151008325

ج
/1
40
83
04

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

ط
/1
40
75
31

09154188220

با لهجه عراقی و سوری برای 
بازار، هتل، سفر و ...

آموزش عربی-انگلیسی

آموزشگاه سنجش

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

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

ط
/1
40
79
15

منشی خانم
آشــنا بــه حســابداری جهت 
همــکاری در دفتــر فــروش 
مصالــح ســاختمانی واقع در 

بلوار توس  نیازمندیم. 
09150300026

ح
/1
40
81
15

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
58
67

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/1
40
81
34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

ضایعات آهن، آلومینیوم، مس
برنج، چدن و غیره به 

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

ط
/1
40
59
73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

ج
/1
40
49
89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
/1
40
49
92

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

قصابی و دامداری

منشی و تایپیست

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

ط
/1
40
09
72

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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رســاند آقای محمد زینلی سید آباد 

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 7384
 به نشــانی: جاده خین عرب شــهرک بهار نبش 

بهار 16 امالک قائم بهار
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه 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: 09159172477
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

1/ر
40

83
19



   افزایش اهدا و 
پیوند عضو در 
خراسان شمالی  
مهری فرشاد، 
مسئول واحد 
فراهم آوری 
اعضای معاونت 
درمان دانشگاه 
علوم پزشکی 
خراسان شمالی 
گفت: در 9 ماه 
ابتدای امسال 
اهدای عضو در این 
استان افزایش یافته 
و در مدت زمان یاد 
شده اعضای سه 
بیمار مرگ مغزی 
به بیماران نیازمند و 
متقاضی عضو اهدا 
شده است.

در  حاشيه

پویش یلدای 
مهربانی با 
همکاری 
نیکوکاران 

 صاحبی: رئیس 
بهزیستی صالح آباد از 
 اجرای پویش 
 »یلدای مهربانی« 
 در این شهرستان 
خبر داد.
زری صادقی در 
گفت وگو با خبرنگار 
ما گفت: پویش یلدای 
مهربانی در بهزیستی 
صالح آباد از ابتدای 
آذرماه به اجرا درآمده 
و تا آخرین روز این ماه 
ادامه خواهد داشت 
و بهزیستی به همراه 
خيران و نیکوکاران اقدام 
به جمع آوری کمک های 
مردمی )نقدی وغیر 
نقدی( به منظور تأمین 
پوشاک زمستانی، 
اسباب بازی، سبد کاالی 
معیشتی برای شب 
یلدا و لوازم آموزشی 
و کمک آموزشی 
برای خانواده های زیر 
پوشش خواهد کرد.
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افقی ◾
 1. ابـــزار پـــرواز تفریحی - خـــودرو جنگی 
2. خانه تابستانی – نی بامبو 3. واحد 
ورزش تنیس – نام دیگر شهر باستانی 
پالمیرای ســوریــه – کشتی جنگی – از 
جزایر دوگانه ایرانی خلیج همیشه فارس 
ــزه زار- نازیبا - رایحه   4. آفــریــدن – ســب
5. ندامتگاه تاریخی تهران – ظرف پخت 
آبگوشت - رها 6. خرد – نام دخترانه وطنی 
- انزجار 7. رودی جاری در اروپــا – نمونه 
خروار – تفاله کنجد 8. مظهر جرئت – از 
ــزوات – نصیحت – درخـــت تسبیح   غــ
9. ثروتمند – دست کشیدن روی چیزی 
ــوی  ــرد – نوعی زردآلـ ــ - لحظه 10. دوره گ
 مرغوب - کبیر 11. سپاسگزار – دید - تازه 
12. دانه معطر – کبک مشهور – بلندای 
ــد  ــ  تـــن آدمــــی - بــعــضــی در کــفــش دارن
13. سینمای فــاجــعــه – از چهارعمل 
ــات – قــربــانــگــاه – یکی  ــاضــی اصــلــی ری

ــد   از دوجـــنـــس 14. رانـــدمـــان - خــداون
15. سوخت موشک – گــشــت وگــذار – 

خرمن ماه

عمودی ◾
ــایــق کــوچــک – هزینه  ــواب – ق  1. جــ
تحصیل و امثال آن 2. آواز خــروس – 
کاغذ پوستی 3. ابـــزار ترقی بعضی ها 
– گوسفند جنگی – گــریــزان – تالش 
4. نشانه – نخست – جــوال ساخته 
 شــده از طــنــاب – حــرفــی روی خــودش 
 5. خانه گل – شلتوک برنج – مرد عرب 
6. شیشه آزمــایــشــگــاه – هم پیمان - 
صندلی چوبی پارک و مدرسه 7. ابزارکار 
نــجــار – یــک شــشــم مــلــک - شناخت 
8. آب بسته – قومی در شمال ایــران 
ــوان - مــرواریــد درشـــت 9. قــرض –  - ایـ
 لوالی بدن – از پهلوانان ایرانی شاهنامه 
 10. برنج فروشی – قالبی – زمین پیما 

11. طریقه – نظم دهنده- هنرپیشه 
رزمی کار چینی رشته ووشو با هنرمندی 
ــا« 12. حـــرف فاصله  ــ ــوســه اژدهـ در »ب
– آزمـــــون زبــــان انــگــلــیــســی در سطح 
دانــشــگــاهــی- ظـــرف مــشــبــک – گیاه 
نــهــان زای بی ریشه 13. ضمیر تــازی – 
خــودرو جنگی مجهز به تیربار - پایین 
– بیماری 14. سوغاتی مشهد – ماهی 
کنسروی 15. نقصان – ابزار تزریق دارو 

- کلیه

جدول     8247
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ــه  ــاصــل ــای خــــــور در ف ــ ــ ــت ــ روســ
ــری خــــوســــف و   ــ ــت ــ ــوم ــ ــل ــ ــی ــ 55ک
85کیلومتری مرکز شهر بیرجند 
در حاشیه جاده ترانزیتی بیرجند- 
کرمان و در مجاورت روستاهای نوغاب- سروباد 
و علی آباد واقع  شده که از شمال به شهرستان 
ــردوس، از جــنــوب بــه کــویــر لـــوت، از شــرق به  ــ ف
خوسف و از غرب به استان یزد محدود می شود. 
روستای خور همچون نگین کویر، به عنوان یکی 
از شهرهای قدیمی در کتاب های تاریخی از آن 
نــام بــرده شــده اســت.خــانــه هــای گلی، پوشش 
گنبدی، حیاط مرکزی، بادگیرها، اتاق های دورتادور 

حیاط، هشتی ها و دهلیزها، دیوارهای قطور و 
حوض و باغچه وسط حیاط به صورت هماهنگ 
و یکنواخت از ویژگی های معماری خانه های 
روستای خور بوده که مطابق با اقلیم منطقه به 
وجــود آمــده اســت. تراکم خانه ها و کوچه های 
پرپیچ وخم و همچنین بادگیرها از شاخص های 
عمده روستاست که به منظور مقابله با شرایط 
اقلیمی منطقه به وجــود آمــده اســت. در بافت 
قدیمی، بناهایی همچون قلعه، مسجد، آب انبار، 
حسینیه، حمام، خانه های قدیمی، آسیاب های 
آبی و گورهای گچی -که بیشتر متعلق به دوره 

صفویه است -  خودنمایی می کنند.

اعـــضـــای بــیــمــار مــــرگ مــغــزی 
59 ساله ساکن سبزوار به چهار 
بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره 

بخشید.
بــه گـــزارش وب دا، مسئول واحــد فــراهــم آوری 
اعضای پیوندی ایــن دانشگاه گفت: در هزار 
و یکصد و چهاردهمین عمل اهــدای عضو از 
اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه اعضای 
امید علیزاده که از بیمارستان حشمتیه سبزوار 
معرفی شــده بــود، پس از انجام مراحل تأیید 
مــرگ مغزی و کسب رضایت خــانــواده اش در 
عمل  تحت  منتصریه مشهد  بیمارستان 

جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد این بیمار مرگ 
مغزی به مــرد 37 ساله ساکن مشهد اهــدا و 

پیوند شد و به وی زندگی دوباره بخشید.
وی گفت: قرنیه های مرحوم علیزاده به بانک 
چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی 
از پوست وی نیز به بخش سوختگی بیمارستان 

امام رضا)ع( برای پیوند ارسال شد.
واحـــد پــیــونــد اعــضــا از بــیــمــاران مـــرگ مغزی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد که شمال شرق 
کشور را زیر پوشش دارد از سال 1380 فعالیت 

خود را آغاز کرده است.

نجات جان چهار نفر با اهدای عضوگشت وگذاری در »خور« نگین کویر
خراسان رضویگردشگری

خبر سمانه محمدزاده ثانی: 
یکی از مشکالتی کــه مــردم 
ــا آن  ــن روزهـــــا بـ ــ بــجــنــورد ای
درگــیــرنــد، جـــوالن سگ های 
ــدون صــاحــب در  ــا ب ــگــرد ی ول
ایـــن شــهــر اســـت کــه چندتا 
چندتا و دسته جمعی وسط خیابان و کوچه ها 
قــدم می زنند که عــالوه بر مسائل بهداشتی 
موجب ترس و وحشت ساکنان برخی مناطق 

شده است.
یکی از شهروندان بجنوردی در گفت وگو با 
خبرنگار ما در خصوص سگ های ولگردی که 
در شهر رها شده اند، می گوید: هرساله با توجه 
به کاهش دمای هوای استان در زمستان شاهد 
حضور سگ های ولگرد در سطح شهر هستیم.
ناصر اســدی اظــهــار می کند: پرسه زدن این 
ــر اینکه  ــگــرد و گــرســنــه عــــالوه ب ســگ هــای ول
موجب وحشت خانواده می شود فضوالت این 
حیوانات در شهر هم موجب بیماری هایی برای 

شهروندان خواهد شد.
وی مــی افــزایــد: حضور آزادانـــه ایــن سگ های 
ولگرد در شهر امــری پذیرفتنی نیست و باید 
مسئوالن مــربــوط در زمینه جــمــع آوری آن هــا 

اقدام هایی را انجام دهند.
یکی از بانوان بجنوردی هم که در منطقه بولوار 
معلم سکونت دارد، می گوید: وجود سگ های 
ولگرد با جثه بزرگ در محله ما در تمام ساعات 
شبانه روز معضلی بــرای ساکنان ایــن منطقه 
شـــده و از مــســئــوالن تــقــاضــای رســیــدگــی به 

موضوع و جمع آوری این حیوانات را داریم.
معصومه کریمی می افزاید: هر شب تجمع 
ــگــرد را در اطـــراف  ــالده ســگ ول بــیــش از 20 قـ
منزلمان می بینیم کــه صـــدای پـــارس شبانه 
ایــن سگ ها خــواب را از چشمانمان گرفته و 
نمی گذارند استراحت کنیم که در این خصوص 

چندین بار با شهرداری تماس گرفتیم.
یکی از ساکنان منطقه گلستان شهر بجنورد 
نیز ضمن ابراز نگرانی از این معضل می گوید: 

هــرروز شاهد حضور سگ های ولگرد در این 
منطقه هستیم، زمین های ساخته نشده زیاد، 
ــراف آن، مــوجــب حضور  ــاز بـــودن اطـ زبــالــه و ب

سگ های ولگرد در این منطقه شده است.
ــوان مــی افــزایــد: تجمع ایــن سگ ها  تکتم جـ
ــت و امــنــیــت  ــالمـ ــرای سـ ــ ــ ــدی ب ــ ــرات جـ ــطــ خــ
شهروندان ایجاد کرده است واقعاً مسئوالنی 
کــه بــایــد در ایــن زمینه اقـــدام کنند در کــدام 
خیابان  این شهر زندگی می کنند که مشکالت 

مردم را لمس نمی کنند.
معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد نیز 
در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: شهرداری 

بجنورد در زمینه جمع آوری سگ های ولگرد در 
سطح شهر، با دو پیمانکار قرارداد منعقد کرده 
اســت و به طــور معمول در طــول شبانه روز در 

حال گشت زنی هستند.
مجید شادکام اظهار می کند: شهروندان در 
ــوارد بــا سامانه  صـــورت مشاهده ایــن گــونــه مـ
137 شهرداری تماس بگیرند، پس از ارتباط 
بــا پیمانکار، مــکــان تجمع ســگ هــای ولگرد 
اطــالع داده می شود تا همکاران ما نسبت به 
جمع آوری این سگ ها و انتقال آن ها به کمپ 

نگهداری سگ های ولگرد اقدام کنند.
وی ادامه می دهد: پس از جمع آوری سگ های 

ولــگــرد و انــتــقــال آن هـــا بــه کمپ نــگــهــداری از 
سگ ها، مورد مراقبت قرار می گیرند و شهرداری 
بــا مــشــارکــت گـــروه هـــا و انــجــمــن هــای حامی 
حیوانات در تالش است تا وضعیت مطلوبی 

در نگهداری از آن ها ایجاد کند.
 مــعــاون خــدمــات شــهــری شــهــرداری بجنورد 
می گوید: پس از جمع آوری سگ ها از محالت 
ــه مــدت  ــه کــمــپ، ب شــهــر، در ابـــتـــدای ورود ب
48ساعت قرنطینه و مورد معاینه دامپزشکی 
قرار می گیرند و در صورت محرز بودن سالمت 

به کمپ اصلی وارد می شوند.
ــن حیوانات  وی در خــصــوص عــقــیــم ســازی ای
ــزار تومان  مــی گــویــد: هــر عــقــیــم ســازی 500 هـ
هزینه دارد و بــه دلیل همین پرهزینه بــودن 
مقرر است با دامپزشکی استان تفاهم نامه ای 
داشته باشیم تا در این زمینه دامپزشک هایی 
به شهرداری معرفی کنند تا با کمترین قیمت 

این کار را انجام دهند.
وی در خصوص علت وجود این سگ ها در شهر 
می گوید: با توجه به بافت جغرافیایی شهر 
بجنورد که روستاهایی در نزدیکی شهر وجود 
دارد برخی دامـــداران در فصل سرما به دلیل 
اینکه تغذیه آن سخت است سگ را رها کرده 

و به شهر می آید.
شادکام ادامه می دهد: از دهیاری ها درخواست 
می کنیم بــرای جــمــع آوری سگ های ولگرد به 
کمک شــهــرداری بیایند تــا هرچه زودتـــر این 

مشکل شهروندان را مرتفع کنیم.
بخشدار بجنورد نیز می گوید: این سگ های 
ولــگــرد بین روســتــا و شهر در رفــت وآمــدنــد به 
همین دلیل قابل کنترل نیستند و نمی دانیم 

این حیوانات در حوزه شهرهستند یا روستا.
مجید اسداللهی می افزاید: مثل روال سال های 
گذشته درصـــدد هستیم بــا شــهــرداری بجنورد 
تعاملی داشته باشیم تا پیمانکار آن مجموعه عالوه 
بر خدمات شهر که انجام می دهد به روستاها 
نیز توجه داشته باشد که در این زمینه از محل 
اعتبارات دهیاری ها هزینه آن پرداخت خواهد شد.

قدسازمشکلزمستانیمردمبجنوردگزارشمیدهد

ولگردی سگ ها در روز روشن!

خبرخبر
روزروز

اجرای مرحله سوم طرح »مثبت سلیمانی ها« در حاشیه شهر مشهد
مرحله سوم طرح مثبت سلیمانی ها در راستای تشویق 
خانواده ها به فرزندآوری در حاشیه شهر مشهد اجرا 

می شود.
به گزارش تسنیم، مسئول بسیج زنان ناحیه مقاومت 
حر دربــاره اجرای طرح مثبت سلیمانی ها در راستای 

تشویق خانواده های حاشیه شهر به فرزندآوری اظهار 
کرد: رهبرمعظم انقالب سال هاست روی فرزندآوری و 

ازدیاد نسل تأکید دارند.
اعظم نصری افزود: جامعه بسیج زنان در حاشیه شهر 
برای تشویق مردم به ازدیاد نسل در حد وسع و توان از 

هیچ تالش و کوششی دریغ نمی کند. در همین زمینه با 
همکاری گروه های جهادی حاشیه شهر مشهد مرحله 
سوم طرح مثبت سلیمانی ها را کلید زدیم که در این 
طرح از 110 مادر توانمند و والیتمدار دارای سه فرزند به 

باال قدردانی و حمایت شد.

مسئول بسیج زنــان ناحیه مقاومت حر خاطرنشان 
کرد: پرداخت هزینه های شیرخشک و پوشک ، اهدای 
سیسمونی و کمک هزینه خرید سیسمونی، بسته های 
معیشتی و...، برنامه های حمایتی بسیج زنان از این 

مادران است.

    آزادی 55 زندانی نیازمند در نذر هشتم خبر خوب
همزمان با هشتم آذرماه سالروز آغاز پویش مردمی 

نذر هشتم، 55 زندانی نیازمند از زندان های خراسان 
رضوی آزاد شدند.

به گزارش روابط عمومی زندان های خراسان رضوی، 

مدیرکل زندان های استان در تشریح این خبر گفت: یک  
سال از آغاز پویش مردمی نذر هشتم می گذرد که در 

این طرح، هرماه حداقل هشت زندانی نیازمند به نیت 
امام هشتم حضرت ثامن الحجج)ع( با مشارکت خیران 

نمازگزار مساجد سطح شهر از زندان آزاد می شوند. 

جانفدا افزود: در این یک سال با عنایت و توجه خاص 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( با احتساب این 55 

نفر که در این مرحله آزاد می شوند، ۴95 نفر به نام امام 
هشتم)ع( تاکنون آزاد و با پیوند با مساجد به آغوش 

خانواده های خود بازگشته اند.

در طراحی اولیه، منشأ و مبدأ این طرح مساجد بوده اند 
و هدف مجریان مجموعه زندان های استان پیوند 
زندانیان با مساجد است تا پس از آزادی به واسطه 

توجه و حمایت مسجد و مسجدی ها از گرایش دوباره 
آن ها به جرم و بزه جلوگیری شود.

وزیر کشور در خراسان جنوبی:

 دولت به دنبال فعال سازی 
بازارچه های مرزی است

وزیر کشور گفت: بازارچه های مرزی برای توسعه 
اقتصاد اســتــان هــای مـــرزی حــائــز اهمیت اند 
ازاین رو نگاه دولت بر فعال سازی هرچه بیشتر 

آن هاست.
احمد وحیدی در بدو ورود به خراسان جنوبی در 
جمع خبرنگاران افزود: بازگشایی برخی موارد که 
پیشتر تعطیل بوده از طریق دیپلماسی فعال با 

کشورهای همسایه باید انجام شود.
وی که برای تودیع و معارفه استاندار خراسان 
جنوبی به این استان رفته است، اظهار کرد: یکی 
از شعارها این بوده که در برنامه ها تمرکززدایی را 
از طریق دادن اختیارات بیشتر برای حکمرانی 
بهتر در سطح ملی و استانی داشته باشیم و 
بی شک دولــت ایــن موضوع مهم را در برنامه 

داشته و دنبال می کند.
وزیـــــر کـــشـــور گـــفـــت: در بـــرنـــامـــه 1401 هم 
پیش بینی هایی شده که استانداران با اختیارات 
بیشتر و بــا منابع مــالــی بهتر و داشــتــن یک 
صندوق توسعه و پیشرفت استانی بهتر بتوانند 
مسائل استان ها را سر و سامان دهند و مبتنی 
بر اقتضائات استانی تصمیم گیری ها سریع تر و 

قوی تر انجام شود.
وی افزود: در این چارچوب بیش از اینکه پروژه ها 
در سطح ملی تعریف شــونــد بــایــد در سطح 

استانی بتوانند تعریف و دنبال شوند.
وحیدی گفت: راه اندازی صندوق های توسعه و 
پیشرفت استانی در برنامه 1401 سازمان برنامه 
و بودجه پیش بینی شده و در حال طی کردن 
مراحل خود است و پس از تصویب در مجلس 

شورای اسالمی، قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

حکایت دنباله دارکنسلی 
پروازها در فرودگاه بیرجند

در حالی حکایت دنــبــالــه دار کنسلی پــروازهــا 
در خراسان جنوبی بــرای مــردم عــادی شده که 
مسئوالن همچنان وعــده پیگیری و بــرقــراری 

پروازهای جدید را می دهند.
به گزارش تسنیم، تحقق نیافتن برقراری پرواز 
بیرجند - مشهد در روز یکشنبه و عالوه بر آن 
کاهش و حذف برخی از شرکت های هواپیمایی 
خط پروازی بیرجند - تهران و برعکس موجب 

گالیه شدید شهروندان شده است.
مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی با بیان 
اینکه در یک ماه اخیر پیرو گزارش های متعدد 
رسانه ها مبنی بر کنسلی خط پــروازی بیرجند 
- مشهد، براساس پیگیری هایی که استاندار 
داشت مقرر شد خط پروازی بیرجند - مشهد 
و برعکس برای روزهــای چهارشنبه و یکشنبه 

محقق شود.
طهماسبی با بیان اینکه پرواز مشهد - بیرجند 
در روز چهارشنبه برقرار شده و همچنان منتظر 
بــرقــراری خط پــروازی مشهد - بیرجند در روز 
یکشنبه هستیم، گفت: برای حفظ پروازهای 
خــط پـــروازی بیرجند - تــهــران و برعکس هم 
تالش های زیادی شده و در حال حاضر شنبه تا 

چهارشنبه پرواز برقرار است.
ــرواز روز پنجشنبه بیرجند -  وی ادامــه داد: پ
تهران و برعکس که توسط شرکت هواپیمایی 
ایـــران ایــرتــور انــجــام مــی شــد، بــه مــدت یــک ماه 

پروازهای پنجشنبه خود را کنسل کرده است.

  سرقت تأسیسات شهری
داد شهرداری بجنورد را درآورد

مدیر اداره حراست شهرداری بجنورد گفت: 
سرقت کابل ها، پایه و کله چراغ ها و دریچه های 
فلزی جوی و کانال ها خسارت های فراوانی به 

شهرداری وارد کرده است.
به گزارش قدس آنالین، نویدکیا اظهار کرد: در 
چند ماه اخیر متأسفانه بارها شاهد به سرقت 
ــوال بیت المال بــودیــم که  رفتن یــا تخریب امـ
بالفاصله مراتب را به مراجع ذی ربط انعکاس 

دادیم.
وی افزود: خوشبختانه در چند روز اخیر نیروی 
انتظامی موفق به کشف مــوارد سرقتی از دو 
سارق شد که در حال تنظیم گزارش برای برآورد 

خسارت های شهرداری هستیم.
نویدکیا ادامــه داد: درمجموع 25 کله چراغ از 
بولوار امام محمد باقر)ع( در شهرک گلستان و 
چند مورد کابل و کله چراغ از مجموعه نهالستان 

شهرداری سرقت شده است.

با توجه به بافت جغرافیایی شهر بجنورد که روستاهایی در نزدیکی شهر 
وجود دارد برخی دامداران در فصل ســرما به دلیل اینکه تغذیه آن سخت 
است سگ را رها می کنند واین حیوانات برای تغذیه در شهر پرسه می زنند.
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