
طرح هادی در روستاهای خراسان جنوبی در حال 
ایــن طرح  روستاها هنوز  برخی  در  امــا  اجــراســت 
تکمیل نشده اســت.طــرح هــادی، طرحی بــرای نو 
نوار کردن روستا هاست که از سال۱۳۶۲ آغاز شده 
است. ساختار ظاهری روستا ها با اجرای این طرح 
تغییر یافته و ساخت وساز ها در روستا ها به شیوه ای 
جدید انجام می شود که سبب زیبایی روستا ها و 
راحتی روستاییان شده است. یکی از روستانشینان 
خبرنگاران  بــاشــگــاه  بــه  سربیشه  شهرستان  در 
جوان گفت: اجرای طرح هادی سبب شده زیبایی 
روستا ها بیشتر شود و با اجرای سنگفرش، راحتی 
برای روستاییان به ارمغان بیاید. او افزود: کوچه های 
ناراحتی روستاییان می شد و کسی  خاکی سبب 
هم به همین دلیل از شهر به روستا نمی آمد، اما 

حاال با سنگفرش معابر، تردد در 
کوچه ها راحــت شــده و کودکان 
می توانند بازی کنند و خودرو ها 
نیز بدون مشکل عبور کنند. اما 

در برخی شهرستان ها...

مدیر توسعه و ارتقای شبکه سالمت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

کرونا مثبت ها پنج برابر شدند
گالیه روستاییان خراسان جنوبی 
از اجرای نیمه تمام »طرح هادی«

نیمهآبادی!
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کاهش شدید بارندگی و خشکسالی که سال 
گذشته و تا پایان پاییز امسال ادامــه داشت 
سبب نگرانی خیلی ها شد. تا جایی که حرف 
از بی سابقه بودن بی بارانی ها در چند دهه اخیر 
 به میان آمد و هشدارها هر روز بیشتر می شد. 

با شــروع زمستان امــا قــدری از ایــن نگرانی ها 
کاسته شــد و بــارش هــایــی در حــد نــرمــال در 
بــودیــم. گرچه این  خــراســان رضـــوی را شاهد 
بارندگی ها در بسیاری از نقاط کشور فراتر از 
حد معمول بود و سیل و سیالب های زیادی 

با خود به همراه داشــت. در مجموع آنچه از 
بارندگی های دی ماه عاید کشور و استان شده 
پس از دوره ای بی بارانی قابل قبول و تا حدی 

قابل توجه بوده است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 

دربــاره بارندگی های زمستانی امسال و تأثیر 
به  استان  بر ذخیره آب پشت سدهای  آن 
قدس گفت: با اینکه در شروع سال آبی و در 
پاییز گذشته یکی از خشک ترین پاییزهای 

سال های اخیر را شاهد بودیم اما ...

بررسی آمار منابع آبی استان پس از بارندگی های اخیر

ذخایرآبیهمچناندروضعیتقرمز
در استان2

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی درنظر دارد در اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون 
اعمال  و   1395/4/5-586206 شماره  به  اقتصاد  شورای  مصوبه  موضوع   )2( دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم 
اصالحات بعدی و با رعایت کامل دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارائی سرمایه ای، تعدادی از پروژه 
های خود را ازطریق فراخوان عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد در صورت 
عالقه مندی به سرمایه گذاری با مراجعه به سایت اداره کل به آدرس: http://budje.razavi.medu.ir از 
پروژه های قابل واگذاری مطلع و در صورت تمایل حداکثر تا تاریخ 1400/11/19 به آدرس ذیل مراجعه و کتبا آمادگی 

خود را اعالم نمایند . 
مشهد مقدس- خیابان امام خمینی )ره( – حدفاصل ایستگاه سراب ومیدان شهدا، اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی ، 

ساختمان شهید باهنر -طبقه پنجم اداره بودجه. تلفن 05132229041 -051322245650

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده) نوبت اول (شرکت تعاونی مسکن کارکنان قطار شهری مشهد ساعت 00: 14سه 
شنبه مورخه 19/ 11/ 1400 در محل سالن جلسات روباز شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. از سهامداران محترم یا نمایندگان 

قانونی ایشان دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.
یادآوری: 

اعضاءمحترمی که امکان حضور در جلسه را ندارند امکان واگذاری حق رأی خود را به موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری را دارند. که در این صورت تعداد آراء وکالتی 
هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. اعضاء متقاضی نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از ساعت 08:00 الی 10:00 صبح روزهای 

زوج به محل دفتر شرکت مراجعه و پس از وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز، ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور کار جلسه: 1- طرح و اتخاذ تصمیم در مورد تمدید مدت فعالیت تعاونی مطابق با بند 6 اساسنامه                                                              هیئت مدیره
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آگهی  دعوت مجمع عمومی فوق العاده)نوبت اول(شرکت تعاونی مسکن کارکنان قطارشهری مشهد تاریخ انتشار 1400/11/06

موقوفات متصرفی میرزا طاهر )جان جان خانم(، 
کربالیی کاظم خباز و حاج عبداهلل تبریزی درنظر 

دارند تعدادی از رقبات مسکونی و تجاری خود را به 
مدت یك سال از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذارنماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیابان آبکوه،مقابل پمپ بنزین                        
سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه یك واحد اجارات مراجعه و یا با شماره تلفن 55 51 29 25  -051 تماس حاصل نمایند.

مهلت شرکت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 19 /11 /1400 می باشد.  پاکت های مزایده در روز چهارشنبه 
مورخ 20 /11 /1400 ساعت 12 ظهردر محل اداره اوقاف ناحیه یك با حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.
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اطالعیه آگهی مزایده

پایه کارشناسی متراژ)مترمربع(عنوانردیف
آدرس محل)اجاره ماهیانه(

نبش شیرودی 32.000.0005 ریال140یک واحد آپارتمان مسکونی طبقه اول1

نبش شیرودی 37.000.0005 ریال140یک واحد آپارتمان مسکونی طبقه دوم2

نبش شیرودی 38.000.0005 ریال140یک واحد آپارتمان مسکونی طبقه سوم3

نبش دانش آموز 38.000.00027 ریال99یک واحد آپارتمان مسکونی طبقه چهارم شرقی4

طبرسی 86.000.0005 ریال23یک دربند مغازه تجاری5

طبرسی 88.000.0005 ریال26یک دربند مغازه تجاری6

بدینوس��یله ازکلیه س��هامداران ش��رکت جوش 
شیرین خراس��ان دعوت میگرددتادرجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت فوق راس 
ساعت 10:00صبح درتاریخ 1400/11/18 به نشانی 
:استان خراسان رضوی،شهرستان بینالود،بخش 
شاندیز،دهس��تان شاندیز،روستاشهرک صنعتی 
طوس،ش��هرک صنعتی ،کوچه فضای سبز،خیابان 
تش��کیل  همک��ف  3/7،پالک9،طبق��ه  ت��الش 

میگرددحضوربهم رسانند 
دستورجلسه :

1-انتخاب مدیران شرکت
2-انتخاب بازرسین شرکت 

3-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی 
شرکت 

5-تصوی��ب صورتهای مالی س��ال مالی منتهی به 
1399/12/30

هیئت مدیره شرکت 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطورفوق العاده شرکت جوش شیرین 

خراسان به شماره ثبت 13267و
شناسه ملی 10360008505
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اکبر مجاور 09353693024

واردات قطعات خودرو

ش��رکت س��نگاه تربت حیدریه در نظر دارد عملیات اجرای تکمیل رمپ های 
ورودی راه خ��ود را مطاب��ق طرح مصوب اداره کل راه��داری از طریق مناقصه 
به پیمانکار واگذار نماید. لذا بدین وس��یله از شرکت های راهسازی دعوت 
می گردد جهت دریافت اس��ناد و مدارک ) از تاریخ انتش��ار آگهی ظرف مدت 
یک هفته  با شماره های ذیل تماس حاصل نموده و به آدرس تربت حیدریه، 

کیلومتر 7 جاده کمربندی مشهد، شرکت سنگاه مراجعه نمایند .
مهلت ارسال پیشنهادات 1400/11/18 می باشد .

)051-52299661-09158309479( ف
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آگهی فراخوان پیمانکار

00
00
00
0

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ) نوبت 
اول ( شرکت تعاونی مسکن کارکنان قطار شهری مشهد ساعت 00: 15چهارشنبه مورخه 04/ 12/ 1400 در 

محل سالن جلسات روباز شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
 از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.

یادآوری : اعضاء محترمی که امکان حضور در جلسه را ندارند امکان واگذاری حق رأی خود را به موجب 
وکالت نامه کتبی به فرد دیگری را دارند. که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی 
و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. اعضاء متقاضی نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود 
باید از ساعت 08:00 الی 10:00 صبح روزهای زوج به محل دفتر شرکت مراجعه و پس از وکالت نامه های 

مزبور توسط مقام مجاز، ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور کار جلسه:

1-بررسی و تصویب صورت های مالی سال 1399 پس از استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و استماع 
گزارش  بازرس قانونی 

2-بررسی و تصویب بودجه  پیشنهادی سال 1400 
3-طرح و اتخاذ تصمیم در مورد انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره 

4-طرح و انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
5-طرح و تصویب پاداش هیئت مدیره براساس قانون بخش تعاون کشور

6-طرح و اتخاذ تصمیم درمورد بلوک آخر واعضائیکه به تعهدات ) مطابق با ماده 17 اساسنامه و ماده 13 
بخش تعاون کشور( خود عمل نمی نمایند.

7-طرح و اتخاذ تصمیم و تهاتر بخشی از زمینهای با کاربری آموزشی و فرهنگی و مسجد بابت پرداخت 
سهم سرانه ورود به محدوده به شهرداری 

8-طرح واتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سپرده های بانکی 
هیئت مدیره

ضمنا داوطلبان عضویت در س��مت بازرس و هیات مدیره  ش��رکت موظقند از تاریخ انتش��ار این آگهی 
حداکثر به مدت پنج روز  جهت ثبت نامبه دفترشرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.

آگهی  دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده)نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان قطارشهری مشهد  تاریخ انتشار1400/11/06

شهرداری گناباد در نظر با استناد به ماده 15 آئین نامه مالی شهرداری ها و در رعایت بند 2 مصوبه مورخ 1400/8/25 شورای شهر گناباد بهره برداری از 
بازار روز )جمعه بازار( خود را از طریق مزایده به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت 

اسناد و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10روز پس از درج اگهی نوبت دوم با شرایط ذیل به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
1_سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 321میلیون ریال به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز نقدی به حساب سیبا ی3100007049009شهرداری گناباد

2_برندگان اول /دوم /وسوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد.
3_سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

حمید زارع حسینی شهردار گناباد 4_شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.    ف
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آگهی مزایده کتبی شهرداری گناباد



 بدقولی شرکت 
هواپیمایی 
برای افزایش 
پروازها
عظیم طهماسبی، 
مدیرکل 
فرودگاه های 
خراسان جنوبی 
گفت: شرکت 
هواپیمایی ایران ایر 
قول داده بود یک 
پرواز دیگر از بیرجند 
به مشهد را در برنامه 
پروازی قرار دهد، 
اما پس از گذشت 
نزدیک دو ماه هنوز 
این شرکت به قول 
خود عمل 
نکرده است.

هاشم رسائی فر    کاهش 
شدید بــارنــدگــی و خشکسالی 
که سال گذشته و تا پایان پاییز 
امـــســـال ادامـــــه داشــــت سبب 
نگرانی خیلی ها شــد. تــا جایی 
ــرف از بــی ســابــقــه بـــودن  کـــه حــ
بی بارانی ها در چند دهه اخیر به میان آمد و هشدارها 
هر روز بیشتر می شد. با شروع زمستان اما قدری از 
این نگرانی ها کاسته شد و بارش هایی در حد نرمال در 
خراسان رضوی را شاهد بودیم. گرچه این بارندگی ها 
در بسیاری از نقاط کشور فراتر از حد معمول بود و 
سیل و سیالب های زیادی با خود به همراه داشت. 
در مجموع آنچه از بارندگی های دی ماه عاید کشور 
و استان شده پس از دوره ای بی بارانی قابل قبول و تا 

حدی قابل توجه بوده است.

افزایش آب پشت سدها با بارندگی های اخیر ◾
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
دربــاره بارندگی های زمستانی امسال و تأثیر آن بر 
ذخیره آب پشت سدهای استان به قدس گفت: با 
اینکه در شروع سال آبی و در پاییز گذشته یکی از 
خشک ترین پاییزهای سال های اخیر را شاهد بودیم 
امــا با شــروع زمستان بــارش هــای خوبی در استان 

شاهد بودیم.
محمد عالیی افــزود: هرچند نباید فراموش کرد که 
این بارندگی ها در تمام استان پراکندگی یک دستی 
داشته است و دربرخی از شهرستان ها نیز مقدار 
بارندگی کمی را شاهد بودیم، اما از ابتدای زمستان 
تاکنون میانگین بارشی خوبی در خراسان رضوی 
شاهد هستیم. با ایــن تفاسیر مقدار ذخیره آب 
پشت سدهای استان نیز افــزایــش داشته است 
هرچند پس از دوره بی بارانی که شاهدش بودیم هنوز 
تا حد مطلوب مورد نظر فاصله داریم. امیدواریم این 

بارندگی ها تداوم داشته باشد و برای ماه های پیش رو 
ذخیره آبی ما بهتر و بهتر شود.

 سدهای استان مشکل فرسودگی  ◾
و انباشت رسوب ندارند

وی در واکــنــش بــه ایــن پرسش کــه گفته می شود 
وضعیت سدهای استان به لحاظ انباشت رسوب 
پشت آن ها، در شرایط مطلوبی نیست، اظهار کرد: 
هیچ سدی در استان نداریم که با مشکل رسوب 
مواجه باشد فقط سد فریمان تا حــدودی انباشت 
رسوب دارد که این موضوع نیز قابل مدیریت است. 

چون کشاورزان خودشان بهره بردار اصلی آب سد 
فریمان هستند تصمیم داریم مدیریت این موضوع 
به آن ها واگذار شود و با برداشت رسوب و انتقال آن 
به زمین های کشاورزیشان زمینه رفع این موضوع 
را فراهم آورند. اما درخصوص سایر سدهای استان 
مشکلی وجــود نــدارد و حتی زمــان ورود سیالب به 
پشت سد، دریچه های پایینی آن ها باز می شود تا 
از انباشت بیش از حد رسوب جلوگیری شود. نکته 
دیگر اینکه شرکت آب منطقه ای این آمادگی را دارد تا 
با کشاورزانی که تمایل به برداشت از رسوبات پشت 
سدهای استان دارند با دریافت مجوز همکاری کند.

وی درخصوص به پایان رسیدن عمر برخی از سدهای 
استان گفت: با اینکه برای هر سدی عمری در نظر 
گرفته می شود اما در حال حاضر به جز سدی که 
در شهرستان بردسکن است و از رده خارج شده و 
آبگیری نمی شود سد دیگری نداریم که عمر استفاده 

از آن پایان یافته باشد.

برنامه هایی برای مقابله با کم آبی ◾
عالیی همچنین درباره موضوع سازگاری با خشکسالی 
و اقدام هایی که برای تحقق این طرح توسط شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی در حال انجام است، بیان 
کرد: نباید فراموش کنیم که کشور و استان ما در شرایط 
خشکسالی شدید است و برای مقابله با این موضوع 
ناگزیریم شرایط را به سمت وسویی ببریم که با این 
موضوع سازگاری پیدا کنیم برای همین منظور چند 
فصل مهم را در این حوزه مد نظر داریم که از جمله آن 
می توانیم به مجهز نمودن تمامی چاه های کشاورزی 
به کنتور هوشمند و مدیریت آن ها توسط شرکت آب 
منطقه ای، مقابله با اضافه برداشت تمامی چاه های 
موجود در استان، جداسازی آبیاری فضای سبز در 
شهرهای بزرگ به ویژه در مشهد از آب شرب و آبیاری 
آن با پساب، استفاده از پساب در نیروگاه های برق و 
صنایع آب طلب و توسعه کشت گلخانه ای و آبیاری 
مــدرن تحت فشار در تولید محصوالت کشاورزی 
اشاره کنیم که این برنامه ها به جد پیگیری می شود تا 
در آینده نزدیک موضوع سازگاری با کم آبی در خراسان 

رضوی محقق شود. 

آمار نگران کننده حجم آب سدهای استان ◾
19 سد در خراسان رضوی وجود دارد که بیشتر آن ها 
ماهیت تأمین آب کشاورزی مــورد نیاز کشاورزان 
استان را دارند نه استفاده به عنوان آب شرب، جز 
چند سدی که اطراف شهر مشهد قرار دارند و شرایط 

برای استفاده آب آن ها درخصوص مصارفی غیر از 
کشاورزی نیز وجود دارد. 

با نگاهی به آمار و ارقام ذخیره فعلی این سه سد به 
واقعیتی تلخ می رسیم آن هم اینکه در حال حاضر 
مجموع ذخیره آب پشت سدهای طــرق، کــارده و 
ارداک حتی به 30درصد میزان حجم مخازن آن ها 

هم نمی رسد!
حجم کل سد طرق در زمان آبگیری کامل 36میلیون 
مترمکعب اســت که در حــال حاضر 13میلیون و 
650هزار مترمکعب آب پشت این سد وجود دارد که 
با وجود بارندگی های اخیر حتی 20هزار مترمکعب 

نیز افت مخزن در یک هفته اخیر داشته است. 
وضعیت سد ارداک بدتر از سد طرق است. این سد 
پس از بارندگی های اخیر 230هزار مترمکعب ازحجم 
آبش در هفته گذشته کم شده و ذخیره فعلی آن 
9میلیون و 430 هزار مترمکعب است. ظرفیت کامل 
ارداک که رقم 30میلیون مترمکعب را نشان می دهد 
حتی کمتر از 30درصد آب پشت ارداک وجود دارد!

شرایط سد کارده حتی وخیم تر از طرق و ارداک است. 
این سد با اینکه در یک هفته گذشته حدود 700هزار 
مترمکعب به آب پشت آن افزوده شده اما با 5میلیون 
و 830 هزار مترمکعب آبی که پشت سد وجود دارد 
کمتر از یک ششم حجم کامل سد 36میلیونی کارده 

آب دارد!
اوضاع سایر سدهای استان نیز به نسبت چندان 
ــواف پــس از  تعریفی نــــدارد و تنها ســد ســـده خــ
بارندگی های اخیر حجم ذخیره اش از یک میلیون 
و 30هزار مترمکعب در هفته گذشته به 3میلیون و 
240 هزار مترمکعب رسیده است. سد دهقان نیز 
با ورودی یک میلیون و 300هــزار مترمکعب پس از 
بارندگی های هفته گذشته به عنوان دومین سد در 
زمره سدهای استان با بیشترین میزان آبگیری قرار 

گرفته است.

بررسی آمار منابع آبی استان پس از بارندگی های اخیر

ذخایر آبی همچنان 
در وضعیت قرمز

خبرخبر
روزروز

کرونا مثبت ها پنج برابر شدند
مدیر توسعه و ارتقای شبکه سالمت معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در دو هفته اخیر 
میزان تست های مثبت پی سی آر کرونا در استان از 4درصد 
به 19درصد رسیده که نشانگر سیر صعودی ابتال به بیماری 

کووید19 است.
به گزارش وب دا، دکتر محمدحسن درخشان با اشاره به 

اینکه مراجعه بیماران مشکوک به کرونا به مراکز منتخب 
فعال در استان افــزایــش یافته اســت، افـــزود: مراجعات 
مردمی در مناطق زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
افزایش یافته که این افزایش در شهرستان های رشتخوار، 
بینالود )طرقبه و شاندیز(، فریمان، گلبهار و مشهد سرعت 

بیشتری دارد.

وی ادامــه داد: متأسفانه مردم با گمان اینکه با انجام 
واکسیناسیون، مجاز به برگزاری دورهمی و مراسم های 
مختلف هستند، درخصوص رعایت شیوه نامه ها و 
دستورالعمل های بهداشتی بی توجه شده اند که همین 
ــد ابتال به کرونا در  عامل، موجب سرعت گرفتن رون

جامعه شده است.

ــر تــوســعــه و ارتـــقـــای شــبــکــه ســالمــت مــعــاونــت  مــدی
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: پرهیز 
از برگزاری دورهمی ها، جدیت در استفاده از ماسک، 
تکمیل واکسیناسیون و حفظ فاصله گذاری اجتماعی 
می تواند در کاهش آمار ابتال به بیماری تأثیر فراوانی 

داشته باشد.

خبر
   شناسایی 245 فراورده بدون عالمت 

استاندارد در خراسان شمالی
مدیرکل استاندارد خراسان شمالی از شناسایی 

245فراورده بدون عالمت استاندارد در استان 
خبر داد.

به گزارش قدس آنالین، فهیمه مهمان نواز 
گفت:  از ابتدای سال جاری تا کنون، تعداد245 

فراورده )3هزارو509کاال( بدون عالمت 
استاندارد و فاقد کد 10رقمی شناسایی، توقیف 

و جمع آوری شد.

وی با تأکید بر صیانت از حقوق شهروندی و 
احقاق حقوق مصرف کنندگان، افزود: تمامی 

محصوالت تولید داخل مشمول رعایت 
استاندارد اجباری، ملزم به درج کد 10 رقمی 

منحصربه فرد در زیر نشان استاندارد روی 

بسته بندی کاال هستند که با ارسال این کد 
به سامانه 1000151۷، اطالعاتی شامل نام 
واحد تولیدی، نام محصول، وضعیت پروانه 

کاربرد عالمت استاندارد و تاریخ انقضای آن به 
مصرف کنندگان اعالم  شود.
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خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
65
60

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ط
/1
40
73
07

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

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

ط
/1
40
86
42 0915 0 400 536

لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

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

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

ط
/1
40
43
10

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

09155597618-37532823

ط
/9
80
04
42

گازرسانی

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
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

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

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/1
40
71
63

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464656

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی

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 

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
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی



کشف ۲۰۰ 
کیلوگرم تریاک 

در دو عملیات 
پلیسی

سردار قربانزاده 
جانشین فرمانده 
انتظامی خراسان 

رضوی به 
صداوسیما گفت: 

مأموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر 
در دو عملیات یکی در 
حوالی شهر شاهرود 
و دیگری در نزدیکی 

مشهد موفق به 
کشف ۲۰۰ کیلوگرم 
تریاک و دستگیری 

سه قاچاقچی شدند.

خبرخبر
روزروز

ــیــس پــلــیــس فــتــا خــراســان  رئ
رضوی از شناسایی و دستگیری 
سه کالهبردار اینترنتی در حوزه 
رمزارز خبر داد. به گزارش قدس، 
سرهنگ جواد جهانشیری در 
تشریح این خبر گفت: شهروند 
سالخورده مشهدی با در دست داشتن مرجوعه 
قضایی به قصد دادخواهی مبلغ 5میلیارد ریال 
وجه از دست رفته خود به پلیس فتا استان مراجعه 
کــرد و درخــواســت وی در دســتــور کــار کارشناس 

پلیس فتا قرار گرفت.

سرمایه یک عمر تالش پرید ◾
سرهنگ جهانشیری ادامه داد: شاکی سالخورده 
که فریب چــرب زبانی یکی از دوستان صمیمی 
35 ساله اش را خورده بود و در پی آشنایی با دو تن 
دیگر، پیشنهاد کسب ثروت میلیاردی را پذیرفته و 
با فروش منزل مسکونی خرید 5میلیارد ریال رمزارز 
را اجرایی می کند. در ادامه افراد کالهبردار به او اعالم 
می کنند رمزارز ها داخل کیف پول دیجیتالی که به 
او داده بودند نگهداری می شود. در ادامه نوه اش 
متوجه مــی شــود کیف پــول دیجیتال وی خالی 
از رمــزارز شــده و بــرای شناسایی عامل یا عامالن 

برداشت غیرمجاز، به پلیس فتا مراجعه می کند.
وی گفت: با توجه به ادله ارائه شده توسط شاکی و 
بررسی های فنی و پلیسی، کارشناسان سرنخ هایی 
از سرقت رمــزارزهــای شاکی بدست آوردنـــد و در 
بــررســی هــای دیجیتالی هــویــت اصــلــی عامالن 
بــرداشــت غیرمجاز را شناسایی و بــا هماهنگی 
قضایی متهمان در محل مخفیگاه خود به همراه 

ادله دیجیتالی دستگیر شدند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی تصریح کرد: به 
غیر از متهم جوان که قسمت فنی کار را برعهده 
داشت دو متهم دیگر که دارای سوءسابقه کیفری 

نیز بودند دستگیر و با رؤیت شواهد فنی غیرقابل 
انکار به جرم خود اعتراف کردند. آن ها به واسطه 
تبلیغات واهی و سوءاستفاده از اعتماد شاکی، وی 
را ترغیب به سرمایه گذاری در بخش رمزارز نموده و 
در نهایت با تبدیل رمزارزها به ریال و پولشویی قصد 
دور زدن قانون را داشتند که با اقدام به موقع پلیس 

در چنگال قانون گرفتار شدند.
ــزود: متهمان پــس از  ــ سرهنگ جهانشیری اف
اعتراف به بزه صورت گرفته به همراه مستندات و 
ادله موجود برای کسب تکلیف نهایی به دادسرا 

اعزام شدند.
ایــن مقام مسئول بــه شــهــرونــدان توصیه کــرد: 

هرگونه ورود و سرمایه گزاری در عرصه فناوری های 
ــش فــنــی و آگـــاهـــی اســـت؛  ــ ــن نــیــازمــنــد دان ــوی ن
شهروندان عزیز بسیار مراقب پیشنهادهای 
دلفریب و اغــواگــرایــانــه کــه از دوســـت و غریبه 
درخصوص سرمایه گزاری در حوزه رمزارز دریافت 
می کنند، باشند و در این راستا هرگز به احدی 
اعتماد نکرده و کلید خصوصی ) رمز ریکاوری 

12 یا 24 حرفی( خود را به دست فردی نسپارند.

نقشه زن برای آزمایش شوهرش! ◾
وی در تشریح پرونده ای دیگر بیان کرد: مردی که او 
هم مرجوعه قضایی همراه داشت پس از مراجعه به 

کارشناسان پلیس فتا استان پس از ارائه شکایت، از 
مأموران خواست تا از انتشار تصاویر خصوصی اش 
در فضای مجازی که فردی تهدید به این کار کرده 
اســت، جلوگیری کنند. او هــدف فــرد ناشناس را 
پرداخت پول در ازای منصرف شدن از نیتش عنوان 
کرد. درهمین رابطه پرونده ای در دایره رسیدگی به 
جرایم غیراخالقی تشکیل شد و رسیدگی به آن در 
دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
سرهنگ جهانشیری ادامه داد: با توجه به اظهارات 
ــه مستندات توسط شاکی مبنی بر تهدید  و ارائ
به انتشار تصاویر محرمانه و خصوصی از وی، 
کارشناسان پس از بررسی و انجام تحقیقات الزم 
و عملیات فنی و پلیسی دریافتند عامل تهدید به 
انتشار تصاویر؛ فردی جز همسر شاکی نیست و 
در ادامه برای روشن شدن مسئله، همسر وی را به 

پلیس فتا فرا خواندند.
این مقام انتظامی افزود: همسر شاکی در مواجهه 
با ادلــه فنی، فعل ارتکابی خود را پذیرفت و بیان 
کــرد: بــرای برطرف شــدن سوءظن خــود و به قصد 
محک زدن  شاکی)همسرش( با هویتی ناشناس، 
پیام درخواست آشنایی و دوستی برای او فرستاده و 
همسر وی در کمال ناباوری درخواست فرد ناشناس 
را پذیرفته و در برابر شخصیت ساختگی تسلیم و 

اقدام به برقراری ارتباط کرده است.
متهم پرونده همچنین مدعی بود: با این کار غرور و 
احساس زنانه وی را خدشه دار و فکر انتقام و تهدید 
به انتشار تصاویر خصوصی و محرمانه به سرش 
زده تا بدینوسیله شاکی را مورد آزار و اذیت روحی 
قرار دهد. این مقام انتظامی بیان کرد: کاربران فضای 
سایبری هرگز به هویت افــراد در فضای سایبری 
اعتماد نکرده و با فراگیری مهارت های زندگی چه 
در فضای فیزیکی و چه در فضای مجازی فارغ از 
هرگونه انتقام جویی و خصومتی، مشکالت را با 

درایت و مدیریت حل نمایند.

ماجرای یک اعتماد بیجا

خانه ای که در زمین 
رمزارز ها آب رفت!

خبر

الیروبی ۳۴ رودخانه 
در جنوب خراسان رضوی 

ــور منابع آب گــنــابــاد و بجستان  رئــیــس اداره امـ
از الیــروبــی و بازگشایی مسیر آب هـــای سطحی 

34رودخانه در این شهرستان ها  خبر داد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران، احمد تمامگر گفت: 
مشارکت دادن مردم در مدیریت بهره برداری و مصرف 
منابع آب، رویکرد این اداره است و بدین منظور به تازگی 
تشکل آب بران در شهرستان بجستان تشکیل شده 
و در گناباد هم در شرف تشکیل است. شهرستان 
گناباد 443حلقه چاه و شهرستان بجستان نیز دارای 
2۹4 حلقه چــاه مــورد استفاده اســت. تشکل های 
مردم نهاد و استفاده از ظرفیت مردمی یک راهکار 
مهم برای جلوگیری از مصرف بی رویه آب و پایدارسازی 
استفاده از این منابع است. وی افزود: روی ۹۸درصد 
از مجموع ۷3۷ حلقه چاه این شهرستان ها در هشت 
ســال گذشته شمارشگر حجمی هوشمند نصب 
شده که این مسئله، باوجود کاهش بارندگی ها، نقش 
مهمی در مهار افت آب های زیرزمینی و شوری آب ها 
داشته است.  تمامگر گفت: همچنین 34 رودخانه در 
شهرستان گناباد و بجستان الیروبی و مسیر آب های 
سطحی و سیل بازگشایی شد. ۹۷درصد چاه های آب 
گناباد و ۹۸درصــد چاه های شهرستان بجستان به 

شمارشگر حجمی هوشمند مجهز شده اند.

در شهر3
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۴ حفار غیرمجاز در فیروزه دستگیر شدندتوقیف ۱۸ تن سنگ معدن غیرمجاز 
مــأمــوران کالنتری11 اسفراین موفق به شناسایی یک 
دستگاه تریلی کشنده حامل سنگ معدن غیرمجاز در 

روستای »سست« شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین به صداوسیما 
گفت: در طرح عملیاتی مبارزه با استفاده غیرمجاز از 
معادن مأموران کالنتری11 موفق به شناسایی یک دستگاه 

تریلی کشنده حامل سنگ معدن غیرمجازدر روستای 
سست اسفراین شدند.

سرهنگ سیدسعید عزیزی با اشاره به اینکه مأموران با 
هماهنگی مقام قضایی، خودرو مذکور را توقیف کردند، 
افزود: در بازرسی از این تریلی مقدار 1۸تن و 125کیلوگرم 

سنگ معدن غیرمجاز کشف و ضبط شد.

فــرمــانــده یــگــان حــفــاظــت اداره کـــــل مــیــراث فــرهــنــگــی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی به صداوسیما 
گفت: با دریافت خبری از شهروندان مبنی بر حفاری 
غیرمجاز در محدوده یکی از روستا های این شهرستان 
مــأمــوران پایگاه حفاظت میراث فرهنگی با همکاری 
پلیس یگان امداد فیروزه به محل اعزام شدند و چهار 

حفار غیرمجاز را حین حفاری دستگیر کردند. سرهنگ 
محمدعلی مدیر افزود: از متهمان آالت و ادوات حفاری 
شامل یک دستگاه کمپرسور، پیکور، بیل و کلنگ کشف 
ــت آن هــا توقیف شــد. وی گفت:  و ضبط و خـــودرو وان
متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به مراجع قضایی 

معرفی شدند و موضوع در حال پیگیری است.

خبر
   تأمین هزینه درمانی بیماران نیازمند

۳میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان هزینه درمانی از 
ابتدای سال جاری به بیماران نیازمند خراسان 

جنوبی اختصاص یافت.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی به 

صداوسیما گفت: از ابتدای سال جاری در 6مرحله 
اعتباری ۳میلیارد و ۳۴۰میلیون تومان برای 

دارو و درمان بیماران نیازمند به هالل احمر استان 
اختصاص یافته است.

محمدرضا رضایی با اشاره به اینکه از مجموع این 

اعتبارات تاکنون ۲میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان 
پرداخت شده است، افزود: بیماران نیازمند توسط 
خانه های هالل شناسایی و به جمعیت هالل احمر 

برای دریافت خدمات معرفی می شوند.
وی با بیان اینکه خدمات حمایتی در قالب 

کمک هزینه برای درمان، دارو، بستری، جراحی، 
لوازم و تجهیزات توانبخشی، فیزیوتراپی، زایمان 
و... به بیماران نیازمند ارائه می شود، افزود: در این 

راستا تاکنون ۲هزار و ۸۱6 بیمار نیازمند از این 
خدمت بهره مند شده اند.
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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
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

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
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شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی

حفاظتی  ایمنی  سیستمهای  دوره 
اعالم  مداربسته،  دوربین،  )دزدگیر، 
دربهای  تصویری،  آیفون  حریق، 
خانگی،  لوازم  تعمیر   ،) برقی 
 ،PLC و  صنعتی  برق  های  دوره 
تعمیرات  دوره  ساختمان،  برق 
های  دوره  کامپیوتر،  تخصصی 

ICDL، اتو کد، فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

دیپلم  های  مهارت  افزار،  نرم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

051-37285662
نبش مطهری جنوبی13
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واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

ط
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قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

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

ط
/1
40
16
80

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454
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   حذف ردیف 
حاشیه مشهد 
از الیحه بودجه 
   ۱۴۰۱
سیدابراهیم علیزاده، 
رئیس کمیسیون 
ساماندهی حاشیه 
شهر شورای مشهد 
در خصوص حذف 
ردیف بودجه حاشیه 
شهر مشهد از الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ گفت: 
باید توجه داشت 
خدماتی که شهر 
مشهد ارائه می دهد، 
ملی بوده ولی 
بودجه اش محلی است. 
متأسفانه این موضوع 
خبر ناگواری بود.

در  حاشيه

چهار روز 
پیاپی بدون 
فوتی کرونا 
در خراسان 
شمالی

سرپرست دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان شمالی 
گفت: از ابتدای بهمن 
تا کنون هیچ مورد 
کرونایی در استان گزارش 
نشده است.

به گزارش قدس آنالین، 
علی پورنقی گفت: آمار 
روزانه مرگ ومیر ناشی 
از بیماری کووید۱۹ در 
 استان از ابتدای 
بهمن ماه تا امروز 
)سه شنبه( هیچ مورد 
فوتی بر اثر ویروس کرونا 
گزارش و ثبت نشده 
است.

وی افزود: با بستری 
۳۷ بیمار جدید اکنون 
۹۸بیمار دارای عالئم 
بیماری کووید۱۹ در 
بیمارستان های استان 
بستری هستند.
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طرح هادی در روستاهای خراسان 
جنوبی در حال اجراست اما در 
برخی روستاها هنوز ایــن طرح 

تکمیل نشده است.
ــوار کـــردن  ــ ــرای نـــو نـ ــ ــرح هـــــادی، طــرحــی بـ طــ
روستا هاست که از سال۱۳۶۲ آغاز شده است. 
ساختار ظاهری روستا ها با اجــرای این طرح 
تغییر یافته و ساخت وساز ها در روستا ها به 
شیوه ای جدید انجام می شود که سبب زیبایی 
روستا ها و راحتی روستاییان شده است. یکی 
از روستانشینان در شهرستان سربیشه به 
باشگاه خبرنگاران جــوان گفت: اجــرای طرح 
هادی سبب شده زیبایی روستا ها بیشتر شود 
و با اجرای سنگفرش، راحتی برای روستاییان 
به ارمغان بیاید. او افـــزود: کوچه های خاکی 
سبب ناراحتی روستاییان می شد و کسی هم به 
همین دلیل از شهر به روستا نمی آمد، اما حاال 
با سنگفرش معابر، تردد در کوچه ها راحت 
شده و کودکان می توانند 

بازی کنند و خودرو ها نیز بدون مشکل عبور 
کنند. اما در برخی شهرستان ها مانند فردوس 
و زیرکوه قسمتی از عملیات سنگفرش معابر 
روستا ها باقی مانده و بالتکلیف رها شده است. 
یکی از روستانشینان فردوسی گفت: عملیات 
سنگفرش در برخی از محالت روستا انجام 
شــده، امــا در چندین محله دیگر هیچ گونه 

سنگفرشی انجام نشده است.
دیگر روستایی زیرکوه گفت: در روستای ما دو 
سال است سنگ ها در کنار دیوار ها رها شده اند 

و هیچ کس کاری انجام نمی دهد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان 
جنوبی گفت: با تأمین اعتبارات الزم که از محل 
قانون بودجه تأمین می شود، می توانیم تا حد 
زیــادی طرح هــادی را در روستا ها به سرانجام 
برسانیم. به گفته تنها، اعتبارات امسال نسبت 
به پارسال سه برابر افزایش یافته است و تا پایان 
امسال می توانیم عملیات طــرح هــادی را در 

۱۸۰روستای استان تکمیل کنیم.

ــــوان ســرزمــیــنــی  ــری ــ ــــای گ ــت روســ
ــا چــشــم انــدازهــای زیــبــا و  آبـــاد ب
ــه در  ــت کـ مــنــحــصــربــه فــرد اســ
دهستان آالداغ بخش مرکزی 
شهرستان بجنورد و در جنوب غربی رشته کوه 
»سالوک« در خراسان شمالی قرار گرفته است. 
روستای گریوان در میانه رشته کوه کم ارتفاع 
»گینی« و کوه بلند »سالوک«، در دره ای باصفا 
واقــع  شده اســت. قلل سالوک و آق جانقر در 
جنوب غربی ایــن روســتــا قــرار دارنـــد و دارای 
چشم اندازهای بسیار زیبا با طبیعتی بکر 
و پوشش گیاهی متنوع هستند. زمین های 
حاصلخیز با باغ ها و مراتع سرسبز، جنگل های 
پراکنده »آرچه« )سرو کوهی یا اُرس(، گل ها و 
گیاهان زینتی و دارویــی، چشمه ساران فراوان 
جاری در دره ها و دشت ها و آب وهوای معتدل 
ــن منطقه را هــمــواره موردتوجه  و لطیف، ای
طبیعت دوستان و جهانگردان قرار داده است. 
بخشی از چــشــم انــدازهــا و چشمه سارهای 

موجود در قلل سالوک شامل: دره های کندزو، 
ــران، بــی نــمــدی، طبیعت سیاه خانه  هنگ گـ
ــه زو، سرچشمه و  و آق داغ، جـــرف، رودخــان
چشمه های بزرگ و کوچک در منطقه است. 
مهم ترین چشمه منطقه به »سرچشمه« و 
»باش بوالق« موسوم است که در جنوب غربی 
گریوان و در دامنه شرقی سالوک قرار دارد. آب 
بسیار گوارای این چشمه در دل روستای گریوان 
و روستاهای اطراف آن روان است. درختان اُرس 
کهنسال با قدمتی بیش از ۵۰۰سال، در اطراف 
این چشمه قد برافراشته اند. سرچشمه، یکی 
از پرآب ترین چشمه های منطقه بجنورد است. 
همچنین وجــود آبشارها و چشمه سارهای 
کوچک و بزرگ فراوان در دامنه و بر فراز کوه های 
جنوبی گریوان و در ارتفاعات سالوک، آق جانقر، 
کندزو، سیاه خانه، آق داغ و... فصل بهار در این 
منطقه را شکوه بخشیده است. غار گمنامان 

سالوک و روستای رختیان از دیگر جاذبه  های 
منطقه است. 

 گالیه روستاییان خراسان جنوبی 
از اجرای نیمه تمام »طرح هادی« 

»گریوان«
  سرزمینی برای آرامش 

بــــــــــــــا 
وجـــــــــــــــــــود 

ادعــای مطرح شده در 
ــاره  یکی از شبکه های تلویزیونی معاند درب
مــشــکــالت آلــودگــی آب ســـبـــزوار، مسئوالن 
امر اعالم می کنند آب شرب سبزوار مشکل 

آلودگی ندارد و این ادعا مردود است.
ــزارش قــدس آنــالیــن، ادعــای مطرح شده  به گ
توسط یکی از شبکه های معاند درباره آلودگی 
آب شــرب ســبــزوار از طریق معادن کرومیت 
موجود در منطقه داورزن نگرانی هایی را در 
میان مردم منطقه پدید آورده بود. موضوعی 
که بارها توسط مسئوالن شهرستان پیگیری 
شــده و انــتــشــار ایــن شایعه  ها نیز در حالی 
 انجام می شود که تا کنون هیچ کس آلودگی 

مــنــابــع 
آب از طریق 
ــادن را تــأیــیــد  ــعـ ــن مـ ــ ای

نکرده است.
حسین ریــاضــی، مدیرعامل آب و فاضالب 
ــزوار مــــی گــــویــــد: مـــوضـــوع  ــ ــ ــب ــ شــــهــــری ســ
ــق مـــعـــادن  ــریـ آلــــودگــــی آب ســــبــــزوار از طـ
ــت نــظــری شــخــصــی بــــوده و مــبــنــای  ــی ــروم  ک

علمی ندارد.
وی بــا اظــهــار اینکه در ایــن حــوزه باید مراکز 
دانــشــگــاهــی، مــراکــز عــلــمــی، عــلــوم پــزشــکــی و 
مــحــیــط زیـــســـت نــظــر دهـــنـــد، افـــــــزود: آب 
ــتــی هــیــچ  ــفــی ــی ــر ک ــظـ ــبـــــزوار از نـ ــرب ســـ ــ  شــ

مشکلی ندارد.
بــهــروز مــحــبــی نـــجـــم آبـــادی، نــمــایــنــده مــردم 

ســبــزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن 
در مجلس شــــورای اســالمــی نــیــز مــی گــویــد: 
میزان کرومیت موجود در آب شرب سبزوار 
بـــاال نیست و در حــد مــجــاز اســـت. یــکــی از 
مشکالت در حـــوزه آب شــرب شــهــری پایین 
رفتن سطح آب سفره های زیرزمینی است که 
 باید پــروژه هــای آبخیزداری در سطح منطقه 

اجرا شود.
حمیدرضا صــادقــی، رئــیــس اداره حفاظت 
محیط زیست ســبــزوار نیز در ارتــبــاط بــا این 
ــاره شایعه آلودگی آب  موضوع می گوید: درب
شرب سبزوار از طریق معادن کرومیت داورزن، 
مقرر شــد دانشگاه حکیم ســبــزواری در این 
زمینه تحقیقاتی انجام دهد که تا کنون نتیجه 

آن اعالم نشده است.

ذره بينذره بين

آب شرب سبزوار 
سالم است

مردان آسمانی

خبر

تلنگر خراسان گردی

شهید مصطفی مشکیان
تاریخ والدت: ۱۳4۲/۰۱/۱۰ 

تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۱/۰۶
محل تولد: نیشابور

محل شهادت: زبیدات
سرورهادیان شهید مصطفی مشكیان 
فرزند عباس دهم فروردین ۱۳4۲ در نیشابور 
در خــانــواده ای مذهبی دیــده به جهان گشود. 
وی دوران كودكی اش را در كنار خانواده سپری 
کرد تا اینكه در هفت سالگی برای كسب دانش 
و معرفت به مدرسه رفــت و تحصیالتش را تا 
دیپلم در همان محل سكونت سپری و سپس به 
قم عزیمت کرد. یک سال درس طلبگی خواند. 
در تــاریــخ ۱۳۶۰/۰۷/۰۱ از طریق شرکت در 
کنکور ورودی دانشکده افسری به استخدام 
ــد. پــس از طــی دوران ســه ساله  ــ ارتـــش درآمـ
دانشکده در تــاریــخ ۱۳۶۳/۰۷/۰۱در رسته 
پیاده به درجــه ستوان دومی نائل آمــد. پس از 
طی دوره مقدماتی رسته پیاده در مرکز آموزش 
پیاده شیراز به لشکریک مرکز اختصاص یافته 

و مشغول خدمت شد. 
 شهید مشکیان در سال۱۳۶۱ ازدواج کرد و از وی 
دو فرزند به یادگار مانده است. با شروع جنگ 
تحمیلی از طریق لشکر به جبهه های جنگ حق 
علیه باطل اعزام شد تا اینكه سرانجام در ششم 
بهمن ۱۳۶۵ در منطقه زبیدات بر اثر اصابت 
تركش خمپاره بــه فیض شــهــادت نائل آمــد. 

روحش شاد و یادش گرامی باد.

 کاهش نرخ بیکاری جوانان 
در خراسان جنوبی

مــعــاون آمـــار و اطــالعــات ســازمــان مدیریت 
ــان جــنــوبــی گــفــت:  ــراســ ــزی خــ ــه ریـ ــامـ ــرنـ و بـ
بــررســی رونـــد تغییرات نــرخ بیکاری جــوانــان 
ــشــان مـــی دهـــد ایــن  ــا۲4 ســـال اســـتـــان ن ــ ــ ۱۵ت
ــه در  ــابـ ــاخــــص نـــســـبـــت بــــه فـــصـــل مـــشـ شــ
ــاهـــش پــیــدا   ســــال گــذشــتــه 4/۹درصــــــــد کـ

کرده است.
ــا ایــســنــا اظــهــار  ــواد لــطــفــی در گــفــت وگــو ب جــ
کـــــرد: بـــررســـی نــــرخ مـــشـــارکـــت اقــتــصــادی 
ــه و بیشتر  ــرخ فــعــالــیــت( جمعیت ۱۵ســال )نـ
نــشــان مــی دهــد 4۱درصــــد جمعیت در سن 
کار)۱۵ساله و بیشتر(، از نظر اقتصادی فعال 
ــد؛ یعنی در گــروه شــاغــالن یــا بیکاران  ــوده ان  ب

قرار گرفته اند.
وی افزود: همچنین نتایج نشان می دهد نرخ 
مشارکت اقتصادی در بین مــردان نسبت به 
زنان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری 
بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ 
مشارکت اقتصادی خــراســان جنوبی نشان 
می دهد این شاخص، نسبت به فصل مشابه 
سال گذشته)پاییز۱۳۹۹(، ۱/۷درصــد کاهش 

داشته است.
ــررســی نسبت اشتغال  لطفی بــیــان کـــرد: ب
جمعیت ۱۵ساله و بیشتر بیانگر آن است که 
۳۸/۱درصــد از جمعیت در سن کار )۱۵ساله 
و بیشتر( شاغل بوده اند؛ این شاخص در بین 
مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر 

از نقاط شهری بوده است.

خراسان شمالی فاقد تجهیزات 
اطفای حریق تانکرها

دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری بجنورد 
گفت: افزایش بیش از دو برابری تردد تانکرهای 
حمل سوخت در مرکز اســتــان نگران کننده 
اســـت و بــایــد تــمــهــیــدات الزم در ایـــن زمینه 

اندیشیده شود.
گریوانی اظهار کــرد: اکنون در هر شبانه روز 
ــان حــمــل مـــواد  ــاوگـ ــاه نـ ــگـ ــتـ بــیــش از ۱۰۰دسـ
سوختی از معابر شهر بجنورد گذر می کنند 
که ایــن امــر، خطر بــرای شهروندان محسوب 
مــی شــود از ســوی دیــگــر نــزدیــک بـــودن نقاط 
 مسکونی به ایــن کنارگذر در زمــان حادثه ها 

نگران کننده است.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اینکه در صورت 
وقـــوع حــادثــه انفجار بـــرای تانکرهای حامل 
ــا شعاع ــازل مسکونی ت  مـــواد ســوخــتــی، مــن
ــرار مــی گــیــرنــد،  ــ ۶۰۰ مــتــری تــحــت الــشــعــاع ق
تصریح کرد: مناطق مسکونی مختلف شامل 
باقرخان، مجموعه مسکونی گلستان شهر 
و روســتــای عــلــی آبــاد فاصله کمی بــا کنارگذر 
شمالی دارنــد از این رو در معرض حادثه های 
ــان حــمــل مـــــواد ســوخــتــی  ــ ــاوگ ــ  احــتــمــالــی ن

هستند. 
ــرداری بــجــنــورد تنها  ــی افـــــزود: شـــهـ ــوان ــری گ
شــهــرداری مرکز اســتــان هــای کشور اســت که 
ــدارد.  خـــودرو مجهز بــه سیستم فوماتیک ن
ــرای مــهــار حــادثــه هــای  ــود ایـــن سیستم بـ وجـ

احتمالی ضروری است.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی 
خــراســان شــمــالــی گــفــت: سامانه 

جدید بارشی آخر هفته استان 
را دربر می گیرد که سبب بارش 

ــرف و کـــاهـــش مــحــســوس  ــ ب
دمای هوا خواهد شد.

ــن به  مهری هاشمی دوی
ایرنا اظهار کرد: سامانه 
ــی از  ــ ــارشــ ــ ــ ــد ب ــ ــدیـ ــ جـ
پنجشنبه  بعدازظهر 
ــال  ــعـ در اســـــتـــــان فـ
ــه ســبــب  ــ ــود ک ــی شــ ــ م
ــاد، گــاهــی بــاد  ــ وزش ب
لحظه ای شدید و بارش 
ــرف مــی شــود.  بـــاران و ب
در ارتفاعات هم کوالک 
ــه، یــخــبــنــدان  ــ ــرف و م ــ ب

ــت مـــحـــســـوس دمـــا  ــ و افـ
پیش بینی شده است.

ــیــت ایــــن ســـامـــانـــه در  ــعــال ف
بیشتر مناطق اســتــان بــه ویــژه 

در شهرستان های رازوجــرگــالن، 
مــانــه وســمــلــقــان، بــجــنــورد، شــمــال 

شیروان، شمال گرمه و جاجرم و اسفراین 
خواهد بود.

 برف و سرما 
به خراسان شمالی باز می گردد

مــدیــرکــل آمــــوزش وپــــرورش خــراســان 
جنوبی گفت: با توجه به شیوع سویه 
اُمــیــکــرون، کــالس هــای حضوری 
دوره هـــــــای پــیــش دبــســتــانــی، 
ابـــتـــدایـــی و مــتــوســطــه اول 
شهرستان فردوس تعطیل 
شد. محمدعلی واقعی به 
ایرنا گفت: بنا بر اعالم 
دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند، شیوع ویروس 
کــرونــا سویه اُمیکرون 
در شهرستان فردوس 
ــزایــش اســت.  رو بــه اف
ــن تـــاکـــنـــون  ــی هــمــچــن
ــزان  ــ ــی ــ ــن م ــریـ ــتـ ــشـ ــیـ بـ
سویه اُمــیــکــرون در این 
شهرستان مشاهده شده 
است. بر این اساس تمامی 
خــدمــات آمــوزشــی و تربیتی 
دوره هــــــــای پــیــش دبــســتــانــی، 
ابتدایی و متوسطه دوره اول این 
شهرستان از سه شنبه پنجم بهمن 
تا پایان هفته جاری به صورت مجازی و در 

بستر شاد ارائه می شود. 

 تعطیلی مدارس فردوس 
به دلیل شیوع اُمیکرون 

مقدم      آقا شیخ محمدحسین تونی معروف 
بــه عالمه »فــاضــل تــونــی«، ادیـــب، حکیم، مــدرس 

حکمت و عرفان و از علمای معاصر در سال 
۱۲۵۹ هجری شمسی در »تون« )نام قدیم 

ــدرش،  ــردوس( متولد شــد. پ ــ شهر ف
ــردوس و  مالعبدالعظیم، واعـــظ فـ

خــانــواده اش از اهــل فضل و تقوا 
بودند.

شــیــخ مــحــمــدحــســیــن در اوان 
ــدر را از دســـت داد،  کـــودکـــی، پـ
ولــی فــقــدان پــدر و نداشتن مال 
ــرای معیشت،  و مــمــری ثــابــت بـ
ــع تحصیل او نــشــد. او به  مــان

خاطر هــوش زیــاد و قــدرت حفظ 
و ذهن، در اندک زمانی، سیوطی 

ــد و در  و مغنی و مــطــول را خــوان
همان شهر »تون« سرآمد همه شد 

ــراد برجسته و متمکن شهر،  ــ کــه اف
فرزندانشان را برای تحصیل یا مباحثه، نزد 

او می فرستادند. وی در ۱۷سالگی برای ادامــه تحصیل 
به مشهد و ۶ ســال بعد به اصفهان رفــت. ۱۱ سال 
در اصفهان فقط بــه تحصیل علم، تدریس، 
عبادت، ریاضت و تهذیب نفس مشغول 
بود. پس از آن، به خراسان بازگشت 
و مــدت کوتاهی بعد هم به 
ــهــران رفـــت و  ت

در پایتخت ماندگار شد.
شور و اشتیاق کامل فاضل تونی به علم و معرفت، 

هــوش و حافظه عجیب و خستگی ناپذیری 
او، موجب شــد تــا وی، اســتــادی کامل و 

ــود. وی  عالمی کــارآمــد و بــا نــفــوذ شـ
ابتدا در مدرسه دارالشفاء و سپس 

در ۳۵ســالــگــی در مــدرســه علوم 
سیاسی دارالفنون و پس از آن هم 
در »دارالمعلمین عالی«، عربی، 
منطق و فلسفه تدریس می کرد.

ــا تــأســیــس دانــشــکــده معقول  ب
و مــنــقــول و دانــشــکــده ادبــیــات 
ــران، بـــه تــدریــس  ــهـ دانــشــگــاه تـ
ــان و ادبـــیـــات عــرب  ــ فــلــســفــه، زب
در ایــن مراکز مشغول و در سال 
۱۳۳۳شــمــســی هــم در دانشکده 

معقول و منقول بازنشسته شد. 
وی به دلیل حافظه حیرت انگیزش، 

بسیار کم دست به قلم می برد؛ از این رو 
آثار مکتوبش محدود است و بیشتر، یادداشت های 

دانشجویان او به صورت کتاب درآمده و نیز حواشی 
مختصری که بر آثار عرفانی و فلسفی نوشته، 

از وی به یادگار مانده است. عالمه فاضل 
تونی، دوازدهم بهمن ۱۳۳۹شمسی 

در ۸۰ ســالــگــی در تــهــران 
درگذشت. 

عالمه فاضل تونی؛ مدرس حکمت و عرفان

نام آوران خراسان

افقی  ◾
 ۱. بــازیــگــر ســرشــنــاس آمــریــکــایــی »بــه 
ــک مــشــت دالر« - ســرنــیــزه  خـــاطـــر یـ
 ۲. بنیان – سوره ۱۰۵قرآن کریم – انتهایی 
– عمل و فعل ۳. جهیدن – بالین – ابزار 
زمان سنجی 4. واحداختالف پتانسیل 
الکتریکی – فیلسوف بزرگ آلمانی سده 
ــرادر قابیل ۵. ابــتــدا – مظهر  ۱۸و۱۹ - بـ
روشــنــی – گــل زینتی از تــیــره کاسنیان 
ــایــی - تخت پادشاهی  ۶. نــاوگــروه دری
 ۷. هجوم و حمله – بیماری سرطان خون 
– رود اروپــایــی ۸. چندین امــت – کلمه 
شرط – بینش -اقبال هم معنی می دهد 
۹. الهه آفتاب مصر باستان – گردآمدن در 
 یک جا - باخبر ۱۰. واحد مسافت معادل
۶ کیلومتر – این هم واحد کوچکی در طول 
است ۱۱. از اعیاد بزرگ اسالمی – شاعر 
مسافر - پاکیزه ۱۲. برآمدگی پشت شتر 
– خوردن - خودپسند ۱۳. ترن – سمبل 
– بیماری تنگی نفس ۱4. هوش – کلمه 
پرسش – زیــاده روی - رودآرام ۱۵. صوت 

نفرت - شــاخــه ای از رشته ی جغرافیای 
طبیعی که به بررسی چگونگی به وجود 
آمدن اشکال مختلف طبیعی در سطح 

زمین می پردازد

عمودی ◾
 ۱. نخ بافتنی – خداشناس - پرهیزکاری 
۲. بــی حــس – پــرچــم – هنر چسباندن 
تکه های چوب و کاشی و امثال آن - پرتو 
۳. عنصری در جدول تناوبی با عدد اتمی 
ــرای درجــــــه داران ارتشی  ۱۹- عــنــوانــی بـ
 4. واحد شمارش شتر – پسندیده – ساز 
زهی ایرانی با دسته دراز و کاسه کوچک 
۵. در دســت فرهاد هم بــوده – مقبره – 
چه کسی؟ ۶. خاندان – سیاح – شترمرغ 
آمریکایی ۷. کریستال – سینمای فاجعه 
آبادان – سخن چین ۸. حشره خونخوار – 
سفیدموی شاهنامه – ناتوان - جیحون 
۹. واحــد شمارش فــرش – عــدد فوتبالی 
– بخشی از جمله ۱۰. حرکت زیگزاگ – 
بزرگ ترین عصب بدن که به اندام تحتانی 

مربوط است - حرف مکرر ۱۱. پرحرفی - 
ورم- کرمینه حشرات ۱۲. منطقه یخ بسته 
روســیــه – پـــیـــروان یــک پیامبر – ظــرف 
آبکشی از چاه ۱۳. واحد کارمایه – سعی و 
تالش ۱4. بازداشتن – گرامی تر – برصورت 
ــان مــی بــیــنــیــد – قــلــعــه مستحکم ــایـ  آقـ

 ۱۵. مقتول – استارت خودروهای قدیمی 
– از نیروهای چهارگانه ارتشی
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ت ر ن  ا ب ا ز ی    ک  ا ر م ز د
 2 و ب   ک  ا ش    خ ا ش    م ا ن  ی 
 3   ا س  ب ک    ل ن  ت   ک  ا ل ب د
 4 س    ل ر   ف ا ی  ن  و ر د   و ن 
 5 ت ر ب   د و و   ا ب ا   م ر ی 
 6 م ه   م ا ر ا ل   ا ی  ت و ک   

 7 ک  ا ت ا ل ی  ز و ر   ه ر س    پ
 8 ا م ی  ل   ه ی    ا ه   و ی  ل ا

 9 ر   ا و ت   ه و ش  م ص ن  و ع ی 
 10   م ت ف ک  ر   ا ف ر ا د   ن  د
 11 م ا ر   ب و ا   و ا د   ب ت ا
 12 ی  د   ه ی  س  ت و ر ی    پ ی    ر
 13 ت ی  م ا ر   ک  ر د   د ا ن  گ  
 14 ر ا ی  ت   م ا ز   ن  ا ت و ا ن 
 15 ا ن  ت ف ا ع   ش  ه ی  د ک  ا و ه
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