
ســرپــرســت اداره کــــــل حــفــاظــت مــحــیــط زیست 
خراسان رضوی گفت: با تداوم ماندگاری آالینده ها 
این  ــوای  هـ کیفیت  مشهد،  تنفسی  ــوای  هـ در 
کالنشهر در روز جمعه، ۱۹ فروردین، برای پنجمین 

روز پیاپی در وضعیت هشدار قرار گرفت.
مهدی هللا پور در گفت و گو با ایرنا افزود: شاخص 
و  ای.کــیــو.آی  هــوای مشهد ۱۴۶  کیفیت  کنونی 

نشانگر هوای ناسالم و وضعیت هشدار است.
وی با بیان اینکه وزش باد و تغییرات جوی موجب 
افزایش شدت گرد و غبار در هوای این کالنشهر 
شده است، ادامه داد: شایسته است شهروندان 
غیرضرور،  آمــدهــای  و  رفــت  کاهش  بــا  مشهدی 
این  را در بهبود کیفیت هــوای  نقش مؤثر خــود 

شهر ایفا کنند.
ــه افــزون بر یک میلیون دستگاه خــودرو در  روزان
کالنشهر 3/5 میلیون نفری مشهد رفت و آمد 

می کنند.

شهروندان در اسرع وقت واکسن کودکان خود را تزریق کنند

پرسه سرخک در مرزهای خراسان
ثبت پنجمین روز  
پیاپی آلودگی هوا 

برای مشهد
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آیت هللا علم الهدی در خطبه های نماز جمعه: 

 والیتمداری مردم 
 نقشه دشمنان را 
خنثی کرده است

 »کمک مؤمنانه« 
به سبک مرزبانان

وعده های بی نتیجه پس از هشت سال تعطیلی ادامه دارد

 کام تلخ کارگران 
کارخانه قند قهستان 

17311632 1028

aa2

2

2

4

انجام وظیفه مأموران  فــردی که در حین  دو 
متجاهر  معتادان  جــمــع آوری  بــرای  انتظامی 
ــرده بـــودنـــد بـــه 5۴0ســـاعـــت  ــ ــع ایـــجـــاد ک مــان
اکسیژن رسانی برای بیماران کرونایی به جای 
تحمل چند ماه حبس محکوم شدند. دو مرد 

جوان با هویت )رضا.س( و )رضا.م( که به اتهام 
تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه و 
توهین به آن ها محکوم هستند چندی پیش 
دست به جرایم مذکور زدند. این افراد که در 
گزارش مرجع انتظامی هم شرح داده شده؛ در 

حین اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر 
در حوالی شهر مشهد و هنگامی که دو نفر 
با مواد مخدر قصد  از مأموران ستاد مبارزه 
انتقال دو معتاد متجاهر شناسایی شده که 
حضور آن ها در منطقه مذکور سبب نارضایتی 

عمومی و گالیه اهالی شده به خودرو انتظامی 
را داشتند وارد عمل شدند. در همین حین 
بود که متهمان پرونده خود را به افراد معتاد 
رسانده و سعی داشتند مانع انتقال آن ها برای 

ترک اعتیاد به کمپ ماده ۱۶ شوند...

تنبیه اخالقی دو هنجارشکن    

540 ساعت اکسیژن رسانی به بیماران کرونایی به جای زندان
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

40
10
03
48



   افزایش 
70 درصدی 
کشفیات 
سوخت 
قاچاق در 
خراسان جنوبی    
سردار فرشید، 
فرمانده انتظامی 
خراسان جنوبی به 
ایسنا گفت: بیش 
از ۸۵0 هزار لیتر 
سوخت قاچاق 
در سال ۱۴00 از 
قاچاقچیان کشف و 
ضبط شد که نسبت 
به سال پیش از آن 
70 درصد افزایش 
داشته است.

همدلی ــام مــســئــوالن  ــ ــراســـاس اع بـ
وزارت بــهــداشــت، درمـــان و 
آموزش پزشکی تاکنون 164 
مورد ابتا به بیماری سرخک 
در کشور شناسایی شده که 
این نیز می تواند زنگ خطری 
بزرگ باشد برای تهدید سامت مردم در صورت 
شیوع بیشتر ایــن بیماری. با وجــود آمارهای 
کشوری انتشار سرخک اما بر اســاس ادعای 
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
ــروس در خــراســان  ــن ویـ ــرد مبتا بــه ای هــنــوز ف

رضوی در سال جدید شناسایی نشده است.

2 مورد ابتال در سال 1400 ◾
دکتر سید جواد حسینی در گفت وگو با قدس 
دربـــاره شناسایی احتمالی بیماران مبتا به 
سرخک در خــراســان رضــوی گفت: به جز دو 
مورد از مبتایان در سال 1400 که از بین اتباع 
بیگانه شناسایی شدند و در بیمارستان های 
اکبر و شهید هاشمی نژاد مشهد نیز بستری 
شــده بــودنــد در ســال 1401 تــا کــنــون ابــتــا به 

سرخک گزارش نشده است.
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
ــرای مقابله با  همچنین در خصوص آمــادگــی ب
شیوع احتمالی ویـــروس سرخک در اســتــان و 
تمهیدات الزم برای کنترل آن اظهار کرد: همان 
طور که گفته شد تاکنون در بین هم استانی هایمان 
مــوردی از ابتا نداشتیم و از این بابت خیالمان 
راحت است، اما در حال حاضر هر کسی از اتباع 
خارجی که بخواهد وارد استان شود )ازسنین 9 ماه 
تا 40 سال( باید واکسن بزند تا اجازه ورود بگیرد 
که این اقدام نیز برای جلوگیری از انتشار احتمالی 

این بیماری انجام می شود.

وی همچنین به موضوع واکسیناسیون کودکان 
زیر پنج سال در استان اشاره کرد و افزود: تدابیر 
الزم بـــرای تــزریــق واکــســن ســرخــک بــه کــودکــان 
زیر پنج سال که در خطر بیشتر ابتا قرار دارند 
اندیشیده شده است. در همین راستا از تمامی 
هم استانی های عزیز درخواست داریم چنانچه 

تاکنون واکسن کودکان خود را تزریق نکرده اند 
با مراجعه به مراکز بهداشت به تزریق واکسن 

سرخک به فرزندانشان اقدام نمایند.

یک مورد مشکوک به ابتال در درگز ◾
شایعه شناسایی مـــواردی از ابتا به ویــروس 

سرخک در شهرستان درگز ما را واداشت برای 
اطاع از این موضوع با رئیس شبکه بهداشت 

و درمان این شهرستان تماس بگیریم.
دکتر حق پرست ضمن تکذیب شیوع ویروس 
سرخک در شهرستان درگز گفت: ما تا به امروز 
)پنجشنبه( موردی از ابتا به سرخک در این 
شهرستان نداشتیم. فقط یک مورد مشکوک 
به ابتا حدود یک ماه پیش وجود داشت که 
پس از بررسی مشخص شد تداخل دارویــی 
بوده و مشکل خاصی از این بابت نیست. به 
جز این مــورد، مسئله خاص دیگری در بحث 
شیوع سرخک در شهرستان درگز وجود ندارد.

نگرانی از شیوع سرخک در همسایگی کشور  ◾
ــروه بــیــمــاری هــای واگــیــر  ــ همچنین رئــیــس گ
معاونت بهداشتی دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی 
مشهد ضمن گــوشــزد نــمــودن خطر احتمال 
انتشار سرخک از کشور افغانستان به داخل 
استان و کشور گفت: متأسفانه آمــار ابتا به 
بیماری سرخک در کشور افغانستان افزایش 
چشمگیری یافته و خراسان رضوی نیز به دلیل 
همجواری با مرزهای این کشور در خطر شیوع 
بیماری سرخک است. بنابراین از عموم مردم 
درخواست می کنیم اگر به خاطر ترس از ابتا 
به کرونا تاکنون برای دریافت واکسن سرخک 
فرزندانشان اقدام نکرده اند حتماً برای تلقیح 
ایــن واکــســن بــه کــودکــان بــه مــراکــز بهداشتی 

مراجعه نمایند.
نهبندانی افزود: عموم مردم فارغ از نوع ملیت 
اگر کودک زیر پنج سال دارند و به دلیل کرونا 
واکسیناسیون کودکشان به تأخیر افتاده حتماً 
برای تکمیل واکسیناسیون به خصوص واکسن 

سرخک اقدام کنند.

شهروندان در اسرع وقت واکسن کودکان خود را تزریق کنند

 پرسه سرخک 
در مرزهای خراسان

خبرخبر
روزروز

آیت اهلل علم الهدی: والیتمداری مردم نقشه دشمنان را خنثی کرده است
امــام جمعه مشهد گفت: والیتمداری امت اســام برای 

دشمن یک چالش شده است.
آیت هللا سید احمد علم الهدی ظهر دیروز در خطبه های 
عبادی-سیاسی نماز جمعه مشهد در حرم مطهر رضوی 
اظهار کرد: برای ما مصیبت هتک حرمت حریم مطهر 
امام هشتم)ع( سنگین ترین مصیبت هاست. در حالی که 

عناصر ناپاک در رسانه های جعلی و شیطانی خــود در 
تــاش انــد بــه مـــردم القا کنند روحــانــیــت سقوط کـــرده و 
مرجعیت آن از چشم مــردم افــتــاده اســت، احساسات 
ارزشمند شما مــردم در مراسم تشییع ایــن دو روحانی 

شهید، تمام این اباطیل را نقش بر آب کرد. 
به گزارش ایسنا وی بیان کرد: حادثه رخ داده در حرم مطهر 

رضوی دلخراش بود و تمام عواطف را جریحه دار کرد، اما باید 
توجه داشت در این مسئله، نه حریم آستان قدس و خدام 
و نه نیروهای محافظ هیچ کدام قصور نداشتند. پس از این 
حادثه، در کمترین فرصت قاتل و همدستانش به وسیله 

نیروهای حفاظتی و مردم دستگیر شدند.
آستان قدس در حادثه حمله در حرم امام رضــا)ع( هیچ 

قصوری نداشت و تولیت آستان قدس نیز بیش از همه 
دغدغه مند بود و مسائل را پیگیری می کرد.  امام جمعه 
مشهد گفت: جریان تکفیری، پیاده نظام آمریکایی است 
ــر اسبق امــور خارجه آمریکا،  و بر اســاس گفته های وزی
جریان های تکفیری و داعش توسط خود آمریکایی ها به 

وجود آمده اند تا در این منطقه فساد و جنایت کنند. 

هشدار
   هاشم رسائی فر  کرونا هنوز ریشه کن نشده 

صدای پای یک بیماری واگیر، آن هم از نوع تنفسی 
به گوش می رسد. سرخک گرچه بیماری امروزی 

نیست اما شیوع آن و اخباری که از سرایتش در 
همسایگی کشورمان به گوش می رسد می تواند به 

اندازه کافی هم هشداردهنده باشد و هم خطرناک.
به گفته متخصصان، انتقال سرخک مانند کرونا از 

طریق تنفس بوده و به شدت واگیردار است. 
در واقع ۹0درصد افراد فاقد ایمنی که با بیمار مبتال به 
سرخک زندگی می کنند این بیماری را از او می گیرند.

دوره نهفتگی به طور میانگین ۱۴ روز است و چهار 
روز پس از بروز قرمزی روی پوست قابلیت سرایت 

دارد. این ها را که با نشانه هایی همچون تب دار شدن 
و بد حالی بیمار و سرفه های خشک در نظر بگیریم 
به عالئمی نزدیک به آنچه کرونا در این یکی دو سال 

همه را درگیر خود ساخته نزدیک خواهیم شد 
اما بروز نقطه های قرمز در دهان و پس از آن روی 

پوست، خبر از ابتال به سرخک می دهد که در صورت 
ابتال به ویژه در سنین کودکی، در مواردی خطر مرگ 

را به همراه دارد.

 »کمک مؤمنانه« 
به سبک مرزبانان

معاون اجتماعی مرزبانی خراسان جنوبی از توزیع 
بیش از ۵0 بسته کمک های مؤمنانه به همت 
نیروهای واکنش سریع یگان 1۲4 نهبندان در بین 

عشایر و مرزنشینان کم بضاعت خبر داد.
محمدحسین کیانی در گفت وگو با فارس اظهار 
کرد: مرزبانی استان از ابتدای شیوع کرونا عاوه 
بر حراست از مرزها، در راستای لبیک به فرامین 
رهــبــری بــه کمک و همدلی بــا مرزنشینان نیز 

پرداخته  است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه مرز ارتباط تنگاتنگی 
با مرزنشینان وجود دارد، بیان کرد: در راستای 
وظیفه ذاتــی مرزبانان با همکاری ستاد خیریه 
لبخند مهدوی تعداد ۵0 بسته کمک های مؤمنانه 

توزیع شد.
ــــع مــشــکــات عــشــایــر و  کــیــانــی پــیــگــیــری و رف
مرزنشینان را یکی از وظایف قانونی مرزبانی ذکر 
کرد و گفت: با همکاری و هماهنگی دستگاه های 
اجــرایــی اســتــان و خــیــران، مــرزبــانــی خــدمــات و 
کمک های خوبی را به مردم مرزنشین ارائه داده 

است.
ــه داد: نهضت کمک های مؤمنانه و  وی ادامـ
هــمــدلــی بـــا عــشــایــر و مــرزنــشــیــنــان مـــحـــروم و 
کم بضاعت استان چون دیگر ایــام سال در ماه 

رمضان به صورت ویژه ادامه دارد.
در آینده نزدیک نیز به همت ستاد اجرای فرمان 
حضرت امــام خمینی)ره( و گــروه هــای جهادی 
استان تعداد 1۵0 بسته دیگر از این کمک های 
مؤمنانه به دست نیازمندان مرزنشین سراسر 

مرزهای استان می رسد.

رئیس گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد:عموم مردم فارغ از نوع ملیت اگــر کودک زیر پنج ســال دارند و 
به دلیل کرونا واکسیناسیون کودکشان به تأخیر افتاده حتمًا برای تکمیل 

واکسیناسیون به خصوص واکسن سرخک اقدام کنند.
گزيدهگزيده
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در استان

ط
/1
41
22
70

باربری بزرگ
خلیج فارس

حمل ساید، تخلیه،بارگیری
شهرستان، همه روزه

32136394-32136393
سلطانی        09152494232

ج
/1
41
06
65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
نقاشی حسان

ط
/4
01
00
05
7

پالستیک، روغنی، اکرولیک 
کناف، ارزان و فوری

09159058400

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
41
25
40

پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
بانازلترین قیمت دراسرع وقت

09199197160

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/1
41
16
35

ط
/1
40
86
42 0915 0 400 536

لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

ج
/1
4
0
5
2
6
6

ج
/1
40
62
38

ج
/4
01
00
33
5

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
41
14
48

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

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
41
24
56

خریدار عادالنه

ج
/1
40
08
72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/1
41
06
37

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک 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

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

رهن و اجاره آپارتمان

پ
/1
40
42
52

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

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

پ
/1
40
42
53

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
70
77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم



درگیری 
مسلحانه یک 

مصدوم داشت 
دهقانپور، فرمانده 
انتظامی مشهد به 

ایرنا گفت: درگیری 
و تیراندازی با سالح 

شکاری در یکی از 
روستاهای اطراف 

مشهد منجر به 
مصدوم شدن یک 

نفر شد.
در پی این اقدام سه 
نفر دستگیر شدند.

خبرخبر
روزروز

عقیل رحمانی  دو فردی 
کــه در حــیــن انــجــام وظیفه 
ــرای  ــ ــوران انـــتـــظـــامـــی ب ــ ــأمـ ــ مـ
جمع آوری معتادان متجاهر 
ــرده بــودنــد به  مــانــع ایــجــاد کـ
540ســاعــت اکسیژن رسانی 
بــرای بیماران کرونایی به جای تحمل چند ماه 

حبس محکوم شدند.

ماجرای تمرد از دستور پلیس چه بود؟ ◾
دو مرد جوان با هویت )رضــا.س( و )رضــا.م( که 
به اتهام تمرد نسبت به مــأمــوران حین انجام 
وظیفه و توهین به آن ها محکوم هستند چندی 
پیش دست به جرایم مذکور زدند. این افراد که 
در گزارش مرجع انتظامی هم شرح داده شده؛ در 
حین اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر 
در حوالی شهر مشهد و هنگامی که دو نفر از 
مأموران ستاد مبارزه با مواد مخدر قصد انتقال 
دو معتاد متجاهر شناسایی شــده که حضور 
آن ها در منطقه مذکور سبب نارضایتی عمومی 
و گالیه اهالی شده به خودرو انتظامی را داشتند 

وارد عمل شدند. 
در همین حین بود که متهمان پرونده خود را به 
افراد معتاد رسانده و سعی داشتند مانع انتقال 
آن ها برای ترک اعتیاد به کمپ ماده 16 شوند و در 
ادامه رفتار عجیبی از آن ها سر زد. این افراد که به 
هیچ عنوان به دستور مأموران انتظامی توجهی 
نداشتند با عناوین اتهامی مذکور روبــه رو و به 
دادسرا عمومی و انقالب مشهد منتقل شدند.

در ادامه پرونده قضایی برای آن ها گشوده شده 
و پــس از رسیدگی بــه اتــهــام هــای مــوصــوف در 
دادســرای مشهد، سرانجام کیفرخواست برای 
هر دو نفر صادر و پرونده به شعبه 146 دادگاه 

کیفری2 مشهد ارجاع و روی میز قاضی مجید 
شرقی شهری قرار گرفت تا مراحل نهایی قضایی 

این ماجرا هم طی شود.
پرونده به دقت مــورد رسیدگی قــرار می گیرد و 
متهمان در وقت رسیدگی مقابل میز عدالت 
ایستاده و پاسخگوی هنجارشکنی صورت گرفته 
شدند. پس از دریافت آخرین دفاع در شعبه 

دادگاه رأی عامالن این اقدام به همراه معتادان 
متجاهر این گونه صادر شد.

4 ماه اکسیژن رسانی به بیماران کرونایی ◾
ــا.س،  ــده رضـ ــرون در خــصــوص اتــهــام متهمان پ
31ساله، فاقد سابقه مؤثر کیفری، آزاد با صدور قرار 
قبولی کفالت 3 و رضا.م، 30 ساله، فاقد سابقه مؤثر 

کیفری، دایر بر تمرد نسبت به مأموران در حین 
انجام وظیفه و همچنین متهم ردیف اول توهین 
به مأمور دولتی در حین انجام وظیفه موضوع 
گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی خصوصی 
پرونده، دادگاه در خصوص اتهام تمرد نسبت به 
مأموران توسط متهمان پرونده نظر به گزارش اولیه 
مأموران، صورتجلسه تنظیمی در این خصوص، 
اظهارات آن ها در دادسرا که حکایت از درگیری و 
مقاومت نسبت به مأموران داشته است همچنین 
کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و 
انقالب مشهد مقدس و دفاعیات بالمؤثر متهمان 
پرونده در جلسه دادرسی و سایر محتویات پرونده، 
بــزه انتسابی به آن هــا را محرز و مسلم می داند. 
همچنین مستنداً به بند 3 ماده 607 قانون مجازات 
ــاب تــعــزیــرات مصوب ســال 75 و بند  اســالمــی ب
)ب( ماده 18 قانون مجازات اسالمی باب مقررات 
عمومی )کلیات( مصوب سال 92 از حیث نتایج 
زیانبار عمل مرتکبان نسبت به مأموران و جامعه 
و ماده 72 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 
مصوب 1399/2/23 و با توجه به شیوع بیماری 
کرونا و گسترش این ویروس منحوس در جامعه و 
نیاز مبرم بیماران مبتال به اکسیژن و خستگی کادر 
درمان و زیرمجموعه آن درخصوص مقابله با این 
بیماری، متهمان پرونده را با توجه به رضایت آن ها 
به 540 ساعت )بدل از چهار ماه حبس تعزیری( 
خدمات رسانی در خصوص امور مربوط به تهیه و 
توزیع اکسیژن برای بیماران زیر نظر اداره صنعت، 
معدن و تجارت استان خراسان رضوی با نظارت 
واحد اجرای احکام کیفری محکوم می کند. از سوی 
دیگر اعالم می دارد در صورت تخلف از انجام مفاد 
حکم بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات 
مورد اشــاره در حکم افــزوده می شود و در صورت 

تکرار مجازات حبس اجرا می گردد.

تنبیه اخالقی دو هنجارشکن  

 540 ساعت اکسیژن رسانی 
به بیماران کرونایی به جای زندان

متهمان پرونده را با توجه به رضایت آن ها به 540 ساعت )بدل از چهار ماه 
حبس تعزیری( خدمات رسانی در خصوص امور مربوط به تهیه و توزیع 
اکسیژن برای بیماران زیر نظر اداره صنعت، معدن و تجارت استان خراسان 

رضوی با نظارت واحد اجرای احکام کیفری محکوم می کند.
گزيدهگزيده

خبر
 توزیع ۹۵۰ تُن مرغ 

در ایام نوروز  
ــر جــهــاد کــشــاورزی  ــدس، مــدی ــ ــزارش ق ــ بــه گـ
شهرستان مشهد گفت: 916 تن مرغ منجمد، 
ــن گــوشــت منجمد  ــ ــرم، 50تـ ــ ــرغ گـ ــن مــ ــ 40تـ
گوسفندی و گاوی و 22تن گوشت گرم گوساله 
ویژه ایام نوروز در فروشگاه های عرضه مستقیم 

کاال در شهرستان مشهد توزیع شد. 
سعید خوش قامت گفت: بــرای تأمین اقالم 
ضروری مردم در آستانه سال نو و تنظیم بازار 
بــراســاس مصوبات ستاد تنظیم بـــازار؛ مرغ 
منجمد و گوشت منجمد گوسفندی و گاوی در 

بین شهروندان توزیع شد. 
وی اشاره کرد: به منظور اطمینان از دسترسی 
گــروه هــای هــدف به ایــن اقــالم نیروهای جهاد 
کـــشـــاورزی شــهــرســتــان مــشــهــد بـــه صـــورت 

تمام وقت روی ماجرا نظارت داشتند.
وی ذخایر مرغ منجمد در شهرستان مشهد 
را مناسب ارزیابی کرد و افزود: کمبودی برای 
تأمین و عرضه مرغ منجمد نداریم و تا زمانی 
که نیاز باشد توزیع مرغ منجمد ادامه خواهد 
داشت. همچنین گوشت قرمز و مرغ در حوزه 
شهرستان مشهد در فروشگاه های عرضه 
مستقیم کاال در حال توزیع است. شهروندان 
با مراجعه به فروشگاه های عرضه مستقیم 
کــاال می توانند ایــن محصوالت را بــا قیمت 
دولــتــی خــریــداری کنند. وی از همشهریان 
خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف، 
مراتب را با جهاد کشاورزی شهرستان مشهد 
در میان گذاشته تا با متخلفان برخورد قانونی 

شود.

در شهر3
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ترخیص اینترنتی وسایل نقلیه توقیفی 
رئیس پلیس راهــور خراسان جنوبی گفت: در راستای 
هوشمندسازی و تسریع در ارائه خدمات ترخیص وسایل 
نقلیه، امکان ترخیص وسایل نقلیه توقیفی به صورت 

اینترنتی فراهم شد.
سرهنگ علیرضا عباسی به صدا و سیما گفت: در راستای 
هوشمندسازی و تسریع در ارائه خدمات ترخیص وسایل 

نقلیه توقیفی به مالکان، حــذف فرایند ها و تشریفات 
غیرضروری اداری در ترخیص وسایل نقلیه توقیفی، 
کاهش حجم مراجعه حضوری افراد به مجموعه های پلیس 
راهور و دفاتر خدمات الکترونیک پلیس 10+ ، حفظ حقوق 
شهروندی و کاهش هزینه ها، برنامه کاربردی )اپلیکیشن( 
»پلیس من« با قابلیت ارائه خدمات مختلف در حوزه راهور 

از جمله ترخیص اینترنتی وسایل نقلیه طراحی شده است.
ــزود: شهروندان متقاضی  رئیس پلیس راهــور استان اف
دریافت خدمات مورد نیاز، بدون نیاز به حضور در پلیس 
راهــور و دفاتر پلیس 10+ می توانند با نصب اپلیکیشن 
پلیس من روی گوشی تلفن همراه خــود، پس از ورود به 
برنامه و طی مراحل پیش بینی شده در برنامه نسبت به 

ثبت درخواست خود در هر ساعت از شبانه روز اقدام کنند. 
وی گفت: پس از ثبت درخواست اینترنتی متقاضی، فرایند 
ترخیص توسط کاربران مربوطه به صورت اینترنتی بررسی 
و در صورت صحت اطالعات مندرج و نبود منع ترخیص 
نسبت به تأیید ترخیص اقدام و مراتب برای ادامه مراحل 

ترخیص به مالک پیامک می شود.

خبر
   شلیک پلیس برای دستگیری سارق خودرو

 به گزارش قدس، فرمانده انتظامی مشهد 
از شناسایی متهم پرونده سرقت خودرو و 

دستگیری وی در محدوده بولوار خیام خبر داد.
سرهنگ حسین دهقانپور در تشریح این خبر 

گفت: مأموران کالنتری شفا در محدوده بولوار 
خیام یک دستگاه خودرو سرقتی که یکی از ارقام 
پالک آن دستکاری شده بود را ردزنی و به راننده 
دستور ایست دادند. وی ادامه داد: راننده خودرو 
بی توجه به دستور ایست پلیس با سرعت از محل 

متواری و عملیات تعقیب و گریز آغاز و پلیس 
برای متوقف کردن خودرو مذکور، الستیک این 

وسیله نقلیه سرقتی را هدف قرار داد و سبب 
توقف آن شد.

وی تصریح کرد: مأموران انتظامی متهم را 

دستگیر و خودرو سرقتی به کالنتری 19شفا 
منتقل شد. در حالی که از داخل خودرو سرقتی 

انواع محتویات سرقتی داخل خودرو کشف شد، 
متهم هم در بازجویی های انجام شده به سرقت 

خودرو اعتراف کرد.
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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

لوله بازکنی 
ضمانتی 

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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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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09153526269

آزمون های آنالین بدون حضور 
در کالس-آموزش کالس مجازی

مهارت های دیپلم
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استخدام بزرگ 
باشرایط ویژه
1-حسابدارباتجربه
2-حسابدارمبتدی

3-کارورزحسابداری
09014675737

05138928558 
بدون پرداخت شهریه 

دریافت حقوق
 ازروزاول آموزش

اینستاگرام
Anjoman_h

تلگرام 
Anjomanh

باهمکاری
 انجمن حسابداران و

حسابرسان خراسان رضوی

ج
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

41
13

30

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ط
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93  09158900335
09150079166

خرید ضایعات و لوازم انباری
شرکت در مزایده

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

منشی و تایپیست حسابدار

آژانس های مسافرتی خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

ط
/1
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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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی اکبر صنعت نما

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 15361
 به نشانی: بلوار امیریه ، امیریه 14 ساختمان 

پاژ
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: 09122965009
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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با س��الم به اس��تحضار می رس��اند که با عنایت به اساسنامه اتحادیه و 
مصوب��ه هیات مدی��ره ، مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده س��االنه 
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی در 
ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 1401/2/15 در محل اتاق بازرگانی ، صنایع 
، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی به نشانی مشهد خیابان امام 

خمینی جنب باغ ملی با رعایت تشریفات قانونی برگزار می گردد
از کلیه اعضاء اتحادیه دعوت بعمل می آید که در مجمع عادی فوق که با 

دستورات جلسه ذیل برگزار می گردد در جلسه شرکت فرمایند
دستورات جلسه 

1(اس��تماع گ��زارش اجرایی و مالی هی��ات مدیره و ب��ازرس و تصویب 
ترازنامه مالی اتحادیه 

2(تصویب مبلغ ورودی و حق عضویت ساالنه اعضاء در سال 1401
3(بررسی و تصویب برنامه ها و بودجه سال 1401 اتحادیه

4(انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و انتخاب بازرس اصلی 
و علی البدل اتحادیه 

5(سایر موضوعات قابل طرح در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
علی اصغر فیاض

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک 
کشاورزی شهرستان مشهد به شماره ثبت 6649

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی در روز شنبه مورخ 1401/02/24 راس ساعت 17 در محل 
بلوار شهید دستغیب نرسیده به چهارراه خیام  بانک کشاورزی خراسان رضوی واقع در  اجتماعات مدیریت  سالن 

برگزار می گردد . از کلیه اعضائ محترم دعوت می شود در جلسه مذکور حضور بهم رسانند .
 با توجه به انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال و همچنین انتخاب بازرس اصلی و 
علی البدل برای مدت یکسال مالی داوطلبین کاندیداتوری هیئت مدیره وبازرسی میتوانند حداکثر پنج روز پس 
از انتشار این آگهی درخواست کتبی خود را همراه با تصویر کارت ملی و تصویر شناسنامه به دفتر شرکت تعاونی 
ارائه تا جهت احراز صالحیت از اتاق تعاون به اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان  دولت ارسال گردد. اعضایی 
که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند حق رای خود را به دیگری واگذار نمایند . در این صورت هر عضو 
عالوه بر رای خود می تواند حداکثر سه رای وکالتی و غیر عضو تنها یک رای وکالتی داشته باشد . متقاضیان جهت 
اعطاء نمایندگی به همراه وکیل خود می توانند از ساعت 9 الی 16 و حداکثر تا دو روز مانده به برگزاری مجمع به دفتر 

شرکت تعاونی مراجعه فرمایند.
دستور جلسه:

1. گزارش هیئت مدیره و بازرس
2. تصویب صورتهای مالی منتهی به سال های 1398 . 1399 .1400   

3. تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401
4. انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای سه سال مالی

5. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
6. پیشنهاد افزایش سرمایه 

7. تصویب آخرین تغییرات سرمایه
8. تصمیم گیری در خصوص اخذ تسهیالت بانکی

9. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود

)تاریخ انتشار: 1401/01/20(

هیئت مدیره شرکت تعاونی
مصرف کارکنان بانک کشاورزی شهرستان مشهد شماره ثبت 6649
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بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت حمل و نقل 
طوس بار دع��وت می گردد در جلس��ه مجمع عمومی 
عادی ک��ه در تاری��خ  1401/1/31 س��اعت 13:30 الی 
14:30 در آدرس بل��وار ش��هید صادق��ی روب��روی 
اداره کار س��الن همای��ش ش��رکت خدم��ات حمایتی 
کش��اورزی برگزار می گردد حضور به هم رس��انید .

دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی

2- تصوی��ب صورته��ای مال��ی ش��رکت منته��ی به 
1400/12/29

3-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
و بازرسان

4- تعیین تکلیف ادامه روند کار شرکت
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار

6- س��ایر م��واردی که ب��ه موجب قانون تج��ارت در 
صالحی��ت مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه میباش��د 

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت حمل و نقل طوس بار سهامی خاص 

ثبت شده به شماره 3388
 و شناسه ملی 10380192894   

تاریخ انتشار1401/1/20
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   راه اندازی 
110 آشپزخانه 
اطعام مهدویت   
الهی راد مدیر کل 
کمیته امداد 
خراسان شمالی 
از راه اندازی 
110 آشپزخانه 
اطعام مهدویت 
خبرداد وگفت: این 
آشپزخانه ها تا 
پایان ماه مبارک 
رمضان ۵00 هزار 
وعده غذا پخت ودر 
اختیار نیازمندان 
استان قرار می دهند.

در  حاشيه

ارائه 1۲هزار 
خدمت درمانی 
در زبرخان

نجم الشریعه: مدیر 
شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان زبرخان 
گفت: در ایام نوروز ۱۴۰۱ 
بیش از ۱۲ هزار خدمت 
بهداشتی و درمانی دراین 
شهرستان  انجام شده 
است.

 دکتر حامد سلیمانی 
افزود: از این تعداد 
۴ هزار و ۹۰۵ نفر 
خدمات ویزیت 
پزشک، ۲ هزار و ۴۲۷ 
نفر خدمات پرستاری، 
۶۰۰ نفر خدمات 
مامایی، آزمایشگاه و 
دندانپزشکی،  تزریق 
واکسن کرونا به ۹۳۴ 
نفر و همچنین تعداد 
۴هزار خدمت برای گروه 
هدف از جمله: مراقبت 
سالمندان، کودکان و... 
انجام گرفته است.

وی گفت: با برپایی 
ایستگاه سالمت نوروزی 
در محل بقعه رضوی 
تعداد هزارو۳۰۰ نفر از 
خدمات این ایستگاه 
از قبیل اندازه گیری 
فشارخون و مشاوره 
بهره مند شدند . 
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 افقی ◾
۱. اپرایی از ریچارد اشتراوس آهنگساز 
ــزاری در دســت بنا  ــ شهیر آلمانی – اب
۲.حــد – لجام – اشکاف – طاقچه باال 
۳.پــیــش درآمــد بند – خــودخــواهــی – 
شــیــوه ای در نقاشی بـــرای نــشــان دادن 
ــاور قلبی –  سایه و روشــن تصاویر ۴. ب
موشواره – براثر پرخوری عارض می شود 
۵. حسگر الکترونیکی- نوعی کالباس 
- مــردن ۶. ســاز تیره – شکوه - توانایی 
۷.مساوی -  سالحی در دست درویش 
- قهر و دشمنی 8. گل نومیدی – سرمای 
شدید – کشیدن – پس از گیج می آورند 
۹. یاری گر – خجسته – دربست کارخانه 
۱۰. شهری در استان مرکزی – ابر پرباران 
– ضمیر احترام آمیز ۱۱. صفت مطلوب 
چاقو – مرکب میت – جایزه بین المللی 
سینمایی ۱۲. فتنه – فنجان کوچک 
قهوه- رستوران فرنگی ۱۳. کاشف قانون 
جاذبه عمومی زمین – تیغ موکت بری – 
حرف دهن کجی ۱۴. سرفوتبالی – کلمه 

پرسش – از ماشین آالت کــشــاورزی – 
اهــل مکه ۱۵. آقــای انگلیسی – گرفتن 

طلب یا پرداخت بدهی

عمودی ◾
ــار هم   ۱. زنــدگــی مسالمت آمیز درکــن
- ابریق ۲. رنگی فرعی و فیلمی است 
بــه کــارگــردانــی»رخــشــان بنی اعتماد« 
ــورت آقــایــان  ــرصـ ــول۱۳۶۷ - بـ ــصـ ــحـ مـ
می بینید - لحظه ۳. حــرص و طمع – 
درخـــت تسبیح – بــزرگ تــریــن جنگل 
بارانی جهان در شمال آمریکای جنوبی 
که بیشتر آن در خاک برزیل و پرو جای 
دارد ۴. لیست غذای رستوران – کمربند 
– نــان شب مانده ۵. نیروی ثقل – ماه 
هفتم قمری – نقطه اینترنتی – هوش و 
ذکاوت ۶. سمت راست – تکان و جنبش 
– صبحانه نخورده ۷. برنج شوشتری– 
ضــروری – پسوند محافظت 8 . رایحه 
ــزارم – جــوانــمــردی -  – پیشوند یــک هـ
توگوشی ۹. وسنی – ریشه داری و اصالت 

– حرف ۱۷ انگلیسی ۱۰. گیاهی خودرو 
که دانه آن کاربرد دارویی دارد - دورویی 
– شلتوک ۱۱. سبیکه – گوسفند جنگی 
– بیماری مرگامرگی – سبزی خردکردنی 
۱۲. گــرد – اشعه - پوشش ۱۳. کشور 
اروپــایــی قــوم رومــن – سپاس شیرین – 
فلز سرچشمه ۱۴. همه – زبــان فارسی 
را به ایــن پرنده تشبیه  کردند – کشور 
یوسین بولت ، سریع ترین انسان جهان 

۱۵.طالع بین – دریای غرایب

جدول     8339
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ا ش ع ا ر ک ه ن ه و ن و   س ت
 2 ل ا م   م ا ز ی  ا ر   ر ف ا ه
 3 ت ه   ک ا ل ا   ل ا ک   ر ی  ا

 4 ف ی  ن ا ل   ر ژ ه   ا س ا ر ت
 5 ا ن ب ر   س ه ی    ش ف ت ه   ر
 6 ت   ا و ر ه   ل م ه   ا م ت  

 7   ف ت ن ه   ک ا ر د ا ر   ر ک
 8 ک ل ی    ز ب ل   ی  ا د   ک ا ج 
 9 ل ک   ا ن ق ب ا ض    ی  و ن س  

 10   ه و د   ا ه ل   ا س ی  د   س
 11 ر   ر س و ل   و ر ق ه   و ر م
 12 ز ی  د ا ن   ت ا و ل   ر ا س ب
 13 ن ا س   ک ه ر   م ی  م و ن   و

 14 د ف ت ر   ا و ر ا م ا ن   س س
 15 ه ت   گ  ر گ  ب ا ل ا ن د ی  د ه

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

استاندار خراسان جنوبی با اشــاره به اینکه 
جــزو معدود استان هایی هستیم که حدود 
۴۰۰روستای استان با تانکر آبرسانی می شوند، 
گفت: تأمین آب ویالها، باغ سراها و ساخت و 
سازهای غیرمجاز در روستاها از معضالت آزار 

دهنده استان است.
به گــزارش فــارس، »جــواد قناعت« در جلسه 
شورای حفاظت منابع آب استان، اظهار کرد: 
موضوع تأمین آب تابستان و فصل گرما که 
در این استان پنج ماه است باید در اولویت 

برنامه های دستگاه های متولی قرار گیرد.
وی تصریح کــرد: انتظار این است که شورای 
حفاظت منابع آب استان با برگزاری جلسات 
مــســتــمــر و مــنــظــم و بـــا مــحــوریــت مــعــاونــت 
هماهنگی امــور عمرانی استاندار، شرایط را 
به گونه ای مدیریت کند که مردم در هیچ جای 

استان مشکل آب شرب نداشته باشند.
استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: اگر میزان 
برداشت از منابع آب زیرزمینی را مدیریت 
کنیم نه تنها این منابع با افت و کاهش روبه رو 
نمی شوند بلکه نشست و شکاف در دشت ها 

را هم شاهد نخواهیم بود.

وی ادامــه داد: خشکسالی و عــدم مدیریت 
مصرف آب در حوزه های مختلف، برداشت 
بــی رویــه از منابع زیرزمینی را سبب شــده و 
متأسفانه همچنان شاهد افزایش تقاضا برای 
برداشت از منابع آبی هستیم و با همه این ها 
اولویت اصلی ما در ســال جــاری، تأمین آب 

شرب مردم است.
وی متذکر شــد: به جهت فرسودگی شبکه  
تــوزیــع، بخش عــمــده ای از هــدررفــت آب در 
شــبــکــه اتــفــاق مــی افــتــد و عــمــالً حــــدود یک 
ســوم آب بهداشتی تولیدی از ایــن طریق از 
دست می رود و برای جبران این موضوع باید 

بــرنــامــه ریــزی درســتــی در دســتــور کــار شــورای 
حفاظت از منابع آبی قرار گیرد.

قناعت تأمین آب ویالها، باغ سراها و ساخت و 
سازهای غیرمجاز در روستاها را از معضالت آزار 
دهنده در استان عنوان کرد و گفت: این موضوع 
سبب مــی شــود مــا در روســتــاهــا بــا مشکالت 
کمبود یا قطعی آب مواجه باشیم که باید در این 

زمینه هم اهتمام و توجه صورت پذیرد.
ــــی از  ــت مــنــابــع آب ــری وی عـــنـــوان کــــرد: مــدی
حیاتی ترین موضوعات کشور است که جنبه 
راهبردی و امنیتی پیدا کرده و انتظار این است 

که به صورت ویژه و با نگاه امنیتی دیده شود.

تلنگرتلنگر

 استاندار خراسان جنوبی 
بر اصالح شبکه فرسوده آب تأکید کرد

 آبرسانی 
 با تانکر

به ۴00 روستا
  

مردان آسمانی

خبر

ــه  ــارخــان ــای تــنــهــا ک ــرخ هــ چــ
ــان جــنــوبــی از  ــراســ قــنــد خــ
ــت و  حـــرکـــت ایـــســـتـــاده اســ
ــاردی اش  ــی ــل ــی تــجــهــیــزات م
ــاک مـــی خـــورد.کـــارخـــانـــه  خــ
قند قهستان »درمــیــان« که 
۵۲سال تولیداتش کام مردم و بیش از ۴۰۰نیرو 
را شیرین می کرد، حاال کام خــودش تلخ شده 

است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان کارخانه قند 
قهستان ســال ۱۳۴۰ با هــدف ایجاد اشتغال 
و تثبیت جمعیت در شــهــرســتــان درمــیــان 
راه انـــدازی شد و فرسودگی تجهیزات، کمبود 
نقدینگی و سرمایه در گردش، بدهی به بانک، 
حقوق معوق کارگران و سوءمدیریت در سال ۹۲ 

این واحد تولیدی را به تعطیلی کشاند.
یکی از کــارگــران کارخانه گفت: هشت سال 
می شود که این کارخانه تعطیل اســت، وقتی 
به حــال و روز کارخانه نگاه می کنم، افسوس 

می خورم.
فاروقی، مدیر کارخانه هم گفت: سیاست ها و 
مدیریت غلط دولت های قبلی سبب شد این 
کارخانه هشت سال پیش تعطیل شود.یکی 
دیگر از کارگران گفت: ۲8 سال در این کارخانه 
کار کردم، اما بعد از تعطیلی کارخانه من و بیش 

از ۴۰۰ نیرو بیکار شدیم.
او اضافه کرد: ۲۰۰ کارگر فصلی چشم انتظار 
ــاره فعالیت کارخانه هستند آن ها  شــروع دوب
حــدود ۲۵ ســال در کارخانه کــار کردند و برای 
تکمیل فرایند بیمه و بازنشستگی نیازمند 

فعالیت دوباره در کارخانه هستند.
کارخانه قند قهستان ظرفیت تبدیل ۱۵۰هزار 

ــاره  تــن شکر خــام را دارد و بــا راه انـــــدازی دوبـ
۳۷۰نــفــر به صــورت مستقیم مشغول به کار 
خواهند شد و زمینه اشتغال غیرمستقیم افراد 

دیگری هم فراهم می شود.

وعده های بی نتیجه ◾
سال ۹۴ بود که تغییراتی در سهامداران اصلی 
این کارخانه ایجاد شد؛ آن ها تصمیم گرفتند 
ــاره کارخانه را احیا کنند. یکی از کارگران  دوب
گفت: آن هــا ســال ۹8 تصمیم گرفتند دوبــاره 
کــارخــانــه را راه انــــدازی کنند، امـــا   هنوز چرخ 

کارخانه راه نیفتاده است.
در این سال ها جلسات و بازدید های مسئوالن 
استانی از کارخانه قند قهستان بسیار بوده و 

هر کدام بار ها قول افتتاح داده اند.
حجت االسالم حمیدی رئیس کل دادگستری 
خراسان جنوبی نیز گفت: ماشین آالت این 

کارخانه آماده فعالیت است.
قــول هــای زیـــادی داده شــده، امــا تاکنون این 
قول ها عملی نشده اســت. مسئوالن بسیار 
از رونق تولید صحبت می کنند این گوی و این 
میدان؛ بــرای عملی شدن حرف هایتان کاری 

کنید، حیف این همه سرمایه که فقط خاک 
می خورد.

کارخانه روی ریل مشکالت ◾
حــاال دوبـــاره مسئوالن کــارخــانــه از تعمیرات 
ــرای تــولــیــد مــی گــویــنــد؛  ــ اســاســی و آمـــادگـــی ب
عظیمی مدیر عامل کارخانه گفت: تاکنون 
۲8میلیارد تومان برای راه اندازی دوباره کارخانه 

هزینه شده است.
مصطفایی مسئول فنی کارخانه نیز گفت: 
تجهیزات کارخانه آمــاده فعالیت است فقط 
چند مشکل وجود دارد؛ باالی ۶ یا ۷ ماه تنها 
دنبال مجوز سیب سالمت بودیم، چهار ماهی 
می شود که دنبال ثبت عالمت تجاری کارخانه 
هستیم، اگر این مشکالت برطرف شود دوباره 

چرخ کارخانه به حرکت در می آید.
او گفت: بــرای برداشت محصول چغندر قند 
در مهر امسال قول راه اندازی می دهیم، سعی 
می کنیم با شکر خــام هم یک دوره سه ماهه 
تجهیزات کــارخــانــه را امــتــحــان کنیم تــا بــرای 
برداشت اصلی، تجهیزات کارخانه آماده باشد.

فاصله ۵۰ کیلومتری تا مرز افغانستان و نزدیکی 
به بندر چابهار مهم ترین مزیت این کارخانه 
است که اگر راه اندازی شود روز های شیرینی در 

انتظار کارخانه قند قهستان است.
هشت ســال از خــاک خـــوردن ایــن تجهیزات 
میلیاردی می گذرد، زمان دقیق شروع تولید در 
این کارخانه بستگی به عوامل مختلفی دارد 
کــه مهم ترین آن هــا عــزم جــدی دستگاه های 
اجرایی اســت.  با ایــن اوصــاف انتظار مــی رود 
در سال جاری که بر مقوله تولید تأکید مجدد 

شده است شاهد راه اندازی این واحد باشیم.

وعده های بی نتیجه پس از هشت سال تعطیلی ادامه دارد

کام تلخ کارگران کارخانه قند قهستان 

خبرخبر
روزروز

ضرورت تسریع دراجرای طرح انتقال آب های مرزی به خراسان شمالی 
سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان شمالی 
با اشاره به صدور مجوز تخصیص ۴۰ میلیون متر مکعب 
آب مرزی به استان، گفت: طرح اجرای عملیات انتقال 

آب های مرزی به خراسان شمالی باید تسریع شود.
به گــزارش مهر، مهدی رشیدی در دیــدار رئیس حوضه 
آبریز رودخانه اترک و حوضه های شمالی کشور ، اظهار 

کرد: طرح اجرای عملیات انتقال آب های مرزی به خراسان 
شمالی باید تسریع و از حــوزه چالش های بین المللی 

خارج شود.
وی یکی از چالش های استان را انتقال آب هــای مرزی 
منطقه ســرانــی دانــســت و گــفــت: وزارت نــیــرو مجوز 
تخصیص آب به میزان ۴۰ میلیون متر مکعب در سال 

از گلیل و سرانی را صادر کرده که امیدواریم شاهد تسریع 
در تکمیل این طرح اولویت دار و ویژه باشیم. در ادامه این 
دیــدار رئیس حوضه آبریز رودخانه اترک و حوضه های 
شمالی کشور نیز گفت: عقب ماندگی ها، چالش های 
حــوزه آب و مدیریت صحیح منابع آب با همفکری و 

همراهی مدیران حل خواهد شد.

ارسالن هاشمی با تأکید بر اینکه باید نیازهای حوزه آب 
خراسان شمالی اولویت بندی شود، بیان کرد: مدیریت 
منابع آب هــای زیرزمینی، اجــرای طرح های توسعه ای و 
اولویت دار از جمله سد گلمندره، اجرای طرح های تأمین 
آب شرب روستایی و شهری از اولویت های کاری این حوزه 

برای خراسان شمالی است. 

خبر
    مهارآتش سوزی 

در دومین شهرک صنعتی استان 
مرشدلو: صبح دیروز کارخانه تولید لوازم خانگی  

در شهرک صنعتی خیام دچار حریق شد.
معاون عملیات آتش نشانی شهرستان نیشابور 

گفت: پس از اعالم  حریق بالفاصله آتش نشان های 
شهرک صنعتی خیام و شهرهای قدمگاه، خرو، 
درود و شهرستان نیشابوربه محل اعزام و اقدام  

به اطفای حریق نمودند.
امیر جوریان افزود: با توجه به گسترش 

آتش سوزی خودروهای آتش نشان از آمادگاه 
مقداد و تیپ ۲1 سپاه امام رضا )ع( برای 

کمک رسانی به محل اعزام شدند که خوشبختانه 
پس از 6 ساعت تالش آتش نشانان آتش مهار شد.

وی در خصوص علت و میزان خسارات این 

آتش سوزی گفت:  خوشبختانه این آتش سوزی 
هیچ گونه تلفات جانی و مصدومیتی نداشت، ولی 
خسارت های مالی فراوانی به همراه داشت و علت 

این حادثه پس از پایان عملیات بررسی و نتیجه 
متعاقبًا اعالم خواهد شد.

رامین عقدایی
مكان تولد: مشهد 

تاريخ تولد: ۱۳۴۵/۰۶/۲۰
تاريخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۱/۲۰

مكان شهادت: پاسگاه زید،شلمچه
مزار: بهشت رضا)ع(

شهید رامین عقدایی در ۲۰شهریور ماه سال 
۱۳۴۵در شهر مقدس مشهد و در خانواده ای 
متدین و مذهبی دیده به جهان گشود. وی از 
نــوادگــان مالاسماعیل عقدایی، بانی مسجد 
جامع یزد است. او از کودکی با احکام دین آشنا 
شد و دوران تحصیل را با موفقیت پشت سر 

گذاشت.
شهید عقدایی از اعضای فعال پایگاه شهید 
ــود. او با  صدوقی و حــزب جمهوری اسالمی ب
وجــود آنکه در رشته  پزشکی قبول شده بود، 
اما تصمیم به ادامــه  تحصیل در رشته حقوق 
و احکام اسالمی در دانشگاه امــام صــادق )ع( 
گــرفــت. شهید عقدایی ، نویسنده ، خطاط 
و شــاعــری خــوش ذوق بـــود  و بــا شـــروع جنگ 
تحمیلی راهی جبهه شد. نوشته های این عارف 
خداجو نشان می دهــد او شهادتش را یقین 
داشته است . وی بارها به پدرش با شوخی می 
گفت : »شهادت من دیر و زود دارد اما سوخت 

و سوز ندارد«.
شهید رامین عقدایی هدف گلوله  تک تیرانداز 
دشمن بعثی قرار می گیرد، در زیر آتش خمپاره 
ــده ای  ــن مــجــال انــتــقــال او نــبــود ، هــرچــنــد رزم
ــرای انتقال از خاکریز خــارج مــی شــود کــه به  ب
شهادت می رســد و دومین رزمــنــده هم که به 
ــود.وی در  کمک بــر مــی خــیــزد مــجــروح مــی شــ
۲۰فروردین۱۳۶۶ در شلمچه به شهادت رسید.

به میزبانی تربیت بدنی آستان قدس رضوی

 مسابقات مینی فوتبال 
جام رسانه آغاز شد

مسابقات مینی فوتبال جام رسانه به همت انجمن 
خبرنگاران و عكاسان ورزشــی و همکاری تربيت 
بدنی شــهــرداری و هیئت فوتبال خــراســان  و به 
میزبانی تربیت بدنی آستان قدس رضوی در زمین 
چمن مصنوعی مجموعه ورزشــی امــام رضــا)ع( 
آغــاز شد. در بــازی افتتاحیه دو تیم شهرداری و  
هواپیمایی به مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت تیم 
شهرداری ۶بر۳ به پیروزی رسید. بازی دوم  بین دو 
تیم شادروان ماهپور )صنعتی الکتریک( و آستان 
قدس برگزار شد که این دیدار با نتیجه ۵بر۳ به سود 
آستان قدس خاتمه یافت. در بازی سوم دو تیم 
قدیمی و ریشه دار مشهد یعنی پیام و شاهین در 
مقابل هم صف آرایی کردند  که این بازی در نهایت 
با نتیجه ۵ بر ۲ به سود پیام پایان یافت. در آخرین 
بازی شب اول این رقابت ها نیز دو تیم دهداری  
و سعد آباد مقابل هم صف آرایــی نمودند که در 

نهایت دهداری با یک گل پیروز این دیدار شد.

رشد اقتصادی گردشگری 
بشرویه 

بشرویه: سلیمانی رئیس اداره میراث فرهنگی 
و گردشگری شهرستان بشرویه در جلسه شورای 
اداری اظهار کرد: از ۲۵اسفند۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین 
۱۴۰۱ مجموع اقامت در شهرستان ۱۰۵ هزار نفر 
بوده که رشد حدود ۲۵ درصدی به نسبت مدت 
مشابه داشته ایم . وی با بیان اینکه شهرستان 
بشرویه ۷ درصــد اقامت گردشگران کل استان 
خراسان جنوبی را به خود اختصاص داده است، 
افزود: مصرف بنزین در این شهر با مدت مشابه 
برابر بوده است  اما در مصرف نفت و گاز ۳۰درصد 
و ۱۴ درصد در مصرف سی ان جی رشد داشته ایم.

کارخانه قند قهستان سال 1۳۴0 با هدف ایجاد اشتغال و تثبیت جمعیت در 
شهرستان درمیان راه اندازی شد و فرسودگی تجهیزات، کمبود نقدینگی و 
سرمایه در گردش، بدهی به بانک، حقوق معوق کارگران و سوءمدیریت در 

سال ۹۲ این واحد تولیدی را به تعطیلی کشاند.
گزيدهگزيده
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