
 رئیس کمیته ورزش هـــای هوایی خراسان رضوی 
با  مسافت  رشته  در  پاراگالیدر  مسابقات  گفت: 
عنوان »درود ۱۴۰۱« از صبح دوشنبه ۲۶اردیبهشت 
ماه با حضور ۷۵ خلبان از سراسر کشور در شهر 
درود شهرستان زبرخان آغاز شد.  مهدی فیضی 
افزود: این مسابقات به مدت پنج روز تا روز جمعه 
و  مــی شــود  بــرگــزار  مرحله  پنج  در  ۳۰اردیبهشت 
تا   ۳۰ بین  مسافت  باید  کننده  شرکت  خلبانان 
۷۰کیلومتر را طی کنند. وی با بیان اینکه مسافت 
طی شده در این مسابقات به شرایط آب و هوایی 
شهر درود بستگی دارد افزود: بر اساس امتیازهایی 
که خلبانان در این پنج روز کسب می کنند، نفرات 

روز  در  و  انتخاب  ســوم  تــا  اول 
جمعه ۳۰اردیبهشت اختتامیه 
ــزار مـــی شـــود.  ــ ــرگ ــ ــقــات ب مــســاب
شرکت کننده  خلبانان  وی تعداد 

خراسان رضوی...

فرماندار مشهد خبر داد  

خداحافظی ابدی متخلفان از صنف نانوایی
آغاز مسابقات 

کشوری پاراگالیدر 
در درود 
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 سپاه پای کار 
مبارزه با اخاللگران بازار

اعتبار ۲۰۰میلیاردی اشتغال زایی 
بانوان درحاشیه شهر مشهد

 اعطای نشان ملی فداکاری 
به جوان مشهدی

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی:

نانوایی های کشیک دو برابر شد 
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امنیت اقتصادی

خبر

 پلمب چهار انبار احتکار کاال 
در بردسکن  

و موم  فرمانده انتظامی بردسکن از کشف و مهر 
چهار انبار احتکار انواع کاال به ارزش ۱۵میلیارد 

ریال در این شهرستان خبر داد.
ایــرنــا، سرهنگ محمود مختاری  گـــزارش  بــه 
افزود: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری 
مأموران  بردسکن،  شهرستان  در  کــاال  انـــواع 
پلیس امنیت عمومی چهار انبار در این زمینه 
دادســتــان شهرستان،  بــا  هــمــراه  و  شناسایی 
تیمی از بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت 
و سپاه ناحیه بردسکن در محل حاضر شدند 
روغن  انبارها ۴۷۲ حلب  این  از  بازرسی  با  و 
۵کیلویی، ۳۴ تن برنج و ۵هزار و ۸۴۰ لیتر روغن 

مایع احتکاری را کشف کردند.
اخبار  گونه  هــر  از شــهــرونــدان خــواســت  وی 
مربوط به قاچاق و احتکار کاال و ارز را به مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم کنند.

کشف ۷۷ تُن آرد نیمه یارانه ای 
در طرقبه شاندیز

فرمانده  پسندیده،  روح هللا  پاسدار  سرهنگ 
سپاه طرقبه شاندیز در گفت وگو با فارس اظهار 
کرد: به همت و رصد اطالعاتی سربازان گمنام 
امام زمان)عج( سپاه شهرستان طرقبه شاندیز 
و با نظارت و پیگیری دادستان طرقبه شاندیز و 
اهتمام مجموعه مدیران شهرستان ۷۷ تُن آرد 
نیمه یارانه ای در یک انبار در شهرک صنعتی 
توس شهرستان طرقبه شاندیز کشف و ضبط 
شد. وی افــزود: آردهــای احتکار شده پس از 
تحویل  دادستانی  دستور  به  و ضبط  کشف 
در  که  کــشــاورزی شهرستان شد  اداره جهاد 
مصرف  ــرای  ب شاندیز  طرقبه  نانوایان  شبکه 

عموم مردم توزیع می شود.
 

کشف 8 تُن کاالی اساسی 
احتکار شده در قوچان

فرمانده انتظامی قوچان در حاشیه نمایشگاه 
کشفیات نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: بسیاری از کاالهای کشف شده از 
ابتدای سال به مالباخته ها تحویل  و متهمان 
این  و  قضایی سپرده شده اند  به دستگاه  نیز 
نمایشگاه گوشه ای از این خدمات پلیس است.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، سرهنگ محمد 
طبسی افــزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 
۱۱هزار و ۵۶۰ مورد کاالی قاچاق و احتکار شده 
در این شهرستان کشف و ضبط  شده است که 
شامل هزار و ۹۰۰ لیتر سوخت، ۴۵۰ کیلوگرم 
کود، هزار کیلوگرم نهاده دامی، ۵ هزار و ۳۸۰ 
کیلوگرم روغن، ۲هزار و ۲۵۰ کیلوگرم آرد، ۵۴۰ 
عدد ماکارونی، ۱۴ دستگاه استخراج رمزارز و 

۲۵ عدد انوع لوازم یدکی است.

 کانون شهید ابراهیم روحی 
در جمع ۱۰۰ تشکل دینی برگزیده

کانون شهید ابراهیم روحی در جمع ۱۰۰ هیئت و تشکل 
دینی برگزیده در نخستین دوره مهرواره هوای نو )بزرگ ترین 
رویداد انتخاب برترین تشکل های دینی کشور( قرار گرفت.
با  برگزیده  هیئت   ۱۰۰ مــدیــران  تخصصی  نشست های 
حضور مدیران و مسئوالن نظام با موضوع بررسی جایگاه 
آینده هیئت ها و تشکل های  دینی در حاکمیت  و  حال 
دینی در چارچوب گام دوم انقالب اسالمی ۲۲ اردیبهشت 

ماه در سالن همایش های هتل الله برگزار شد.
مراسم اختتامیه »مهرواره ملی هوای نو؛ نخستین مهرواره 
حضور  بــا  دیــنــی«  تشکل های  و  هیئت  ســال  برگزیدگان 
اسالمی،  ارشــاد  و  فرهنگ  وزیــر  اسماعیلی  محمدمهدی 
حجت االسالم محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی 

و جمعی از اهالی فرهنگ در تاالر وحدت تهران برگزار شد.
کانون و مؤسسه شهید ابراهیم روحی ضمن راه یافتن در 
جمع ۱۰۰ تشکل برتر کشور؛ حائز رتبه راه یافته به مرحله 

داوری )شایسته تقدیر( قرار گرفت.

فرماندار گناباد مطرح کرد

 رفع مشکالت مسکن گناباد 
نیازمند تشکیل شورای راهبردی

فرماندار گناباد تشکیل شورای راهبردی را حلقه مفقوده 
کاهش مشکالت بخش مسکن و شهرسازی این شهرستان 
ذکر کرد و گفت: باید در این شورا مسائل و تنگناهای این 
و مراکز  اساتید دانشگاه  و  با حضور صاحبنظران  بخش 

آموزش عالی به صورت ریشه ای  بررسی شود.
رضا نصیری در جلسه شورای مسکن گناباد افزود: شورای 
هر  باید  تشکیل،  از  پس  و شهرسازی  راهبردی مسکن 
۱۵ روز یک بار مهم ترین مسائل و تنگناهای این بخش 
مانند تنگناهای تأمین مسکن، سایر مسائل شهرسازی 
با حضور  را  نظیر ساخت وسازهای غیرمجاز و کمربندی 
صاحبنظران و اساتید دانشگاه و مراکز آموزش عالی در 
رشته های شهرسازی و معماری به صورت حضوری و یا از 
طریق ویدئو کنفرانس و بستر فضای مجازی مورد بحث و 
بررسی قرار دهد و راهکارهای مقتضی برای برطرف کردن 

آن ها اتخاذ کند.
احــمــد ســفــری، رئــیــس اداره راه و شــهــرســازی گــنــابــاد و 
مسکن  ملی  نهضت  طــرح  متقاضیان  از  هــم  بجستان 
محدوده زعفرانیه گناباد که تمایلی به استفاده از مسکن 
در این محدوده ندارند خواست با مراجعه به این اداره و 
تکمیل فرم مربوط حداکثر تا یکشنبه هفته آینده نسبت 

به انصراف خود اقدام کنند.
ناصر چیتگر، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گناباد 
و بجستان هم گفت: ۴۰۰ واحد در قالب بهسازی مسکن 
روستایی در تمام روستاها و شهرهای کاخک، بیدخت و 

روشناوند از توابع گناباد احداث می شود.

در دیدار استاندار با سفرای سه کشور مطرح شد

رایزنی اقتصادی خراسان جنوبی در آسیای میانه
استاندار خراسان جنوبی با سفرای 
سه کشور تاجیکستان، ترکمنستان 

و گرجستان دیدار کرد.
و  قـــنـــاعـــت  جــــــــواد  دیــــــــــدار  در 
ــاجــیــکــســتــان، مــوضــوع  ســفــیــر ت
اســتــان خراسان  خــواهــرخــوانــدگــی 

جنوبی با ایالت های خطالن و سوقت مطرح شد.
به گزارش استانداری خراسان جنوبی، جواد قناعت 
در دیدار با نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان به 
مهم ترین  و  پــرداخــت  اســتــان  ظرفیت  های  تشریح 
خراسان  ارتباطات  بــرقــراری  بــرای  موجود  برنامه های 

جنوبی با دیگر کشورها را تشریح کرد.
راهبردهای  به  اشــاره  با  جنوبی  خراسان  استاندار 
دولت مبنی بر اتخاذ سیاست متوازن و تأکید بر 
ارتباط با همسایگان، از آمادگی استان برای توسعه 
کشاورزی  محصوالت  معرفی  داد.  خبر  ــراودات  مـ
شامل زرشک، زعفران، عناب، انار، گل نرگس و نیز 
وجود ۴۹ گونه معدنی که اغلب منحصر به فرد و 
کمیاب است مهم ترین محور صحبت های استاندار 

خراسان جنوبی در این دیدار بود.
وی به ظرفیت های گردشگری ممتاز، بناهای تاریخی 
کــرد: خراسان  اشــاره و تصریح  و کویر بکر استان 
جنوبی با داشتن دانشگاه های بنام و معتبر، آمادگی 

پذیرش دانشجویان خارجی را هم دارد.
استاندار در ادامه بر ارتباط فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی دو کشور تأکید و سفیر تاجیکستان را 

برای سفر به استان دعوت کرد.
سفیر تاجیکستان در ایــران نیز ضمن قدردانی از 
سیاست دولت مبنی بر تأکید بر تقویت ارتباطات 
پس  خوشبختانه  گفت:  همسایه،  کشورهای  بــا 
تهران  بــه  کشور  دو  ــای  رؤسـ متقابل  سفرهای  از 
رفع  بــه سمت  تاجیکستان  و  ایـــران  دوشــنــبــه،  و 

سوءتفاهم های گذشته پیش می روند.
نظام الدین زاهدی به نقش مهم سفر اخیر آیت هللا 
رئیسی به تاجیکستان در ارتقای روابــط دوجانبه 
اشاره و بر تسهیل شرایط ارتباط بخش خصوصی 

توسط بخش دولتی دو کشور تأکید کرد.

نمایشگاه های  ــرگــزاری  ب اهمیت  بــه  ــاره  اشـ بــا  وی 
اختصاصی محصوالت جمهوری اسالمی ایران در 
معرفی کاالهای استان، از آمادگی برای ایجاد ارتباط 
بین خراسان جنوبی با ایالت های خطالن و سوقت 
رابطه  بــرقــراری  و  خجند  مرکزیت  با  تاجیکستان 

خواهرخواندگی )ایجاد روابط بین استانی( گفت.
سفیر تاجیکستان در ایران با اشاره به قرابت های 
فرهنگی، زبانی و مذهبی دو کشور بر آمادگی برای 
گردشگری  حــوزه  در  استان  با  تفاهم نامه  امضای 
دیــدار  ایــن  در  نیز  ترکمنستان  نمود. سفیر  تأکید 

گفت: با آمدن آقای رئیسی و سفر اخیر ایشان به 
عشق آباد، شاهد تحرک مثبت در روابط دوجانبه 

به ویژه در حوزه های سوآپ گاز هستیم.
احــمــد قــربــانــف متذکر شــد: بــه دلــیــل مشکالتی 
همچون شیوع کرونا، انسداد مرزهای دو کشور، رکود 
اقتصاد جهانی و تحریم های بین المللی متأسفانه 
حجم روابط دو کشور به یکباره افت کرد که پس از 
سفر آقای رئیسی به عشق آباد این روند روز به روز 

در حال بهتر شدن است.
سفیر ترکمنستان با تأکید بر اینکه پیشنهادهای 
بازرگانی  و  نقل  و  ــرژی، حمل  ــ ان حـــوزه  در  خــوبــی 
داریم، تصریح کرد: بنا داریم برق ترکمنستان را به 

کشورهای منطقه سوآپ کنیم.
با اشاره به برنامه دولت مبنی بر  احمد قربانف 
خاطرنشان  ســرخــس،  چابهار-  آهــن  راه  اجـــرای 
بیرجند-  زاهــدان-  چابهار-  کریدور  تکمیل  کرد: 
سرخس به عنوان یک محور ترانزیتی قوی، نقش 
مهمی در اقتصادی شدن حمل کاال به کشورهای 
آسیای میانه دارد.  جواد قناعت در دیدار با یوسپ 
ظرفیت های  از  گرجستان  سفیر  چاخواشویلی، 

گردشگری، معدنی و کشاورزی استان گفت.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات استان 

خراسان  در  گـــذاری  سرمایه  تسهیل  راســتــای  در 
جنوبی خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه گذاران 
و تسهیل شرایط برای فعالیت آن ها در استان از 

برنامه های اولویت دار دستگاه های اجرایی است.
ارتــبــاط  اهمیت  بــه  تــهــران  در  گرجستان  سفیر 
شرکت های بخش خصوصی دو کشور به ویژه در 
حوزه معدن اشاره کرد و ارائه اطالعات فنی و جزئی 

معادن استان خراسان جنوبی را مطالبه کرد.
یوسپ چاخواشویلی با تأکید بر ظرفیت های غنی 
ایران و به ویژه خراسان جنوبی در حوزه معدن، اظهار 
داشــت: بنده مطمئنم تنها ٣ درصــد ظرفیت های 

معدنی ایران کشف شده است.

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آمــوزش و پــرورش کاشمر 
مــدارس  در  کاشمری  دانـــش آمـــوزان  از ۵۰درصـــد  بیش  گفت: 
تخریبی تحصیل می کنند. علی زنده جانی  افزود: بر اساس اعالم 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در مدارس تخریبی 

اجازه نداریم ساخت و ساز جدیدی انجام دهیم و باید تخریب شوند.
به گزارش ایسنا، وی عنوان کرد: در حال حاضر در شهرستان کاشمر ۱۸۰فضای 
آموزشی داریم که ۱۶۰ باب آن را مدارس تشکیل می دهند که از این تعداد 
۵۰درصد آن حدود ۴۵ تا ۵۰ مدرسه فرسوده هستند و باید تخریب شوند.
در حال حاضر با کمبود شدید فضای آموزشی مواجه هستیم به طوری که 
ظرفیت تمامی مدارس مقطع متوسطه در غرب شهر به طور کامل تکمیل 

شده و حتی امکان ثبت نام یک دانش آموز جدید هم وجود ندارد.
چهار  که  شوند  دوشیفته  شده ۲۷مدرسه  موجب  آموزشی  فضای  کمبود 
مدرسه در مقطع متوسط اول و باقی در مقطع ابتدایی هستند، اگر هم  اکنون 

۲۷مدرسه احداث کنیم فقط دوشیفته ها حذف می شوند.

وزارت  گفت:  شــیــروان  ــان  درمـ و  بهداشت  شبکه  سرپرست 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز پذیرش بیماران خارجی 
)IPD( را به بیمارستان تخصصی آیت هللا هاشمی رفسنجانی 
این شهرستان داده و درمان بیماران خارجی هم اکنون در حال 
انجام است. سیده معصومه هاشمی اظهار کرد: این شهرستان از نظر تعداد 
پزشکان متخصص غنی است و صدور پذیرش بیماران خارجی )IPD( نشان 
می دهد این بیمارستان از شاخص و استانداردهای الزم برای ارائه خدمات به 
بیماران خارجی برخوردار است. این شهرستان همجوار با کشور ترکمنستان 
بوده و فاصله زمینی شیروان تا ترکمنستان که دروازه ورود به کشورهای آسیای 

مرکزی است، حدود ۹۰ کیلومتر است.
میالد انوری، سرپرست بیمارستان تخصصی آیت هللا هاشمی شیروان هم 
گفت: با به روز شدن دستگاه های مغز و اعصاب و تهیه امکانات و تجهیزات 
الزم، جراحی های سنگین ارتوپدی و مغز و اعصاب انجام شده که این خود 

موجب کاهش اعزام بیماران به بجنورد و شهرهای اطراف شده است.

پذیرش بیماران خارجی در بیمارستان شیروان دانش آموزان کاشمری در مدارس تخریبی! 
خراسان شمالیخراسان رضوی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی



   هدررفت 
 ۳۷درصدی 
آب در روستاها  
امامی، مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی با 
بیان اینکه جلوگیری 
از هدررفت آب از 
برنامه های ویژه این 
شرکت است، گفت: 
در مناطق روستایی 
باالی ۴۰ درصد 
هدررفت داشتیم 
که با اقدامات انجام 
شده به ۳۷/6 درصد 
رسیده است.

خبر یکی از شهروندان بجنوردی 
کــه خــود را ســعــادتــی معرفی 
می کند اظهار مـــی دارد:  من و 
همسرم شاغل هستیم ولی 
گرانی های این روزهای جامعه 
هزینه های سنگینی را زمان 
بچگی تا نوجوانی و حتی جوانی برای خانواده و 
والدین ایجاد می کند که توان خرج و مخارج فرزند 
را نداریم .مسئوالن مدام مردم را به فرزندآوری 
تشویق می کنند، در حالی که اول باید امنیت 
روانی و اقتصادی را برای خانواده ها ایجاد کنند و 

پس از آن از مردم بخواهند بچه دار شوند.
یکی دیگر از شــهــرونــدان خــراســان شمالی نیز 
می گوید: 10 سال است که ازدواج کرده ایم و به 
اصرار خانواده ها، چند ماهی است که صاحب 
فرزندی شده ایم؛ درست است که داشتن فرزند 
شیرین است ولی با افزایش هزینه ها دیگر به 

فرزند دوم فکر نمی کنم.
سبحانی یکی از علت های مهم کاهش ازدواج و 
فرزندآوری را ترس از مشکالت اقتصادی ذکر و 
اظهار می کند: در حال حاضر یک سوم جامعه 
کشور ایران مستأجر هستند و حدود 90 درصد 
آنان امکان پرداخت افزایش اجاره بها را ندارند، 
پس با نبود درآمد و هزینه های باالی خانواده ها 
اغلب با مشکل مواجه شده و زوجین از داشتن 
فرزند و مجردها از ازدواج کردن منصرف می شوند.
وی به طــرح هــای حمایتی دولــت اشــاره می کند 
و ادامــه می دهد: هر طــرح حمایتی البته خوب 
است. هزینه خانوار طبعاً با تولد فرزند باال می رود 
و سرپرست خانواده نیاز به حمایت بیشتر دارد؛ 
اما اشتباه است اگر تصور کنید با پرداخت وام 
20میلیون تومانی خانواده ها تشویق می شوند 

فرزندان بیشتری بیاورند.

وی نگرانی از آینده شغلی فرزند، افزایش مشکالت 
اقتصادی با تولد فرزند جدید، درآمــد ناکافی، 
نــداشــتــن مسکن مــنــاســب، نــداشــتــن آمــادگــی 
روحی برای تولد فرزند جدید، نگرانی از سالمتی 
مادر با افزایش فرزندان و... را از عوامل بازدارنده 

فرزندآوری خانواده ها عنوان می کند.

کاهش تولد ◾
معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
ــن زمینه  پزشکی خــراســان شمالی نیز در ای

مــی گــویــد: چندین مــوضــوع در شاخص های 
جمعیتی استان مهم و مدنظر است؛ یکی از 
این شاخص ها مربوط به میزان تولد خام است 
که در سال های اخیر به صورت مواج کاهش و 
افزایش تولدها را داشته ایم به طور نمونه سال 
1400 در مقایسه با 99 شاهد کاهش 100 تولد 

بوده ایم که در استان نگران کننده است.
مریم پورآدینه اظهار می کند: خراسان شمالی با 
توجه به سیر نزولی جمعیت، خوشبختانه هنوز 
نسبت بــه میانگین کــشــوری وضعیت بهتری 

ــاروری کلی در این استان 2.1 درصد  دارد. نرخ ب
اســت، اما انتظار بر این است خانم هایی که در 
سن باروری )1۸ تا 49 سال( قرار دارند دو فرزند را 

به دنیا بیاورند.
 این مقام مسئول میزان مرگ و میر خام را نیز 
از عوامل دیگر در تغییر نرخ جمعیتی عنوان 
می کند و می گوید: براین اســاس تحت تأثیر 
بیماری کرونا و سایر بیماری های واگیر، حوادث 
و بیماری قلبی و عروقی که نقش پررنگی در 
مرگ و میرهای غیرواگیر دارنــد، جمعیت در 

حال تغییر بوده است.
ــه خــراســان شمالی را یکی از  پــورآدیــنــه در ادامـ
استان های مهاجرفرست می داند و می گوید: 
مهاجرت ها از روستا به شهر، از شهر به مرکز 
استان و شهرهای دیگر اتفاق می افتد که تأثیر 
بدی روی نرخ رشد جمعیت دارد. مهاجرفرستی 
سبب تغییر فرهنگ ها شده، در حقیقت افرادی 
که در روستاها زندگی می کردند جمعیت باال تر و 
جمع گرم تری و درنتیجه تمایل بیشتری به تولد 
فرزند داشتند که با مهاجرت آن ها به شهرها این 

روند تغییر کرده است.
پورآدینه با بیان اینکه بر اساس آخرین سرشماری 
در خراسان شمالی سن ازدواج زنان 23.4 و مردان 
27.5 ثبت شده که نسبت به سرشماری های قبلی 
یک سال افزایش پیداکرده است، تأکید می کند: 
از سوی دیگر فاصله سنی اولین تا دومین فرزند به 

طور معمول باید حدود پنج سال باشد.
ــجــرد و  ــزایـــش ت ــزایـــش ســـن ازدواج، افـ وی افـ
تک فرزندی را به عنوان آسیب های جمعیتی 
کشور و استان دانسته و نرخ سالمندی استان را 12 
درصد می داند و می گوید: این رقم در کشور 9.44 
است و اگر چه استان وضعیت بهتری دارد اما باز 

هم نگران کننده است.

کارشناسان بر ضرورت افزایش جمعیت تأکید دارند

 شیب آرام کاهش تولد 
در خراسان شمالی

خبرخبر
روزروز

ثبت ردیف بودجه ایثار و فداکاری در هالل احمر،  برای نخستین بار
دبیرکل جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران گفت: 
برای نخستین بار در تأسیس هالل احمر، ردیف بودجه 

ایثار و فداکاری در بودجه امسال ثبت شد.
یعقوب سلیمانی در گردهمایی امــدادگــران، نجاتگران، 
جوانان و داوطلبان جمعیت هالل احمر خراسان رضوی با 
عنوان »خدمت بی منت«، اظهار کرد: همه این ها به جهت 

فلسفه وجودی هالل احمر است که از مردم، برای مردم و در 
راستای ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری است.

وی با بیان اینکه هنوز راه ایثار ادامه دارد، افزود: در دفاع 
مقدس شهدای مختلفی جان خود را تقدیم کردند و از 
227هــزار شهید کشور، 157هــزار نفر در سنین 13 تا 24 
سال بودند که راه آن ها ادامه دارد. سلیمانی گفت: به گفته 

مسئوالن جهانی صلیب سرخ، جمعیت هالل احمر ایران 
اسالمی جزو پنج جمعیت برتر دنیاست. استاندار خراسان 
رضــوی نیز در این مراسم اظهار کــرد: یکی از وظایف مهم 
هالل احمر آمــاده کردن نیروهای انسانی و بسیج مردمی 

همراه با گسترش خدمت رسانی است.
نظری گفت: آمادگی های بیشتر ما می تواند در هنگام 

حادثه بسیار تأثیرگذار باشد، بر همین اساس همه ما وظیفه 
داریم آمادگی های الزم را پیش از وقوع حوادث کسب کنیم.
استاندار افزود: مسئله مهمی که در فضای نظام مقدس 
اسالمی بسیار حائز اهمیت است، خدمت توأم با معنویت 
در جهت دار کردن موضوعات مبتنی بر اصول اعتقادی و 

معنوی است.

گزارش
   محمدزاده ثانی  سال ۱۳۹۳ رهبرمعظم 
انقالب اسالمی طی حکمی سیاست های کلی 

جمعیت را در ۱۴ بند ابالغ کردند؛ سیاست های 
اعالم شده بیش از هر چیز مبتنی بر تشویق 
به فرزندآوری بیشتر، تحکیم بنیان خانواده 

به هرقیمت و تشویق به نگهداری از سالمندان در 
فضای خانواده است. اما این روزها افزایش سن 

امید به زندگی در مردان و زنان ایرانی و کاهش نرخ 
باروری در کشور نگران کننده است به طوری که 

برخی از کارشناسان اعالم کرده اند جمعیت ایران با 

سرعت بیشتری در حال پیر شدن است.
در حال حاضر خراسان شمالی حدود ۹۰۰هزار 

نفر جمعیت دارد که به گفته مسئوالن استان شاهد 
کاهش تعداد تولد در این استان هستیم.

یکی از شهروندان بجنوردی که به گفته خود بیش از 

هفت سال از ازدواجش می گذرد در گفت وگو با 
خبرنگار ما می گوید: مادر بودن و فرزند داشتن را 

دوست دارم ولی مخارج سنگین زندگی، نداشتن درآمد 
کافی برای تأمین ملزومات و مخارج سنگین پزشکی 

و... انگیزه فرزندآوری را در ما کاهش داده است.

وزیر کار در مشهد وعده داد

اعتبار ۲۰۰میلیاردی اشتغال زایی 
بانوان درحاشیه شهر مشهد

ــاه اجتماعی گــفــت: بــرای  ــعــاون، کـــار و رفـ ــر ت وزیـ
اشــتــغــال زایــی بــانــوان در حــاشــیــه شــهــر مشهد 
100میلیارد تومان اختصاص خواهیم داد و به شرط 
جذب در ستاد ملی مشاغل، 100میلیارد دیگر نیز 

برای این موضوع در نظر خواهیم گرفت.
به گزارش قدس آنالین، حجت هللا عبدالملکی 
در افــتــتــاحــیــه نــمــایــشــگــاه مــحــصــوالت بــانــوان 
کارآفرین سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: 
امسال منابع تسهیالت بــرای مشاغل خانگی 
200درصد افزایش یافته که 3هزار میلیارد تومان 
اعتبار در ستاد ملی مشاغل تا مرداد ماه سال 
جاری تخصیص داده شده و 3هزار میلیارد تومان 
دیگر نیز به شرط جذب در نیمه دوم سال اضافه 
خواهد شد. عبدالملکی گفت: نظام مجوزها را 
تسهیل کردیم و از 500 شغل خانگی که مستلزم 
مجوز بــودنــد، بــه 350 شغل اعــالم شــد نیاز به 
مجوز ندارند و به راحتی می توانند آن شغل را 
فعال کنند و 150 شغل دیگر هــم تأییدمحور 
بــوده و باید ســه روزه مجوز داده شــود. با همین 
تسهیل گری، در دو ماه پایانی سال گذشته بیش 
از 75هزار مجوز برای مشاغل خانگی صادر شد.
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در استان

ط
/4

01
02

01
6 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

ط
/4

01
02

03
3

خرید خودرو
فرسوده نقدًا- حمل رایگان

 09153133785
09308809145

ج
/1

41
06

65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

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

ج
/9

91
15

23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
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41
25

40

پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
بانازلترین قیمت دراسرع وقت

09199197160

ج
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00

58
6

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
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40
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38

ج
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تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265
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/4
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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

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
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41
24

56

خریدار عادالنه

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036
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40
81

90
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/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

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 

پ
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پ
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046
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تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/1

40
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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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 / 
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52
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

پرده و مبلمان

ج
 / 

40
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

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
/1

41
07

01

خدمات
پزشکی و درمانی

حسابدار

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ج
/1

40
41

65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی



کاهش 
۴۸درصدی 

ذخیره سد ها در 
خراسان جنوبی
سروری، مدیرعامل 

شرکت آب منطقه ای 
استان خراسان 

جنوبی گفت: آب 
موجود در پشت 

سد های استان تنها 
۲۵درصد از ظرفیت 

کل سد ها را شامل 
می شود که ۴۸درصد 

نسبت به دو سال 
گذشته کاهش 

داشته و حجم آن 
تا ۲۵ اردیبهشت 

ماه سال جاری 
به ۱۴.۷میلیون 
مترمکعب رسید.

خبرخبر
روزروز

ــه هــم نیاز به  هــر چند ایــن روی
چکش کاری دارد اما حرکت در 
این مسیر می تواند به اقتصاد 
مــریــض کــشــور کمک فــراوانــی 
ــاع بـــود که  ــا ایـــن اوضــ بــکــنــد. ب
عده ای پس از اجرای این طرح 
کیسه طمع دوخته بودند و سال ها مواد اولیه را 
با ارز دولتی و حمایتی تهیه می کردند، همه چیز 
را از دست رفته دیدند و سعی کردند هر طور که 

شده مقابل قانون ایستادگی کنند. 
برای آن ها هم مهم نبود که مردم سیبل اقدام های 
سودجویانه آ ن ها قرار می گرفتند. این گونه شد 
که عده ای در بازار توزیع مرغ گرم اخالل ایجاد 
کردند، مرغ تحویلی را به جای توزیع قطعه بندی 
کردند و تــعــدادی هم اصــالً مــرغ را به فروشگاه 
منتقل نکردند و عرضه ای صورت نمی گرفت تا 

نارضایتی ها افزایش پیدا کند.
در مقابل خط دیگری با هــدف اخــالل در نظام 
اقتصادی کشور صورت گرفت و آن هم تعطیلی 
همزمان چندین نانوایی در سطح شهر مشهد 
بــود؛ نانوایی هایی که آرد دولتی تحویل گرفته 
و حــاال دســت از پخت نــان کشیده بودند و این 
اقدام موجب شده بود مردم هر منطقه به سمت 
نانوایی هایی بروند که فعالیت داشتند که این 
امــر صــف هــای طــوالنــی را ایــجــاد کـــرد. از سوی 
دیگر رفتار این عده معدود موجب موج سواری 

رسانه های معاند هم شده بود.

لغوپروانه،مزدبیقانونیها ◾
پس از آن بود که با دستور استاندار و همراهی 
فرماندار مشهد، مدیر کل تعزیرات حکومتی و 
دیگر دستگاه های متولی موضوعات مطرح شده 
به دقت و به صورت میدانی مورد رصد قرار گرفت 

و تصمیم های خوبی در این زمینه گرفته شد.
از همین رو داوری، فرماندار مشهد در تشریح 
یکی از ایــن اقــدام هــا که مــی تــوان گفت خواسته 
عموم مردم شهر مشهد است، بیان کرد: بر پایه 
تصمیمی که گرفته شده نانوایی های دارای مجوزی 
که سهمیه آرد دریافت می کردند و در چند روز 
اخیر به صورت غیرقانونی و خودسرانه تنورشان 
را خاموش کردند و از ارائه خدمت به مردم شهر 
خودداری کردند، لغو پروانه فعالیت خواهند شد. 

فرماندار مشهد در زمینه نانوایی هایی که پس 
از تاریخ 21 اردیبهشت ماه کرکره شان باال نرفت 
و پخت نکردند هم اظهار کرد: در حال حاضر از 
اتحادیه نانوایان مشهد خواسته شده فهرست 
واحــد هــای نانوایی کــه خــودســرانــه تنور خــود را 

خاموش کردند را مشخص و اعالم کند.
در ادامــه به ســراغ مدیر کل تعزیرات حکومتی 
خراسان رضوی رفتیم که وی در رابطه با اقدام های 
صــورت گرفته گفت: از ابتدای ســال تاکنون به 

واسطه انجام تخلفاتی نظیر احتکار، کم فروشی، 
امتناع از عرضه کاال و خدمات، 50 مورد پلمب 

انبار، واحد صنفی و... صورت گرفت.
سیدمرتضی مدنی فدکی ادامه داد: بیشترین 
پلمب های صورت گرفته هم متعلق به نانوایی ها، 

محل احتکار ماکارونی و مواد غذایی بود.

افزایشچندبرابریجریمهها ◾
مدیر کل تعزیرات حکومتی ادامه داد: همچنین 
ــرای افــزایــش  ــ اقــــدام خــوبــی در ســطــح کــشــور ب
بازدارندگی برخی تخلفات صورت گرفت و طبق 
ابــالغ جدید تمامی جرایم قانون نظام صنفی، 
تعزیرات حکومتی و تعزیرات بهداشت و درمان 
ــن ماجرا  بــه پنج بــرابــر افــزایــش یافته اســـت. ای
مسلماً در کاهش تخلفات نقش مهمی خواهد 
داشـــت. در گذشته ابــتــدا ایــن گــونــه نــبــود و بار 
نخست یک برابر و در ادامه پس از چند مرتبه 
تخلف در نهایت جریمه چند برابری بــرای فرد 
خــاطــی در نظر گرفته مــی شــد کــه بــازدارنــدگــی 
نــداشــت امــا در قوانین اصــالح شــده همان بار 
نخست جریمه پنج برابری برای متخلفان در نظر 

گرفته خواهد شد.
مدنی بیان کــرد: بــرای تخلفاتی نظیر عدم درج 
ــه فاکتور  قیمت، عــدم صــدور فاکتور و عــدم ارائ
هم جریمه 10میلیون تومانی تعیین شــده که 
ــرای متخلفان قطعی  ــدور رأی بـ بــه مــحــض صـ

محسوب و قابلیت اجرایی دارد.

دستورپلمبلحظهایواحدهایمتخلف ◾
مدیرکل تــعــزیــرات حکومتی اســتــان گفت: در 
گذشته بــرای پلمب کــردن یک واحــد صنفی یا 
تولیدی متخلف باید چندین مرحله طی می شد 
امــا در اصــالح قــانــون تعزیراتی صــورت گرفته؛ 

رئیس شعبه تعزیرات حکومتی رسیدگی کننده 
رأساً می تواند دستور پلمب صادر و در محل بنر 

عنوان تخلف رخ داده را نصب کنند.
اگر هم در حین بازرسی با احتکار کاال و اختفای 
عرضه کاال روبــه رو شوند رئیس شعبه می تواند 

همان جا دستور توزیع کاال ها را صادر کند.
وی افـــزود: از ســوی دیگر اگــر رأی پــرونــده ای در 
شعب تجدیدنظر تــعــزیــرات حکومتی استان 
قطعی شود دیگر با اعتراض متخلف به دیوان 
عــالــی ارســـال نــخــواهــد شــد. بــا ایــن اصــالحــات 
خوبی که در مسیر کاهش تخلفات و افزایش 
ــردی که  ــ ــورت گــرفــت هـــر ف بـــازدارنـــدگـــی هـــا صــ
محکومیتی داشته باشد و از پرداخت جریمه 
خــودداری کند چه تولیدکننده باشد چه واحد 

صنفی، پلمب خواهد شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی در ادامــه گفت: با 
این اوصاف باز هم به متخلفان هشدار می دهیم 
مسیر تمکین به قانون را در پیش بگیرند و اگر 
غیر این ماجرا باشد با آرای قاطع و اشد مجازات 

قانونی به سراغ آن ها خواهیم رفت.

پرونده20اخاللگراقتصادیدردادسرا ◾
صحبت مسئوالن ارشد استانی در حالی مطرح 
شد که پیگیری های خبرنگار ما نشان می دهد 
در حــال حاضر بیش از 20 عــمــده فــروش مــرغ، 
کشتارکن مــرغ و... کــه در ایــن روزهـــا دســت به 
تخلف زده انــد شناسایی و پرونده تخلف آن ها 
ــالل در نظام  ــرای رســیــدگــی تــحــت عــنــوان اخـ بـ
اقتصادی بــه دادســـرای انــقــالب مشهد ارســال 
شده است. از همین رو فروشگاه یکی از این افراد 
که سهم عمده ای در ایجاد نابسامانی در بازار 
مرغ دارد در میدان استقالل با دستور مستقیم 

دادستان مشهد پلمب شده است.

فرماندار مشهد خبر داد 

 خداحافظی ابدی متخلفان 
از صنف نانوایی

در شهر3
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تسریع در روند رسیدگی به پرونده های قتل مه والت
رسائی فر  رئیس دادگستری شهرستان مه والت گفت: 
با حضور اعضای شــورای تأمین شهرستان مــه والت و در 
راستای تسریع رسیدگی به پرونده قتل های اخیر، به زودی 
با مدیر کل و دادستان مرکز استان جلسه ای برگزار خواهیم 
کرد تا ان شاءهللا مردم طعم شیرین اجرای عدالت را در این 

شهرستان بچشند.

حجت االسالم محمد اشرفیان در حاشیه جلسه شورای 
تأمین با تأکید بر اینکه در سال 1۴00 هیچ قتلی در مه والت 
رخ نداده افزود: در سال ۹۹ شاهد سه قتل و در سال 1۴01 
این قتل اخیر موجب جریحه دار شدن احساسات مردم 

شهرستان مه والت شد.
ــورای پیشگیری از جــرم دادگــســتــری مــه والت  رئیس شـ

خاطرنشان کرد: در جنایت اخیر ما هیچ سرنخی از قاتل 
و محل دفــن اجــســاد نداشتیم، نــه جسدی و نــه قاتلی 
وجود داشت که با درایت و مدیریت فرماندهی انتظامی 
شهرستان و نیروهای تحت امرشان در کمترین زمان ممکن 

قاتل و همدستانش دستگیر و اجساد کشف شدند.
وی تصریح کــرد: فرایند رسیدگی به یک پرونده قتل در 

خوشبینانه ترین حالت یک سال تا یک سال و نیم یا بیشتر 
به طول می انجامد ولی پیگیری خواهیم کرد در این زمینه 
با مدیر کل دادگستری استان و دادستان مرکز جلساتی 
برگزار شود تا ان شــاءهللا روند رسیدگی به قتل های اخیر 
تسریع شود و مردم طعم شیرین اجرای عدالت را در این 

شهرستان بچشند.

پرونده روز
   عقیل رحمانی  داوری، فرماندار مشهد به 

خبرنگار ما گفت: بر اساس تصمیمی که گرفته شده 
نانوایی های دارای مجوزی که سهمیه آرد دریافت 

می کردند و در چند روز اخیر به صورت غیرقانونی و 
خودسرانه تنورشان را خاموش و از ارائه خدمت به 

مردم شهر خودداری کردند، پروانه فعالیت آن ها لغو 
خواهد شد. در چند روز اخیر موضوع آزادسازی قیمت 

چند کاالی اساسی که همان جراحی اقتصادی کشور 
نام گرفته توسط دولت اجرایی و تصمیم گرفته شد به 

جای تخصیص ارز دولتی به واحد های تولیدی، یارانه 

این چند کاال به خود مردم داده شود؛ چرا که قرار بود 
کاال های تولیدی و مواد غذایی با قیمت های مصوب و 
قانونی به دست مردم برسد که می توان با قدرت گفت 

هیچ وقت این گونه نشد. یکی از محاسن ماجرا این بود 
 که از قاچاق کاال هایی نظیر آرد، روغن، خوراک دام 

و... به دیگر کشور ها جلوگیری می شود و به جای آنکه 
مردمان آن سرزمین ها با سرمایه ملت ما نان سفره و 

محصوالت غذاییشان را تهیه کنند، به سمتی حرکت 
شد که خود مردم برای خرید مایحتاج روزانه شان 

تصمیم گیری کنند.
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به تعدادی چرخکار 
راسته دوز جهت 

کار در خیاطی 
تریکو نیازمندیم
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خیاط و چرخکار

مشاغل گوناگون

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رس��اند آقای مه��دی مهدی زاده فرد 

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 10987
 به نشانی: بین فرامرز 19 و 21 

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 

مراجعه و مدارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم 
به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09152000735
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

4/ر
01

02
13

1

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای عادل بهلور

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 10758
 به نش��انی: بلوار پیروزی بین 18 و 20 پش��ت 

فضای سبز پالک 78
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 تاری��خ نش��ر آگه��ی 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: 09353120800
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات
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استخدام
 به یک نفر اپراتور و 
برنامه نویس تراش 
CNC با سابقه کار، 

مسلط به کنترلر 
فانوک با حقوق مکفی 

و بیمه نیازمندیم. 
35422044

واتساپ 09152493151 
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استخدام
به سه نفر آقا لیسانس 
یا فوق لیسانس مکانیک 

تمامی گرایش ها / 
حداکثر سن 35 سال / 

آشنایی کافی به 
نرم افزار سالیدورک / 

 35422044
واتساپ 09152493151
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استخدام
به یک نفر کارگر فنی آقا، 
با سابقه کار دارای دیپلم 

فنی و باالتر نیازمندیم.
 35422044

واتساپ 09152493151

 بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم شرکت 
س��پید صنعت فوالد ش��رق دعوت می ش��ود تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
که در روز پنج شنبه مورخ  1401/03/16 ساعت 10  
در محل قانونی ش��رکت به آدرس :مشهد – بلوار 
معل��م نب��ش معلم 16 ب��رج آلبان طبق��ه 8 واحد 2  

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه  :

1 –  انتخاب مدیران .
2 –انتخاب بازرسین . 

3-سایر مواردیکه در صالحیت مجمع باشد. 
هیئت مدیره شرکت سپید صنعت فوالد شرق  

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده  شرکت سپید صنعت فوالد شرق 
)سهامی خاص(  به شماره ثبت 33123 و 

شناسه ملی  10380504546
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بدینوس��یله از کلیه اعض��اء محترم ش��رکت تعاونی 
دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
که در روزچهارشنبه 1401/03/18 راس ساعت 14 در 
محل مسجد شهید امیرخانی واقع در نیروگاه مشهد 
–بلوار شهید عباسپور برگزار میگردد شرکت نمایند. 
دس��تور جلس��ه: اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدیره و 

بازرس 
1-تصویب صورتهای مالی سال 1400

2-ط��رح و تصویب بودجه پیش��نهادی هیئت مدیره 
برای  سال مالی1401

3-انتخاب عضو اصلی و علی البدل بازرس برای یک 
سال مالی منتهی به 29 اسفند1401

توضیحات: 1- اعضاء محترمی که امکان حضور آنها در 
جلسه مذکور مقدور نمیباشد میتوانند از تاریخ نشر 
آگهی لغایت 1401/03/15در ساعات اداری به همراه 
وکیل مورد نظر خ��ود به دفتر تعاونی مراجعه و برگ 

وکاتنامه با تایید شرکت را دریافت نمایند.
2- با توجه به انتخاب عضو اصلی و علی البدل بازرس 
، اعضاء محترمی که متقاضی  میباش��ند میتوانند از 
تاریخ نش��ر آگهی لغای��ت 1401/03/15 در س��اعات 
اداری ب��ا مراجع��ه به دفت��ر تعاونی ف��رم مربوطه را 

تکمیل نمایند.
   هیئت مدیره شرکت تعاونی 

    مصرف کارکنان نیروگاه مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی سالیانه نوبت اول تعاونی 
مصرف کارکنان نیروگاه مشهد 

شماره ثبت 2090
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چاپ ونشر 
چاپ آثارشما درکمترین
 زمان وکمترین هزینه 

09921177964

چاپ و پخش تراکت



   هم افزایی در 
توسعه محالت  
محمدرضا 
حسین نژاد، استاندار 
خراسان شمالی 
با تأکید بر پرهیز 
دستگاه های اجرایی 
از موازی کاری در 
طرح توسعه محالت 
کم برخوردار گفت: 
تمامی دستگاه های 
اجرایی برای طرح 
توسعه محالت 
کم برخوردار تالش 
کنند. 112هزار نفر 
در این استان زیر 
پوشش خدمات 
حمایتی هستند.

هواشناسی

طوفان در 
خراسان شمالی

بامداد دیروز طوفانی 
با میانگین سرعتی 
بیش از ۶۰ کیلومتر 
بر ساعت، خراسان 
شمالی را درنوردید.
بیشترین سرعتی که 
توسط ایستگاه های 
هواشناسی از وزش 
باد به ثبت رسید 
مربوط به یکه صعود در 
شهرستان راز و جرگالن 
با سرعت ۷۷ کیلومتر بر 
ساعت بود.
مهدی کمالی، معاون 
توسعه و پیش بینی 
اداره کل هواشناسی 
خراسان شمالی در 
گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: بجنورد طوفانی با 
سرعت ۶۹ کیلومتر را 
تجربه کرد.
علت وقوع این طوفان، 
ناپایداری های جوی 
در منطقه است که 
اکنون در فضای جوی 
استان حاکم بوده و تا 
پایان هفته سبب باد 
و بارش های پراکنده 
می شود.

WWW.QUDSONLINE.IR

افقی ◾
 1. آخــریــن پــادشــاه سلسله صفویه که 
حکومتش بــا قــیــام افــغــان هــا بــه رهبری 
محمودافغان و سقوط اصفهان به پایان 
ــرارت بـــدن بــیــمــار 2. سبزی  رســیــد - حــ
ــاالدی - پیکار - بــزرگ تــر 3. قهرمان  سـ
افسانه ای داستان جانستون مک کالی 
- گیرا – جــوش و خــروش 4. خــوراکــی از 
بــرگ درخــت انگور و برنج و گوشت و... 
ــاره 5. بیماری  – سوخت موشک - اجـ
– ســعــی – مسلسلی آلــمــانــی - قلیل 
۶.ســرنــد – میوه بهشتی – ایــن پــول در 
برلین به کارتان می آید ۷. حکاکی این گل در 
تخت جمشید نشان دهنده عالقه ایرانیان 
به آن بوده است - خنک سازی – تعجب 
خانمانه 8. رفیق شمع خــودرو – ضمیر 
درون – چله کمان - خطرکردن ۹. یکی از 
دوجنس – تمساح پوزه کوتاه - واسطه 
احضار ارواح 1۰. بی خطر – بدگوی مردم – 
سرمایه جاودانی 11. عزیز همگان – پاره تن 
خمپاره – هیزم - سایه 12. زبان کشیدن 
ــرد- لــحــظــات  ــمـ ــتـ روی ســطــحــی – مـ

13.چوبدستی پلیس – خــراب- شاداب 
ــا – ابــر پــربــاران – سنگ قیمتی  14.رجــ
15. ساز مثنوی – کتابی از استادشهید 

مرتضی مطهری

عمودی ◾
 1. میوه پرخاصیت تابستانی – چندی 
قبل با سقوط دولــت افغانستان در این 
کشور بــه حکمرانی رسیدند 2. طنین 
صــدا – رنگارنگ – شهری در سمنان و 
آمریکا 3. حافظه سخت رایانه – از آن برای 
حالت دادن به مو هم استفاده می شود – از 
نــام هــای حضرت فاطمه معصومه)س( 
4.آسانی – پرحرفی – شیره خرما – کتاب 
مقدس بودائیان 5. نوعی حلوا – شیره 
چغندرقند – پیشخدمت رستوران ۶.دنیا 
ــودرو مخصوص حمل مــایــعــات –  – خــ
خاک کوزه گری ۷. یکصدویازده - اهرمی 
در موتورهای پیستونی که حرکت خطی 
پیستون را به حرکت چرخشی میل لنگ 
تبدیل می کند - صــابــر 8 . هــدررفــتــه – 
چاشنی ســرخ رنــگ – ســـرای مهروکین 

- چــوپــان ۹. از شــاخــه هــای اهـــل سنت 
– معادل فارسی کارنما بــرای آن درنظر 
گرفته  شد - پدر تازی 1۰. آب بند – روزانه 
- رفتن 11. همسن – بیماری کهنه شده 
– مخفف اگر 12. لوله تنفسی – مساوی 
ــرادر حضرت موسی)ع(  – نپذیرفتن – ب
13. چوبدستی فیلبان – خودرویی جدید 
از سایپا – پرنده وحشی حالل گوشت 
14. خجسته – سدی باستانی در مصر 
– کمانگیر ایران باستان 15. دستورکار – 

صفتی برای مشکالت

جدول     8369
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 1   ش ه ر ا م ش ا ه ح  س ی  ن ی   
 2 پ و ل ک ی    ک ب و د   ک و س ه
 3 ا س ک ی    ا ف س ا ی  د   ب ر م
 4 ر ت   ک م ی  ت ه   ق ب ا ل   د
 5 ت ر م   س ک ه   د ه ا ت   ا م
 6 ی    د ر و س   ف ر   غ ر ب ت  
 7 ز ل ی  خ  ا   ن ا گ  ه   ک و م ه

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

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

ــای   نجم الشریعه رئــیــس کمیته ورزش هــ
ــوی گــفــت: مسابقات  هــوایــی خـــراســـان رضــ
پاراگالیدر در رشته مسافت با عنوان »درود 
14۰1« از صبح دوشنبه 2۶ اردیبهشت ماه 
با حضور ۷5 خلبان از سراسر کشور در شهر 

درود شهرستان زبرخان آغاز شد.
 مهدی فیضی افــزود: این مسابقات به مدت 
پنج روز تا روز جمعه 3۰ اردیبهشت در پنج 
مرحله برگزار می شود و خلبانان شرکت کننده 
باید مسافت بین 3۰ تا ۷۰ کیلومتر را طی کنند.
وی بــا بیان اینکه مسافت طــی شــده در این 
مسابقات به شرایط آب و هوایی شهر درود 
بستگی دارد افـــزود: بــر اســـاس امتیازهایی 
که خلبانان در این پنج روز کسب می کنند، 
نــفــرات اول تــا ســوم انتخاب و در روز جمعه 

3۰ اردیــبــهــشــت اختتامیه مسابقات برگزار 
می شود.

وی تــعــداد خلبانان شــرکــت کننده خــراســان 
رضـــوی را 15 نــفــر ذکـــر کـــرد و افــــزود: در ایــن 
رقابت ها 15 نفر از بانوان کشور حضور دارند و 
اگر شرایط حضور خلبانان خارجی فراهم شود، 
چهار نفر از کشور آلــمــان در ایــن مسابقات 

شرکت خواهند کرد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان زبرخان 
نیز در گفت وگو با خبرنگار ما سایت ورزشی 
درود را از سایت های استاندارد کشوری ذکر 
کرد که دارای دو نقطه 35۰ و 85۰ متر تیک آف 
اســت و معموالً پـــرواز از نقطه 35۰ متر این 

سایت انجام می شود.
محسن دهــنــوی اختصاص هــزار و 2۰۰ متر 

زمین با 2۰۰ متر زیربنا برای ساخت تأسیسات 
ــزود: در  ــادآور شــد و افـ سایت پـــرواز درود را یـ
طول سال تمرین های ورزش هوایی در سایت 
ــروازی درود روزهــای پایانی هفته برگزار می  پ
شــود و بیشترین حضور ورزشــکــاران در این 
سایت از اردیبهشت ماه تا پایان شهریورماه 

هر سال است.
شهر درود باقدمت بیش از ۶۰ سال و جمعیت 
حدود ۷ هزار نفر در دامنه رشته کوه بینالود 
و در ۹۰ کیلومتری غــرب مشهد مقدس در 
شهرستان زبرخان قرار دارد و به دلیل وجود 
مکان های زیارتی و گردشگری جــزو 14 شهر 
گردشگری کشور شناخته شده وسایت پرواز 
با پاراگالیدر یکی از جذابیت های گردشگری 

این شهر است.

خبر روزخبر روز

آغاز مسابقات 
کشوری پاراگالیدر 

در درود 

خبر

 قیمت درج شده
 مبنای فروش است

معاون تجارت و بازرگانی اداره کل صنعت، معدن 
و تــجــارت خــراســان شمالی، بــا اشـــاره بــه کاهش 
21درصدی قیمت مرغ در بازار گفت: فروش لبنیاتی 
که دارای قیمت قدیم باشد باید با همان نرخ انجام 

شود؛ مالک قیمت روی کاالست.
مهرداد داوودزاده اظهار کــرد: با توجه به کاهش 
تقاضا بــرای خرید مــرغ، قیمت این کاال از حدود 
55هزار تومان به 43 هزار تومان رسید.  داوودزاده 
ــاره توزیع روغــن در استان نیز گفت: روغــن به  درب
میزان مورد نیاز استان موجود است و مشکلی برای 
تأمین روغن نداریم. مشکلی که در این زمینه وجود 
دارد عدم توانایی خرید روغن از سوی برخی از کسبه 
به دلیل گران شدن این کاالست که امیدواریم این 
موضوع نیز به زودی مرتفع شود. وی با اشاره به نبود 
توزیع کننده کلی لبنیات در استان نیر تصریح کرد: 
با توجه به این موضوع، باید لبنیات استان با همان 
قیمت قبلی که روی کاال درج شده فروخته شود و تا 
ارسال نشدن اجناس جدید، کماکان قیمت قبلی 

مورد قبول است. 

 هشدار دامپزشکی 
درباره تب کریمه کنگو

اداره کل دامپزشکی خراسان رضــوی دربــاره 
ضـــرورت پیشگیری از تــب خونریزی دهنده 
ــه گــــزارش قــدس  ــ کــریــمــه کنگو هــشــدار داد.ب
آنالین،  دکتر محمود قربان زاده رئیس اداره 
نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره 
کل دامپزشکی خــراســان رضــوی اظهار کرد: 
با عنایت به افزایش دمای محیط در روزهــا و 
ماه های پیش رو و به دنبال آن افزایش فعالیت 
کنه های حیوانی کــه سبب ایــجــاد و انتقال 
بــیــمــاری تــب خــونــریــزی دهــنــده کریمه کنگو 
)CCHF( می شود، برای جلوگیری از انتقال این 
بیماری، الزم است از هرگونه کشتار غیرمجاز 
دام در معابر، منازل، باغات، مراسم مختلف 

و... جلوگیری به عمل آید.
قربان زاده تأکید کــرد: شهروندان از خرید و 
ــورت  ــه صـ ــه بـ ــ ــی ک ــ ــایـ ــ ــوشـــت دام  هـ ــرف گـ مـــصـ
غیربهداشتی  و خــارج از کشتارگاه های مجاز 

ذبح و عرضه می شود جداً خودداری کنند.

مردان آسمانی
سرور یزدی  در اختتامیه 
یازدهمین آیین اعطای تندیس 
ــاری، یـــک جـــوان  ــ ــداکـ ــ ــی فـ مــل
دانشجوی مشهدی از شمال 

شرق کشور برگزیده شد.
ــار مــا  ــگـ ــرنـ ــبـ بــــه گــــــــزارش خـ
اختتامیه یــازدهــمــیــن آیین 
اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران 
25اردیبهشت در دانشکده ادبیات دانشگاه 
تــهــران بــرگــزار شــد کــه »رضــا آذر« متولد 13۷8 
ازمشهد، دانشجوی رشته فقه و مبانی حقوق 
در مقطع کارشناسی از دانشگاه حکیم سبزواری 
بــه دلیل فعالیت های خیرخواهانه در دوران 
دانشجویی، تندیس ملی فداکاری را دریافت کرد.
اودر گفت و گو با قدس گفت: حدود هفت سالی 
است که افتخار کمک به مردم را در زمینه های 
مختلف از جمله تهیه و تــوزیــع بسته های 
معیشتی، تحصیلی، بهداشتی، اعطای جهیزیه 
 و بــرگــزاری همایش های آگــاه ســازی و فرهنگی 

و... دارم.
ــه فــعــالــیــت هــای آگـــاه ســـازی  ــاره نــیــاز ب ــ وی دربـ
مــردم درکنار کمک های همدالنه بیان کرد : به 
اعتقاد من عــالوه بر کمک های همدالنه نیاز 
بــه فعالیت های آگــاه ســازی نیز یــک ضــرورت 
اســت. از ایــن رو از جمله فعالیت های دوران 
دانشجویی مــی تـــوان بــه اولــیــن همایش های 
آگــاه ســازی بیماری MS که در غرب خراسان و 
همایش های آگاه سازی کودک همسری و کودک 
آزاری که در کل کشور بــرگــزار شد اشــاره کنم. 

همچنین سومین همایش دانشجویان و افراد 
دارای معلولیت در غرب خراسان برگزار شد . 

ایــن دانشجوی برتر حــوزه فــداکــاری با اشــاره به 
بــرگــزاری مراسم افطار در مؤسسات نگهداری 
کــودکــان بی سرپرست و بدسرپرست سبزوار 
تصریح کــرد: عــالوه بر این همدلی ها کار را فراتر 

دیــدم . از این رو از ظرفیت فضای مجازی بهره 
بردم و شهریور سال گذشته هشتگ »بلوچ هم 
ــدازی کــردم که مبلغ  هموطن من اســت« را راه انـ
۷5 میلیون کمک های مردمی جــمــع آوری شد 
و این مبلغ صرف خرید مخزن آب، بسته های 
ــی بــرای  ــ ــوازم ورزشـ ــ بــهــداشــتــی، تحصیلی و لـ

مــردم هشت روستای مرزنشین در شهرستان 
سراوان،منطقه بم پشت شد. 

رضا آذر خاطرنشان ساخت: همچنین در یلدای 
14۰۰ هشتگ یلدای خیابانی را زدم و با کمک های 
مردمی 8۰۰ بسته به نیت امام هشتم)ع( شامل 
میوه ،آجیل، شیرینی ، تنقالت و شام برای افراد 

کارتن خواب تهیه و توزیع شد .
وی اظهار کرد: به طور قطع خانواده ام دریادگیری 
من و گام نهادن دراین راه اولین معلمان من بوده اند. 
دریافت تندیس فداکاری برای من یک شروع دوباره 
اســت که بخواهم  با دغدغه و انگیزه بیشتر و با 
نگاه عمیق تری در سطح کشور، خدمت رسانی و 
فرهنگ سازی بیشتری را بــرای خانواده ها داشته 
باشم.  این دانشجو در اختتامیه یازدهمین آیین 
اعطای تندیس ملی فداکاری در سخنرانی کوتاهی 
خطاب به مسئوالن یـــادآور شــد: به دانشجویان 
اعــتــمــاد کنید. جمعی کــه امـــروز در ایــن مراسم 
هستند،حاصل اعتماد اندکی از مدیران است. اگر 
مسئوالن در حد کالن به ما اطمینان کنند ما شاهد 

ایرانی بهتر خواهیم بود.
الزم به ذکر است در این مراسم از دانشجویان 
فداکار قدردانی شد که این دانشجویان از جمعیت 
هالل احمر، پزشکان، روحانیون، بهزیستی و 

دانشگاه های مختلف کشور بودند .
همچنین با معرفی و اهدای تندیس نمادین فداکاری 
به 52 فرد و گروه برگزیده از خانواده یک دانشجوی 
شهید مــدافــع حــرم و یــک دانشجوی جهادگر و 
جانبازان مدافع حــرم  به عنوان افــراد فداکار غیر 

دانشجو نیز با اهدای تندیس قدردانی شد .

در یازدهمین دوره  این آیین صورت گرفت

 اعطای نشان ملی فداکاری 
به جوان مشهدی 

خبرخبر
روزروز

کمبود 2800تخت بیمارستانی در خراسان رضوی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بر اساس 
شاخص های جمعیتی، خراسان رضوی نیازمند 2هزار و 

8۰۰ تخت بیمارستانی است.
به گزارش وب دا، دکتر محمدعلی کیانی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در مراسم تکریم و معارفه سرپرست 

دانشکده علوم پزشکی تربت جام اظهار کرد: بر اساس 
شاخص های جمعیتی، استان خراسان رضوی نیازمند 
2هــزار و 8۰۰تخت بیمارستانی اســت. بــرای رفع کمبود 
تخت بیمارستانی باید از ظرفیت حوزه خیران سالمت 
استفاده و برای کمک به توسعه کمی و کیفی مطابق با 

سند آمایش شرایط الزم ایجاد شود.
وی افزود: همه گیری ویروس کرونا نشان داد موضوع تأمین 
سالمت جامعه، منحصر به وزارت بهداشت نیست 
و شاخص هایی همچون اقتصاد، فرهنگ، امنیت و 
بسیاری از مؤلفه های اجتماعی در حوزه سالمت تأثیرگذار 

است. کیانی با تأکید بر تالش در مسیر ارتقای دانشکده 
تربت جام خاطرنشان کرد: ارتقای دانشکده به دانشگاه 
مستلزم مراحل و شاخصه هایی از جمله افزایش اعضای 
هیئت علمی، تخت بیمارستانی و غیره است که همه ما 

باید تالش کنیم این مشکالت برطرف شود.

خبر
    سپاه پای کار 

 مبارزه با اخاللگران بازار 
فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی 

گفت: بنابر اخبار و اطالعات واصله، تأمین 
کاالهای اساسی و حفظ سفره مردم را کاماًل 

رصد می کنیم و دستگاه های اجرایی را در 
تأمین این نقصان ها با همه توان کمک خواهیم 

کرد.
به گزارش روابط عمومی سپاه انصارالرضا)ع( 

سردار محمدرضا مهدوی افزود: سفره و 

معیشت مردم و افزایش سطح رفاه عمومی 
همان طور که رهبر معظم انقالب مطالبه 
فرمودند جزو خطوط قرمز برنامه های 

مسئوالن باید باشد که همین اهداف هم در طرح 
مردمی سازی یارانه ها دیده شده است.

فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی  
افزود: در شرایط کنونی شناسایی و برخورد با 
اخاللگران عمده بازار باید قاطعانه انجام شود و 
بسیج و سپاه برای شناسایی آن ها و معرفی به 

دستگاه قضایی در حال انجام وظیفه است.

محمد محمودی 
متولد: روستای آخوندان - بیرجند 

شهادت : 13۶5/2/28
محل شهادت: عملیات كربالی 2 - ارتفاعات 

حاج عمران 
مزار: گلزار شهدای بیرجند

محمد متولد روستای آخوندان از توابع شهر 
بیرجند بــود. دوران دبستان را در همان شهر 
سپری كرد و مدتی بعد برای ادامه تحصیل به 
شیراز نزد برادرش ابوطالب رفت. فعالیت های 
ــقــالبــی مــحــمــد در شـــیـــراز شــكــل جـــدی به  ان
ــود. او حتی مــبــارزات مسلحانه  خــود گرفته ب
هم می كرد. محمد در دوران انقالب اسالمی 
ــت و بـــا آیـــت هللا  ــادی داشــ ــ فــعــالــیــت هــای زیـ
خامنه ای و آیت هللا دستغیب در شیراز ارتباط و 

دیدارهایی داشته است.
سال 13۶۰بود كه زندگی مشتركش را آغاز كردو 

ثمره این ازدواج، سه فرزند بود. 
ســال 13۶۰ محمد به سپاه پیوست. آخرین 
مسئولیت او معاون اطالعات لشكر ویژه شهدا 
بــود امــا قبل از آن در واحــد نهضت های سپاه 
مشغول بود كه فعالیت های برون مرزی داشت. 
مدتی به اسارت نیروهای حكومت كمونیستی 
افغانستان درآمــده بود تا اینكه توسط یكی از 

مجاهدین افغانستانی آزاد شد.
اودر 28 اردیبهشت ماه سال 13۶5 در عملیات 
كربالی 2 در ارتفاعات حاج عمران كردستان به 
شهادت رسید. محمد مفقوداالثر بود و پس از 
13 ماه پیكر شهید به آغوش خانواده بازگشت.
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مدیر امور منابع آب شهرستان های 
تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد 
گــفــت: هــم اکــنــون افــــزون بــر یک 
هــزار حلقه چــاه آب غیر مجاز در 
شهرستان وجــود دارد و این چاه ها به طور غیر 

قانونی آب استخراج می کنند.
یوسف اختری در گفت وگو با ایرنا افزود: از ابتدای 
ســال جــاری تاکنون 15 حلقه چــاه غیر مجاز در 
شهرستان باخرز شناسایی و مسدود شده است 
که بخش عمده ای از آب چاه های غیر مجاز صرف 
حوزه کشاورزی، باغبانی و آب شرب دام می شود.

وی از شناسایی 1۹۰ حلقه چاه غیر مجاز در 

چهار شهرستان مذکور طی سال گذشته خبر 
داد و گــفــت: ایــن مــیــزان  سبب صرفه جویی 
یک میلیون و 122 هــزار متر مکعب آب شد 
و متخلفان بــا تشکیل پــرونــده راهــی مراجع 

قضایی شدند.
وی بیان کــرد: در حــال حاضر 2۹2 حلقه چاه 
کشاورزی در دشت تایباد فعال است که ساالنه 
بیش از ۷8 میلیون متر مکعب آب استخراج 
می کنند. ساالنه در دشت کرات تایباد با کسری 
22 میلیون متر مکعب آب مواجه هستیم و از 
جمله مناطق بحرانی استان خراسان رضوی به 

شمار می رود.

مدیرکل غله و خــدمــات بازرگانی 
ــان شــمــالــی گــفــت: شمار  ــراسـ خـ
نانوایی های کشیک در شهرهای 
استان با هدف کنترل بازار نان هفته 
جاری در مقایسه با هفته گذشته به بیش از 2برابر 

افزایش یافت. 
سیدجالل موسوی در گفت و گو با ایرنا با بیان 
اینکه تعداد نانوایی های کشیک شبانه در بجنورد 
به 44 نانوایی رسید، اظهار کرد: شمار نانوایی های 
کشیک در مرکز استان پیش از این 18 باب بود که 
2۶ باب به این تعداد افزوده شد تا میزان انتظار 
مردم برای خرید نان کاهش یابد.در شیروان ۶ باب، 

اسفراین پنج باب و در آشخانه سه باب به شمار 
نانوایی های کشیک شهر افزوده شده است. 

وی با بیان اینکه تخلف نانوایان در پخت کمتر از 
میزان سهم آرد دریافتی محتمل است اظهار کرد: 
نانواها مکلف به رعایت پخت سهمیه و نیز رعایت 
ساعت پخت در واحدهای صنفی خود هستند.

سرانه مصرف آرد و نــان در خــراســان شمالی 
2 کیلوگرم باالتر از میانگین کشوری اســت و 
مردم این استان نان خورتر هستند. هر فرد در  
خراسان شمالی ماهانه ۹.5 کیلوگرم آرد و نان 
مصرف می کند که این رقم در کشور ۷.5کیلوگرم 

است. 

نانوایی های کشیک دو برابر شد وجود هزار چاه غیر مجاز در باخرز 
خراسان شمالیخراسان رضوی
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