
در خــراســان  مناطقی  ازجــمــلــه  نــیــشــابــور  دشـــت 
رضوی است که نزدیک به 35سال است در زمره 
دشت های ممنوعه قــرار گرفته، با وجــود ایــن، اما 
کشاورزی،  چاه های  افزایش  جمعیت،  رفتن  بــاال 
ایجاد صنایع جدید آب بر، برداشت های غیرمجاز 
و همچنین کاهش نــزوالت آسمانی موجب شده 

دشت نیشابور در طول این سال ها تشنه تر شود. 
حال  در  می گوید:  نیشابور  آب  منابع  امــور  مدیر 
و  زیرزمینی  آبــی  منابع  از  برداشت  مقدار  حاضر 
سطحی در دشت نیشابور 570میلیون مترمکعب در 
سال است که از این میزان 393میلیون مترمکعب از 

منابع تجدیدپذیر تأمین می شود 
و با یک حساب سرانگشتی به 
این نتیجه می رسید که در سال 
مترمکعب  78مــیــلــیــون  ــدود  حــ

باکسری مخزن مواجه ایم...

با وجود اعتبارات مناسب تعداد روزهای غبارآلود استان چند برابر شده است

جوالن ریزگرد ها در خراسان جنوبی
تشدید بحران کم آبی با افزایش 

چاه های غیرمجاز و باغ ویالها

افت 80 متری سطح 
آب های زیرزمینی 

دشت نیشابور
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آیت هللا علم الهدی:

 تبلیغ متحجرانه 
به دین ضربه می زند

 اجرای ۱۵0 طرح اشتغال زایی 
بنیاد برکت در فاروج

توزیع 950 تن ارزاق در خراسان جنوبی

برنج و گوشت قرمز گران نخواهد شد

گم شدن ۴۶درصد ارز نیمایی 
نهاده های دامی کشور!
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در استان2

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از شناسایی 
به  اقـــدام  کــه  داد  خبر  نفر  دو  دستگیری  و 
ارز دیجیتال  از کیف پول  برداشت غیرمجاز 
کــرده بودند. به گزارش  دوســت قدیمی خود 
قدس، سرهنگ جواد جهانشیری اظهار کرد: 

قضایی  مرجوعه  ــه  ارائ با  شهروندان  از  یکی 
این پلیس مدعی شد مبلغ 400 میلیون  به 
تومان از کیف پول ارز دیجیتال وی به صورت 
غیرمجاز برداشت شده است. رئیس پلیس 
فتا خراسان رضوی در ادامه افزود: کارشناسان 

پس از بررسی و اقدام های فنی الزم دریافتند 
متهم یا متهمان با در اختیار داشتن رمز عبور 
به مقصود خود دست یافته اند که با تحقیقات 
میز  روی  اصلی  متهم  از  سرنخ هایی  بعدی 
کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و با هماهنگی 

قضایی این فرد به همراه همدستش دستگیر و 
به مقر پلیس فتا منتقل شدند. این مقام ارشد 
انتظامی ادامه داد: متهم ردیف اول در مواجهه 
با ادله فنی بزه خود را پذیرفت و اعتراف کرد با 

همدستی دوست مشترکشان....

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از دستگیری دو نفر در حوزه ارز دیجیتال خبر داد

خیانت دوستان قدیمی برای سرقت ۴00 میلیونی 
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک 
کشاورزی شهرستان مشهد به شماره ثبت 6649

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی در روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18 راس ساعت 17 در 
محل سالن اجتماعات مدیریت بانک کشاورزی خراسان رضوی واقع در بلوار شهید دستغیب نرسیده به چهارراه خیام 

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: 1401/02/29(

هیئت مدیره شرکت تعاونی
مصرف کارکنان بانک کشاورزی شهرستان مشهد شماره ثبت 6649
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به اطالع شهروندان عزیز تربت جام می 
رساند،  به دلیل انتقال اتاق اصناف به  
محل جدید، س��اختمان قبلی آن واقع 
در خیاب��ان المهدی با دو دربند  مغازه 
تجاری در حاشیه و دو طبقه ساختمان 
ه��ر کدام ب��ه متراژ 100 مت��ر از طریق 
مزایده به اجاره داده می شود -اولویت 
با پزش��کان، کلینیک درمانی و. رشته 
متقاضی��ان  مرتب��ط می باش��د،  ه��ای 
عزی��ز می توانن��د با ش��ماره تلفن های 
ی��ا09303284653   09039532692
کمیته فرهنگ��ی اتاق اصن��اف تماس 

حاصل بفرمایند.
  کمیته فرهنگی اتاق اصناف تربت جام

اطالعیه

ح
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راه آهن راس ساعت 14  کارکنان  تعاونی مسکن شماره سه  اول شرکت  نوبت  عادی سالیانه  جلسه مجمع عمومی 
روز سه شنبه مورخ 1401/03/31 در محل پروژه به آدرس: گلبهار خیابان امام رضا 41 مطهری 15 برگزار میشود. 
از کلیه اعضاء محترم تقاضا میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضو عات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.

اعضای محترمی که امکان حضور آنها درجلسه مقدور نمیباشد میتوانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به 
فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها 

یک رای خواهد بود.
*ضمنًا به اطالع می رساند اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی بهمراه وکیل مورد نظر باید در ساعات اداری روزهای فرد 
به محل دفتر تعاونی تا تاریخ 1401/03/29 به آدرس :گلبهار خیابان امام رضا 41 مطهری 15 مراجعه تا پس از تائید 

وکالتنامه های مذبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
 دست�ور جلس�ه : 1- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 99 و 1400 پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس 

2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401   3- انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیره 
4- انتخاب اعضا اصلی وعلی البدل بازرسی برای مدت یک سال مالی 5- تصمیم گیری در خصوص اعضای که به 

تعهدات خود عمل ننمودن مطابق با ماده 17 و 58 اساسنامه و 13 قانون بخش تعاونی ها
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی  و هیئت مدیره موظفند از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت  5 روز کاری  

جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه  ومدارک الزم را ارائه نمایند.
هیئت مدیره ش�رکت تع�اونی مسکن شماره سه کارکنان راه آهن

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره سه راه آهن 
تاریخ انتشار:  1401/02/29 
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پی���رو اگهی منتش���ره دعوت از بس���تانکاران ش���رکت 
کش���ت و صنعت فدک زرین پارس  به ش���ماره ثبت 
4638 در  روزنامه قدس در تاریخ 1401/02/07 بدین 
ش���رح اصالح میگردد :  نام شرکت کشت و صنعت 
ف���دک زرین پارس صحیح  می باش���د .مدیر تصفیه
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 ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت ماده 
13 آئین نامه مالی شهرداری ها بهره برداری از 
بازار روز )جمعه بازار( خود را از طریق مزایده 
به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار نماید 
لذا از متقاضیان واجد ش��رایط دعوت می شود 
جه��ت دریافت اس��ناد و ارائه پیش��نهاد ظرف 
مدت 10روز پس از درج اگهی با شرایط ذیل به 

امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
1_سپرده شرکت در مزایده 375میلیون ریال 
بص��ورت ضمانت نامه بانکی معتب��ر و یا واریز 
ب��ه حس��اب س��یبای 3100007049009س��پرده 

شهرداری
2_برن��دگان اول دوم و س��وم مزای��ده هر گاه 
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به 

ترتیب ضبط خواهد شد.
3_س��ایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد 

مزایده مندرج است.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات 

مختار است. 
حمید زارع حسینی شهردار گناباد

آگهی مزایده کتبی شهرداری گناباد
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شرکت  اول  نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
در  آهن  راه  کارکنان  سه  شماره  مسکن  تعاونی 
ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1401/03/12 در محل 
پروژه تعاونی مسکن شماره سه راه آهن بلوار امام 
اعضای  کلیه  از  شود.  می  برگزار   15 مطهری   41 رضا 
اتخاذ تصمیم نسبت به  محترم تقاضا می شود جهت 

موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
جلسه  در  آنها  حضور  امکان  که  محترمی  اعضای 
مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب 
در  که  نمایند  محول  دیگری  فرد  به  کتبی  وکالتنامه 
حداکثر سه  هر عضو  وکالتی  آراء  تعداد  این صورت 

رأی و هر شخص غیر عضو تنها یك رأی خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل مورد 
نظر خود باید از ساعت 10 تا 12 روزهای فرد به محل 
تایید وکالتنامه های  از  تا پس  دفتر شرکت مراجعه 
برای  مجمع  به  ورود  ورقه  مجاز،  مقام  توسط  مزبور 

فرد نماینده صادر گردد.
 دست�ور جلس�ه : 1- تمدید مدت فع�الیت  تعاونی 

مطابق با ماده 6 اساسن�امه شرکت تع�اونی.
هیئت مدیره ش�رکت تع�اونی مسکن شماره سه 

کارکنان راه آهن 

آگه�ی دع�وت مجم�ع عمومی ف�وق الع�اده  نوبت  اول 
ش�رکت تع�اونی مسکن  شماره سه راه آهن

تاریخ انتشار:  1401/02/29 

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

نظ��ر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مص��وب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 
140160306013000137 مورخ 1401/01/28 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای محمدمهدی محمدی فرزند ذبیح در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 594/71 مترمربع از پالک شماره 4396 فرعی 
از 154- اصلی واقع در اراضی کاخک بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای ذبیح اله ایزدی کاخکی )از سهام ثبت شده به 
مساحت 200 مترمربع( و سید ذبیح اله ورثه حاج سیدعلی اکبر )از سهام مجهول به مساحت 394/71 مترمربع( مالکین رسمی محرز گردیده است، لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-40102200
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/16

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

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

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 
140160306013000136 م��ورخ 1401/01/28 و رأی اصالحی ش��ماره 140160306013000251 مورخ 1401/02/19 هیئت اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سادات فخری شهری فرزند حبیب 
در شش��دانگ یکباب ساختمان مسکونی به مس��احت کل 269/33 مترمربع تمامت پالک شماره 4271 فرعی )نسبت به مساحت 259/43 مترمربع( 
و قسمتی از پالک 1500 فرعی )نسبت به مساحت 9/90 مترمربع( از 3- اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل 
مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری شده از آقای حسن حبیبی شهری مالکین رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/

کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست. م.الف 388  آ-40102205
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/16

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

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

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 
140160306013000135 مورخ 1401/01/28 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم بتول محمدیان فرزند عباسعلی در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 223/14 مترمربع از پالک شماره 4384 فرعی از 
1- اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای علی زمانی مالک رسمی محرز گردیده است، لذا 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م.الف 380  آ-40102228
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/16

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری



40نقطه 
پرتصادف 
در جاده های 
خراسان شمالی  
جعفر شهامت، 
مدیرکل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای 
خراسان شمالی 
گفت: رفع ۹۶ نقطه 
پرتصادف در طول 
محورهای استان 
ابالغ شده بود که از 
این تعداد ۵۶ نقطه 
برطرف شده است 
و مابقی آن نیز در 
دستور کار قرار دارد.

مدیر امور منابع آب نیشابور 
ــی  ــع آب ــاب ــه مــن ــان ــی افــــت ســال
زیرزمینی ایــن شهرستان را 
به طور میانگین 50 سانتیمتر 
ــزود: البته این  اعــام کــرد و افـ
میزان در برخی نقاط که تراکم 
چاه های شرب و کشاورزی بیشتر است چیزی در 
حدود 1/5 متر است و هدف گذاری ما این است 

که تا سال 1405 آن را به صفر برسانیم.
مدیر امــور منابع آب نیشابور تعداد چاه های 
غیرمجاز مــوجــود و شناسایی شــده در دشت 
نیشابور را 400 حلقه عنوان کرد و افزود: این تعداد 
چاه های غیرمجاز چیزی نزدیک به هــزارو250 
حلقه بود که با برنامه ریزیی که صورت گرفت در 
حال حاضر به 400 حلقه کاهش یافته است که در 
نظر داریم 200 حلقه از این چاه ها را تا پایان امسال 
ــار چاه های  پــر کنیم. امــا آنچه مسلم اســت آم
غیرمجاز شناسایی نشده زیــاد اســت به دلیل 
اینکه در ارتفاعات و کنار رودخانه ها اقدام به حفر 
چاه می کنند شناسایی سخت می شود که با در 
نظر داشتن این موضوع بیش از 2هزارحلقه چاه 
غیرمجاز شناسایی شده و غیر پروانه دار وجود 
دارد که 700 تــا800 حلقه از این چاه ها فقط در 

شهر بار حفر شده اند.
ــار را پیش از  خجسته پور مــیــزان ورودی ســد ب
بارندگی های اخیر چیزی در حــدود صفر اعام 
و اظهار کــرد: تا پیش از بارندگی های اخیر در 
اردیبهشت ماه تنها 240 هزار مترمکعب میزان 
ورودی آب سد بار بود این یعنی هیچ، اما در طول 
بارندگی هایی که به تازگی اتفاق افتاد یک میلیون 
و 200 هزار مترمکعب آب وارد سد شده که با این 
حساب در حال حاضر 4/5 میلیون مترمکعب 
میزان ذخیره آب سد است که این نیز در قیاس 

با حجم 23میلیونی مخزن رقم ناچیزی است.

افت 80 متری سطح منابع آب زیرزمینی ◾
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب نیشابور نیز با 

اشاره به افت قابل توجه سطح منابع زیرزمینی 
آب در این شهرستان گفت: سال 1377 که به 
عنوان مسئول بهره برداری مشغول بــودم، برای 
حفر چاه در 120 متری به آب می رسیدیم اما در 
حال حاضر برای اینکه بتوانیم از آب زیرزمینی 
بهره مند شویم 190 تا 200 متر باید زمین را حفر 
کنیم این یعنی در طول همین 25 سال 70 تا 80 
متر افــت سفره های زیرزمینی آب در نیشابور 
اتفاق افتاده است. مشکل دیگری که به وجود 
آمده به دلیل برداشت های بی رویه با پدیده رانش 
زمین مواجه ایم که موجب می شود جداره چاه های 
فعلی دچار مشکل و خرابی شود. به طور مثال ما از 
ابتدای سال جدید تاکنون دو حلقه از چاه هایمان 

به همین دلیل دچار مشکل شده است.
علیرضا اخــویــان تــعــداد مشترکان شــهــری و 

روستایی در شهرستان نیشابور را 163 هزار 
ــرد و درخـــصـــوص تــعــداد  مــشــتــرک عــنــوان کـ
انشعاب های غیرمجاز نیز اظهار کرد: چیزی 
در حدود هزار انشعاب غیرمجاز در شهرستان 
نیشابور وجود دارد که بیشتر آن ها در مناطق 

روستایی، باغ ویاها و بعضاً دامداری هاست.
ــود یــیــاقــات در  ــه داد: بــه دلــیــل وجـ وی ادامــ
مــجــاورت شهر نیشابور که بیشترین تعداد 
بــاغ ویــاهــا و سکونتگاه ها را پــس از طرقبه و 
شاندیز دارد جمعیت سیاری که به خصوص 
در روزهای تعطیل در این مناطق حضور دارند 
چندین برابر می شود. وجود دام های سنگین 
در محدوده روستاها هم موجب شده تا میزان 
مصرف آب به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
مــدیــرعــامــل شــرکــت آب و فــاضــاب نیشابور 

ــاره اجــرای طــرح جــمــع آوری فاضاب شهر  درب
ــرای طــرح جــمــع آوری  نیشابور هــم گــفــت: اجـ
ــال اســت آغــاز  فــاضــاب شهر نیشابور 25سـ
ــد آن اجــرا شــده که  شــده امــا تاکنون 55درصـ
برای اجرای کامل آن به اعتبارات بسیار زیادی 

نیاز است. 
اخویان بیان کرد: براساس قراردادی که با شرکت 
فــوالد نیشابور بستیم قــرار بــر ایــن شــد کــه در 
مدت چهار سال باقی مانده طرح توسط فوالد 
به سرانجام برسد و تا مدت 25ســال پس از آن 
فوالد بتواند در حدود 70درصــد از پساب شهر 
نیشابور را برای مصارف صنعتی خود استفاده 
کند، 30درصد باقی مانده نیز برای آبیاری فضای 

سبز و... مورد بهره برداری قرار گیرد.

ساخت نیروگاه حرارتی در منطقه بادخیز! ◾
حبیب هللا متحدین یکی از فعاالن حوزه محیط 
زیست و آب در شهرستان نیشابور گفت: در 
حال حاضر آنچه دیده می شود تعداد چاه های 
عمیقی اســت که قارچ گونه و بی برنامه حفر 
شده که ضمن برداشت های بی رویه از منابع 
سفره های زیر زمینی، لطمات غیرقابل جبرانی 

را به دشت نیشابور وارد کرده است.
ــجــاد نــیــروگــاه بـــرق سیکل ترکیبی در  وی ای
نیشابور را یکی از مهم ترین دالیـــل بحران 
کم آبی در این شهرستان می داند و می گوید: 
کارشناسان معتقدند نــیــروگــاه هــای حرارتی 
بـــا ایــــن مــشــخــصــات مـــی تـــوانـــنـــد تـــا شــعــاع 
60کیلومتری اقلیم اطــراف خود را تحت تأثیر 
ــرار دهند کــه نتیجه اش ایــن مــی شــود بــارش  ق

آنچنانی نداشته باشیم.
ــه مــی دهــد: چــرا با وجــود مناطق  متحدین ادام
مستعد بهره مندی از انرژی خورشیدی و وجود 
محدوده وسیع تونل بــادی بسیار مناسب در 
منطقه عشق آباد نیشابور، به سمت نیروگاه های 
حرارتی برویم که خود دلیل اصلی تغییر اقلیم 

در منطقه است.

تشدیدبحرانکمآبیباافزایشچاههایغیرمجازوباغویالها

افت 80 متری سطح آب های 
زیرزمینی دشت نیشابور

خبرخبر
روزروز

آیت اهلل علم الهدی: تبلیغ متحجرانه، به دین ضربه می زند
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: یک فرد 
متحجر نمی تواند به صورت بین المللی اسام را تبلیغ 
کند و تبلیغ متحجرانه اسام نه تنها مؤثر نیست بلکه 

مضر هم هست.
آیت هللا سیداحمد علم الهدی در نخستین همایش 
تــبــلــیــغ جــهــانــی دیـــن در مــشــهــد افـــــزود: در تبلیغ 

بین المللی اگر بخواهیم با معیار انقابی این رسالت را 
انجام دهیم به عنوان یک عنصر بی تفاوت و موجودی 
که به هیچ وجه بنای تقابلی ندارد و تسلیم شرایط و 
موقعیت هایی است که دشمنان به وجــود می آورند 

نمی شود از اسام تبلیغ کرد.
وی با بیان اینکه تبلیغ در عرصه بین المللی همواره مورد 

تأکید رهبر معظم انقاب بوده است، ادامه داد: ایشان 
این موضوع را از دوران ریاست جمهوری خود پیگیری 
می کردند و امـــروز با پیدایش نهاد آمــوزشــی »جامعة 
المصطفی« این موقعیت به طور گسترده برای جریان های 

دینی فراهم شده است.
نماینده ولی فقیه در خــراســان رضــوی با بیان اینکه 

جنگ نرم، خط دشمن است، افــزود: شگرد دشمن، 
ــازی اســت و رســالــت اولــیــه یــک مبلغ دینی،  ارزش ســ
جوشکنی است و اینکه مرعوب جو و سوژه عملیات 

روانی دشمن قرار نگیرد.
جامعة المصطفی خراسان رضوی همایش تبلیغ جهانی 
دین در مشهد را به مدت دو روز در این شهر برگزار می کند.

گزارش
   هاشم رسائی فر    دشت نیشابور ازجمله 
مناطقی در خراسان رضوی است که نزدیک به 

3۵سال است در زمره دشت های ممنوعه قرار گرفته، 
با وجود این، اما باال رفتن جمعیت، افزایش چاه های 
کشاورزی، ایجاد صنایع جدید آب بر، برداشت های 

غیرمجاز و همچنین کاهش نزوالت آسمانی موجب 
شده دشت نیشابور در طول این سال ها تشنه تر شود. 

مدیر امور منابع آب نیشابور می گوید: در حال 
حاضر مقدار برداشت از منابع آبی زیرزمینی و 

سطحی در دشت نیشابور ۵70میلیون مترمکعب 

در سال است که از این میزان 3۹3میلیون مترمکعب 
از منابع تجدیدپذیر تأمین می شود و با یک حساب 

سرانگشتی به این نتیجه می رسید که در سال حدود 
78میلیون مترمکعب با کسری مخزن مواجه ایم 

که این میزان از ذخایر چندین هزارساله زیرزمینی 

تأمین می شود. سعید خجسته پور درخصوص میزان 
برداشت غیرمجاز آب گفت: این میزان برداشت های 

غیرمجاز تا ۵- 4 سال گذشته نزدیک به 12۵میلیون 
مترمکعب بود که با نصب کنتورهای هوشمند به 

۵0میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است.
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در استان

خبر
اجرای ۱۵۰ طرح اشتغال زایی 

بنیاد برکت در فاروج
مــجــری طــرح هــای اشــتــغــال زایــی بنیاد بــرکــت در 
خراسان شمالی گفت: امسال برای شهرستان فاروج 
از محل تسهیات این بنیاد 150 طرح اشتغال زایی 

اجرایی می شود.
جواد عبدی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: سال 
گذشته 118 طــرح اشتغال زایی در شهرستان به 
ارزش 45میلیارد ریال اجرایی شد که در سال99 هم 

128 طرح با همین رقم تسهیات محقق شده بود.
وی افزود: سال گذشته 150طرح به بانک های عامل 
معرفی شــده بــود امــا تضامین بانکی و مشکات 
متقاضی امکان تحقق 118طــرح را فراهم کــرد.150 
طرح امسال با اولویت اجرا در 6 یا هفت روستای 

شهرستان برنامه ریزی می شود.
عبدی به امضای تفاهم نامه بنیاد برکت با چهار 
دستگاه بهزیستی، تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
جهاد کشاورزی و ارتباطات در سطح کان اشاره کرد و 
افزود: اعتبارات در حوزه بهزیستی از منابع تبصره17 
جذب می شود و متقاضیان طرح ها در این دستگاه 
طی دو تا سه هفته آینده به مرحله بانک می رسند.

وی با اشاره به اینکه در استان در قالب طرح فراز در 
سطح وسیعی برای باغ های انگور خراسان شمالی 
شــرایــط پــرداخــت تسهیات در قالب طرح های 
اشتغال زایی بنیاد برکت فراهم شده است، اظهار 
کرد: فــاروج نیز از این فرصت با توجه به باال بودن 
سطح زیر کشت این محصول می تواند برخوردار 
شود که به جهاد کشاورزی برای معرفی متقاضیان 

فرصت داده شده است. 

تقدیر از پروژه شرکت آبفا مشهد 
در »انرژی گلوب« 

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب مشهد گفت: 
ــاضــاب مشهد در  ــروژه منتخب شرکت آب وف پـ
مراسم جایزه انرژی گلوب ایران 2022 مورد تقدیر 
قرار گرفت. به گــزارش روابــط عمومی آبفا مشهد، 
مهندس حسین اسماعیلیان در این زمینه افزود: 
پیرو فراخوان دفتر منطقه ای بنیاد جهانی انرژی 
ــران در راستای شناسایی و جــذب پــروژه هــا و  در ای
طرح های پایداری کشور، پروژه منتخب این شرکت 
با عنوان »تولید محصول سبز از پسماند جامد 
تولیدی تصفیه خانه های فــاضــاب مشهد« در 
رقابت جایزه انرژی گلوب ایران 2022 در گروه زمین، 
طبق ارزیابی هیئت داوران، به پاس تاش های این 
شرکت در زمینه پایداری، موفق به اخذ گواهی تقدیر 
از سوی بنیاد جهانی انرژی شد. گفتنی است طی 
ــروژه در هفت گروه  ایــن فــراخــوان در مجموع 311پـ
ــرژی، آب، هوا ، جوانان، استارت آپ های  زمین، ان
پایدار و ساختمان های پایدار توسط هیئت داوران 
مورد ارزیابی قرار گرفتند و 22پروژه به عنوان نامزد 

بهترین ها و 19 پروژه برای تقدیر انتخاب شدند. 

روزهایی که خراسان شمالی به سرزمین هزاران 
چشمه مــعــروف بــود بــه خــاطــره مــی پــیــونــدد و 
خشکسالی در این دیار به قدری ملموس است 
که به عقیده کارشناسان 84درصد این خطه با 

این بحران رونده مواجه است.
کاهش نــزوالت آسمانی این استان را با بحران 
ــرده و ایــن پدیده  جــدی خشکسالی مــواجــه ک
چنان شدت گرفته است که بعضی از مناطق 
روستایی با کمبود آب آشامیدنی و خشک شدن 
زمین های کشاورزی مواجه شده اند و برای آب 
آشامیدنی خانوار و حتی دام هایشان وابسته به 
تانکرها شده اند و اکنون تنها منبع تأمین آب در 

برخی روستاها تانکر است.
ــاســان، افـــت مــنــابــع آب در  ــارشــن بـــه گــفــتــه ک
دشت های خراسان شمالی بیش از 50سانتیمتر 

بــرآورد شده به طــوری که هشت دشت استان 
ممنوعه و ممنوعه بحرانی است و سه دشت 
آزاد نیز ظرفیت های الزم را بــرای برداشت آب 
ندارند و هم اینک 50درصــد کشتزارهای آبی و 
باغی استان با تنش آبی مواجه است که این 
وضعیت بــه علت کــاهــش بــارنــدگــی هــا ایجاد 
شـــده و خــشــک شـــدن مــنــابــع آب و اســتــمــرار 

خشکسالی ها موجب شــده تــا  300 روستا با 
تنش آبی مواجه باشند.

ــای اســـتـــان بـــه طـــور مــتــوســط رقــم  ــوان هـ ــخـ آبـ
70میلیون مترمکعب کسری مخزن در هر سال 
را نشان می دهد و 238 روستای این استان را با 
تنش آبی مواجه کرده است. هم اکنون 93روستا 

آبرسانی سیار می شوند.

تلنگرتلنگر

  84درصدازپهنهخراسانشمالی
بابحرانخشکسالیمواجهاست

 رویای آب
 در سرزمین 

»هزار چشمه«
 

ط
/4
01
02
01
6 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

ج
/1
41
06
65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/4
01
01
71
4

نقاشی گلستان رنگ روغنی، 
پالستیک، آکرولیک بتونه کناف

تعمیرات، پایین ترین قیمت
09152020678-09158080678

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/4
01
00
22
0

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/4
01
00
58
6

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265

ج
/4
01
01
91
7

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

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

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

09155597618-37532823

ط
/1
41
14
07

گازرسانی

عالی ومناسب
تعمیرات بنایی 

وبازسازی 
بناهای قدیمی 
09151118806

دفترمهندسی معماری نیکخو

ج
/1
41
24
67

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
04
61

خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت

ج
/4
01
02
23
5

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
41
24
56

خریدار عادالنه

پ
/1
40
42
53

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

پ
/1
40
42
52

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

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش
تجاری و اداری

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی



 مرگ دو نفر 
 در پی تصادف

 با کامیون
سرهنگ رضایی 

رئیس پلیس راه 
خراسان جنوبی 

گفت: برخورد 
یک دستگاه 

موتورسیکلت با 
یک دستگاه کامیون 

روز گذشته در 
کیلومتر37 محور 

قاین - گناباد، 
سبب جان باختن 

راکب و ترک نشین 
موتورسیکلت شد که 

علت آن بی توجهی 
به جلو از سوی راکب 

موتورسیکلت بود.

خبرخبر

رئــیــس پلیس فــتــا خــراســان 
رضــــــــوی از شـــنـــاســـایـــی و 
دستگیری دو نفر خبر داد که 
اقدام به برداشت غیرمجاز از 
کیف پول ارز دیجیتال دوست 

قدیمی خود کرده بودند.

دوستانی که از دشمن هم بدتر شدند ◾
به گــزارش قــدس، سرهنگ جــواد جهانشیری 
اظهار کــرد: یکی از شهروندان با ارائــه مرجوعه 
قضایی به این پلیس مدعی شد مبلغ 400 میلیون 
تومان از کیف پــول ارز دیجیتال وی به صورت 

غیرمجاز برداشت شده است.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در ادامه افزود: 
کارشناسان پس از بررسی و اقدام های فنی الزم 
دریافتند متهم یا متهمان با در اختیار داشتن 
رمــز عبور به مقصود خــود دســت یافته اند که 
با تحقیقات بعدی سرنخ هایی از متهم اصلی 
روی میز کارشناسان پلیس فتا قــرار گرفت و با 
هماهنگی قضایی این فرد به همراه همدستش 

دستگیر و به مقر پلیس فتا منتقل شدند.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: متهم ردیف 
اول در مواجهه با ادله فنی بزه خود را پذیرفت 
و اعتراف کرد با همدستی دوست مشترکشان 
پس از دعوت شاکی به خوابگاهشان؛ نیمه شب 
با روشن کردن لپ تاپ او رمز ارزهای شاکی را به 
ــد. متهمان در  کیف پــول دیگری انتقال داده انـ
ادامه همچنین مدعی بودند همه رمزارز هایی که 
به صورت غیرمجاز برداشت نموده اند، به حساب 
شاکی عــودت خواهند داد. درنهایت متهمان 
راهی دادسرا شدند و پرونده این اقدام هم برای 

تعیین تکلیف روی میز مقام قضایی قرار گرفت.
سرهنگ جهانشیری افـــزود: کــاربــران فضای 
مجازی نخستین کاری که برای امنیت دارایی 

ارزدیجیتال باید انجام دهند این است که مراقب 
اطالعات شخصی خود باشند و رمز عبور خود 
را در اختیار هیچ کس نگذارند. اگر فردی به کلید 
خصوصی )Privaite key( و کلمات بازیابی 
کیف پول شما دسترسی داشته باشد، می تواند 
در هر کجای دنیا که باشد به موجودی کیف پول 
شما دســت پیدا کــرده و درخصوص برداشت 
دارایــی هــایــتــان و یــا انتقال بــه کیف پــول دیگر 

اقدام نماید.
ــردم هـــشـــدار داد:  ــ ــن مــقــام مــســئــول بـــه مـ ــ ای
به هیچ عنوان اطالعات محرمانه مانند رمز عبور 

کیف پول و اطالعات کاربری خودتان در صرافی ها 
را در اختیار دیگران قــرار ندهید، به یاد داشته 
باشید هیچ کس، حتی نزدیک ترین دوستانتان 
نمی توانند به اندازه خود شما در برابر محافظت 

از دارایی هایتان هوشیار باشند.

بیعانه پیش از دیدن کاال ممنوع ◾
رئیس پلیس فتا خــراســان رضــوی در ادامـــه از 
شناسایی و دستگیری عامل کــاله بــرداری از 19 
تن از کاربران فضای مجازی در سایت دیــوار در 

پوشش اجاره باغ ویال خبر داد.

سرهنگ جهانشیری در تشریح ایــن خبر هم 
گفت: با مراجعه چند تن از شهروندان به مقر 
پلیس فتا اســتــان درحــالــی کــه دســتــور قضایی 
در دست داشتند، مدعی بودند از طریق واریز 
بیعانه به حساب فردی در سایت دیوار برای اجاره 
باغ ویال مورد کاله برداری واقع شده اند که رسیدگی 
به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا 

استان قرار گرفت.
ــورت گرفته  ــا اقـــدام هـــای صـ ــه داد: ب وی ادامــ
توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد 
مالباختگان با رؤیت تصاویر باغ اجــاره ای که 
در یک آگهی سایت دیوار درج شده بود، برای 
ــالی مـــورد نظر در ایـــام تعطیالت  ــاغ وی رزرو ب
عیدفطر مبلغی از 200هزار تا 800هزار تومان به 
حساب اعالم شده از سوی فرد کالهبردار واریز 
نموده اند و پس از واریز، فرد آگهی دهنده دیگر 

پاسخگوی آن ها نبود.
ایــن مقام سایبری افـــزود: کارشناسان پلیس 
فتا پس از بررسی های الزم سرنخ هایی از عامل 
کاله برداری کشف و با انجام اقدام های فنی فرد 
مورد نظر را در محل سکونت خود شناسایی و با 

هماهنگی قضایی دستگیر کردند.
سرهنگ جهانشیری تصریح کرد: متهم جوان با 
انگیزه کسب منفعت مالی با انتخاب یک سری 
تصاویر از باغ های مشهد دست به فریب کاربران 

سایت دیوار زده بود.
وی گفت: بــا توجه بــه عــودت وجــه بــه حساب 
مالباختگان، متهم برای کسب تکلیف نهایی به 

همراه مستندات موجود به دادسرا اعزام شد.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در این زمینه نیز 
به کاربران فضای سایبری توصیه کرد: به منظور 
پیشگیری از هرگونه کاله برداری، پیش از مشاهده 
حضوری محل و صحت سنجی آگهی داده شده 

از واریز هرگونه وجهی پرهیز کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از دستگیری دو نفر در حوزه ارز دیجیتال خبر داد

 خیانت دوستان قدیمی 
برای سرقت 400 میلیونی 

خبر
 استاندار خراسان رضوی 

پس از بازدید از چند نانوایی در مشهد عنوان کرد

 برخورد جدی 
با متخلفان عرضه نان

استاندار خراسان رضوی از چند نانوایی در سطح 
شهر و حاشیه شهر مشهد بازدید کرد و هشدار داد 
برخورد جدی با متخلفان این حوزه همچنان ادامه 
خواهد داشت. در این بازدید نظری پس از بررسی 
عملکرد این نانوایی ها، دستورهایی برای تسهیل در 
ارائه خدمات به مردم داد. استاندار خراسان رضوی 
اظهار کرد: با هرگونه تخلفی در زمینه عرضه نان به 
صــورت جــدی برخورد می شود و اجــازه نمی دهیم 

مشکلی برای تأمین نان مردم به وجود بیاید.
به گــزارش تسنیم، نظری با بیان اینکه واحدهای 
نانوایی باید در عرضه نان و اجرای قانون درست عمل 
کنند، ادامه داد: تمامی واحدها باید براساس سهمیه 
آرد دریافتی عرضه کامل داشته باشند ضمن اینکه 
بازرسان به طور مستمر از نانوایی ها بازدید می کنند 
و درصــورت مشاهده تخلف، بــدون هیچ اغماضی 

برخورد شدید قانونی صورت می گیرد.
وی تأکید کرد: هیچ مشکلی برای تأمین نیازهای مردم 
وجود ندارد و تمامی کاالهای اساسی به اندازه کافی 
در استان موجود است. استاندار خراسان رضوی 
دستور تشویق و نیز لغو پروانه فعالیت و سپردن کار 
به افراد دارای صالحیت برای شماری از این واحدها 
را صادر کرد. در چند روز گذشته با افزایش قیمت آرد 
صنعتی و نیز اجرای طرح مردمی سازی اقتصاد شاهد 
اختالل در عرضه نان سنتی، تعطیلی خودسرانه 
برخی نانوایی ها و نیز افزایش تخلف هایی همچون 
گران فروشی و کم فروشی در این واحدها در شهر 

مشهد و ایجاد اختالل در عرضه نان بوده ایم.

 توزیع 20هزار جلد کتاب 
در روستا های محروم فریمان 

به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی، 
طرح توزیع 20هزار جلد کتاب در روستا های محروم 
شهرستان فریمان آغاز شد.به گزارش صداوسیما، 
رئــیــس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
فریمان گفت: این طرح در سه مرحله تا پایان امسال 
انجام و با همکاری نیکوکاران و خیران کتاب 20هزار 
جلد کتاب در عناوین دفاع مقدس، روان شناسی، 
قرآنی، علمی و... در روستا های دورافتاده و محروم 

شهرستان فریمان توزیع می شود.
محمدباقر قــادری با تشکر از همراهی و همکاری 
بخشداران و دهیاران شهرستان فریمان گفت: در 
مرحله نخست این طرح که از روز گذشته آغاز شده، 

۵هزار جلد کتاب در 20 روستای هدف توزیع شد.
از 14۷روستا و آبــادی شهرستان فریمان فقط یک 
روستا )قلعه نو فریمان( کتابخانه دارد که با اجرای 
کامل ایــن طــرح 40روســتــای شهرستان از نعمت 

داشتن کتاب بهره مند می شوند.

در شهر3
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کشف 40 تن حبوبات احتکار شده توسط مرزبانان هنگ سرخس 
فرمانده مرزبانی خراسان رضــوی گفت: 41 تن حبوبات 
احتکاری توسط مرزبانان هنگ سرخس کشف و ضبط شد.
به گزارش قدس، سردار مجید شجاع افزود: در راستای 
مبارزه جدی با احتکارکنندگان کاال های اساسی و در پی 
کسب اخبار واصله مبنی بر نگهداری و احتکار حبوبات 

در یک سردخانه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
اطالعاتی و عملیاتی مرزبانان قرار گرفت.

وی گفت: مرزبانان با اشرافیت اطالعاتی انبار مورد نظر 
را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی انبار را 

مورد بازرسی قرار دادند.

سردار شجاع خاطرنشان کرد: مرزبانان هنگ سرخس 
پس از بازرسی محل موفق شدند 41 تن انواع حبوبات 
شامل عدس، لوبیا و... را که در محل سردخانه دپو شده 

بود کشف کنند. 
ــاره بــه اینکه ارزش اقــالم مکشوفه بیش از  وی بــا اشـ

18میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم 
حبوبات را از کشور همسایه با ارز دولتی وارد کشور کرده 
تا به مصرف هموطنان برساند، اما متأسفانه این کار را 
نکرده بود. ازاین رو پس از قرائت حکم قضایی در حضور 

نماینده دولت انبار مورد نظر پلمب شد. 

خط قرمز
    کشف ۶۹ تن روغن خوراکی احتکاری

 در مشهد
۶۹ تن انواع روغن خوراکی انبارشده و خارج از 

شبکه توزیع در مشهد کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی به 

صداوسیما گفت: تیمی از کارآگاهان پلیس امنیت 
اقتصادی استان به همراه بازرسان اداره صنعت، 
معدن و تجارت و مأموران اداره جهاد کشاورزی 

این مقدار روغن خوراکی را در بازرسی از چند 
انبار یک شرکت مواد غذایی در شهر مشهد کشف 

کردند.
سرهنگ حسین جوانبخت افزود: ارزش ریالی 

روغن های کشف شده 4۱ میلیارد و 400 میلیون 
ریال برآورد شده است و در این خصوص یک متهم 

با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان 
رضوی افزود: مبارزه با احتکار و قاچاق کاال از 

اولویت های اصلی نیروی انتظامی است و پلیس 
با قاطعیت با هرگونه قانون شکنی و اخالل در بازار 

برخورد می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
درخــصــوص شایعه های افــزایــش قیمت برنج و 
گوشت قرمز، اظهار کرد: مردم نگران نباشند؛ این 
اقــالم افزایش قیمت نخواهد داشــت و بــرای رفع 
نگرانی مردم از امروز 9۵0 تن برنج تنظیم بازار کم کم 

به بازار تزریق خواهد شد.
مهدی جعفری در یک نشست خبری در زمینه 
افزایش قیمت کاالهای اساسی و مشکالت مطرح 
شده، گفت: افزایش قیمت فقط روی چهار قلم کاال 
شامل »مــرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات« اعمال 
شده است و مابقی مایحتاج مردم مشمول هیچ 

افزایش قیمتی نخواهد شد.
ــزود: مــردم با هجوم خود  به گــزارش ایسنا، وی اف
برای خرید ولع ایجاد کرده و موجب افزایش قیمت 
کاالها می شوند. عرضه و تقاضا قیمت را مشخص 
می کند وقتی تقاضا بیش از حد باشد تولیدکننده 
اقدام به افزایش قیمت کاالی تولیدی خود می کند.

وی با بیان اینکه گوشت قرمز در دو روز گذشته 
عرضه نشده است، یادآور شد: تولیدکننده قصد 
افزایش قیمت دارد اما تاکنون برای گوشت قرمز 
هیچ افزایش قیمتی تعیین نشده است. عرضه 
و تقاضا، قیمت را مشخص می کند و مردم نباید 
به شایعه ها دامن زده و با هجوم خود برای خرید 

موجب افزایش قیمت شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
با بیان اینکه مــردم تقاضای کــاذب ایجاد کــرده و 
موجب افــزایــش قیمت برخی کاال ها می شوند، 
خاطرنشان کرد: پس از شروع این جراحی اقتصادی 
و افــزایــش قیمت چهار قلم کـــاالی اعـــالم شــده، 
براساس تصمیم و اعالم ستاد تنظیم بازار کشور 
روغن های موجود در کارخانه ها به قیمت روز عرضه 

می شوند.
جعفری با بیان اینکه از امروز روغن با درج قیمت 
روز در استان توزیع می شود، افزود: برای جلوگیری 

از دو نرخی شدن قیمت و جلوگیری از صف و 
ایجاد نارضایتی مردم، روغن موجود در کارخانه ها 
و... باوجود درج قیمت قدیم با قیمت جدید به 

فروش می رسد.
وی یادآور شد: با توجه به مشخص بودن موجودی 
روغن عمده فروشی ها و کارخانه ها در سامانه جامع 
انبارها، دولت مابه التفاوت قیمت را از کارخانه ها 
و... دریافت کرده است و به همین دلیل منعی برای 
فروش روغن های قدیم با قیمت جدید وجود ندارد.

خبر روزخبر روز

توزیع 950 تن ارزاق در خراسان جنوبی

 برنج 
 و گوشت قرمز 

گران نخواهد شد
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تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری
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09153184405
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

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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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1

40
58

58

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای غالمحسین یدی

 مس��ئول دفتر مش��اور ام��الک به ش��ماره عضویت 
8770

 به نشانی: آزادشهر نبش جالل آل احمد 43
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از ش��غل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق 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: 09151184108

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سیدجلیل حسینی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 518
 به نشانی: الهیه بین مجیدیه 12 و 14

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از ش��غل خود را 
دارند لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت جهت تس��ویه 

حس��اب حداکث��ر ظرف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگه��ی به محل 
فوق الذک��ر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح 
اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت 
خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و 

ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153039037
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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31 آموزشگاه های
تخصصی

مشاغل گوناگون

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن
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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 سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم



   اجرای 
۱۱۷طرح 
احیای قنوات در 
خراسان جنوبی   
مهدی هنری، رئیس 
بسیج سازندگی 
خراسان جنوبی با 
بیان اینکه در سال 
گذشته ۱۱۷ پروژه 
شامل قنات، استخر و 
کانال بتنی در استان 
انجام شد، گفت: 
میزان رشد و آبدهی 
برخی قنوات به 
سبب تثبیت، احیا، 
مرمت و بازگشایی 
آن ها دو برابر شده 
است .

اهدای عضو

اهدای عضو 
معلم خراسانی 
به چندبیمار

اعضای بدن معلم 
فداکار پس از مرگ 
مغزی به چند بیمار 
نیازمند اهدای عضو 
جان دوباره بخشید.
به گزارش روابط 
عمومی آموزش وپرورش 
خراسان شمالی٬ 
اهدای اعضای بدن 
مرحوم شیرهللا یزدانی، 
فرهنگی بازنشسته به 
چند بیمار محتاج پیوند 
جان دوباره بخشید.
پس از اعالم مرگ مغزی 
زنده یاد شیرهللا یزدانی 
از سوی پزشکان، در 
اقدامی خداپسندانه 
و با رضایت خانواده 
اعضای بدن این 
فرهنگی بازنشسته 
پس از اعزام به 
بیمارستان های مشهد 
مقدس به چند بیمار 
نیازمند اهدا شد.
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افقی ◾
ــردان مــجــمــوعــه تــلــویــزیــونــی  ــ ــارگـ ــ  1. کـ
»دودکش1« 2. صفحه اینترنتی – نومید 
– پاکت لباس – کاربر رایــانــه ای 3. امــر – 
کاهش – از ملزومات پنچرگیری 4. آبجی 
– پله اتوبوس - لحظه 5. شهرنشینی – 
عنصری شیمیایی - یومیه 6. نوعی کاغذ 
نامرغوب – شهری در آذربایجان شرقی 
ــی – مــرغ  ــ ــای ــ - فــلــز چــهــره 7. رود اروپ
سعادت – زدنی بهانه گیر - ریه 8. حیوان 
عظیم الجثه – ماسوله خراسان رضوی – 
دایه – برج مخابراتی 9. آوای شیر – واحد 
واکسیناسیون – جواب عروس خانم – نت 
منفی 10. فرزند رود – از همسران پیامبر 
گرامی اسالم – سمت راست 11. مقروض – 
الهه آفتاب مصر باستان - طوالنی 12. بوی 
رطوبت – مطلبی را در دل کسی افکندن – 
از نزوالت بابرکت آسمانی 13. پیر – روشی 
بــرای طبخ برنج – بی باک 14. نامور – در 
گرمابه از تن بزدایند – عامل تکثیر قارچ ها 

– پیشوند نداری 15. از زیراندازها – شهر 
بندری و استانی در ترکیه

عمودی ◾
 1. بــاادب – سبزی پرخاصیت خورشتی 
– گلی زیبا با خواص دارویــی که طبیعتی 
سرد دارد 2. زندان – درنگ کردن - دیواره 
ــه خــربــزه و هــنــدوانــه و امــثــال آن-  ــ 3.دان
بیماری پارکینسون - برنده 4. تپه های 
محل تمرین بازیکنان تیم پرسپولیس در 
دهه 70- واحــد مراقبت بعد از بیهوشی 
5. سرگشته -  جــذب و کشش- وسیله 
6.چاشنی دوطــرفــه – شیار درونـــی لوله 
تفنگ – عصب – شــب روســتــا 7. نــژاد 
ایرانی – آبــروفــروش ترحم طلب – طنین 
صـــدا 8 . مــدفــن امـــام عــلــی)ع( – دامــن 
مختصر – پــایــیــن – از خـــواب افـــزارهـــا 
9.واحدی در حجم مایعات و گازها – سخن 
و گفته – هرچیز فرعی که از اصل جداشده 
باشد 10. پزشکی – کشوری در لبنیات 

– گوشه جسم – پسوند جمع فارسی 
11.مــوشــک ضدتانک – نــادانــی - باتالق 
12. لقب اسکوالری سرمربی اسبق تیم 
ملی فوتبال برزیل – فیلمی محصول سال 
2004 و به کارگردانی »جو جانستون« 
13. روز تازی – جنگ و نبرد – از پرندگان 
سخنگو 14. لسانی – رفیق شفیق قفل 
– بیماری خطرناک کلرا 15. عریان – بزرگ 

- هم نشین
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 1 ش ا ه س ل ط  ا ن ح  س ی  ن   ت ب
 2   ک ا ه و   ا ف ن د   ا ک ب ر
 3 ز و ر و   ج  ا ل ب   ه ی  ج  ا ن
 4 ر   د ل م ه   ه ل ی  م   ک ر ا
 5 د ا   ت ل ا ش   ی  و ز ی    ک م
 6 ا ل ک   ا ن ا ر   م ا ر ک   ه
 7 ل و ت و س   ت ب ر ی  د   و ا  

 8 و ا ی  ر   ت و  ز ه   ر ی  س ک
 9   ن ر   گ  ا ن د و   م د ی  و م
 10 ط    ا م ا ن   ل م ا ز   ک ا ر

 11 ا م   ت ر ک ش   ه ی  م ه   ن ش
 12 ل ی  س   س ر ک ش   ا ن ا ت   ک
 13 ب ا ت و ن   ی  ب ا ب   ر ی  ا ن
 14 ا م ی  د   ر ب ا ب   گ  و ه ر  

 15 ن ی    ا ن س ا ن و س ر ن و ش ت
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ــه گفته مــتــولــیــان اســتــانــی جــشــنــواره ملی  ب
ــاالب کــجــی نــمــکــزار  ــ مــجــســمــه هــای نــمــکــی ت
نهبندان در اسفند سال جاری برگزار می شود.

جشنواره تاالب کجی نمکزار نهبندان هشت 
دوره به صورت استانی و شهرستانی برگزار شده 
است و از سال 96 این جشنواره ملی شد و در 
دو بازه 96 و 97 برگزار شد و هنرمندان از سراسر 

کشور در این جشنواره حضور پیدا کردند.
با آغاز کرونا برنامه جشنواره نیز تعطیل شد 
و با کاهش کرونا قرار بر برگزاری جشنواره در 
فــروردیــن و اردیبهشت  ســال جــاری بــود ولی 

اتفاق نیفتاد.
ــرده بــود  ــ ــدار ســابــق نــهــبــنــدان اعــــالم ک ــان ــرم ف
ــرگــزار  جــشــنــواره در بــهــمــن ســـال گــذشــتــه ب
می شود، مردم و گردشگران منتظر بودند ولی 

برگزار نشد.
محمود رمضانی، سرپرست اداره فرهنگ و 
ارشـــاد اســالمــی خراسان جنوبی اظــهــار کــرد: 
متولی اجرای جشنواره اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان است و فرماندار نباید قولی در 

این زمینه می داد.
وی بــا بــیــان اینکه مــا بنا داشــتــیــم جشنواره 
در طــول فــروردیــن و اردیبهشت برگزار شود، 
تصریح کرد: زیرساخت هایی برای برگزاری نیاز 

است، که فراهم نشد.
ــاد اســالمــی   ســرپــرســت اداره فــرهــنــگ و ارشــ
ــان ایــنــکــه یــکــی از  ــیـ خـــراســـان جـــنـــوبـــی بـــا بـ
زیرساخت های مــورد نیاز آب کافی در تاالب 
است، یادآور شد: اواخر سال و اوایل سال جاری 

باران نیامد و زمینه فراهم نبود تا برگزار شود.

وی بهترین زمان برگزاری جشنواره را از اسفند 
تا اواخر اردیبهشت  عنوان کرد و یــادآور شد: 
زمان برگزاری تغییر کرده و به اسفند ماه موکول 

شده است.
وی بــا اشـــاره بــه اینکه اداره فرهنگ و ارشــاد 
ــدارد، خــاطــرنــشــان کــرد:  ــ نهبندان مسئول ن
ــا هــمــکــاری فــرمــانــدار  ــه زودی ب امــیــد اســـت ب

تعیین تکلیف شود.

کافه هنرکافه هنر

اسفندسالجاریبرگزارمیشود

جشنواره 
مجسمه های نمکی 

تاالب کجی

مردان آسمانی

خبر

روزهــای گردوغباری خراسان 
جنوبی از ابتدای سال جاری 
بـــه صــــورت مــیــانــگــیــن چند 
ــن  بـــرابـــر شـــده کـــه ایـــن مــارات
نــشــان دهــنــده زنـــگ خطری 
مــهــم بــــرای پــیــگــیــری جــدی 
ــرای طــرح هــای مقابله بــا این  مسئوالن در اجـ

پدیده است.
پدیده گردوغبار نه تنها معضالت زیست محیطی 
به همراه دارد بلکه در بخش سالمت جسمی 
جامعه، کــشــاورزی، اقتصاد و مسائل دیگر نیز 
نقش مهمی ایفا می کند که از اواخر سال گذشته 
و در دو ماه ابتدای سال جاری با روند رو به رشد 

گردوغبار در خراسان جنوبی مواجه بودیم.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی در گفت وگو 
با خبرنگار مهر گفت: میزان بارندگی از ابتدای 
مــهــر1400 تاکنون که ســال زراعـــی آبــی نامیده 
می شود، 81 میلیمتر بــوده که نسبت به سال 
گذشته 3/5درصــــد افــزایــش داشـــت و البته 
ــان مشابه در بلندمدت  نسبت بــه مــدت زمـ

26درصد کاهش بارندگی داشتیم.
عــلــیــرضــا خـــنـــدان رو تــصــریــح کــــرد: بـــا وجـــود 
بارندگی های به نسبت خوب سال زراعــی، اما 
شاهد افــزایــش روزهـــای گردوخاکی در استان 
بودیم که از ابتدای سال جاری تاکنون به صورت 
میانگین کل استان هفت روز گردوخاک بود که 

سال گذشته این رقم سه روز بود. 
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی دو دلیل 
برای افزایش گردوغبار با وجود بارندگی های سال 
گذشته برشمرد و گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون بارندگی چندانی نداشتیم و به دلیل 
ادامــه رونــد خشکسالی 20ســال گذشته با هر 

بادی شاهد گردوغبار هستیم.
وی تأکید کرد: با توجه به بارندگی های سال زراعی 
امــســال و گــرم تــر شــدن هــوا در تابستان تعداد 

روزهای گردوغباری نیز افزایش خواهد داشت.
به گفته وی در این سال ها طرح های آبخیزداری 
و مقابله با بیابان زایی خوبی اجرایی شده ولی 
موضوع چرای بی رویه دام در مراتع خود موجب 

فقر مراتع و افزایش گردوغبار می شود.

جوالن  گردوغبار در یک سوم مساحت استان ◾
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت 
محیط زیست خراسان جنوبی نیز در این باره 
گفت: سطح کانون های فرسایش بادی استان 
5میلیون و 173 هزار و 597 هکتار است که یک 

سوم مساحت استان را شامل می شود.
فاطمه دعاگویان تصریح کرد: براساس تحقیقات 
ستاد ملی حفاظت محیط زیست ساالنه از این 
کانون ها 729هــزار تُن گردوغبار تولید می شود. 
براساس داده هــای ایستگاه های سنجش کیفی 
هوا که مقایسه ای بین 6 ماهه اول ســال99 با 6 
ماهه اول سال 1400 داشته ایم روزهای گردوغباری 

افزایش دو برابری داشته است.
به گفته وی، اما براساس مقایسه سال 1400 با 1401 
در پنج ایستگاه که در چهار شهرستان بیرجند، 
زیرکوه، سرایان و نهبندان قرار دارند، شاهد افزایش 
روند گردوغبار بودیم که فقط در ایستگاه زیرکوه به 
دلیل نبود هیچ قطعی و خرابی در ثبت داده ها، در 
کل سال 24 روز نامطلوب داشت ولی از ابتدای سال 

1401 تاکنون 11 روز ثبت شده است.
دعاگویان با بیان اینکه 35کانون بحران فرسایش 
بادی در خراسان جنوبی ثبت شده است، اظهار 

کرد: به دلیل وجود خشکسالی، کاهش بارندگی و 
تغییرات اقلیمی در کشور و جهان شاهد افزایش 

کانون های بحران فرسایش بادی هستیم.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت 
محیط زیست خراسان جنوبی باال بودن تبخیر 
و کــاهــش رطــوبــت دمـــا، خشکسالی، سرعت 
زیــاد بادهای فرساینده و متأثر بــودن خراسان 
جنوبی از بادهای 120روزه را دلیلی بر تداوم پدیده 

گردوغبار و روند رو به افزایش آن دانست.
دعاگویان بیان کرد: از سال 96 اعتبارات خوبی 
از صندوق توسعه ملی در این زمینه پرداخت 
شــده اســـت، چــراکــه ازجمله اســتــان هــای رتبه 
یک غبارخیز کشور هستیم ولی برای دریافت 
اعتبارات خــاص نیاز به پیگیری سازمان ها و 

دستگاه های اجرایی است.

 پیشنهاد اعتبارات ۷۰۰ میلیارد ریالی  ◾
برای سال جاری

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
جنوبی هــم در زمینه اقــدام هــای انــجــام شده 
گفت: به منظور کاهش اثرات منفی بیابان زایی 
و جلوگیری از پیشرفت آن در خراسان جنوبی 
تــاکــنــون فــعــالــیــت هــای مــتــعــددی نظیر تهیه 
طرح های بیابان زدایی به مساحت یک میلیون 

و 740 هـــزار هکتار در قالب 28 طــرح صــورت 
گرفته است.

ــه کـــرد: همچنین  ــادی اضــاف ــصــرآب علیرضا ن
نهال کاری بیش از 150هـــزار هکتار، بذرکاری 
13هـــزار و 876 هکتار، مدیریت روانــاب هــای 
سطحی بیش از 30 هــزار هکتار، مالچ پاشی 
هزارو300هکتار و … از دیگر برنامه هایی است 

که در این مسیر انجام شده است.
به گفته وی برای سال 1401 نیز در قالب عملیات 
پیشنهادی اعتباری حدود 700 میلیارد ریال به 
منظور اجــرای 10هــزار هکتار عملیات مقابله با 

بیابان زایی پیشنهاد شده است.
نصرآبادی بیان کرد: بیابان زایی پس از دو چالش 
تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین به عنوان سومین 
چالش مهم جهانی در قرن21 محسوب می شود 
و خراسان جنوبی با قــرار داشتن روی کمربند 
خشک و نیمه خشک نیمکره شمالی دارای 
ذخایر منابع آبی بسیار ضعیف و نزوالت جوی 
کم، تبخیر سالیانه بسیار شدید و میزان پوشش 
گیاهی اندک است به همین دلیل شاهد روند رو 

به افزایش این پدیده در استان هستیم.
بــه گفته وی پیامدهای بــیــابــان زایــی بــر منابع 
طبیعی خراسان جنوبی شامل از بین رفتن توان 
ــی، تشدید  زیست  محیطی و اقتصادی اراضـ
فرسایش بادی، افزایش ریزگردها و طوفان های 
گردوغبار، نابودی پوشش گیاهی مراتع و تبدیل 
این مناطق به اراضــی بیابانی، کاهش کیفیت 
و کمیت آب های سطحی و زیرزمینی و کاهش 
حاصلخیزی خاک است. نتیجه این پیامدها 
تشدید فقر در مناطق خشک و بیابانی و افزایش 

بیکاری و مهاجرت است.
نکته مهم اینجاست که زنگ خطر این پدیده از 
مدت ها پیش به صدا درآمده و اکنون به وضعیت 
بحرانی رسیده و نیاز است در برنامه های اجرایی 
و اعتبارات بازنگری دیگری انجام شود و همه 
مسئوالن و دستگاه های اجرایی با همکاری هم، 
گامی برای کاهش این روند رو به افزایش بردارند 
تا ایــن مشکل نیز دردی بر دردهــای دیگر این 

خطه مرزی وارد نکند.

باوجوداعتباراتمناسبتعدادروزهایغبارآلوداستانچندبرابرشدهاست

جوالن ریزگرد ها در خراسان جنوبی

خبر خبر 
کوتاهکوتاه

رونمایی از مجسمه »سوگ سهراب« در مشهدبستری شدن ۷8 بیمار کرونایی در خراسان شمالی 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: 
اکنون 78 بیمار کرونایی در بیمارستان های سراسر 

استان بستری  هستند.
سیدجواد پورنقی اظهار کرد: در 24 ساعت منتهی به 
چهارشنبه 23 بیمار جدید کرونایی در بیمارستان های 
استان بستری شدند که در ایــن مــدت یک بیمار نیز 

جان باخت.
پــورنــقــی تصریح کـــرد: ابــتــال بــه کــرونــا بــا عــالئــم شبیه 
سرماخوردگی افــزایــش داشته اســت که همچنان به 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی و واکسیناسیون 
توصیه می شود.افراد دارای این عالئم خود را قرنطینه 

کنند و دستورالعمل های بهداشتی را جدی بگیرند.

همزمان با روز نکوداشت فردوسی، مجسمه »سوگ 
سهراب« در بوستان ملت مشهد رونمایی شد.

ــزارش خــبــرگــزاری صــداوســیــمــا، مــعــاون فرهنگی  بــه گـ
سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گفت: 
این مجسمه برنزی به ارتفاع 3/5 متر اثر استاد هاشم 
شفیع اســت که بــرای ساخت آن 350 میلیون تومان 

هزینه شده است.
یوسف اسماعیل زاده افــزود: ساخت مجسمه سوگ 
ســهــراب یــک ســال طــول کشیده اســت و از مجموعه 
یادمان های داستان های شاهنامه است که در راستای 
آشنایی بیشتر مردم با این داستان ها و حماسه سرایی 

فردوسی بزرگ در مشهد نصب شده است.

ورزش
    نخستین بانوی کوهنورد 

خراسان شمالی فاتح اورست شد
دبیر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی 

خراسان شمالی از فتح قله اورست توسط 
نخستین بانوی کوهنورد خراسان شمالی 

خبر داد.
موسی یزدان پناه اظهار کرد: افسانه 

حسامی فرد، بانوی کوهنورد خراسان شمالی، 
۲۴اردیبهشت ۱۴۰۱ به همراه شرپای خود 

توانست قله اوررست را فتح کند.

وی ادامه داد: صعود به قله اورست ۴۵روز 
تا دو ماه زمان نیاز دارد و حسامی فرد از ۱۷ 

فروردین عازم دماوند و پس از اقامت و اردوی 
یک هفته ای برای آمادگی صعود، عازم اورست 

شده بود.

دبیر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
خراسان شمالی افزود: حسامی فرد از 

کوهنوردان خراسان شمالی و کشور است که 
سال گذشته به قله مرتفع ماناسلو کشور نپال 

صعود کرد.

سردار شهید مهدی شوشتری
والدت : 1343/11/09

شهادت: 1365/02/29
محل تولد: فاروج

محل شهادت: مهران
شهید مهدی شوشتری 9 بهمن 1343 در فاروج 

در خانواده ای پاک و مؤمن به دنیا آمد. 
وی در پــرش ارتــفــاع مقام نخست را در سطح 
منطقه داشت و به لحاظ قد رشيدی كه داشت 
عضو تيم واليبال فاروج هم بود و تخصص كامل 
در غواصی و شنا را در يک دوره كوتاه آموزشی با 

توجه به شرايط جنگی تكميل كرد.
پــاســدار رسمی سپاه بــود و از اوایـــل جنگ در 
بیشتر عملیات ها نقش چشم گیری داشت. 
فرمانده گـــردان اخــالص )اطــالعــات عملیات( 
لشکر5 نصر شد. مهدی 29 اردیبهشت 1365 
در منطقه عملیاتی مهران بر اثر اصابت ترکش 

به گردن شربت شهادت را نوشید .
ــری بـــه نــقــل از  خـــاطـــراتـــی از شــهــيــد شــوشــت
همرزمانش: در عملياتی قرار بود اين فرمانده 
شهيد، نيروهايش را از عرض اروند عبور داده و 
در نقطه خاصی در آن سوی اروند مستقر شود 
كه ســردار پیش از عمليات، خود 50 بار عرض 
اروند را برای سنجيدن ميزان توفيق نيروهايش 

در اين عمليات، با لباس غواصی طی كرد.

نماینده بجنورد عنوان کرد

گم شدن ۴۶درصد ارز نیمایی 
نهاده های دامی کشور!

عضو هیئت رئیسه فراکسیون راهبردی مجلس از 
گم شدن 46درصد ارز 4200 تومانی نهاده های دامی 

توسط رانتخواران در سال های گذشته خبر داد.
محمد وحیدی در گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به 
اینکه ذخایر کاالهای اساسی کشور وضعیت خوبی 
دارد، اظهار کرد: کشور در شرایط استقرار یک دولت 
مردمی و وضعیت سختی قرار دارد و برای بدست 
آوردن خروجی های قابل قبول باید انسجام همه 

مردم و دستگاه ها وجود داشته باشد.
نماینده مردم بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن، 
گــرمــه و جــاجــرم در مجلس اضــافــه کـــرد: علت 
نارضایتی دامــداران و آسیبی که به این حرفه وارد 
ــای نیمایی مختص  شــده اســـت، گــم شــدن ارزهــ
حوزه دام کشور در بازار است که بدست دامداران 
نرسیده است. 2هزارو700 نفر طی سال های گذشته 
ارز نیمایی دریافت کردند که تبدیل به کاال نشد و 
تنها سودجویان بهره برداری کردند، در وضعیت 
کنونی نقش نمایندگان بسیار حساس است و باید 
نقص های دولت را آشکار کنیم اما اجازه بهره برداری 

به رسانه های معاند را ندهیم.

 اعطای مُهر اصالت ملی 
به ۱۱ اثر صنایع دستی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان گفت: 11 اثر صنایع دستی خراسان شمالی 
مهر اصالت ملی دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما، علی مستوفیان افزود: در ششمین دوره 
داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی استان های 
منطقه 9 کشور از میان آثار معرفی شده خراسان 
شمالی 11 اثــر هنرمندان صنایع دستی موفق به 

دریافت مهر اصالت ملی شدند.
وی گفت: آثــاری که موفق به دریافت نشان ملی 
مرغوبیت کاال )مُهر اصالت( شدند شامل رشته های 
دست بافته های داری، نساجی سنتی، رودوزی 

سنتی و ساخت وساز های سنتی بودند.
بــه گفته وی آثـــاری در داوری موفق بــه دریافت 
نشان مهر اصالت ملی صنایع دستی می شوند 
که خالقیت، قابلیت بازیافت، قابلیت عرضه در 
بــازار بین المللی، قیمت مناسب، رعایت حقوق 
انسانی، عدالت محوری و استاندارد مکان تولید، 
برتری و مزیت براساس معیار های تکنیکی و مواد 
به کاررفته، قابلیت تولید به مقدار زیاد، کیفیت، 
کــاربــرد در زنــدگــی روزمـــره و نـــوآوری محصول را 

داشته باشند.
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