
نشست های  سلسله  از  نشست  دومــیــن  توحیدی  
هم اندیشی جهاد تبیین، توانمندسازی و تجربه نگاری فعاالن 
فرهنگی-تربیتی مشهد مقدس با موضوع مقابله با تطهیر 
پهلوی، روز گذشته در تاالر همایش های روزنامه قدس برگزار 
شد.  حجت االسالم والمسلمین سید محمدحسین راجی، 
مدرس دانشگاه و نویسنده کتاب »صعود چهل ساله« در 
ضرورت مقابله با تطهیر رژیم پهلوی با اشاره به اینکه پهلوی 
یک رژیم سرتاسر فساد بود، اظهار کرد: دشمنان درصدد 
این هستند که نشان دهند در دوران پهلوی همه چیز گل و 
بلبل بود و دستاوردهای 43ساله انقالب اسالمی را کمرنگ 
جلوه دهند. وی با تأکید بر اینکه ما نیاز داریم بدانیم پهلوی 
که بوده و چه کاری انجام داده است، به سلطنت پهلوی اول 
اشاره کرد و افزود: یرواند آبراهامیان در کتاب »ایران بین دو 
انقالب« که هیچ کدام از مورخان غربی نمی توانند مطالب 
این کتاب را انکار کنند وضعیت معیشت مــردم در عهد 
رضاشاه را بسیار اسفناک عنوان می کند که دستمزد کارگران 
در پایین ترین سطح، ساعات کار زیاد، مالیات های سنگین و 
اشتغال اجباری در منطقه ماالریاخیز مازندران بخشی از این 
مشکالت بود. حجت االسالم راجی افزود: پژوهش ها نشان 
ارضــی صورت  نه اصالحات  کــشــاورزی  می دهد در بخش 
ایجاد شد و وضعیت  این بخش  نه بهره وری در  و  گرفت 

زندگی مردم در پایین ترین سطح قرار داشت.
این هم اندیشی با حضور جمع کثیری از جوانان بسیجی، 
فعاالن رسانه ای و فرهنگی و تربیتی مشهد و با همکاری 
سپاه ناحیه عمار، مؤسسه فرهنگی قدس و معاونت فرهنگی 

شهرداری منطقه یک برگزار شد.

در گفت وگو با یک کارآفرین نمونه مطرح شد

بهترین حمایت از تولید، نظارت دقیق است
در دومین نشست از سلسله نشست های هم اندیشی جهاد تبیین بیان شد

پهلوی یک رژیم سرتاسر فاسد بود
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 خشکسالی 95درصدی دشت مشهد 
و دغدغه تأمین آب در تابستان

کاهش تعداد کودکان رها شده 
نسبت به سال های گذشته

بازگشت ۲ میلیارد تومان تخلفات 
بانکی به حساب مردم خراسان جنوبی

 درخواست  مردم رازوجرگالن 
از ریاست محترم جمهور 
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به  که  دادســتــان مشهد در نشست خبری 
مناسبت آغــاز هفته قوه قضائیه برگزار شد 
ضمن اعالم اینکه زورگیرانی که با سالح سرد و 
گرم به قصد جان و مال مردم در شهر ارعاب 
ایجاد می کنند با اتهام محاربه رو به رو خواهند 

شد، گفت: تا به امروز چندین پرونده مشابه 
در دادســرا مــورد رسیدگی قرارگرفته و برخی 
از متهمان هم اعدام شده اند. محمدحسین 
به  پاسخ  در  ایــن نشست خبری  در  درودی 
پرسش یکی از اصحاب رسانه گفت: هرکس 

به قصد جان و مال مردم و با سالح سرد و یا 
گرم به آن ها حمله ور و عالوه بر اقدام مجرمانه 
سرقت، موجب ایجاد رعب و وحشت شود، 
زمینه  ایــن  در  که  می شود  شناخته  محارب 
چندین پرونده در شعب مختلف دادســرای 

قــرار گرفت.  مشهد مطرح و مــورد رسیدگی 
در مواردی هم پرونده با صدور کیفرخواست 
محاربه از دادسرا به دادگاه کیفری یک ارسال 
و در نهایت حکم اعدام برای برخی متهمان 
این پرونده ها صادر و اجرایی هم شده است...

دادستان مشهد هشدار داد

حکم محاربه در انتظار سارقان متعدی به جان و مال مردم 
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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جلسه دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان برق خراسان کد 1079 در ساعت 
18 روز پنجشنبه مورخ  1401/04/16 در محل اداره مرکزی  برق منطقه ای خراسان واقع در الهیه برگزار می گردد 
از کلیه اعضای مذکور دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
1-طرح و تصویب ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان شرکت در سال های مالی  1399 و 1400 پس از استماع گزارش 

هیات مدیره و بازرس .
2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره شرکت تعاونی برای سال مالی 1401

3- تصمیم گیری در مورد اصالح سرمایه
4- تصمیم گیری در مورد نحوه محاسبه و دریافت کارمزد وام ها

5- تصمیم گیری در مورد ذخائر احتیاطی برای مصارف عمومی و عام المنفعه
6- انتخاب اعضاء هیات مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال

7- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی ) سال 1401 (
اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مذکور مقدور نمی باش��د ، می توانند حق رای خود را به موجب 
وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند.در این صورت تعداد آرای وکالتنامه هر عضو حداکثر س��ه رای و 
هر فرد غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود که الزم است عضو به همراه نماینده خود در تاریخ های 14 الی 15 تیر 
ماه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.ضمنا داوطلبان عضویت جهت هیات مدیره و بازرس شرکت موظفند از تاریخ 
انتشار این آگهی حداکثر به مدت یک هفته جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی اعتبار مراجعه و مدارک الزم 

را ارائه نمایند.
هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار برق منطقه ای خراسان ف
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
شرکت تعاونی اعتبار برق خراسان

 بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی  سالیانه   شرکت 
که رأس س��اعت 10صبح مورخ 1401/04/14 درمحل دفتر ش��رکت واقع در مشهد- بلوار توس- 

توس 65- نجف 30 - رحیمی 10- پالک 25  تشکیل میگردد حضور بهمرسانند.
دستور کار جلسه:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره
2- انتخاب بازرسین برای سال مالی منتهی به  14001/12/30

3- تعیین روزنامه کثیر االنتشار 
4- بررسی وتصویب ترازنامه وحساب سود وزیان وعملکرد مالی منتهی به  1400/12/29

5- تصمیم گیری درموردسایر  مسایلی که در صالحیت مجمع عمومی باشد.
ف هیئت مدیره
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
  شرکت فرش سیرمان خراسان )سهامی خاص(

به شماره ثبت12042 و شناسه ملی10380277366

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی معاونت مهندسی ف.ا.ج.ا.ا در نظردارد به منظور احداث طرح های مورد نیاز، بامشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه و با شرایط زیر، 
نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه اقدام نماید.

الف و ب( در جدول ذیل 

عنوان پروژهردیف
ساختمان
)متر مربع(

محوطه 
)متر مربع(

پارکینگ
برآورد هزینه اجرای کار محل اجراانسداد فیزیکی)متر طول()متر مربع(

بر اساس فهرست 1401
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه
96/800/000/0004/840/000/000هنگ درگز800دیوار مطابق اسناد 100037.50 700 احداث گروهان نوخندان1

79/600/000/0003/980/000/000هنگ تایباد400متر سیم خاردار دوردیفه مطابق اسناد 540100025 احداث پاسگاه یوسف خان جنوبی2

400متر سیم خاردار دوردیفه مطابق اسناد540100025 احداث پاسگاه مرزی یازتپه3
هنگ 
79/600/000/0003/980/000/000سرخس

4
احداث برجک سه طبقه خود ایستا چشمه 

16/400/000/000820/000/000هنگ تایباد200متر سیم خاردار دوردیفه مطابق اسناد-105400زکنی
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) نوبت اول(

ت( محل تأمین اعتبار:  از محل طرح های عمرانی استانداری می باشد.
ج( ضمانتنامه: ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب اعالمی در 

اسناد مناقصه می باشد.
د( ش��رایط اج��رای طرح: پیم��ان به ص��ورت اجرای کارهای س��اختمانی ب��ه صورت 
سرجمع)بخش��نامه 96/1299188 م��ورخ 1396/05/04( / پیم��ان فهرس��ت بهایی، 
براساس فهرست بهای پایه ابنیه، مکانیکی و برقی سال 1401 و احتساب کلیه ضرایب 

متعلقه به فهرست بهاء است.
ه( کس��ورات: کسورات مطابق ضوابط و ابالغیه های مورد عمل در طرح های عمرانی 

ف.ا.ج.ا.ا. پرداخت و ارایه مفاصا حساب تابع ضوابط مراجع مربوط خواهد بود.
و ( پیش پرداخت: پیش پرداخت برابر آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 

123402/ت50659 ه مورخ 1394/09/22 پرداخت می گردد. 
ز ( مدت اعتبار پیشنهادات:  3 ماه می باشد .

ح( ش��رایط مناقصه گذار: در رد یا قبول تمامی و یا هر یک از پیش��نهادات، مختار 
است و به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد فهرست تجزیه بهاء، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
ط( تاریخ واگذاری اسناد مناقصه:  از مورخ1401/04/02تا مورخ1401/04/40 می باشد.

ی(  آخرین مهلت قبول پیشنهادات:  مورخ1401/04/31 می باشد.     
ک( تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه:  مورخ 1401/04/41 می باشد.   

ل( محل بازگش��ایی پاکات مناقصه:   به آدرس ش��هرک شهید رجائی جنب کالنتری 
شهید رجائی ستاد مرزبانی خراسان رضوی می باشد. 

- لذا از تمامی پیمانکاران دارای گواهی صالحیت پیمانکاری معتبر صادره از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور که در س��امانه س��اجات WWW.SAJAT.IRو ساجار 
WWW.SAJAR.IR قابل رویت بوده و دارای حداقل رتبه 5  در رشته ابنیه )دارای 
ظرفیت مجاز و آزاد برای شرکت در مناقصه متناسب با برآورد کل پروژه( می باشند 

 ،) HSE( و دارای گواهی صالحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دعوت می گردد حداکثرظرف مدت 12/دوازده روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول با به 
همراه داشتن فتوکپی برابر با اصل رتبه بندی شرکت ) تأئیدیه صالحیت پیمانکاری 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( گواهینامه مؤدیان مالیاتی )مالیات بر ارزش 
افزوده(، صورت های مالی حسابرس��ی شده منتهی به سال جاری )برای پروژه ها با 
برآورد  بیش از 10 برابر سقف معامالت عمده دولتی(، یك جلد رزومه کاری پنج سال 
اخیر شرکت، جهت اعالم آمادگی ودریافت اسناد به منظور ارزیابی توان اجرایی کار 
توسط دس��تگاه مناقصه گذار به آدرس :شهرک شهید رجائی جنب کالنتری شهید 
رجائی ستاد مرزبانی خراسان رضوی  مراجعه نمایند.  تلفن: 21826639 ، 21826671  

دورنگار  21826637 
هزینه درج  هر دو نوبت آگهی و ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد.
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موقوفه متصرفی )کربالیی علی کاشانی( و )فخر االسالم( درنظر دارند رقبات مسکونی خود را به 
مدت یك سال از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذارنمایند.

 )) اطالعیه آگهی مزایده   ((

آدرس محلپایه کارشناسی )اجاره ماهیانه(متراژ)مترمربع(عنوانردیف

سرشور 12 – پالک 45.000.00038 ریال120یک واحدآپارتمان مسکونی1

عبدالمطلب 12 –پالک 42.000.00045 ریال211یک باب منزل مسکونی2

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

حاصل نمایند. مهلت شرکت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 20 /04 /1401 می باشد.  پاکت های مزایده در روز سه شنبه مورخ 21 /04 /1401ساعت 11 
ظهردر محل اداره اوقاف ناحیه یك با حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.



  خراسان شمالی   
در انتهای 
 جدول 
میزان پیشرفت
محمد پاک مهر 
نماینده پنج شهر 
خراسان شمالی در 
مجلس، گفت: این 
استان متأسفانه به 
لحاظ شاخص های 
توسعه ای در انتهای 
جدول قرار دارد و در 
مهم ترین شاخص 
که سرانه درآمد 
خانوار است وضعیت 
استان بسیار وخیم 
بوده و پس از 
سیستان وبلوچستان 
رتبه دوم را دارد.

خبر

خبرخبر
روزروز

بازگشت ۲ میلیارد تومان تخلفات بانکی به حساب مردم خراسان جنوبی
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: ۲میلیارد 
تومان تخلفات بانکی به حساب مردم استان برگشت 

داده شد.
ــرگــزاری صــدا وســیــمــا، حــجــت االســام  ــه گــــزارش خــب ب
موحدی راد افزود: با لغو مصوبه بانک مرکزی، بانک های 
کشور موظف شدند مبالغی را که با عنوان سود یا جرایم 

بانکی از مــردم بــه صــورت مـــازاد گرفته بــودنــد بــه مــردم 
بازگشت دهند که سهم خراسان جنوبی از پرداخت این 

موارد توسط بانک ها ۲ میلیارد تومان بوده است.
وی تخلفات ثبت شده در دیوان عدالت اداری استان در 
سه ماه نخست امسال را ۴۶۶ فقره اعام کرد و افزود: 
بیشترین شکایات مردمی در بین دستگاه های اجرایی با 

۱۵۶ مورد مربوط به شهرداری بیرجند و بیشتر آن مربوط به 
اعتراض مردم به آرای کمیسیون ماده۱۰۰   است.

  وی از اقدام جدید قوه قضائیه با عنوان راه انــدازی دفاتر 
قضایی سیار در این هفته خبر داد و گفت: به عنوان یک 
اقدام جهادی با همکاری مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، 
دفاتر قضایی سیار در شهرها، بخش ها و مناطق مرزی برای 

رفاه حال مرزنشینان، روستاییان و عشایر ایجاد خواهد 
شد. موحدی راد افزود: این کار برای نخستین بار در کشور، 
در خراسان جنوبی انجام خواهد شد و تعداد سه دفتر 
قضایی سیار با هماهنگی دهیاری ها به زیرکوه، درمیان و 
نهبندان خواهند رفت و به صورت رایگان خدمات قضایی 
را به روستانشینان، عشایر و مرزنشینان ارائه خواهند داد.

خبر
   اجرای نهضت پاکیزگی در نیشابور

 معاون خدمات شهری شهرداری نیشابور از 
اجرای نهضت پاکیزگی در سطح شهر خبر داد 
و گفت: در آستانه دهم تیرماه سالروز ورود امام 

رضا)ع( به نیشابور، شهرداری در نظر دارد 

درخصوص اجرای نهضت پاکیزگی اقدام کند.
ابوالفضل اسدی افزود: در این زمینه طرحی 
نوشته شد تا براساس آن سه طرح پاکیزگی 

محله به محله، پاک سازی ورودی های شهر 
و طرح اورژانس خدمات شهری در راستای 

خدمت رسانی جهادی به شهروندان صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس شهر نیشابور 
به سه ناحیه تقسیم می شود و در مرحله نخست 

و به صورت پایلوت شهروندان ساکن در ناحیه 
یک از منطقه۲ مشکالت و درخواست های خود 

نظیر رفع چاله ها، نظافت محله، شست وشوی 
المان های شهری، تعمیر دریچه های فاضالب، 

تمیزی مبلمان شهری و... را با شماره های 
۴۲۲۱۷۴۷۱ و ۱۳۷ اطالع دهند تا در مدت 

۴۸ساعت برای رفع مشکالت اقدام شود.

تجلیل از برگزیدگان »جشنواره 
مالک اشتر« یگان های ارتش 

جشنواره مالک اشتر در سطح یگان های قرارگاه 
منطقه ای شمال شرق نزاجا برگزار شد.

فرمانده قــرارگــاه منطقه ای شمال شــرق نزاجا در 
این مراسم گفت: رهبر معظم انقاب فرمودند؛ 
از اشــراف فرماندهی باید به واقعیت ها برسیم و 
براساس آن اقدام کنیم. امروز الحمدلله ارتش در 
تمامی ابعاد براساس معیارهای اشراف فرماندهی، 
پیشرفت های خوبی داشته و از نظر تجهیزات 

بسیار ارتقا یافته است.
 امیر سرتیپ رضا آذریان افزود: امنیت پایدار حاکم 
در منطقه شرق کشور به سادگی بدست نیامده 
بلکه به برکت تدابیر رهبرمعظم انقاب و حضور 
مقتدرانه نیروی زمینی ارتــش در کنار مرزبانان 
عزیز ایجاد شده است و در این مسیر، همسران 
کارکنان نقش مهمی در همیاری و پشتیبانی از 
همکاران ما دارنــد. بر همین اساس طرح های ویژه 
لبیک و مصباح بــرای صیانت از خــانــواده هــا در 
مقابل اقدام های دشمن به ویژه در فضای مجازی 
پیش بینی شده که این خود بهترین جهاد تبیین 

است و به عنوان پدافند غیرعامل عمل می کند.
 در این مراسم از ۵۴ برگزیده در حوزه های هجده گانه 
تخصصی، یگان های قرارگاه منطقه ای شمال شرق 

نزاجا تجلیل به عمل آمد.

استاندار خراسان رضوی:

مبنای قیمت کاالها نرخ گذاری 
30 اردیبهشت است

استاندار خراسان رضوی گفت: متأسفانه با عوامل 
مصنوعی مختل کننده در ارتباط با قیمت ها در 
بازار مواجه ایم و اثرات وضعی افزایش قیمت ها از 
یک کاال به کاالی دیگر در بازار، افزایش قیمت های 

مصنوعی در بازار را موجب شده است. 
نظری افـــزود: مبنای قیمت کاالها و خدمات در 
استان باید بر پایه قیمت ها در تاریخ ۳۰اردیبهشت 

تعیین و تا ۱۰ تیرماه نیز اصاح شود.
استاندار خراسان رضــوی گفت: قیمت خدمات 
و بخش صنعتی و محصوالت کارگاهی نیز در 
استان باید توسط اتحادیه ها و دستگاه های متولی 
حاکمیتی به سرعت قطعی و روشن شود و به تأیید 
استانداری برسد و این سازوکار تعیین قیمت ماک 

عمل خواهد بود.
نظری افزود: موضوع اجاره بهای منازل نیز مردم را 
آزار می دهد که این افزایش بها کاماً غیرطبیعی 
است و باید مدیریت شود چون اجاره بهای منازل 
اثر زیــادی در زندگی مــردم دارد و اکنون تعیین 
نرخ اجاره بها در جامعه رها شده است. به تازگی 
در این خصوص تصمیم های جدی گرفته شده 
است که به زودی اعام خواهد شد و مسئوالن 
حکومتی هر جا که منافع مــردم دچــار خدشه 
شود به واسطه وظیفه اعتقادی و انقابی اعمال 

حاکمیت خواهند کرد.
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در استان

ــراث فـــرهـــنـــگـــی، گـــردشـــگـــری و  ــ ــی ــ مـــدیـــرکـــل م
ــتـــی خـــراســـان جـــنـــوبـــی گــفــت:  ــایـــع دسـ ــنـ صـ
صنایع دستی یکی از منابع پرفروش بــرای رونق 
اقتصادی بوده که سال گذشته ۲۶۷هزار دالر برای 

خراسان جنوبی ارزآوری داشته است.
هادی شاهوردی با بیان اینکه یکی از مشکات 
حــوزه صنایع دستی کشور نبود بازاریابی برای 
فـــروش محصوالت هنرمندان اســـت، تصریح 
ــم تــا بتوانیم بــا تولید  کـــرد: امــســال برنامه داریـ
محتوا، شناسایی آثار و صنایع دستی استان برای 
محصوالتی که برندسازی شده اند، بازار خوبی برای 

فروش آن ها کسب کنیم.
وی افزود: همچنین در این راستا ایجاد بازارچه های 
ــدازی نمایشگاه های  دائمی صنایع دستی و راه ان
فصلی و موقت در طول سال را در تمام شهرهای 

استان پیش بینی کرده ایم. 
برنامه ریزی برای مشارکت استان در نمایشگاه های 
ملی صنایع دستی نیز جــزو برنامه های میراث 
فرهنگی استان بوده که صنعتگران از بابت بازار 
فروش خیال راحت تری داشته باشند. وی یادآور 
شد: الزم است بانک ها همکاری بیشتری برای 
پرداخت تسهیات داشته باشند تا صنعتگران 

صنایع دستی سریع تر به این تسهیات دسترسی 
یابند. ایــن تسهیات چــون از محل تسهیات 

اشتغال زایی بوده سود آن ۱۰ درصد است.
شاهوردی گفت: در کنار این موضوع کمک های 
فنی و اعتباری نیز به صنعتگران صنایع دستی 
داده می شود که معادل ۲۱میلیارد تومان با سود 

۱۰درصد است.
وی خاطرنشان کــرد: محدودیتی بــرای پرداخت 
تسهیات به تولیدکنندگان صنایع دستی استان 
وجود نــدارد و همه متقاضیان در این حوزه برای 

دریافت تسهیات معرفی می شوند.

تلنگر تلنگر 

بازار یابی ضعیف  
مشکل بزرگ 
صنایع دستی

ســرور یــزدی در روســتــای 
»ارزنــه« شهرستان باخرز یکی 
از بانوان خراسانی توانست با 
ایجاد و راه اندازی سالن پرورش 
قارچ نه تنها اقتصاد خانواده اش 
بلکه برای ۲۰ نفر دیگر از اهالی 

این روستا اشتغال زایی و کار را فراهم کند.
مریم محمودزاده یکی از کارآفرین هایی است که با 
دستان خالی به کارآفرین نمونه تبدیل شد و برای 
۲۰ نفر هم اشتغال ایجاد کــرد. او که در فهرست 
کارآفرینان نمونه جهاد کشاورزی خراسان رضوی و 
استان نیز نامش دیده می شود در ۲۴ سالگی پرورش 
قارچ را آغاز کرد و حاال پس از ۶ سال تاش مداوم 
توانسته در این جایگاه، موجب افتخار خانواده و 
حتی اهالی روستا شود. او دارای مدرک کارشناسی 
ارشد کشاورزی و متولد ۱۳۷۰ است و در روستای 
ارزنه شهرستان باخرز به عنوان یکی از جوانان موفق 

در کارآفرینی شناخته می شود.

از دانشگاه تا تولید ◾
او در پاسخ بــه ایــن پرسش کــه پـــرورش قــارچ را از 
کجا شروع کرده اید، می گوید: مقطع کارشناسی 
را در دانشگاه دولتی بیرجند به اتمام رساندم و 
سپس مقطع کارشناسی ارشــد رشته کشاورزی 
را در دانشگاه دولتی شاهرود ادامــه دادم. پس از 
دانش آموختگی در مقطع کارشناسی، ســال٩٣ 
بــا پیشنهاد برخی دوســتــان شـــروع بــه بــازدیــد از 
برخی سالن های پــرورش قــارچ و همچنین کسب 
اطاعات برای ورود به این رشته کردم. در سال١٣٩۴ 
همراه مادرم در دوره آموزشی پرورش قارچ از طریق 
فنی وحرفه ای شرکت کــردم و درنهایت در پایان 
دوره آموزشی با توجه به عاقه ای که به این کار پیدا 
کردیم، پــرورش قــارچ را در حیاط خانه که فضایی 

٢٠متری بود، شروع کردیم.
وی می افزاید: در ابتدای کار وامی به مبلغ ۵میلیون 
تــومــان از بانک دریــافــت کـــردم و بــا ظرفیت ۲تن 
کمپوست کار را شروع کردم. سپس در سال ٩۵ وامی 

به مبلغ ١٢میلیون تومان از طریق جهاد کشاورزی 
گرفتم و خودم هم حدود ۶میلیون تومان به آن اضافه 
کردم تا مکان را به فضای ١٠٠ متر ارتقا دهیم. پس 
از آن، دو سالن با ظرفیت ۳/۵ تن کمپوست ایجاد 

و برای ۶ نفر از اعضای خانواده اشتغال ایجاد شد.

اشتغال زایی برای ۲۰ نفر ◾
این کارآفرین پرتاش در ادامه تصریح می کند: پس  
از آن در سال ١٣٩٨ با وامی که من و مادرم هرکدام 
به مبلغ ۵٠ میلیون تومان از کمیته امــداد گرفتیم 
و با ٧٠ میلیون تومان پس اندازی که در این مدت 
داشتیم، فضای کار را به ٢۵٠ متر گسترش دادیم و 
آن را تجهیز کردیم.از سال ١٣٩٨ تاکنون با ظرفیت 
پنج سالن مشغول به پرورش قارچ هستیم و برای 
حدود ٢٠ نفر اشتغال زایی شده است. الزم به ذکر 
است در هر دوره ۷۰روزه تقریباً ٩ تن کمپوست که 
هر تن کمپوست بین ٢٠٠ تا ٢۵٠ کیلو قارچ است 
بــرداشــت مــی شــود. وی دربـــاره نــرخ قــارچ هــا بیان 
می کند: قیمت قارچی که ما به فروش می رسانیم 
درِ مغازه ها بین ۴۵ تا ۵٠ هزار تومان است که این 
نرخ در تابستان ها افزایش می یابد و در مشهد تا 
کیلویی ۶۰ هــزار تومان هم به فــروش می رسد، اما 
من قارچ ها را کیلویی٣۶ هزارتومان به فروشنده ها 

می دهم. قارچ های تولیدی من در شهرستان باخرز، 
تایباد، تربت جام، تربت حیدریه، فریمان و مشهد به 
فروش می رسد. درخصوص بحث صادرات نیز باید 
بگویم قارچ ها قابلیت صادرات دارند اما با توجه به 
مساحت محیطی که در آن مشغول به کار هستیم، 
میزان برداشت قارچ ها جوابگوی بازار داخلی است 
که امیدواریم در آینده با گسترش کار زمینه صادرات 

نیز فراهم شود.
او درباره مشکاتش نیز خاطرنشان می کند: یکی 
از مشکاتی که در سال گذشته برای من پیش آمد 
بحث دمای هوا بود، چراکه در تابستان سال های 
گذشته امکان پایین نگه داشتن دمــای هوا وجود 
داشت اما سال گذشته افزایش دما بسیار زیاد شد 

و به دلیل نبود کولرگازی دچار ضرر فراوانی شدم.

مشکالت برسر راه تولید  ◾
وی در ادامــه توضیح می دهد: از دیگر مشکات 
بحث برندسازی بــود که به دلیل نداشتن مجوز 
تأسیس، قادر به گرفتن آن نبودم. متأسفانه با توجه 
به اینکه پرورش قارچ جزو مشاغل خانگی بود، مجوز 
تأسیس به آن تعلق نمی گرفت اما خوشبختانه 
با همکاری برخی نهادها به تازگی موفق به اخذ 
نامه ای برای صدور مجوز شده ام. این جوان کارآفرین 

درپاسخ به اینکه افزایش قیمت ها چه مشکات و 
تأثیراتی برای او به عنوان تولیدکننده داشته است، 
اظهار می کند: افزایش بی رویه قیمت مــواد اولیه 
مشکات زیادی را برای تولیدکننده ها به همراه دارد. 
برای مثال قیمت کمپوست از سال ١٣٩۴ تاکنون از 
تنی ٣٠٠ هزار تومان به ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان یا 
خاک پوششی از کیسه ای ۵هزار تومان به ۴۵ هزار 
تومان رسیده است.عاوه بر افزایش قیمت مواد 
اولیه، نرخ کرایه ها نیز افزایش داشته به عنوان مثال 
کــرایــه کــامــیــون هــای ۱۰ تــن از ٢٠٠ هـــزار تــومــان به 
یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسیده است. با وجود 
آنکه نرخ قارچ به همان نسبت افزایش داشته اما 
شرایط دشوارتر شده، چراکه کیفیت کمپوست ها 

پایین آمده و ریسک تولید باال رفته است.

بهترین حمایت، نظارت  ◾
وی درخصوص حمایت دولت با بیان اینکه در برخی 
زمینه ها با شرایط سختی روبه رو بوده است، توضیح 
می دهد: به عنوان  مثال هنگام دریافت انشعاب گاز، 
دریافت وام و سایر امتیازات همواره با مشکات 
ــودم امــا در برخی  ــه رو ب و موانع بسیار زیـــادی روبـ
زمینه ها از طریق نهادهایی مانند جهاد کشاورزی 
و کمیته امداد حمایت  شدم. از دولت و مسئوالن 
حداقل انتظارم ایــن اســت که نظارت بر قیمت و 
کیفیت مواد اولیه داشته باشند تا راه تولید هموارتر 
شــود. امیدوارم با ایجاد سالن های بیشتر امکان 

اشتغال زایی برای افراد بیشتری را داشته باشم.

گیاهان دارویی در کنار قارچ ◾
مریم محمودزاده درباره چشم انداز آینده کاری اش 
نیز می گوید: برای افزایش تولید قارچ و همچنین 
تولید محصوالت گلخانه ای و پرورش گیاهان دارویی 
برنامه های خوبی دارم و در حال حاضر روی پرورش 
گیاهان دارویی با ظرفیت کم در کنار قارچ مشغول 
شــده ام. امیدوارم بستر هردو کار برایم مهیا شود 
تا بتوانم اشتغال زایی بیشتری در زادگاهم برای 

عاقه مندان به این کار فراهم  کنم.

در گفت وگو با یک کارآفرین نمونه مطرح شد

بهترین حمایت از تولید، نظارت دقیق است
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خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ط
/4
01
00
22
0

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/4
01
01
71
4

نقاشی گلستان رنگ روغنی، 
پالستیک، آکرولیک بتونه کناف

تعمیرات، پایین ترین قیمت
09152020678-09158080678

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
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
/4
01
03
39
4

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

 09153587292-38324530

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
41
24
56

خریدار عادالنه

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

09302978698

ط
/4
01
02
42
1

پ
/1
40
42
52

پ
/1
40
42
53

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

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی درهای اتوماتیکنقاشی و کاغذ دیواری

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی



محکومیت 
۵۵میلیارد 

تومانی 
متخلفان بازار 
حسن پور مدیرکل 
تعزیرات حکومتی 

خراسان جنوبی 
گفت: در سه ماه 
نخست امسال 

هزار و ۵۷۴ پرونده  
تخلف در بخش 

کاال و خدمات 
استان مختومه 

و متخلفان آن به 
پرداخت ۵میلیارد و 
۲۸۴ میلیون و ۲۹۲ 
هزار تومان محکوم 

شدند.

خبرخبر
روزروز

عقیل رحمانی دادستان 
مشهد در نشست خبری 
کــه بــه مناسبت آغـــاز هفته 
قوه قضائیه برگزار شد ضمن 
اعــام اینکه زورگیرانی که با 
ساح سرد و گرم به قصد جان 
و مال مردم در شهر ارعاب ایجاد می کنند با اتهام 
محاربه رو بــه رو خواهند شد، گفت: تا به امروز 
چندین پرونده مشابه در دادسرا مورد رسیدگی 
قرارگرفته و برخی از متهمان هم اعدام شده اند.

محمدحسین درودی در این نشست خبری در 
پاسخ به پرسش یکی از اصحاب رسانه گفت: 
هــرکــس بــه قصد جــان و مــال مـــردم و بــا ساح 
سرد و یا گرم به آن ها حمله ور و عاوه بر اقدام 
مجرمانه سرقت، موجب ایجاد رعب و وحشت 
شود، محارب شناخته می شود که در این زمینه 
چندین پــرونــده در شعب مختلف دادســـرای 
مشهد مطرح و مــورد رسیدگی قــرار گرفت. در 
مواردی هم پرونده با صدور کیفرخواست محاربه 
از دادسرا به دادگاه کیفری یک ارسال و در نهایت 
حکم اعــدام برای برخی متهمان این پرونده ها 

صادر و اجرایی هم شده است.
قاضی درودی تصریح کرد: متخلفان و افرادی که 
در سر این گونه رفتارها را پرورش می دهند باید 
دقت داشته باشند که اعدام در انتظار افرادی 

خواهد بود که مشمول این اتهام شوند.

5هزارمعتاددرکمپها ◾
دادســتــان مرکز خراسان رضــوی در واکنش به 
پرسش دیگری هم بیان کرد: در مقوله جمع آوری 
معتادان متجاهر هم باید همه جوانب کار دیده 
شود. موضوع دستور جمع آوری و انتقال آن ها 
به کمپ در اختیار مقام قضایی است که ما در 
این باره تاکنون هرآنچه از دستمان بر آمده انجام 
داده ایم. براساس آمار ها در شهر مشهد حدود 
7 هزار معتاد متجاهر وجود دارد که حضور این 
ــواع سرقت  ــراد در شهر بی ارتباط با وقــوع ان اف
نیست. از این جمعیت 5 هزارنفر به کمپ های 
اجباری مــاده 16 منتقل شده و آنجا نگهداری 
می شوند. اما برای جمع آوری مابقی این افراد 
از زمان شیوع کرونا با تغییر رویکرد هایی مواجه 
بودیم چراکه در گذشته هر معتاد نهایت سه 
ماه برای ترک به این کمپ ها منتقل می شد اما 
در این بازه دوساله هرمعتاد تا یک سال هم در 

کمپ باقی می ماند.
از سوی دیگر کمبود مکان نگهداری این افراد 
هم مزید برعلت است. ایجاد این گونه مکان ها 
با دستگاه قضایی نیست. اگر مکان نگهداری 
فراهم شــود قضات ما بــرای صــدور دستورات 
جــمــع آوری و همراهی در ایــن زمینه مشکلی 

ندارند.
قــاضــی درودی در پــاســخ بــه مــوضــوعــی دیگر 
گفت: در زمینه قطع درختان در پادگان ارتش 
پس از اطاع از ماجرا به موضوع ورود کردیم و 
توضیحاتی در این زمینه از متولیان امر اخذ شد. 
شهرداری در زمــان بازگشایی اقــدام به هرس و 
انتقال برخی درختان کرده بود اما آنچه در فضای 
مجازی منتشر شد در این بازه زمانی رخ نداده و 
بنا به دالیلی همچون خشک شدن درختان و... 
رخ داده بود که این ماجرا هم همچنان در حال 

پیگیری است.
وی در زمینه پرونده های تشکیل شده در دادسرا 
با عنوان اخال در نظام اقتصادی بیان کرد: در 
گذشته اگر فردی به عنوان مثال چند تن کاال را 
احتکار می کرد، پس از کشف موضوع اخال در 
نظام اقتصادی محسوب نمی شد، اما در شرایط 
ویژه ای که در آن قرار داریم موضوع فرق کرده و 
متخلفان با اتهام مذکور مواجه خواهند شد. 
ممکن است برای عده ای اتهام افساد فی االرض 
در نظر گرفته شود و عده ای دیگر هم به 20 سال 

حبس محکوم شوند.

ازپروندهبازیایرانولبنانچهخبر؟ ◾
دادستان مشهد اشاره ای هم به ماجرای پرونده 
حواشی بازی ایران و لبنان کرد و در این زمینه 
گفت: پس از این ماجرا پــرونــده ای در یکی از 
ــرا مفتوح و باتوجه به  ــژه دادسـ شعبه های وی
دستور دادستان کل کشور جمع بندی ماجرا 
طی گزارشی مفصل به تهران ارســال شد. در 
قسمتی از پرونده رفتار مجرمانه دیده می شد 
کــه مــقــام قضایی مــأمــوریــت یــافــت بــه ماجرا 
رسیدگی کــنــد. اگــر در ایــن مسیر بــه افـــرادی 
برسیم کــه در تــهــران حــضــور دارنـــد بی شک 
پــرونــده عــدم صاحیت خــواهــد خــورد و بــرای 

رسیدگی به اتهامات آن افراد، پرونده به تهران 
ارسال خواهد شد.

قاضی درودی در واکــنــش بــه مــوضــوع آزادی 
سارقانی که زیر 20 میلیون تومان سرقت کرده 
باشند هم نکاتی را مطرح کــرد و در ایــن باره 
گفت: هیچ کسی این را عنوان نکرده که نباید با 
سارقانی که زیر 20 میلیون تومان سرقت کرده 
برخورد شود و تحت تعقیب قرار نگیرند. اصل 
موضوع این است که براساس قانون اگر میزان 
مال مسروقه زیر 20 میلیون تومان بود و سارق 
هم برای نخستین بار مرتکب جرم شده بود، 
مالک و شاکی می تواند پس از دریافت اموال 
از شکایت خود صرف نظر و موقوفی تعقیب 
در پرونده زده شود. اما این ماجرا به مجرمان 
سابقه دار ارتباطی ندارد حتی اگر آن ها زیر 20 
میلیون تومان سرقتی را رقم بزنند با رضایت 

شاکی بازهم آزاد نخواهند شد.

کاهشپروندههایرسوبیبه70فقره ◾
وی درخصوص  سرانجام پرونده مدیران ادوار 
گذشته روزنامه شهرآرا و جهادکشاورزی استان 
هم گفت: در دادسرا حدود 170 پرونده سنگین 
وجـــود داشـــت کــه عــنــوان رســوبــی می گرفت. 
ــن پــرونــده هــا بـــاوجـــود رســیــدگــی  بــرخــی از ایـ
مقام قضایی در شعبه ویــژه، باتوجه به ابعاد 
گسترده ای که داشت منجر به کیفرخواست 
نشد. درحال حاضر حدود 70 پرونده رسوبی 
وجود دارد. از همین رو به آن شعبات پرونده ای 
ارجاع نمی کنیم تا تکلیف این پرونده ها روشن 
شود. در پرونده ای که نام آن برده شده)مدیران 
وقت روزنامه شهرآرا( بازپرس پرونده نیاز به 
یک استعام خاص داشــت که از ضابط ویژه 
خواسته شده پاسخ آن را ارسال کند. به محض 

دریافت پاسخ پرونده جمع بندی می شود.

گالیهازروندساماندهیاتباع ◾
ــن نــشــســت خــبــری رئــیــس کل  ــ در ادامـــــه ای
دادگستری پس از مواجهه با موضوع ساماندهی 
اتباع خــارجــه، گفت: باتوجه به رســوب اتباع 
خارجه در استان)نخستین محل تــردد آن ها( 
گایه هایی از سوی ما برای ساماندهی این افراد 
وجود دارد. مکاتبات متعدد و نگرانی ما شاهد 
این ماجراست. حتی هفته گذشته جلسه ای در 
استانداری خراسان رضوی در این زمینه برگزار 
شد که باز هم نگرانی ها را منتقل کردیم. باید 
ساماندهی در زمینه اموال ،مسکن و رفتار آن ها 

صورت بگیرد.
وی در ادامه گریزی هم به ماجرای حادثه حرم و 
شهادت دو طلبه زد و گفت: با اعدام عامل این 
اقدام، پرونده بسته شد اما در حوزه اینکه این 
فرد چگونه ساح سرد را وارد حرم مطهر کرد و 
همچنین چرا بازرسی ورودی حرم دقت کافی را 
نداشتند، این افــراد تحت امر دستگاه نظامی 
هستند و پرونده ای در دادسرای نظامی مطرح و 

درحال رسیدگی است.

متهماصلیپروندهدراختیارشرکتپدیده ◾
رئیس کل دادگستری در پاسخ به ماجرای مرخصی 
متهم اصلی پرونده پدیده که با حبس ابد روبه رو بود 
هم بیان کرد: در مورد این فرد پرونده پس از صدور 
رأی در مرحله اجــرای حکم قرار گرفت. کمی بعد 
شرکت پدیده درخواست کرد محکوم برای پیشبرد 
اهداف شرکت در اختیار آن ها قرار گیرد. ماهم با 

نگاه حمایتی این کار را کردیم. 
چندی پیش شرکت دوباره اعام کرد اگر امکان 
دارد یک پروژه را در اختیار متهم اصلی )محسن 
پهلوان( قرار دهیم که ما پاسخ دادیم نظری در 
این زمینه نداریم، شرکت باید تصمیم گیرنده 

باشد و صاح سهامدار را در نظر بگیرد.

دادستان مشهد هشدار داد

حکم محاربه در انتظار سارقان متعدی به جان و مال مردم 
خبر

پرونده حادثه قطار مشهد - یزد 
روی میز سازمان بازرسی

بازرس کل خراسان جنوبی در مورد پرونده حادثه 
خــارج شدن قطار مشهد - یزد گفت: تاکنون دو 
گــزارش به ســازمــان بــازرســی کشور ارســال شــده و 
هم اکنون بازرسی فوق العاده ای در حال انجام است.
ــزود: اطــمــیــنــان مــی دهــیــم هــر فـــرد یا  ــ رحــیــمــی افـ
دستگاهی که در این موضوع قصور داشته باشد به 

تخلفاتشان رسیدگی می شود.
ــازرس کل استان همچنین از ورود بازرسی کل  ب
استان به موضوع خرابی بالگرد های اورژانس هوایی 
بیرجند و طبس در روز حادثه خــارج شدن قطار 

مشهد - یزد از ریل خبر داد.
رحیمی با اشاره به اینکه برخی متولیان نظارت بر 
امدادرسانی از خرابی این بالگرد ها بی اطاع بودند، 
تصریح کرد: در صورتی که در این زمینه ترک فعلی 
صورت گرفته باشد به طور جد رسیدگی می شود. 
به گــزارش صداوسیما، وی با اشــاره به اینکه برای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان سازمان بازرسی 
به موضوع عدم ساخت وساز در سایت 50هکتاری 
پارک علم و فناوری ورود پیدا کرده است، گفت: هم 
اکنون در 20هکتار از این اراضی تسطیح انجام شده 
و ساختمان اداری پارک علم و فناوری هم در حال 
تکمیل شدن است. بــازرس کل استان همچنین 
افزود: مردم می توانند شکایات خود از دستگاه های 
اجرایی را به صورت حضوری و یا از طریق سامانه 
اینترنتی بازرسی کشور و یا شماره 1۳6 با بازرسی 

استان در میان بگذارند.

دستگیری سه عضو باند سقط 
غیرقانونی جنین در بیرجند

دادستان عمومی و انقاب بیرجند از دستگیری 
سه عضو باند سقط غیرقانونی جنین در بیرجند 
خبر داد. به گــزارش مهر، حجت االسام نسائی 
زهان با بیان اینکه سازمان حفاظت اطاعات سپاه 
خراسان جنوبی سه نفر از اعضای باند سقط جنین 
در شهر بیرجند را حین انجام این عمل دستگیر 
کــردنــد، گفت: سایر اعضای ایــن باند نیز تحت 

تعقیب هستند.
وی با بیان اینکه این باند برای تزریق هر واحد آمپول، 
۳میلیون تومان پول دریافت می کرد، ادامه داد: این 
افراد، قربانیان خود را در فضای مجازی شناسایی 
ــی آن هــا را به سقط جنین  کــرده و با عملیات روان
تشویق می کردند و در یک مکان غیربهداشتی 

درخصوص سقط جنین بانوان اقدام می کردند.
براساس ماده 5۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت، فــروش و پخش داروهـــای سقط جنین 
خارج از سامانه رهگیری فراورده های دارویی وزارت 
بهداشت ممنوع است و سقط جنین باید با مجوز 
قانونی پزشک باشد. وی با تأکید بر اینکه اگر افرادی 
باشند که به صورت خودسرانه به سقط جنین اقدام 
کنند، مــجــازات خواهند شــد، عنوان کــرد: سقط 
جنین براساس قانون هفت تا 15 سال حبس دارد.

در شهر3
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کاهش تعداد کودکان رها شده نسبت به سال های گذشته
مــعــاون امـــور اجــتــمــاعــی بهزیستی خـــراســـان رضــوی 
درخصوص کودکان مجهول الهویه در استان گفت: این 
کودکان را مادران بیشتر در بیمارستان ها و پس از زایمان 
رها می کنند. شاهرودی به ایسنا گفت: آمار این کودکان 
رهاشده نسبت به سال های گذشته  کاهش یافته است، 
زیرا سیستم های حمایتی بیشتر و قوی تر از گذشته عمل 

می کنند. اکنون سازمان بهزیستی از زنان خشونت دیده، 
آسیب دیده یا در معرض آسیب حمایت می کند و این 
حمایت ها منجر شده است که کودکان  کمتری رها شوند. 
تعداد این کودکان رها شده در استان سال گذشته 15مورد 
بوده و در سه ماه نخست امسال پنج مورد گزارش شده 

است. این پنج مورد در بیمارستان رها شده بودند.

وی ادامه داد: این کودکان پس از ارزیابی کامل و با توجه 
به رده سنی که دارند به مراکز بهزیستی منتقل می شوند. 
اگر خانواده آن ها شناسایی شد شرایط را برای بازگشتشان 
فراهم می کنیم درغیر این صــورت کودکان را به صورت 
میهمان واگذار می کنیم. اگر هیچ یک از این  موارد محقق 
نشد به »خانه های فرزندان« منتقل می شوند. این خانه ها 

توسط خیریه ها و تحت نظارت بهزیستی اداره می شوند.
شاهرودی تأکید کرد: در سال گذشته و سه ماه نخست 
ــودک بــه عــنــوان  ــ ــوی ۳12 ک امــســال در خـــراســـان رضــ
فرزندخوانده واگــذار شده اند. از این تعداد یک کودک 
ــودک دارای بیماری خــاص کــه نیازمند  معلول و ۳۳ ک

جراحی و خدمات درمانی مستمر بودند.

خط قرمز
     کشف ۵۰ تن انواع مواد مخدر در 1۵ماه

با تالش تمامی دستگاه های متولی مبارزه با مواد 
مخدر، پارسال۴۰ تن و در سه ماه ابتدای امسال، 
1۰تن انواع مواد مخدر و روان گردان در خراسان 

رضوی کشف شد. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با 

مواد مخدر خراسان رضوی در نشستی به مناسبت 
هفته مبارزه با مواد مخدر در مشهد، با اعالم این 

خبر افزود: پارسال با انجام بیش از ۸هزار عملیات 
و درگیری، ۷۲ باند قاچاق منهدم و از ابتدای امسال 
هم با انجام هزار عملیات، ۲۸ باند مواد مخدر کشف 

و ضبط شد.  به گزارش صداوسیما، صالحی بیان 
کرد: تالش جهادی خیران و مشارکت مردمی در سال 
گذشته موجب راه اندازی ۲۶ مرکز نگهداری، درمان و 

کاهش آسیب معتادان متجاهر شده است.
وی افزود: در هفته آینده، اقدام های اساسی انجام 

می شود که شامل تقویت گفتمان سازی اجتماعی 
و مردمی شدن امر مبارزه و بهره گیری از توان 

سازمان های مردم نهاد و سفیران پیشگیری از اعتیاد 
در عرصه های پیشگیری، درمان، اشتغال، حرفه 

آموزی و صیانت از بهبودیافتگان است.
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آقای حمید قاس��می چورتی سالم علیکم: بدینوس��یله به شما اخطار 
می گردد با توجه به رأی طالق صادره از ریاس��ت محترم ش��عبه اول 
دادگس��تری گلبهار جناب آقای حس��ن مهدوی پور به شماره اجرائیه 
قطعی��ت   1401/02/11 م��ورخ   140125420000096880
ش��ماره بایگان��ی پرون��ده 0100126 م��ورخ 1401/02/27 چون 
محکوم به ثبت طالق گردیده اید بدینوس��یله به شما اخطار می گردد 
ظ��رف م��دت ده روز جهت ثب��ت و اج��رای صیغه طالق ب��ا هماهنگی 
همس��رتان و ش��هود با در دست داش��تن شناس��نامه و کارت ملی و 
با هماهنگی محضر به نش��انی: خراس��ان رضوی- شهرس��تان گلبهار 
می��دان غدی��ر تقاطع بلوار غدیر و ترنج س��مت چپ دفت��ر ازدواج و 
ط��الق یک گلبهار مراجعه کنید در غیر اینصورت در غیاب ش��ما طبق 

مقررات اقدام خواهد شد.
سردفتر ازدواج و طالق یک 1 گلبهار و کفیل دفتر 79 گلمکان- 

سید رمضان رضائی )تلفن محضر 05138323770 همراه 
)09155114404

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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خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت

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

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

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

مفقود شده
پروانه اشتغال به کاراینجانب 

رضا راستگو طرقی به 
شماره01950002679 مفقود

 واز درجه اعتبار ساقط است.
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آقای سید محمد رضوانی فرزند 
سید حسن طبق این آگهی به 
شما ابالغ میشود ظرف مدت 
یک هفته به دفترخانه جهت 

طالق خانم کبری حسینی مراجعه 
نمایند در غیر اینصورت طالق 

یکطرفه ثبت خواهد شد
حبیب اله حبیبی سردفتر

ازدواج و طالق 10-3 مشهد

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سید نقی حسینی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 16999
 به نشانی:بلوار فردوسی نبش مهدی 18

مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود را دارند 
لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی 
دارند خواهش��مند است جهت تسویه حساب حداکثر 

ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی ب��ه محل فوق الذکر مراجعه 
و م��دارک 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 مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

 بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155414269

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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آموزشگاه های
تخصصی

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

متفرقه

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حامد آرقند

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 13652
 به نشانی:الهیه نبش مجیدیه 3/2

مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود را دارند 
لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی 
دارند خواهش��مند است جهت تسویه حساب حداکثر 

ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی ب��ه محل فوق الذکر مراجعه 
و م��دارک 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 مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

 بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09128440629

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

4ف
01

03
71

7

ط
/1

40
70

77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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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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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن



   پرداخت 
216میلیارد 
تومان تسهیالت 
اشتغال  
مرتضی ذاکریان 
مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی 
خراسان جنوبی 
گفت: از محل 
تسهیالت بند الف 
تبصره 1۸ سال 
1۴۰۰ تاکنون 
216 میلیارد تومان 
تسهیالت به منظور 
تولید و اشتغال در 
استان پرداخت شده 
است که نیازمند 
تسریع در پرداخت 
این تسهیالت 
هستیم.

هواشناسی

هشدار 
بروز گرمای 
شدید در 
خراسان رضوی

هواشناسی خراسان 
رضوی با صدور اطالعیه  
سطح زرد درخصوص 
افزایش دما در بیشتر 
نقاط استان هشدار 
داد.
آیدا فاروقی، کارشناس 
مرکز پیش بینی 
اداره کل هواشناسی 
خراسان رضوی، در مورد 
هشدار هواشناسی 
برای افزایش دما در 
استان اظهار کرد: از 
روز پنجشنبه افزایش 
محسوس دما را در 
استان خواهیم داشت، 
به طوری که دمای 
مشهد در گرم ترین 
ساعات به ۴۱ درجه و در 
سرخس به ۴۴ درجه 
خواهد رسید. 
وزش باد نیز به تناوب 
پدیده غالب جوی در 
استان خواهد بود. از 
امروز به خصوص برای 
مناطق بادخیز وزش 
باد شدید همراه با 
گردوخاک پیش بینی 
می شود.
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افقی ◾
 ۱. ورزش ســنــتــی و پــهــلــوانــی کــردهــا و 
ترک های خراسان - میرا 2. مورداعتماد 
– واحــد پــول عربستان – لقب اشرافی 
اروپایی 3. گوسفند جنگی – لنز – ابزار 
مــقــیــاس ســنــجــی نــقــشــه – جـــوی خــون 
۴.خاندان – واحد حافظه رایانه ای – سد 
دانشگاه 5. طــرح قدیمی دبیرستانی – 
انتها - همنشین 6. صــدای سرکشیدن 
مایعات – یخ بسته – پــرده در 7. وسایل 
– شــیــشــه آزمــایــشــگــاهــی – خــراســان 
قدیم 8. سوغات اصفهان – برگزیده – 
بهره مند - خاندان 9. تقویت امواج رادیویی 
– تخم مرغ محلی – مسیر موردعالقه 
راننده تاکسی ۱0. چشم – حمله کننده 
– جــوش  جوانی ۱۱. اهــداف و مقاصد – 
درس خوانده – سطل آبکشی ۱2. هیاهو - 
نسب شناس – رنگ موی فوری ۱3. دشمن 
سرسخت – هوش و ذکاوت – بازار بی رونق 
- ثروتمند ۱۴. طرح و نقشه – موزه مشهور 

پاریس – گوشه زمین فوتبال ۱5. صمغ – از 
داستان های معروف شاهنامه فردوسی

عمودی ◾
ــدور – گیاه  ــای رزمـــی – مـ ــ  ۱. از ورزش هـ
معطر خوراکی 2. از چهارجهت اصلی 
جغرافیایی – ژله پترولیوم- شکاف لباس 
3. واکنش تکرارشونده عصبی – قوم بزرگ 
ایرانی – تحفه – حرف پیروزی ۴.پسوند 
نسبیت – چوبدستی پلیس – عناصر 
گروه هفتم جدول تناوبی 5. قوم حضرت 
ــود)ع( - انتها – تـــدارک دیـــدن 6. ماه  هــ
ــودروی وطنی بازنشسته  دوم ســال و خـ
– لبخندزنان – طایفه کــم حــرف ایرانی 
7.معما – سروصدای جمعیت – شلوار 
جین 8. صــوت افــســوس – شرمسار – 
موی گردن شیر - محدب 9. نیمه دیوانه 
– شهر زیره – نخست وزیر فعلی بریتانیا 
۱0. از خــواهــران برونته – لحظه لحظه – 
زرد ترکی ۱۱. صدایی که هنگام به هم زدن 

سرانگشتان شنیده می شود– این پول در 
استانبول به کارتان می آید – عدل و قسط 
۱2. خوراکی شیرین شیرازی و کرمانی – 
مــاالمــال – شهر جشنواره ۱3. مخفف 
اگر – ضرباهنگ – جای بلند – دور از اتهام 
۱۴.شهر پرفروغ – دوی استقامت – عرصه 
مسابقات اسبدوانی ۱5. روشنایی – شانه 

- خواهر
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ب ه ن و ش ب خ  ت ی  ا ر ی    ر خ 
 2 س ا ت و ر   م ر و ج    خ  ش ا ب
 3   ش ا ل   ا   ا ن ا ت   ا ک ر

 4 ف و ج    گ  ر ا ن ش   ا ز ن   ک
 5 س ر   پ ر ت ر ه   ب ر ن   ت ش
 6 ف   ج  ا ی  ز ه   خ  ی  ا ب ا ن  

 7 ا ر ا   ز ی    گ  ل   ج  و ر ا ب
 8 ت خ  م ه   ن خ  ی  ل و   ر ی  س ه
 9   ن ه ی  ب   ز ر   ا ه   ک ا د
 10 ز ه   م ر د ه   ش ک م ب ه   ا

 11 ن   پ ن ا ه   خ  ر ا ب ه   ا ش
 12 گ  و ا ه ی    ک ا ف و ر   ت ب ت
 13 ب ی  ت   ت و ا ن   ی    ن و ع  
 14 ا ل ک ل   ت ن ه ا   ا س ک ا ر

 15 ر ا   ک ر و ی    ب ا د ب ا د ک
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مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
ــرب  ــن آب شـ ــیـ ــأمـ ــد، تـ ــهـ ــشـ مـ
بــه خــصــوص در تــابــســتــان را از 
دغــدغــه هــای اصلی ایــن شرکت 
بیان و خاطرنشان کــرد: شــدت خشکسالی 
پارسال و امسال در 80 ســال گذشته سابقه 
نــداشــتــه و کــل حـــوزه شهرستان مشهد در 
وضعیت خشکسالی قرار دارد. به گزارش روابط 
عمومی آبفا مشهد، حسین اسماعیلیان افزود: 
ســال گذشته بدترین وضعیت بارندگی در 
استان به ویژه در دشت مشهد به ثبت رسید و 
کماکان باوجود بهبود نسبی بارندگی ها در بهار 
امسال، همچنان با کاهش 22درصدی بارندگی 
نسبت به دوره بلندمدت مواجه ایم و 95درصد 
گستره دشت مشهد درگیر خشکسالی است. 
وی اضافه کرد: هم اکنون تنها حدود 26درصد 
از حجم ذخیره سدهای مشهد آب دارد. این 
ــم نسبت بــه مــدت مشابه پــارســال  رق
ــدی  ــ ــ ــاهـــش 35درصـ کـ

داشته است.
اسماعیلیان تأکید کرد: مشترکان با مساعدت 
در مدیریت مصرف، کمک مهمی به عبور از 
تابستان بدون جیره بندی آب خواهند داشت. 
جیره بندی بدترین سناریو وزارت نیرو و شرکت 
آب وفــاضــالب مشهد اســت. ایــن کــار نــه تنها 
موجب کاهش مصرف نمی شود بلکه منجر 
به وارد آمدن آسیب به تأسیسات نیز می شود؛ 
بنابراین همه تــالش خواهیم کــرد تا وارد این 

مرحله نشویم. 
وی افزود: سعی بر این است با مدیریت تأمین 
آب از منابع مختلف، مــیــزان ذخــایــر سدها 
مدیریت شــود تا در شرایط بحرانی از حجم 
ذخیره سدها استفاده بیشتری صورت گیرد. 
وی همچنین خاطرنشان کــرد: پـــروژه اجــرای 
خطوط جمع آوری آب شرب چاه های مشهد 
نیز در دست اجراست که با تکمیل این طرح، 
مــیــزان تأمین آب مشهد، 900 لیتر بــر ثانیه 

افزایش می یابد. 

سرپرست دفتر هماهنگی امور 
اقتصادی خراسان جنوبی گفت: 
پــیــرو نشست ها و مکاتبه ها با 
کشور افغانستان و قول مساعد 
آن ها، رونق صادرات به بازارچه مرزی ماهیرود 
ــزارش مهر، صــادقــی افـــزود:  بــازمــی گــردد.بــه گـ
متأسفانه از اواخـــر ســال گذشته بــا توجه به 
برخی محدودیت ها و موانع ایجاد شده از طرف 
افغانستان کــه در ســال جـــاری تشدید شد، 
مبادالت تجاری در مرز ماهیرود به شدت کاهش 
یافت. مهم ترین نتیجه ایجاد این موانع، کاهش 
5۴درصدی مبادالت تجاری در دو ماهه ابتدای 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
در مرز ماهیرود بوده است. وی با بیان اینکه این 
موانع با ممنوع کردن ترانشیپ سوخت آغاز و 
در سال جاری به تمامی کاالها سوق داده شد، 
اظهار کرد: با این تصمیمات نادرست، عمالً رونق 

بازارچه مرزی ماهیرود تحت تأثیر قرار گرفت.
صادقی ادامــه داد: به مـــوازات اقدام هایی که 

ــار قــرار  در حـــوزه اداری و دولــتــی در دســتــور ک
گرفت، فعاالن بخش خصوصی و تجار ایران 
و افغانستانی هم که به شدت به این تصمیم 

معترض بودند، پیگیری هایی را انجام دادند.
وی افــزود: تجار و فعاالن بخش خصوصی در 
همین زمینه دیدارهایی هم با مسئوالن ذی ربط 
کشور افغانستان در کابل و فراه داشتند که نتایج 
خوبی به همراه داشــت. خوشبختانه نتیجه 
تمام ایــن پیگیری ها، جلب نظر موافق دولت 
افغانستان در راستای رونق دوباره بازارچه مرزی 
ماهیرود بود. صادقی متذکر شد: بنا به مذاکراتی 
که صورت گرفته و قول مساعدی که افغانستان 
داده، شرایط دادوســتــد و مبادالت تجاری در 

بازارچه مرزی ماهیرود تسهیل می شود.
به گفته وی، براساس رایزنی های صورت گرفته، 
به زودی یک مالقات مرزی ویژه هم برای تسهیل 
شرایط، با حضور مسئوالن والیت فراه و گمرک 

ابونصر فراهی و... در ماهیرود برگزار 
خواهد شد.

 خشکسالی 95درصدی دشت مشهد 
و دغدغه تأمین آب در تابستان

 رونق به بازارچه ماهیرود 
باز می گردد

رحمانی  
ــالن  ــرگـ رازوجـ

ــن  ــ ــیـ ــ ــمـ ــ جـــــــزو دوازدهـ
شهرستان محروم کشور است و در بسیاری از 
شاخص ها از میانگین استانی و کشوری عقب 
است که برای رفع این عقب ماندگی نیازمند 
توجه ویژه مسئوالن استانی و کشوری است.

 عابدی یکی از شهروندان شهرستان می گوید: 
عمده مشکل شهرستان خــروج از بن بست 
بــا بازگشایی جــاده بجنورد بــه شــیــریــن دره و 
پرسه سو است که با بازگشایی این محور همه 
نقاط شهرستان به هم متصل شده و مشکالت 
اقتصادی مردم مرتفع می شود. یکی دیگر از 
شهروندان می گوید: بازگشایی گمرک و بازار 
مرزی پرسه سو می تواند در اقتصاد و اشتغال 

جوانان 
مهمی  نقش 

داشته باشد. 
شهروند دیگری بیان می کند: نبود حتی یک 
تخت بیمارستانی برای 75هزار نفر جمعیت 
شهرستان موجب مهاجرت مردم به حاشیه 
شهرستان ها و استان ها می شود و شهر ها 
و روستا های مــرزی خالی از سکنه می شوند 
در حالی که روستاییان باید حافظان مرز ها 
بــاشــنــد. ســاخــت بــیــمــارســتــان از ضــروریــات 
ــت. تــخــصــیــص و تکمیل  ــ ــان اسـ شــهــرســت
بیمارستان و جــاده در ایــن امــر نقش مهمی 
دارد و می تواند مهاجرت معکوس به همراه 

داشته باشد. 
 شهروند دیگری نبود فضای فرهنگی، هنری 

و ورزشــی مانند سینما، سالن تئاتر و استخر 
را از دیگر نیازهای شهرستان عنوان می کند و 
می افزاید: راه اندازی و تکمیل تخصیص اعتبار 
به شهرک های صنعتی غالمان و جرگالن با 
توجه به اینکه شغل اصلی مــردم شهرستان 
دامداری و کشاورزی است از دیگر خواسته های 
مــردم شهرستان از ریــاســت محترم جمهور 
است. ساخت سد و بند های خاکی جمع آوری 
روانــاب هــای فصلی و ذخیره سازی آن هــا برای 
ــورات کـــشـــاورزی از نــیــازهــا و  ــ مــصــارف در امـ
خواسته های مردم از ریاست جمهوری است. 
با تمام این اوصاف اصلی ترین خواسته مردم 
از رئیس جمهور، حضور ایشان در شهرستان 
محروم رازوجرگالن است تا از نزدیک با شرایط 

حاکم بر این شهر مرزی آشنا شود.

نامه واردهنامه وارده

 درخواست
 مردم رازوجرگالن 
از ریاست محترم 

جمهور 

مردان آسمانی

خبر

خشکسالی تجارت

شهید ابراهیم امیرعباسی 
والدت: ۱3۴0/02/02

متولد: مشهد 
شهادت:۱362/0۴/0۱

محل شهادت: سردشت 
مزار: بهشت رضا)ع( مشهد

ابـــراهـــيـــم امــيــرعــبــاســی فـــرزنـــد حــســيــن دوم 
ارديــبــهــشــت ۱3۴0 در مشهد مــقــدس و در 

خانواده ای متدين ديده به جهان گشود.
دوران ابتدايی و راهنمايی را در مدرسه  همت 
پشت ســر گــذاشــت و پــس از گــذرانــدن دوره  
دبيرستان در ۱7 سالگی موفق به دریافت مدرک 

ديپلم شد.
در انجام فرايض مذهبی و برپاداشتن فريضه 

الهی نماز و گرفتن روزه بسيار مقيد بود. 
در تظاهرات و راهپيمايی ها شركت می کرد و 
در درگيری های روزهــای تاريخی 9 و ۱0 دی ماه 
نيز حــضــور داشـــت. در درگــيــری بيمارستان 
امام رضــا)ع( و آزادســازی زندانيان نيز فعاليت 

مستمری داشت. 
از افراد ضدانقالب دوری می  جست و در صورت 
مواجهه با آن ها به بحث و مباحثه می  پرداخت. 
در گرفتن خانه  های تيمی نقشی بسزا داشت. 
به خاطر فعاليت وی در زمينه  افشای چهره  
منفور ضــدانــقــالب، چندين مرتبه از سوی 

ضدانقالبيون مورد تهديد قرار گرفته بود.
 پس از پنج ماه كه در جماران بود، به جبهه رفت. 
و هر دو ماه يک  بار به مرخصی می  آمد. در جبهه 
با شهيد كاوه، بروجردی و حمامی همرزم بود و 
خدمات زيادی را انجام داد. به حدی عاشق جبهه 
بــود كــه پیش از اتــمــام مــرخــصــی  اش، بــه جبهه 

برمی  گشت. روحيه  شهادت طلبانه  ای داشت.
ابراهيم اميرعباسی در تاريخ ۱362/03/09 
ــرای آخــريــن بــار بــه جبهه اعـــزام و در تاريخ  بـ
۱362/0۴/0۱ در جبهه  سردشت بر اثر برخورد 
تركش، به آرزوی هميشگی  اش يعنی شهادت 
نــائــل شـــد. پیکر مطهرش پــس از انــتــقــال به 
مشهد، به طرز با شكوهی تشييع و در بهشت 

رضای مشهد به خاک سپرده شد. 

جشنواره نقاشی »فکرهای 
روشن خانه های روشن«

مرتضوی  رئیس اداره کتابخانه های شهرستان 
بشرویه گفت: به همت اداره کتابخانه های عمومی 
شهرستان بشرویه همزمان با فرا رسیدن هفته 
صرفه جویی در مصرف انرژی )یکم لغایت 7 تیرماه( 
جــشــنــواره نقاشی »فــکــرهــای روشـــن خانه های 
روشــن« در محل کتابخانه مالعبدهللا بشروی 

برگزار می شود. 
مریم کیانی افزود: هدف جشنواره نهادینه کردن 
فرهنگ صرفه جویی در مصرف برق و آب با همکاری 
مدیریت توزیع بــرق بــرای اعضای کــودک است. 
اجرای قصه، نمایش خالق، شعرخوانی و مسابقه 

از برنامه های جانبی این جشنواره است.
 وی اظهار کرد: در پایان جشنواره با حضور مهندس 
نیازمند، ریاست و کارکنان اداره برق شهرستان 
بشرویه به تمام شرکت کنندگان هدایایی به رسم 

یادبود اهدا خواهد شد.

عدالت، مهم ترین شاخصه 
انقالب اسالمی

 نماینده ولــی فقیه در خــراســان جنوبی و امــام 
جمعه بیرجند گفت: عدالت شاخصه داعیه 
انقالب اسالمی و مردم است و جبهه انقالب ما 

محسوب می شود.
ــه گــــزارش ایـــرنـــا، حــجــت االســالم والمسلمین  ب
ــزود: جنگ اصــلــی بین  ــ سیدعلیرضا عــبــادی اف
ــا فــســاد  ــ انـــقـــالب مـــا و غـــرب ایـــن اســـت کـــه آن ه
آندولسی را تعقیب می کنند اما در نهادهای دولتی 
بــه معنای عــام آن، نــه تنها دولــتــمــردان بلکه هر 
شهروند مسلمان هم باید خواستار عدالت باشد.

امام جمعه بیرجند اظهار کرد: قوه قضائیه باید 
آن هایی که قانون را شکستند یا حق دیگران و 

جامعه را ضایع کردند را به عدالت برگرداند.
وی یادآور شد: ظلم بزرگ تر و مضاعف این است که 
افرادی در داخل قوه، عدالت را رعایت نکنند و ظلم 
بدتر اینکه زحمت های دیگران و همکاران را تباه  کنند.
حجت االسالم والمسلمین عبادی بیان کرد: اگر این 
امانت آسیب ببیند بحث ظلم بر یک شخص یا 
جامعه نیست بلکه ظلم بر مکتبی است که منجی 

بشر بوده است.

به بهانه سفر رئیس جمهور و هیئت 
ــه خـــراســـان شــمــالــی، میز  ــــت ب دول

خــدمــت دســتــگــاه هــای مختلف 
ــز  ــاط مــخــتــلــف مــرک ــقــ ــ در ن

استان با حضور نمایندگان 
تام االختیار وزرا بر پا شده 
ــــش از ســفــر  ــی ــ ــت.پ اســ
رئیس جمهور به خراسان 
ــی، نــمــایــنــدگــان  شــمــال
تام االختیار وزرای دولت 
ــان شمالی  ــراسـ در خـ
حضور پیدا کردند و از 
صبح روز چهارشنبه 
در مــراکــز اعـــالم شــده، 
پــاســخــگــوی مطالبات 

مردم استان بودند.
هدف از برپایی میز خدمت 

ارتــبــاط مستقیم با مــردم و 
ــه خدمات  ارتــقــای کیفی ارائـ

است و حضور مسئوالن در میز 
خدمت، فرصتی اســت که مردم 

بتوانند مطالبات خود را درخواست 
و بـــرای رفــع نــیــازهــای خــود از مسئوالن 

چاره جویی کنند.

 برپایی میز خدمت
 در آستانه سفر رئیس جمهور 

با گذشت یک ماه از آغاز عملیات خرید 
تضمینی گندم در خراسان رضوی 
بیش از ۱۱۴هـــزار تن گندم مــازاد 
بــر نــیــاز کـــشـــاورزان خــریــداری 
شده است. به گزارش روابط 
عــمــومــی اداره کـــل غــلــه و 
خدمات بازرگانی خراسان 
رضــوی، فریدونی ضمن 
ــزار و  اعــالم خرید ۱۱۴هــ
ــازاد بر  608 تن گندم م
نیاز کشاورزان خراسان 
ــوی طــی ۱3هـــــزار و  رضــ
22۱ مــحــمــولــه گفت: 
ــد تــضــمــیــنــی در  ــریـ خـ
خـــراســـان رضــــوی از 26 
اردیبهشت با پیش بینی 
خرید افزون بر 200 هزارتن 
ــاز شـــده و تاکنون  گــنــدم آغـ
ــد پیش بینی خرید  50درصــ
محقق شده اســت.ارزش ریالی 
گندم های خریداری شده را بیش از 
۱3هـــزار و 22۱ میلیارد ریــال اســت و 
تاکنون افزون بر ۴هــزارو ۱۱8 میلیارد ریال 

از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.

خرید تضمینی 100 هزار تن 
گندم در خراسان رضوی 

   مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
گفت: فرونشست زمین در دشــت هــای اســتــان همه 

ساله اتفاق می افتد هرچند مقدار آن ناچیز است 
اما در صورت تداوم و مرور زمان، به صورت 

شکاف ها و گــودال هــای عمیقی نمایان 
خواهد شد.

سعید ســروری در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کــرد: در خراسان جنوبی ۴۴ 
دشــت وجــود دارد که از ایــن تعداد 
9دشت ممنوعه بحرانی، 22دشت 

ممنوعه و ۱3دشت آزاد است.
ساالنه 905 میلیون مترمکعب آب از 
سفره های زیرزمینی استان برداشت 

می شود که ۱25میلیون مترمکعب 
اضافه برداشت است. وی ادامه داد: 

بــه دلیل بــهــره بــرداری بــیــش ازحــد از 
منابع زیرزمینی ۴۴دشـــت خراسان 

جنوبی با افت سطح منابع آب زیرزمینی و 
کسری مخزن مواجه شده اند که هشت دشت 

ممنوعه بحرانی و 23دشت ممنوعه هستند یعنی برداشت 
آب از 3۱دشــت ممنوع و فقط از ۱3دشــت آزاد است. 
سروری ادامه داد: سال گذشته به دلیل خشکسالی 
شدید و اضافه برداشت از منابع آبی استان، 
متوسط افت سطح آب های زیرزمینی 
از 2۱ به 25 سانتیمتر رسیده 
است و این امر 

فرونشست در دشت های بحرانی استان را به دنبال 
داشته که این پدیده برای همیشه آبخوان ها و سفره های آب 

زیرزمینی را به نابودی می کشاند. وی بیان کرد: در کنار 
استفاده بیش ازحد از آب های زیرزمینی، روی 

زمین نیز آب به هدر می رود به گونه ای که 
با فرسودگی شبکه های آب در روستاها، 

ــادی آب از دست  هر ساله حجم زی
مــــی رود. اکــنــون شــکــاف در دشت 
ــان خــراســان جنوبی نمایان  ســرای
شده و این وضعیت، ترک هایی به 
عمق 3 تا ۴ متر در سطح زمین ایجاد 
کرده است. وی تصریح کرد: عوارض 
مشهود پدیده فرونشست شامل 
کــاهــش شــدیــد آبــدهــی و معیوب 
شدن چاه ها، نوکنی و جابه جایی چاه 
و تحمیل هزینه هنگفت بر اقتصاد 

کشاورز، ایجاد شکاف و فروچاله، از بین 
رفتن زمین های کشاورزی و تغییر شکل 

آبراهه ها و در نهایت از بین رفتن آبخوان است.
سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره 

به اینکه کسری مخزن تجمعی استان از ابتدای 
شبکه اندازه گیری 3/7میلیارد مترمکعب است، 

اظهار کرد: متوسط کسری مخزن 20ساله 
ــان ۱۴۱مــیــلــیــون مترمکعب و   اســت

متوسط افت آن 26سانتیمتر 
است.

شکاف های 4متری در دشت سرایان 

هشدار
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