
از سر ساکنان  این روزهــا لحظه ای  آلودگی  سایه 
محققان  گفته  بــه  و  نــمــی شــود  کــم  کالنشهرها 
بیش از 80 درصد این آالیندگی ها، حاصل تردد 
خودروهاست. در این بین ریزگردها هم گاه و بیگاه 
به آلودگی هوا می افزاید، اما این پرسش همچنان 
آلودگی،  با وجود تشدید  مانده که چرا  بی پاسخ 
ــوالن خـــودروهـــای دودزا بــه ویــژه  هــنــوز شــاهــد جـ
و  هستیم  در شهر  کامیون ها  و  موتورسیکلت ها 
چرا طبق قانون با آن ها برخورد نمی شود. براساس 
تردد  به  آلودگی هوا در شهرها  آمارها یک سوم 
خودروهای سنگین و کامیون هایی مربوط می شود 
که شاید بیش از 50درصد آن ها حتی معاینه فنی 

هــم نــدارنــد کــه اگــر هــم داشته 
باشند باید به چگونگی دریافت 
آن شک کرد؛ از طرفی این سؤال 
همیشه وجود داشته که باوجود 

مصوبه های مختلف و...

سرپرست اداره کل استاندارد خراسان رضوی خبر داد

کم فروشی صنایع غذایی در ۵۴ درصد اقالم مورد آزمون
 سهم 64 درصدی منابع متحرک 

در آلودگی هوای مشهد

جوالن آالینده ها 
در شهر
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سرانه آبرسانی سیار در روستاهای 
خراسان جنوبی دو برابر شد

ترکیدگی الستیک دلیل بازگشت 
هواپیمای قشم ایر به فرودگاه  

 برگزاری یادواره »شهدای ترور«
در بیرجند 

 اعتبار هزارو610 میلیاردی 
برای راه هاى فرعی خراسان شمالی

26382338 2034
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در استان2

هکرها  چگونه  داد  نشان  جدید  تحقیقات 
می توانند با ایجاد اختالل الکترومغناطیسی 
بدون دست زدن به صفحه  لمسی تلفن های 
و مخرب خود  اقدام های مجرمانه  هوشمند، 
ــزارش قـــدس بــه نقل  ــ ــی کنند. بــه گ را اجــرای

فــتــا، بــرخــی از حــمــالت هــکــری به  از پلیس 
تلفن های هوشمند از طریق دسترسی فیزیکی 
به دستگاه و تعامل با صفحه نمایش لمسی 
انجام می شود. بنابراین آیا تا زمانی که کسی 
ایمن  نکند  لمس  را  همراه تان  تلفن  صفحه 

است؟ طبق یک مقاله تحقیقاتی جدید توسط 
ژجیانگ چین  دانشگاه  در  امنیتی  محققان 
و دانشگاه فنی دارمشتات آلمان این پرسش 
نقض شده است و این امکان وجود دارد که 
بدون دست زدن به صفحه لمسی، تلفن همراه 

فردی دست کاری شود. این مقاله در سمپوزیوم 
 GhostTouch امنیتی یوزنیکس در ماه جوالی
را معرفی کرد؛ نوعی حمله که می تواند ضربه ها 
و سوایپ های روی صفحه  نمایش گوشی را از 

فاصله ای خاص انجام دهد...

در پی انجام یک تحقیق مشخص شد 

چگونگی حمله هکری با استفاده از صفحه لمسی تلفن همراه 
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت تعاونی فروش��ندگان ل��وازم خانگی 
مش��هد و حومه به شماره ثبت 1744 راس ساعت 10:30 صبح روز جمعه مورخ 
1401/04/24 در مح�ل س��اختمان ش��رکت تعاونی واقع در مشهد جاده سنتو  � 
بزرگراه پیامبر اعظم)ص( � اول پیامبر اعظم)ص( 55  � سمت راست  با دست�ور 

ج�ل�سه ذی�ل تش�کی�ل می ش�ود : 
ازکلی�ه اعض�ای محت�رم ش�رکت دع�وت می شود با همراه داشتن کارت شناسائی 
معتبر جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه ذیل حضور بهم رسا نند .

دستور جلسه :
� تصویب حداکثر میزان سهام هر عضو ) تکمیل ماده 9 اساسنامه ( .

یاد آوری  :   �  اعض�اء محترم می توانند حق رای و حضور خود در مجمع عمومی را 
ب�ه م�وجب وک�التن�امه کتب�ی به فرد دیگ�ری واگ�ذار نماین�د ، در این صورت هر 
عضو عالوه بر رای خود ح�داکث�ر ت�ا 3 رای ب�ا وک�الت و غیر عض�و فق�ط یک رای 
وک�التی می تواند داشته باشد . هریک از اعضا می تواند جهت اخذ ورقه ورود 
ب�ه جلسه مجم�ع و اعط�ای وک�الت ب�ه هم�راه  نم�این�ده خ�ود  ب�ا داشت�ن مدارک 
شن�اس��ایی معتبر در روز های 11 الی 23 تیر ماه از س��اعت 09:00 الی 13:00 به 

دفتر شرکت مراجعه نمایند .
هیئت م�دیره  ف
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت اول ( 
تاریخ انتشار : 1401/04/09

ف
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فرمانده مرزبانی اس��تان خراس��ان رضوی معاونت مهندس��ی ف.ا.ج.ا.ا در نظ��ردارد به منظور 
تعمیرات پاس��گاه های مرزی مصالح بامشخصات ارائه ش��ده در اسناد مناقصه و با شرایط زیر، 

نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه اقدام نماید.
الف و ب( در جدول ذیل 

مبلغ مصالح)ریال(آیتم مناقصهردیف
مبلغ تضمین شرکت در 

مناقصه)ریال(
مصالح مورد نیاز جهت تعمیرات مطابق 1

30/000/000/0001/500/000/000لیست اسناد مناقصه دریافتی از کارفرما 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
) نوبت دوم(

ت( محل تامین اعتبار:  از محل اعتبارات تملک دارایی 
های سرمایه ای استان .اوراق خزانه اسالمی 1403

ج( ضمانتنام��ه: ضمانتنامه معتب��ر بانکی یا فیش 
واریزی نقدی به حس��اب اعالمی در اسناد مناقصه 

می باشد. 
د( شرایط اجرای طرح: پیمان به صورت قیمت نهایی 

و تحویل در محل اعالم شده میباشد .
ه( کسورات: کسورات مطابق ضوابط و ابالغیه های 
مورد عمل در طرح های عمرانی ف.ا.ج.ا.ا. پرداخت 
و ارائ��ه مفاصا حس��اب تابع ضواب��ط مراجع مربوط 

خواهد بود.
و ( پیش پرداخت: پیش پرداخت برابر آئین نامه 
تضمی��ن معامالت دولتی ب��ه ش��ماره 123402/ت 

50659 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 پیشنهادات، مختار است و به پیشنهادات 
مش��روط، مخدوش و فاقد شرایط مناقصه ، ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
ط( تاری��خ واگ��ذاری اس��ناد مناقص��ه:  از م��ورخ 

1401/04/07 تا مورخ1401/04/10 می باشد.
ی(آخرین مهلت قبول پیشنهادات:  

مورخ1401/04/20  تا ساعت 10:00 می باشد.            
ک( تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه:

  مورخ1401/04/20  ساعت  13:00می باشد.   
ل( محل بازگش��ایی پ��اکات مناقصه:   ب��ه آدرس 
ش��هرک ش��هید رجائی جنب کالنتری شهید رجائی 

ستاد مرزبانی خراسان رضوی می باشد. 
- لذا از تمامی پیمانکاران دارای گواهی صالحیت 
پیمان��کاری معتب��ر ص��ادره از س��ازمان مدیریت 
و برنام��ه ری��زی کش��ور که در س��امانه س��اجات 
 WWW.SAJAR.IR س��اجار  و   WWW.SAJAT.IR
قابل رویت بوده و دارای حداقل رتبه 5  در رشته 
ابنی��ه )دارای ظریفت مج��از و آزاد برای ش��رکت 
در مناقص��ه متناس��ب با ب��رآورد کل پ��روژه( می 
باش��ند و دارای گواهی صالحیت ایمن��ی صادره از 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی )HSE (، دعوت 
می گ��ردد حداکثرظ��رف م��دت 12/ دوازده روز از 
تاری��خ درج آگهی نوب��ت اول با به همراه داش��تن 
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 حسابرسی شده منتهی 
به سال جاری )برای پروژه ها با برآورد  بیش از 10 
برابر سقف معامالت عمده دولتی(، یك جلد رزومه 
کاری پنج س��ال اخیر ش��رکت، جهت اعالم آمادگی 
ودریافت اس��ناد ب��ه منظور ارزیابی ت��وان اجرایی 
کار توسط دستگاه مناقصه گزار به آدرس :شهرک 
ش��هید رجائی جنب کالنتری ش��هید رجائی س��تاد 
مرزبانی خراس��ان رضوی  مراجع��ه نمایند.  تلفن: 
 21826637 دورن��گار     21826671  ،  21826639
هزینه درج  ه��ر دو نوبت آگهی و ثبت قرارداد به 

عهده برنده مناقصه می باشد.
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از فرمایشات امام جواد علیه السالم
روز اول هر ماه 2 رکعت نماز بخوان، در رکعت اول 
رکعت  در  و  توحید  سوره  مرتبه   30 حمد  از  بعد 
دوم 30 مرتبه سوره قدر بخوانید.سپس صدقه 
ماه  و مستمندان( سالمتی آن  ایتام  به   ( بدهید 

شما تأمین میشود.
نقل از بحاراالنوار جلد 97 ص 133

واریز کمکهای نقدی : بانک صادرات 
شماره کارت 4618 9024 6919 6037

)خیریه مولود کعبه(
درضمن ذبح گوسفند عقیقه، نذری و مرغ 

پذیرفته میشود
خواجه ربیع ، خیابان شهید یوسف زاده 2 

جنب مسجد امام رضا )ع(
37413316-7  ،  09151135325 

با غذای گرم پذیرای 350  همه هفته شبهای شنبه 
محترم  ،خیرین  هستیم  مستمندان  و  ایتام  از  نفر 
می توانند از این مراسم بازدید نموده و در صورت 

تمایل بانی یک یا چند هفته در سال باشند.

عید قربان و عید غدیر مبارک
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فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی معاونت مهندسی ف.ا.ج.ا.ا در نظردارد به منظور انسداد نوار مرزی بامشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه و با شرایط زیر، نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه اقدام نماید.
الف و ب( در جدول ذیل 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهبرآورد هزینه اجرای کار بر اساس فهرست 1401محل اجرامقدار واحد عنوان پروژهردیف
43/757/432/1372/187/871/606هنگ مرزی تایباد 3900 متر طول  اجرای انسداد نوار مرز 1

ف
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) نوبت دوم(

ت( محل تامین اعتبار:  از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان 
.اوراق خزانه اسالمی 1403

ج( ضمانتنامه: ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب اعالمی 
در اسناد مناقصه می باشد.

د( شرایط اجرای طرح: پیمان به صورت فهرست بهایی میباشد .
ه( کس��ورات: کس��ورات مطابق ضواب��ط و ابالغیه های م��ورد 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( شرایط مناقصه گذار: در رد یا قبول تمامی و یا هر یک از پیشنهادات، مختار 

اس��ت و به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد شرایط مناقصه ، ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

ط( تاریخ واگذاری اس��ناد مناقصه:  از مورخ1401/04/07تا مورخ1401/04/10 
می باشد.

ی(  آخرین مهلت قبول پیشنهادات:  مورخ1401/04/20  تا ساعت 10:00 می باشد.             
ک( تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه:  مورخ1401/04/20  ساعت  13:00می باشد.    
ل( محل بازگش��ایی پاکات مناقصه:   به آدرس ش��هرک ش��هید رجائی جنب 

کالنتری شهید رجائی ستاد مرزبانی خراسان رضوی می باشد. 
- لذا از تمامی پیمانکاران دارای گواهی صالحیت پیمانکاری معتبر صادره از 
WWW.SAJAT. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در سامانه ساجات

IRو س��اجار 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 و دارای گواهی صالحیت ایمنی صادره از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی )HSE (، 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 کش��ور( گواهینامه مودیان مالیاتی )مالیات بر ارزش افزوده(، 
صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده منتهی به س��ال 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 دستگاه مناقصه گزار به آدرس :شهرک شهید رجائی 
جنب کالنتری ش��هید رجائی س��تاد 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.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مرحله دوم )نوبت اول( ش��رکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کالت 
در روز یکش��نبه مورخه 1401/05/09  راس ساعت 8 صبح درمحل حسینیه ومسجد شهدای خوارزم محله 

کالت برگزار میگردد. 
از کلی��ه نمایندگان منتخب مجمع عمومی مرحله اول ش��رکت تعاون��ی  دعوت می گردد جهت  اتخاذ تصمیم 
درخصوص موضوعات ذیل درجلس��ه حضور بهم رس��انند. کاندیداهای س��مت بازرسی و هیئت مدیره می 
بایست ازتاریخ انتشارآگهی به مدت یک هفته با مراجعه به دفتر شرکت وتکمیل فرم اعالم کاندیداتوری 
به همراه مدارک الزم نسبت به ثبت نام  اقدام نمایند. ضمنًا هیچ یک از نمایندگان حق واگذاری رای خودرا 

به دیگری نخواهد داشت .
دستورات جلسه :

1-ا ستماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان
2-بررسی وتصویب صورتهای مالی سال مالی  1400،1399،1398،1397،1396،1395

3-بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال  1401
4-تصمیم گیری در خصوص پاداش اعضای هیئت مدیره و بازرس
5-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره  برای سه سال 

6-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان  برای یک  سال 

           هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کالت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مرحله  دوم 
)نوبت اول( شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کالت 

 شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10860048755
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

شرکت باغداری کشاورزی سرافرازان احرار 

خراسان رضوی به شماره ثبت 35514

شود  می  دعوت  شرکت  سهامداران  از  بدینوسیله 
مورخ  در  که  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در 
1400/04/20 رأس  ساعت  9 صبح  در محل  مشهد  
بین پیامبر اعظم 25 و 27 پالک 69 برگزار  می گردد 

حضور بهم رسانند.

هیئت مدیره

دستور جلسه :
1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی

2-تصویب صورت های مالی سال 1400
3-انتخاب اعضای هیئت مدیره 

4-انتخاب بازرس قانونی شرکت
5-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار شرکت
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   رفع مشکالت 
مردم با کار 
جهادی  
حجت االسالم سید 
محمد موسوی، 
امام جمعه اسفراین 
گفت: مشکالت 
اقتصادی، معیشتی 
و اشتغال مردم 
فقط با کار اداری 
قابل رفع نیست و 
مسئوالن باید با 
روحیه جهادی 
و کار جهادی 
خستگی ناپذیر این 
مشکالت را رفع کنند.

خبر

ســایــه  توحیدی  مهدی 
ــا لحظه ای  آلــودگــی ایـــن روزهــ
از ســر ســاکــنــان کالنشهرها 
کــــم نـــمـــی شـــود و بــــه گــفــتــه 
محققان بیش از 80 درصــد 
ــا، حــاصــل  ــی هـ ــدگـ ــنـ ایــــن آالیـ
تردد خودروهاست. در این بین ریزگردها هم گاه 
و بیگاه به آلودگی هوا می افزاید، اما این پرسش 
همچنان بی پاسخ مانده که چرا با وجــود تشدید 
آلودگی، هنوز شاهد جوالن خودروهای دودزا به ویژه 
موتورسیکلت ها و کامیون ها در شهر هستیم و چرا 

طبق قانون با آن ها برخورد نمی شود.
براساس آمارها یک سوم آلودگی هوا در شهرها 
به تردد خودروهای سنگین و کامیون هایی مربوط 
می شود که شاید بیش از 50درصـــد آن هــا حتی 
معاینه فنی هم ندارند که اگر هم داشته باشند 
باید به چگونگی دریافت آن شک کرد؛ از طرفی این 
سؤال همیشه وجود داشته که باوجود مصوبه های 
مختلف و تشکیل کمیته های مختلف اضطرار 
آلودگی هوا، نه با خودروهای دودزا برخورد شده و نه 
از تردد کامیون ها در هنگام شب جلوگیری می شود.

پیاده روی با طعم دود! ◾
یکی از شهروندان که به همراه همسر و دو فرزند 
ــرای پــیــاده روی و دوچــرخــه ســواری به پارک  خــود ب
نــزدیــک محل سکونت خــود در بــولــوار آمــوزگــار 
ــراز تعجب از اینکه خــودروهــا و  مشهد آمــده با اب
موتورسیکلت های دودزا از جلو ماشین پلیس عبور 
می کنند اما اراده ای برای متوقف کردن و جریمه آن ها 
وجود ندارد، ادامه می دهد: از پلیس و یا هر مرجع 
مسئولی می خواهیم به این پرسش پاسخ دهد که 
چرا خودروهای دودزا و حتی خودروهای سنگین در 
شب آزادانه تردد می کنند و کسی هیچ توجهی به 

این موضوع نمی کند.
وی با اشاره به اینکه مگر تردد خودروهای سنگین 
در شب بر اساس قانون ممنوع نیست؛ می گوید: 
تردد خودروهای سنگین در روزهای اخیر در سطح 
شهر افزایش داشته و این روزهــا بیشتر از قبل و 

طی روز این خودروها را در خیابان های شهر مشهد 
مشاهده می کنیم.

فعالیت هشت گشت خودرویی در شهر ◾
مــدیــر محیط زیــســت شــهــری و توسعه پــایــدار 
شــهــرداری مشهد با تأکید بر اینکه درخصوص 
خودروهای دودزا اخطارهایی توسط گشت های 
نظارتی به رانندگان اعالم می شود، افزود: مالکان 
باید طی مدت دوهفته خــودرو خود را رفع نقص 
کنند و درصــورت عدم رفع نقص اخطار بعدی درِ 
منزل داده می شود و درصورت رعایت نشدن موارد، 
با حکمی که از دادستانی گرفته شده، پالک خودرو 

توقیف می شود.
ــاره بــه اینکه هشت گشت  محمد پــذیــرا بــا اشــ
خودرویی در شهر فعالیت دارند که هفت گشت 
مربوط به خودروهای سواری و یک گشت هم مربوط 
به خودروهای دیزل و البته اتوبوس های شهرداری در 
سطح شهر فعالیت می کنند، افزود: در یکی دو سال 
اخیر با پایش های انجام شده دیگر شاهد حضور 
اتوبوس های دودزا در شهر مانند سالیان گذشته 
نیستیم، چرا که این موضوع در پایانه ها و همین طور 
توسط گشتی ها به طور مرتب بازدید می شود و 

در صورت نقص، از همان پایانه اجاره تردد به آن ها 
داده نمی شود. وی افــزود: مالک ما تنها دریافت 
معاینه فنی نیست و بازبینی های دوره ای هم در این 

خصوص به طور مرتب انجام می شود.
پذیرا با اشاره به اینکه درصد باالیی از خودروها و 
سرویس های کارخانه ها و ادارات، دودزا هستند که 
باید به آن ها رسیدگی کرد، افزود: یکی از منابع مهم 
آلودگی هوا موتورسیکلت های فرسوده هستند. 
الزام به دریافت معاینه فنی یکی از راه های کاهش 
سطح آالینده ها در موتورسیکلت هاست؛ هرچند 
زیرساخت های ایــن موضوع از ســوی شهرداری 
فراهم است اما باید مجوز آن توسط وزارت کشور 
داده شود که تاکنون به دلیل نبود دستورالعمل و 
سامانه ای منسجم هیچ تصمیمی در این خصوص 

گرفته نشده است.

آالیندگی 10 برابری موتورسیکلت ها  ◾
مــدیــر محیط زیــســت شــهــری و توسعه پــایــدار 
شــهــرداری مشهد موتورسیکلت ها را بــا توجه 
بــه احــتــراق نــاقــص وهمچنین تجمع یافتن در 
ــدم رغــبــت و تــوانــایــی  هسته مــرکــزی شــهــر و عـ
مالی استفاده کنندگان به تغییر نــوع موتورها و 

ــزو یــکــی از  ــا جــ ــ ــا آن هـ ســـخـــت بـــودن بـــرخـــورد بـ
آلوده کننده ترین منابع متحرک مشهد عنوان 
ــزود: بــر اســاس اعــالم نظر کارشناسان  کــرده و افـ
یک موتور سیکلت به انـــدازه 10دستگاه خــودرو 
کاربراتوری آالیندگی دارد. در حال حاضرحدود 
880هــزار دستگاه موتورسیکلت در مشهد تردد 
دارند که سهم یک درصد از کل سیاهه انتشار را 
به خود اختصاص می دهند.  وی با اشاره به اینکه 
براساس سیاهه انتشار، منابع تولیدکننده آلودگی 
هوا شامل منابع ثابت و متحرک هستند، افزود: 
منابع متحرک شامل وسایل نقلیه درحال حرکت و 
تردد ازجمله خودروهای شخصی، موتورسیکلت ها، 
اتوبوس ها، وانت ها، کامیون ها و... و منابع ثابت 
شامل صنایع، مراکز تجاری و پاالیشگاه ها و حتی 

منازل مسکونی... می شوند.
پذیرا اظهار کرد: براساس محاسبات انجام شده، 
ــد معادل  سهم منابع متحرک حـــدود 64درصــ
157هزار تن و سهم منابع ثابت 36درصد معادل 

88هزارتن از مجموع انتشار آالینده هاست.
وی با تأکید بر اینکه سیاهه انتشار، نخستین گام 
مدیریتی مبارزه با آلودگی هواست، بیان کرد: با این 
حال این طرح موجب کاهش آلودگی هوا نمی شود، 
بلکه تدوین برنامه مبتنی بر سیاهه انتشار، اجرای 
بــدون اغماض برنامه و پایش مــداوم اثربخشی 

برنامه ها کاهش دهنده آلودگی هواست.
پذیرا منابع متحرک با 64درصد را دارای بیشترین 
سهم میزان آالیندگی در مشهد عنوان کــرده و 
افـــزود: در ایــن بین خــودروهــای شخصی با 1.33 
درصد بیشترین سهم آالیندگی و کامیون ها هم به 
دلیل فرسودگی و هزینه باالی نوسازی 1.13درصد 

از کل آالیندگی شهر مشهد را تشکیل می دهند.
وی همچنین سهم پــایــانــه هــای زمینی، ریــلــی و 
هوایی را 7.2 درصد و سهم اتوبوس های سازمان 
ــد از کــل سیاهه  ــی را هــم 3.1 درصــ ــوســران ــوب ات
انتشارعنوان و اضافه کرد: ناوگان تاکسیرانی دارای 
ــوده و  ــدی از کــل سیاهه انتشار ب سهم 2.1درصــ
خودروهای وانت 6.6 درصد آالیندگی شهر مشهد 

را تشکیل می دهند.

سهم 64 درصدی منابع متحرک در آلودگی هوای مشهد

جوالن آالینده ها در شهر

خبرخبر
روزروز

تشرف زائران پیاده به مشهد در سالروز شهادت امام جواد)ع(
سخنگوی جمعیت خــدمــتــگــزاران زائـــران پــیــاده امــام 
رضــا)ع( از تشرف زائــران پیاده و حضور در راهپیمایی 

جوادیون مشهد خبر داد.
حسین رضایی اظهار کــرد: همزمان با ایــام شهادت 
حضرت جواداالئمه)ع( بیش از 800 زائر پیاده عراقی 
و ایرانی در قالب 14 کاروان از شهرهای سبزوار، شیراز، 

اصفهان، نیشابور، فریمان و سه شهر کربال، نجف و 
کاظمین به صــورت پیاده بــرای تشرف به حرم رضوی 
و اقــامــه عــزای ابــن الــرضــا)ع( و شرکت در راهپیمایی 
جوادیون در روز شهادت این امام بزرگوار وارد مشهد 

می شوند.
وی ادامــه داد: همچنین هیئت های عـــزاداران زائــران 

پیاده در 47 شهر ایران و 6منطقه مشهد ضمن برگزاری 
مــراســم عـــــزاداری، بــا ایــجــاد ایــســتــگــاه هــای صلواتی، 
ضمن خدمت به عــزاداران حضرت جواداالئمه)ع(، در 
طرح ملی پخت ۹ پرس غذا در خانه و توزیع در میان 
همسایگان به نیت امام نهم شیعیان جهان مشارکت 

دارند.

سخنگوی جمعیت خــدمــتــگــزاران زائـــران پــیــاده امــام 
رضا)ع( افزود: کاروان 350 نفره سبزوار صبح نهم تیرماه 
با شعار »در مسیر بندگی« مسیر سبزوار به مشهد را به 
صورت پیاده آغاز می کنند. این کاروان 2۹ سال است که 
به قصد تشرف به بارگاه رضوی و شرکت در مراسم عرفه 

هر ساله عازم مشهد می شود.

   برگزاری یادواره »شهدای ترور«  در بیرجند خراسان جنوبی 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 

خراسان جنوبی گفت: یادواره شهدای ترور با هدف 
افشای حقوق بشر آمریکایی و تجلیل از خانواده 

شهدای ترور در این استان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان 
جنوبی، محمدرضا طالبی در جلسه برنامه ریزی 
یادواره شهدای ترور افزود: براساس برنامه ریزی 
که انجام شده، این یادواره با همکاری دستگاه های 

اجرایی مربوط روز یکشنبه ۱۲ تیر ماه برگزار 

خواهد شد. وی گفت: دشمن با بهره گیری از 
روش های مختلف درصدد است فرهنگ شهید و 

شهادت را در جامعه کمرنگ کند که نباید بگذاریم بر 
دامن شهید و شهادت غباری بنشیند و این فرهنگ 

در جامعه کمرنگ شود.

وی افزود: از همان روزهای اول پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، آمریکا تالش کرده غارتگری های 

خود را درون نظام ادامه دهد اما با وجود امیدی که 
به انجام این کار داشت، امام راحل دست رد به سینه 

آمریکا زد.

اختصاص ۴۵ میلیارد برای 
تکمیل باغ موزه خراسان شمالی 
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
خراسان شمالی گفت: 45 میلیارد تومان اعتبار 
بــرای تکمیل بــاغ مــوزه و یــادمــان شهدای گمنام 
که مکان مناسب هنری و گردشگری محسوب 
می شود از محل سفر رئیس جمهور به استان 

اختصاص یافت.
امیر سرتیپ محمد نجاتی در گفت وگو با ایرنا 
اظهار کرد: تکمیل مجموعه فرهنگی و هنری نیاز 
به ۹0میلیارد تومان اعتبار دارد که در این سفر 

حدود 50درصد آن به تصویب رسید.
وی افـــزود: همچنین بــرای تکمیل یادمان های 
نیمه تمام شهدای گمنام استان نیز 15 میلیارد 
تومان اعتبار پیشنهاد داده بودیم که کمتر از 50 

درصد آن به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود 40درصــد از طرح 
کامل مجموعه فرهنگی و هنری با عنوان باغ موزه 
بجنورد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: برای تکمیل 
باغ مــوزه بجنورد اعتبار نیاز است که این مبلغ 
باید بــرای ساخت چندین ساختمان و محوطه 

هزینه شود.
نجاتی اظهار کرد: ساخت باغ موزه شهر بجنورد 
از ســال ۹7 آغــاز شــده بــود کــه تاکنون تنها یک 
ساختمان این مجموعه فرهنگی راه انــدازی شده 

و بقیه نیز باقی مانده است که نیاز به اعتبار دارد.
وی افــزود: فضاهای موردنیاز در این مجموعه در 
پنج بلوک ایجاد و فونداسیون آن ها اجرا شده است 
که می طلبد مسئوالن استان توجه ویــژه ای برای 
ساخت و تکمیل آن داشته باشند. عالوه بر این، 
محوطه سازی نیز انجام نشده که در این خصوص 

نیز باید اعتبارات الزم جذب شود.

ساختمان های ناایمن در دستور 
کار شورای فنی خراسان جنوبی 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان 
جنوبی گفت: پیرو مکاتبات دستگاه های نظارتی و 
با توجه به اهمیت و حساسیت های مطرح شده، 
بررسی ساختمان های ناایمن شهری از این پس در 

دستور کار شورای فنی استان قرار می گیرد.
بــه گـــزارش روابـــط عمومی اســتــانــداری خراسان 
ــاس زاده افـــزود: دفتر فنی  جنوبی، علیرضا عــب
استانداری و اداره کل راه و شهرسازی به عنوان ناظر 
عالی ساخت وساز باید درخصوص نظام ایمنی و 
مجوزها، نظارت بر ساخت و سازها و سازه های ویژه، 
مکاتباتی را با شهرداری های تابعه استان انجام 

دهند تا برآورد دقیقی در این زمینه صورت گیرد.
مــعــاون اســتــانــدار خــراســان جنوبی متذکر شد: 
براساس بخشنامه های ابالغی، نظارت بر پروژه های 
شهرداری ها که با مشارکت بخش خصوصی در 
حــال ساخت اســت، برعهده شــورای فنی و اداره 
کل راه و شهرسازی است. شرکت مدیران اعضای 
اصلی در جلسه الزامی بوده و مصوبات شورای فنی 
نیز برای دستگاه های اجرایی استان الزم االجراست.
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در استان

سرپرست اداره کل استاندارد خراسان رضوی 
گفت: بر اســاس نتایج طــرح نظارت و کنترل بر 
بسته بندی کاالها در کارخانجات صنایع غذایی 
استان، کم فروشی در 54درصد از اقالم مورد آزمون 

مشاهده شده است.
جواد کریم پور در گفت وگو با ایرنا افزود: در قالب 
اجرای طرح نظارت و کنترل بر بسته بندی کاالها در 
کارخانجات صنایع غذایی استان مشخص شد 
میانگین وزن اندازه گیری شده در 33مورد از 61قلم 
کاالی نمونه برداری شده، کمتر از وزن اظهار شده 

توسط واحد تولیدی بوده است.
وی بیان کــرد: بر اســاس پایش برندهای معتبر و 
یا غیرمعروف کارخانه های صنایع غذایی استان 
و براساس آمارها بیش از نیمی از کاالهای آزمون 
شــده در صنایع غــذایــی خــراســان رضــوی دارای 

کم فروشی بوده اند.
وی گفت: در این طرح کارشناسان با حضور در 
واحدهای تولیدی صنایع غذایی استان از محصول 
بسته بندی آن ها از جمله ماست، رب، بیسکویت، 
کلوچه، قند، شکر و چای نمونه برداری و وزن گیری 

می کنند که در مجموع 61 نمونه اخذ شده است.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان باید بدانند خطای 
میانگین وزن واقعی نمونه برداری باید صفر یا 
مثبت به نفع مصرف کننده باشد و میانگین خطای 

کاالهای تولیدکنندگان نباید منفی باشد.
ــزود: بــایــد در نظر داشـــت در همه  ــ کــریــم پــور اف
واحــدهــای تــولــیــدی صنایع غــذایــی کم فروشی 
صورت نمی گیرد، بلکه خطا به دلیل عدم کنترل 
دقیق در زمــان تولید کاال و یا در جریان فعالیت 

خط تولید روی می دهد.

تلنگرتلنگر

 کم فروشی صنایع غذایی
  در ۵۴ درصد اقالم

 مورد آزمون

ج
/4
01
04
18
8

  نخستین بار
 عضواتحادیه
حمل انواع کاال 
نیسان/ خاور

09938821576
37113699

ج
/4
01
03
75
9

کرایه اتومبیل تفتی
 کرایه خودروهای صفرایرانی

09155156053

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

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/4
01
02
35
5

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ط
/4
01
01
71
4

نقاشی گلستان رنگ روغنی، 
پالستیک، آکرولیک بتونه کناف

تعمیرات، پایین ترین قیمت
09152020678-09158080678

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
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

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

09155597618-37532823

ط
/1
41
14
07

گازرسانی

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

ط
/1
41
14
48

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

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

09302978698

ط
/4
01
02
42
1

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
41
24
56

خریدار عادالنه

ج
/1
40
57
47

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

ط
/1
40
70
77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی

به چنداستادکارو
کمک جوشکارنیازمندیم 
09388689252

ج
/4
01
04
21
4

کارگرماهر



کشف 
82دستگاه 

گوشی سرقتی 
سرهنگ پارسافر، 
جانشین مرزبانی 

استان خراسان 
رضوی گفت: 

مرزبانان هنگ 
تایباد در حین کنترل 
خودروها و مسافران 
عبوری موفق شدند 

82گوشی سرقتی 
را از وسایل یک تبعه 
خارجی  کشف کنند. 

کارشناسان ارزش 
ریالی این گوشی ها 
را معادل 4 میلیارد 

و 920 میلیون ریال 
برآورد کرده اند.

خبرخبر
روزروز

ــد نــشــان  ــدیـ تــحــقــیــقــات جـ
هـــکـــرهـــا  ــه  ــ ــونـ ــ ــگـ ــ چـ داد 
مــی تــوانــنــد بــا ایــجــاد اختالل 
الــکــتــرومــغــنــاطــیــســی بـــدون 
دست زدن به صفحه  لمسی 
تلفن های هوشمند، اقدام های 

مجرمانه و مخرب خود را اجرایی کنند.
به گـــزارش قــدس به نقل از پلیس فتا، برخی از 
حمالت هکری به تلفن های هوشمند از طریق 
دسترسی فیزیکی به دستگاه و تعامل با صفحه 
نمایش لمسی انجام می شود. بنابراین آیا تا زمانی 
که کسی صفحه تلفن همراه تان را لمس نکند 
ایمن اســت؟ طبق یک مقاله تحقیقاتی جدید 
توسط محققان امنیتی در دانشگاه ژجیانگ 
چین و دانشگاه فنی دارمشتات آلمان این پرسش 
نقض شده است و این امکان وجود دارد که بدون 
دست زدن به صفحه لمسی، تلفن همراه فردی 
دست کاری شود. این مقاله در سمپوزیوم امنیتی 
یوزنیکس در ماه جوالی GhostTouch را معرفی 
کرد؛ نوعی حمله که می تواند ضربه ها و سوایپ های 
روی صفحه  نمایش گوشی را از فاصله ای خاص 
انجام دهــد. بر اســاس یافته های محققان، یک 
مهاجم می تواند از طریق GhostTouch برای انجام 
چندین نوع اقدام مخرب از جمله برقراری تماس و 

دانلود بدافزار استفاده کند.

تداخل الکترومغناطیسی ◾
تلفن های همراه هوشمند و تبلت های امــروزی 
از صفحه  نمایش های لمسی خازنی استفاده 
ــه  می کنند کــه قابلیت های چندلمسی را ارائ
می کنند و مــی تــوانــنــد مــیــدان هــای الکتریکی 
کوچک را اندازه گیری کنند. با این حال، صفحه 
نمایش های لمسی خــازنــی بــه اثـــرات محیطی 
تداخل الکترومغناطیسی )EMI( و نویز شارژر 

حساس هستند.

مطالعات قبلی نشان می دهد EMI می تواند 
صفحه های لمسی کاربر را مختل کند و سبب 
رفتار تصادفی و مضر شود. به عنوان مثال تلفن 
همراهی که به شارژر متصل بود، با سیگنال های 
EMI یک اتاق هتل بسیار گران قیمت را رزرو کرد. 
در ایجاد  GhostTouchمحققان می خواستند 
ببینند آیا می توانند از EMI برای ایجاد رویدادهای 
لمسی قــابــل کنترل و ایــجــاد رفــتــار دلــخــواه در 

صفحه های لمسی خازنی استفاده کنند یا خیر.

این حمله چه خطراتی دارد  ◾
ایده اصلی حمله GhostTouch این است که با 
اندازه گیری ظرفیت صفحات لمسی با استفاده 
از سیگنال های الکترومغناطیسی تزریق شده 
به الکترودهای دریافت کننده یکپارچه شده در 

صفحه لمسی، تداخل ایجاد کند. 
GhostTouch  یــک حمله هدفمند اســت. 
مهاجم باید مدل و ساخت گوشی قربانی را بداند 
تا تجهیزات را تنظیم کند همچنین ممکن است 

به اطالعات اضافی در مورد تلفن همراه نیاز داشته 
باشد مانند رمز عبور که باید از طریق مهندسی 
اجتماعی یا روش های دیگر بدست آورد. سناریوی 
اصلی این حمله مکان های عمومی مانند کافه ها، 
کتابخانه ها یا البی های کنفرانس است که افراد 
ممکن است گوشی های هوشمند خود را رو به 
پایین روی میز قرار دهند. مهاجم تجهیزات حمله 
را در زیر میز تعبیه کرده است تا حمالت را از راه 

دور اعمال کند.
 GhostTouch محققان چندین عملکرد را با
آزمایش کردند، از جمله پاسخ دادن به تلفن، 
فشار دادن یک دکمه، کشیدن انگشت به سمت 
بــاال بــرای بــاز کــردن قفل و وارد کــردن رمــز عبور. 
ــرای مثال اگــر تلفن قربانی در حالت بی صدا  ب
بــاشــد، مهاجم ممکن اســت بــا قربانی تماس 
بگیرد و از GhostTouch بــرای پاسخ دادن به 
تماس بدون متوجه شدن قربانی استفاده کند 
و سپس یک مکالمه خصوصی را استراق سمع 
کند. در سناریویی دیگر، مهاجم ممکن است 

یک لینک مخرب به تلفن قربانی ارسال کند و از 
GhostTouch برای ضربه زدن روی آن و دانلود 

آن استفاده کند.
محققان حمله GhostTouch را روی 11 مدل 
تلفن پرکاربرد آزمایش کردند. آزمایش این حمله 
با درجات مختلف در 9 مدل موفق بود. به عنوان 
مثال آن ها توانستند یک اتصال بلوتوث مخرب 
را در iPhone SE برقرار کنند. محققان می گویند 
اگــرچــه صفحه  نــمــایــش هــای لمسی خــازنــی 
تلفن های همراه هوشمند تحت آزمایش های 
ســازگــاری با الکترومغناطیس قــرار می گیرند و 
شامل عناصر ضدتداخل هستند، اما همچنان 
 GhostTouch مانند EMI در معرض حمالت
هستند. برای مقابله با این حمله چندین اقدام 
متقابل از جمله تقویت صفحه لمسی بــرای 
محافظت در بــرابــر حــمــالت EMI هدفمند و 
استفاده از الگوریتم هایی برای تشخیص ارتباط 
غیرعادی با صفحه لمسی تلفن همراه پیشنهاد 

شده است.

در پی انجام یک تحقیق مشخص شد 

چگونگی حمله هکری با استفاده از صفحه لمسی تلفن همراه
خبر

جمع آوری ۱۵ موتور تلمبه 
غیرمجاز از چهار رودخانه    

رئیس گروه حفاظت و بهره برداری از آب های 
سطحی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
گفت: تا پایان خــرداد مــاه امــســال، 1۵ موتور 
تلمبه غیرمجاز که روی رودخانه های رادکان، 
ــاد در مــلــک آبــاد و طرق  ــان آب فــریــمــان، کــال ام

نصب شده بود، جمع آوری شد.
رضــا استیالیی به ایرنا گفت: در بازدیدهای 
ــن شرکت  ــازرســی ای مــیــدانــی گـــروه گشت و ب
ــرای جــمــع آوری مــوتــور تلمبه های غیرمجاز  ب
همچنین 1۰ محل انــحــراف مسیر رودخــانــه 
)شق النهر غیرمجاز( نیز تخریب و به وضع 

سابق بازگشت.
وی اضافه کرد: موتور تلمبه های غیرمجاز پس 
از طی کردن مراحل حقوقی و دریافت دستور 

قضایی از دادستان جمع آوری شد.
رئیس گروه حفاظت و بهره برداری از آب های 
سطحی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
گفت: این شرکت با همکاری دستگاه قضا و 
مراجع مرتبط با متخلفان برخورد می کند و 
تمامی خسارت های ناشی از این امر بر عهده 

متخلفان خواهد بود.
ــوی بــا کــســری یــک مــیــلــیــارد و  خـــراســـان رضــ
۲۰۰میلیون مترمکعبی، هم اکنون بحرانی ترین 
منابع زیرزمینی آب در بین استان های کشور را 

به خود اختصاص داده است.

زمین ۲۰۶ را در تربت حیدریه 
بلعید!

در اثــر فرونشست زمین در حاشیه میدان 
شهدای تربت حیدریه، یک دستگاه خودرو 

پژو ۲۰6 در چاله ایجاد شده سقوط کرد.
صبح روز گذشته در پی فرونشست زمین در 
حاشیه مــیــدان شــهــدای تربت حیدریه یک 
دستگاه خودرو پژو ۲۰6 به درون چاله سقوط 

کرد.
برخی از اهالی محل در گفت وگو با خبرنگار 
صدا و سیما گفتند: این منطقه پیشتر دارای 
یک رشته قنات بزرگ بوده که از انتهای کوچه 

شروع می شده و ادامه آن نامشخص است.
بر اساس مشاهده عینی خبرنگار ما، در حال 
حاضر آب صاف و زاللی در محل فرونشست 
ــمــال ایــنــکــه ایــن  ــن جــــاری اســـت و احــت ــی زم

فرونشست گسترش یابد، وجود دارد.

در شهر3
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جریمه ۶۶۷ میلیونی جزای قاچاق گازوئیل با َمشک 
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از جریمه 
ــرای صاحب مشک حــاوی ۸۰۰ لیتر  66۷ میلیونی ب

گازوئیل قاچاق در نهبندان خبر داد.
حسین حسن پور در این زمینه گفت: مأموران ایست و 
بازرسی سهل آباد شهرستان نهبندان در حین کنترل 
خـــودروهـــای عــبــوری بــه یــک دســتــگــاه خـــودرو ســواری 

مشکوک شده که پس از توقف، بازرسی های الزم از آن 
انجام گرفت.

به گزارش ایسنا، وی افزود: پیش از بازرسی خودرو راننده 
اقدام به پاره کردن مشک حاوی ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق 
داخل خودرو کرد، بنابراین مأموران گزارش این پرونده 
را بــرای طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی 

شهرستان نهبندان ارسال کردند.
حسن پور با بیان اینکه شعبه پس از احضار متهم و 
رسیدگی های قانونی و احراز وقوع تخلف بر اساس مدارک 
و مستندات موجود در پرونده، متهم را به پرداخت مبلغ 
۴۴۴ میلیون و 9۲9 هزار ریال جزای نقدی محکوم کرد، 
تصریح کرد: برای سوخت هدر رفته نیز مبلغ ۲۲۲ میلیون و 

۴6۴ هزار ریال به جریمه متهم اضافه شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی در پایان 
ــادآور شد: به موجب مقررات قانونی هر شخص که  ی
مرتکب تخلف حمل یا نگهداری کاالهای قاچاق یارانه ای 
شود عالوه بر ضبط کاال معادل دو تا چهار برابر ارزش کاال 

جریمه نقدی می شود.

حادثه
    ترکیدگی الستیک دلیل بازگشت هواپیمای 

قشم ایر به فرودگاه  
پرواز مشهد- مسقط عمان به دلیل ترکیدگی 

الستیک به فرودگاه مشهد بازگشت.
مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی 

شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: این پرواز متعلق به 
شرکت هواپیمایی قشم ایر ساعت 1:23 بامداد روز 
گذشته از فرودگاه مشهد برخاست، اما خلبان پس از 
بلند شدن متوجه ترکیدگی الستیک چرخ های عقب 

شد. به گزارش صدا و سیما، حسن جعفری افزود: 

از آنجایی که طبق قوانین باید سوخت هواپیما 
تمام شود تا به زمین بنشیند، خلبان تا ساعت 4:40 

در آسمان مشهد پرواز کرد و پس از اتمام سوخت 
به سالمت در فرودگاه مشهد به زمین نشست. 

جعفری اضافه کرد: ۷0 مسافر این پرواز به سالمت 

از هواپیما خارج و به سالن فرودگاه منتقل شدند 
و در ساعت  8صبح با پرواز جایگزین اعزام شدند. 

فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد با 
گستره ۵40 هکتار، پس از فرودگاه مهرآباد تهران 

دومین فرودگاه پرترافیک کشور است. 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی با 
اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۳۳مورد 
حادثه در سطح استان رخ داده است، اظهار کرد: 
نیروهای امدادی هالل احمر استان در این حوادث 
به ۲هزار و ۴۸1 حادثه دیده خدمات مختلف امدادی 

ارائه کرده اند.
محمدرضا رضایی با بیان اینکه از مجموع حوادث 
رخ داده در این مدت ۲۵۵ مــورد با بیشترین آمار 
ــاده ای بـــوده اســـت، افـــزود:  مــربــوط بــه حـــوادث جــ
ــوادث ۳6 مــورد شهری،  همچنین از مجموع حـ
1۰مورد کوهستانی، هفت مورد سیل و آبگرفتگی، 
1۳ مورد حضوری و 1۲ مورد دیگر حوادث را شامل 

می شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی با 

اشاره به اینکه مأموریت های امدادی طی سه ماهه 
نخست امــســال نسبت بــه مــدت مشابه سال 
گذشته ۲۵ درصــد افزایش داشته اســت، گفت: 
سال گذشته در این مدت پوشش امدادی ۲6۷مورد 
حادثه توسط هــالل احمر در سطح استان ثبت 

شده است.
به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه نیروهای هالل 
احمر در این حــوادث به ۲هــزار و ۴۸1 حادثه دیده 
خدمات امــدادی ارائــه کرده اند، عنوان کرد: از این 
تعداد ۷9۲ مصدوم به طور سرپایی درمــان و یا با 
همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل شده اند.

ــا بــیــان اینکه یــک هـــزار و ۳9۵ نیروی  رضــایــی ب
عملیاتی در قالب ۵۵۸ تیم در این حوادث مشارکت 
داشته اند، اظهار کرد: 6۵۵ خودرو امدادی نیز در این 

مأموریت ها به محل حوادث اعزام شده اند.
وی با اشــاره به اینکه عملیات فنی رهاسازی برای 
ــه داد:  6۳حــادثــه دیــده انــجــام شــده اســـت، ادامــ
بیشترین حـــوادث رخ داده به ترتیب مربوط به 
شهرستان های قاین با ۵۷ مورد، بیرجند ۵۰ مورد و 

طبس ۴۲ مورد بوده است.

امدادامداد

ارائه خدمات امدادی به 
2هزار و 481حادثه دیده 

در سه ماه  

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

ط
/4
01
03
84
9

زندگی برمدار قرآن 
آموزش تخصصی قرآن کریم
روخوانی،تجوید،صوت ولحن

10جلسه تضمینی 
باارایه گواهینامه 

موسسه فرهنگی قرآن وعترت 
آوای وحی بقیة ا...)عج( 

مدیریت)غیور(09152020602

ج
/4
01
04
18
3

))برای خودت کارکن((
تعدادی بازاریاب خانم
 جهت گروه بیمه ای 
09371251064

ج
/4
01
04
25
0

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

ج
/4
01
02
34
3

خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت

ط
/4
01
00
35
5

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

آموزشگاه های
تخصصی

بازاریاب

خرید و فروش
ضایعات

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محسن خاصه

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 15661
 به نشانی:سیدی بولوار ثامن پالک 196

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 

مدارک��ی دارن��د خواهش��مند اس��ت جهت تس��ویه حس��اب 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: 09370408087
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

4ف
01

04
25

2

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای براتعلی اسماعیلی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 15260
 به نش��انی: طبرس��ی ش��مالی 24 سمت راس��ت مقابل 

سوپرمارکت
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 

دارن��د لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی دارند 
خواهشمند است جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09152108444
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

4ف
01

04
29

4

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمدکاظم کاشف نیا

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 13927
 به نش��انی:بلوار امام علی نهضت بین یوس��فیه 10 و 12 

پالک 92
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 

دارن��د لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی دارند 
خواهشمند است جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153022457
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

4ف
01

04
34

7

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

پ
/1
40
42
52

ج
/4
01
04
30
6

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

کولرگازی، پکیجقالی شویی
و آبگرمکن



   نزاع درصدر 
پرونده های 
پزشکی قانونی  
محمدعلی توکلی 
مدیرکل پزشکی 
قانونی خراسان 
جنوبی از ورود 
۱۸ پرونده به این 
حوزه خبر داد 
و گفت: ۴ هزارو 
۱۶۴پرونده معاینه  
پزشکی قانونی 
خراسان جنوبی در 
سال گذشته مربوط 
به نزاع و ۴ هزارو 
۱۲۱ مورد نیز در 
ارتباط با تصادفات 
بوده است.

در  حاشيه

دمای هوا 
در طبس به 
۴۸درجه رسید

کارشناس هواشناسی 
خراسان جنوبی گفت: 
بیشینه دمای هوا در 
هفت مرکز شهرستان و 
۱۱ ایستگاه هواشناسی 
به ۴۰ درجه و باالتر از آن 
رسید که رکورد باالترین 
دما در ۳۰ سال گذشته 
را شکست.
جواد نخعی اظهار کرد: 
دمای هوا در روز سه 
شنبه رکورد باالترین 
دما در ۳۰ سال گذشته 
را شکست و گرم ترین 
شهر استان )طبس( با 
بیشینه دمای ۴8 درجه 
ثبت شد.
در ایستگاه های 
هواشناسی، طبس با 
۴8 درجه، قاین با ۳8 و 
حاجی آباد زیرکوه با 
۴۳ درجه سلسیوس 
رکورد جدیدی در آمار 
بلندمدت ثبت شد که 
در سال های گذشته 
بی سابقه بوده است.

WWW.QUDSONLINE.IR پنجشنبه 9 تیر 1401  30 ذی القعده1443  30 ژوئن 2022   سال سی و پنجم    شماره 9844  ویژه نامه 4223

افقی ◾
 ۱. لقب احمدشاه مسعود مبارز فقید 
ــر انفجار دو فرد  افغانستانی کــه بــر اث
ــاط بــا شبکه  ــب انــتــحــاری مظنون بــه ارت
القاعده که خود را خبرنگار معرفی کرده 
ــوری  ــد کشته شــد – رنـــگ مـــوی ف ــودن ب
2.نمک – اجاره - صدقات ۳. دربرگیرنده 
– وســایــل – سنگ زینتی گران قیمت 
۴.لحظه – خاندان – دیندار - ثروتمند 
5. محله و حسینیه محل استقرار امام 
خمینی)ره( - آرزوی بــزرگ 6. صحرا – 
شعبده باز 7. گــاز ضدعفونی – صوت 
ندای بی ادبانه – طایفه کم حرف ایرانی 
– همگی – اصفهان قدیم 8. چیره دست 
– استخوان کاسه سر – ورقــه پیچیده 
آلومینیومی 9. پهلوان – دهــان تــازی – 
از مصالح ساختمانی – نقیض کــل – 
سرشک دیــده ۱۰. مــاده اولــیــه ساخت 
جنگ افزار گرم – یار شمع و گل و بلبل 
۱۱.پرنده ترازونشین – روشن کننده خودرو 

۱2. سرزمین – افسر و تاج – تکیه دادن 
– خط کش هندسی ۱۳. آهسته و آرام 
– برای خلع کسی از مقامی ، می زنند- 
جنگل ۱۴. نخ بافتنی – دیوانه – محله 
و برزن ۱5. لغزنده – از لبنیات –  سریالی 
در مجموعه نمایش خانگی  با هنرنمایی 

مهران مدیری و ویشکا آسایش

عمودی ◾
 ۱. گیاهی زینتی کــه بــه عــنــوان پرچین 
کاشت مــی شــود - از یـــاران گــرامــی امــام 
علی)ع( - تنها 2. پهلوانان – اولین موذن 
اسالم – یار پیراهن ۳. دلسوزی – راتبه – 
بمب کلسیم ۴. شتر بی کوهان – آسایش 
– درگــرمــابــه از تــن بــزدایــنــد 5.صــریــح – 
زاری کردن - رهرو - یازده 6.صدای مهیب 
– مــتــداول – شــهــرروی آب 7. مقررات 
سازمان بین المللی انــرژی اتمی- نمونه 
خـــروار - هیزم 8. کاشف قانون جاذبه 
عمومی زمــیــن – رســـوب تــه جــوی – از 

پسران فــریــدون در شاهنامه 9. مبارزه 
در راه خدا – نیم سال تحصیلی – زباله 
۱۰.آماده و مهیا – کوچیدن – طالیی رنگ 
۱۱.آب بسته – محافظ پلکان – نابودی 
– بوی رطوبت ۱2.سنگریزه – اسرافکار 
– پارچه مانتویی ۱۳. آدم آهنی – خودرو 
ــار - خــوب ۱۴. شهری  کــوچــک حمل ب
در کرمان – باجه بلیت فروشی سینما 
- آبله ۱5. کینه معروف – از روش هــای 

چاپ - اکسیر
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مدیر کل راهــداری و حمل و نقل 
خراسان شمالی گفت: در پی سفر 
استانى دولت به خراسان شمالی 
هـــزارو6۱۰ میلیارد تومان اعتبار 
بــرای نیازهای ضــروری و اولــویــت دار استان در 
حوزه راهــداری و راه روستایی در سرفصل های 

مختلف در نظر گرفته شد.
جعفر شهامت در جمع خبرنگاران گفت: بر 
این اساس براى راه هــاى روستایی حدود هزار 
میلیارد تــومــان، محور اســفــرایــن- شــیــروان- 
باجگیران حــدود 2۰۰ میلیارد تــومــان، نقاط 
حادثه خیز 2۱۰ میلیارد تومان و روکش راه های 
فرعی 2۰۰ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته 

شده که در نوع خود کم نظیر است.
وی افـــزود: در دوم مــاه جــاری، طی مراسمی و 
با حضور وزیــر محترم راه و شهرسازی حدود 
۱۱5میلیارد تومان پروژه در راهدارخانه اسدلی به 
بهره برداری رسید که شامل ۴۰ کیلومتر 
راه روستایی، ۳۰کیلومتر 

روکــش راه فرعی، 7 کیلومتر روکــش راه اصلی 
و شریانی، سه دستگاه پل و رفع ایرادهای سه 

نقطه حادثه خیز است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل خراسان شمالی 
با اشــاره به اینکه طی سه مــاه اخیر در حدود 
76روز کاری و به طور میانگین روزی یک کیلومتر 
راه در استان روکــش و یا ساخته شد، تصریح 
کرد: همچنین در مراسم مذکور، عملیات اجرایی 
۱55 میلیارد تومان پروژه ای را که دارای قرارداد 
بــود، آغــاز کردیم که بخشی از آن هــا در هفته 
دولت افتتاح خواهد شد. شهامت ادامه داد: 
۳2 کیلومتر راه روستایی تا شهریور ماه ساخته 
می شود تا جمع عملکرد احداث راه روستایی در 
نیمه نخست امسال به 72 کیلومتر برسد. وی 
خاطرنشان کرد: جمع پروژه هایی که عملیات 
اجرایی آن هــا با حضور وزیــر راه و شهرسازی 
آغاز شد، ۱55 میلیارد تومان بود که در مجموع 
27۰میلیارد تومان پروژه برای سال شمسی ۱۴۰۱ 

درنظر گرفته شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
خــراســان جنوبی گــفــت: سرانه 
آبرسانی سیار به روستاهای استان 
با ۱۰۰ لیتر در روز برای هر خانوار به 

دو برابر دو سال گذشته افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم  حسین امامی اظهار کرد: هفت 
تانکر در سال گذشته به شبکه آبرسانی ملحق 
شد و امسال نیز چهار تانکر جدید به شبکه 
آبرسانی سیار ملحق می شود که سرانه آبرسانی 
سیار به روستاهای استان با ۱۰۰ لیتر در روز برای 
هر خانوار به دو برابر در دو سال گذشته افزایش 
یافته است.امامی با اشــاره به سرمایه گذاری 
ایــن مجموعه در بخش تجهیزات مدیریت 
بحران افزود: در سال جاری ماشین آالتی از جمله 
جرثقیل، لجن کش، واترجت و بیل مکانیکی برای 
این مجموعه با اعتبار 2۰ میلیارد تومان خریداری 
شده اســت.وی بیان کرد: سال گذشته از محل 
کمک های نهادهای انقالبی از جمله بنیاد علوی، 
ــام)ره(، بنیاد ابراهیمی و  ستاد اجرایی فرمان ام

هالل احمر  2۰ میلیارد تومان در طرح آبرسانی 
روستایی استان هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 
از افزایش سرانه ساخت مخزن ذخیره آب برای 
شهرهای استان خبر داد و گفت: ساخت ۳۰هزار 
مترمکعب مخزن در دستورکار قــرار گرفته که 
9 هــزار مترمکعب آب به بهره برداری رسید و 
مابقی در دست اجراست، همچنین عملیات 
جابه جایی ۱۰ حلقه چاه برای رفع مشکل کم آبی 
شهرهای استان در دست اجراست.برای تأمین 
آب پایدار روستاها با محوریت قرارگاه امام حسن 
مجتبی)ع( عملیات اجرایی 2۳ مجتمع آبرسانی 
استان در حال اجراست. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب خراسان جنوبی ادامه داد: سال گذشته 
از محل اعتبارات محرومیت زدایی 2۰2 میلیارد 
تومان به خراسان جنوبی اختصاص یافت که در 
مجموع  از محل این اعتبارات،  آبرسانی به 8۰ 

روستای استان در دستور کار قرار دارد.

 اعتبار هزارو610 میلیاردی 
برای راه هاى فرعی

 سرانه آبرسانی سیار 
در روستاها دو برابر شد

شهردار 
ــورد از  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ بـ

تخصیص 5۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار برای خرید نردبان آتش نشانی خبر داد و 
گفت: برپایه وعده شرکت خارجی سازنده ، تا 
هشت ماه دیگر نردبان به بجنورد تحویل داده می 
شود. جواد حمیدی در نشست خبری با موضوع 
ــت بــه خراسان  دســتــاوردهــای سفر هیئت دول
شمالی اظهار کرد: خوشبختانه در سفر دولت به 
استان با پیگیری های انجام شده، مصوبات خوبی 
برای شهر بجنورد به تصویب رسید، به طوری که 
وزیر کشور برای اجرای ۱2 مورد، دستور داد،  طوری 
که با الحاق 27۰ هکتار زمین به محدوده شهر 
بجنورد موافقت شد که این امر پس از بررسی در 

وزارت راه  و شهرسازی، محقق می شود.

وی افزود: 
خرید 2۰دستگاه 
ــرای توسعه  ــ ــاس ب مــیــدل بـ
حمل و نقل مرکز استان، تخصیص ۳5میلیارد 
تومان برای کارخانه کمپوست و خرید زباله سوز، 
طرح توسعه امامزاده سلطان سید عباس)ع( در 
مرکز استان برای تأمین سه هکتار زمین و واگذاری 
آن به شهرداری، رسیدگی به مشکل استخدامی 
۴۱7 نفر از نیروهای شاغل در فضای سبز، پسماند و 
سی.ان.جی از مواردی بود که برای آن از سوی دولت 

دستور صادر شد.
شهردار بجنورد در ادامــه با اشــاره به مطالبات 
ــی گــفــت:   ــ ــت ــ ــای دول ــادهــ ــهــ ــ شـــــهـــــرداری از ن
شهرداری های استان از نهادهای دولتی حدود 
8۰۰ میلیارد تومان طلب دارند که ۳۰۰ میلیارد آن 

مختص بجنورد است.
حمیدی در خصوص امالک قولنامه ای نیز گفت: 
امالک قولنامه ای معضلی است برای شهروندان 
و مدیریت شهری که در حال حاضر زمین هایی 
در پیرامون شهر وجود دارد که قولنامه ای هستند 
و سند ندارند و موفق شدیم دستور وزیر کشور در 
این خصوص را اخذ کنیم تا مشکالت این حوزه 

برطرف شود.

توسعهتوسعه

 تخصیص
 ۵۰میلیارد اعتبار 
برای خرید نردبان 
آتش نشانی بجنورد

مردان آسمانی

خبر

خراسان شمالی خراسان جنوبی

شهید علیرضا کاظمی
والدت:۱۳۴۴/۰۳/۱۱

متولد : خسروآباد-طبس
شهادت : ۱۳66/۰2/۰9
محل شهادت : ديواندره

مزار : گلزارشهدای روستای خسروآباد طبس
علیرضا کاظمی در روستای خسرو آباد  یزدی
ــا به عرصه  طبس به دنیا آمــد. در مهر ۱۳5۱پ
علم و دانــش نهاد تا به تحصیل بــپــردازد. او 
در سال ۱۳57 در زلزله وحشتناک طبس پدر، 
مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ و بسیاری از اقوام 
و خویشانش را از دست داد، ولی با این حال 
تا پایان دوره راهنمایی ادامــه تحصیل داد و 
پس از آن ترک تحصیل کرد . در مهر ۱۳6۴ به 
منظور اعــزام به خدمت مقدس ســربــازی به 
عضویت ژاندارمری سابق درآمد و در بیرجند 
مشغول به خدمت شد.وی در سال ۱۳65 نیز 
به کردستان اعــزام شد و سرانجام در تاریخ 
۱۳66/۰2/۰9 در دیــوانــدره)ســنــنــدج(بــر اثر 
واژگون شدن خودرویی که در حین مأموریت 
سوار آن بود، چون کبوتری سبکبال راهی دیار 

عشق شد.روحش شاد.

نداشتن شغل علت اصلی 
بازگشت به زندان پس از آزادی 
مدیر کل زندان های خراسان شمالی گفت: در حال 
حاضر میانگین بازگشت دوباره زندانیان این استان 

به زندان 2۰ درصد است.
عبدالرحیم گرجی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
حــدود 2 هــزار زنــدانــی در ایــن استان وجــود دارد، 
اظهار کرد: از این تعداد 97 درصد مرد و ۳ درصد 
زن هستند. وی با بیان اینکه 68 درصد از زندانیان 
متاهل هستند، افــزود: 76 درصد از زندانیان این 
استان بی سواد، ۱7 درصد دیپلم و 7 درصد نیز از 

فوق دیپلم به باال هستند.
گرجی تصریح کرد: متأسفانه 68 درصد از جرایم 
زندانیان این استان مربوط به مواد مخدر و سرقت 
است.بیش از 72 درصد از زندانیان استان 26 تا ۴5 
سال دارند که متأسفانه یکی از معضالتی که وجود 
دارد این است که بیش از 7۰ درصد از زندانیان این 

استان مصرف کننده مواد مخدر هستند.
این مقام مسئول با تصریح بر اینکه 8۰ درصد از 
زندانیان این استان حرفه یا شغلی را یاد دارند، 
تاکید کرد: حمایت از زندانیان بعد از آزادی تاثیر 
خیلی زیادی برای جلوگیری از بازگشت مجدد 
آن ها به زنــدان دارد. در واقع یکی از دالیلی که 
سبب مــی شــود زنــدانــیــان دوبـــاره مرتکب خطا 
شوند، نداشتن شغل و درآمــد اســـت.در سال 
گذشته 52نفر از زندانیانی که آزاد شدند به آن 
ها تسهیالت اشتغال اعطا شد که از این تعداد 

فقط دو نفر دوباره به زندان برگشتند. 

جشنواره ملی عکس خربزه 
کلید خورد

از پوستر نخستین جشنواره ملی خربزه و همچنین 
اولین جشنواره ملی عکس خربزه رونمایی شد. 

این جشنواره به همت جهاد کشاورزی تربت 
جام و با تأکید بر حمایت از تولیدات کشاورزی 
ایــن شهر و به خصوص محصول راهــبــردی این 

شهر صورت گرفته است. 
عرفانی، رئیس جهاد کشاورزی تربت جام با بیان 
این موضوع که خربزه جزو محصوالت کشت بهاره 
بوده و نسبت به دیگرمحصوالت کشت بهاره ۳۰ 
درصد آب کمتری مصرف می کند، گفت: بنابراین 
جا دارد از این محصول که تاریخ کشت بسیار کهنی 

در این سرزمین دارد، حمایت شود. 
فرامرزعامل بــردبــار، دبیر جشنواره  نیز برگزاری 
جشنواره عکس پالیز را به دو جهت دارای اهمیت 
ــــده شـــدن ایــن  دانـــســـت؛ نخست حــمــایــت و دی
محصول ارزشمند از طریق رسانه قدرتمند عکس 
در سطح ملی و جهانی و دوم  حمایت از جامعه 
هنری به خصوص هنرمندان عکاس این شهر که به 

واسطه این جشنواره رقم خواهد خورد.
الزم به ذکر است جشنواره ملی عکس خربزه با 
عنوان »پالیز« بنا دارد با دعوت از عکاسان مراحل 
بــرداشــت محصول، بارگیری، عرضه، کــارگــران و 
همچنین دیگر مراحلکشت خربزه را به تصویر 
بکشد. الزم به ذکر است آیین پایانی و اهدای 

جوایز در25 تیرماه برگزار می شود. 

ــر کـــل حــفــاظــت مــحــیــط زیست  مــدی
ــان شــمــالــی در خــصــوص  ــراســ خــ

وقــوع آتش سوزی در عرصه های 
ایــن اســتــان هــشــدار داد. رضا 

شکاریان اظهار کرد: با توجه 
به گرمای هوا و وزش بادهای 
گرم احتمال آتش سوزی 
ــع و عـــرصـــه هـــای  ــ ــرات ــ م

طبیعی وجود دارد.
ــزارش ایــســنــا، وی  ــ بــه گـ
ــن  ــریـ ــم تـ ــهـ گـــــفـــــت: مـ
توصیه بــه شــهــرونــدان 
و طبیعت دوستان این 
اســـت کــه نــکــات ایمنی 
ــای الزم  ــبــــت هــ ــ ــراق و مــ
در پــیــشــگــیــری از وقـــوع 
ــوزی در شــرایــط  ــــش ســ آت

گرمای هوا را رعایت کرده و از 
روشن کردن آتش، آتش زدن 

کــاه و کلش مـــزارع کــشــاورزی و 
استفاده از هر وسیله قابل اشتعال 
دیگری در طبیعت خودداری کنند.

ــفــت: درصــــد بــســیــار بـــاالیـــی از  وی گ
آتش سوزی های عرصه های طبیعی ناشی 

از اشتباه و خطای انسانی است.

 با گرم شدن هوا
حریق در کمین مراتع 

رئــیــس اداره صنعت، مــعــدن و تجارت 
ــدیــشــه ورز با  ــواف گــفــت: هیئت ان خـ
هــدف بررسی مسائل و مشکالت 
شــرکــت هــای مــعــدنــی فــعــال در 
ــن منطقه  زمــیــنــه ســنــگ  آهــ

سنگان خواف تشکیل شد.
داوود صنعتی بــه ایــرنــا 
گفت: در قالب فعالیت 
هــیــئــت انــدیــشــه ورز، 
مــســائــل، مــشــکــالت و 
دغدغه های شرکت های 
ــی و مــعــدنــی  ــعــت صــن
در قــالــب کــارگــروه هــای 
تخصصی مورد بررسی 
قرار می گیرد و راهکارهای 
مقتضی رفـــع و کاهش 

آن ها اتخاذ می شود. 
وی ادامــــــه داد: حــمــایــت 
از ســـــــرمـــــــایـــــــه گـــــــذاران و 
واحـــدهـــای صنعتی و معدنی 
و ایــجــاد بسترهای مناسب بــرای 
ــذب ســرمــایــه گــذاری در توسعه  جـ
زیرساخت های موجود از دیگر اهداف 
آغــاز بــه کــار هیئت انــدیــشــه ورز در منطقه 

سنگان خواف به شمار می رود.

تشکیل هیئت اندیشه ورز برای 
بررسی مشکالت معادن خواف 

مــدیــرکــل صــنــعــت، مــعــدن  و تــجــارت خــراســان 
جنوبی گفت: نگاه جزیره ای به حوزه های کــاری و 

بخشی نگری از موانع توسعه و پیشرفت استان 
در بــخــش هــای مختلف اســـت و بــرای 

توسعه صنعتی باید صــدا و پنجره 
واحد داشته باشیم.

عباس جرجانی افـــزود: خراسان 
ــحــاظ جــغــرافــیــایــی  جــنــوبــی از ل
مــنــطــقــه ای وســـیـــع و ســومــیــن 
اســتــان پــهــنــاور ایـــران اســت که 
بزرگ ترین ذخیره زغالی کشور 
را در شهرستان طبس به خود 

اختصاص داده است.
وی شهرستان خوسف را یکی 

از مناطق پرظرفیت ایــن استان 
در حــوزه صنعت و معدن نام برد 

و افــــزود: مــعــادن طـــالی خــوبــی در 
سال های اخیر شناسایی شده و در دو 

معدن صنایع فراوری ایجاد شده که تولید 
شمش طال را به دنبال داشته است.

وی جلوگیری از خام فروشی را یکی از اولویت های 
استان عنوان کرد و گفت: برای ایجاد زنجیره 
تولید و ارزش افـــزوده محصوالت باید 
صــنــایــع پــایــیــن دســتــی از جمله 
ــال و  ــ ــت و ســــــاز طـ ــاخــ ســ
جــواهــرات در 

استان راه اندازی شود.
به گزارش ایرنا جرجانی ادامه داد: به دلیل اهمیت 

این محصول معدنی در کنار نبود صنایع فراوری، 
معدنکار تمایل دارد محصول خــود را 

ــازار کند؛ در نتیجه اگر  سریع وارد ب
واحدهای تولیدی طال ایجاد شود، 

در اقتصاد و اشتغال منطقه بسیار 
تأثیرگذار خواهد بود.

وی گفت: ظرفیت های بسیار 
خوب معدنی در شهرستان های 
اســـــتـــــان نـــهـــفـــتـــه اســـــــت کــه 
بــــرای فـــعـــال ســـازی آن هــــا بــایــد 
دستگاه های اجرایی با تعامل و 
هم افزایی در این مسیر فعالیت 

کنند.
ــر  ــرد: ذخــای ــ ــار کـ ــهـ جـــرجـــانـــی اظـ

مــعــدنــی خــوبــی در بــرخــی مناطق 
ــان شــنــاســایــی شـــده کــه بــایــد با  اســت

کسب مجوزهای الزم به مرحله استخراج 
و بهره برداری برسد و با پشتیبانی رسانه ها و همراهی 

دستگاه های ذی ربط می توان کارهای بزرگی را در 
استان انجام داد.وی افزود: معتقدیم در خراسان 

ــه ظــرفــیــت هــای عظیم  ــا تــوجــه ب جــنــوبــی ب
 مــعــدنــی، بــایــد از مــعــدن بــه صنعت 

ــه تـــجـــارت  ــ و از صــنــعــت ب
برسیم.

نگاه جزیره ای؛ مانع توسعه خراسان جنوبی

خبر
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