
اداره کل  پايش  و  كنترل  مركز  اطــاعــات  بــراســاس 
آلودگی  زيست خراسان شمالی،  محيط  حفاظت 
هــوای بجنورد از مرز 500 گذشت و هــوای بجنورد 
بــرای همه گروه ها پُرخطر شد به طــوری که میزان 
آلودگی هوا به حدود سه برابر میزان آلودگی شهر 
تهران رسید. ازهمین رو کمیته اضطرار آلودگی هوا در 
استانداری برگزار شد و با دستور استاندار اداره های 
آلودگی هوا  دلیل  به  6 شهرستان خراسان شمالی 
روز گذشته هوای  اعــام شدند. طی چند  تعطیل 
بجنورد تنها برای گروه های حساس ناسالم بود و از 

دیروز برای تمامی گروه ها ناسالم شده است. 
به گفته کارشناسان در آلودگی هوا عوامل محلی و 
خارج استانی تأثیرگذار است. عوامل محلی شامل 
بارندگی  کاهش  زمین های کشاورزی، خشکسالی، 
و فعالیت سنگ شکن ها در حواشی شهرها در این 

استان موجب کاهش کیفیت هوا می شوند. 
زیست  اداره کل محیط  پایش  کارشناس مسئول 
خراسان شمالی می گوید: براساس داده هــای مراکز 
سنجش آلودگی هوا، وضعیت خراسان شمالی در 
بدترین شرایط ممکن قرار دارد و برای تمام گروه های 
سنی مضر است و به مردم توصیه می شود از منازل 
خود خارج نشوند. جواد عمارلو با بیان اینکه آلودگی 

ــه ذرات  ــوط ب هـــوای اســتــان مــرب
معلق  PM۱0 یا همان گردوغبار 
در سال جاری  است، می افزاید: 

وضعیت هوای استان...

معاون دادستان مشهد درباره کشف رود خبر داد

جمع آوری موتورتلمبه ها در انتظار تأیید شورای تأمین

وضعیت هوا قهوه ای شد

آلودگی هوا خراسان شمالی را تعطیل کرد!
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افزایش چهار برابری طرح های 
کارآفرینی خراسان جنوبی

خراسان رضوی در رتبه ششم 
شناسایی تغییر کاربری های غیرمجاز 

 یک بام و دو هوای امتیازدهی 
در آزمون آموزش و پرورش

بررسی مشکل 227 واحد تولیدی 
در کارگروه تسهیل خراسان رضوی 
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در استان2

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از شناسایی 
طراحی  بــا  کــه  داد  خبر  فـــردی  دستگیری  و 
پول  کیف  خصوصی  کلید  بــه  قبلی  نقشه 
و  یافته  دســت  مشهدی  شهروند  دیجیتال 
اقــدام هــای مجرمانه خــود را رقــم زده بــود. به 

گزارش قدس، سرهنگ جواد جهانشیری در 
تشریح این خبر اظهار کــرد: در  پی مراجعه 
یکی از شهروندان به پلیس فتا و ارائه مرجوعه 
قضایی مبنی بر به سرقت رفتن  ارز دیجیتال از 
 کیف پول الکترونیکی اش،   موضوع در دستور 

کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.  رئیس 
پلیس فتا استان به نکته مبهم این پرونده 
اشــاره و تصریح کــرد: با توجه به مستندات 
موجود مشخص شد شاکی، فردی آشنا به 
بازار رمــزارز بوده اما در کمال تعجب متوجه 

خالی شدن کیف پول دیجیتال خود می شود 
ــدن عــامــل یــا عــامــان  ــرای مشخص شـ ــ و ب
دسترسی غیرمجاز به کیف پول دیجیتال خود 
 به ارزش حدود 3 میلیارد    و ۱00 میلیون تومان، 

با در دست داشتن مستندات و...

دسیسه مرد جوان برای دستیابی به کیف پول دیجیتال

سرقت 3 میلیارد تومانی رمزارز در یک میهمانی
در شهر3

نماینده مردم بیرجند، درمیان و 
خوسف با گایه از تأخیر در به 
اتمام رساندن پروژه بیمارستان 
خــوســف گــفــت: رســانــه هــا به 
پیرپروژه  عنوان  به  موضوع  این  از  درستی 
در خراسان جنوبی یاد می کنند و نمایندگان 
استان نیز بارها چرایی روند کُند این پروژه را 

پیگیر شده ایم.
خسروی اسفزار افزود: از دیگر موضوعاتی 

بیرجند- جـــاده  بحث  شــده ایــم  پیگیر  کــه 
قاین بوده و آخرین مرتبه ای که این موضوع 
را تــذکــر دادیــــم در ســفــر مــعــاون اجــرایــی 
که  بــود  جنوبی  خــراســان   به  رئیس جمهور 
پــروژه  ایــن  بــرای اتمام  درخــواســت داشتیم 

زمان قطعی داده شود.
در مورد راه آهن بیرجند به یونسی نیز به نظر 
از یک ســال پیش که در خدمت  می رسد 
وزیــر راه قبلی در بازدید از این پروژه بودیم، 

اتفاق خاصی نیفتاده، اما به گفته مسئوالن 
ــال حــاضــر مــشــکــل ســرمــایــه گــذاری  در حـ

بانک ها برای این پروژه حل شده است.
یـــادآور شــد: از مسئوالن  خسروی اســفــزار 
بــنــیــاد مــســتــضــعــفــان درخـــواســـت کــردیــم 
و…  محرومیت زدایی  و  سرمایه گذاری  برای 
و  منطقه خــاص  عنوان یک  به  را  خوسف 
گامی در حل  امــیــدواریــم  کــه  ببینند  ویــژه 

مشکات این شهرستان باشد.

اقتصادی  دیپلماسی  مــعــاون 
در سفر  خـــارجـــه  ــور  ــ ام ــر  ــ وزی
۱۱تیرماه به خراسان شمالی بر 
ایجاد بازارچه مرزی در منطقه 
گفت:  و  کــرد  تأکید  رازوجــرگــان  پرسه سو 
تعمیق روابط با همسایگان از اولویت های 
سیاست خارجی جمهوری اسامی است 
ــدازی ایــن گــذر مــرزی نیز در این  ــ که راه ان

راستا حمایت می شود.

در  رئیس جمهور  ــزود:  ــ اف صــفــری  مــهــدی 
بر  بــه خــراســان شمالی  اخــیــر خــود  سفر 
ــازارچــه مـــرزی تأکید داشـــت و با  ب ایــجــاد 
توجه به اینکه پنج نوبت با رئیس جمهور 
ترکمنستان ماقات داشت این موضوع را 

هم پیگیر بود.
ــاون دیــپــلــمــاســی  ــعـ ــا، مـ ــ ــرن ــ ــزارش ای ــ ــ ــه گ بـ
اقــتــصــادی وزیــر امــور خــارجــه ادامـــه داد: 
تجاری  روابــط  ترکمنستان  کشور  با  ایــران 

سال های  در  ولی  است  داشته  دیرینه ای 
اخیر این روابط محدود شد. 

سفر  در  ــال  حــ ــــن  ای بـــا  داد:  ادامـــــه  وی 
در  ترکمنستان،  رئیس جمهور  محمداف، 
بار  نخستین  برای  عالی رتبه  هیئتی  صدر 
۱6سند  تهران،  به  رئیس جمهور  مقام  در 
این  و  شد  امضا  کشور  دو  بین  همکاری 
ــه و  ــویـ ــشــان از ارتـــبـــاطـــات دوسـ ــط ن ــ روابـ

مسالمت آمیز دارد.

همت دولت برای بازگشایی »پرسه سو«انتقاد نماینده مجلس از پروژه های پیر خراسان جنوبی
بازارچه مرزیعمران

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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بدينوسیله از کلیه سهامداران ش��رکت دعوت 
مي گردد در جلس��ه مجمع عمومي ع��ادی بطور 
فوق العاده ش��رکت ت��وس اس��تیلن در روز چهار 
ش��نبه مورخه 1401/04/29 رأس ساعت 19:30 در 
محل شرکت توس استیلن واقع در مشهد شهرک 
صنعتی کالت خیابان تالش ش��مالی 13 پالک 337  

برگزار مي گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیئت مديره و 

بازرس به مجمع
2- طرح و تصويب صورتهای مالی منتهی به پايان 

سال 1400
3 - طرح و تصويب بودجه سال 1401

4 - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
5- تعیین روزنامه جهت درج آگهی

  هیئت مديره

آگهي دعوت نوبت اول  
مجمع عمومي عادی بطور 

فوق العاده شركت توس استيلن به 
شماره ثبت 6927
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 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی 
مص��رف فرهنگی��ان فريم��ان درس��اعت 17 روز 
چهارش��نبه  1401،4،29 درمحل دبستان آيت  ا     هلل 
طالقانی خیابان امام خمین��ی جنب اداره مخابرات 
برگزارمی ش��ود از کلی��ه اعض��ا دعوت می ش��ود 
دراين جلسه حضوربه هم رسانند.هريک ازاعضای 
ش��رکت می توانند اس��تفاده از ح��ق رای خود را 
ب��رای حض��ور ورای دادن در مجمع عمومی به يک 
نماينده تام االختیارواگذارنمايد.هريک ازاعضای 
حاضردرجلسه حداکثر 3 رای وغیرعضو 1 رای می 
توانندداش��ته باش��ند وبرای دادن وکالت وکیل 
و موکل همراه هم میبايس��ت تا 48 س��اعت قبل 
ازبرگزاری مجمع ب��ه دفترتعاونی مراجعه وضمن 
دادن وکالت  برگ ورود به مجمع رادريافت نمايند.       

دستورجلسه:
1-گزارش هیأت مديره و بازرسین

2-تصويب صورت های مالی سالهای 1399-1398 
و 1400

3- بودجه پیشنهادی سال 1401 
4-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیات مديره       

5-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل بازرسین 
هیأت مديره 

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان فريمان 

 آگهی دعوت مجمع 
عمومی ساليانه نوبت دوم

 شركت تعاونی مصرف فرهنگيان فریمان
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بدينوسیله از کلیه سهامداران محترم و نمايندگان 
قانونی آنها دعوت میگردد ، در جلسه ای که رًاس 
ساعت 10 صبح روزيکشنبه مورخ 1401/04/26 در 
محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس مشهد  ابتداي 
بل��وار فرامرز عباس��ي ، مجتمع تجاري ب��ازارگاه ، 
طبقه سوم ، واحد 11 تشکیل میگردد ، حضور بهم 

رسانند .
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیئت مديره و 
بازرس قانوني 2- بررس��ي و اتخاذ تصمیم نسبت 
ب��ه ترازنامه ، س��ود و زيان و عملکرد س��ال مالي 

منتهي به 1400/12/29 .
3- انتخاب بازرسان شرکت .

4- تعیین روزنامه کثیراالنتش��ارجهت درج آگهی 
های رسمی شرکت .

5 - س��اير موارديک��ه در صالحی��ت مجمع عمومي 
عادي میباش�د .

هیئت مديره 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 

ساليانه )نوبت اول ( شركت هميار فوالد

 ›› سهامي خاص ‹‹  شماره ثبت 7200 و

 شناسه ملي 10862034494
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به علت به حد نصاب نرسیدن حضور سهامداران در 
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت همیاران 
مجمع  جلسه   1401/04/09 تاريخ  در  ثامن  قدس 
بعدازظهر   5 ساعت  شرکت  دوم  نوبت  عادی  عمومی 
کرامت  مسجد  محل  در   1401/04/30 پنجشنبه  روز 
واقع در چهارراه شهدا تشکیل خواهد گرديد لذا از 
کلیه سهامداران محترم دعوت می نمايد رأس ساعت 

مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1- ارائه گزارش هیئت مديره و بازرس
2- تصويب بودجه سال 1401 شرکت
3- ارائه پیشنهادهای هیئت مديره

4- تصويب صورت های مالی و پیشنهاد تقسیم سود 
سال 1400

5- انتخاب 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل 
هیئت مديره برای مدت 2 سال

برای  البدل  علی  بازرس  و  اصلی  بازرس  انتخاب   -6
سال منتهی به 1401/12/29

7- تصمیم گیری در خصوص سهام موسسه همیاران 
فهیم توس

از سهامداران محترمی که تمايل به کانديد شدن در 
سمت های رديف 5 و اشخاص حقیقی و حقوقی )دارای 
مجوز رسمی حسابرسی( که تمايل به کانديد شدن در 
تا  حداکثر  می نمايد  دعوت  دارند  را   6 رديف  سمت 
تکمیل  جهت   1401/04/28 مورخ  اداری  وقت  پايان 

فرم مخصوص به دفتر شرکت مراجعه فرمايند.
قابل توجه : ارائه اصل برگ سهم سهامداران محترم 

جهت دريافت برگ رأی الزامی است.  هیئت مديره

آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت دوم شرکت همیاران 
قدس ثامن به شماره 19606

بدينوس��یله از کلیه نمايندگان منتخ��ب مرحله اول 
ش��رکت تعاونی س��هام عدالت شهرس��تان مه والت 
دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق الع��اده که در روز ش��نبه مورخ��ه 1401/05/01 
ساعت 9 صبح د رمحل ش��رکت تعاونی واقع در شهر 
فی��ض آباد خیابان عدالت عدال��ت 10 روبروی کمیته 
امداد امام خمینی )ره(با دس��تور جلسه ذيل شرکت 

نمايند.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیئت مديره وبازرس
ب��ه  منته��ی  مال��ی  صورته��ای  وتصوي��ب  2-ط��رح 

1400/12/29
3-انتخاب هیئت مديره وبازرسین

4-انتخاب روزنامه کثیره انتشار
5-طرح وتصويب بودجه پیشنهادی

6-ساير موارد قابل طرح در مجمع
با توجه به دستور جلسه از کلیه سهامداران محترم 
متقاضی کانديد اتوری سمت هیئت مديره وبازسین 
ش��رکت تعاونی س��هام عدالت شهرس��تان مه والت 
تقاضا می ش��ود حداکثرطی مدت يک هفته از تاريخ 
انتشار آگهی دعوت با در دست داشتن مدارک الزم 

جهت ثبت نام به دفتر شرکت مراجعه نمايید.
هیئت مديره 

آگهی مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شركت تعاونی سهام عدالت 
شهرستان مه والت مرحله دوم نوبت دوم

ح
/ 4
01
04
59
3 تعاونی منحله بدرتوس در نظر دارد از طريق مزايده عمومی، امالک به ش��رح 

ذيل را حس��ب دس��تور بازپرس محترم شعبه 904 دادس��رای عمومی و انقالب 
مشهد به فروش برساند.

قیمت پایه )ريال(آدرس ملکنام ملکردیف
105,000,000,000خیایان امام رضا بین امام رضا 15 و 17 پالک 589 )سرقفلی تجاری(امام رضا1
88,000,000,000خیابان جمهوری نبش جمهوری 20 پالک 458 )تجاری(فرودگاه2
127,000,000,000بلوار ابوطالب نبش ابوطالب 27 پالک 4 )تجاری مسکونی(ابوطالب3

متقاضی��ان می توانند ظرف مدت س��ه روز کاری از تاريخ اين آگهی درخواس��ت خود را ب��ه هیئت تصفیه تعاونی منحله 
بدرتوس واقع در خیابان سناباد بین سناباد 13 و 15 پالک 181 دفتر تعاونی منحله بدرتوس تحويل نمايند.
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آگهی مزایده



   بازسازی 
143واحد 
زلزله زده  
حسین نژاد 
استاندار خراسان 
شمالی گفت: 
هزارو3۰۲واحد 
مسکونی استان در 
زلزله اردیبهشت 
سال گذشته خسارت 
دیدند که برای 
۷۹۵واحد از سوی 
دولت تأمین اعتبار 
شد که  ساخت 
143واحد به صورت 
اضطراری به اتمام 
رسید و بهره برداری 
شد.

خبر

سمانه محمدزاده ثانی 
براساس اطالعات مركز كنترل 
و پــايــش اداره کــل حفاظت 
ــان  ــراسـ ــســـت خـ مــحــيــط زيـ
شمالی، آلودگی هوای بجنورد 
از مــرز 500 گــذشــت و هــوای 
بجنورد برای همه گروه ها پُرخطر شد به طوری 
که میزان آلودگی هوا به حدود سه برابر میزان 
آلــودگــی شهر تــهــران رسید ازهــمــیــن رو کمیته 
اضطرار آلودگی هوا در استانداری برگزار شد 
ــای 6 شهرستان  و بــا دســتــور اســتــانــدار اداره هــ
خراسان شمالی به دلیل آلــودگــی هــوا تعطیل 

اعالم شدند.

تشدید آرام آلودگی هوا ◾
طی چند روز گذشته هــوای بجنورد تنها برای 
گــروه هــای حساس ناسالم بــود و از دیـــروز برای 
تمامی گــروه هــا نــاســالــم شـــده اســـت. بــه گفته 
کارشناسان در آلودگی هوا عوامل محلی و خارج 
استانی تأثیرگذار اســت. عوامل محلی شامل 
زمین های کشاورزی، خشکسالی، کاهش بارندگی 
و فعالیت سنگ شکن ها در حواشی شهرها در 
این استان موجب کاهش کیفیت هوا می شوند. 
کارشناس مسئول پایش اداره کل محیط زیست 
خراسان شمالی می گوید: براساس داده هــای 
مراکز سنجش آلودگی هوا، وضعیت خراسان 
شمالی در بدترین شرایط ممکن قرار دارد و برای 
تمام گروه های سنی مضر است و به مردم توصیه 

می شود از منازل خود خارج نشوند.
جواد عمارلو با بیان اینکه آلودگی هوای استان 

مربوط به ذرات معلق  PM۱0 یا همان گردوغبار 
است، می افزاید: در سال جاری وضعیت هوای 
استان به این حد از آلودگی نرسیده بود و اکنون 
هوای استان در وضعیت قهوه ای قرار گرفته و 

بسیار خطرناک شده است.
وی با بیان اینکه از بهار امسال کیفیت هوای 
مرکز استان تحت تأثیر گردوغبار غرب کشور قرار 
گرفته، ادامه می دهد: از این رو میزان گردوغبار در 
آسمان شهر بیشتر شد و با افزایش آالینده ها، 

هوای این شهر ناسالم شده است.
به گفته عمارلو مردم بجنورد بهار امسال درمجموع 

تنها ۲۲ روز هوای پاک استنشاق کردند.
وی اظهار می کند: آلودگی هوای مرکز خراسان 
شــمــالــی تنها در یــک نقطه از بــجــنــورد قابل 

سنجش و انــدازه گــیــری اســت و تنها ایستگاه 
سنجش آلودگی هوای استان در جوار اداره کل 

حفاظت محیط زیست مستقر است.
وی می افزاید: با توجه به آمار ثبت شده در تنها 
ایستگاه سنجش آالیندگی هوای مرکز استان، 
شاخص عدد 500 را نشان می دهد که برای همه 

گروه ها پُرخطر است.
کارشناس مسئول پایش اداره کل محیط زیست 
خــراســان شمالی ادامـــه مــی دهــد: در شاخص 
سنجش هوا وضعیت صفر تا 50 هــوای پاک، 
5۱ تا ۱00 هــوای سالم، ۱0۱ تا ۱50 ناسالم برای 
گروه های حساس، ۱5۱ تا ۲00 ناسالم برای تمام 
گروه های سنی، ۲0۱ تا ۳00 خیلی ناسالم و بیش 

از ۳00 خطرناک و بحرانی است.

عمارلو با بیان اینکه اصوالً میانگین ۲4ساعته 
آلــودگــی، بــه عــنــوان شــاخــص اعـــالم مــی شــود، 
می گوید: منشأ آلودگی و کاهش کیفیت هوا در 

بجنورد، داخلی است. 

تعطیلی اداره ها و واحدهای آالینده ◾
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان 
ــد: بــا دســتــور اســتــانــدار  شــمــالــی نــیــز مــی گــوی
خــراســان شمالی و بــراســاس تصمیم کــارگــروه 
اضــطــراری آلــودگــی هــوای استان فعالیت های 
همه بخش های شهرستان های بجنورد، گرمه، 
ــاروج، شــیــروان و مانه وسملقان در  جــاجــرم، فـ
شیفت عصر سیزدهم تیرماه و چهاردهم تیرماه 

تعطیل شد.
نظری بیان می کند: بــه دلیل وجــود شاخص 
ــوا، تــمــامــی فعالیت های  ــاالی هــ ــ ــنــدگــی ب آالی
بخش های خصوصی، دولتی، مراکز فرهنگی، 
ورزشــی، اصناف و بازاریان، بانک ها در شیفت 
عصر دوشنبه )عصر دیـــروز( و روز سه شنبه 

تعطیل است. 
ــاس تــصــمــیــمــات اتـــخـــاذ شــــده، تمامی  ــراسـ بـ
مجموعه های دولتی تعطیل است و دستگاه های 
خــدمــات رســان نیز تــا حــدی کــه امـــور مـــردم به 

مشکل بر نخورد فعالیت می کنند.
واحدهای صنعتی و آالینده در محدوده شهر و 
همچنین واحدهای صنفی و بنگاه های بخش 
خصوصی که در آالیندگی هوا نقش دارند نیز 
تعطیل اند. به جز شهرستان های اسفراین و 
رازوجــرگــالن، سایر شهرستان های استان طی 

دیروز و امروز تعطیل هستند. 

وضعیت هوا قهوه ای شد

آلودگی هوا خراسان شمالی را تعطیل کرد!

خبرخبر
روزروز

بیمارستان تایباد فرسوده و پیر است
فرماندار تایباد گفت: با توجه به قدمت باال و فرسودگی 
بیمارستان فعلی این شهرستان، ساخت بیمارستان 

جدید در این منطقه ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی دونده افزود: 
امــکــانــات مــوجــود در بیمارستان خــاتــم االنــبــیــا)ص( 
شهر تایباد، توان پذیرش جمعیت ساکن و مهاجران 

ــدارد و در شــأن مــردم ایــن خطه مرزی  افغانستانی را ن
نیست، بنابراین نیاز است با توجه به پیگیری های مکرر، 
مدیران ارشــد استانی و کشوری درخصوص ساخت 

هرچه سریع تر یک فضای درمانی اقدام کنند.
وی ادامه داد: بیش از 45 سال از قدمت بیمارستان فعلی 
تایباد می گذرد و اکنون تجهیزات این مرکز جوابگوی نیاز 

درمانی بیماران شهرستان و مراجعه کنندگان برخی 
شهرستان های همجوار نیست.

دونده به همجواری تایباد با کشور افغانستان هم اشاره 
کرد و گفت: تایباد در فاصله کمتر از ۲0 کیلومتری نقطه 
صفر مرزی ایران و افغانستان قرار دارد و گاهی بیماران 
و مصدومان حوادث احتمالی این کشور همسایه برای 

درمــان و مــداوا از طریق مرز دوغــارون به ایــران وارد و در 
بیمارستان خاتم االنبیای تایباد پذیرش می شوند.

وی ادامه داد: متأسفانه به علت نبود امکانات درمانی 
مناسب، اقدام های پزشکی برای این اتباع خارجی، با 
توجه به حجم جراحات و تعداد مصدومان به مشکل 

می خورد.

   هشتمین روز متوالی آلودگی هوای مشهدآلودگی هوا
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 

گفت: در پی آلودگی چند روزه، هوای مشهد 
دیروز سیزدهم تیرماه برای هشتمین روز پیاپی 

در وضعیت ناسالم و هشدار قرار داشت.

مهدی اله پور افزود: به صورت همزمان میانگین 
شاخص کیفیت هوای مشهد )شاخص ۲4 ساعت 

منتهی به ظهر دیروز( نشانگر هوای ناسالم با 
عدد 133 است و شاخص هوا )ظهر روز گذشته( 
با عدد 1۰۵ نیز نشان از هوای ناسالم و وضعیت 

هشدار بود. 
وی با بیان اینکه کیفیت هوا در ۲۰منطقه مشهد 
در شرایط آلوده و ناسالم برای افراد حساس قرار 

دارد، ادامه داد: کیفیت هوا در سه منطقه سمزقند، 
شهید کریمی و چمن در وضعیت هشدار آلودگی و 

ناسالم برای تمامی افراد است. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 

گفت: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش 
رفت وآمدهای غیرضروری، نقش مؤثر خود را در 

بهبود کیفیت هوای این کالنشهر ایفا کنند. 

 نیروی انتظامی شیروان 
به اعتبارات ویژه نیاز دارد

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: اعتبارات نیروی انتظامی ایــن شهرستان 
کم است و با توجه به ناهنجاری های اجتماعی در 
این شهرستان باید اعتبارات ویژه ای به این بخش 

اختصاص یابد.
ــا، علی جـــدی در جلسه کمیته  ــرن ــزارش ای ــ بــه گ
برنامه ریزی شهرستان شیروان اظهار کرد:با توجه به 
درآمدهای پایین در این شهرستان و ناهنجاری های 
باالی اجتماعی باید اعتبار ویژه ای برای بخش های 
انتظامی این شهرستان در نظر گرفته شود. فرماندار 
شهرستان شیروان نیز در این جلسه افزود: بودجه 
جاری در اختیار ما نیست و مدیران کل از اختیارات 
بیشتری در این زمینه برخوردارند و ضرورت دارد 
مدیران شهرستانی بــرای دریافت بودجه بیشتر 

ارتباط قوی تری با مدیران کل داشته باشند.
دولت اسماعیل زاده ضمن انتقاد از برخی مدیران 
در سهل انگاری جذب اعتبارات، گفت: مدیران 
شهرستانی با جذب اعتبار، شاخص حوزه کاری و 

عمرانی خود را باال ببرند.
دبیر کمیته بــرنــامــه ریــزی شهرستان شیروان 
در سازمان برنامه وبودجه خراسان شمالی هم 
گفت: امسال یک هزار و ۳55 میلیارد ریال اعتبار 
در بودجه ۱40۱ برای این شهرستان مصوب شد 
که در قالب اعتبارات تملک دارایــی ابالغ و باید 

توزیع شود.
علی اکبر حسین زاده اظهار کــرد: امسال تعریف 
طرح های جدید در دستور کار نیست و طرح هایی 
اجرا می شود که 50درصد از اعتبار آن ها تهیه شده 
باشد. اولویت با طرح های نیمه تمام به خصوص 
در بخش آب، راه و حمل ونقل است که پیشرفت 

باالیی دارد و در اولویت بهره برداری است.

 رکورد مصرف برق 
در خراسان جنوبی شکسته شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
از شکسته شدن رکورد مصرف برق در استان طی 
روز گذشته خبر داد و گفت: باالترین میزان مصرف 

در ۲0 سال گذشته ثبت شده است.
بــه گـــزارش تسنیم، مهدی دادگـــر اظــهــار کــرد: با 
افزایش بی سابقه دما در استان رکورد مصرف برق 
استان طی روز گذشته شکسته و باالترین میزان 

مصرف در ۲0 سال گذشته ثبت شده است.
وی مصرف برق استان در روز یکشنبه ۱۲تیرماه ۱40۱ 
را در ساعت۱۳، عدد ۳0۲ مگاوات و در ساعت۲۲، 
عدد ۳۱8 مگاوات عنوان کرد و افزود: این عدد تاکنون 
در استان بی سابقه بــوده و نسبت به بیشترین 
میزان ثبت شده سال گذشته، حدود 4درصد رشد 

داشته است.
 آخرین رکــورد ثبت شــده مصرف بــرق استان در 
7 تیرماه امــســال ســاعــت ۱0 و 45 دقیقه صبح 
معادل ۲99 مگاوات و ساعت ۲0 و 45 دقیقه شب، 

۳۱۳/5مگاوات بوده است. 
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  نخستین بار
 عضواتحادیه
حمل انواع کاال 
نیسان/ خاور

09938821576
37113699

ج
/4
01
03
75
9

کرایه اتومبیل تفتی
 کرایه خودروهای صفرایرانی

09155156053

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

ط
/4
01
02
01
6 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

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

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265

ج
/4
01
01
91
7

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

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

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی

فوری به چندنفرنیروی آقاجهت 
کارگاه انگشترسازی  محدوده 

صیادشیرازی نیازمندیم 
09394573194

ج
/4
01
04
41
5

کارگرماهر

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی 
استانداری خراسان رضوی گفت: 
بین ۱80 تا ۲00 هزار نفر از اتباع 
خارجی غیرمجاز مقیم استان در 
طرح شناسایی اتباع وزارت کشور 

شرکت و نام نویسی کردند.
ــزود: علت اعـــالم غیرقطعی  ــ علی قاسمی اف
شمار افــراد نام نویسی شده این است که باید 
این داده ها راستی آزمایی شود تا اطالعات افراد 
ثبت نام شده با دیگر اطالعات ثبت شده از قبل 

تالقی و همپوشانی داشته باشد.
وی ادامه داد: بیشتر این افراد، اتباع غیرمجازی 
هستند که یا طی سال های گذشته از افغانستان 
وارد استان شده اند یا اینکه در سال گذشته پس 

از روی کار آمدن طالبان با سیل ورود مهاجران 
به مشهد آمده و در اصطالح تازه وارد هستند. 

وی اضافه کــرد: به نظر می رسد حــدود70 تا 
ــد اتــبــاع غیرقانونی مقیم مشهد  80درصــ
ــاکــنــون در ایـــن طـــرح شــرکــت کـــرده انـــد و  ت
مهم ترین علت نام نویسی نکردن اتباع بدون 
مجوز، شناسایی شدن و بیم از عدم امکان 

تردد دوباره مرزی است.
وی 95درصــد جمعیت اتباع مجاز و غیرمجاز 
خارجی در استان را مقیم مشهد دانست و 
اضافه کرد: با توجه به برآوردهای صورت گرفته 
حــدود ۳5هـــزار نفر از اتــبــاع غیرمجاز مقیم 
مشهد به دالیــل مختلف در طــرح شناسایی 

اتباع غیرمجاز وزارت کشور شرکت نکرده اند.

شرکت کنندگان آزمون استخدامی 
آموزش وپرورش به نحوه امتیازدهی 
ــون انتقاد  ــ ــبــان زن در آزم داوطــل
دارنــد. ۱5 و ۱6 اردیبهشت آزمون 
استخدامی آموزش وپرورش برگزار 
و نتایج هم پس از کش وقوس فراوان در هفته های 
گذشته اعالم شد. پس از اعالم نتایج، تیر انتقادها 
و گالیه های داوطلبان زن به امتیاز تأهل و … نشانه 
رفت و پس از پیگیری سازمان سنجش و سازمان 
امور اداری و استخدامی و… طی ابالغی امتیاز 
تأهل بــرای بانوان شرکت کننده در نظر گرفتند 
اما آن طور که از گالیه ها بر می آید این امتیازدهی 
براساس نرخ باروری در شهرستان مربوط است و با 
اینکه بسیاری از دعوت شدگان به مصاحبه نیمی 

از مراحل را طی کرده اند، برخی داوطلبان زن در 
صف امتیازگیری تأهل هستند.

یکی از شرکت کنندگان در آزمون در گفت وگو با 
مهر می گوید: با چند صدم امتیاز اختالف با نمره 
نهایی حد نصاب اعالم شده، دعوت به مصاحبه 
نشدم و امتیاز تأهل هم برخالف آنچه در دفترچه 
اعالم شده بود به زنان متأهل تعلق نگرفته است.

مجتبی الری، معاون توسعه و پشتیبانی اداره 
کل آموزش وپرورش خراسان جنوبی در این باره 
می گوید: این امتیاز برای بانوان متأهل براساس 
نرخ باروری شهرستان محل تولد اعمال می شود 
و طی نامه ای این تقاضای پیگیری از طریق سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان و مکاتبه با وزارت 

کشور در حال انجام است.

یک بام و دو هوای امتیازدهی در آزمونپیش بینی عدم نام نویسی 35هزار مهاجر خارجی 
خراسان جنوبیخراسان رضوی

فی
لط

ن 
س

ح
  م



هشدار مشکل 
تولید تخم مرغ 

در آینده 
موسوی نژاد 

رئیس اتحادیه 
مرغداران مرغ 

تخم گذار خراسان 
رضوی گفت: اگر 

می خواهیم قیمت 
تخم مرغ بیش از 

این بر مصرف کننده 
تحمیل نشود. 

باید مشوقی برای 
مرغدار پیش بینی یا 

قیمت اصالح شود، 
در غیر این صورت 

برای تأمین تخم مرغ 
در ۶ماه دوم سال 
با مشکل مواجه 

خواهیم شد.

خبرخبر
روزروز

رئــیــس پلیس فــتــا خــراســان 
رضــــــــوی از شـــنـــاســـایـــی و 
دستگیری فردی خبر داد که 
با طراحی نقشه قبلی به کلید 
خصوصی کیف پول دیجیتال 
ــد مــشــهــدی دســت  شــهــرون

یافته و اقدام های مجرمانه خود را رقم زده بود.
به گــزارش قــدس، سرهنگ جــواد جهانشیری 
در تشریح این خبر اظهار کرد: در  پی مراجعه 
یکی از شهروندان به پلیس فتا و ارائه مرجوعه 
قضایی مبنی بر به سرقت رفتن  ارز دیجیتال از 
 کیف پول الکترونیکی اش،   موضوع در دستور 

کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت. 

دعوت به میهمانی برای سرقت مال مردم ◾
رئــیــس پــلــیــس فــتــا اســـتـــان بـــه نــکــتــه مبهم 
ایــن پــرونــده اشـــاره و تصریح کــرد: بــا توجه به 
مستندات موجود مشخص شد شاکی، فردی 
آشنا به بــازار رمــزارز بــوده اما در کمال تعجب 
متوجه خالی شدن کیف پول دیجیتال خود 
می شود و برای مشخص شدن عامل یا عامالن 
دسترسی غیرمجاز به کیف پول دیجیتال خود 
 به ارزش حدود 3 میلیارد    و 100 میلیون تومان، 
با در دست داشتن مستندات و دستور پیگیری 

قضایی به پلیس فتا استان مراجعه می کند.
سرهنگ جهانشیری در ادامه عنوان کرد: پس 
از تحقیقات فنی و اقدام های پلیسی درنهایت 
 با کار کارشناسی و علمی به عمل آمده، سارق 
چند میلیارد تومانی رمــزارزهــا شناسایی و 
مشخص شد وی به روشی خاص توانسته به 

رمــز کیف پــول دیجیتال مالباخته دسترسی 
پیدا کند و در فرصتی مناسب کارهای مجرمانه 

خود را به نتیجه برساند.
این مقام مسئول بیان کرد: متهم با هماهنگی 
مقام قضایی، به این پلیس احضار شد. این 
فرد در ابتدا منکر هرگونه  سرقت رمزارز از کیف 
پول دیجیتال مالباخته شد، اما زمانی که با 
مستندات جمع آوری شده روبــه رو شد و ادله 
مجرمانه دیجیتال استخراجی از تجهیزات 
 دیجیتال هوشمند توقیف شــده خـــودش را 
مشاهده کرد، راهی جز پذیرفتن بزه انتسابی 

سرقت مذکور نداشت. 
وی  گفت: همچنین بررسی ها مشخص کرد 
ــن ســرقــت 3 میلیارد و 100 میلیون  عــامــل ای
تومانی از مشتریان مغازه شاکی پرونده بود 
ــرای اجـــرای نقشه شیادانه خــود بــه بهانه  و ب
ــه مــغــازه مــوبــایــل فــروشــی  تعمیر مــوبــایــلــش ب
شاکی مراجعه می کند. اوکه در چندین مرحله 
رفت وآمد به محل توانسته بود طرح دوستی 
با مالباخته بریزد، پس از جلب اعتماد مرد 
مالباخته او را به یک میهمانی در باغ دعوت 

می کند.

فیلم برداری از اطالعات محرمانه ◾
سرهنگ جهانشیری بیان کــرد: در ادامــه اجرای 
ایــن نقشه، متهم پــرونــده در فرصتی خــاص با 
فیلم برداری مخفیانه از الگوی قفل گوشی و رمز های 
کیف پول شاکی منتظر می ماند تا او گوشی را برای 
لحظه ای روی زمین بگذارد. کار به اینجا که می رسد 
فرصت برای سرقت رمزارز ها ایجاد می شود و در 
یک لحظه و با استفاده از اطالعات محرمانه گوشی 
مالباخته که حاال لو رفته بود، تمامی موجودی کیف 
دیجیتال را به صرافی مدنظرش منتقل می کند. 
پس از نمایان شدن تمامی ابعاد ماجرا، متهم در 
مقر پلیس فتا دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به 
همراه پرونده به دادسرای ویژه جرایم فضای مجازی 

مرکز استان اعزام شد.
 رئیس پلیس فتا استان به هموطنان هشدار 
ــرار دادن رمــز عبور  داد: شــهــرونــدان عزیز بــا ق
مناسب و حفاظت صحیح از آن مانع دسترسی 
غیرمجاز افراد فرصت طلب به اطالعات حساس 
گوشی هوشمند خود شوید و در صورت ورود به 
بازار رمزارز با گذاردن رمز عبور مناسب از کیف 
پول دیجیتال خود نگهداری نمایید. از سوی 
دیگر دارندگان رمزارز ها باید بیشتر دقت داشته 
باشند که در مکان های شلوغی که هر آن ممکن 
است چشمی به دنبال سرقت اطالعات آن ها 
باشد از وارد کردن رمز های بانکی و... خود داری 
کنند. بار ها در این زمینه هشدار داده شده است 
که به هیچ عنوان بازار های مجازی جای اطمینان 
بــه افـــراد غریبه نیست و اولــیــن سهل انگاری 
مــســاوی اســت بــا از دســت دادن سرمایه یک 

عمر تالش.

دسیسه مرد جوان برای دستیابی به کیف پول دیجیتال

سرقت 3 میلیارد تومانی رمزارز در یک میهمانی

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی: شهروندان عزیز با قرار دادن رمز عبور 
مناسب و حفاظت صحیح از آن مانع دسترسی غیرمجاز افراد فرصت طلب 

به اطالعات حساس گوشی هوشمند خود شوید.
گزيدهگزيده

خبر
تخریب بیش از 14هزار مترمربع 

ساخت وساز غیرمجاز
رئیس اداره منابع طبیعی و آبــخــیــزداری سبزوار 
گفت: ۶ مورد ساخت وساز غیرمجاز در اراضی ملی 
این شهرستان به مساحت 1۴هزار و 3۵۶مترمربع 
در راستای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی 

تخریب شد.
عباسعلی کیانی فرد افزود: افرادی بدون مجوز قانونی 
اقدام به تخریب، تسطیح، ترازبندی و درخت کاری 
در اراضی ملی کرده بودند که با قطعی شدن حکم 
قضایی و با همکاری نیروی انتظامی، درخصوص 
قلع و قمع مستحدثات و رفع تصرف اراضــی ملی 

اقدام شد.
وی اظهار کرد: حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از 
هرگونه تخریب عرصه های منابع طبیعی و مبارزه 
با زمین خواری از مهم ترین وظایف سازمان منابع 
طبیعی و آبــخــیــزداری کشور اســت و اداره منابع 
طبیعی سبزوار با اجرای قاطعانه احکام از هرگونه 

تجاوز و تخریب اراضی جلوگیری می کند.
ــه گــــزارش ایـــرنـــا، رئــیــس اداره مــنــابــع طبیعی و  ب
آبخیزداری شهرستان سبزوار گفت: گشت های 
شبانه روزی یگان حفاظت در اراضی ملی شهرستان 
سبزوار هرگونه تخلفی را رصد و با هماهنگی محاکم 

قضایی و نیروی انتظامی اعمال قانون می کنند.
کیانی فرد ادامه داد: از تمامی روستاییان، بهره برداران 
و دوستداران طبیعت درخواست می شود در صورت 
مشاهده هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی مراتب 
را از طریق تلفن رایگان 1۵0۴ به مرکز فرماندهی 
یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

اطالع دهند.
ــزود: ســـال گــذشــتــه ۵۸0هـــــزار مــتــرمــربــع از  ــ وی افـ
عرصه های منابع طبیعی سبزوار که به طور غیرمجاز 
تصرف شده بود با تالش نیروهای یگان حفاظت 

منابع طبیعی این شهرستان رفع تصرف شده بود.

وضعیت قرمز گردوغباری 
خراسان جنوبی

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 
ــوای شــهــرســتــان هــای بیرجند،  گــفــت: کیفیت هـ

نهبندان و زیرکوه در وضعیت ناسالم قرار گرفت.
اسدهللا حاتمی افــزود: در این روزهــا افــراد مبتال به 
بیماری های قلبی یا ریــوی، کودکان و سالمندان از 

منزل خارج نشوند.
به گزارش ایسنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خراسان جنوبی از گردوغباری شدن سه شهرستان 
خبر داد و گفت: براساس شاخص ساعتی در ساعت 
۷ صبح دیــروز شهرستان بیرجند با شاخص1۸۲، 
نهبندان بــا شــاخــص1۸۴ و شهرستان زیــرکــوه با 

شاخص1۵۶ در وضعیت ناسالم قرار گرفتند.
توصیه می شود در هنگام آلودگی همه افراد جامعه 
به ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری های 
قلبی، عروقی و تنفسی از تردد غیر ضرور در فضای 
باز خودداری و در صورت نیاز به حضور در فضای باز 

حتماً از ماسک استفاده کنند.

در شهر3
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خراسان رضوی در رتبه ششم شناسایی تغییر کاربری های غیرمجاز 
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی 
خــراســان رضــوی گفت: ایــن استان در شناسایی تغییر 
کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی رتبه ششم کشور را دارد 
و طی سه ماه گذشته امسال تعداد ۹۴۹ مورد تغییر کاربری 

غیرمجاز در استان شناسایی شده است.
سرهنگ حمیدرضا ضیایی افــزود: بــرای ۶۵ مــورد از این 

تعداد، براساس اعمال تبصره۲ ماده10 قانون حفظ کاربری 
اراضی زراعی و باغ ها، قلع و قمع بنا انجام شده است.

وی ادامه داد: تعداد تغییر کاربری های غیرمجاز طی سال 
گذشته 3هزار و ۹۲0 مورد بوده که برای این تعداد هزار و ۷۹۷ 

پرونده قضایی تشکیل شده است.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی 

خراسان رضوی گفت: از مجموع تخلف های شناسایی 
شده در این بخش طی سال گذشته ۶۹۵مــورد با اعمال 
تبصره۲ مــاده10، قلع و قمع شد. به گزارش ایرنا، ضیایی 
افزود: برگزاری جلسه های توجیهی و آموزشی، استفاده از 
ظرفیت فضای مجازی در راستای آموزش همگانی، نصب 
بنر در ورودی شهرستان ها و مناطق مستعد، استفاده از 

منابع رسانه ای برای اطالع رسانی به عموم ازجمله اقدام های 
پیشگیرانه انجام شده است.

وی اضافه کــرد: ازجمله شهرستان های مستعد تغییر 
کــاربــری در خــراســان رضــوی مــی تــوان به شهرستان های 
بینالود، چناران، گلبهار، مشهد، تربت جام، نیشابور و 

کاشمر اشاره کرد.

حادثه
    مرگ غم انگیر دختر 12 ساله 

در کابین کشنده
 در حادثه واژگونی یک دستگاه کامیون در جاده 

تربت حیدریه -مشهد، یک دختر 12ساله در آتش 
سوخت.

مسئول اورژانس11۵ تربت حیدریه گفت: این 
حادثه یکشنبه شب بر اثر واژگونی کامیون در 

محور تربت حیدریه به مشهد در 20 کیلومتری 
پس از روستای سرهنگ رخ داد که منجر به وقوع 

حریق در کامیون شد.

به گزارش صداوسیما، محمدرضا نوروزی افزود: 
آتش گرفتن کامیون سبب محبوس شدن دختر 
12ساله راننده  شد و متأسفانه این دختر بر اثر 

گرفتار شدن در میان  خودرو واژگون و شعله های 
آتش جان خود را از دست داد.

وی گفت: پس از حضور عوامل امدادی، نیرو های 
آتش نشانی منطقه و تیم نجات جاده ای هالل احمر 

روستای گرماب در محل حادثه، پس از خاموش 
کردن آتش، پدر که مصدوم شده بود و جسد دختر 

را از داخل کامیون به بیرون منتقل کردند.

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

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

/ج
40
10
42
50

استخدام بزرگ 
باشرایط ویژه
1-حسابدارباتجربه
2-حسابدارمبتدی

3-کارورزحسابداری
09014675737

05138928558 
بدون پرداخت شهریه 

دریافت حقوق
 ازروزاول آموزش

اینستاگرام
Anjoman_h

تلگرام 
Anjomanh

باهمکاری
 انجمن حسابداران و

حسابرسان خراسان رضوی

/ج
14
10
70
1

/ج
40
10
45
36

به چندکارگر جهت کار
درپارکینگ عمومی 
17شهریورنیازمندیم

/ج09364432864 
40
10
43
95

ط
/4
01
00
35
5

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

/ج
14
03
77
7

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

/ج
40
10
23
43

خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمدابرهیم یوسف زاده استاد

مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 10512
 به نش��انی: هدایت یک  حدفاصل صفدری نژاد 15و17 

پالک 62
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: 09158232393
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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5

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد حقیرپور

مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 16980
 ب��ه نشانی:س��یدی بی��ن خاکس��تری 8 و 10 از 10 مغازه 

دوم
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: 09017504321
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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04
59
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بازاریاب

حسابدار

کارگر ساده

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

/ج
40
10
33
94

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

 09153587292-38324530

ط
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40
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

/ج
14
05
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7

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

/ج
40
10
44
63

/ج
40
10
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06

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

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
40
10
41
83

مشاورین امالک

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ف
/4
01
04
54
2

مفقودی
کارت دانش���جویی اینجانب 
امی���ر نام���ورراد ب���ا ش���ماره 
 9720011048 دانش���جویی 
دانشجوی كارشناسي تغذیه 
عل���وم پزش���کی وارس���تگان 
مفق���ود گردیده اس���ت و از 

درجه اعتبار ساقط است.

مـــــعـــــاون هـــمـــاهـــنـــگ کـــنـــنـــده 
فــرمــانــدهــی انتظامی خــراســان 
جنوبی گفت: 10 تن قند و شکر 
احتکار شده به ارزش ۲میلیارد و 
۲۶0 میلیون ریال در شهرستان 

بیرجند کشف شد.
به گزارش ایرنا، سرهنگ سیدحسین حسینی 
اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی 
خــراســان جنوبی اخــبــاری مبنی بــر احتکار 
قند و شکر در دو انبار در شهرستان بیرجند 
دریافت کردند که سریع موضوع پیگیری و در 

دستورکار پلیس قرار گرفت.
وی بیان کـــرد: مــأمــوران بــا انــجــام تحقیقات 
تخصصی پلیسی محل کاالهای احتکار شده 

را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی 
در بازرسی از انبارها، 10 تن قند و شکر احتکار 

شده کشف کردند.
مــعــاون هماهنگ کننده فــرمــانــده انتظامی 
خــراســان جنوبی با بیان اینکه کارشناسان 
ارزش کاالهای احتکار شده را افزون بر ۲میلیارد 
و ۲۶0میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: 
در ایــن زمینه دو متهم دستگیر و به همراه 

پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ حسینی خاطرنشان کــرد: نیروی 
انتظامی با محتکران کاال و برهم زنندگان نظم 
اقتصادی برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه 
فعالیت به مخالن امنیت عمومی و اقتصادی 

را نخواهد داد.

جانشین معاونت درمان دانشگاه 
عــلــوم پزشکی مشهد گــفــت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون 30 مرکز 
غیرمجاز زیبایی در مشهد مقدس 

مهرو موم شده است.
ایــوب توکلیان که در جمع خبرنگاران حاضر 
شــده بــود در ایــن زمینه اظهار کــرد: از ابتدای 
سال جاری تاکنون 30 مرکز غیرمجاز زیبایی در 
مشهد که با جعل مدارک و یا فریب مردم خود را 
واجد صالحیت در امور درمانی و به ویژه زیبایی 
جا زده بودند به جرم مداخله گری در امر سالمت 

مهر و موم و به مراجع قضایی ارجاع شدند.
ــزارش تسنیم، وی افـــزود: مداخله گران  بــه گـ
سالمت با هدف سودجویی و با تعرفه های چند 

برابرقیمت معمول، عالوه بر کار غیراصولی و 
غیرعلمی، صدمات جبران ناپذیری به جان 
و سالمت مـــردم زده انـــد و متأسفانه بعضی 
آرایشگاه ها محفلی برای تخلفات و مداخالت 
حوزه درمان شده و مردم نباید فریب این افراد 
سودجو را بخورند و سالمت و زیبایی خود را در 

معرض خطر قرار دهند.
جانشین معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در ادامه بیان کرد: اعمالی نظیر لیزر، ژل، 
بوتاکس و سایر اقدام های زیبایی در آرایشگاه ها 
و مراکز غیرپزشکی و در نبود پزشک، غیرمجاز 
و جرم محسوب می شود و در صــورت وصول 
گزارش، عالوه بر مهر و موم مرکز، افراد متخلف 

به دادگاه ارجاع خواهند شد.

پلمب 3۰مرکز غیرمجاز زیبایی در مشهد کشف 1۰ تن قند و شکر احتکار شده در بیرجند

خراسان رضویخراسان جنوبی



   ضرورت 
 افزایش نیرو

 در اداره ها  
جواد قناعت استاندار 
خراسان جنوبی بر 
ضرورت بازنگری 
در سهمیه های 
استخدامی و 
ساختار تشکیالتی 
دستگاه های اجرایی 
استان تأکید و اظهار 
کرد: مدیران کل با 
هماهنگی استانداری 
و سازمان مدیریت 
درخصوص دریافت 
مجوز و افزایش 
سهمیه استخدامی، 
پیگیری های الزم را 
انجام دهند.

در  حاشيه

اختالل 
همراه اول در 
خراسان رضوی 

رئیس روابط عمومی 
مخابرات منطقه 
خراسان رضوی گفت: 
ارتباطات همراه اول طی 
روزهای آینده در برخی 
شهرستان های خراسان 
رضوی دچار اختالل 
خواهد شد.
مجید محمودی با اعالم 
این خبر اظهار کرد: به 
منظور توسعه و تقویت 
خطوط، ارتباطات همراه 
اول دچار اختالل و یا 
قطعی خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی 
مخابرات منطقه 
خراسان رضوی، وی 
افزود: بر همین اساس 
از تاریخ 1۳ الی 17 تیرماه 
جاری امکان اختالل در 
سرویس های مکالمه 
و دیتای همراه اول در 
استان وجود دارد.

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه 14 تیر 1401  5 ذی الحجه 1443  5 جوالی 2022   سال سی و پنجم    شماره 9848  ویژه نامه 4227

افقی ◾
 1. نــوعــی هـــواگـــرد بــالــگــردان در دسته 
چندپروانه ها با چهار پــروانــه- ظــرف آب 
کوچک دربدار 2. سالن انتظار هتل – ساقه 
زیرزمینی گیاهان - آخرین پادشاه عراق که 
با کودتای عبدالکریم قاسم برکنار شد و به 
قتل رسید ۳. مخترع تلفن – سود و فایده – 
واکسن ایرانی کرونا – صوت ندا 4. دشمنی 
– غله استراتژیک - بشریت 5. پسوند 
تکرار - آدمیان – گروه شغلی 6. انگور نارس 
- فوق ستاره آرژانتینی پاریس سن ژرمن- 
برشته 7. لون و فام – شدنی – پــرده داری 
خانه کعبه 8. ورقـــه مــــوج دار سیمانی – 
آرام گرفتن 9. مهر معروف – نوار پارچه ای 
باریک و بلند – از شیخ نشین های حاشیه 
خلیج فارس 10. الیه درونی لباس -  سوره 
11۳ قــرآن کریم - کاغذ پوستی 11. فوری 
– صبرزرد – بیماری مسری جنوب شرق 
آسیا که بعد از شیوع کرونا به فراموشی 
سپرده شد 12. بخشی  از دستگاه گوارش – 
محل عبور - ارجح 1۳. مایه حیات – اجرای 

حرکات نمایشی در کاراته – جمله ای که 
قابلیت راستی آزمایی دارد  - الستیک 
مرتجع 14. فیلسوف انگلیسی قرن های 
18 و 19 میالدی - اعتراف کردن - شیشه 
15. اسب موردعالقه خسروپرویز – منجم 

دانمارکی و از دستیاران کپلر

عمودی ◾
 1. خانه کوچک – تاوان – موسیقی نظامی 
ــزار  2. پــارچــه شــنــاور در اقــیــانــوس هــا – اب
هندسی رسم زاویه قائمه - پرورنده ۳. مایه 
حیات – اصلی ترین عامل تبدیل شدن یک 
فیلم نامه به یک فیلم سینمایی یا فیلم 
تلویزیونی است- آب بند 4. بسیار قدیمی 
– کفش چرمی پاشنه دار – مقابل جزئی 
5. پول خرد آمیتاباچان – خودخواهی – 
ضمیر اتحاد 6. بــرج کبوتر – زنده کننده 
- امتداد 7. بافت چرب و سفیدرنگ بدن 
انسان و حیوانات- پوشیده - شایستگی 
8. موضوع رساله – آرایــش سینمایی – 
کثرت – زادگاه رازی 9. ماسک – الیه به الیه 

- تربت 10. دریچه چشم – حدفاصل مچ 
تا زانــو – کمان صــورت 11. انــدک – مقابل 
بازکردن - میهمانی 12. مجانی – راستگو 
– قطر درونــی لوله تفنگ 1۳. از مبطالت 
روزه -  کرایه کاالی به انبارسپرده شده - نت 
منفی14. همزمان – شهری در فلسطین 
اشــغــالــی – مظهر صــالبــت 15. سوخت 
مــوشــک – دســتــگــاه بین المللی یکاها 
-هریک از جانوران بندپا با سر ، سینه ، 

شکم ، و معموالً بال و شاخک

جدول     8408
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 1 ق ی  چ  ی  ب ر گ  ر د ا ن   ا س ب
 2 ا   ک و ز ه   ه ا   ق ر ق ی   

 3 ب ش   م م   پ ر ر و   ج  ا ن ب
 4 ل ی  ب ی    ف ت و س ن ت ز   و ل
 5 م   ک و ا ل ا   ی  و ن   ت س و
 6 ه ش   ر س ا ن ه   س ب ا ک   ب
 7   ک و ی    خ  س ر و   ا ی  ث ا ر
 8 س ر ا   ا ن ی  م ی  ش ن   ی  ک ی 
 9 ف ی  گ  و ر   ل ا ر و   ک ر ب  

 10 ا   ر ی  و س   ن ا س ز ا   ر س
 11 ر ب ا   ن ب ا   ن ت و ر ک   و
 12 ش و   ت د و ی  ن گ  ر   ی  ا ر د
 13 ی  ر ن ا   س ا ح  ر   د ز   ش و

 14   د ی  ت ا   د ا   ق و م س   ک
 15 ب ا ل   ک ر ی  س ر و ن ا ل د و
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
ــی فضای سبز مشهد از  نیاز آب
آب شــرب شهری پــایــان خواهد 
یــافــت، گفت: شــهــرداری مشهد عمده ترین 
مصرف کننده آب شــرب بــرای فضای سبز به 
میزان 26 میلیون مترمکعب است که به زودی 
پساب، جایگزین آب شرب برای آبیاری فضای 
سبز در ایــن شهر مــی شــود. به گـــزارش روابــط 
عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، 
علیرضا طاهری با معرفی 6 پروژه آبی که به تأمین 
آب استان کمک خواهند کرد، گفت: به ترتیب 
اولویت، این طرح ها شامل طرح تعادل بخشی 
آب های زیرزمینی، سد شوریجه، طرح انتقال 
آب از هزارمسجد، خــط انتقال آب از غرب 
مشهد، انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان 
و جایگزینی آب شرب با پساب در صنایع بزرگ 
غیرغذایی اســت. وی گفت: در بحران 
خشکسالی حجم آب 

ذخــیــره شــده در بــزرگ تــریــن ســد اســتــان) سد 
دوستی( تنها 291 میلیون مترمکعب است، 
ازایــن رو برای تأمین آب شرب مشهد عملیات 
اجرایی پروژه انتقال آب از کوه های هزارمسجد 

از یک ماه آینده کلید می خورد.
وی با اشاره به اینکه باید شهرداری های بزرگ 
با چاه آب و استفاده از آب شرب خداحافظی 
کنند، ادامه داد: شهرداری مشهد عمده ترین 
مصرف کننده آب شرب برای فضای سبز به 
میزان 26 میلیون مترمکعب است که به زودی 
پساب جایگزین آن خواهد شــد. همچنین 
آب صنایع بزرگ غیرغذایی باید از آب دریا 

تأمین شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
با بیان اینکه آب های سطحی استان تحت تأثیر 
خشکسالی قــرار گرفته اند، افــزود: تأمین آب 
برخی روستاها از چشمه بوده که بیشتر آن ها 
خشک شده اند و در حال حاضر 900 روستا با 

تانکر آبرسانی می شوند.

هاشم رسائی فر کشف رود و 
داستان های ادامه دارش این قدر 
تکراری و برایمان نخ نما شده است 
که از کوچک و بزرگ همه از اوضاع 
و شرایطش باخبریم. فاجعه ای زیست محیطی 
در مجاورت شهر مشهد که سال هاست تن 
زمین را جریحه دار و مردم را عاصی کرده است. 
مسئوالن آمدند، دیدند و قول دادند اما فاضالب 
همچنان روان است و مایع مرگبار رود کهن راهی 
مزارع می شود. دسترنج کشاورز هم سرانجام 

سر از سفره های خودمان در می آورد! 
معاون دادستان مشهد حرف قشنگی زد وقتی 
در مورد کشف رود و سر و سامان دادن آن، از او 
پرسیدیم. نظر فرزاد بهشتی این است تا زمانی 
که فاضالب در کشف رود جاری است معضل 
آن حل نشده است.وی میهمان ما در مؤسسه 
قــدس بــود و از قصه پرغصه کشف گفت. از 
جوالن موتور تلمبه هایی که فاضالب مرگبار را به 

مزارع پمپاژ می کنند و تعدادشان فراوان است.

بهشتی به دستور دادستان برای اجرای حکم 
جــمــع آوری موتورتلمبه ها اشــاره کــرد و گفت: 
دستور جــمــع آوری موتورتلمبه های فعال در 
ــادر و ایـــن مــوضــوع به  حاشیه کــشــف رود صـ
فرماندهی نیروی انتظامی استان و سازمان های 
مرتبط ازجمله شهرداری و شرکت آب منطقه ای 
ابالغ شده و قرار است برای اجرا در شورای تأمین 

مطرح شود. 
شرکت شهرک های استان به دلیل آماده نشدن 
تصفیه خانه چرمشهر، شــهــرداری مشهد 
به علت تعهدی که در ساخت تصفیه خانه 
سپتاژ داشته و تاکنون به اتمام نرسیده، شرکت 
آب و فاضالب مشهد به علت اجرایی نشدن 
ساخت تصفیه خانه مــورد نیاز بــرای تصفیه 
فاضالب شهری و شرکت آب منطقه ای استان 
به دلیل نداشتن برنامه مشخص برای پساب 
تصفیه خانه ها ازجمله خین عرب، همه این ها 

در مــوضــوع شــرایــط فعلی کشف رود 
دخیل هستند.

 استفاده از 26میلیون مترمکعب آب شرب 
در فضای سبز مشهد!

 جمع آوری موتورتلمبه ها 
در انتظار تأیید شورای تأمین

مدیرکل 
امور اقتصادی 

و دارایــی خراسان جنوبی 
گفت: در سه ماه نخست امسال طرح های مصوب 
اشتغال، کارآفرینی و تولید در استان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته چهار برابر افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، مرتضی ذاکریان در دیدار با فرمانده 
سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی افزود: تعداد 
طرح های مصوب برای پرداخت تسهیالت تبصره 
18 قانون بودجه1400 در سه ماه نخست امسال 
به بیش از 2هزار و 284 طرح رسیده است. این در 
حالی است که این طرح ها تا پایان سال گذشته 

580طرح بوده است.
وی با اشــاره به پــرداخــت تسهیالت بند »الــف« 
تبصره 18 در استان بیان کــرد: این تسهیالت به 

مــنــظــور 
ایجاد و افزایش 
تولید، اشتغال و کارآفرینی 
و ارتقای رشد اقتصادی در استان پرداخت می شود.
وی اظهار کرد: مبلغ طرح های مصوب اشتغال و 
کارآفرینی پارسال 10هزار و 8۳۳ میلیارد ریال بوده 
که در سال جــاری به 19هــزار و 18۳ میلیارد ریال 

رسیده و 77درصد رشد را نشان می دهد.
ذاکریان تصریح کرد: سند تحول دولت مردمی که 
به عنوان برنامه و خط مشی دولت و مبنای عمل 
قوه مجریه و دستگاه های اجرایی است، به تمامی 
دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد در استان ابالغ 
ــط با هماهنگی و  و مقرر شد دستگاه های ذی رب
تقسیم کار برنامه های عملیاتی ذیل این سند را 

ارائه کنند.

وی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی با طراحی 
ــه ثبت  ســامــانــه ســـادا تــمــامــی اداره هـــــا را مــلــزم ب
امــوال خود در این سامانه کرده تا به صورت کامل 
دارایی های دولت در همه شهرهای کشور مشخص 

شود.
ســردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا مهدوی، 
فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی هم 
در این دیــدار با اشــاره به شعار سال و حمایت از 
پــروژه هــای دانش بنیان پیشران و نقش اداره کل 
امور اقتصادی استان در توسعه سرمایه گذاری ها و 
ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی، بر رفع موانع 
و تسهیل امور و کمک به اصالح فرایندها و تسریع 

در صدور مجوزهای مربوط تأکید کرد.

خراسان جنوبیخراسان جنوبی

 افزایش 
چهاربرابری 

طرح های کارآفرینی
 

مردان آسمانی

خبر

گالری

تلنگر پيگيری

شهید حمزه شورگشتی
ــروزه، روســتــای  ــیـ مــتــولــد: نــیــشــابــور، شــهــر فـ

شورگشت 
والدت: 1۳49/02/10

شهادت:1۳69/04/14
مزار: آرامستان شورگشت

یزدی حمزه شورگشتی فرزند مرادعلی دهم 
اردیــبــهــشــت1۳49 در روســتــای شورگشت از 
تــوابــع شهر فــیــروزه، شهرستان نیشابور در 
خانواده ای مذهبی و خادمین امام حسین)ع( 
دیده به جهان گشود. پدر مهربان و زحمتکش 
او از طریق کشاورزی معاش خانواده را تأمین 
می کرد. حمزه تا کــالس پنجم ابتدایی درس 
خواند و پس از آن ترک تحصیل کرد و به کار 
کــشــاورزی، کنار پــدر مشغول شــد. خــانــواده 
شورگشتی پس از چندی به کــرج نقل مکان 
ــاری(  ــاورزی )صــیــفــی کـ ــار کـــشـ کــردنــد و بــه کـ

پرداختند.
او از کــودکــی بــه مــســجــد، هــیــئــت و مــراســم 
شبیه خوانی عالقه مند شد و به همراه پدربزرگ 
مادری که شبیه خوان بود و نقش شمر را اجرا 
می کرد به مراسم می رفت و چند بار هم ایفای 
نقش کرد. حمزه در 12 سالگی به گروه بسیج 
روستا پیوست و عضو بسیج شد و در سال  
60 که سپاه به روستا می آمد و آموزش نظامی 
ــه جبهه  ــی داد شــرکــت مــی کــرد. ازایـــــن رو ب ــ م
عالقه مند شد و چــون سن وی کم بــود و او را 
 نام نویسی نمی کردند با اشتیاقی که داشت 
شناسنامه خــود را دســتــکــاری کـــرده و سال 
تولدش را به سال 46 تغییر داده بود و با سن 
14سالگی به جبهه رفت و در عملیات والفجر2 
به همراه چند نفر از مردم روستای شورگشت 

که آن موقع میانسال بودند شرکت داشت.
در ســال 1۳68 لباس سربازی بر تن کــرد و به 
مناطق غــرب و جنوب اعـــزام شــد و سرانجام 
در تاریخ 1۳69/04/14 حین مأموریت بر اثر 
سانحه تصادف به درجــه رفیع شهادت نائل 

گشت. روحش شاد.

بررسی مشکل 227 واحد 
تولیدی در کارگروه ستاد 
تسهیل خراسان رضوی 

رئــیــس ســـازمـــان صــنــعــت، مــعــدن و تــجــارت 
خراسان رضوی گفت: طی سه ماهه نخست 
امــســال کــارگــروه ستاد تسهیل و رفــع موانع 
ــد تــولــیــدی با  تولید اســتــان مشکل 227واحــ
سرمایه گذاری 5هــزار و 500 میلیارد تومان و 
اشتغال زایی برای 4هــزار و 800 نفر را بررسی 

کرد و راه حل های مؤثر برای آن ها ارائه داد.
به گزارش قدس آنالین، امیررضا رجبی افزود: 
مشکل این واحدها در 42جلسه کارگروه ستاد 
تسهیل و رفــع مــوانــع تولید خــراســان رضــوی 
بررسی شده که منجر به صدور 267مصوبه برای 

حل مشکالت بخش تولید استان شده است.
ــع تولید  دبــیــر کـــارگـــروه تسهیل و رفـــع مــوان
خراسان رضــوی اظهار کــرد: با توجه به اینکه 
تالش شده همزمان با رفع موانع تولید، اصالح 
زیرساخت ها و بهبود فرایند حمایت و توسعه 
بخش صنعت در دستور کار باشد، در سه ماهه 
مزبور تعداد پرونده های ورودی به گروه های 
کاری ذیل کارگروه تسهیل در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته 10درصــد کاهش داشته 
که بیانگر توجه به موضوع دستگاه محوری در 

پیگیری حل مسائل تولید بوده است.
رجــبــی بــیــان کـــرد: از مــهــم تــریــن مــوضــوعــات 
مصوب شــده در نشست های کــارگــروه ستاد 
تسهیل خراسان رضوی می توان به تخصیص 
زمــیــن، اعــطــای مهلت اســتــفــاده از خدمات 
بــانــکــی، تقسیط بــدهــی تأمین اجتماعی و 
مالیات، تسهیالت بانکی، برقراری انشعابات 
زیرساخت، توسعه و بازنگری محدوده های 
معدنی، اصــالح جــواز تأسیس، پیگیری رفع 
تعهدات ارزی، معافیت حــق بیمه و تأمین 
مواد اولیه اشاره کرد که 62درصد از مصوبات را 

شامل شده است.

نمایشگاه »کیمیا« در حامی 
سرور یزدی نمایشگاه نقاشی گروهی با 

عنوان کیمیا ازامروز افتتاح می شود.
ــار نــقــاشــی  ــ ــه آثـ ــی کـ ــروهـ ــن نــمــایــشــگــاه گـ ــ ای
۳0هنرمند از مشهد وشهرستان های دیگر 
)تــهــران ، بیرجند و...( بــاســبــک و تکنیک 
آزادحضوردارند از عصرامروز تا 17 تیرماه جاری 
در گالری حامی )خیابان راهنمایی 2،پالک 1۳(

برای عموم عالقه مندان دایر است.

سرپرست معاونت هماهنگی امــور 
اقــتــصــادی اســـتـــانـــداری خــراســان 

ــی گـــــفـــــت: ضــــــــروری  ــ ــال ــ ــم شــ
ــای اســـتـــان  ــــک هــ ــان ــ اســـــت ب

درخصوص توجه به تولید 
و سرمایه گذاری و کمک به 
احیای واحدهای تولیدی، 
جدیت بیشتری داشته 
ــد و واحـــدهـــای  ــاشــن ب
تملک شده را به چرخه 

تولید بازگردانند.
ــا،  ــســن ــه گـــــــزارش ای ــ ب
ــاصــر فــخــر مــوحــدی  ن
ــورای  ــ در جـــلـــســـه شــ
هماهنگی بــانــک هــای 
اســـتـــان، در ارتـــبـــاط با 

بـــانـــک هـــای خــصــوصــی 
اظـــهـــار کـــــرد: شــنــاســایــی 

تنگناها و چالش های پیش 
روی بانک های خصوصی امری 

ضروری است زیرا انتظار و مطالبه 
همه مــردم، توسعه تولید اســت که 

تحقق این امر با کمک بانک های دولتی و 
خصوصی امکان پذیر خواهد بود.

 ضرورت احیای واحد های 
تملک شده از سوی بانک

رئــیــس شبکه دامــپــزشــکــی صــالــح آبــاد 
گفت: کشتار غیربهداشتی  در منازل 
و امــاکــن عمومی سبب افــزایــش 
مــخــاطــرات زیــســت محیطی و 
ــای روان شـــنـــاخـــتـــی  ــ ــان هـ ــ زیـ
و امـــــکـــــان بــــــــروز بـــرخـــی 
ــمــاری هــای مــشــتــرک و  ــی ب
مهلک بین انسان و دام 
از قــبــیــل شـــاربـــن، تب 
خونریزی دهنده کریمه 
کــنــگــو، تــب مــالــت و... 

خواهد شد.
ــا قـــربـــانـــی  ــدرضــ ــ ــم احــ
افـــزود: بــرای پیشگیری 
از این بیماری ها، رعایت 
چـــنـــد نـــکـــتـــه ضــــــروری 
اســـت ازجــمــلــه، دام را از 
میادین زیرنظر دامپزشکی 
خــریــداری کــرده و از سالمت 
دام توسط دامپزشک اطمینان 
کامل حاصل کنند و افرادی که به 
ذبح دام مشغول اند باید از وسایل 
محافظت کــنــنــده مــانــنــد دستکش، 
چکمه و لباس مناسب استفاده کــرده و 

ابزارشان را پس از ذبح دام ، ضدعفونی کنند.

 روز عید قربان
 بهداشتی قربانی کنید

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به تشریح 
مصوبات سفر رئیس جمهور به استان پرداخت و 

گفت: تخصیص 450 میلیارد تومان 
اعتبار بــرای اشتغال زایی و تأمین 

7هزار مسکن از جمله این موارد 
است.

مجید الــهــی راد در گفت وگو 
بــا مهر اظــهــار کــرد: در سفر 
رئیس جمهور بــه خــراســان 
ــارد  ــی ــل ــی شـــمـــالـــی، 450 م
تومان اعتبار بــرای اشتغال 
مددجویان زیرپوشش این 

نهاد اختصاص یافت.
هــمــچــنــیــن در ایـــــن ســفــر 

۳هـــزار مـــورد تسهیالت به 
صــــورت قــرض الــحــســنــه به 

ارزش ۳0 میلیارد تومان برای 
ــان زیــرپــوشــش ایــن  مــددجــوی

ــورد تسهیالت  نــهــاد و 2هـــزار مـ
به ارزش 20میلیارد تومان از محل 

بانک ها برای نیازمندانی که زیرپوشش این 
نهاد نیستند اختصاص یافته است.

وی تأمین مسکن 4هزار خانوار مددجو 
ــرح مــســکــن مــلــی و ســاخــت  از طـ
۳هـــزار مسکن روستایی 
ــا هــمــکــاری  ــ ب

بنیاد مسکن در قالب طرح تسهیالت بهسازی و 
مقاوم سازی مسکن روستاییان را از دیگر مصوبات 

این سفر عنوان کرد.
الـــهـــی راد گــفــت: گــازکــشــی مــنــازل 

5میلیارد  ــه ارزش  مسکونی ب
تومان و تأمین 16هــزار وسایل 

ســـرمـــایـــشـــی، گــرمــایــشــی و 
ضـــروری زنــدگــی مددجویان 
از دیگر مصوبات ایــن سفر 

بوده است.
ــه امـــــداد  ــت ــمــی مـــدیـــرکـــل ک
ــی بــیــان  ــالـ ــمـ ــان شـ ــ ــراسـ ــ خـ
ــن ســفــر تعمیر  ــرد: در ایـ ــ ک
مــســکــن ۳هـــــزار خـــانـــوار و 
ساخت 2هزار و 500 فضای 
بهداشتی نیز مصوب شد. 

همچنین تأمین ۳هزار سری 
ــوعــروســان و  جــهــیــزیــه بـــرای ن

ــاره زنـــان سرپرست  ــ ازدواج دوب
خانوار زیرپوشش این نهاد از دیگر 

مصوبات این سفر است.
الـــهـــی راد گــفــت: 10 میلیارد تــومــان نیز بــرای 

رسیدگی به مکاتبات و مراجعه نیازمندان 
از محل ســازمــان برنامه و بودجه و 

کمیته امــداد در نظر گرفته 
شده است.

 اعتبارات ویژه برای 7 هزار مسکن مددجویان

خراسان شمالی
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