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حاشیه ای که نیازمند نظارت بیشتر متولیان است 

هیئت  ورزشی یا دورهمی پولساز!
جمعه بازار تحت 

کنترل همه جانبه  

وضعیت ذخیره آب 
سدهای مشهد 

بحرانی است

 حمایت بنیاد برکت

از ۲۰۰ طرح 
دانش بنیان

2

خراسان شمالی

 الزام ادارات 

به خرید از دانش بنیان ها

خراسان جنوبی

 6 هزار تکواندوکار 
بدون سالن ورزشی 

112014 06

3OF

2

3

4

4 

اســتــانــدار خــراســان رضــوی گفت: حــدود 
4هزار طرح نیمه تمام در استان وجود دارد 
و باید مقدار اعتبار الزم برای به سرانجام 
اســاس  ــر  ب و  ــود  شـ تعیین  آن   رســـانـــدن 
اولویت های استان و در مدت مشخص به 

پایان برسد. به گزارش قدس خراسان آنالین، 
یعقوبعلی نظری با حضور در اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی خراسان رضوی افزود: 
مولدسازی با تفکیک طرح ها و جمع بندی 
ــا امــکــان  ــود تـ ــنــه آن مــشــخــص شــ هــزی

برنامه ریزی برای آن وجود داشته باشد زیرا 
یکی از مؤلفه های مدیریت، منابع است 
گیرد. وی  قــرار  استان  اختیار  در  باید  که 
ادامه داد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی 

باید توان هدایت سرمایه گذاران...

استاندار اعالم کرد 

وجود 4هزار طرح نیمه تمام در خراسان رضوی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

نی
زئی

 ت

پیگیری های  بــه  پاسخ  در  مشهد  شــرق  سرکالنتر 
جمعه بازار  در  فــروشــنــده هــا  تمامی  گــفــت:  قــدس 
مشهد شناخته شده و دارای مجوز فعالیت هستند. 
شهروندان در صورت شک به سرقتی بودن کاالیی 

می توانند از پلیس مستقر در محل درخواست...

مدیرعامل آب و فاضالب مشهد گفت: تنها ۱۷درصد 
این  که  اســت  پر  حجم ذخیره آب سدهای مشهد 
رقم در مدت مشابه پارسال ۳۵ درصد بود و این امر 
نشان دهنده وضعیت بحرانی تأمین آب مشهداست...

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و بنیاد 
برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( 
برای حمایت از طرح های دانش بنیان منعقد شد...

2
      صفحه  1 خراسان

از كلیه س����هامداران شركت  سپهر خراس����ان )سهامی خاص(بشماره ۵۶۷۰ 
به شناس����ه ملی ۱۰۳۸۰۲۱۵۰۴۶ دعوت بعمل می نماید كه رأس س����اعت ۸ 
صبح  مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ در محل اصلی ش����ركت  به نشانی خراسان رضوی-

شهرستان  مشهد بلوار وکیل اباد اول خیابان سید مرتضی ۷ جنب دو نبش 
جنوبی حضور بهم رسانند .

دستورات  جلسه :
۱-تصویب اساسنامه جدید

۲(تغییر ادرس شرکت 
۳(سایر مواردی كه در صالحیت این مجمع باشد. 

شركت  سپهر خراسان )سهامی خاص( ف
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آگهی دعوت مجمع فوق العاده شركت سپهر خراسان)سهامی خاص(  
 ثبت شده بشماره ۵۶۷۰ به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۱۵۰۴۶

40
22

29
57

موقوفات متصرفی »میرزا طاهر)جان جان خانم(« »شیخ محمدرضا نوغانی« و »خدیجه خانم« و» شیخ مالمومن« درنظر دارند رقبات مسکونی و 
تجاری خود را به مدت یك سال از طریق مزایده كتبی به اجاره واگذارنماید.

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

مهلت شركت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 20 /10 /1401 می باشد.  پاكت های مزایده در روز چهارشنبه مورخ 21 /10 /1401 ساعت 12  
ظهردر محل اداره كل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با حضور اعضای كمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.

 )) اطالعیه آگهی مزایده ((

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

حجاب 89 مجتمع بلوط25.000.000 ریال76.75یک واحد آپارتمان مسکونی1

میدان طبرسی –نوغان یک 75.000.000ریال 114.5یک باب منزل مسکونی2

توحید –کوچه رضوی های 3 -محمدزاده 7 -یزدانی 41.000.0006ریال 51.82یک باب منزل مسکونی3

شهرک رجائی –پور سینای20.000.00021 ریال79یک باب منزل مسکونی4

 از كلیه سهامداران شركت  سپهر خراسان )سهامی خاص(بشماره ۵۶۷۰ به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۱۵۰۴۶ دعوت بعمل می نماید 
كه رأس ساعت ۱۰  صبح  مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ در محل اصلی شركت  به نشانی خراسان رضوی-شهرستان  مشهد بلوار وکیل اباد 

اول خیابان سید مرتضی ۷ جنب دو نبش جنوبی حضور بهم رسانند.
دستورات  جلسه :   ۱- انتخاب مدیران   ۲- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار    ۳- انتخاب بازرسین

۴- سایر مواردی كه در صالحیت این مجمع باشد.                                               شركت  سپهر خراسان )سهامی خاص( ف
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شركت سپهر خراسان)سهامی خاص(
ثبت شده بشماره ۵۶۷۰ به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۱۵۰۴۶

 ش�هرداری چناران  در نظر دارد فراخوان 200109343900014 به ش��ماره  درخواست 11029 را از طریق سامانه 
ت��داركات الکترونیکی دولت برگ��زار نماید. كلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اس��ناد فراخوان تا 
بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد.
متقاضیان ش��ركت در فراخوان در صورت عدم عضویت در س��امانه، نس��بت به ثبت ن��ام و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی )به صورت برخط( برای كلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
موضوع مناقصه : جدولگذاری حاشیه بلوار امام رضا)ع( از سمت قوچان و بالعکس به متراژ 3000 متر طول

مواع��د زمان��ی:  تاریخ انتش��ار فراخ��وان:1401/10/05       مهلت دریافت اس��ناد فراخوان: از تاری��خ 1401/10/05     
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/10/17 ساعت 18:00           زمان بازگشایی پاكت ها: 1401/10/18 ساعت 09:00

نوع و مبلغ تضمین ش��ركت در فرایند ارجاع كار:  ضمانتنامه بانکی و واریز وجه نقد به میزان 400/000/000 ریال 
)چهارصد میلیون ریال(

براورد كار: مبلغ 8.000.000.000 ریال )هشت میلیارد ریال (تامین ازمنابع داخلی
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : چناران- طالقانی 1- ساختمان شهرداری 

                                                                                                        حمیدرضا داورزنی شهردار چناران تلفن تماس: 46127340-051 و 46126544  داخلی 116

))آگهی مناقصه –مرحله اول-نوبت اول((      
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روس���تای  امام���زادگان  متبرک���ه  بقع���ه  متول���ی 
خس���روجرد در نظر دارند یک باب مغازه را از طریق 
مزای���ده، به مدت یکس���ال به اجاره واگ���ذار نمایند. 
 1401/١٠/04 مزای���ده  در  ش���رکت  مهل���ت  آخری���ن 
 می باشد.     اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 140160306021000781 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی شهابی به شناسنامه شماره 225 کدملی 5729950748 صادره بردسکن فرزند محمود در ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت 
28159/96 مترمربع قسمتی از پالک 12 اصلی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن از مالکیت فرامرز موسی زاده محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/19            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/04                             رئیس ثبت اسناد و امالک- غالمرضا گنج بخش

شركت تعاونی مصرف كاركنان داروسازی 
ثامن در نظر دارد تمامی 70 درصد سهم 
خود در رس��توران ثامن واقع در شهرک 
صنعت��ی توس فاز یک و ش��ش دانگ یک 
قطع��ه زمین ب��ه مس��احت 509 مترمربع 
ب��ه ش��ماره 805/4 ب��ه آدرس ف��وق را 
به فروش برس��اند.جهت دریافت اسناد 
مزایده سه روز كاری پس از انتشار آگهی 
به دفترش��ركت تعاونی واقع در سه راه 
فردوسی جنب ش��ركت داروسازی ثامن 
مراجع��ه فرمایند. آخری��ن مهلت تحویل 

پیشنهادات 1401/10/08 خواهد بود.

آگهی مزایده 
فروش ملک 
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   تعویض 
شناسنامه 
اجباری نیست  
قنبری، مدیر کل 
ثبت احوال خراسان 
رضوی گفت: بی شک 
شناسنامه ای که 
چند دهه استفاده 
شده است، نیاز 
به تعویض دارد و 
سازمان های دیگر 
ممکن است ارائه 
خدمت را منوط به 
تعویض شناسنامه 
مخدوش  شده 
بدانند؛ اما به طور 
کلی هیچ اجباری 
برای تعویض 
شناسنامه نیست.

خبر خیلی  رسائی فر  هاشم 
وقت ها و خیلی جاها صدای 
ورزشکار، مربی و به خصوص 
مــدیــران هیئت های ورزشــی 
در آمــده کــه بــودجــه نــداریــم، 
ــول نــیــســت و روزگـــــار بــرای  پـ
اداره مسائل فــان رشته ورزشــی در استان به 
سختی می گذرد. همیشه از اداره کل ورزش و 
جوانان به عنوان متولی ورزش در خراسان رضوی 
توقع داشته اند یا خودش به فکر باشد و پول به 
بدنه هیئت تزریق کند تا امور آن رشته ورزشی 
بگذرد یا شرایطی باشد که حامی مالی پیدا 
شود و دست ورزشکاران و مربیان دوستدار این 
رشته های ورزشی را بگیرد. سروسامان دادن این 
هیئت ها تنها با ورود پول امکان پذیر می شود. با 
این حال بیشتر وقت ها صحبت ها، مطالبه ها و 
گایه مندی رشته های ورزشی رسانه ای شده که 
بیشتر درد بی پولی و کمبود امکانات داشتند. 
ایــن سکه البته روی دیگری نیز دارد. در کنار 
هیئت هایی که همیشه از بی پولی نالیده اند 
ــد، آن روی دیگر سکه،  و گایه و شکوائیه دارن
هیئت هایی هستند کــه پولسازند و راه هـــای 

درآمدی فراوانی برایشان وجود دارد.
نگاهی به مجامع انتخاباتی که برای هیئت های 
ورزشی برگزار می شود، خیلی راحت ما را به اصل 

قضیه خواهد رساند.
حقیقتی غیر قابل انکار هست که هیئت های 
پولساز و پــر امــکــانــات، مشتری زیـــادی بــرای 
بدست آوردن سکان مدیریت آن هــا چــه در 
زمان نام نویسی برای نامزدی انتخابات و چه 
جدال بر سر تصاحب کرسی ریاست در زمان 
برگزاری مجمع انتخابات بین نامزدهای حاضر 
در مجمع دارنــد. این مجامع در حالی برگزار 
می شوند که حتی ماه ها پیش از نام نویسی، 
افرادی که سودای ریاست بر هیئت ها را دارند 
به دنبال یارکشی به طــرق مختلف هستند. 
نامزدها بــه هــر طریقی کــه شــده می خواهند 
رأی اعضای مجمع را جلب کنند و به صندلی 
ریــاســت هیئتی کــه می دانند پولساز اســت، 
تکیه بزنند. حتی اگــر شــده بــا خــریــدن آرای 

اعضای مجمع!
این حد از میزان شوق خدمت در چند هیئت 
به خصوص باید حساسیت های متولیان ورزش 
استان را نسبت به سایر مجامع انتخاباتی 
در پی داشته باشد. کمترینش این است که 
بازرسی های متناوب و شفافیت مسائل مالی 

این هیئت ها باید بیشتر و پیگیرانه تر باشد.
چطور مــی شــود یــک هیئت کــه انتظار درآمــد 
آنچنانی از آن نمی رود و رشته مورد حمایتش 
چندان جذابیتی برای مخاطبان ندارد یا با حضور 
یک یا دو نامزد که یکی از آن ها نیز معموالً به نفع 
آن یکی انصراف می دهد، پس از چند بار اعام 

بــرای نام نویسی از متقاضیانش با مشکات 
زیادی برگزار می شود؛ اما هیئت هایی که معموالً 
جذابیت های مالی بــاالیــی دارنـــد، چــه پیش، 
چه در زمان مجمع و چه حتی پس از مجمع با 

حواشی فراوانی روبه رو هستند؟

ــار و ســرانــجــام احــکــام،  ◾ هــیــئــت هــای رزمـــی کـ
کمربندها و امتحانات

تمام هیئت های ورزشــی که با رشته های رزمی 
سروکار دارنــد، بــدون استثنا مجامعی درگیر و 
پرحاشیه دارند. همیشه تعداد قابل توجهی از 
افراد برای ریاست این هیئت ها نامزد می شوند 

و تــاش هــا بـــرای رســیــدن بــه رأس زیـــاد اســت. 
هیئت هایی از جمله تکواندو، کاراته، ورزش های 

رزمی و جودو در این فهرست می گنجند.
در این هیئت ها افــزون بر امتحاناتی که برای 
ــون کمربند  ارتــقــای ورزشـــکـــاران بــرگــزار و آزمـ
ــدور احــکــام و گاهی  را شــامــل مـــی شـــود، صــ
حکم فروشی هایی که غیرقانونی است، دیده 
مــی شــود. ایــن خــود زمــیــنــه ای بـــرای ورود پول 
ــه چــرخــه مــدیــریــت هیئت و الــبــتــه حـــرف و  ب

حدیث های بعدی آن است.

فوتبال؛ غول هیئت های پولساز ◾
هیئت هایی مانند پــرورش انــدام که مباحثی 
ــای آمــوزشــی و  ــ هــمــچــون مــســابــقــات و دوره هـ
مربیگری و صدور مجوز باشگاه را در محدوده 
مدیریتی خود دارند، در کنار هیئت ورزش های 
هــمــگــانــی کــه چــنــدیــن و چــنــد رشــتــه ورزشـــی 
مختلف را زیر پوشش خود دارد و حجم باالیی 
از کاس های آموزشی و همایش های ورزشی را 
برگزار می کند معموالً گردش مالی باالیی را نیز 
داراســت، به همراه هیئت های شنا، شطرنج، 
اتومبیلرانی و مــوتــورســواری، تنیس و هیئت 
پزشکی ورزشی که افزون بر موضوعات آموزشی 
و کاس های فراوانی که برگزار می کند، دریافت 
بیمه ورزشی ورزشکاران نیز برعهده این هیئت 
اســت. همگی از طریق کاس های مربیگری، 
آموزشی و آزمون هایی که برگزار می کنند، زمینه 

خوبی برای درآمدزایی و پولساز شدن دارند.
با این اوصــاف آنچه در محدوده رشته فوتبال 
می گذرد با همه رشته های دیگر متفاوت است. 
ــول در  شــایــد بــتــوان گفت حجم جابه جایی پ
ــدازه تمام  ایــن هیئت ورزشـــی بــه تنهایی بــه انـ
هیئت های دیگر اســـت! اگــر تنها یــک رقــم از 
درصــد ثبت قــراردادهــا و جابه جایی بازیکنان، 
مربیان و عوامل مشغول در باشگاه ها و همچنین 
جابه جایی باشگاه ها را در نظر بگیریم خودش 
ــم قــابــل توجهی را شــامــل مــی شــود. بــه این  رق
موضوعات کاس های آموزشی، حق عضویت ها، 
صدور مجوزهای باشگاهی و مدرسه های فوتبال 

و... نیز اضافه می شود.

حاشیه ای که نیازمند نظارت بیشتر متولیان است

 هیئت  ورزشی 
یا دورهمی پولساز!

خبرخبر
روزروز

هزار و 369 دانش آموز بازمانده از تحصیل در خراسان شمالی
معاون آمــوزش ابتدایی اداره  کل آمــوزش و پــرورش 
ــوزش و پـــرورش  خــراســان  شــمــالــی گــفــت: وزارت آمــ
فهرست هزار و 369 دانش آموز بازمانده از تحصیل را 

به خراسان شمالی ارسال کرده تا پایش شوند.
عصمت بدخشان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
ــرورش، هزار  اینکه براساس اعــام وزارت آمــوزش و پ

و 369 دانــش آمــوز بازمانده از تحصیل 6 تا ۱۱ سال 
در استان وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر در 
مرحله پایش هستیم و ۲۷۴ پیگیری کننده در حال 

شناسایی دانش آموزان هستند.
وی با بیان اینکه تا امروز 6۲9 دانش آموز شناسایی و 
پیگیری شده اند، اضافه کرد: تاکنون ۵۰ دانش آموز نیز 

به دلیل مهاجرت، فوت و... از فهرست دانش آموزان 
استان خراسان شمالی حذف شده اند.

معاون آمــوزش ابتدایی اداره  کل آمــوزش و پــرورش 
ــرای شناسایی  خــراســان  شمالی با تأکید بر اینکه ب
کامل دانش آموزان نیاز به همکاری همه دستگاه های 
اجرایی استان داریم، ادامه داد: تا ۲۰ دی ماه باید هزار 

و 369دانش آموز تعیین تکلیف شوند.
بدخشان بــا تأکید بــر اینکه بررسی ها در الیه های 
پایین در حال انجام است، اظهار کرد: شرایط ویژه دو 
سال اخیر به  علت شیوع ویروس کرونا و در کنار آن 
مشکات آموزش مجازی برای برخی از دانش آموزان 

نیز به بازماندگی از تحصیل دامن زد.

در حاشیه

کشف تخلف 
زیست محیطی 
در بجنورد

مدیر کل حفاظت 
محیط زیست خراسان 
شمالی از کشف تخلف 
زیست محیطی در 
بجنورد خبر داد و 
گفت: فردی اقدام به 
سوزاندن بیش از 3۰۰ 
الستیک کامیون کرده 
بود که به مراجع قضایی 
معرفی شد.
محمد شکاریان در 
گفت وگو با مهر اظهار 
کرد: در این ماجرا 
یک متخلف مبادرت 
به انتقال و سوزاندن 
دست کم 3۰۰ حلقه 
طوقه دور الستیک 
کامیونی در محدوده 
یکی از روستاها 
بود. کرده  
شکاریان گفت: 
الستیک سوزی یکی از 
منابع خطرناک آالینده 
هوا محسوب شده و 
گازهای سمی ناشی از 
آن، می تواند سبب به 
مخاطره افتادن سامت 
شهروندان شود.

ذرهبین
   غفلت از مباحث فرهنگی و پرورشی 

مدرسه ها در دوران کرونا 
استاندار خراسان شمالی گفت: مباحث فرهنگی و 

پرورشی مدرسه ها در دوران کرونا مورد غفلت واقع 
شد. به گزارش تسنیم، محمدرضا حسین نژاد بر 

ضرورت توجه به حوزه پرورشی، جدیت در اجرای 
طرح غربالگری دانش آموزان و شناسایی کودکان 

بازمانده از تحصیل تأکید و اظهار کرد: فراهم کردن 
بستر شناسایی سوادآموزان توسط دستگاه های 

اجرایی ضروری است.

وی  تصریح کرد: در شرایط جهاد تبیین، ذهن 
مربیان نهضت سوادآموزی نباید فقط به دنبال نحوه 
فراگیری خواندن و نوشتن باشد، بلکه بصیرت افزایی 
و توجه به حوزه پرورشی را نیز مورد توجه و تأکید 

قرار دهند. متأسفانه مباحث فرهنگی و پرورشی 

مدرسه ها در دوران کرونا مورد غفلت واقع شد.
طرح ارتقای سالمت در سال های گذشته در حد پر 

کردن فرم ها و معاینات بالینی بوده؛ اما امسال توجه 
به سالمت روان در کنار سالمت جسم از نقاط قوت 

این طرح است.

 الزام ادارات خراسان شمالی 
به خرید از دانش بنیان ها

سرپرست معاونت امــور اقتصادی استانداری 
خراسان شمالی گفت: اداره ها، سازمان ها  و تمامی 
دستگاه های اجــرایــی ایــن استان ملزم به خرید 
محصول شرکت های دانش بنیان داخل هستند و 
اگر بدون دلیل موجه از سایر استان ها خرید کنند 

با آن ها برخورد می شود.
بــه گـــزارش ایــرنــا، ناصر فخر مــوحــدی در جلسه 
اقتصاد شرکت های دانش بنیان و فناوری خراسان 
شمالی اظهار کرد: ظرفیت و پتانسیل شرکت های 
استان باالست و همه برای ارتقای این شرایط باید 

از این شرکت ها حمایت کنند.
وی خواستار تکمیل زنجیره تولید در بخش های 
مختلف کشاورزی، صنعت و سایر حوزه ها شد و 
افزود: در سال های اخیر شرکت های دانش بنیان 
به این حوزه ها ورود کرده اند که این فعالیت فناورانه 
بــرای استان ارزش افــزوده ایجاد می کند و نیاز به 

حمایت دارد.
وی تــصــریــح کـــرد: از شــرکــت هــای دانــش بــنــیــان 
می خواهیم درخواست های خود را شفاف و مکتوب 
به دبیرخانه پارک علم و فناوری استان ارائه دهند 
تا به صــورت ویــژه روی تمامی این موضوعات کار 
شود و از ظرفیت کارگروه های مختلف نیز برای رفع 

چالش ها استفاده خواهیم کرد.
وی گفت: شورای بخش خصوصی و دولت نیز در 
راستای حل مشکات بخش خصوصی ایجاد 
شده که از فعاالن بخش اقتصادی، تولیدکننده ها 
و شرکت های دانش بنیان می خواهیم چالش های 

پیش روی این شورا را مطرح کنند.
نماینده مردم بجنورد، راز و جرگان، مانه و سملقان، 
گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسامی گفت: 
مــســائــل و مــشــکــات پــیــش روی شــرکــت هــای 
دانش بنیان باید شناسایی و جمع بندی شود 
تــا بــه دنــبــال راهــکــارهــای قانونی بــرای رفــع آن در 
مجلس باشیم. سید محمد پاکمهر افــزود: روند 
اداری و بانکی نیز برای رفع مشکات شرکت های 
دانش بنیان استان باید تسهیل شود؛ چرا که این 

رویه به اقتصاد استان ضربه وارد می کند.
وی بر ایجاد صنایع پایین دستی استان تأکید کرد 
و گفت: ایجاد صنایع پایین دستی به اشتغال 
رونق خواهد داد و همچنین سبب باال رفتن درآمد 

استان می شود.
در این جلسه تعدادی از شرکت های دانش بنیان 
مسائل و مشکات خود را مطرح کردند که کمبود 
زیرساخت های مختلف از جمله حمل و نقل، روند 
سخت دریافت تسهیات بانکی، فروش و صادرات 
محصول از مهم ترین دغدغه های آنان عنوان شد.

تاالر شهر بیرجند ۲۲۰ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد 

مــدیــر کــل فــرهــنــگ و ارشــــاد اســامــی خــراســان 
جنوبی گفت: تکمیل تاالر شهر بیرجند به عنوان 
بزرگ ترین پروژه فرهنگی استان ۲۲۰ میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد.
به گــزارش ایــرنــا، علی فرخنده افـــزود: تــاالر شهر 
ــوار شهید نــاصــری با  ــول بیرجند در مــحــدوده ب
۱۰هــزارمــتــر زیربنا تاکنون ۱3 درصـــد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.
 وی ادامــه داد: همزمان با هفته فرهنگی استان 
)۲3 تا 3۰ دی مــاه( ۱۲ رویـــداد شاخص فرهنگی 
در مرکز و شهرستان ها برنامه ریزی شده و برگزار 
می شود که از این تعداد، دو رویداد فرهنگی مربوط 
به مرکز استان است و ۱۰ شهرستان  دیگر هر کدام 

میزبان یک رویداد خواهند بود.
وی اظــهــار کــرد: همزمان بــا آغــاز هفته فرهنگی 
استان، رویــداد فرهنگی به عنوان اصل برنامه در 
سالن فرهنگسرای شهرداری بیرجند و با حضور 
میهمانان کــشــوری و عموم مــردم اســتــان برگزار 

می شود.
ــه داد: از ۲۴ دی مـــاه نــیــز هــر روز یک  ــ وی ادام
شهرستان میزبان رویــدادهــای فرهنگی خواهد 
بود که متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل های همان 
منطقه با استفاده از هنرمندان بومی استان برگزار 

خواهد شد.

 در کنار هیئت هایی که همیشه از بی پولی نالیده اند و گالیه و شکوائیه دارند، 
آن روی دیگر سکه، هیئت هایی هستند که پولســازند و راه های درآمدی 
فراوانی برایشان وجود دارد. نگاهی به مجامع انتخاباتی که برای هیئت های 

ورزشی برگزار می شود، خیلی راحت ما را به اصل قضیه خواهد رساند.
گزيدهگزيده
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در استان

نماینده ولی  فقیه در خراسان  جنوبی گفت: نظام 
آموزشی به تفکر و اندیشه نوجوانان و نونهاالن 
ــدارد در حالی که دشمن با تبلیغات  توجهی ن
گسترده به دنبال گمراه کردن فرزندان ماست. به 
گزارش مهر، حجت االسام سید علیرضا عبادی 
ــدار بــا رئــیــس و هیئت رئیسه دانشگاه  در دیـ
بیرجند اظهار کرد: در فرهنگ دینی و روایــات، 
معلم، استاد و برخی از مقامات سیاسی جایگاه 
پدری دارند. بر اساس روایات اگر این افراد مسائل 
اصلی در تربیت و تفکر انسان را مد نظر قرار 

ندهند، در حق جوان ظلم کرده اند.
عــبــادی بــا اشـــاره بــه اینکه انــســانــی کــه پایگاه 
فرهنگی نــداشــتــه بــاشــد، آســیــب پــذیــر اســت، 
گفت: ایــن خألهای فرهنگی بعدها در جامعه 
خود را نشان می دهد. در برخی از کشورها برای 

پیشگیری و معالجه، تنها موضوعات جسمی را 
در نظر می گیرند در حالی که مسائل فرهنگی و 

روحی - روانی نیز اهمیت فوق العاده ای دارند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر 
اینکه بیماری، تنها به مشکات جسمی خاصه 
نمی شود، ادامــه داد: بیماری روانــی و فکری نیز 
ــان شــود.  ــ ــاس نــظــر متخصص درم ــر اسـ بــایــد ب
انسان، تَک بعدی نیست بلکه از جسم، روح و 

تفکر تشکیل شده است.
وی یادآور شد: اصل در انسان، فکر و اندیشه او 
است و  انسان ها باید از لحاظ فکری اقناع شده و 

آسیب های آنان در این حوزه مرتفع شود.
نماینده ولــی فقیه در خــراســان  جنوبی گفت: 
متأسفانه در حوزه اقناع فکری جوانان نه خانواده 

و نه آموزش و پرورش و… کار جدی نکرده اند.

وی با اشاره به اینکه ابزار دشمن، دروغ و فریب 
و ریــاکــاری اســت، ادامـــه داد: مــا نتوانسته ایم 
حقیقت وقایع و ماجراها را به فرزندانمان منتقل 
کنیم و دشمن با تبلیغات به کمک ۴ هزار اتاق 

فکر به دنبال گمراه کردن فرزندان ماست.

جهاد تبیین جهاد تبیین 

بی توجهی نظام 
آموزشی به اندیشه 
نونهاالن و نوجوانان

رئیس هیئت تکواندو خراسان جنوبی با بیان 
اینکه در امکانات و تجهیزات در مقایسه با سایر 
استان های کشور ضعیف هستیم، گفت: در 
حالی 6 هزار تکواندوکار در استان داریم که این 

ورزشکاران یک سالن اختصاصی ندارند.
علیرضا محمودی در گفت وگو با تسنیم اظهار 
کرد: پس از گذشت دو سال کرونا و فاصله افتادن 
بین مسابقات، بار دیگر شاهد برگشتن شور و 

نشاط به ورزش تکواندو هستیم.
وی هدف اصلی از برگزاری این مسابقات را  کشف 
استعدادهای ورزشکاران و آمادگی برای حضور 
در مسابقات کشوری اعام کرد و افزود: در حال 
حاضر در بانک اطاعاتی فدراسیون تکواندو از 
خراسان جنوبی حــدود 6هــزار تکواندوکار ثبت 
شده که ۷۰ درصد آن ها فعالیت دارند و تمامی 
شهرستان های ما دارای ورزشکاران موفق در این 

رشته هستند.
رئیس هیئت تکواندو خراسان جنوبی از فعالیت 
6۰ مربی و 6۰ داور در این رشته در استان خبر داد 
و گفت: بیشتر این مربیان و داوران فعال هستند.
محمودی به کمبودها و مشکات رشته تکواندو 

در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: اصلی ترین 
مشکل ما کمبود تجهیزات است و در این رشته، 
تجهیزات حــرف اول را مــی زنــد. وی بــه کمبود 
تشک و سیستم الکترونیکی جدید داوری اشاره 
و بیان کرد: از فدراسیون تکواندو توانستیم یک 
سیستم داوری و تشک تهیه کنیم؛ اما با وجود 
پیگیری  های انجام شــده تاکنون نتوانستیم از 
سازمان ورزش و جوانان تجهیزاتی جذب کنیم. 
باید دست کم سه سیستم داوری داشته باشیم.

 با اندکی حمایت می توانیم  ◾
در سطح کشور بدرخشیم

محمودی ادامه داد: در رشته  »هان مادانگ« تنها 
باید تجهیزات داشته باشیم که در استان خراسان 
جنوبی چنین تجهیزاتی نداریم و ورزشکاران با 
اندکی حمایت در این رشته می توانند در سطح 

کشور بدرخشند.
وی بــا بیان اینکه می توانیم بــا اعتبار ۵۰ الی 
6۰میلیون تومان تجهیزات »هان مادانگ« را تهیه 

کنیم، افزود: برای هر سیستم داوری دست کم به 
۲۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم که الزم است 
مسئوالن در این زمینه هیئت تکواندو استان را 

حمایت کنند.
رئیس هیئت تکواندو خراسان جنوبی با بیان 
اینکه هیئت تکواندو استان با 6 هزار بازیکن، 
سالن ورزشــی نــدارد، اظهار کرد: در چند سال 
گذشته، سالن تکواندو استان به هیئت هندبال 
داده شد و در عمل هیچ جا و مکانی برای تمرین 
نداریم و این یک ضعف بــرای استان به  شمار 

می  رود.
وی بیان کرد: برای برگزاری مسابقات همیشه با 
تأمین سالن مواجه ایم و در این مسابقات هم 
از حــدود ۱۰ روز پیش پیگیری های زیــادی شده 
که توانستیم هماهنگی های الزم را انجام داده و 

مسابقات را برگزار کنیم.
محمودی با بیان اینکه داوران استان، مسابقات 
کشوری و انتخابی تیم ملی را هم قضاوت کرده اند، 
افزود: امیدواریم با برگزاری این مسابقات شاهد 
رونق رشته تکواندو و شناسایی استعدادهای ویژه 

در استان باشیم.

نتیجه تصمیمات نادرست

6 هزار تکواندوکار خراسان جنوبی بدون سالن ورزشی  

ورزش



کمبود 
۸۰۰معاون و 

مربی پرورشی 
در خراسان 

شمالی  
ابوالقاسم اکبری، 
مدیر کل آموزش و 

پرورش خراسان 
شمالی با بیان اینکه 

بیش از ۸۰۰ نیرو در 
حوزه معاون و مربی 

پرورشی و مشاور 
کمبود داریم، گفت: 
به مدرسه های زیر 

۱۵۰ دانش آموز 
معاون پرورشی تعلق 

نمی گیرد و مربی 
پرورشی در مدارس 

فعالیت می کند.

خبرخبر
روزروز

عقیل رحمانی سرکالنتر 
ــاســخ به  شـــرق مــشــهــد در پ
ــدس گفت:  پــیــگــیــری هــای قـ
تـــمـــامـــی فـــروشـــنـــده هـــا در 
جمعه بازار مشهد شناخته 
شــده و دارای مجوز فعالیت 
هستند. شهروندان در صورت شک به سرقتی 
بودن کاالیی می توانند از پلیس مستقر در محل 
درخواست بررسی کاال را با ارائه ادله و مستندات 

داشته باشند.
از گذشته،  مردم مشهد و شاید دیگر شهرهای 
استان نگاه خاصی به جمعه بازارها داشته اند. 
بازارهایی که همه چیز می توان در آن پیدا کرد. 
این موضوع که در گرانی و افزایش چند برابری 
قیمت های برخی اجناس در بـــازار، گروهی از 
جامعه کــه تــوان خرید لـــوازم مــورد نیاز و نــو را 
ندارند، بهترین مکان برای تهیه نیازهای خود 
را همین جمعه بازارها می دانند، غیرقابل انکار 
است؛ چراکه آن ها می توانند با خرید کاالهای 
مستعمل یــا نــو بــا قیمت های مناسب چرخ 

زندگی خود را بچرخانند.
اما در کنار این ماجرا همیشه یکی از نگرانی هایی 
که وجود دارد، تردد سارقان و افراد معلوم الحال 
در این گونه اماکن و فروش کاالهای مشکوک به 

سرقتی در جمعه بازارها بوده است. 
ایـــن مـــاجـــرا زمـــانـــی بــیــشــتــر در کـــانـــون تــوجــه 
ــــش قــیــمــت کــاالهــا  ــزای ــ ــه اف قـــــرار مـــی گـــیـــرد کـ
در بــــــازار ســبــب مـــی شـــود افــــــراد بــیــشــتــری 
ــه فــکــر تــهــیــه کـــاالهـــای مــســتــعــمــل بــاشــنــد  بـ
ــل،  ــا بــــرونــــد. در مــقــاب ــازارهـ ــه بـ ــعـ ــمـ ــه جـ ــ و ب
گــالیــه هــای مــردمــی نیز افــزایــش پــیــدا می کند 
 و برخی تصور می کنند اگــر کــاالیــی از خــودرو 
و... آن ها سرقت شده مکان فروش این اقالم در 

جمعه بازار است.

پلیس تا پای جان برای امنیت بازار  ◾
ــه افـــراد  ــاره غــرفــه ب هــر چــنــد از جــانــمــایــی، اجــ
ــازار در اختیار  ــ ــل ب و کنترل رفـــت و آمـــد داخـ
شهرداری هاست؛ اما تأمین امنیت  این اماکن 
برای پلیس هم اهمیت ویژه ای دارد. برای نمونه 
می توان به شهادت افسر شهید »پای خسته« 
اشاره کرد. موضوع این گونه بود که مأموران یگان 
امــداد در 6 اسفند ماه سال 1400 بــرای کنترل 
تردد افراد مشکوک و تأمین امنیت جمعه بازار 
بــه محل اعـــزام می شوند. ســتــوان دوم شهید 
پای خسته که به صورت گشت موتوری در حوالی 
جمعه بازار مشهد در حال انجام وظیفه بود، به 
یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک می شود. 
ــدارک از راکـــب موتورسیکلت  بـــرای بــررســی مـ
می خواهد توقف کند و مدارک وسیله نقلیه را 
که ظن سرقتی به آن وجود داشت، ارائه دهد؛ اما 
راکب موتورسیکلت در یک لحظه با سالح سردی 
که همراه داشــت، ضربه ای به بدن این مدافع 
امنیت وارد و مــتــواری مــی شــود. با انتقال این 
مأمور وظیفه شناس به بیمارستان، تالش کادر 
درمانی بی نتیجه ماند و دو روز بعد ستوان دوم 

پای خسته به فیض شهادت نائل آمد.

کفش های دست دوم آیا سرقتی بود؟  ◾
ــرای بررسی میدانی،  ایــن نگرانی ها سبب شد ب
خبرنگار مــا راهـــی جمعه بازار)انتهای طبرسی 

شمالی( شود. 
ساعت حــدود 9:30 صبح بــه محل می رسم. 
ترافیک در ورودی پارکینگ ها بسیار زیاد است. 
فضای نسبتاً خوبی برای توقف خودروها در نظر 
گرفته شده اما تنها ورودی پارکینگ سبب شده 
تا مردم در بیابان های اطــراف خودروها را پارک 
کنند. این موضوع شامل من هم می شود. در 
حال پارک، یکی از شهروندان می گوید خودروات 
را کمی نزدیک خــودرو من پــارک کن تا امکان 

سرقت باتری وجود نداشته باشد! 
اطــراف آنجا مأمور پلیس به چشم نمی خورد. 
به سمت جمعه بازار حرکت می کنم. جمعیت 
ــازار هستند. وارد  ــ ــادی در حـــال ورود بــه ب ــ زی
مــی شــوم. جــنــب وجــوش مـــردم و فروشنده ها 
وصــف شــدنــی نــیــســت. جــالــب ایـــن کــه برخی 
مسافران خارجی عرب زبان هم برای تهیه کاال به 

این بازار آمده بودند.
ــجــاد شـــده و قـــرار گــرفــتــن انـــواع  کــوچــه هــای ای
غرفه های فروش لباس، آجیل و... در محل نشان 

از نظم و برنامه ریزی خوبی داشت.
از میان غرفه های پوشاک عبور می کنم و چند 
ــم. یــک مأمور  ــازار چـــرخ مــی زن ــ دقــیــقــه ای در ب
انتظامی در محل دیده می شود؛ اما بازار آن قدر 
وســعــت دارد کــه تــصــور مــی شــود یــک مــأمــور 
باشد. البته این امکان هم وجود داشت که  کم 
نیروهای پلیس به صورت لباس شخصی در بازار 
به گشت زنی بپردازند. به انتهای بازار می روم. 
محلی که شهروندان برای خرید ابزار، لوازم یدکی 

خودرو و... به آنجا هم سر می زدند.
به این محل نرسیده بودم که یک غرفه توجه ام 
ــواع کفش  را بــه خـــودش جلب کـــرد؛ فـــروش انـ
دســت دوم مردانه و زنانه. کمی مشکوک بود. 
فروشنده در حال صحبت با یک مرد میانسال 
بود و سعی می کرد یک جفت کفش را به قیمت 
250 هزار تومان به او بدهد و مدعی بود قیمت 

این کفش در بازار 750هزار تومان است!
کمی دقــت کـــردم. آیــا ایــن امــکــان وجــود نــدارد 
کــه کــفــش هــا از آپــارتــمــان هــای شــهــر سرقت 

ــه مــی دهــم. به  ــ شـــده بــاشــنــد؟ مــســیــرم را ادام
ابزارفروشی ها می رسم. دستگاه های مینی فرز 
که کاربرد فراوانی دارند در غرفه ای دیگر مقابل 
فروشنده چیده شــده؛ اما بــدون کارتن. باز هم 
شک و ظن به سرقتی بودن کاالها می برم. سرگرم 
بررسی این موضوع بودم که متوجه شدم یکی از 
فروشنده های آچار و ابزار مستعمل موقع تسویه 
حساب به خریدار می گوید چند غرفه دورتــر 
کارت بکشد و رسید آن را بیاورد. اینکه چرا باید 
این رفتار صورت بگیرد و آیا موضوع، رد گم کردن 

است هم جای بررسی و تأمل دارد.

آش با جاش!  ◾
فــروش انــواع جک فابریک خــودروهــای سبک 
و سنگین، مــوضــوع دیــگــری بــود کــه ذهــن هر 
خریداری را به سمت سرقتی بودن این کاالها 
سوق می داد؛ چرا که در برخی موارد جک خودرو 
ــژو206 اس دی بــه هــمــراه جعبه پالستیکی  ــ پ
نگهدارنده آن برای فروش در محل دیده می شد 
که معموالً هیچ مالکی این گونه لوازم خودرواش 

را نمی فروشد.
اما و اگرهای فــراوان دیگری در این زمینه وجود 
داشت. از همین رو برای شنیدن صحبت های 

سرکالنتر شرق مشهد به سراغ او می روم.

تمامی غرفه دارها مجوز دارند  ◾
سرهنگ صاحبکار در این زمینه گفت: متولی 
اصلی جمعه بازار، شــهــرداری مشهد اســت. 
حضور غرفه دارها در محل و خرید و فروش کاال 
توسط آن ها با مجوز شهرداری انجام می شود. 
پــس تــا غــرفــه ای بــه فـــردی اجـــاره داده نشود، 

فروشنده حق ورود به جمعه بازار را ندارد.
وی تصریح کرد: کنترل و نظارت در زمان ورود 
ــازار هم توسط متولیان جمعه بازار  کاالها به ب
صــورت می گیرد و هم نیروی انتظامی بر این 

رویه ها نظارت دارد. 
سرکالنتر شرق مشهد ادامــه داد: از همین رو 
در جمعه بازار، پاسگاه مستقر و مــأمــوران ما 

دارند. اگر مورد مشکوکی مشاهده شود،  حضور 
مأموران به ماجرا ورود می کنند و تمامی موارد، 

داخل ایستگاه پلیس بررسی می شود.
با توجه به گرانی کاالها و افزایش قیمت ها در 
دو سال اخیر، برخی از مــردم به خرید کاالهای 
مستعمل روی آورده اند تا نیازهایشان را رفع کنند.
سرهنگ صاحبکار ادامه داد: از فروش کابینت تا 
آچار و... در این بازارها انجام می شود و قیمت ها 
بی شک با بــازار تفاوت دارد؛ چرا که مستعمل 

قیمت پایین تری دارد. 
ــار مستعمل  ــزار و آچـ ــ بــرخــی از افــــرادی کــه اب
می  فروشند، سمسار هستند و در ایــن زمینه 

مجوز فعالیت دارند.

اینجا دزدبازار نیست  ◾
سرکالنتر شرق مشهد افــزود: کاالهایی که در 
ــده می شوند، به  بـــازار مشکوک بــه سرقتی دی
چشم یک فرد عادی سرقتی می آید. نخستین 
ظن مردم به سرقتی بودن الستیک خودرو است؛ 
اما این گونه نیست. نباید این مکان را با دزدبازار 
یکی بدانیم. اینجا محیطی تحت نظارت است. 
فراجا هم روی فروش کاالهای ممنوعه و مشکوک 

دقت و توجه می کند. 
اگر آنجا دزدبازار بود، نخستین وسیله ای که برای 
فروش دیده می شد، داروهــای قاچاق بود. پس 
نظارت و کنترلی که آنجا وجود دارد مانع خرید 

و فروش کاالهای ممنوعه و سرقتی شده است.
حتی اگر شهروندی آنجا مدعی سرقتی بودن 
کاالیی باشد، مأموران پلیس به سرعت ماجرا 
را بررسی می کنند. صاحب کاالها با توجه به 
غــرفــه هــایــی کــه وجـــود دارد، مشخص اســت. 
افراد شناخته شده و با هویت هستند. بنابراین 
فروشنده این ریسک را نمی کند که برای فروش 
یک کاالی سرقتی تمامی اموالش توقیف شود. 

دلیل دیگر این که از کسب درآمد خواهد افتاد.
وی بیان کــرد: بــاز هم تأکید می کنم محل در 
کنترل اســت. اگــر فــردی جنسی را خریداری 
کند و هفته بعد به محل برگردد و بگوید جنس 
دارای ایــراد و مشکل بــود، غرفه دار آن جنس 

مشخص است.

برخورد با دوره گردهای بی هویت  ◾
سرهنگ صاحبکار گفت: دستفروش گذری 
هــم وجــود نـــدارد. اگــر منظور سفره فروش ها 
باشد، آن ها تحت کنترل هستند. شهرداری 
اجازه فعالیت افراد دوره گرد را در بازار نمی دهد. 
برای آزمایش، شما می توانید یک کاال دستتان 
بگیرید و به جمعه بازار بروید. خواهید دید 
چند لحظه بعد بازرس های لباس شخصی و یا 
مأموران مستقر در محل به سراغ شما خواهند 
آمــد. مــوضــوع دیگر ایــن اســت کــه شــهــرداری 
هزینه های جانبی خود را از این محل کسب 
می کند. برای همین مانع حضور افراد به صورت 

غیرمجاز خواهد شد.
اگر هم شهروندان جنسی خریدند که به سرقتی 
ــودن آن مشکوک شدند، به مــأمــوران پلیس  ب
مستقر در جمعه بازار مراجعه کنند و ادلــه و 
مستندات خود را ارائــه دهند تا ماجرا بررسی 
ــودن جنس،  شــود. در صــورت اثبات سرقتی ب
اجازه فعالیت به فرد فروشنده داده نمی شود و 
دیگر مراحل انتظامی در دستور کار قرار می گیرد.

سرکالنتر شرق مشهد بیان کرد 

جمعه بازار تحت کنترل همه جانبه  

کاالهایی که در بازار مشکوک به سرقتی دیده می شوند، به چشم یک فرد 
عادی سرقتی می آید. نخستین ظن مردم به سرقتی بودن الستیک خودرو 
است؛ اما این گونه نیســت. نباید این مکان را با دزدبازار یکی بدانیم. اینجا 

محیطی تحت نظارت است.
گزيدهگزيده

خبر

 محموله سوخت قاچاق 
به مقصد نرسید 

فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگالن از کشف 
400لیتر سوخت قاچاق در بازرسی از یک دستگاه 

خودرو خبر داد. 
سرهنگ علی طاهری اظهار کــرد: در پی اعالم 
خبری مبنی بر تردد یک دستگاه خــودرو حامل 
ســوخــت قــاچــاق در مــحــورهــای مــواصــالتــی این 
شهرستان، بالفاصله موضوع با جدیت در دستور 

کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه مأموران هنگام گشت زنی 
ــورد  ــوزه اســتــحــفــاظــی، خــــودرو م در ســطــح حــ
نظر را شناسایی و متوقف کــردنــد، افـــزود: در 
بازرسی از این خودرو 400 لیتر سوخت قاچاق 
کشف و یک متهم نیز دستگیر شد. به گزارش 
ایسنا، این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم 
پرونده بــرای انجام اقــدامــات قانونی به مرجع 
قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل 
شد، از شهروندان خواست با توجه به اینکه 
پــدیــده قــاچــاق بــه اقــتــصــاد کــشــور ضــربــه هــای 
جبران ناپذیری وارد می کند، در صورت اطالع از 
هرگونه مورد مشکوکی بالفاصله موضوع را به 

پلیس اطالع دهند.
 

وضعیت زرد کرونایی در چهار 
شهرستان خراسان رضوی 

رئیس کمیته رسانه و اطالع رسانی قرارگاه مدیریت 
کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
بر اساس آخرین اعالم وزارت بهداشت، درمان 
و آمـــوزش پزشکی، در حــال حاضر چهار شهر 

خراسان رضوی در شرایط زرد قرار دارند.
به گــزارش قدس خراسان، محمد پهلوان کاشی 
اظهار کرد: هم اکنون شهرستان های خلیل آباد، 
رشــتــخــوار، کوهسرخ و گناباد در وضعیت زرد 

کرونایی هستند.
رئیس کمیته رسانه و اطالع رسانی قرارگاه مدیریت 
کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: 
29 شهرستان در شرایط آبی کرونایی قرار دارند 
و هیچ یک از شهرستان های خراسان رضوی در 

وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی قرار ندارند. 
 

توزیع 500 وعده غذای گرم 
بین نیازمندان بشرویه

مرتضوی   رئــیــس هیئت مــدیــره مؤسسه 
خیریه باب الحوائج)ع( بشرویه گفت: به مناسبت 
ایام فاطمیه 500 وعده غذای گرم بین نیازمندان 

بشرویه توزیع شد. 
ــن مــؤســســه در ســال  ــ ــی اظـــهـــار کــــرد: ای ــای ــی دن
۸6 به همت امـــام جمعه وقــت حجت االسالم 
والمسلمین شمس الدین و سازمان بهزیستی 
خراسان رضوی تأسیس و کار خود را با 75 خانواده 

سالمند غیرقابل بازتوان شروع کرد. 
وی گفت: با فعالیت دایره مددکاری و هیئت مدیره 
بیش از 270 سالمند از کارافتاده را که زیر پوشش 
هیچ کدام از سازمان های حمایتی نبودند شناسایی 
و با کمک و مشارکت خیران زیر پوشش گرفتیم و 
مرکز فیزیوتراپی و مرکز شبانه روزی دختران سنین 

6 تا 12سال نیز افتتاح شده است.

در شهر3
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مردم مراقب کاله برداری با عنوان »بیمه سالمت« باشند
مدیر کل بیمه سالمت خــراســان شمالی بر ضــرورت 
توجه مردم به نام و نشان این سازمان و سودجویی برخی 

شرکت ها تأکید کرد.
محسن رعنائی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: برخی 
افراد و شرکت های خصوصی سودجو با استفاده از نام 
و عنوان  مشابه سازمان بیمه سالمت ایران برای صدور 

انواع کارت و دفترچه های بیمه در راستای ارائه خدماتی 
نظیر دندانپزشکی با دریافت وجه از بیمه شدگان اقدام 

می کنند.
وی تأکید کرد: اعالم می کنم این شرکت ها سودجو بوده 
و هیچ گونه وابستگی به سازمان بیمه سالمت ایران که 
سازمانی دولتی اســت، ندارند و دفترچه های کاغذی 

از آذر مــاه 1400 حــذف شــده و ســازمــان بیمه سالمت 
هیچ گونه صدور دفترچه ای ندارد. 

ــزود: تنها نــمــایــنــدگــی هــای ایـــن ســازمــان،  ــ رعــنــائــی افـ
ــت طـــرف قــــــرارداد هستند و  ــ دفـــاتـــر پــیــشــخــوان دول
هم استانی هایمان باید برای پوشش بیمه سالمت، تنها 
از طریق دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد در استان 

خراسان شمالی، سامانه اینترنتی بیمه سالمت ایرانیان 
و یا تماس با شماره 1666 اقدام کنند.

وی بیان کرد: از مردم درخواست داریم به هیچ وجه به 
تماس های تلفنی، مکاتبه ای و... این شرکت ها اعتماد 
نکرده و نیازهای خود به بیمه درمانی پایه را تنها از طریق 

مراکز معتبر یاد شده، پیگیری کنند.

همدلی
    توزیع 3 هزار بسته یلدایی 
توسط بسیج در حاشیه شهر 

رحمانی  با همت و تالش نیروهای بسیج ناحیه 
مقاومت سپاه حضرت مسلم)ع( ویژه حاشیه 

شهر مشهد 3 هزار بسته حمایتی ویژه شب یلدا 

بین افراد نیازمند حاشیه مشهد توزیع شد.
نیروهای بسیجی ناحیه مقاومت سپاه حضرت 

مسلم)ع( این بسته های حمایتی را که شامل انواع 
آجیل و میوه بود، در چند مرحله بین افراد نیازمندی 

که در شهرک شهید رجایی و باهنر از قبل مورد 

شناسایی قرار گرفته بودند، توزیع کردند.
سرهنگ پاسدار شریف، فرمانده ناحیه مقاومت 

بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( در این زمینه 
گفت: هر یک از بسته های حمایتی ویژه شب 

یلدا که بین افراد نیازمند توزیع شد، حدود 

7۰۰هزار تومان ارزش داشت که در مجموع 
2میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان هزینه این اقدام 
شد. امیدواریم در فرصت های دیگر هم بتوانیم 

برای مردم عزیز و نیازمندان حاشیه نشین 
خدمت دیگری را رقم بزنیم. 

تاریخ     10/04/ 1401

ط
/4
01
09
96
0 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

/ج
14
12
27
8

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
40
10
05
86

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

4ج
01
03
07
3

نعیمی 
در، پنجره و کابینت

خورده ریز وغیره خریداریم
09354604745

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/4
01
09
89
5

/ج
40
10
03
35

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

/ج
40
10
33
94

گــلبهار
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

/ج
40
10
92
76

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/4
01
06
10
5 09155229545

2و09011254001

دیپلم بگیرید
شهریه اقساطی

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

متفرقه درهای اتوماتیک در و پنجره

ایزوگام و عایق کاری

آسانسور

گازرسانی

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسین زارعی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 12850
 به نشانی: بین دانشجو 4 و 6 پالک 62

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خ��ود را 
دارن��د لذا از کلی��ه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهش��مند است جهت تسویه حساب 
حداکث��ر ظ��رف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 

مح��ل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود 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 مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09199084526
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

 ف
40

11
28

75



   ایمن سازی 
۷۰ مدرسه در 
حاشیه راه ها  
الل زاده، مدیر کل 
راهداری و حمل 
و نقل جاده ای 
خراسان جنوبی 
گفت: طی چهار سال 
۷۰ باب مدرسه در 
حاشیه جاده ها با 
اعتباری افزون بر 
2 میلیارد تومان 
ایمن سازی شده 
است.

برنامه ایمن سازی 
کوتاه مدت برای 
۹۰درصد مدرسه ها 
اجرا شده است.

گردشگری

مسیر سافاری 
پارک در جنگل 
گلستان ایجاد 
می شود

استاندار خراسان 
شمالی گفت: مسیر 
سافاری پارک در جنگل 
گلستان ایجاد می شود.
حسین نژاد با اشاره به 
نیاز پارک  ملی گلستان 
به طرح های گردشگری 
و متتاسب با نیاز 
مسافران، تصریح کرد: 
مقرر شد مسیر سافاری 
پارک در این پارک ملی 
ایجاد و زمینه حضور 
بیش از پیش مسافران 
و گردشگران در آن 
فراهم شود.
وی گفت: برای 
جابه جایی مسیر اصلی 
پارک ملی گلستان 
که این پارک را به دو 
قسمت شمالی و 
جنوبی تقسیم کرده و 
مشکالتی را نیز برای 
حیات وحش و مسافران 
این  پارک ایجاد کرده، 
تصمیماتی گرفته شده 
است.
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افقی: ◾
 1. متضاد باخته – شاخه ای از ریاضیات 
– اهــل شهر زعفران 2. خانه تابستانی – 
سنگ آسمانی – تکه ای از گوشت بریده 
شده 3. مردن از غصه – نام یکی از همسران 
حضرت ابراهیم)ع( – ابتدا - نیز 4. فرشته 
– حمام بخار – شهر روی آب 5. واپسین روز 
هفته – بینایی - متحرک 6. تیم فوتبالی در 
اللیگا - نیتروژن – مصیبت و بال 7.  حمل 
و نقل تجهیزات جنگی به وسیله بالگرد 
– گشودن مسئله – شکاف 8. تکرار حرف 
دوم – ادویــه پرکاربرد هندی – خودروساز 
باسابقه ایتالیایی – من+شما 9. هواپیمای 
جنگنده روسی - دشمن – نوعی کف پوش 
ساختمانی 10. از انواع سبزی خوردن - امان 
– نقصان و کمبود 11. اولین نخست وزیر هند 
پس از استقالل- وای اگر به ته دیگ بخورد 
- نقاش 12. نوعی موتور احتراق داخلی- 
طفل - حــرارت 13. انحنا – از جزایر بزرگ 
اندونزی – کودک کودکانه – نفس خسته 
14. واحــد اختالف پتانسیل الکتریکی – 

نام دخترانه وطنی – فــدراســیــون جهانی 
شطرنج 15. لقب تیم ملی فوتبال بلژیک در 
دوره اخیر جام جهانی- از پیامبران الهی و 

کفیل حضرت مریم

عمودی: ◾
 1. در مثل می گویند آفــت نـــدارد - بیمار 
ــواع بـــاتـــری خــشــک – جــنــگــل -  ــ 2. از انـ
ناسیونالیست 3. مــادر ورزش هـــا – خانه 
ــدا – مــحــافــظ گــوشــی – حـــرف فاصله  خـ
4.صــوت دعــوت به سکوت – نابودی – به 
ایــن میوه لقب انسولین گیاهی داده انـــد 
5. ابــریــشــم نــاخــالــص – درس شیرین – 
شیون کردن 6.ابــزار تنظیف منزل – یمانی 
مشهور – واحدی برای سنجش دمای هوا 
7. بازیگر آقای سینما و تلویزیون کشورمان 
با نــام کوچک »سیامک« و با هنرمندی 
در شب های برره - محصول آب و صابون 
– بریدن شاخه های زاید درختان 8. باران 
اندک – خداوند – نوعی نان سنتی ایرانی 
- صدمترمربع 9. نــشــان جمع – برهنه 

– گیاهی دارویـــی با نــام دیگر شیرشیرک 
10. ازسوغاتی های کرمان – شرم و آزرم – 
از صنایع شعری 11. هشتمین مــاه سال 
– نــام دخترانه وطنی – بــانــوی خدمتکار 
12.فــنــاشــده – مهیا - زاپـــاس 13. سایه – 
آراینده – بازار بی رونق - همگی 14. گریبان 
– دیلم – کمربند هم معنی می دهد 15. زن 
یا شوهر – فیلمی به کارگردانی »سیف هللا 

داد« محصول سال 1366

جدول     8547
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 1 س ی  ا م ک ع ل ی  ق ل ی    س ن خ 
 2   ا ل ن و ر   و ا و ا ن   ا و
 3 ح  ر ا ج  ی    ش ر ب ت   ظ  ر ی  ف
 4 ج  د و ل   ش م و ل   ش ا ه ی  ن
 5 ع   ز ا م ب ی    ه ل ی  م   ن ا

 6 م س   ب س ا م د   گ  ر م ا   ک
 7 ر ب ط    د ب   و ر د   ن ف ت  

 8 ه و ر ا س   ک ن ه   ت د ا ر ک
 9   س ی  ن   چ  ر ا   ک ر   ق ا ب
 10 ا   ق ت ا ل   ت م ا ش ا   ز ر
 11 س س   ر ی  و ن   و ل ی  م ه   ی 
 12 پ ا د ا ش   و ر د ک   ا ل ا ت
 13 ا ر د ک   س ک و ت   م ز ا ر ی 
 14 ی  و   ت م د ی  د   ک ر و ک ی   
 15 ر ج  ب   خ  ر ا س ا ن ج  ن و ب ی 
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت: 
تنها 17 درصد حجم ذخیره آب سدهای مشهد 
پر است که این رقم در مدت مشابه پارسال 35 
درصد بود و این امر نشان دهنده وضعیت بحرانی 

تأمین آب مشهد است.
حسین اسماعیلیان در گفت وگو با ایرنا افزود: سد 
دوستی مهم ترین منبع تأمین آب مشهد است 
که در سال های گذشته 70 درصــد از آب شرب 
مشهد از محل ایــن سد تأمین می شد امــا هم 

اینک این رقم به کمتر از 20 درصد رسیده است.
وی اضافه کرد: امسال با توجه به کاهش دوساله 
بارندگی ها، حجم ذخیره این سد به کمترین حد 
رسیده و بارندگی های اخیر نیز تأثیری در آب گیری 

سد نداشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت: 
در سال 99 میزان برداشت از منابع آبی چاه ها 
42 درصد بود اما با توجه به کاهش بارندگی ها 
و خشکسالی، میزان برداشت از چاه ها در سال 
گذشته به 63 درصد رسید و از ابتدای سال جاری 

تاکنون نیز حــدود 60 درصــد از چاه ها برداشت 
شده است.

اسماعیلیان افـــزود: ایــن وضعیت، زنــگ خطر 
بزرگی اســت و عــالوه بر مدیریت مصرف باید 
پــروژه هــای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 

اجرایی شود.
منابع آبی مشهد شامل دریاچه های پشت چهار 
سد »طــرق، ارداک، دوستی و کـــارده«، چندین 

حلقه چاه و دو رشته قنات است.
خراسان رضوی دارای 32 سد در حال بهره برداری 
در شهرستان های تربت حیدریه، قوچان، مشهد، 
خــواف، درگــز، ســبــزوار، جغتای، جوین، تایباد، 
تربت جام، چناران، سرخس، نیشابور، کالت و 

فریمان است.
ظرفیت ذخایر آب سدهای استان خراسان رضوی 
یک میلیارد و 512 میلیون مترمکعب است که 
یک میلیارد و 250 میلیون مترمکعب آن مربوط به 
سد دوستی به عنوان بزرگ ترین سد استان است 
که به صورت مشترک و با سهم مساوی بین ایران 

و کشور ترکمنستان تقسیم می شود.
سرزمین خراسان رضــوی نیز با اقلیم خشک و 
کویری، وضعیت بحرانی تری دارد و هم اینک از 
37دشــت استان، وضعیت 34 دشت بحرانی 

است و سطح آب زیرزمینی آن افت کرده است.
بــه ازای هــر نفر در شــبــانــه روز 120 لیتر آب در 
خراسان رضوی تولید می شود، ولی میزان مصرف 
در شهرها 173 و روستاها 199 لیتر در شبانه روز 
است که بخشی از مصارف آب شرب روستایی 
برای دام و کشاورزی استفاده می شود و منجر به 

کسری آب در سایر روستاها می شود.

تلنگرتلنگر

وضعیت ذخیره 
آب سدهای مشهد 

بحرانی است
 

خبر

کم فروشی در صدر تخلفات 
نانوایی های مشهد

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی 
گفت: بیشترین  تخلفات نانوایی ها در مشهد 
ــوده اســت. از ابتدای  مــربــوط بــه کم فروشی ب
تیرماه سال جاری تاکنون 12 هزار و 400بازرسی 
از نانوایی ها در مشهد انجام شده که منجر 
به تشکیل 3هــزار و 377 پرونده تخلف شده 

است.
امیر دلداری در گفت وگو با ایسنا در خصوص 
تخلفات نانوایی ها در مشهد پس از اجرای طرح 
هوشمندسازی نان اظهار کرد: در حال حاضر 
تخلفاتی در برخی از نانوایی ها دیده می شود. 
بعضی  نانوایی ها هزینه دو نایلون را از خریدار 
دریافت می کنند و گاهی نیز کم فروشی در برخی 

از واحدها به چشم می خورد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش جرایم 
ــرار اســت  ــورای عــالــی اتــحــادیــه قـ و مــصــوبــه شــ
بــرای جرایمی مانند گران فروشی و کم فروشی 
مجازات ها 10 برابر شود و برخوردهای شدیدی 

شکل می گیرد.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی 
تصریح کرد: در حال حاضر مشکلی که وجود 
دارد فاصله قیمتی بین آرد دولتی و آزاد است 
که شرایط خوبی را بــرای انجام تخلف فراهم 
می کند. امیدواریم طرح اصلی سریع تر اجرایی 
شود. در آن طرح یارانه آرد به ازای پخت نان به 
نانوایان تعلق خواهد گرفت و همچنین این طرح 
صرفه جویی در پی خواهد داشت و تأثیرگذاری 

آن زیاد است.
وی دربـــاره فــراوانــی تخلفات نانوایی ها اظهار 
کــرد: در خصوص فراوانی تخلفات در مشهد 
348 مورد گران فروشی، 450 مورد کم فروشی، 
232 مــورد عرضه خــارج از شبکه، 325 مورد 
عدم رعایت قوانین نظام صنفی و 168 مورد 
عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی گزارش 

شده است.

۱۱۰ زندانی غیرعمد خراسان 
شمالی در انتظار آزادی 

مدیر نمایندگی ستاد دیــه خــراســان شمالی 
گفت: 110 زندانی جرایم غیرعمد این استان 
ــرای آزادی از  چشم انتظار حمایت خــیــران ب

زندان هستند.
محمداسماعیل حاتمی در گفت وگو با ایرنا 
اظهار کرد: بیشتر این افراد به دلیل بدهکاری 
مالی، مهریه و دیه در زندان به سر می برند که دو 

نفر آنان زن هستند.
وی میزان بدهی این افراد را 45 میلیارد تومان 
ذکر کرد و افزود: انتظار می رود تمام آنان با کمک 

خیران از زندان آزاد شوند.
وی بیان کرد: کاهش جمعیت کیفری از جمله 
سیاست های اصلی دستگاه قضایی اســت و 
بر همین اســاس آزادی زندانیان جرایم مالی 

غیرعمد در اولویت است.
ــاره حــســاب 6037997599308252  ــمـ شـ
ــارت تــجــارت  ــ ــ ــاره ک ــمــ ــانـــک مــلــی و شــ ــزد بـ ــ نـ
5859837000426185 به نام ستاد دیه خراسان 
ــافــت کــمــک هــای خــیــران و  ــاده دری شمالی آمــ
نیکوکاران به منظور آزادســازی زندانیان جرایم 

غیرعمد است.
همچنین خــیــران می توانند بـــرای کمک های 
نوعدوستانه خود با شماره 32220347 تماس 

داشته باشند.
مدیر نمایندگی ستاد دیــه خــراســان شمالی 
در ادامه گفت: 126 زندانی جرایم غیرعمد با 
میزان بدهی 51 میلیارد و 400 میلیون تومان در 
9 ماه سال جاری از زندان های این استان آزاد 
شدند که شکات حدود نیمی از بدهی آن ها را 

بخشیدند.
وی گفت: مابقی بدهی این مددجویان شامل 
ــرش اعــســار،  ــذی ــواده زنـــدانـــیـــان، پ ــانـ آورده خـ
کمک های ستاد دیه در قالب تسهیالت بانکی، 
ــالعــوض و همچنین مشارکت  کــمــک هــای ب

نیکوکاران بوده است.

خبرخبر
روزروز

حمایت بنیاد برکت از 2۰۰ طرح دانش بنیان
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و بنیاد برکت 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( برای حمایت 

از طرح های دانش بنیان منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه بیرجند گفت: تفاهم نامه همکاری دانشگاه با 
بنیاد برکت در راستای منویات رهبر معظم انقالب و عمل 

به شعار سال 1401 تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین، 
تحقق سیاست های مدنظر دانــشــگــاه بیرجند نظیر 
تسهیل چالش های فناوران و شرکت های دانش بنیان و 
دریافت تسهیالت مالی با حضور المعی؛ رئیس دانشگاه 
بیرجند، ایزدخواه؛ عضو هیئت امنای دانشگاه های استان 
و اکبرپور؛ معاون پژوهش، فناوری و نوآوری و دکتر نیازی؛ 

معاون توسعه بنیاد برکت در تهران منعقد شد.
اکبرپور افـــزود: حمایت از هسته ها و واحــد هــای فناور 
مستقر در دانشگاه بیرجند در قالب 200 طرح دانش بنیان 
و دانش محور ذیــل دستورالعمل حمایت از طرح های 
دانــش بــنــیــان و دانــش مــحــور بنیاد بــرکــت از مــفــاد این 
تفاهم نامه اســت کــه ایــن طــرح هــا بــه بنیاد برکت بــرای 

حمایت تسهیالتی معرفی می شوند.
وی با بیان اینکه هم اکنون در حال بررسی و معرفی طرح ها 
هستیم گفت: این طرح ها می توانند از حمایت تسهیالتی 
با بهره 4درصــد و تا سقف 500 میلیون تومان استفاده 
کنند. در صورتی که طرح محصول محور باشد برای تولید 

انبوه نیز بنیاد برکت مشارکت خواهد داشت.

زیارت
   هزار و 2۰۰ زائر پیاده عراقی در راه مشهد

 سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائرین پیاده 
امام رضا)ع( گفت: هزار و 2۰۰ زائر پیاده عراقی به 
مناسبت شهادت حضرت فاطمه)س( در راه مشهد 

هستند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی 

خراسان رضوی، حسین رضایی با بیان اینکه 
هزار و 2۰۰ زائر پیاده عراقی به مناسبت شهادت 
حضرت فاطمه)س( در راه مشهد هستند، گفت: 

هر ساله کاروان عراقی های مقیم ایران پس از 
زیارت مرقد مطهر حضرت معصومه)س( در 

قم راهی مشهدالرضا می شوند و فاصله قدمگاه 
نیشابور تا مشهد را در سه روز پیاده طی می کنند. 

وی افزود: این کاروان در شب شهادت حضرت 
فاطمه الزهرا)س( وارد مشهد می شوند و پس از 
زیارت و عزاداری به شهرهای خود برمی گردند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائرین پیاده 
امام رضا)ع( گفت: در طول مسیر پیاده روی، 

ایستگاه های قدمگاه، فخر داوود، بینالود، جمالده، 
ملک آباد، امان آباد و رباط خاکستری فعال و به زائران 

پیاده خدمت رسانی خواهند کرد.

اســتــانــدار خــراســان 
رضوی گفت: حدود 
4هزار طرح نیمه تمام 
ــود  ــان وجــ ــ ــت در اســ
دارد و بــایــد مــقــدار 
اعتبار الزم بـــرای به 
سرانجام رســانــدن آن  تعیین شــود و بر 
اســاس اولــویــت هــای اســتــان و در مدت 
ــایــان بــرســد. بــه گـــزارش  مشخص بــه پ
آنالین، یعقوبعلی نظری  قدس خراسان 
با حضور در اداره کل امــور اقتصادی و 
دارایی خراسان رضوی افزود: مولدسازی 
با تفکیک طرح ها و جمع بندی هزینه 
آن مشخص شود تا امکان برنامه ریزی 
بــرای آن وجــود داشته باشد زیــرا یکی از 
مؤلفه های مدیریت، منابع اســت که 
باید در اختیار استان قرار گیرد. وی ادامه 
داد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی باید 
توان هدایت سرمایه گذاران را در استان 
براساس ظرفیت ها و نیازها داشته باشد و 
سرمایه گذاران استانی با توجه به نیاز های 

خراسان رضوی هدایت شوند.
استاندار خراسان رضوی گفت: الزم است 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان 
شناسایی شوند و ظرفیت های خراسان 
رضوی برای آن ها تشریح و نحوه سودآوری 

برای آن ها مشخص شود.
نظری با اشاره به اهداف قرارگاه اقتصادی 
استان افزود: شکل گیری قرارگاه ها؛ موقتی 
و تا زمان رسیدن به نتیجه است ولی الزم 
است که رصد، تحلیل و پردازش اطالعات 
به صورت همیشگی صورت پذیرد که این 
موضوع بر عهده اداره کل امور اقتصادی 
و دارایـــی استان اســت. وی اضافه کرد: 
سرمایه گذاری باید هدفمند باشد و الزم 
است افــراد سرمایه گذار هدایت شوند 
ــاس الزم اســـت اطلس  و بــر همین اسـ
سرمایه گذاری در استان تهیه شود تا در 
کنار اولویت های استانی، نیاز و اطالعات 

اولیه هم وجود داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی گفت: باید مرکز 
جذب سرمایه گذاری بتواند مشاوره های 
تخصصی الزم را با توجه به ظرفیت های 
موجود در استان، همراه با نیازمندی های 
الزم در اختیار افــراد قــرار دهد تا افــراد با 
آگاهی بتوانند درخــواســت مجوز خود 
را پیگیری کنند. نظری افــزود: بر اساس 
برآوردها 71 هزار میلیارد تومان سرمایه 
بخش خصوصی در ایــجــاد، توسعه و 
مولدسازی باید در چرخه تولید قرار گیرد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایــی استان 
خراسان رضوی نیز گفت: در سال 1389 

نخستین مرکز سرمایه گذاری در استان 
ایجاد شد و اکنون 22 نماینده دستگاه 
اجرایی در آن عضو هستند در حالی که 
این ساختار در سایر استان های کشور 

هنوز شکل نگرفته است.
رضا خواجه نایینی افزود: به طور میانگین 
20 مــورد از خدمات توسط ایــن پنجره 
در اختیار سرمایه گذاران قــرار می گیرد 
و در سال گذشته 92 طرح در این فرایند 
مصوب شد که در 6 مــاه نخست سال 

جاری این تعداد 56 طرح بوده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر مطالبات 
معوق بانک ها در خــراســان رضــوی به 
ــت و شـــخـــص تهیه  ــرکـ تــفــکــیــک شـ
شــده اســت و هر سه مــاه ایــن فهرست 
بــه روزرســانــی مــی شــود. وی با اشـــاره به 
نیاز اســتــان بــه اطلس سرمایه گذاری 
گفت: شناسایی و بازطراحی 22 فرصت 
سرمایه گذاری در حــوزه هــای مختلف 
صنعت و معدن، گردشگری، حمل و 
نقل، خدماتی، درمانی، کشاورزی، انرژی 
و زیرساختی در دســت تهیه اســت و 
الزم است دستگاه های مختلف استان 
با توجه به اولویت ها و نیازهای محیط 
زیستی و دستگاهی در این امر مشارکت 

داشته باشند.

استاندار اعالم کرد 

وجود 4هزار طرح نیمه تمام در خراسان رضوی
علی نوری  فرماندار بردسکن با بیان اینکه بردسکن 
به لحاظ داشتن پزشک عمومی کمبودی نــدارد گفت: 
تنها کمبود حوزه بهداشت و درمــان بردسکن، پزشک 

متخصص است. 
علی دهقان زاده عنوان کرد: با پیگیری های انجام شده و قول مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد سه پزشک متخصص در رشته های 
مختلف کــه نیاز شهرستان اســت در آیــنــده نــه چــنــدان دور بــه این 

شهرستان اعزام و مستقر می شوند. 
وی در ارتباط با طرح نهضت ملی مسکن گفت: در سفر استاندار به 
بردسکن آیین قرعه کشی 439 قطعه زمین نهضت ملی مسکن انجام 
شد ولی با توجه به اینکه بیش از 2 هزار نفر متقاضی مسکن در این 
طرح تأیید نهایی شده اند پیگیر هستیم برای افراد باقیمانده زمین تهیه 

و به صورت قرارداد 99ساله در اختیار آن ها قرار دهیم. 
 وی اظهار امیدواری کرد ظرف یک سال آینده این تعداد زمین واگذار 
شده به متقاضیان که به صورت یک واحدی ساخته می شود تکمیل 
و تحویل افـــراد شــود. وی همچنین گفت: دولــت آمــادگــی دارد به 
متقاضیان تسهیالت 200 میلیون تومانی قرض الحسنه پرداخت کند. 
دهقان زاده از آغاز عملیات اجرایی روکش آسفالت محور بردسکن به 
سبزوار خبر داد و گفت: خوشبختانه عملیات آسفالت از میدان ورودی 

شهر آغاز و بخشی از این محور نیز روکش شده است. 
فرماندار بردسکن به مطالبه مردم بردسکن در حوزه ساخت درمانگاه 
تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه مشکل معارض زمین 
درمانگاه تأمین اجتماعی مرتفع شده و برای تأیید نهایی و تهیه نقشه 
به سازمان ارسال شده که پس از تعیین تکلیف و تخصیص اعتبار امید 
است کلنگ زمین ساخت درمانگاه تأمین اجتماعی در دهه مبارک 

فجر به زمین زده شود.

بردسکن پزشک متخصص ندارد 

بهداشت و درمان


