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منطقه ای  آب  بــهــره بــرداری شرکت  و  حفاظت  مــعــاون 
خراسان شمالی گفت: ۲۰میلیون و ۳۸۰ هزار مترمکعب 
آب در ۱۱ ماهه امسال وارد سدهای استان شد که این رقم 

در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶ درصد کمتر است.
وحید واسطه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: در مدت مشابه سال 
گذشته حدود ۲۱/۶۶ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای استان شد.
وی افزود: امسال حجم کل آب ورودی به سدهای بارزو، بیدواز و چری 
معادل 5/۶5میلیون مترمکعب، سد غالمان و چندیر بسیار ناچیز و 

در سد گلول صفر بوده است.
واسطه خاطرنشان کرد: امسال ۱۱میلیون و ۷۴۰هزار مترمکعب آب از 
سدهای استان خارج شد که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال 
۲۲درصد کاهش دارد. اکنون تنها ۲۲درصد از حجم مخازن سدهای 
استان پر است و وضعیت سدها به علت پایین بودن میزان بارندگی 

مناسب نیست.
وی خاطرنشان کرد: تنها 5۰ میلیون و ۴۱۰ هزار مترمکعب آب در 
رقم در مدت مشابه ۱۱ ماهه  این  سدهای استان ذخیره است که 

پارسال ۷۰میلیون و ۲۳۰ هزار مترمکعب گزارش شده است.

خراسان  خمینی)ره(  امــام  امـــداد  کمیته  مدیرکل 
رضوی گفت: از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۱۲۰ 
میلیارد تومان جهیزیه بین نوعروسان زیر پوشش 

این نهاد در استان توزیع شده است.
رضا سلم آبادی در گفت وگو با ایرنا افزود: بر این اساس از ابتدای 
سال تا کنون بیش از ۴هزار سری جهیزیه بین نوعروسان زیر 
پوشش تــوزیــع شــده اســت کــه هــر ســری دســت کــم ۳۰میلیون 

تومان ارزش دارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه امسال کسی منتظر جهیزیه نداریم 
اهدای  اداری،  روال  انجام  و  نوعروس  هر  پرونده  تشکیل  با  و 
جهیزیه با هدف تشویق جوانان به تشکیل خانواده و حمایت 

از آنان صورت می گیرد. 
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی گفت: هر سری جهیزیه 
شامل پنج قلم کاالی اساسی ازجمله یخچال، گاز و فرش است. 
توزیع  نیز هزار سری جهیزیه دیگر در استان  امسال  پایان  تا 
میلیارد   ۱5۰ ارزش  با  هــزار سری   5 به  در مجموع  که  می شود 

تومان خواهد رسید.

و  ــداری  راهــ کــل  اداره  راه هـــای روستایی  و  مــعــاون فنی 
حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی گفت: اکنون میزان 
از راه آسفالته با  برخورداری جمعیت روستایی استان 
اقدام های انجام شده در سال جاری به بیش از 95درصد 
افزایش یافته است که کمتر از 5درصــد راه هــای روستایی خراسان 

رضوی آسفالت نیستند.
محمود آنت در گفت وگو با ایرنا افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 

9۳کیلومتر از راه های روستایی استان آسفالت شده است.
از راه هــای  از ۱5۰کیلومتر  بــرای آسفالت کــردن بیش  وی بیان کــرد: 

روستایی خراسان رضوی با پیمانکاران قرارداد منعقد شده است.
آنت گفت: عالوه بر این برای آسفالت کردن حدود ۶۰ کیلومتر دیگر 
تا پایان سال مالی جــاری یعنی شهریور ۱۴۰۲ با  از راه هــای استان 

پیمانکاران مختلف در سراسر استان قرارداد منعقد شده است.
پیمانکاران  از  بسیاری  بــودجــه،  کمبود  دلیل  به  کــرد:  اظهار  وی 
منتظر دریافت مطالبات خود هستند و در این خصوص نیازمند 
تخصیص بودجه بیشتر برای تداوم اجرای طرح های راه روستایی 

هستیم.

مسئول اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره 
کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: ۴۰۰ باشگاه 
در  نهاد  ایــن  نظارتی  طــرح  قالب  در  ورزشـــی غیرمجاز 
بهمن ماه امسال تاکنون در کالنشهر مشهد شناسایی 

شده است.
جواد عبداللهی افزود: در این مدت ۴۷۰ باشگاه ورزشی غیرمجاز فعال 
در خراسان رضوی شناسایی شده اند که بیشتر آن ها در شهر مشهد 

فعالیت دارند.
وی بیان کرد: این تعداد نیمی از باشگاه های غیرمجاز ورزشی هستند 
که هم اکنون در مشهد فعالیت می کنند. تمامی آن ها، تذکر دریافت 
کرده اند و مهر و موم بعضی از آن ها در حال انجام است. این مسئول 
اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: باشگاه های غیرمجاز در 
صورت ادامه فعالیت به اداره های نظارت بر اماکن عمومی شهرستان 
معرفی خواهند شد. در حال حاضر هــزار و 5۰ باشگاه ورزشــی در 
مشهد اقدام به دریافت مجوز از اداره کل کرده اند و تعداد ۳5۰ باشگاه 
مهلت پروانه بهره برداری آن ها به پایان رسیده است که تاکنون اقدامی 

برای تمدید انجام نداده اند.

 کاهش 6درصدی ورود آب 
به سدهای خراسان شمالی 

 توزیع 120میلیارد تومان جهیزیه 
در خراسان رضوی

 کمتر از 5درصد راه های روستایی 
در خراسان رضوی آسفالته نیست

  شناسایی 400 باشگاه ورزشی غیرمجاز 
در مشهد 

ورزشحمل و نقلهمدلیمنابع آبي

پس از انتشار فهرست جدید تحریم ها مشخص شد 

نام قاضی مشهدی در میان تحریم شدگان انگلیس

ثبت محدوده تاریخی 
روستای کنگ در 
فهرست آثار ملی 

 3 مصوبه 
برای استان های 

شرق کشور

بدهی ٣٧٧میلیارد 
تومانی دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد
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خراسان شمالی

رکوردزنی مصرف بنزین 
در استان

خراسان جنوبی

اجرای طرح های »شرف« و 
»نرخ« برای جوانی جمعیت
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پــرونــده  بـــرای تشکیل  بــایــد  را  پـــدرم   
درمانی اش به شیراز ببریم. یک هفته 
به  مشهد  بلیت  گرفتن  پیگیر  اســت 
شیراز هستیم؛ ولی هنوز نتوانسته ایم 
از  بلیت  و مجبوریم  کنیم  تهیه  بلیت 

تــردد  کــم  شهرهای  مقصد  بــه  مشهد 
بگیریم و از آنجا به شیراز برویم و عمالً 
تــا ۱۰ روز اخــیــر هیچ  بـــرای یــک هفته 
بلیت پروازی به این شهر وجود ندارد. 

ــام هــای مــردمــی رســیــده  ــی در بــررســی پ

بــا گالیه  قــدس خــراســان،  بــه تحریریه 
مــســافــرانــی مــواجــه شــدیــم کــه مشکل 
تهیه بلیت هواپیما از مشهد به مقصد 
تبریز،  تــهــران،  شامل  پــرتــردد  شهرهای 

اصفهان، شیراز و بالعکس را داشتند...

قدس مشکل تهیه بلیت هواپیما از مشهد به شهرهای پر تردد را بررسی کرد 

پرواز هست، بلیت نیست! 

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

مسئول ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی 
بافت  تاریخی  مــحــدوده  گفت:  رضـــوی  خــراســان 
بــاارزش فرهنگی  تاریخی روستای کنگ به شماره 

۳۳۰۱۰ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد...

اســتــان هــای  نمایندگان  مجامع  ــای  رؤســ جلسه 
خراسان با وزیر نفت که  با حضور رئیس کمیسیون 
اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی نیز همراه بود، سه 

مصوبه برای شرق کشور داشت...

دبیر انجمن شرکت های پخش دارو گفت: دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد از ســال١٣٩٨، به شرکت های 

پخش دارو ٣٧٧میلیارد تومان بدهی دارد...
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آگهی تاریخ 03 / 12  / 1401      صفحه  1 خراسان

آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک جاجرم مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته است جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و 

محلی(  بشرح ذیل آگهی می شود :
بخش 7 بجنورد

6۱-اصلی موسوم به گزی
ا - ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ متصل قسمتی از پالک 6۱ -اصلی ابتیاعی از محل مالکیت رسمی آقای محمد عیاسی به مساحت ۳7۵6۳/48 

متر مربع بنام آقای محمد رضا نوروزی به شماره رای ۱40۱/2۵6 - ۱40۱/۱۱/2۳ کالسه ۱40۱/9
2- ششدانگ یک قطعه باغ قسمتی از پالک 6۱- اصلی ابتیاعی از محل مالکیت رسمی آقای علی اصغر فالح به مساحت ۱۱8۳0/۵2 متر مربع بنام آقای 

جالل محوالتی به شماره رای 2۵7/ ۱40۱  -۱40۱/۱۱/2۳ کالسه ۱40۱/۱0
لذا بدینوسیله اعالم میگردد در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده فوق اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  آ-40۱۱۵8۳9
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/۱2/0۳                       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/۱2/۱8

40مرتضی محمد آبادی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک جاجرم
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تعداد محدودی سهام از اراضی تعاونی 
نیروهای مس��لح خراس��ان  بازنشس��تگان 
باكاربری كش��اورزی ب��ا س��هام متعلقه از 
آب چاه واقع در ش��هر طوس سرآسیاب كریمخانی ش��اهنامه 80-اوایل جاده گوارشگ مابین شهرطوس و 
روس��تای سرآسیاب ازطریق مزایده بفروش میرس��د متقاضیان میتوانند جهت بازدیداز موقعیت اراضی 
روزهای پنج ش��نبه 1401/12/04 و جمعه 1401/12/05 به دفتر مس��تقر در محل اراضی از ساعت 10 صبح 
تا 4 بعدازظهرمراجعه نمایند و پس از رؤیت موقعیت اراضی با مراجعه به دفترش��ركت درروزهای ش��نبه 
مورخه 1401/12/06  و یكش��نبه مورخه 1401/12/07 جهت درخواس��ت خود با قیمت پیشنهادی به ادرس 

حرعاملی 69 اولین كوچه سمت راست پالك 183 زنگ شماره4 طبقه2 واحد2مراجعه نمایند . 
ضمنا متقاضی در مورخه 1401/12/08 و 1401/12/09 همزمان ضمن تكمیل فرم درخواست دردفتر شركت 
با قیمت پیشنهادی ، یك فقره چك به مبلغ یكصد میلیون ریال در وجه شركت به همراه پاكت با مشخصات 

كامل ارائه و رسید دریافت می نمایند. تلفن دفتر شركت 05137138721
توضیح:  س��ه شنبه 1401/12/11 پاكتها بازگشائی میشود و ضمنا هیئت تصفیه در رد یا قبول درخواستها 
مختار خواهد بود. برنده مزایده ظرف مدت 3 روز پس از ابالغ می بایست با شركت تصفیه حساب نماید 

در صورت انصراف از مزایده چک به نفع شركت وصول خواهد شد.
تلفن آقای جلینی نماینده شركت مستقر درموقعیت اراضی  09363323907 می باشد. 

در روزهای بازدید از اراضی و روزهای مراجعه به ش��ركت دروقت اداری  از س��اعت 9 صبح تا 14 پاسخگو 
می باشیم. 

هیئت تصفیه تعاونی مسكن بازنشستگان نیروهای مسلح   ف
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آگهی مزایده سهام اراضی
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   تعیین و ابالغ 
۱۶ نقطه 
پر تصادف 
جدید در 
خراسان شمالی  
محمد مشتری، مدیر 
کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای خراسان 
شمالی گفت: با توجه 
به بررسی های 
انجام شده ۱۶ نقطه 
پر تصادف جدید در 
خراسان شمالی به 
عنوان نقاط جدید 
تعیین و ابالغ شد.

خبر  طاهـره فجـر داودلی  
 پـــدرم را بــایــد بـــرای تشکیل 
پرونده درمانی اش به شیراز 
ــک هــفــتــه اســت  بـــبـــریـــم. یـ
پیگیر گرفتن بلیت مشهد 
به شیراز هستیم؛ ولی هنوز 
نتوانسته ایم بلیت تهیه کنیم و مجبوریم بلیت 
از مشهد به مقصد شهرهای کم تردد بگیریم 
و از آنجا به شیراز برویم و عمالً برای یک هفته 
تا 10 روز اخیر هیچ بلیت پــروازی به این شهر 

وجود ندارد.

بلیت هواپیما نیست ◾
 در بررسی پیام های مردمی رسیده به تحریریه 
قدس خراسان، با گالیه مسافرانی مواجه شدیم 
که مشکل تهیه بلیت هواپیما از مشهد به 
مقصد شهرهای پرتردد شامل تهران، تبریز، 

اصفهان، شیراز و بالعکس را داشتند.
مادری ضمن گالیه درباره نبود بلیت و پر بودن 
ظرفیت پروازها از مشهد به مقصد تهران تا 
ــرای شهری مثل  ١۶اسفند مــاه عــنــوان کــرد: ب
مشهد که  یک شهر زیارتی است، پیش بینی 
درخواست باالی سفر وجود دارد و بیشترین 
ــران اســت. فرزند من در  ظرفیت مربوط به زائ
تــهــران تحصیل مــی کــنــد. مــا دو هفته پیش 
نتوانستیم یک بلیت هواپیما تهیه کنیم و در 
نهایت پای پرواز موفق شدیم برای فرزندم بلیت 
بگیریم و هنوز این مشکل وجود دارد. هواپیما 
بهترین وسیله برای رسیدن به کارهای ضروری 
و فــوری در شهرهای دیگر اســت و ایــن سؤال 
مطرح می شود که سهم مردم مشهد در انجام 

سفرهای ضروری و فوری کجاست؟
ــا و  ــت هـ ــایـ ــی سـ ــررســ ــ ــا ب ــ قـــــدس خــــراســــان ب
اپلیکیشن های سفر به این نتیجه رسید که 
از تاریخ دوم اسفند مــاه به مقصد شهرهای 
اصفهان، تبریز، تهران و شیراز نه بلیت رفت 

وجود دارد و نه بلیت برگشت!
ــان پـــرواز از  بــه عــنــوان مــثــال نــزدیــک تــریــن زمـ
مشهد به اهواز برای تاریخ ٧ اسفند ماه است و 
برای مقصدی مثل شهر اصفهان تا پایان سال 
ظرفیت مجازی بــرای رزرو وجــود نــدارد و برای 
تهیه بلیت شیراز و سفر به این شهر باید تا ١۶ 

اسفند ماه به انتظار نشست.
در تماس با آژانس های هواپیمایی، متصدیان 
تهیه بلیت تنها کمکی که توانستند انجام 

دهند، گرفتن شماره تماس و بیان این جمله 
بود: »سیستم بسته است. هر زمان باز شد، با 

شما تماس خواهیم گرفت!«

شایعه است، پرواز داریم ◾
در ادامه پیگیری ها، موضوع با سعید ولی زاده، 
رئیس هیئت مــدیــره انجمن صنفی دفــاتــر و 
شرکت های خدمات مسافرتی خراسان رضوی 

مطرح شد. 
وی ضمن شایعه خواندن نبود بلیت هواپیما 
اظــهــار کـــرد: پـــروازهـــا از فـــرودگـــاه مشهد به 
شهرهای پرتردد در حــال انجام اســت و نبود 
ــرواز از مشهد بــه شــهــرهــای پــرتــردد  ــ بلیت پ
همانند تهران، تبریز و اصفهان صحت ندارد 

و شایعه است.
ولی زاده ادامه داد: در برخی مواقع امکان دارد 
از دو پرواز، یک پرواز کنسل شود که از سوی 
شرکت های هواپیمایی افراد فوراً برای روزهای 
آینده جایگزین می شوند؛ اما اینکه پروازها 
بــه شهرهای دیگر انــجــام نــمــی شــود، صحت 

ندارد و در حال حاضر پروازها به صورت عادی 
صورت می گیرد.

افزایش تقاضای سفر به مشهد  ◾
ــاره بــه افــزایــش درخــواســت سفرها  وی بــا اشـ
ــوجــه بـــه اینکه  ــرد: بـــا ت ــ بـــه مــشــهــد عـــنـــوان ک
درخــواســت هــای سفر افــزایــش یافته بــه طور 
طبیعی هجمه مسافر هم افزایش پیدا می کند 
و ما امسال پیش بینی ورود 8میلیون زائر را در 

مشهد مقدس داریم.
بر اســاس تجربیات دهه پایانی صفر و نوروز 
١۴٠١، پیش بینی ورود مسافر تا ٨میلیون نفر 
دور از ذهن نیست؛ اما ســؤال اساسی که به 
ذهن می رسد این است که وقتی هنوز با حجم 
ورود مسافر نوروزی مواجه نیستیم، در ایامی 
مانند اعیاد شعبانیه که کمی حجم مسافر 
باالتر از شرایط عادی است، مردم با مشکلی 
مانند تهیه بلیت هواپیما روبـــه رو هستند، 
چگونه صحبت از مدیریت ٨میلیون مسافر 

در ایام نوروز می شود؟ 

180 شغل وابسته به زائران داریم ◾
نکته اساسی دیگر، تالش نهادهای مسئول 
ــارت و ایجاد فرصت های  در بحث توسعه زی
درآمدزایی برای شهر مشهد است که با وجود 
مشکل حمل و نقل، راه به جایی نخواهد برد. 

محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه حرفه ای 
هتلداران مشهد در این باره اظهار کرد: تنها 
راه ما این است که تالش کنیم ماندگاری زائر 
از دو روز به سه تا چهار روز برسد تا هم برای 
هــتــلــداران، میهمانپذیرها و هتل آپارتمان ها 
خوب باشد و هم برای 180شغلی که وابسته به 

این صنف هستند. 
وی تصریح کــرد: وقتی زائــر در مشهد حضور 
دارد برای 180گروه شغلی، ایجاد درآمد می شود 
و یکی از بهترین راه های کسب درآمد، کمک به 

ماندگاری زائر در شهر مشهد است. 
مــادرشــاهــیــان گفت: برنامه مــا ایــن اســت که 
وضعیت ناوگان هوایی و حمل و نقل به مقصد 
مشهد را بهبود دهیم و همه مسئوالن پیگیر 
این موضوع هستند تا تعداد پروازها و واگن ها 

بیشتر شود.
وی با اشاره به رغبت مردم برای سفر به مشهد 
پس از دو ســال کرونایی عنوان کــرد: به دلیل 
محدودیت های کرونایی در دو سال گذشته، 
اکــنــون خیلی ها مشتاق حضور در مشهد و 
زیــارت هستند و فرصت خوبی است که این 
ــرای شهر کنیم.  اشتیاق را تبدیل بــه آورده ب
ما باید حمل و نقل را افزایش دهیم تا زائران 
بیشتری امــکــان حضور در مشهد را داشته 

باشند.

مسئولین فقط وعده دادند ◾
رغبت مــردم بــرای سفر به مشهد و ضــرورت 
ــرانــی که  سفر هــوایــی بـــرای  مشهدی ها و زائ
در این شهر هستند، قدس خراسان را بر آن 
داشـــت ایــن مــوضــوع را با مسئولین مرتبط  
مطرح کند که تا زمان انتشار این گزارش به جز 
وعده برای استعالم گرفتن از متولیان مربوط به 
تأمین بلیت هواپیما،  پاسخ الزم دریافت نشد. 
هر چند موازنه عرضه و تقاضا در ارائه خدمات 
مهم است؛ اما آنچه مسلم است با حلوا حلوا 
گفتن هیچ دهانی شیرین نمی شود و اعالم 
پاسخ هایی چون »پروازها در جريان است« و 
یا »تغییری در میزان پروازها نداشته ایم«، این 

مشکل را حل نمی کند.

قدس مشکل تهیه بلیت هواپیما از مشهد به شهرهای پر تردد را بررسی کرد

پرواز هست، بلیت نیست! 

خبرخبر
روزروز

فرودگاه شهدای گناباد آماده افتتاح شد
رئیس فــرودگــاه شهدای گناباد گفت: پس از ارزیابی 
و بررسی باند و سایر امکانات جانبی و کمک ناوبری 
فرودگاه تازه تأسیس گناباد توسط یک فروند هواپیمای 
فالیت چک، وضعیت این فرودگاه برای افتتاح و فرود 

هواپیما نرمال اعالم شد.
مهدی توکلی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه پس از اعالم 

نرمال بودن وضعیت فرودگاه شهدای گناباد آماده هستیم 
به  زودی فاز یک پروژه فرودگاه این شهرستان به بهره برداری 
ــروازی،  برسد، خاطرنشان کــرد: فــاز یک شامل سطوح پ
تجهیزات زیرساختی، ساختمان جنبی ترمینال، طرح های 

مخابراتی، ناوبری و... است.
وی اظهار کــرد: اگرچه زمانی بــرای افتتاح و بهره برداری 

فرودگاه شهدای گناباد از سوی سازمان فرودگاه های کشور 
تعیین نشده؛ اما بی شک در چند روز آینده، این پروژه به 

بهره برداری می رسد.
رئیس فرودگاه گناباد در پاسخ به این سؤال که پروازها در چه 
مسیری خواهد بود، عنوان کرد: پروازها بستگی به ایرالین ها 
دارد که بتوانند در چه مسیری برای ما تعیین ناوگان کنند. 

فکر می کنیم با مسیر تهران گناباد شروع کنیم و به  تدریج 
بر اساس نیاز، تعداد پروازها افزایش یابد.

توکلی ظرفیت فرودگاه گناباد را ۹0 نفر در ساعت اعالم کرد 
و افزود: طی یکی دو سال نخست تعداد پروازهای کمتری 
خواهیم داشــت؛ ولــی به  مــرور و بر اســاس تقاضا تعداد 

پروازها افزایش می یابد.

جمعیت
    اجرای طرح های »شرف« و »نرخ« 

برای جوانی جمعیت در خراسان جنوبی 
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 

خراسان جنوبی از آغاز به  کار دو طرح ویژه »شرف« و 
»نرخ« درراستای جوانی جمعیت در استان خبر داد.

به گزارش تسنیم، فرشته اسدزاده با اشاره به 
برگزاری نخستین رویداد استانی تحول آفرین 

جمعیت که با حضور مدیر کل دفتر امور بانوان و 
خانواده وزارت کشور در شهرستان طبس برگزار 

 شد، تصریح کرد: در این شهرستان 

طرح شرف ) شبکه رسمی فعاالن ازدواج، 
فرزندآوری و جمعیت( را پایه ریزی کردیم. 

وی گفت: ما به این باور رسیدیم که برای تحقق طرح 
فرزندآوری باید یک تیم برای هر شهرستان شروع 

به  کار کند. از این رو هسته مرکزی »نرخ« ) نقشه 

راه خراسان جنوبی در حوزه تحول جمعیتی( را 
طراحی کردیم.

اسدزاده ادامه داد: این طرح باید در تمام بخش ها و 
شهرستان ها پایه ریزی شود و روند اجرای کار به  

زودی به فرمانداران ابالغ خواهد شد. 

 افزایش تعامالت
  نخبگان خراسان رضوی 

با مراکز علمی جهان 
رئــیــس بنیاد نخبگان خــراســان رضـــوی گفت: 
ــرای بهره مندی بیشتر از  نخبگان ایــن استان ب
آخرین تحوالت علمی بین المللی با مراکز علمی 
جهان در تعامل هستند که این ارتباطات پژوهشی 

نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.
عبدالکریم سجادی در گفت وگو با ایرنا افــزود: 
این تعامالت در قالب تبادل ایده ها و طرح های 
مختلف علمی با دانشگاه های معتبر جهان از 
جمله تورین ایتالیا، لیون فرانسه و الزهرا)س( عراق 

انجام می شود.
وی ادامــه داد: نخبگان خراسان رضــوی ظرفیت 
ــد و تخصص آنـــان در داخـــل کشور  ــادی دارنـ زیـ
می تواند بسیاری از نیازهای علمی شرکت های 
دانش بنیان به خصوص شرکت های داخل استان 

را برطرف کند.
رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی گفت: هم 
اکنون نخبگان خراسان رضوی در قالب مشاوره 
و راهنمایی و حتی اســتــخــدام در شرکت های 
دانش بنیان فعالیت می کنند و موفق شده اند 
دستاوردهای زیادی برای این شرکت ها به ارمغان 
بیاورند. سجادی اجرای طرح های شهید بهشتی و 
شهید وزوایی را گام هایی بلند در مسیر مدیریت 
نخبگانی دانست و افزود: این دو طرح از مهم ترین 
برنامه های بنیاد ملی نخبگان در راستای مدیریت 
عالمانه داشته ها و ظرفیت های کشور برای حرکت 

در مسیر توسعه است.
وی اضافه کرد: در این طرح، هسته های نخبگانی 
متشکل از اعـــضـــای هــیــئــت عــلــمــی بــرگــزیــده 
دانشگاهی برای شناسایی و حل مسائل کشور 
ــا شــبــکــه ســازی و فــعــالــیــت هــای بــیــن رشــتــه ای،  ب
پیشنهادهایی را به مراجع ذی  ربط ارائه می دهند 
و در نهایت هسته های موفق به عنوان یک کانون 
تفکر به نهادهای سیاست گذار معرفی می شوند.

 تالش برای کاربردی شدن  ◾
ظرفیت های هوش مصنوعی

رئــیــس بنیاد نخبگان خــراســان رضـــوی گفت: 
ــاس تبصره  در طـــرح شهید وزوایــــی نیز بــر اسـ
1۶قانون بودجه 1۴01 تسهیالتی در قالب وام های 
قرض الحسنه در اختیار نخبگان قرار می گیرد تا 
با رونق بخشی به ایده های خود، آن ها را در مسیر 

تجاری سازی قرار دهند.
سجادی افــزود: به طور مثال تالش بر این است 
ظرفیت های موجود در استان به خصوص در زمینه 
هوش مصنوعی کاربردی شود تا این استان به یک 

کانون منطقه ای در این زمینه  تبدیل شود.

خراسان رضوی گرم می شود 
کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان 
رضوی گفت: روند افزایشی دما از ابتدای هفته 
جــاری موجب گــرم شــدن هــوا در بیشتر نقاط 
خراسان رضــوی شده است که این وضعیت تا 

پایان هفته ماندگار خواهد بود.
سارا حکمی در گفت و گو با ایرنا افزود: دمای هوای 
خراسان رضوی سه درجه گرم شده است و دمای 
هوای شبانه نیز در بیشتر نقاط خراسان رضوی 

به بیش از صفر درجه رسیده است.

 در ایامی مانند اعیاد شعبانیه که کمی حجم مسافر باالتر از شرایط عادی 
است، مردم با مشــکلی مانند تهیه بلیت هواپیما روبه رو هستند، چگونه 

صحبت از مدیریت ٨میلیون مسافر در ایام نوروز می شود؟ 
گزيدهگزيده
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فرماندار زبرخان از فرسوده بودن ۲8 مدرسه و 
1۵1کالس در این شهرستان خبر داد.

ــا ایسنا  محمد عــیــن الــقــضــات در گــفــت وگــو ب
ــزار دانـــش آمـــوز در  بــا بــیــان اینکه اکــنــون 1۳هــ
قالب 1۲۶آمــوزشــگــاه در ۵۷۵ کــالس مشغول 
ــزود: در  ــ ــرخــان هستند، اف بــه تحصیل در زب
ســال جــاری حــدود ۷00 دانــش آمــوز بــه تعداد 

دانش آموزان این شهرستان اضافه شد.
وی ورود این تعداد دانش آموز به شهرستان را 
یکی از عوامل کمبود فضای آموزشی اعــالم و 
اظهار کرد: اکنون به طور میانگین جمعیت هر 

کالس درس حدود ۲۳ نفر است.
عین القضات خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
پنج مدرسه شهرستان بسیار فرسوده و بدون 
ایمنی بود، پیگیری های الزم و نامه نگاری هایی 
با استان انجام شد تا تدابیر الزم اتخاذ شود. 

در حــال حاضر بــرای تعدادی از ایــن مدرسه ها 
تخصیص اعتبار صورت گرفته و در حال تعمیر 
هستند. همچنین جذب اعتبار مورد نیاز برای 
تخریب و بازسازی بقیه مدرسه ها نیز در حال 
انجام اســت. دو مدرسه هم سال آینده در این 

شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.
ــازی و نــوســازی  ــازسـ ــــرای بـ وی تــصــریــح کــــرد: ب
۲8مــدرســه زبــرخــان نیز قــول هــای مساعدی از 

سوی مسئوالن استان داده شده است.

تفاهم برای ساخت پنج مدرسه خیرساز  ◾
ــرورش زبــرخــان بیان  رئیس شــورای آمــوزش و پ
ــن بـــرای ســاخــت پنج مدرسه  کـــرد: پیش از ای
خــیــرســاز وکــیــلــی در شــهــرســتــان تــفــاهــم کــرده 
بودیم که مقرر شد اداره کل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس خراسان رضوی نیز در ساخت 

این تعداد مدرسه همراهی الزم را داشته باشد.
وی همچنین در خصوص وضعیت دارالفنون 
ــدار اخیر با مدیر  ایــن شهرستان گفت: در دی
کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مقرر شد 
ساخت این مجموعه ادامــه داشته باشد و هر 

چه زودتر به بهره برداری برسد.
وی تصریح کرد: با توجه به بازنشستگی هایی 
که قرار است اتفاق بیفتد، سال آینده بی شک 
1۵0 نفر کمبود معلم خواهیم داشت که استان 
ــژه ای را  ــ ــن مشکل تــدابــیــر وی ــع ای بــایــد بـــرای رف

اتخاذ کند.
رئــیــس شـــــورای آمـــــوزش و پـــــرورش زبــرخــان 
ــی در  ــوزشــ ــ هــمــچــنــیــن از کــمــبــود فـــضـــای آم
شهرستان خبر داد و گفت: متأسفانه فضای 
آموزشی مناسبی در شهرستان نداریم و این از 
چالش های بسیار جدی آموزش و پرورش است.

آموزش و پرورش آموزش و پرورش 

 ۲٨ مدرسه 
و ۱۵۱ کالس 

 فرسوده در زبرخان

      صفحه 2 خراسان

40
11
58
22

موقوفات متصرفی »عصمت اسماعیلی قم« و»بی بی کوکب مقدسه «و»جواد وافی ثانی« و »کربالئی کاظم خباز« درنظر دارند رقبات مسکونی و 
تجاری  خود را به مدت یك سال از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذارنماید.

متقاضیان جهت کسب 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 شرکت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز پنج شنبه مورخ 1401/12/18می باشد.  پاکت های مزایده در روز شنبه 1401/12/20 مورخ ساعت12 ظهردر 
محل اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.

 )) اطالعیه آگهی مزایده ((

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

بلوارعبدالمطلب-خیابان یاس9-مجتمع یاس 32.500.000ریال76.75یک واحد آپارتمان مسکونی1
بلوك2/9

انتهای كالهدوز 21- نبش تورج 10045.000.0003یک باب منزل مسکونی 2

بلوار پیروزی 24 شهید رودكی 13 یا پیروزی 11048.500.000یک باب منزل مسکونی3
24/13

خیابان طبرسی،داخل طبرسی 5 مغازه دوم25.35210.000.000مغازه )دکان (4

بدین وسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می شود تا 
در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت 
اول ش��رکت تعاونی مس��کن مهر 28 با ش��ماره ثبتی 
20856 ک��ه در س��اعت 9 صبح روز چهارش��نبه مورخ 
24 /12 / 1401 در محل قاضی طباطبایی 8 پالک 14/1 
تشکیل میشود در زمان مقرر حضور به هم رسانید 
و طب��ق ماده 19 آیین نام��ه اجرایی مجامع عمومی در 
صورت��ی که حضور عض��وی در مجمع عمومی میس��ر 
نباش��د می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه 
به عضو دیگری واگذار نمایند ضمنًا تعداد آرا وکالتی 
ه��ر عضو حداکثر 2 رای و هر ش��خص غیر عضوی یک 
رای می باش��د ضمنا داوطلب��ان موظفند تا یک هفته 
پس از صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی 
به دفتر ش��رکت تعاون��ی مراجعه نماینددس��تورات 
جلس��ه1( اس��تماع گزارش هیأت مدیره و بازرس2( 
تصویب صورتهای مالی سال 1400 به انضمام گزارش 
حسابرسی3( طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت 
مدیره ب��رای س��ال مال��ی 1400-4( انتخابات هیئت 

مدیره5( انتخابات بازرس و عضو علی البدل.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 28 مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت اول
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شهرداری درگز در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی محترم شهر درگز به شماره ۳0 
مورخه 1400/12/04 س�ه قطعه زمین از امالک مشروحه خود رااز طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به افراد 

متقاضی واگذار نماید شرایط شرکت در مزایده
-مهلت بازدید: پس از انتشار آگهی الی مورخه 1402/12/1۳ می باشد.

-مکان دریافت دعوتنامه مزایده و تحویل پیشنهاد ها واحد حقوقی شهرداری درگز 
تلفن تماس: 0514۶2۳2801

-مبل�غ تضمی�ن ش�رکت  در مزای�ده مبلغ 5٪ قیم�ت پایه به صورت واریز نقدی به حس�اب س�یبا ش�ماره 
۳1000022۳0000شهرداری درگز نزد بانك ملی شعبه مرکزی

آخرین مهلت شرکت در مزایده پس از انتشار آگهی تا روز شنبه1401/12/1۳و زمان باز گشایی پاکات یکشنبه 
مورخ 1401/12/14 ساعت9 صبح می باشد.

1.یك قطعه تفکیکی از اراضی شادیانی)کالته چناریها( بمساحت 2۳8 متر مربع و بهاء قیمت پایه 1904000000 
ریال با کاربری مسکونی که 5٪ سپرده تضمین شرکت در مزایده مبلغ 95200000 ریال می باشد.

2-یك قطعه زمین واقع در کوچه هش�ت متری اراضی ش�ادیانی بمس�احت 120 متر مربع و بهاء قیمت پایه 
9۶0000000 ریال با کاربری مسکونی که 5٪ سپرده تضمین شرکت در مزایده مبلغ 48000000 ریال می باشد.

۳-یك قطعه زمین فاقد پالک ثبتی از اراضی خیابان 1۶ متری صبا بمساحت 200 متر مربع و بهاء قیمت پایه 
2200000000ریال با کاربری مسکونی که 5٪ سپرده تضمین شرکت در مزایده مبلغ 0000000 11 ریال میباشد. 

حسن نوروزی -شهردار درگز ح
/4
01
15
87
2

آگهی مزایده  )نوبت دوم(



آغاز عملیات 
گازرسانی به 

۱۰۰ روستای 
زیر ۲۰ خانوار 

خراسان  شمالی 
سید محمود 

هاشمی، مدیر عامل 
شرکت گاز خراسان 
شمالی در گفت وگو 

با فارس از آغاز 
عملیات گازرسانی به 
۱۰۰روستای استان 

خبر داد و گفت: 
عملیات گازرسانی به 

این روستاها از اول 
اسفند ماه آغاز شده 
و تا پایان سال  آینده 

به اتمام می رسد.

خبرخبر
روزروز

معصـومـه مؤمــنـیان  
دولـــت انگلیس روز دوشنبه 
تــحــریــم هــای جــدیــدی را علیه 
ایران به بهانه نقض حقوق بشر 

اعمال کرد. 
ــاس گـــزارش هـــا، دولــت  بــر اســ
ــد را بـــه لیست  انــگــلــیــس هــشــت تــحــریــم جــدی
تحریم های خود علیه ایران اضافه کرده است. بر این 
اساس، منابع خبری گزارش دادند اتحادیه اروپا ۳۲ 
فرد و دو نهاد ایران را در فهرست تحریم ها قرار داده 
که در این لیست اسامی فرماندهان سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی و تعدادی قاضی دیده می شود. 
در بیانیه ای که روی وب سایت دستگاه سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا قرار گرفته از آنچه »استفاده 
گسترده و نامتناسب از زور« علیه »معترضان غیر 
خشونت آمیز« خوانده شده انتقاد کرده است. در 
فهرستی که اتحادیه اروپا منتشر کرده، نام قاضی 
سید هادی منصوری؛ قاضی و رئیس شعبه چهارم 

دادگاه انقالب مشهد نیز دیده می شود.
اما قاضی منصوری کیست که مدعیان دروغین 
حقوق بشر او را در فهرست تحریم های جدید خود 

قرار داده اند؟

قاضی منصوری؛ نامی آشنا در مبارزه با مفاسد ◾
اگــر اهــل دنبال کــردن خبرها باشید، بعید است 
نامش را نشنیده باشید. او  در حوزه  امنیت  داخلی 
و خارجی، مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر، 
مبارزه با باندهای قاچاق کاال و ارز، مبارزه با مفسدان 
و اخاللگران نظام اقتصادی کشور و برخورد قانونی 
با اغتشاشگران نظم و امنیت عمومی پرونده های 

زبانزدی را به سرانجام رسانده است.
منصوری پیش از اینکه ریاست شعبه چهارم 
دادگــاه انقالب مشهد را برعهده داشته باشد، 
ــاه ویـــژه رسیدگی بــه اخــاللــگــران در  ــ قــاضــی دادگ
نظام اقتصادی کشور در مشهد بــود و در آنجا 
از رسیدگی به پرونده 100 جلدی پدیده شاندیز 

ــه ســال هــا  ــزار ســهــامــدار ک ــا ۲۲مــتــهــم و 110 هــ ب
بالتکلیفی، خانواده های بسیاری را ناراضی کرده 
بود تا رسیدگی به پرونده پردیسبان که با تبلیغات 
اغواکننده توانست سرمایه 8هزار نفر را به سمت 
خود بکشد و سبب شد برخی تصور کنند معجزه 

اقتصادی در انتظار آنان بوده، رقم زده است.
البته پرونده های این قاضی مشهدی کم نیستند 
و اگر مرور کنیم هر جا حق مردم زیادی در مسائل 
اقتصادی یا اجتماعی پایمال شده و پرونده هایی که 
چالش جدی برای جامعه ایجاد کرده، قلم قاضی 
منصوری پای پرونده به چشم می خورد و نمونه های 
دیگر آن که در ذهن مردم پررنگ است، از رسیدگی 
بــه اتهامات متهمان پــرونــده مــوســوم بــه تعاونی 
اعتبار »اعتماد ایرانیان« در دادگاه ویژه رسیدگی 
به اخاللگران در نظام اقتصادی کشور تا »هلدینگ 
آفتاب« که در راستای عدالت آموزشی با سلطان 

جعل مدرک ایران برخورد شد.

بهانه دروغین بشردوستانه ◾
گــوشــه ای دیگر از اقــدامــات ایــن قاضی انقالبی، 
رسیدگی به بزرگ ترین پرونده ارزی کشور با تخلفی 

افزون بر 9هزار میلیارد تومان و پرونده قاچاق سازمان 
ــوده اســت. هرچند  یافته ۲5 تن نقره در کشور ب
پــرونــده هــای مــورد رسیدگی قاضی منصوری کم 
نیستند و این ها تنها تعداد محدودی از پرونده های 
زبانزد رسیدگی شده توسط او بودند؛ اما شاید آن 
چیزی که دشمنان این آب و خاک را این قدر عصبانی 
کرده که امروز به بهانه های دروغین بشردوستانه نام 
این قاضی شجاع را در کنار دیگر افراد و نهادهای 
حساس در فهرست تحریم ها قــرار داده است، 
نقش آفرینی او در دادگاه مجیدرضا رهنورد؛ قاتل دو 
بسیجی خیابان عامل مشهد و صدور حکم اعدام 

برای وی بوده است.
مجیدرضا رهنورد که به خاطر عذاب وجدان ناشی 
از قتلی که انجام داده بود، در دادگاه خواهان تسریع 
در مجازاتش بود و می گفت زودتر اعدامم کنید، کار 
خود را برادرکشی می خواند و می گفت بر اثر تحریک 
رسانه ها و فضای مسموم اخبار دروغین، دو برادر 
خود را با نامردی کشتم و امروز که به دادگاه آمدم 
برایم اثبات شده چقدر در فضای مجازی، رسانه های 
خارجی به دروغ ما را تحریک می کردند و البته پیش 
از اعدامش نیز در کلیپی خطاب به علی کریمی 

درباره تقصیرهای او در دروغگویی به جوانان ایران 
نکاتی را مطرح کرده بود.

اگر پیگیر خبرهای جاسوسان سیاسی در ایران 
هستید، مــحــال اســت نــام ایــن دو جــاســوس را 
ــی مایکل آر. وایـــت تبعه  نشنیده بــاشــیــد؛ اولـ
46 ساله آمریکایی بــود که زمستان 97 به جرم 
جــاســوســی در مــشــهــد دســتــگــیــر شــد و دومــی 
بنجامین بــریــر تبعه فــرانــســوی کــه در پوشش 
گردشگر، اتهاماتی از قبیل جاسوسی و اقدام علیه 
امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام دارد و خرداد امسال 
در نزدیکی مرز ترکمنستان دستگیر شد. قاضی 

هر دو پرونده، قاضی منصوری بود.

عصبانیت دشمنان انقالب ◾
البته این قاضی انقالبی بارها به پرونده های عناصر 
مرتبط با منافقین و فرقه های ضاله و تکفیری هم 
رسیدگی کرده است که برخی از آن ها مانند همان 
پرونده جاسوسان در سطح بین المللی هم دشمنان 
را عصبانی کرده و واکنش های رسانه ای از سوی 
رسانه های فارسی زبان مختلف در آن طرف مرزها 
را به همراه داشته است و این قلم زنی ها و احکام 
قاضی منصوری که به طور مستقیم به عناصر 
خرابکار وابسته به دشمنان برمی گردد، موجب 
تهدیدهای مکرر او و خانواده اش شده  است؛ اما 
در ماه های اخیر بارها در فضای مجازی، سربازان 
سایبری بــدخــواهــان ایــن آب و خــاک، اطالعات 
شخصی او را منتشر کرده اند و برای اعتراض به او 
و آسیب رساندن به خودش یا عزیزانش تهدید 

شده است.
اما همان طور که پیش از این نیز تهدیدات مختلف 
سبب نشده بود چه در پرونده های اقتصادی، چه 
امنیتی و حتی رسیدگی به تخلفات مسئوالن و 
مدیران متخلف، قلم قاضی منصوری بلرزد، امروز 
نیز عــزم دشمن در مقابله با او و قــرار دادنــش در 
فهرست تحریم ها قلمش را مصمم تر می کند تا در 

راه تحقق عدالت، استوارتر گام بردارد.

پس از انتشار فهرست جدید تحریم ها مشخص شد

نام قاضی مشهدی در میان تحریم شدگان انگلیس
خبر

ثبت محدوده تاریخی روستای 
کنگ در فهرست آثار ملی 

مسئول ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: 
محدوده تاریخی بافت بــاارزش فرهنگی  تاریخی 
روستای کنگ به شماره ۳۳010 در فهرست آثار ملی 
ایــران ثبت شد. محمود طغرایی با اعالم این خبر 
افزود: روستای تاریخی کنگ در شهرستان طرقبه 
شاندیز و در ۲0کیلومتری غــرب شهر طرقبه، در 

مسیر نغندر و در کنار دره رودخانه کنگ قرار دارد.
وی اظهار کرد: بافت تاریخی این روستا با معماری 
بومی کــه دارد، از ویــژگــی هــای منحصر بــه  فــردی 
برخوردار است و تحت تأثیر عوامل مختلف طبیعی 
همچون رودخانه و شیب طبیعی زمین و در مسیر 
رخدادهای تاریخی و مهاجرت های اقوام مختلف، 
بیش از 700 سال پیش در این منطقه ایجاد شده 
و با استفاده هوشمندانه از مصالح بوم آورد محلی 
مانند سنگ و چوب توانسته در طول زمان به حیات 

فعال روستایی خود ادامه دهد.
طغرایی تصریح کرد: در روستای کنگ، تکیه سفلی، 
قبرستان تاریخی و مزار موسوم به مزار شیخ عبدهللا 
در 5کیلومتری ضلع غربی روستا در فهرست آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.
مسئول ثبت آثار تاریخی و فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خراسان 
رضوی تصریح کرد: وجود بناهای تاریخی شناسایی 
 شده از جمله قلعه گبری  کنگ و محله بندی بافت 
تاریخی که همچنان به همان اسامی قدیمی و 
بر اساس اقوام مهاجر قدیمی آن نامیده می شود و 
توجه به عناصر طبیعی مانند اقلیم، جهت تابش 
آفتاب، جهت وزش باد و پلکانی بــودن خانه های 
قدیمی دو، سه و گاه چهار طبقه)اشکوبه( از جمله 
ارزش هـــای کالبدی میراث معماری ایــن روستای 

کوهستانی تاریخی است.

 3 مصوبه 
برای استان های شرق کشور

ــای مجامع نمایندگان استان های  جلسه رؤسـ
خراسان با وزیر نفت که  با حضور رئیس کمیسیون 
اصل 90 مجلس شورای اسالمی نیز همراه بود، سه 

مصوبه برای شرق کشور داشت.
 اتصال خط لوله گاز هفتم سراسری به نهبندان، 
اجــــــرای خـــط لـــولـــه گــــاز مــســتــقــل از عــســلــویــه 
ــرای خط  بــه خــراســان هــای جنوبی و رضـــوی و اجـ
لوله انتقال فــراورده هــای نفتی از استان کرمان به 
انبار نفت بیرجند، طی مــاه هــای آینده از جمله 
مصوبه های این جلسه بود. مجید چگنی، مدیر 
عامل شرکت ملی گاز وعده داد اتصال خط لوله گاز 
از مسیر جنوب به نهبندان و در ادامه به سربیشه 

حداکثر تا دو سال آینده اجرایی شود.
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دستگیری کالهبردار با ۲۰۰ فقره کاله برداری در گرمه
سرهنگ محمدرضا قــائــمــی نــژاد، فــرمــانــده انتظامی 
شهرستان گرمه گفت: در پی شکایت شخصی مبنی بر 
اینکه مدتی پیش برای پیگیری کارهای معافیت پزشکی 
سربازی پسرم برای انجام معاینه به پزشک قانونی مراجعه 
کردیم که پس از آن شخص ناشناسی با من تماس گرفته 
و خود را سرهنگ انتظامی... معرفی و اعالم کرد آقای دکتر 

برای معافیت پسرتان خیلی سفارش کرده و بنده پیگیر 
کارهای معافیت وی هستم. از این رو مراتب در دستور کار 

کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
ــزود: بــا اقــدامــات تخصصی  ــ بــه گـــزارش ایسنا وی اف
کارشناسان پلیس فتا مشخص شد متهم کالهبردار 
با جلب اعتماد شاکی و معرفی خود به عنوان سرهنگ 

انتظامی، مبلغ ۲۲ میلیون ریال از وی کاله برداری انجام 
داده و در ادامــه با همین شگرد از یکی از بانک ها نیز 
مبلغ 10میلیون ریال کاله برداری کرده است. از این رو 
با هماهنگی قضایی، متهم احضار و تحقیقات کامل 

پلیسی انجام شد.
قائمی نژاد ادامـــه داد: متهم در پنج مــاه گذشته با 

شخصی آشــنــا شــده کــه از طــریــق همکاری بــا وی با 
ــارت عــابــر بانک  اســتــفــاده از ســیــم کــارت همسر و کـ
خودش به روش هــای مختلف از افــراد زیــادی مبالغی 
را کاله برداری کرده است. وی در این راستا به ۲00 فقره 
کــاله بــرداری خــرد معترف و پس از تکمیل پرونده به 

مراجع قضایی معرفی شد.

ورزش
     هدیه خیر تربتی

 به قهرمان طالیی دو ۶۰متر داخل سالن آسیا
مسئول روابط عمومی بنیاد خیرین حامی دانشگاه 

تربت حیدریه از اهدای ۲۰۰ میلیون ریال به قهرمان 
طالی دو ۶۰ متر داخل سالن آسیا ۲۰۲۳ توسط یک 

خیر نیک اندیش خبر داد.
آرزو علومی بایگی گفت: مهدی مروج تربتی؛ 

عضو هیئت  امنای بنیاد خیرین حامی دانشگاه 
تربت حیدریه مبلغ ۲۰۰میلیون ریال به فرزانه 

فصیحی؛ قهرمان طالیی دو ۶۰متر داخل سالن آسیا 

اهدا کرد. وی افزود: این اقدام با هدف نخبه پروری و 
باال بردن انگیزه برای تالش بیشتر ورزشکاران است.
علومی تصریح کرد: این نخستین مدال طالی ایران 

در بخش دو سرعت زنان است و به  نوعی افتخاری 
تاریخی برای دختر تاریخ ساز دوومیدانی ایران 

محسوب می شود.
الزم به ذکر است این سومین پاداش ورزشی مهدی 

مروج تربتی به فرزانه فصیحی بوده که این کار با 
وساطت و از طریق بنیاد خیرین حامی دانشگاه 

تربت حیدریه صورت گرفته است.

مسئول بیماران خاص معاونت درمان دانشگاه 
عــلــوم پــزشــکــی خـــراســـان شــمــالــی از پــرداخــت 
189مــیــلــیــارد و 9۳میلیون ریـــال تسهیالت به 
بیماران خاص و زوج های نابارور از ابتدای امسال 

تاکنون خبر داد.
مهری فرشاد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
در این بازه زمانی هزار و 608 نفر برای دریافت 
تسهیالت به بانک عامل معرفی شدند که ۳79 

نفر تسهیالت را دریافت کرده اند.

ــزود: 44 نفر از معرفی شدگان، بیماران  وی افـ
سخت درمان، 448 نفر بیمار سرطانی، 69۲ نفر 
بیمار خــاص و 4۲۳نــفــر متقاضیان وام درمــان 
ناباروری هستند که از این تعداد، 9نفر از بیماران 
سخت درمان، 9۳ نفر از بیماران سرطانی، 167نفر 
از بیماران خــاص و 110 نفر از زوج هـــای نابارور 

تاکنون این تسهیالت را دریافت کرده اند.
فرشاد خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 1401 تا آذر 
ماه، ۳10 متقاضی نیز برای دریافت تسهیالت 

درمان ناباروری به بانک معرفی شده اند.
ــرای جــبــران  ــ ــن تــســهــیــالت ب وی ادامــــه داد: ایـ
هزینه های درمــانــی بــیــمــاران خــاص و زوج هــای 
ــارور تــا سقف 500 میلیون ریـــال پــرداخــت  ــاب ن
می شود. صدور دفترچه بیماران خاص نیز برای 
این بیماران انجام می شود و پس از شناسایی 
بیمار توسط پزشک معالج به معاونت درمــان 
ارجاع و سپس برای فرایند صدور دفترچه بیماران 

خاص به بیمه معرفی می شوند.

خراسان شمالی خراسان شمالی 

پرداخت ۱۸۹ میلیارد 
ریال تسهیالت ناباروری 

و بیماران خاص

س
قد

 - 
ت

بیا
د 

حی
  و

تاریخ 12/03/ 1401

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
09155115692 علیرضا شاهزیانی

/ج
40
10
28
14

ط
/4
01
09
96
0 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

ط
/4
01
09
52
3

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

/ج
40
11
10
95

پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
بانازلترین قیمت دراسرع وقت

09199197160

/ج
40
10
05
86

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

/ج
40
11
56
04

داربست محمدپور 
تخته وبشکه 

09355128621
09335782675

/ج
40
10
03
35

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

/ج
40
10
33
94

گــلبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

/ج
40
10
21
52

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

/ج
40
10
20
15

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

/ج
40
11
56
06

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

/ج
14
10
66
0

/ج
40
11
02
27

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

/ج
40
11
46
23

نعیمی 
در، پنجره و کابینت

خورده ریز وغیره خریداریم
09354604745

40
11
40
11

خرید ضایعات
 شــرکت های دولتی و غیر دولتی 
آلمینیــوم،  برنــج،  آهن،مــس، 
اســتیل وغیر.. با باالترین قیمت 

روز خریداریم.
09385196104 

    09155176489 
 09157606104 آزادی      

/ج
40
11
56
48

کارت کارگری 
به نام شکر سلیمانی 

با شغل بازیافت 
ضایعات چدن و آهن 
به شماره اختصاصی 

187607830945
مفقود شده و فاقد 

اعتبار است.

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

رهن و اجاره

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

آسانسور

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد یونس شیخ احمدی

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 16702
 به نشانی: الهیه اقدسیه 24 سمت چپ قطعه سوم

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: 09155287454
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

 ف
40

11
57

98
ط
/4
01
15
52
6

رهن و اجاره تجاری
یکجا یا مجزا

32254697

1- مغازه تجاری، 15 متر
2 - 45 مترتجاری طبقه اول

09153108328



   پرداخت هزار 
و۷۳۰میلیارد 
تسهیالت 
اشتغال زایی 
در کمیته امداد 
خراسان رضوی  
رضا سلم آبادی 
مدیرکل کمیته امداد 
خراسان رضوی 
گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون 
هزارو۷۳۰ میلیارد 
تومان تسهیالت 
اشتغال زایی کمیته 
امداد استان به 
متقاضیان پرداخت 
شده است.

اشتغال

ثبت ۹۰ هزار 
شغل در 
سامانه رصد 
خراسان رضوی

احمد نجاری مقدم، 
معاون توسعه و 
برنامه ریزی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی 
خراسان رضوی گفت: 
حدود ۹۰هزار شغل 
جدید در سامانه رصد 
استان ثبت شده است. 
با توجه به برنامه ریزی 
برای ایجاد ۱۰۵ هزار 
شغل در سال جاری، 
حدود ۸۶درصد آن 
تحقق پیدا کرده 
است و انتظار داریم با 
برنامه ریزی که در قالب 
کانون اشتغال انجام 
می شود ۱۰۰درصد این 
هدف محقق شود.
نجاری مقدم با اشاره 
به رشد اقتصادی 
7/2 درصدی خراسان 
رضوی بیان کرد: 
حدود ۱2۸ هزار میلیارد 
تومان برای تحقق رشد 
اقتصادی استان در 
سال جاری درنظر گرفته 
شده است.
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افقی: ◾
۱. مقیمان – نویسنده شهیر »آرزوهای 
بزرگ« 2. هم قدم – بارز و آشكار- دم و 
لحظه 3. دیوار بلند – سخت و مشكل 
– واحــد شمارش احشام– مسابقات 
دوره ای ورزشــی 4. رشدكننده – بهره 
و فایده – اجـــرای حركات نمایشی در 
ــی ۵. بــا همه باریكی  ــای رزمـ ــ ورزش هـ
توی آن هم می روند – نامی دخترانه – 
زراعت ۶. از پرتوهای سه گانه – پیمانه 
– گشاده 7. مودت- رئیس سابق باشگاه 
اینترمیالن ایتالیا– صوت ندا ۸. اشاره 
به نزدیك – دارای امنیت – سرپرستی 
– از نزوالت جوی ۹. عالمت مفعول – 
پوشاندن نظامی – ردیاب الكترونیكی 
۱۰. كشور قوم اسالو – حرفی در الفبای 
فارسی – خالق ارژنگ ۱۱. صندلی اسب 
– اهمال – پول ژاپنی ۱2. یكه و تنها- فلز 
چهره – بوستان شهری ۱3. فام و رنگ 
– از تقسیمات نظامی – پولك ماهی 

– خــودداری كــردن ۱4. جانشین او- از 
انواع كمیت های فیزیكی – آغشته به 
ــه داری- مــردم  زهــر ۱۵.مــكــتــب ســرمــای
این شهر بــه بی وفایی و پیمان شكنی 

مشهور شده اند

عمودی: ◾
۱. اثــری از »الــكــســانــدردومــا« - بیچاره 
ــادرات گران قیمت  ــ 2.مــیــانــه بـــدن- صـ
دریایی كشورمان – خواب و خیال 3.صنم 
– پیر و كهنسال – سنگین و بــاوقــار 
4.عالمت جمع – بالها - »قلیا« نیست 
– حــرف اول انگلیسی ۵. كوچك - قلب 
قرآن – پرسش چهارجوابی ۶.این لحظه 
ــوار- پسر مازنی  – سوراخ كن چوب و دی
7. رشته كوه آمریكایی – مكان عمومی 
بازی های رایانه ای – بازوان ۸. گریختن – 
انبارغله – بیماری ارثی كم خونی – شلوار 
جین ۹. فرهنگ لغات فرانسه – وسیله ای 
برای به راه انداختن كودك نوپا – اسب 

تازی ۱۰. فراوان – دارایی ، ثروت- شهری 
در ایــتــالــیــا ۱۱. از سیستم های عامل 
رایــانــه ای –  حیوان وحشی مــردارخــوار 
– نقاش ۱2. پسوند نسبیت – ورزش 
اول ایرانیان- حاكم ، فرمانروا- جنبش ، 
تكان ۱3. نردبان- آغازكردن – نویسنده 
ــب« در  ــ ــاعـــون« ۱4.»شــ فــرانــســوی »طـ
زبـــان انگلیسی – سرگشتگی – جغد 
۱۵.برچهره آیینه می نشیند– اثری منظوم 

از »ابوشكوربلخی«
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معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت 
محیط زیست خراسان شمالی گفت: خشکسالی 
و کاهش بارندگی ها موجب شده رودخانه اترک به 
کمترین میزان آبدهی در چند دهه گذشته برسد و 

این امر تهدیدی برای این رودخانه است.
حسین هراتی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 
کاهش بارندگی مهم ترین عامل کاهش دبی آب 
رودخانه است و برداشت آب با موتورپمپ ها و 
گاهی حفر چاه دستی برای کشاورزی در اراضی 

مجاور رودخانه نیز مزید بر علت است.
ــی آب  وی بـــدون ذکــر دقیق از مــیــزان کاهش دب
رودخانه اترک تصریح کرد: کاهش نزوالت جوی 
و پایین آمــدن دبــی چشمه های منتهی به این 
رودخــانــه موجب شــده تا در بیشتر طــول مسیر 

رودخانه آب جریان نداشته باشد.
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان 
شمالی افــزود: بیشترین برداشت های بی رویه 
در تمام طول مسیر این رودخانه در استان های 

خراسان رضوی و گلستان انجام می شود.
وی یادآور شد: کم شدن دبی آب این رودخانه 
که زمانی منبع آب تاالب های »آالگل«، »آجی 
گل« و »آلماگل« در استان گلستان محسوب 
می شد اینک سطح آب این تاالب ها را به میزان 

قابل توجهی کاهش داده است.

خطر آلودگی اترک ◾
هراتی با بیان اینکه میزان پایین دبی با آلودگی آب 
رابطه مستقیمی دارد، گفت: استفاده بیش از حد 
از سموم و کودهای شیمیایی در اراضی کشاورزی 
و باغ های اطراف رودخانه و شسته شدن آن ها در 
بارندگی ها و انتقال به رودخانه موجب کاهش 

کیفیت آب شده است.
وی گفت: رهاسازی فاضالب برخی واحدهای 
تولیدی و خدماتی حاشیه رودخانه و رهاسازی 
فاضالب انسانی هم از منابع  آلوده کننده این 
رودخانه است، برخی از این واحدهای تولیدی 

و تــانــکــرهــای حــمــل فــاضــالب انــســانــی پــس از 
شناسایی و تشکیل پرونده به مراجع قضایی 

معرفی شده اند.

مقابله با منابع آلوده کننده ◾
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان 
شمالی خاطرنشان کرد: ساخت تصفیه خانه برای 
واحدهای فاقد زیرساخت و جلوگیری از تخلیه 
فــاضــالب هــای انسانی توسط تانکرهای حمل 
فاضالب از مهم ترین راهکارهای مقابله با آلودگی 

این خطر زیست محیطی است.
هراتی به کارگروه احیای رودخانه اترک اشاره کرد و 
گفت: این کارگروه در سال ۹۹ توسط محیط زیست 

پیشنهاد شــد، امــا به علت مسایئ و مشکالت 
مــوازی با شــورای حفاظت از منابع آب در سال 

گذشته با آن شورا ادغام شد.
ــرد: مــوضــوع حقابه زیست  وی خــاطــرنــشــان کـ
محیطی رودخــانــه و آلــودگــی هــای مرتبط بــا آن، 
مهم ترین موضوع مورد پیگیری در ابتدای تشکیل 
کارگروه بود که در ۶ ماهه نخست ســال۹۹ مورد 
پیگیری قرار گرفت و در ۶ ماهه دوم همان سال این 
کارگروه به علت عدم انطباق با کارگروه های متناظر 
ملی کم رنگ شد و اندک مصوبات آن در سال۹۹ به 

مرحله اجرا نرسید.

احیای رودخانه اترک نیاز به اعتبار ◾
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت 
محیط زیست خــراســان شمالی گفت: احیای 
رودخانه اترک عالوه بر موارد موجود برای حفاظت 
و پایش مستمر رودخانه به لحاظ آلودگی نیاز به 
اعتبار دارد که این مهم تاکنون به طور جدی محقق 

نشده است.
وی افـــزود: الیــروبــی و آزادســــازی بستر و حریم 
رودخــانــه نیز کــه سهم عــمــده ای در احــیــای این 
رودخانه دارد از وظایف شرکت آب منطقه ای است 

که برای انجام این کار اعتبارات زیادی الزم است.

تهدیدی که باید جدی گرفته شود

کاهش دبی رودخانه اترک به کمترین میزان در چند دهه گذشته  

محيط زيست

خبر

600تن سهمیه میوه شب عید 
خراسان رضوی 

مدیر توسعه بازرگانی ســازمــان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی گفت: با توجه به نزدیک شدن عید 
نــوروز، اتحادیه میادین میوه و تره بار ۶۰۰ تن میوه 
شب عید برای استان در نظر گرفته که از این میزان 

4۰۰ تن پرتقال و  2۰۰ تن سیب است.   
بیژن ثمینی در گفت وگو با ایسنا در خصوص آمار 
توزیع اقالم اساسی سبد خانوار خراسان رضوی 
طی ۱۰ مــاه نخست ســـال۱4۰۱ اظهار کــرد: میزان 
توزیع گوشت قرمز مجاز برای استان در سال۱4۰۱، 
2هزارو۶۰۸ تن بوده که به همین میزان هم در ۱۰ ماه 
ابتدای سال جاری گوشت قرمز توزیع شده است. 

ــزود: مــیــزان تــوزیــع گــوشــت مــرغ مــجــاز در  ــ وی اف
سال۱4۰۱، 3هزارو7۵۰ تن بوده که به همین میزان 
هم در ۱۰ ماه ابتدای سال جاری گوشت مرغ توزیع 

شده است. 
مدیر توسعه بازرگانی ســازمــان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی عنوان کرد: میزان مجوز برای روغن 
در سال۱4۰۱ طی ۱۰ ماه، ۱۵هزار و ۶24 تن بوده که 
در سال گذشته میزان مجوز و توزیع 2۶هزار و ۸۸4 

تن بوده است. 
وی درباره توزیع شکر در خراسان رضوی نیز تصریح 
کرد: میزان مجوز شکر برای استان در ســال۱4۰۱، 
3۹هزار و 777 تن و میزان توزیع آن از فروردین تا دی 

سال جاری، ۱4هزار و ۹۵3 تن بوده است. 
ثمینی با اشاره به توزیع برنج در خراسان رضوی بیان 
کرد: میزان مجوز برنج در سال۱4۰۱، 2۰۸هزار و ۸۵۹ 
تن بوده که از این میزان ۵هــزارو4۵۸ تن در استان 

توزیع شده است. 

 خواب کامیون ها 
در مرز سرخس به صفر رسید

فرماندار سرخس گفت: تسهیل و سازمان دهی 
فعالیت های مرزی سبب کاهش معطلی کامیون ها 
در مرز این شهرستان شد به نحوی که تا هشت 
شب خواب کامیون های تجاری در این مرز اکنون به 

صفر رسیده است.
حسن نوری زاده در گفت وگو با ایرنا افزود: فعالیت 
گمرک سرخس در بهمن مــاه جــاری 24 ساعته 
شد یعنی در هر ساعت از شبانه روز ناوگان تجاری 
جاده ای در منطقه ویژه اقتصادی سرخس پذیرش 
می شود و امور گمرکی و مرزی را انجام می دهد و به 
محض باز شدن مرز، فردای آن روز کامیون از مرز 
خروج می کند. وی گفت: از طرفی به دلیل اختالف 
ساعت، فعالیت مرز ترکمنستان ساعت ۶:3۰ به 
وقت ایران آغاز می شود که با تمهیدات صورت گرفته 
ــران نیز با وقــت محلی همسایه  فعالیت مــرزی ای
شمالی تطبیق شد و خروج از مرز ایران نیز در زمان 
یاد شده انجام می شود. فرماندار سرخس اظهار 
کرد: همچنین ماه گذشته درِ خروج ناوگان جاده ای 
از گمرک به سمت ترکمنستان به چهار در افزایش 
یافت و در ورود ناوگان از ترکمنستان به ایران نیز به 

دو در افزایش یافت.
نوری زاده ادامه داد: افزون بر سه تحول یاد شده در 
ارائه امور مرزی و گمرکی، نمایندگان ۹ نهاد متولی 
مرزی اکنون در ساختمان »پنجره واحد مرزی« واقع 
در منطقه ویژه مستقر شده و پاسخ گویی مناسبی 

به رانندگان و شرکت های حمل و نقل دارند.

نگرانی ها از افزایش مصرف آب 
در خراسان شمالی

رضــا نعیمی، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
خراسان شمالی گفت: همه ساله در ماه پایانی سال 
شاهد افزایش مصرف آب هستیم و مصارف خانگی 
آب شرب به دلیل استقبال از نوروز و خانه تکانی به 

صورت محسوسی افزایش می یابد.
نعیمی با تأکید بر اینکه در حال حاضر با محدودیت 
شدید منابع آبی مواجه هستیم، گفت: هم اکنون 
آب مورد نیاز سه شهر خراسان شمالی از طریق آب 
سدها تأمین می شود که حجم آب سدهای موجود 
نیز به شدت کاهش یافته اســت. از مــردم انتظار 

همکاری در مدیریت مصرف آب را داریم.
وی تصریح کــرد: اگر همکاری مــردم در این زمینه 
انـــدک بــاشــد، بــه طــور قطع بــا افــت فــشــار آب در 
ساختمان هایی که دارای طبقات زیادی هستند و 

یا در نقاط مرتفع مواجه خواهیم شد.
این مقام مسئول افزود: افزایش میزان مصرف آب 
در ایام خانه تکانی سبب کاهش ناگهانی حجم 
آب ذخیره شــده در مخازن و به تبع آن موجب 
افت فشار و کمبود آب در برخی مناطق شهرها 
و روستا ها می شود که نارضایتی های مشترکان 

را به همراه دارد.

خبرخبر
روزروز

خراسان رضوی در رتبه ششم جدول جمعیتی کشور 
ســیــدجــواد حسینی، مــعــاون بهداشت دانــشــگــاه علوم 
پزشکی مشهد در گفت وگو با تسنیم با اشاره به اینکه اگر 
میزان فرزندآوری از صفر تا 2/۱ باشد جمعیت به سمت 
پیری حرکت می کند، اما اگر از 2/2 تا 2/4 باشد جمعیت 
جایگزین را داریم و اگر از 2/۵ به باال باشد به سمت جوانی 

جمعیت گام برداشته ایم، گفت: وضعیت فعلی فرزندآوری 
در خراسان رضوی ۱/۸بوده و متأسفانه در دسته نخست 
که به سمت پیری جمعیت حرکت می کند قرار داریم و باید 
عدد فوق را به بیش از 2/۵ برسانیم. وی افزود: در موضوع 
فرزندآوری بهترین وضعیت را سیستان وبلوچستان دارد و 

خراسان رضوی در رتبه ششم جدول جمعیتی کشور قرار 
دارد. امیدواریم بتوانیم با اجرای درست برنامه های قانون 
جوانی جمعیت شاهد حرکت تمامی نقاط کشور و استان 

به سمت جوانی و افزایش جمعیت باشیم.
حسینی عنوان کرد: پنجره جمعیتی از سال ۱3۸۵ آغاز شده 

و تا سال۱43۰ ادامه دارد، ما این پنجره را به سه دوره طالیی، 
نقره ای و برنزی تقسیم می کنیم که پنجره طالیی آن برای ما 
تمام شده و اکنون در پنجره نقره ای جمعیتی قرار داریم و تا 
زمان رسیدن به پنجره برنزی آن بین هفت تا هشت سال 

فرصت داریم.

سوخت
   رکوردزنی مصرف بنزین در خراسان شمالی
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 

خراسان شمالی گفت: سهمیه خراسان شمالی ماهانه 
۶۸۰ هزار لیتر است، اما برپایه آخرین برآوردها 

میزان مصرف بنزین استان در بهمن ماه به ۷۲۵ هزار 

لیتر رسیده است.
سیدرضا احمدنیا در گفت وگو با فارس اظهار 

کرد: برای کنترل میزان مصرف سوخت 
در خراسان شمالی، از تابستان سال جاری 

محدودیت هایی در کارت های سوخت شخصی 

اعمال شده است. وی گفت: تاکنون حداکثر برداشت 
از کارت های سوخت شخصی ۳۰ لیتر و کارت های 
سوخت آزاد جایگاه داران هم ۳۰ لیتر برای هر نازل 

در هر برداشت بوده است. وی افزود: اما براساس 
آخرین تصمیمات میزان برداشت از کارت های 

سوخت شخصی به ۴۰ لیتر افزایش یافته و برداشت 
سوخت آزاد )۳ هزار تومانی( از کارت سوخت 

شخصی نیز به ۳۰ لیتر تغییر پیدا کرده تا مردم در 
استفاده از کارت سوخت شخصی، هم برای سوخت 

یارانه ای و هم برای سوخت آزاد ترغیب شوند.

ــجــمــن شــرکــت هــای  دبـــیـــر ان
پخش دارو گفت: دانشگاه 
ــوم پـــزشـــکـــی مــشــهــد از  ــلـ عـ
ســـــال١٣٩٨، بــه شــرکــت هــای 
ــارد  ــی ــل ــی پــخــش دارو ٣٧٧م

تومان بدهی دارد.
به گزارش قدس خراسان، با توجه به گرانی های 
اخیر، ظهر دیروز محسن داوری فرماندار مشهد 
با حضور جمعی از نمایندگان دستگاهی اجرایی 
ازجمله تعزیزات، غذا و دارو و اصناف به صورت 
سرزده به دو انبار توزیع و پخش دارو و یک انبار 

برنج سرکشی کرد.
فرماندار مشهد پیش از این بازدید اظهار کرد: با 
توجه به اتفاق های اخیر، در بعضی از بخش های 
بازار نارسایی ها و گرانی هایی رخ داده است که 
بنا داریم در این بازدید با همراهی متولیان امر 
و دستگاه های اجــرایــی و نظارتی، بخش های 
دارویی و صنعتی بازار را ارزیابی کنیم و چنانچه 
تخلفی هم مشاهده شد با حضور نمایندگان 

دستگاه ها رسیدگی الزم انجام شود.

گره کور عرضه ٧۵٠تن برنج وارداتی  ◾
بــازدیــد از یــک انــبــار برنج در مــحــدوده بــزرگــراه 
پیامبر اعــظــم)ص( نخستین مقصد حضور 

فرماندار مشهد و هیئت همراه بود.
ــک انـــبـــار دربـــــاره مــشــکــل عــرضــه نــشــدن  مــال
٧۵٠تن برنج وارداتی خود گفت: دو سال پیش 
حدود ٢هزارو۵٠٠تن برنج وارد کردم و به خاطر 

مشکالت ارزی دو سال در گمرک چابهار ماند. 
پس از دو سال نتوانستیم مشکل انتقال ارز را 

حل کنیم.
برنج ها زمانی که در گمرک چابهار بــود، تاریخ 
انقضای آن هــا گذشت. بر پایه قانون معاونت 
غذا و دارو و با بررسی ها ۶ماه تاریخ انقضا تمدید 
شد. از ٢هزارو۵٠٠تن برنج توانستیم هزارو٢٠٠تن 
را در خرداد عرضه کنیم. در خرداد مشکلی برای 
ما پیش آمد و انبار سه ماه پلمب شد و برای تاریخ 

انقضا دوباره به مشکل خوردیم.
ــار بـــرنـــج ادامـــــــه داد: مـــوضـــوع  ــ ــب ــ مـــالـــک ان
خــدمــت دادســتــانــی مــطــرح شــد و دادســتــانــی 
اعــالم بــرائــت کــرد و دوبـــاره تأییدیه غــذا و دارو 

الزامی شد و غذا و دارو با توجه به آزمایش هایی 
کــه انــجــام داده و ١٧مــیــلــیــون هزینه دریــافــت 
کــرده، هنوز نتیجه را اعــالم نکرده اســت تا ما 

تعیین تکلیف شویم.
وی افزود: این کاالها با ارز آزاد وارد شده است 
و از ارز دولــتــی اســتــفــاده نــکــرده ایــم، بــه بانک 
مرکزی هم اعالم کرده ایم اما پاسخ داده انــد که 
ارز نداریم، در این باره نامه هم داریم و همچنان 

بالتکلیف هستیم.
فرماندار مشهد ضمن بررسی موارد اعالمی در 
پیگیری این مشکل دستور داد معاونت غذا و 
دارو اقدام های الزم را انجام دهد و تعزیرات اقدام 

به کشف قیمت واقعی این محموله برنج کند. 

پخش داروی استان طلبکار است ◾
بازدید از انبار توزیع و پخش دارو در محدوده 
ــم)ص( مــقــصــد بعدی  ــظـ ــراه پــیــامــبــر اعـ ــزرگـ بـ

فرماندار مشهد بود.
در این بازدید داوری ضمن بررسی مــوارد فنی و 
اسناد توزیع این انبار، با بیان تذکرات الزم خواستار 
بررسی صحت مرخصی ساعتی مسئول فنی شد 

که مستندات الزم توسط این شرکت ارائه شد. 
ــادی، دبــیــر  ــجـ ــد سـ ــازدیـ ــــن بـ هــمــچــنــیــن در ای
انجمن شرکت های پخش دارو ضمن تشکر 
از توجه و ورود فرماندار به حــوزه دارو عنوان 
کرد: نباید یک بخشی به مشکالت نگاه کرد، 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ســال١٣٩٨، 
به شرکت های پخش دارو ٣٧٧میلیارد تومان 

بدهی دارد به این مسئله هم ورود کنید.

فرماندار مشهد: پیگیر طلب شما بوده ام ◾
داوری در پاسخ به این درخواست گفت: این 
بدهی از قبل هم وجود داشته و در یک سال 
گذشته یک بار هم به فرمانداری برای حل این 
موضوع مراجعه نکرده اید، اما در این میان در 
فرمانداری پیگیر حل ایــن موضوع بــوده ایــم، 
کمبودها دلیل نمی شود ترک فعلی در انجام 

کارها صورت گیرد. 
در پــایــان از شرکت تــوزیــع داروی دیــگــری هم 
بازدید شد که با توجه به وجود شیرخشک در 
این شرکت فرماندار مشهد در خصوص نحوه 

توزیع آن جزئیاتی را جویا شد.

در بازدید فرماندار مشهد از شرکت های پخش دارو مطرح شد 

بدهی ٣٧٧میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فی
عار

 م
لی

 ع
 


