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کرایه 5هزار تومانی مسافران فاقد «من کارت» در شرف تصویب

مبرخوردارها گرانمیشود؟
سفردرونشهریک 
2

قدس دالیل اجرانشدن مصوبه دولت
پس از چهار سال را بررسی میکند

معضل
دوگانهسوزهای
غیراستاندارد

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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اجباری شدن واکسن فلج اطفال
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ایرنا

برای زائران حج

چهار سال از مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ساماندهی
خودروهای گازسوز و دریافت تأییدیه ایمنی از مراکز
معتبر میگذرد با اینکه در همان زمان وزارتخانههای
نفت و صمت مکلف به هوشمندسازی جایگاههای
عرضه سوخت و یکپارچهسازی مراکز معاینه فنی و
سامانه اطالعات خودروهای دوگـانـ هسـوز شده بودند
و حتی اعالم شده بود از تــاریــخ  98/10/1ام ـکــان
تگـیـری در جایگاههای سوخت گـاز طبیعی
سـوخـ 
فقط بـرای خـودروهـای دوگـانـ هسـوز کـه در کــارت
شناسایی آنها عبارت دوگانهسوز
یا دوگانهسوز تبدیلی درج شده و
دارای گواهی معاینه فنی معتبر
دراستان
هستند ،ف ـراهــم ش ــود ،ام ــا ایــن
مصوبه پس از چهار سال...

کشف بیش از  5تن

آرد احتکار شده در مشهد

3

کاهش  28درصدی

ذخایر سدهای خراسانشمالی 4

فعالیت سه کافه کارآفرینی

در خراسان رضوی
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دکتر قالبی به  540ساعت کارخدماتی محکوم شد

منشی در لباس دندانپزشک!

زن35سالهای که فقط چند ماه در مطب یک
دندانپزشک منشیگری کــرده بــود ،نهتنها
خودش را جای پزشک جا زد بلکه چندین نفر
را هم معاینه و مورد اقدامات درمانی قرار داد!
پ ــس از آن ـکــه پ ــرون ــده ج ـعــل عـ ـن ــوان یک

دندانپزشک توسط فــردی که تحصیالتش
فقط تا مقطع دیپلم بود در شعبه  146دادگاه
کیفری دو مجتمع امــام خمینی(ره) مشهد
مــورد رسیدگی قـرار گرفت ،عامل این اقدام
کــه یــک زن  35ســالــه بــود بــه  540ساعت

کارخدماتی در اداره آموزشوپرورش ناحیه4
مشهد بــه جــای تحمل چندین مــاه حبس
محکوم شد .اما این پرونده زمانی روی میز
مقام قضایی در دادسـرای مشهد قرار گرفت
که گزارشی از سوی معاونت درمان دانشگاه

علوم پزشکی به پیوست مدارک و مستندات
وقوع جرم که همان مداخله در درمان توسط
فرد فاقد صالحیت بود ،به دادستانی ارسال
شــد .بــازپــرس پــرونــده در ایــن مرحله تمامی
مدارک ارسالی را مورد بررسی قرار داد و...
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