پنجشنبه  ۳آذر 1401

سرمایهگذاری

تصمیمهای مرکز
با توجه به اقلیم
و زیستبوم هر
استان باشد

مدیرکل تبلیغات اسالمی
خراسان جنوبی گفت:
تصمیمهای مرکز
باید بر اساس اقلیم و
زیستبوم هر استان
باشد تا در زمان اجرا با
مشکل مواجه نشوند.
حجتاالسالم احمد
رضایی بیان کرد:
مطالبهگری مردم
خراسان جنوبی نسبت
به سایر استانها کمتر
است و با توجه به
۲۰سال خشکسالی باید
از مردم استان به شکل
ویژه حمایت شود.

در حاشيه

تمامی
فعالیتها
در بسیج بر
خدمت به
مردم متمرکز
است
جانشین فرمانده سپاه
انصارالرضا(ع) خراسان
جنوبی گفت :تمامی
فعالیتها در بسیج
متمرکز بر خدمت به
مردم است و بسیج به
جز خدمت به مردم
هیچ فلسفه وجودی
ندارد.
سردار سرتیپ دوم
پاسدار علیرضا یوسفی
اظهار کرد :تمامی
فعالیتها در بسیج
متمرکز بر خدمت به
مردم است و بسیج به
جز خدمت به مردم
هیچ فلسفه وجودی
ندارد.

مدیرکل انتقال خون خراسا ن
جنوبی با تأکید بر ورود خیران به
حوزه اهدای خون ،گفت :خیران
میتوانند با سرمایه اندک برای
اه ــدای تجهیزات اه ــدای خــون ورود پیدا
کنند.
کامبیز مهدیزاده در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :از ابتدای سال گذشته تا  ۳۰آبان ماه ۱۷
هزار و  ۷۱۹نفر به مراکز اهدای خون استان
مراجعه کردند که از این تعداد ۱۶ ،هزار و ۱۷۹
آقا و هزار و  543خانم بودند.
وی بیان کــرد :از این تعداد ۱۴ ،هــزار و ۷۶۵
نفر موفق به اهدا شدند که 3هزار و  319نفر
برای نخستین بار اهدا داشته4 ،هزار و 658
نفر اهداکننده باسابقه بوده و

ســرویــس در م ــاه ،الیــروبــی یــک چشمه قنات،
تسطیح بیش از  300کیلومتر از جادههای روستایی
م ـ ــراس ـ ــم ک ــل ــنـ ـگزن ــی م ــرک ــز
و عــشــایــری ،خ ــاکری ــزی و تــســطــیــح هـ ــزار و
خـــدمـــات ج ــام ــع ســامــت
 200مترمکعب از مــعــابــر روســتــایــی،
ش ـ ــه ـ ــری شـ ـ ــمـ ـ ــاره یــک
تسطیح  10هـ ــزار مــتــرمــربــع زمین
ش ــی ــروان در زمــیــنــی به
مسکونی و گــازکــشــی  100واحــد
مساحت  ۵۰۰مترمربع
از مــنــازل محرومان انــجــام شده
و ب ــرآورد هزینه اولیه
است.
 ۶۰م ــی ــل ــی ــارد ریـ ــال
مــهــدوی بــا بــیــان اینکه در یک
از مــحــل اعــتــبــارات
سال گذشته تجهیز  172واحد
دان ـ ــش ـ ــگ ـ ــاه ع ــل ــوم
خــانــه عــالــم انــجــام شــده اســت،
پ ــزش ــک ــی خ ــراس ــان
تــصــریــح کـ ــرد :ایــجــاد ســه بــاب
شـ ــمـ ــالـ ــی ،پ ــای ــگ ــاه
مــدرســه ،تعمیر و مرمت چهار
اورژانـ ــس  ۱۱۵گلیان
بــاب مدرسه ،ساخت یک هزار
بــا اعــتــبــار ۶مــیــلــیــارد
و  720مــتــر ان ــح ــراف ســیــاب و
ریال از محل اعتبارات
ساخت  300متر کانال آبرسانی
سفر ریاست جمهوری،
ک ـ ــش ـ ــاورزی ن ــی ــز صـ ـ ــورت گــرفــتــه
خانه بهداشت روستای
است.
ربــاط بــا اعتبار  ۷میلیارد
وی از راهاندازی پنج کارگاه اشتغالزایی در
ری ـ ــال از مــحــل اع ــت ــب ــارات
یک سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد :در این
م ــح ــروم ــیـ ـتزدای ــی و خــانــه
مدت  4هزار و  500بسته معیشتی 7 ،هزار جفت
ب ــه ــداش ــت روسـ ــتـ ــای تــوپــکــانــلــو
کفش 5 ،هــزار و  360وعــده افــطــاری ،توزیع
بــا اعــتــبــار  ۷میلیارد ری ــال از محل
 2هــزار و  500بسته البسه ،بستههای
اعتبارات محرومیتزدایی برگزار شد.
فرهنگی و نوشتافزار و برپایی یک
بیمارستان صحرایی انجام
شده است.
وی تصریح ک ــرد :روز گذشته مــأمــوران یگان
پروندههای
امداد شهرستان قاین هنگام کنترل خودروهای
سوخت استان به
عبوری از یک دستگاه خودرو وانت یک هزار و
میزان یکهزار و  53میلیارد و
 700لیتر گازوئیل قاچاق در دو مشک زیر بار
 466میلیون و  807هزار ریال جزای نقدی عالوه
ضایعات پسته کشف کردند که متخلفان افزون
بر ضبط سوخت مکشوفه محکوم شدهاند.
بــر ضبط سوختهای مکشوفه بــه پرداخت
وی گــفــت :در م ــدت مــشــابــه س ــال گذشته
یک میلیارد و  591میلیون ریال جزای نقدی در
هزار و  72پرونده قاچاق سوخت وارد شعبههای
حق دولت محکوم شدند.
تعزیرات حکومتی شده که یک هزار و  65پرونده
مختومه شده است.
حسنپور با بیان اینکه متخلفان پروندههای
قاچاق سوخت در سال گذشته به پرداخت 158
میلیارد و  47میلیون و  559هزار ریال محکوم
شدهاند ،ادامــه داد :پروندههای وارده قاچاق
سوخت امسال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  160درصد افزایش داشته است.

قاچاق 160
درصدی سوخت
در خراسان
جنوبی

◾

کلنگزنی و بهسازی
پنج پروژه بهداشتی درمانی
در شیروان

بهرهبرداری از  331کارگاه اقتصاد مقاومتیدر خراسان جنوبی

گزارش

◾افقی

شناسایی  ۳۲کانون بحرانی
گرد و غبار در خراسان رضوی

9هزار و  742نفر اهداکننده مستمر بودهاند.
مدیرکل انتقال خون خراسا ن جنوبی تصریح
کرد :از ابتدای امسال نیز  ۱۸هزار و  ۴۶۱نفر
مراجعه کردهاند که از این تعداد ۱۶ ،هزار و
 ۸۰۲نفر آقا و هزار و  659نفر خانم بودهاند.
مهدیزاده با بیان اینکه  ۱۵هزار و  ۵۰۲نفر
موفق به اهدا شدند ،اظهار کرد :از این تعداد،
2هزار و  421نفر برای نخستین بار خون داده،
4هزار و  119نفر اهداکننده باسابقه و 9هزار و
 62نفر اهداکننده مستمر بودند.
وی با بیان اینکه در اهدای خون بانوان رشد
خوبی داشتهایم ،افزود :میانگین اهدای خون
توسط بانوان در کشور کمتر از 5درصد گزارش
شده در حالی که این آمار در استان خراسان
جنوبی  6/4درصد است.

اقتصاد

فرمانده سپاه انــصــارالــرضــا(ع) استان خراسان
معاون اجتماعی سپاه خراسان
جنوبی گفت :در مجموع در هفته بسیج  ۳۳۱کارگاه
شــمــالــی از افــتــتــاح دو مــرکــز
اقتصاد مقاومتی با اشتغال  ۵۶۹نفر و اعتبار
مــشــاوره خــانــواده بــا رویکرد
 ۱۴مــیــلــیــارد و  ۵۰۰میلیون تــومــان به
اسالمی در شهرستانهای
بهرهبرداری میرسند.
بــجــنــورد و شــیــروان خبر
س ـ ــردار مــحــمــدرضــا م ــه ــدوی در
داد.
گــفـتوگــو بــا تسنیم بــا اشـ ــاره به
س ـ ــره ـ ــن ـ ــگه ـ ـ ــادی
بخشی از عملکرد سپاه و بسیج
ح ـ ــسـ ـ ـندوس ـ ــت در
خراسان جنوبی از هفته بسیج
گفتوگو با مهر اظهار
 1400تا هفته بسیج  1401اظهار
کرد :با توجه به اینکه
کرد :در این مدت در حوزه بسیج
یکی از خألهای جدی
م ــردمی ــاری و مــحــرومــیـتزدایــی
اس ـ ــت ـ ــان در بــحــث
قرارگاه عملیاتی شهید ناصری در
پیشگیری و کاهش
مجموع  11میلیارد و  414میلیون
آسیبهای اجتماعی
تومان اعتبار هزینه شده است.
ضرورت توجه جدی به
وی تکمیل یک ســازه بند خاکی،
موضوع ارائه مشاورههای
تجهیز ،مرمت و نوسازی هشت باب
ارزان بــا رویــکــرد اسالمی
مسجد ،ساخت دو واحد خانه محروم،
اســت ،بــرای کمک بــه حل
مــرمــت و تعمیر  6واح ــد خــانــه مــحــروم،
این مسئله معاونت اجتماعی
ساخت  37چشمه سرویس بهداشتی و حمام و اجرای
بسیج اقدام به ایجاد و راهاندازی
هشت پروژه خط انتقال آب را از جمله اقدامهای
دو م ــرک ــز مـــشـــاوره خـ ــانـ ــواده در
انجام شده در یک سال اخیر عنوان کرد.
شــهــرســتــانهــای بــجــنــورد و شــیــروان
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان
کرده است.
جــنــوبــی بــیــان کـ ــرد :آبــرســانــی به
روســتــاهــا بــا تــانــکــر سیار
بــه تــعــداد 90
حسنپور
در ح ــال ـــ ـــ ـــ ــی
ماجرای افزایش  ۱۶۰درصدی
پ ــرون ــدهه ــای ق ــاچ ــاق ســوخــت در خــراســان
جنوبی را رسانهای کرد که در مجموع میزان
محکومیت آ نهــا را بیش از یــک هــزار و 53
مدیر کل تعزیرات حکومتی
میلیارد ریال عنوان کرد.
این استان خبر داد
حسین حسنپوراظهار کرد :از ابتدای امسال
در بخش سوخت شامل نفت ،گازوئیل ،نفت
کــوره ،بنزین و ۲ ...هــزار و  ۷۹۴پرونده قاچاق
سوخت وارد شعبههای تعزیرات حکومتی
استان شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی
با بیان اینکه از این تعداد  2هزار و  750پرونده
قاچاق مختومه شــده اســت ،اف ــزود :متهمان

 .1اشاره به میانهروی در کارها دارد  .2مقابل
ص ــورت – رقـیــب انگشتر – واحــدشـمــارش
اسلحه .3شگرد کشتیگیر – بلوف – نیمسال
تحصیلی – ک ـشــور خجسته  .4وا کـنــش
تـکــرارشــونــده عصبی – گیاهی بــا برگهای
دورنگ  -صدمه  .5سرود – بازیکن ملیپوش
برزیلی تیم فوتبال پاریسن ژرمــن  -خیس
 .6بالیدن – زادگـ ــاه حضرت ابــراه ـیــم(ع) -
شکــردن – فقیر – شکم خــودرو
ذمــه  .7ت ـراو 
 .8برکتیافتن – رودخــان ـهای خــروشــان که
سرچشمه آن کــوههــای هزارمسجد است
 ترشی مخلوط – حــرف فاصله  .9گ ــوارا –سمی خطرناک و فیلمی به کارگردانی«بهروز
شعیبی»  -جنس مــدال نفر دوم مسابقه
 .10وقت و زمان – رسوب تهجوی – قلمه گیاه
 .11تکههای مــرغ برشتهشده در روغــن  -از
روشه ــای تکثیر گیاهان  .12ابــزارکــار نجار
– صفحه اینترنت – ریختن برف یا بــاران از
آسمان  -تازی  .13حرف تکراری – نتیجهشده

خبر

میانگین اهدای خون توسط بانوان
در خراسان جنوبی  6/4درصد است

کشور داشتیم که قول مساعد بــرای استقرار
یک واحد استحصال در منطقه را گرفتهایم و
پیگیریها برای دریافت مجوز ادامه دارد.
وی تصریح کــرد :ایــن امکان وجــود دارد که با
ایجاد واحــد ف ـراوری در منطقه عــاوه بر تولید
نمک طعام با باالترین استاندارد بتوانیم نمک
سایر واحــدهــای درمــانــی را هم از ایــن منطقه
استحصالکنیم.
جرجانی با بیان اینکه از  ۵۰سال گذشته نمک
در منطقه بشرویه به صورت سنتی برداشت
میشود افزود :در برداشت سنتی استانداردهای
بهداشتی مورد نیاز رعایت نمیشود و تالش ما
این است که از این نمک تولید صنعتی داشته
باشیم تا از کاربردهای مختلف این نمک نیز
استفاده شود.

دو مرکز مشاوره خانواده با
رویکرد اسالمی در خراسان
شمالی افتتاح شد

 ۲۹ربیع الثانی1444

بهداشت و درمان

اعالم آمادگی سرمایهگذار
برای فراوری نمک در بشرویه
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت
خـ ـراس ــان ج ـنــوبــی ب ــا اش ـ ــاره به
ظرفیت بــاالی استحصال نمک
در شـهــرسـتــان بـشــرویــه گفت:
سرمایهگذار بــرای فــراوری معدن نمک در این
شهرستان اعالم آمادگی کرده است.
عباس جرجانی در گفتوگو با ایرنا افزود :ایجاد
کارخانه فراوری نمک با اعتبار ۲۰۰میلیارد تومان
درمنطقهرقمخواهدخوردواشتغا لزایی ۸۰نفر
را در پی دارد.
مدیرکل صنعت ،معدن و تـجــارت خراسان
جنوبی با اشاره به اینکه این ظرفیت باالی نمک
در منطقه حفاظت شــده مظفری قــرار دارد،
گفت :رایزنیهای زیــادی با استاندار خراسان
جنوبیورئیسسازمانحفاظتمحیطزیست

 ۲۴نوامبر 2022

جدول 8521
– پسر مازنی – حرف پیروزی .14رشته قدیمی
دبیرستانی – منتسب به ریه  -ماسک .15
شهری در کرمان – پایتخت سیمیشکل –
نوعیموتورسیکلتمسابقهای

◾

◾عمودی

 .1کودن – از مصالح ساختمانی که گاه مسلح
میشود – سازمان امنیت و اطالعات کشوری
رژیم ستمشاهی  .2صندلی دندانپزشکی –
اشعه – کوچک و بزرگی در شکم  .3چاشنی
ســرخ – تعظیمکردن – راه ش ـنر یــزی شده
 ریشه  .4قلعه باستانی بــم – محوکردن– رای ـحــه – آوای گــربــه  .5مــربــی آرژانتینی
سا لهای قبل تیم ملی والیبال کشورمان که
جانشین کواچ شد – این آزمایش نمای کلی
از وضعیت ســا مــت شخص را برمیتابد
 .6آالچـیــق – عضوی از دستگاه گ ــوارش –
ناتمام  .7انجمن – کمیت نردهای در فیزیک
 نیمصدای گنجشک  .8آزاد – دعای دستنماز – اصیل – تعجب خانمانه  .9مهربانی -

سال سی و پنجم

شماره ۹۹۶۱

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

ی ادغام
دستهحروف خاص زبان عربی با ویژگ 
هنگام برخورد با تنوین و نون ساکن  -مایل .10
ثالثه باستانی مصر – بسیار پرنور  -فرشته.11
همراهیکردن–گیاهیباساقههایشیرین.12
دهان – تکی هکالم بچهمشهد – جزیره اصلی
ژاپــن – بیرون فوتبالی  .13پزشک – خرس
آسمانی – خشنود  -باال  .14گوارش – معامله
پایاپای  -داخلی  .15سازنده مصنوعات آهنی
– سهلانگار – عاشق و شیدا
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مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی
گفت ۳۲ :کانون بحرانی گرد و غبار در استان
شناسایی که کانونهای سرخس و خواف فوق
بحرانی گزارش شده و اقدامات و تمهیداتی در
راستای کنترل آن اندیشیده و اعتبار آن تعیین
شده است.
مهدی الـهپــور در حاشیه بــازدیــد از بیستمین
نمایشگاه بینالمللی محیط زیست در گفتوگو
با خبرگزاری تسنیم با اشاره به معضل آلودگی
هوا اظهار کرد :با شروع فصل سرما و وارونگی
هوا ،در شهرهای دارای تراکم واحدهای تولیدی،
صنعتی و معدنی ،وسایل نقلیه و وسایل ثابت
بیشک چالشهای آلودگی هوا هستند.
وی افزود :تعداد روزهای ناپاک در سال جاری در
خراسان رضوی نسبت به سال گذشته کاهش
یافته؛ اما در روزهــای ناپاک و ناسالم هم شدت
آلودگی بیشتری داشتیم و در برخی روزهــا به
واسطه پارامترهای خاص از جمله ذرات ،PM10
 SO2و  Coمیزان آالیندگی زیاد است.
مــدیــر کــل حفاظت محیط زیــســت خــراســان
رضــوی در ادامــه گفت :افزایش  PM10نشان
از افــزایــش طوفا نهای گــرد و غباری در حوزه
خراسان رضوی و همچنین کانونهای حوزهای
استان است که باید مدیریت کانو نهای گرد
و غــبــار ،پیشگیری از فرسایش و راهکارهای
کنترلی تدوین شود.
الـهپــور با اشــاره به سفر رئیس جمهور به این
استان ابــراز کــرد 32 :کانون بحرانی در استان
وجود دارد که کانونهای سرخس و خواف فوق
بحرانی گزارش شده و با توجه به تأکید ریاست
جمهوری در بــازدیــد از ایــن مناطق اقــدامــات و
تمهیداتی در راســتــای کنترل آن اندیشیده و
اعتبار آن تعیین شده است.
وی ادامــه داد :از محل سایر بخشهای مؤثر
ایــجــاد ای ــن بــحــران و ســتــاد مــلــی گ ــرد و غبار
برنامهریزی شده اما بیشک برنامههای کنترل
گــرد غبار بلند مــدت اســت و برنامههای کوتاه
مدت در بازسازی کانونها تأثیرگذار نخواهد بود.

 2هزار و  400خانوار عشایری
در کالت شناسایی شدند

فرماندار کالت گفت :برای نخستینبار بخشی
از ساکنان این شهرستان در قالب  ۲هزار و ۴۰۴
خانوار از ســوی اداره کل امــور عشایر خراسان
رضــوی بــه عــنــوان جامعه عشایری شناسایی
شدهاند.
علی صالحی درگفتوگو با ایرنا افزود :آمار تعداد
و جمعیت عشایری در شهرستان کالت خراسان
رضــوی بــرای تأیید و بررسی به مرکز آمــار ایــران
ارسال شده است.
وی بــیــان ک ــرد :بــا تأیید ایــن آم ــار ،خــانــوارهــای
عشایری میتوانند با دریافت کد عشایری از
تسهیالت و امکانات این جامعه استفاده کنند.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای
اسالمی نیز ضمن به سرانجام رسیدن تأیید
عضویت کالتیها در جامعه عشایری کشور
گفت :این خانوارهای کوچرو مشکالت زیادی
در خــصــوص تسهیالت بانکی ،واکــســن دام
و نــهــادههــای دام ــی دارن ــد کــه بــا عضویت در
جامعه عشایری این مشکالت کاهش خواهد
یافت.
حجتاالسالم نصرهللا پژمانفر افــزود :یکی از
مسائل مهم عشایر کالت ،عدم تخصیص آرد
به این جامعه دامدار است که اکنون میتوان با
تخصیص آرد عشایری ،مسئله نان این اقشار
دامدار ،مولد و زحمتکش را به راحتی تأمین کرد.
شهرستان مــرزی  ۳۷هــزار نفری کــات در ۱۵۸
کیلومتری شمال شرق مشهد دارای چهار شهر
کالت ،حسنآباد الیین ،چنار و زاوین است.
حدود  ۱۰هزار نفر از جمعیت شهرستان کالت
شهرنشین و بقیه بــه دام ـ ــداری و کــشــاورزی
مشغول هستند.

فیشینگ با ترفند فروش البسه
ارزانقیمتزمستانه

رئیس پلیس فتا اســتــان خــراســان جنوبی در
خصوص طراحی صفحات فیشینگ با ترفند
فروش البسه ارزانقیمت زمستانه با توجهبه
نزدیک شدن فصل سرما هشدارداد.
به گزارش قدس ،سرهنگ الوانی بااشاره ب ه اینکه
مجرمان سایبری با تبلیغات اغواکننده و فریبنده
از قبیل اینکه «ما البسه مخصوص فصل سرما
را با کیفیت عالی و قیمت بسیار پایینتر از بازار
بهدست شما میرسانیم» ،افراد را به صفحاتی
هدایت میکنند که آنجا لینکهای جعلی قرار
داده شده و طعمهها پس از کلیک روی آنها به
صفحات بانکی جعلی هدایت و حسابشان
خالی میشود.

