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با وجود قرارگرفتن درکنار گسل مهم «کپه داغ»

بجنورد مرکز لرزهنگاری ندارد!
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افزایشتصادفاتجادهایمشهد
به علت دزدی عالئم ترافیکی

از سرقت خود
بکاهید!

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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علی محمدزاده  -آرشیو قدس

سنگاندازیبانکها

در مسیر بازسازی منازل زلزلهزده 2

کیک تولد خیر قاینی

کام زندانی را شیرین کرد

4

برگزاری نخستین جشنواره
ایدههای برتر کارآفرینی
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هزینه یادواره «حاج قاسم»

صرف بازسازی خانه آتشگرفته

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای مشهد
گفت :افزایش سرقت عالئم ترافیکی در جادههای
این شهرستان موجب افزایش تصادفات و سوانح
جادهای شده است .به گزارش قدس آنالین ،حسین
شیرمحمدیان اظهار کرد :بیشتر این سرقتها در
حوالی پاسگاه پلیس راه محور مشهد -سرخس و
آزادراه کنارگذر شمالی مشهد روی داده است .وی
گفت :این در حالی است که عالئم ترافیکی جادهای
به صورت مرتب جایگزین میشود ،اما سرقت مکرر
و شبانه عالئم ،توان نصب مجدد را از ما گرفته است
و از نیروی انتظامی درخواست میکنیم گشتهای
خود را در این محورها به ویژه در
ساعات شب افزایش دهد .رئیس
اداره راه ـ ــداری و حـمــل و نقل
جادهای مشهد خاطرنشان کرد:
بعضا ًما سارقان عالئم ترافیکی...
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آموزش به  550نفر برای ایجاد شغل خانگی

اشتغالزایی با طعم شیرینی

1

یهــای مختلف و
کیک و شیرینی و غــذا 
فینگرفودها بخشی از خوراکیهایی هستند
کــه بالفاصله خــاط ـرات خــوب مانند تولد،
ازدواج ،سالگردها و مناسبتهای مختلف
و ...را ی ــادآوری میکنند .حــاال مدتی است

این خوراکیهای خوشمزه به هنر و صنعتی
جدی تبدیل شده تا جایی که با بهرهگیری
هرچه بیشتر از خالقیت و ایدههای جدید،
افراد در بازار رقابت موفقتری خواهند داشت.
غزاله آقامحمدی ،متولد  68و دیپلم که دارای

آموزشگاه فنیوحرفهای خدمات تغذیه است
یگــویــد :در رشـتـ ههــای ق ـنــادی ،کیکپزی،
مـ 
تزئین و آشپزی به مدت هفت سال مشغول
به کار هستم .چهار سال کار خانگی انجام
دادم و سپس به صورت جدی وارد فضای کار

حرفهای شدم .در حال حاضر با پنج نیروی
ثابت کار میکنم که تعدادی از کارورزها برای
مربیگری تربیت میشوند و خوشبختانه
ام ـ ـکـ ــان درآمـ ـ ــدزایـ ـ ــی خ ــوب ــی هـ ــم دارنـ ـ ــد.
از هر کالس 10نفره ،نیمی از افراد...

خراسانجنوبی

خط قرمز

خراسان رضوی

 ۷۰درصد ظرفیت
سدهای استان خالی است

افزایش ۱۷درصدی پروندههای قاچاق کاال
در خراسان جنوبی

هزینه یادواره «حاج قاسم»

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی گفت:
از مجموع  ۵۸.۵میلیون مترمکعب حجم سدهای استان اکنون ۱۱.۸
میلیون مترمکعب پ ُر است که نشان میدهد بیش از  ۷۰درصد حجم
ظرفیت سدها خالی است.
سید سعید پورجعفر ادامــه داد :این در حالی است که سال گذشته همین موقع
۱۸میلیون مترمکعب از ظرفیت سدهای استان آب ذخیره داشت با وجود بارندگیهای
اخیر هنوز بخش زیادی از سدهای خراسان جنوبی خالی است .وی افزود :از آنجایی که
بارندگیهای هفته اخیر به شکل پراکنده در سطح استان بود برخی سدها بهویژه سد
نهرین و دره بید طبس و حاجیآباد زیرکوه هیچ گونه ورودی آب نداشتند.
پورجعفر گفت :با توجه به اینکه امسال بارندگی قابل توجهی در استان نداشتهایم
همچنان از کشاورزان تقاضا داریــم در زمینه مدیریت مصرف آب جدیت بیشتری
داشته باشند تا در تابستان دچار مشکل کمبود آب در بخش شرب و کشاورزی نشوند.
هنوز چشمانداز سال آبی جاری مشخص نیست و به احتمال زیاد شاهد بارش برف
گسترده نباشیم ،بنابراین مدیریت مصرف منابع آب مهم و همچنان مورد تأکید است.

دب ــی ــر کــمــیــســیــون ب ــرن ــامـ ـهری ــزی،
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق
ک ــاال و ارز خ ــراس ــان جــنــوبــی گفت:
۲هزار و  ۸۵۲پرونده قاچاق کاال و ارز
در  ۹ماه امسال تشکیل شد که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته در این استان ۱۷درصد رشد
دارد.
هــادی یوسفیپور در گفتوگو با ایرنا ارزش این
تعداد پروند ه را ۳۹میلیارد و  ۶۴۰میلیون تومان
اعالم کرد و افزود :این پروندهها از نظر ارزش هم
۲۸درص ــد نسبت به مــدت مشابه ســال گذشته
رشد دارد.
وی گفت :این پروندههای قاچاق کاال در ایستگاههای
بازرسی استان تشکیل و برای سیر مراحل قانونی
به دستگاههای متولی ارسال شده است.
دبیر کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر
مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان جنوبی اظهار
کرد :در این مدت ۲هزار و  ۴۵۹رأس دام سبک و
۱۵۷رأس دام سنگین در خراسان جنوبی کشف
شد که کشف دام سنگین نسبت به مدت مشابه
ســال گذشته ۱۵۳درص ــد و دام سبک ۴۷درصــد

رشد داشته است.
وی افــزود :همچنین از ابتدای امسال ۵۶۳هــزار
و  ۱۲۷لیتر انواع فراوردههای نفتی قاچاق کشف
ش ــده کــه نسبت بــه م ــدت مــشــابــه س ــال پیش
۵۷درصد افزایش داشته است.
یوسفیپور گفت۱۱۵ :هــزار و  ۳۴۴کیلوگرم مواد
خــوراکــی ۶۶۷ ،دستگاه لــوازم خانگی و ۱۶هــزار و
 ۷۳۰قلم لوازم آرایشی و بهداشتی نیز کشف شد
که به ترتیب  8درصــد ۳۶ ،درصــد و  ۳۳درصد
رشد داشت.
وی افزود :در این مدت ۱۰هزار و  ۹۱۸متر پارچه و
هزار و  ۶۲۹دستگاه لوازم یدکی خودرو در استان
کشف شده است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان
جنوبی بیان کــرد ۳۴۲ :دستگاه انــواع تجهیزات
رایــان ـهای ۲۹ ،هــزار و  ۹۰۴پاکت سیگار۱۵ ،هــزار
و  ۳۲۳ثوب البسه ۲۳۲ ،کیلوگرم انــواع توتون و
تنباکو از دیگر کشفیات امــســال اســت کــه این
مقادیر به ترتیب ۷۹درصد۴۴ ،درصد۴۵ ،درصد
و ۳۷درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته
کاهش دارد.
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دراستان

ابوالحسن صاحبی مدیر آموزش و پرورش ناحیه  2مشهد گفت:
با توجه به سانحه تلخ آتشسوزی منزل مسکونی یکی از دانشآموزان
این ناحیه که تمامی وسایل منزل وی از بین رفت و سوخت ،تصمیم
گرفتیم هزینههای بــرگــزاری ی ــادواره ســردار شهید سلیمانی صرف
بازسازی و ساخت این منزل شود.
محسن روحانینیا افزود :امسال هم شورای انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش
ناحیه  2مانند سال گذشته در نظر داشت یادوارهای در شأن سردار دلها برگزار
کند ،اما وقتی خبر این فاجعه تلخ را شنیدیم با مشارکت انجمنهای اولیا و مربیان
مدارس برای احیا و بازسازی منزل دانشآموز اقدام کردیم.
وی خاطرنشان کرد :در بررسی و کارشناسیهای صورت گرفته توسط آتشنشانی
محل ،علت این آتشسوزی اتصال سیمهای برق گزارش شده است.
روحانی نیا تصریح کرد :خوشبختانه این سانحه تلفات جانی نداشته و دانشآموز
و خانوادهاش در صحت و سالمتی هستند و یادواره سردار سلیمانی هم امسال
در سطح ناحیه و با مقیاس کوچکتر برگزار شد.
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