
دالیل تخریب بخشی از خیابان آیت اهلل طبسی از خانه داری تا صادرات کاال
قدس پیگیری کردگفت وگو با بانویی که 10سال متوالی کارآفرین نمونه شده است

هنوز ۹ ســال از زندگی مشترکشــان نگذشته که 
همســرش با عارضه ایســت قلبی دار فانی را وداع 
می گویــد. خانه دار و حاصل زندگی مشــترکش دو 
فرزند بود. یک زندگی آرام و بی دغدغه که ناگهان کاخ 

آرزوها ویران می شود.
مریم روشــندل متولد ۱۳۵۴ در مشهد است. او که 
از سال ۸۹ هرسال جزو کارآفرینان زن نمونه معرفی 

می شود، قصه زندگی اش ...

تخریب بخش هایی از پیاده راه آیت اهلل طبسی در 
محدوده حرم مطهر که حدود دو سال از افتتاح آن 
می گذرد، واکنش هایی را به دنبال داشت و عده ای 
نگران تخریب دوباره در این معبر هستند و برخی 
هم دغدغه بروز مشــکالت برای زائران در صورت 

بازگشایی حرم را دارند.
 ماجــرا مربوط بــه تخریب قســمتی از خیابان 
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حل مشکالت»پدیده« با ورود به فرا بورس
 توسط هیئت اعزامی 

نماینده ولی فقیه صورت گرفت

پیگیری مشکالت 
مناطق سیل  زده 

قوچان

.......صفحه 2

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان خبر داد

صادرات ۲۴ میلیاردی 
 کتاب از خراسان رضوی

معاون فرهنگــی و امور رســانه ای اداره کل  قدس 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: پارسال 
2۴۰ میلیارد ریال کتاب از این اســتان به کشــورهای 
مختلف صادر شــد که این رویداد برای نخستین بار در 
این اســتان اتفاق افتاد. افشــین تحفه گر افزود: در این 
مــدت یک هزار و ۳2۱ عنوان کتاب با شــمارگان یک 
میلیــون و ۶۱۹ هزار و ۱۳۴ جلد از گمرک خراســان 

رضوی صادر شد.
وی ادامه داد: ســال گذشــته ۴ هزار و ۷2۶ عنوان 
کتاب بــرای اخذ مجوز به دبیرخانه نظارت بر نشــر 
کتاب ارســال شــد که از این تعــداد 2 هزار و ۶۹۱ 
عنوان مجوز نشر گرفت و در این مدت ۳ هزار و ۴۸۰ 
عنــوان کتاب در شــمارگان ۶ میلیون و ۶۴۰ هزار و 

۴۹ جلد چاپ شد.
وی گفت: با شیوع کرونا، فروردین امسال سیستم صدور 
مجوز الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفت و خدمات در 

این خصوص به صورت غیرحضوری ارائه شد.
تحفه گر افزود: در این راســتا ۱۹۸ عنــوان کتاب برای 
صدور مجوز الکترونیکی در استان به دبیرخانه ارسال شد 
کــه ۱۱۵ عنوان کتاب مجوز چاپ گرفت و ۹۷ عنوان با 

شمارگان 2۱۳ هزار و ۸۵۱ جلد به چاپ رسید.

در بازدید استاندار و رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از این مجموعه عنوان شد
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 اتحادیه فروشندگان گوشت دامی مشهد 
از ناگفته های کشتار دام می گوید

 گران فروشی
 یک میلیاردی در 
کشتارگاه صنعتی

نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی با اعزام هیئتی به مناطق 
 ســیل زده قوچان، پیگیر مشــکالت مردم در این مناطق شــد.

آیت اهلل علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی با اعزام 
مدیر مرکز امور مساجد و رئیس شورای ...
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مدیر شعب بانک مسکن خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس: 

استمهال در بازپرداخت اقساط •
تسهیالت مسکن صحت ندارد

طلبی: مدیر شــعب بانک مسکن خراسان  
رضوی گفت: شایعه هایی مبنی بر استمهال و 
تعلیق بازپرداخت اقساط تسهیالت مسکن صحت ندارد 

و تکذیب می شود.
حسن خطیب زاده در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: تاکنون بخش نامه ای مبنی بر استمهال در پرداخت 

اقساط تسهیالت مسکن به استان ارائه نشده است.
وی تصریح کرد: تنها اقســاط تسهیالت قرض الحسنه 
مسکن همانند تسهیالت قرض الحسنه سایر بانک ها و 
بر مبنای مجوز بانک مرکزی در راستای سیاست های 
حمایتی در بحران کرونا، مشمول استمهال سه ماهه از 
اســفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ هستند و پرداخت آن ها 
به انتهای دوره بازپرداخت این تسهیالت موکول شده 

است.  
خطیب زاده افزود: اما در مورد سایر تسهیالت مسکن، 
از مردم تقاضا می شود به منظور اینکه مشمول جریمه 
تأخیر نشوند اقســاط را براســاس برنامه زمان بندی 
پرداخت کنند تا منابع بانک برای ارائه تسهیالت مسکن 

به افراد متقاضی با مشکل مواجه نشود. 

شهناز رمارم:
شورای شهر مشهد تبدیل •

به ماشین امضا و تصویب لوایح 
شهرداری شده است

ایسنا: عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر مشهد 
گفت: شــورای شهر بیشــتر تبدیل به ماشین امضا و 
تصویب لوایح شهرداری شده، در حالی که کارگروه های 
تخصصی کمیسیون ها می تواند با حضور کارشناسان و 
متخصصان امر تشکیل شود و اعضا در صحن علنی وقت 

بگذارند و لوایح را تصویب کنند. 
شــهناز رمارم در خصوص دســتاوردهای شــورای شهر 
پنجم مشهد، اظهار کرد: بازگشت شور و نشاط اجتماعی 
به کالبد شهری و برگشت سرمایه گذاران به شهر یکی از 
دســتاوردهای مهم شــورا در دوره جدید است. در حوزه 
تسویه حساب بدهکاری های شــهرداری به پیمانکاران و 
بانک ها و خروج از لیست سیاه بانکی اقدام بی سابقه ای انجام 
شد و بیش از ۴ هزار میلیارد تومان طلب شهرداری از دولت 
با بدهی های بانکی شهرداری که از دوره های پیش به دوره 
پنجم رسیده بود، تهاتر شد.وی افزود: نظم دادن به ساختار 
سازمانی شــهرداری و مهم ترین دستاورد نظارتی یعنی 
راه اندازی ســامانه فاش و شروع بازتاب عملکرد شهرداری 
در اتاق شیشــه ای کــه نیازمند فرصت برای شکســتن 
مقاومت های بروکراتیک فسادزای درون شهرداری است تا 
در آینده اثرات مثبت خود را به جا گذارد، دستاورد دیگری 

بود که شروع آن اقدامی شجاعانه و قابل قدردانی است.
رمارم ادامه داد: ایجاد فرصت های شغلی جدید و حمایت 
همه جانبه شــورا و شهرداری از مشاغل و حرفه ها برای 
احقاق شعار »مشهد، شهر امید، شهر زندگی« از دیگر 
دستاوردهای دوره اخیر است. همچنین بیشترین حجم 
انتقادها از طرف هر دو جناح سیاســی اصلی کشور را 
متوجه خود کرده، زیرا مشارکت در انتخابات دوره پنجم 
و ورود رأی های خاکستری موجب احساس مسئولیت 
رأی دهندگانی شــده کــه در دوره هــای پیش اغلب 
مشارکتی نداشتند.این عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی 
شهر مشهد در خصوص چالش های شورای پنجم، گفت: 
کمبود نیروی متخصص و کارشناس در بدنه شورا و نبود 
دفاتر نظارتی در مناطق، همچنین عدم تطابق امکانات 
و اختیارات با ظرفیت های موجود از چالش های شورای 
پنجم است.وی بیان کرد: شورای شهر بیشتر تبدیل به 
ماشــین امضا و تصویب لوایح شهرداری شده، در حالی 
که کارگروه های تخصصی کمیسیون ها می تواند با حضور 
کارشناســان و متخصصان امر تشکیل شود و اعضا در 

صحن علنی وقت بگذارند و لوایح را تصویب کنند.
رمارم با بیان اینکه به نظر می رسد وقت گذاری اعضای شورا 
در جلسات متعدد کمیسیون ها مانع از تعامل بیشتر بین 
اعضای شــورا و مردم به صورت رودررو و مســتقیم شده 
است، عنوان کرد: در صورت حضور بیشتر اعضا در محافل 
و محالت شهری با ایجاد همدلی و تعامل بیشتر با مردم 
محالت مختلف، می توان مشکالت شهری را از دل تعامالت 
مردمی و سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی احصا، 
استخراج و چالش ها و مشکالت را با همیاری و همفکری 
مردم حل و فصل و قدرت نظارت شــورا بر امور شــهر و 

شهرداری را نیز با کمک گزارش های مردمی مؤثرتر کرد.

خبرخبرخبرخبر

بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرست دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان شمالی گفت: طی چند روز گذشته 
با افزایش تعداد نمونه گیری در سرپایی ها شاهد جهش 

در شناسایی مبتالیان به کووید۱۹ در استان بودیم. 
دکتر ســیداحمد هاشمی با اعالم اینکه حال عمومی 
این افراد خوب اســت و با آموزش های ارائه شده، آنان 
در منازل خود قرنطینه شده اند، از عموم مردم خواست 
تا نسبت به رعایت مسائل بهداشتی بی تفاوت نباشند و 

فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

وی یادآور شد: با وجود ثبات نسبی در موارد بستری از 
کرونا، باید بدانیم که جامعه همچنان در حال مبارزه با 
این ویروس منحوس است و رعایت تمامی موارد اعالم 
شده به خصوص در صنوف الزامی است.سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: با اعالم نتایج قطعی 
آزمایش های انجام شده، تا ظهر ۱۵ اردیبهشت،  هزار و 
2۹ نفر در خراسان شمالی به ویروس کرونا مبتال شده 
و تعداد آمار فوتی ها نیز بــه ۸۴ نفر افزایش یافت. وی 
در توضیح آمار مبتالیان قطعی این بیماری به تفکیک 

شهرستان ها، اظهار کرد: در شهرستان های بجنورد ۴۷۰ 
نفر، شیروان ۱۵۴ نفر، فاروج ۷۰ نفر، مانه وسملقان ۹۳ 
نفر، جاجرم ۳۵ نفر، گرمه 2۵ نفر، رازوجرگالن ۴۴ نفر 
و اسفراین ۱۳۸ نفر به طور قطعی به بیماری کووید۱۹ 
دچار شده اند. وی افزود: آزمایش هزار و ۴۱۹ نفر از موارد 
مشکوک نیز منفی گزارش شده است و هم اکنون ۱۳۳ 
بیمار مشــکوک مبتال به کووید۱۹ در بیمارستان های 
استان بستری هستند.دکتر هاشمی اضافه کرد: متأسفانه 
مردم با بازگشــایی برخی از صنوف در این ایام رعایت 

موارد بهداشــتی را نمی کنند و با شــیب آمار در حال 
افزایش است. وی با اشاره به اینکه نگرانیم حجم تبادل 
ویروس بین افراد موجب شــود افراد پر خطر آســیب 
ببینند، یادآور شد: بیش از ۷۰ درصد فوتی های کرونا در 
این استان، افراد باالی ۶۰ سال بودند که به بیماری های 

زمینه ای مبتال بودند.
دکتر هاشمی با بیان اینکه تا دو سال آینده، دنیا درگیر 
این ویروس اســت، بر عادت کردن به تغییر رفتارها و 

رعایت بهداشت و نکات توصیه شده تأکید کرد.

تعداد مبتالیان به کرونا در خراسان شمالی چهار رقمی شد

فارس: ســنت زیبای کمک به نیازمندان از دیرباز 
تاکنون در کشورهای اســالمی به ویژه ایران پابرجا 
بوده اســت و این روزها که مصادف شــده با شیوع 
بیماری کرونا در کشور و بیکار شدن جمع زیادی از 
هموطنان، این سنت بیش از گذشته به چشم می آید. 
بسیاری در این روزها به صورت خودجوش، جهادی 
و بی ادعا احساس تکلیف کردند و وارد میدان شدند تا 

باری از دوش هموطنان خود بردارند.   
در میــان نیازمندان و افرادی که به دلیل شــیوع 
کرونا کســب و کارشان کساد شــده، شاید بتوان 
گفت »کارگران ســرگذر« بیش از دیگران متضرر 
شدند و هر روز مشاهده می کنیم جمعی به صورت 
خودجــوش پــای کار آمدند تــا مرحمی هرچند 
کوچک بر آالم این قشر بگذارند.  محسن رهبری و 
همراهانش خیرانی هستند که چندی پیش اقدام به 
جمع آوری بسته های معیشتی کرده و بین کارگران 

سرگذر توزیع کرده اند. 
وی در این خصوص بیان کرد: چند سالی است با تعدادی 
از آشنایان و همکاران اقدام به جمع آوری مبالغی برای 
تهیه اقالم مصرفی قشر کم بضاعت می کنیم.  وی با بیان 
این نکته که چند سالی است به صورت منسجم تر، البته 
نه در قالب مؤسسه بلکه به صورت خودجوش فعالیت 
می کنیم، تصریح کرد: در این ســال ها به فراخور زمان 
تصمیم گیری می شد که برای کدام قشر اقدام به تهیه 
بســته حمایتی کنیم.  این خّیر مشــهدی با اشاره به 

اینکه تهیه لوازم تحریر، کفش و بســته حمایتی برای 
کارگران منزل بخشی از اقدام هایی بود که در این چند 
ساله انجام شد، ادامه داد: حدود دو سال است که برای 
کمک به تعدادی از دانش آموزان در روستای »زیرکن« 
مشهد اقدام کردیم و نحوه شناسایی هم به این صورت 
بود که تعدادی بسته حمایتی برای همان حوالی تهیه 
کرده بودیم و در بازدیدی که از منطقه داشتیم به نیاز 
دانش آموزان آن منطقه پی بردیم، مسئوالن مدارس هم 

در شناسایی نیازمندان نقش مؤثری داشتند. 
وی شناســایی افراد نیازمندتر میان این قشر و نحوه 
توزیع بسته های معیشتی را از جمله مشکالت در این 
زمینه برشمرد و بیان کرد: چنانچه نهاد یا مؤسسه ای 
می توانست در شناسایی افراد نیازمندتر میان کارگران 
فصلی به ما کمک کند، گامی مؤثر در کمک بیشــتر 
به آنان برداشته می شود.  رهبری در ادامه با بیان این 
مطلب که در طرح پیش رو، 2۵ نفر به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم در تهیه بسته ها کمک کردند، گفت: 
حدود ۴.۵ میلیون تومان جمع آوری شد که در نهایت 
بسته های حمایتی متشکل از روغن، برنج، ماکارونی، 
رب و... تهیه شد. وی ارزش هر بسته را ۱۵۰ هزار تومان 
اعالم و بیان کرد .برخی تصور می کنند حتماً باید درآمد 
باالیی داشــت تا بتوان به قشر نیازمند کمک کرد، اما 
تنها کافی است بخواهیم حرکتی انجام دهیم و در این 
مسیر گام برداریم مابقی راه با استفاده مؤثر و مفید از 

ارتباطات و بهره گیری از فضای مجازی طی می شود. 

مشق مهربانی در مشهد ادامه دارد

ایرنا: مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت: برداشت گل محمدی از ۴2۰ 
هکتار کشتزارهای این شهرستان آغاز شد. 

محمد میری افزود: در حال حاضر میانگین برداشــت گل محمدی در 
مزارع مستعد این شهرستان 2 تن در هر هکتار است. 

وی ادامه داد: ۷۰ درصد گل محمدی تایباد در اراضی دشت خیرآباد و 
بخش میان والیت کاشته می شود و این گیاه دارویی ۶۰ خانوار بهره بردار 

در این شهرستان دارد.
وی گفــت: در حال حاضر ۱۵ درصد مــزارع این محصول به روش 

نوین آبیاری کشــت می شــود و ۱۰۰ درصد اراضی گل محمدی در 
تایباد بارور است.

مدیر جهاد کشــاورزی تایباد به فصل برداشت این محصول اشاره کرد 
و افزود: همه ســاله برداشت این محصول در اواسط اردیبهشت آغاز و 
 تا پایان اردیبهشــت ماه ادامه دارد و در سال گذشته افزون بر 2۸۰ تن 

گل محمدی در این شهرستان برداشت شد.
وی ادامه داد: نبود صنایع تبدیلی و فراوری یکی از مهم ترین مشکالت 
پیش روی کشاورزان این محصول در منطقه است که در فصل برداشت 

موجب می شــود این محصول با قیمت ناچیــز در بازارهای خارج از 
شهرستان به فروش برسد.

آغاز برداشت گل محمدی در تایباد 
کشاورزیکشاورزی

صفحه 1 خراسان  1399/02/17

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
سهامداران شرکت اندیشه ساز هور بارثاوا 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 25462 و شناسه 
ملی 10380408864

از کلیه س��هامداران ش��رکت دعوت می ش��ود تا در 
جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده که در س��اعت 8 
:مش��هد  ش��رکت  آدرس  در   99/02/28 م��ورخ 
بل��وار وکی��ل آباد-ج��ال آل احمد6-پ��اک 48 

تش��کیل می گردد حضور بهمراه رس��انند.
دستور جلسه: 1-   نقل و انتقال سهام

 هیئت مدیره شرکت 

ع 9
90
07
83

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت پاریز شرق  ) سهامی خاص (
 به شماره ثبت 6855 شناسه ملی 

10380226650
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت فوق 
دع��وت می ش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی 
عادی س��الیانه  ک��ه در س��اعت 10  صبح مورخ 
1399/02/28 در آدرس بلوار آب و برق ، نبش 
هفت تیر 8 )گلش��ن( برج اداری تجاری آرمیتاژ 
گلش��ن ، طبقه پنجم کد پس��تی 9178772903 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانید
 دستور جلسه :  1- انتخاب  بازرس 

2- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
3- تصویب صورتهای مالی 

ع هیئت مدیره 9
90
07
94

س
/ 9
90
04
81

ف آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نزاجا 
)مدیریت خرید و پیمان- دایره فروش( در نظر دارد در سال جاری 

اقام مشروحه ذیل را بصورت مجزا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

مبلغ سپرده شرکت در کارخانه یختعدادشرح جنس
مزایده به ریال

400/000/000در شهر مشهد100000 قالبیخ در قالب 25 کیلویی1

300/000/000در شهرستان بیرجند50000 قالبیخ در قالب 25 کیلویی2

س��پرده شرکت در مزایده: ش��رکت کنندگان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به عنوان 
تضمی��ن هر یک از ردیف های فوق به حس��اب جاری طایی 5151571639009 نزد بانک س��په به نام 
وجوه متفرقه ف آماد و پش��تیبانی منطقه شمال ش��رق نزاجا واریز یا معادل آن ضمانت نامه معتبر 

بانکی و یا اوراق مشارکت به مزایده گذار ارائه نمایند.
تاریخ و محل دریافت اسناد مزایده: از مورخه: 99/02/22 لغایت 99/02/24 درب انتظامات پادگان 

ف آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق. )مدیریت خرید و پیمان- دایره فروش(
زمان و محل تحویل پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید حداکثر تا ساعت 13/00 مورخه: 99/02/27 

پاکت های پیشنهادی خود را به انتظامات پادگان تحویل نمایند.
زمان و محل قرائت پیش��نهادها: پیشنهادهای واصله در ساعت 09/00 مورخ: 99/02/28 در حضور 

اعضای کمیسیون مزایده در دفتر مدیر خرید و پیمان بازگشایی و قرائت خواهد شد.
هزین��ه درج آگه��ی به عهده برن��ده مزایده ب��وده و کارفرما در رد ی��ک یا تمام پیش��نهادها مختار 

می باشد.
آدرس محل برگزاری کمیسیون: مشهد- خیابان امام خمینی)ره(- انتهای امام خمینی 81 پادگان ف 

آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نزاجا )مدیریت خرید و پیمان(  تلفن: 7- 38599116- 051

آگهی مزایده عمومی فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق 
نیروی زمینی ارتش دایره فروش- مدیریت خرید و پیمان نوبت دوم

چهار شنبه  17 اردیبهشت 1399
 12 رمضان 1441 

  6 می 2020  
 سال سی و سوم   
 شماره 9239  
ویژه نامه 3618  
+ صفحه »میهن«   



در بازدید استاندار و رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از این مجموعه عنوان شد

حل مشکالت »پدیده« با ورود به فرا بورس
هاشم رسائی فر: پس از چند سال که داستان 
پدیده و سهامدارانشــان به یکــی از بزرگ ترین 
مشــکالت اقتصادی و اجتماعی مشهد، استان 
و کشــور تبدیل شــده بود و تعداد زیــادی از 
ســهامداران را درگیر حواشی خود کرد، تدبیر و 
همراهی مسئوالن استانی و کشور به اینجا ختم 
شــد که به جای فروش دارایی ها و مســتغالت 
شــرکت که مدعیان زیادی نیز داشت، تدبیری 
برای ســاماندهی مشکالت آن اندیشیده شود تا 
هم حق و حقوق ســهامداران در این بین حفظ 
شود و هم مدعیان و طلبکارانی که مطالباتشان در 
این سال ها انباشته شده بود، نظرشان جلب شود.

گرچه این داستان و آنچه در سال های اخیر اتفاق 
افتاد مرتبط با امروز و دیروز نیست، اما تالش های 
زیادی در رســیدن به سرفصلی جدید که بشود 
جوانب کار را در نظر گرفت و نظر همگان را جلب 
نمود، صــورت گرفت تا جایی که حتی عالوه بر 
جلسه های درون اســتانی، وزرا و سران سه قوه 
را هم درگیر این داســتان کرد و مصوباتی که از 
دل این جلسه ها خارج شد وضعیت پدیده را به 
آنجا رساند که ضمن رضایت طلبکاران با سهامدار 
شدن آن ها در شرکت، زمینه برای ورود شرکت به 
فرابورس و مقدمات برای احقاق حق سهامداران 
نیز فراهم شود. حاال این شرکت در آستانه تحولی 
جدید است و از شــنبه آینده قرار است با نماد 
»گشان«، سهام پدیده در فرابورس عرضه شود. 
اتفاقی که می تواند این شرکت را از رکود چندین 

ساله اش خارج نماید.
 در بازدیــدی که دیروز اســتاندار و رئیس کل 
دادگستری خراســان رضوی از مجموعه پدیده 
شاندیز داشتند، در جریان آنچه طی این سال ها 
در این شرکت انجام شده و قرار است انجام شود، 

قرار گرفتند.

40 جلسه پر کار برای ساماندهی پدیدهس
استاندار خراســان رضوی در این بازدید گفت: 
امروز باید با افتخار اعالم کنیم شــرکت پدیده 
شــاندیز چشــم انداز روشــنی پیش  رو دارد و 
سهامداران می توانند از روز شنبه ۲۰ اردیبهشت 
با بازگشایی نماد این شــرکت اقدام به خرید و 

فروش سهام خود کنند.

علیرضا رزم حســینی با بیان 
اینکه طی 15 ماه گذشــته، 
۴۰ جلسه با هدف و موضوع 
رسیدگی به وضعیت شرکت 
پدیده شــاندیز در خراســان 
رضوی و در سطح ملی برگزار 
شــده اســت، افزود: اهمیت 
دادن بــه اوضــاع 1۲1 هزار 
سهامدار این شرکت و احقاق 
حقوق آنــان در قالب قانون 
موجب چنین توجهی به این 

شــرکت شده است. این شرکت تنها شرکتی در 
کشور است که در شرایط فعلی هیچ گونه بدهی 

ندارد.
وی یــادآور شــد: از دیگــر ویژگی های مثبت 
اقتصــادی پدیده می تــوان به احقــاق حقوق 
ســهامداران و واگذاری ســهام جبرانی به آنان 
براساس انتظار قبلی و وعده های انجام شده اشاره 
کرد و این واگذاری در راســتای حمایت از مردم 
بود که با اعتماد، اقدام به مشارکت در اجرای پروژه 
عمرانی در راستای آبادانی استان کردند. شرکت 
پدیده شاندیز یک شرکت گردشگری و خدماتی 
است که دارایی های بسیار ارزشمندی دارد و این 
موضوع باید مورد توجه سهامداران آن قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی به جلسه های متعددی 
که برای ســاماندهی شــرایط پدیده برگزار شد 
اشــاره کرد و افزود: برای اینکه شرایط پدیده به 

اینجا برسد بیش از ۴۰ جلسه 
در اســتان در ستاد تدبیر و در 
تهران در سطح وزرا و... برگزار 
شد که به جرئت می توان گفت 
اگر قرار بود پروژه پتروشیمی 
در اســتان اجرایی شود به این 
همه جلسه نیاز نداشت ضمن 
اینکه مصوبات ســران سه قوه 
برای شرکت پدیده شاندیز که 
با هدف حمایت از سهامداران 
انجام شد برای هیچ شرکتی در 
کشور سابقه ندارد. رزم حسینی با اشاره به لزوم 
مصوبه فراقانونی ســران قوا در خصوص شرکت 
پدیده شــاندیز، گفت: تأمین اعتبارات مورد نیاز 
شرکت برای پیشــرفت توسط بانک ها و تمرکز 
همه پرونده های شــکایت با موضــوع پدیده در 
دادگستری مشهد از جمله بندهای مصوبه مذکور 
بود. بی شک بازگشایی نماد پدیده در فرابورس 
همزمان با دوران طالیی بورس در کشــور نقطه 
عطف و دورنمای روشــنی را برای این شرکت و 

توسعه آن و سهامداران صبورش نمایان می کند.

پدیده بهتر از قلعه گنج می شودس
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز 
در جریان این بازدید و برگزاری نشست مشترک 
با اعضــای جدید هیئت مدیره شــرکت پدیده 
شــاندیز گفت: ســهامداران پدیده به طور قطع 

صدمه دیده اند اما مطمئن باشند صبرشان نتیجه 
داده و دلگرم باشند که روزهای خوش و روشنی 

پیش روی آن هاست.
غالمعلی صادقی با بیان اینکه حمایت هایی که در 
سطوح و بخش های مختلف از این شرکت انجام 
شــده همچنان ادامه دارد، افزود: از امروز به بعد 
فعالیت پدیده با محوریت مدیران و ســهامداران 
این مجموعه ادامه پیدا می کند و دیگر قرار نیست 
مــا برای آینده بالندگــی و رونق پدیده تصمیم 
بگیریم. وی تأکید کرد: حمایت از این شرکت به 
عنوان یک بخش مهم در اقتصاد و توسعه اقتصادی 
خراسان رضوی ادامه دارد و امید داریم که خیر و 
برکت ناشی از آن، این شرکت را با توجه به جایگاه 

اقتصادی اش به رونق مورد نظر برساند.
رئیس کل دادگستری خراســان رضوی با بیان 
اینکه رساندن پدیده به مرحله امروز بدون حتی 
یک ریال استفاده از منابع دولتی انجام شده است، 
گفت: اگر شــرکت پدیده در گذشته دارای نقاط 
منفی از جمله بی قانونی و عدم شفافیت بود، امروز 
از جهات مثبت و مزایای اقتصادی اش یک پدیده 

است.
صادقی با اشــاره به خدمات اســتاندار خراسان 
رضوی در دوران تصدی اســتانداری کرمان در 
قلعه گنج این اســتان به یادماندنی است، افزود: 
اصالح وضعیت شــرکت پدیده و نقش آن برای 
اقتصاد خراسان رضوی بی شک پدیده را به قلعه 

گنج خراسان رضوی تبدیل می کند.

طی مسیر 6 ماهه در یک ماه برای س
رسیدن پدیده به فرابورس

رئیس هیئت مدیره شــرکت بین المللی پدیده 
شاندیز نیز گفت: شفافیت در عمل و گفتار و ارائه 
اطالعات صحیح به سهامداران از این پس مالک 

عمل و رفتار در این شرکت است.
علی کریمی اظهار کرد: وجود بیش از 5۴۷ فقره 
سند متعلق به شرکت پدیده و وجود بیش از 1۲۰ 
هزار سهامدار در سراسر کشور نشان از جایگاه و 
اهمیت این شرکت دارد. وی تأکید کرد: طی مسیر 
۶  ماهه برای ورود به بورس در عرض یک ماه نشان 
از اوج همکاری ها در سطح ملی برای فراهم شدن 

زمینه رشد و بالندگی شرکت پدیده دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:
خراسان رضوی آسیب دیده ترین استان •

از ناحیه کروناست
قدس آنالین-وحیــد 
اکرمی: معاون هماهنگی 
استانداری  اقتصادی  امور 
از  درصــد   ۴۸ گفــت: 
در  خراســانی ها  اشتغال 
بخش خدمات است. این 
میزان رقم بســیار باالیی 

اســت و با عدم ورود زائر و مسافر به این استان، آسیب جدی به 
بخش اقتصاد وارد خواهد شد.

علی رســولیان در گفت وگو با قدس آنالین عنوان کرد: زنجیره 
بزرگ فعالیت های اقتصادی خراســان رضوی با شیوع کرونا در 
استان با اخالل بزرگی مواجه شده است. وی بیان کرد: همه ساله 
تعداد زیادی مسافر و زائر به استان به ویژه مشهد مقدس سفر کرده 
و در این شهر اقامت داشته اند. پس از شیوع ویروس کرونا، تمامی 
هتل ها، مسافرخانه ها، مراکز فرهنگی، تفریحی و گردشگری در 
این شهر تعطیل شده و شاغالن در آن ها و همچنین افراد دیگری 
کــه با این صنوف در ارتباط بــوده و ارتزاق می کرده اند اکنون با 
مشکل اقتصادی مواجه شــده اند. وی ادامه داد: به عنوان مثال 
تنها نیروهای شــاغل در رستوران هایی که در ییالقات مشهد و 
یا در دیگر مناطق تعطیل شده اند، بیکار نشده اند، تولیدکنندگان 
گوشت، برنج، روغن و... و نیز افراد دیگری که خوراکی های همراه 
غذا مانند زیتون، ماســت، نوشیدنی و... تولید می کرده اند اکنون 
با کاهش تقاضا و تولید روبه رو شــده اند. وی با ذکر این نکته که 
کاهش مصرف محصوالت غذایی دومین مشکلی است که کرونا با 
خود برای اقتصاد استان به ارمغان آورده است، تصریح کرد: اکنون 
به نظر می رسد مصرف مواد غذایی مردم مانند دوران قبل از کرونا 
نیســت و مصرف خوراکی ها با کاهش روبه رو شده است. کاهش 
تقاضا موجب شده تولیدکنندگان با کاهش عرضه و فروش مواجه 
شوند. وی در پاســخ به این پرسش که چگونه خراسان رضوی 
بیشترین آسیب را دیده اما وضعیت اقتصادی جامعه نسبت به 
دیگر استان ها چندان تفاوتی ندارد و تقریباً همه مناطق کشور در 
یک وضع مشابه قرار دارند، گفت: یکی از دالیل کاهش آسیب های 
وارده به مردم، انجام و اجرای نســخه خراســانی همدلی در این 
استان بود. تاکنون همدلی تمامی اقشار جامعه از مردمی گرفته تا 
خصوصی و دولتی با یکدیگر با هدف کاهش اثرات وارده به اقشار 
ضعیف تر، بسیار چشــمگیر و قوی بوده است. وی مطرح کرد: 
آستان قدس رضوی، شهرداری مشهد، سپاه امام رضا)ع(، کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، تأمین اجتماعی، استانداری و... به همراه 
گروه های جهادی مردمی یک ارتباط بسیار خوب با همدلی باال به 
نمایش گذاشته اند و به خوبی توانسته اند در این وضعیت سخت، 

دست اقشار ضعیف تر را گرفته و به گرمی بفشارند.

مدیرکل حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس:
ستاد حماسه های جاوید دفاع مقدس •

خراسان رضوی تشکیل می شود
ستاد  مدیرکل  تسنیم: 
حفــظ و نشــر آثــار و 
ارزش هــای دفاع مقدس 
از  رضــوی  خراســان 
برنامه ریزی برای تشکیل 
ستاد حماسه های جاوید 
دفاع مقدس استان خبر داد. 
سردار حسینعلی یوســفعلی زاده اظهار کرد: حفظ آثار ایثار و 
شــهادت و پرداختن به آن در جامعه مهم ترین اولویت ســتاد 

حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس است. 
وی افزود: ســعی داریم در ســال ۹۹ دفتر حفظ و نشر آثار و 
ارزش های دفاع مقدس را در شهرســتان ها تشکیل دهیم و با 
تالش مؤمنانه، فعالیت های کارآمد و اثربخشــی برای معرفی 

رشادت ها و دالوری های رزمندگان دفاع مقدس صورت دهیم.
یوســفعلی زاده تصریح کرد: امســال در آستانه چهلمین سال 
حماســه جاوید دفاع مقدس هستیم و این رویداد بزرگ برای 
ملت ایران یک »یوم اهلل« اســت که نشان از اثبات ایستادگی 
و اســتقامت در طول این ۴۰ سال است. وی اظهار کرد: ستاد 
حماســه های جاوید دفاع مقدس در حال راه اندازی است که از 
سوم خرداد تا پایان سال ۹۹ استمرار خواهد داشت. وی عنوان 
کرد: کنگره 1۸هزار شــهید استان خراسان رضوی یکی دیگر 
از برنامه های ســتاد حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس 
است که در شهرستان ها با مسئولیت فرماندار برگزار خواهد شد.

 رئیس اتحادیه این صنف 
با اشاره به ادامه دار بودن شیوع کرونا:

۲۰ درصد فروشگاه های بزرگ لوازم •
خانگی مشهد  تعطیل می شود

تکتم  آنالین-  قدس 
بهاردوســت: رئیــس 
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم خانگی مشهد گفت: 
ویروس کرونا موجب شده 
همکاران ما نزدیک به ۹۰ 
درصد افت فروش داشته 

باشند و خیلی از آن ها برای پرداخت اجاره مغازه هایشان با مشکل 
مواجه شــوند که اگر وضعیت بازار به همین منوال ادامه داشته 
باشد شاهد ریزش بیش از ۲۰ درصد از فروشگاه های بزرگ لوازم 

خانگی در شهر خواهیم بود. 
رضا رزقیان مقدم افزود: باتوجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
شرکت های بزرگ توزیع کننده کاالی خانگی از اواخر سال گذشته، 
دو عامل موجب ایجاد نگرانی هایی برای صنف فروشندگان لوازم 
خانگی شــده است. ابتدا مشکالتی که با شیوع بیماری کرونا در 
حوزه اقتصادی به وجود آمده اســت و دیگری خطری است که 
ســالمتی همکاران ما را بعد از بازگشــایی مغازه هایشان تهدید 
می کند. وی ادامه داد: مشکالت اقتصادی و بسته بودن پاساژ ها و 
مجتمع های تجاری که بیشتر مراکز فروش لوازم خانگی هستند 
ســبب شده خیلی از همکاران ما نتوانند به موقع به تعهداتشان 
عمل کنند. با وجود باز شدن اکثر مجتمع های تجاری و نیز رعایت 
کردن تمام پروتکل های بهداشتی، اما متأسفانه باز هم بازار راکدی 
داریم چون بیشتر مردم به خاطر وجود بیماری کرونا برای خرید 

اقدام نمی کنند. 

 توسط هیئت اعزامی نماینده ولی فقیه
 صورت گرفت

پیگیری مشکالت مناطق سیل  زده •
قوچان

ولی  نماینــده  فارس: 
فقیه در خراسان رضوی 
با اعزام هیئتی به مناطق 
پیگیر  قوچان،  سیل زده 
مشــکالت مردم در این 

مناطق شد.
علم الهــدی،  آیــت اهلل 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اعزام مدیر مرکز امور 
مساجد و رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان 
رضوی در رأس هیئتی، مشــکالت ساکنان مناطق سیل زده 

قوچان را مورد بررسی قرار داد.
در جریــان این بازدید غذای گرم و بســته های ارزاق در این 

مناطق توزیع شد.
گفتنی اســت، طی چند روز گذشته بارش های شدید سبب 
جاری شــدن سیل در روستاهای شهرستان قوچان و آسیب 

شدید به این مناطق شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار:
خراسان رضوی مشکلی در زمینه تولید •

اقالم بهداشتی مقابله با کرونا ندارد
سیاســی،  معاون  ایرنا: 
اجتماعــی  و  امنیتــی 
رضوی  خراسان  استاندار 
هیچ  اســتان  این  گفت: 
مشــکل و دغدغه ای در 
زمینه تولید اقالم، لوازم و 
تجهیزات بهداشتی مورد 
نیــاز برای مقابله با بیماری کرونا ندارد و حتی مازاد تولیدات در 

این زمینه را صادر می کند. 
حسن جعفری در نشست شورای اطالع رسانی خراسان رضوی 
در مشهد با اشاره به شایعه سازی برخی شبکه های ضد انقالب در 
فضای مجازی، افزود: دشمنان به دنبال بحرانی جلوه دادن اوضاع 
هستند که رسانه ها باید با دعوت مردم به آرامش واقعیت ها را به 

نحو شایسته به آنان اطالع دهند.
وی ادامــه داد: شــبکه های معاند هرازگاهی خدمات رســانی 
مجموعه های پزشکی را زیر سؤال می برند و با القای اینکه آمارهای 
ارائه شــده در خصوص ویروس کرونا از سوی مسئوالن صحت 
ندارد، در جامعه تنش آفرینی می کنند که شــورای اطالع رسانی 

وظیفه دارد در این زمینه اطالع رسانی شفاف داشته باشد.
وی گفت: شورای اطالع رسانی با ارائه ضعف هایی که ممکن است 
در حوزه بهداشتی وجود داشته باشد، خدماتی را که توسط جامعه 

پزشکی به مردم ارائه می شود را نیز اطالع رسانی کند.
جعفری افزود: در دو ماه گذشــته دســت کم 5۴ دستگاه تخت 
آی.سی.یو به تخت های درمانی خراسان رضوی افزوده شده است.

وی ادامه داد: ۲5 هزار تخت نقاهتگاهی نیز برای بیماران مبتال 
به کرونا در این استان طراحی شده که 5 هزار تخت از این تعداد 

آماده است.
وی گفت: همچنین ۳۰ پزشــک، ۲۰۰ پرســتار و هزار نیروی 
خدماتی به صورت داوطلبانه بــرای ارائه خدمت اعالم آمادگی 
کرده اند که در صورت نیاز دانشگاه علوم پزشکی، از این ظرفیت 

استفاده خواهد شد.

 وجود بیش از ۵4۷ 
فقره سند متعلق به 

شرکت پدیده و وجود 
بیش از ۱۲0 هزار 

سهامدار در سراسر 
کشور نشان از جایگاه و 
اهمیت این شرکت دارد
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قدس: تخریب بخش هایی از پیاده راه آیت اهلل طبسی در محدوده 
حرم مطهر که حدود دو سال از افتتاح آن می گذرد، واکنش هایی را 
به دنبال داشت و عده ای نگران تخریب دوباره در این معبر هستند 
و برخی هم دغدغه بروز مشکالت برای زائران در صورت بازگشایی 

حرم را دارند.
ماجرا مربوط به تخریب قســمتی از خیابان آیت اهلل طبســی در 
محدوده حرم مطهر اســت، خیابانی که5۰۰ متــر طول دارد و 
خیابــان آیت اهلل خزعلــی را به صحن غدیر حــرم رضوی وصل 

می کند. خیابانی که در 1۹ اسفند سال ۹۶ افتتاح شد.
حاال با گذشــت دو سال از زمان بهره برداری این معبر، در دو روز 
گذشته شــاهد تخریب بخش هایی از این معبر بودیم بر همین 
اســاس پیگیری خبرنگار ما از منابع آگاه حکایت از انجام برخی 

اصالحات دارد.
زمانیان، مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ثامن می گوید: هیچ 
تخریب جدیدی در این معبر صورت نگرفته و آنچه صورت گرفته 

در خود معبر بوده و هدف از آن رفع برخی نواقص است.
وی می افزاید: فرماندار مشهد در بازدیدی میدانی از محل در جریان 

امور قرار گرفتند که تخریب جدیدی صورت نگرفته است. 
از سوی دیگر نماینده سرمایه گذار پروژه پیاده راه آیت اهلل طبسی 
نیز می گوید: سازه اتصال موقت به صحن غدیر شروع به ناپایداری 
و ایجاد خطر کرده بود که مشاور و کارفرما دستور دادند تخریب 
شود و آن سازه اصلی که برای اتصال به سازه حرم است، اجرا شود.

محمدحسین روشنک، در گفت وگو با مشهد فوری اظهار می کند: 

در خیابان آیت اهلل طبسی بنا بود یک پل با مشارکت سرمایه گذار 
خارجی ســاخته شود، اما در سال ۹۶ با فشار و دستور شهرداری 
مشهد قسمت هایی از پل که هنوز آماده نشده و به حرم اتصال پیدا 

نکرده بود به صورت موقت پوشش داده شد. 
روشــنک می افزاید: قرار شد در ســال ۹۷ باقیمانده کار تکمیل 
شود و پروژه به بهره برداری کامل برسد، اما متأسفانه در سال ۹۷ 
شهرداری به دلیل مشکالتی نتوانست و این پروژه نیمه تمام ماند تا 
وقتی که آن اتصال موقت به سازه صحن غدیر شروع به ناپایداری و 
ایجاد خطر کرد که خود مشاور و کارفرما دستور دادند آنجا تخریب 
شود و آن سازه اصلی که برای اتصال به سازه حرم است، اجرا شود. 
وی ادامه می دهد: این موضوع درست است که شهرداری تعهدات 
خود را نسبت به پروژه و سرمایه گذار و آزادسازی مسیر اجرا نکرده، 
ولی مسدود شــدن فعلی هیچ ربطی به اختالف ها ندارد و برای 

حفظ ایمنی و ادامه اتصال پل این کار انجام شده است. 
وی تأکید می کند: مردم نگران نباشند تا پیش از بازگشایی حرم 
مطهر به گونه ای مسیر تردد مردم برای رفتن به حرم از روی پل 

فراهم می شود.

قدس پیگیری کرد

دالیل تخریب بخشی از خیابان آیت اهلل طبسی

پیگیریپیگیری

ســرور هادیان: هنــوز ۹ ســال از زندگی 
مشترکشان نگذشته که همســرش با عارضه 
ایســت قلبی دار فانی را وداع می کند. خانه دار 
و حاصل زندگی مشــترکش دو فرزند بود. یک 
زندگی آرام و بی دغدغه که ناگهان کاخ آرزوها 

ویران می شود.
مریم روشندل متولد 1۳5۴ در مشهد است. او 
که از سال ۸۹ هرسال جزو کارآفرینان زن نمونه 
معرفی می شــود، قصه زندگی اش که نشان از 
همت و تالش و صبر دارد را می توان بارها خواند 

و از آن درس گرفت.

از خانه داری تا کارگاهی بزرگس
مریم در گفت وگویی صمیمی با من، می گوید: 
همســرم راننده بود و مــن و فرزندانم کنارش 
زندگی خوبی داشتیم، اما فوت ناگهانی او موجب 
شد ماه ها در شوک این اتفاق بمانم. مدام کارم 
رفتن به مشاوره و روان شناس شده بود. مستأجر 
بــودم، به خودم که آمدم، دیــدم من مانده ام و 
دو فرزند و مسئولیت های بسیار. زن خانه داری 
کــه فقط تا کالس دوم راهنمایی درس خوانده 
بودم و به جز کار با چرخ سیاه خیاطی هیچ چیز 

دیگری به ذهنم نرسید.

شروعی جدیس
او می افزایــد: کالس خیاطی که رفتم، گفتم از 
همین ماه اول طوری خیاطی را به من آموزش 
دهید تا بتوانم هزینه هــای زندگی ام را تأمین 
کنم. مدیر آموزشگاه خیلی به من کمک کرد. 
از دوخت چادر رنگی و شــلوار راحتی شــروع 
کردم و ســفارش گرفتم و بعد از گذراندن دوره 
مقدماتی، کم کم همه هفت رشته تکمیلی در 

خیاطی را گذراندم. او حاال از روزهای ســخت 
گذشته برایم می گوید، از پسرش مجتبی که در 
حال حاضر ســال آخر دانشگاه است و آن زمان 
چهارم دبســتان بود و از مهسا دخترش که در 
مقطع کنکور و ورود به دانشگاه است و آن زمان 

پیش دبستانی بود.

تقسیم الطاف خداس
این کارآفرین پرتالش بیان می کند: همزمان با 
کار، دیپلمم را نیــز گرفتم و از پس هزینه ها و 
اجاره زندگی برآمدم. کم کم تولید مقنعه، دامن 
و شــلوار را هم به تولیدات قبلی ام اضافه کردم. 
احساس می کردم می توانم فعالیتم را گسترده تر 
کنم. دلم می خواســت به زنانی که در شرایط 
خودم هستند، کمک کنم. اگرچه امکان دوخت 
لباس مجلسی و کار مزون برایم فراهم بود، اما 
حاال نوبت من بود تا لطف و توانی که خدا به من 

داده بود را با بقیه تقسیم کنم.
او تصریح می کند: در این سال ها با آشنایی واحد 
خودکفایی توانســتم مبالغ ۳،۴ و15 میلیون 

تومان وام دریافت و کارگاهم را تجهیز و بزرگ تر 
کنم و از سال ۸۹ تا کنون هرسال به عنوان زن 
کارآفرین نمونه انتخاب می شوم و دو سال پیش، 

مجدد ۲۰ میلیون وام به من تعلق گرفت.

از کارگاه کوچک تا صادرات به س
کشورهای دیگر 

این بانوی پر تــالش در ادامه توضیح می دهد: 
حــدود ۲5 نفر خانم در کارگاهم مشــغول به 
کارهستند و از ســال ها قبل مشغول به تولید 
لباس های مختلف بیمارســتانی هســتم و در 
ایــن زمینه تا پیش از شــیوع بیماری کرونا به 
کشــورهای عراق، چین، امــارات و... صادرات 
لباس های بیمارســتانی را داشــتم، اما از زمان 
شــروع کرونا، تولیداتمان براساس تقاضا و نیاز 

جامعه خودمان است.

روزانه ۱0 هزار تا 40 هزار ماسک س
وی درخصوص میــزان تولید روزانه ماســک 
می گوید: در حــال حاضر روزانه تولید 1۰ هزار 

ماســک را داریم که گاهی بنا به نیاز جامعه و 
سفارش ها این رقم به ۴۰ هزار ماسک می رسد.

او که دانشجوی غیر حضوری در رشته مشاوره 
است، باوجود همه مشغله ها علت ادامه تحصیلش 
را اســتفاده درســت از وقت اعــالم می کند و 
می گوید: به اعتقاد من همه ما دارای توانمندی 
هستیم، اما باید آن را بشناسیم و تالش کنیم. 
هدفــم از ادامه تحصیل بــه خصوص انتخاب 
رشته مشــاوره آن اســت که خودم در بحران 
فوت همسرم بسیار نیاز به مشاوره داشتم، گاهی 
می دیدم هزینه آن باالست، از این رو این رشته 
را انتخاب کردم تا پس از پایان تحصیل به عنوان 
مشاور بتوانم به بچه ها و زوج های جوان کمیته 
امداد کمک کنم تا درگیر هزینه های مالی برای 
مشاوره نشوند.این مادر صبور توضیح می دهد: با 
تالش و کمک خداوند توانستم منزل و ماشین 
بخرم و خوشبختانه ماهیانه درآمدی بین ۷ تا 15 
میلیون تومان دارم، اما این داشته ها به واسطه 
تالش و لطف خداست و من سال ها از ساعت ۶ 
صبح تا 1۲ شب کار کردم. وی که درحال حاضر 
به علت کرونا در کارگاه 1۲۰ متری اش فقط پنج 
نفر مشغول به کارهستند تا فاصله اجتماعی و 
نکات بهداشتی رعایت شود، بیان می کند: ۲۰ 
کارگر دیگر در منزل مشغول به کار هستند تا 

نکات بهداشتی رعایت شود. 
مریم روشــندل که با برند »توس نگار« سال ها 
مشغول تولید لباس های بیمارستانی است، درباره 
چشــم انداز آینده می گوید: من درحال حاضر 
نیاز مالی ندارم، اما امیدوارم در سال های آینده 
کارخانه ای تأسیس کنم تا بیش از ۸۰ نفر از زنان 
سرپرست خانوار بتوانند مشغول به کار شوند و 

دغدغه تأمین مخارج زندگی را نداشته باشند.

گفت وگو با بانویی که ۱۰سال متوالی کارآفرین نمونه شده است

از خانه داری تا صادرات کاال

کار آفرینیکار آفرینی

 نقاش مشهدی آثار خود را •
به مدافعان سالمت اهدا کرد

بنائیان  ملیحــه  قدس: 
معلول شــدید جســمی 
حرکتــی مشــهدی آثار 
نقاشی خود را به مدافعان 

سالمت اهدا کرد.
این معلول مشــهدی در 
مراسمی آثار نقاشی خود را 

به پرستاران و پزشک های بیمارستان امام رضا)ع( مشهد اهدا کرد. 
در این مراسم که با حضور ملیحه بنائیان و مادرش در بیمارستان 
امام رضا)ع( برگزار شد، معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی 
خراســان رضوی گفت: باوجود اینکه جمعیت بسیاری در رابطه با 
ویروس کرونا مبتال بودند، اوضاع شهر از کنترل خارج و بحرانی نشد .

 کرونا، مصرف آب در روستاهای •
خراسان رضوی را ۱5 درصد افزایش داد

قدس: مصرف آب در روستاهای خراسان رضوی به دنبال شیوع 
بیماری کرونا به میزان 15 درصد افزایش یافته است. 

 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراســان  رضوی با اعالم 
این مطلب گفت: این افزایش مصرف آب روســتایی به دنبال 
حساسیت مشترکان نســبت به توصیه های بهداشتی و مقابله 
با ویروس کرونا رخ داده اســت. علوی یادآور شــد: پیش بینی 
می شــود نسبت به ســال گذشــته وضعیت بهتری به لحاظ 
آبرسانی در شهرها و روستاهای خراسان رضوی داشته باشیم. 
 وی اضافه کرد: با توجه به اینکه آب شرب خیلی از روستاهای 
خراســان رضوی از چشــمه، قنات و چاه های کم عمق تأمین 
می شود و بارندگی های اخیر تأثیر خوبی بر این منابع داشته، در 

مدیریت مصرف با مشکل کمتری مواجه هستیم.



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
مدیرکل سیاسی و تقسیمات کشوری 

خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:
هنوز گزینه ای برای تصدی فرمانداری •

کوهسرخ معرفی نشده است
رضاطلبی: مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات 
کشوری اســتانداری خراسان رضوی گفت: مصوبه 
دولت مبنی بر شهرستان شــدن کوهسرخ به دستگاه های 
اجرایی ابالغ و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز برای این 
شهرســتان اعتبارات مستقلی را برای سال جاری اختصاص 
خواهــد داد. محمدعلی نبی پور در گفت وگو با قدس آنالین 
اظهار کرد: فرماندار شهرســتان کوهسرخ در چند ماه آینده 
انتخاب خواهد شــد.وی تصریح کرد: زمان دقیقی برای این 
موضوع نمی توان مشخص کرد، زیرا فرایند آن باید از طریق 
وزارت کشــور دنبال شــود که با توجه به بحران کرونا این 
وزارتخانــه تأکید ویژه دارد که حداقل تــا پایان ماه مبارک 
رمضان هیچ گونه تغییری در فرمانداری ها و ســایر پست ها 
صورت نگیرد. نبی پور با بیان اینکه هنوز افرادی برای تصدی 
این پست به وزارت کشور معرفی نشده اند، ادامه داد:  پس از 
معرفی افراد، تأیید و گزینش آن ها از سوی وزارت کشور انجام 

و فرد انتخاب شده معرفی خواهد شد. 
وی تصریح کرد: مصوبه دولت مبنی بر شهرستان شدن این 
منطقه به دستگاه های اجرایی نیز طی هفته جاری ابالغ خواهد 
شد و با اعالمی که به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
شده، اعتبارات این شهرســتان امسال مستقل خواهد شد.

مدیــرکل سیاســی، انتخابــات و تقســیمات کشــوری 
خراسان رضوی افزود: از محل اعتبارات وزارت کشور نیز برای 
راه اندازی فرمانداری و بخشــداری های جدید این شهرستان 
ردیفی در نظر گرفته شده که به محض انتصاب و آغاز به کار 
فرماندار شهرستان، ابالغ و پرداخت آن صورت خواهد گرفت.

یک مسئول:
 سنگ های قیمتی توان ایجاد•

 اشتغال پایدار را در مشهد دارند
قدس: معــاون مدیرکل 
هماهنگی دســتگاه های 
اجرایی شهرداری مشهد 
در حاشیه جلسه کارگروه 
تخصصی طــال و جواهر 
گفت: شــهرداری مشهد 
طی تفاهم نامه ای توسط 

استاندار خراسان رضوی به عنوان معین اقتصادی شهرستان 
مشهد مشخص شده و در همین راستا مسئله یابی کردیم و 
یکی از مواردی که در شــهر احساس کردیم ظرفیت خوبی 
دارد، بحث طال و جواهر اســت که متوجه شــده ایم به این 
صنف با وجود ظرفیت باالیی که دارد، متأســفانه بی توجهی 
شده است.محســن داوودی افزود: در این جلسه بسیاری از 
صاحبنظران  مشکالت و دغدغه خود را مطرح کردند که قرار 
بر این شد تا اتاق فکر تخصصی تشکیل داده و به این صنف در 
راستای اختیارات و توانمندی های معین اقتصادی و شهرداری 
مشهد کمک کنیم.وی در تشریح اتاق های فکر تخصصی گفت: 
بازنگری در دستورات و مقررات، تأمین شبکه شتاب دهنده ، 
تعریف فضاسازی برای زیورآالت و تالش برای شناسایی بازار 
و حمایت از حلقه های مرتبط با آن، موضوعات این اتاق های 
فکر است و مقرر شد این جلسات کارگروه نیز تا رفع مسائل 
و مشکالت مطرح شده و رسیدن به اهداف پیش بینی شده 
در راستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی پایدار ادامه داشته باشد.

به کارگیری موتور چهارچرخ  برای •
آتش نشانی ویژه بافت پیرامونی حرم 

مدیرعامــل  قــدس: 
از مشــهد   آتش نشــانی 

به کارگیری یک دستگاه 
 ATV چهارچــرخ  موتور 
پیشرو با قدرت مانور باال 
بــرای اطفــای حریق در 
بافت  و  کم عــرض  معابر 

پیرامونی حرم رضوی در سازمان آتش نشانی مشهد خبر داد.
امیر عزیزی بــا بیان این مطلب گفت: این موتور که به عنوان 
پیشــرو در عملیات های اطفای حریق سازمان آتش نشانی در 
معابر کوچک، بازارها و بافت پیرامونی حرم رضوی بسیار کاربرد 
دارد، با همکاری دانشگاه فردوسی طراحی و تولید شده و این 
موتور قابلیت آن را دارد که در محل هایی با عرض کم و باریک 
و پرترافیک به سرعت در محل حادثه مستقر و عملیات اطفای 
حریق اولیه را انجام دهد که بازطراحی و تولید این وسیله نقلیه 
اقدام بسیار مناسبی برای امدادرســانی مطلوب تر به زائران و 

مجاوران بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا)ع( است.

راه اندازی دو کانکس ویژه نمونه گیری •
ویروس کرونا در بینالود

ایرنا: مدیر شــبکه بهداشــت و درمان طرقبه و شــاندیز از 
راه انــدازی دو کانکس ویژه نمونه گیری ویروس کرونا در این 
شهرســتان با حمایت نیکوکاران خبــر داد. دکتر فریدرضا 
صحی زاده افزود: اتاقک های نمونه گیری ویروس کرونا مجهز 
به  المپ یــو. وی و فیلتر و همچنین تدابیر حفاظتی برای 
پیشــگیری از انتقال ویروس به کارشــناس نمونه گیر و فرد 
مشکوک به بیماری هستند.وی ارزش این کانکس ها را ۲۰۰ 
میلیون ریال عنوان کرد که در  مرکز خدمات جامع سالمت 
شهید جمشیدیان شهرستان طرقبه و شاندیز مستقر شده اند.

یک مسئول خبر داد
کشف بیش از ۷ تن فراورده خام دامی •

غیرمجاز در بجنورد
رئیس شبکه دامپزشکی بجنورد از کشف 7 تن فراورده خام 
دامی غیرمجاز در این شهرستان در فروردین ماه سال جاری 

خبر داد.
دکتر رحیمی گفت: از مجموع ۶۳۸ مرکز تولید، نگهداری، 
حمل و عرضه فراورده های خام دامی این شهرستان، یک هزار 
و 44مورد بازرســی به عمل آمد کــه متعاقب آن ۲۵ مرکز 
متخلف شناســایی و 7هزار و 4۰1کیلوگرم انــواع فراورده 

غیرمجاز کشف و ضبط موقت شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی 
خراسان شمالی، وی افزود: از این مقدار ۲۲7 کیلوگرم آن پس 
از اخذ ۲1 نمونه و انجام آزمایش های الزم، غیرقابل مصرف 
تشــخیص داده شد و با رعایت موازین بهداشتی معدوم و به 

باقیمانده آن دستور مصرف مشروط داده شد.
رحیمــی ادامــه داد: همچنین در این خصوص ســه مرکز 
متخلف به مراجع قضایی معرفی شــدند که پرونده آنان در 

دست بررسی است.

پیک نیک پرکنی با چاشنی حادثه
 تخلیه ناایمن گاز مایع •

در منزل مسکونی حادثه آفرید
خبرنگاران:  باشگاه 
ســازمان  مدیرعامــل 
شهرستان  آتش نشانی 
روز  گفــت:  بیرجنــد 
در  منزلــی  گذشــته 
غفــاری 11  خیابــان 
بیرجنــد طعمه حریق 
شد. حســینی، مدیرعامل ســازمان آتش نشانی شهرستان 
بیرجند گفت: ســاعت 11:۲۳ ظهر روز گذشته یک منزل 
مسکونی واقع در خیابان غفاری 11 بیرجند دچار آتش سوزی 
شد.وی با بیان اینکه بالفاصله پس از اعالم حادثه به سازمان 
آتش نشانی دو تیم اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدند، 
افزود: علت این حادثه تخلیه ناایمن گاز مایع از سیلندر بزرگ 
به سیلندر کوچک بوده است. حسینی اظهار کرد: متأسفانه 
در این آتش سوزی چهار نفر دچار سوختگی شدند که سه نفر 
از آن ها سوختگی سطحی داشته اند و یک نفر دچار سوختگی 

با درصد بیشتری شده است.

 کشف ظروف سفالی•
و سکه های عتیقه در نیشابور

خبرنگار   - نیشابور 
فرمانده انتظامی  قدس: 
نیشــابور  شهرســتان 
فــردی  شناســایی  از 
و  خریــد  زمینــه  در 
و  عتیقه  اشیای  فروش 
کشــف ظروف سفالی 
و ســکه های قدیمی در این شهرســتان خبر داد.سرهنگ 
»حســین دهقانپور« با اعالم این خبر اظهــار کرد: در پی 
دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی در کار خرید و فروش و 
نگهداری غیرمجاز عتیقه  فعالیت دارد، پیگیری موضوع در 

دستور کار مأموران کالنتری 11 طالقانی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران تجســس کالنتــری 11 طالقانی پس از 
شناســایی مکان موردنظر به این مکان اعزام شــدند که در 
بازرســی از آن تعدادی ظروف سفالی و سکه های قدیمی را 
کشف کردند.وی خاطرنشان کرد: برابر نظر کارشناسان اداره 
میراث فرهنگی و گردشــگری شهرســتان نیشابور، ظروف 
ســفالی مربوط به دوره اســالمی و ســکه ها نیز مربوط به 

دوره های تیموری و ساسانیان است.
ســرهنگ دهقانپور تصریح کرد: اشیای کشف شده تحویل 

اداره میراث فرهنگی و یک نفر به مراجع قضایی معرفی شد.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی خبر داد
جمع آوری معتادان متجاهر در دستور کار•

معاون سیاسی،  ایسنا: 
اجتماعــی و امنیتــی 
استاندار خراسان شمالی 
از جمــع آوری معتادان 
متجاهر خراسان شمالی 
جاری  هفتــه  پایان  از 

خبر داد.
ولی اهلل حیاتی در کارگروه توسعه مشارکت های مردمی که 
دیروز در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در استان ۶4 
سازمان مردم نهاد مرتبط با موضوع موادمخدر داریم که آنان 
باید در عرصه پیشگیری، درمان و معتادان بهبودیافته، فعالیت 
جدی داشته باشند.وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت سمن ها 
برای مقوله مبــارزه با موادمخدر ظرفیتی ویژه و گامی بلند 

به سوی اجتماعی کردن موضوع مبارزه با موادمخدر است.
وی ادامه داد: در ســال ۹۸ حدود ۲۲ هزار معتاد بهبودیافته 
داشتیم که هنر همه دستگاه های اجرایی، ادارات و سمن ها 
این است که اجازه ندهیم دوباره معتادان بهبودیافته بار دیگر 
به چرخه اعتیاد برگردند بلکه باید برنامه ریزی شــود تا آنان 

به مسیر زندگی اشتغال و بازگشت به جامعه هدایت شوند.
وی افزود: برای حل مشکالت و بهبود فعالیت های سازمان های 
مردم نهاد نیز با حضور مسئوالن متولی امر و سمن ها نشست 
هم اندیشی برگزار شود.حیاتی گفت: شورای هماهنگی مبارزه 
با موادمخــدر در ســطح کالن و اســتان تفاهم نامه هایی با 
دســتگاه های مجری مانند آموزش و پرورش، اداره کل ورزش 
و سازمان بهزیســتی دارد که اجرای این تفاهم نامه ها باید بر 
مبنای اولویت های استان باشد.وی تصریح کرد: با اولویت بندی 
و با بهره مندی درست از اعتبارات اندک موجود می توانیم نقاط 
آلوده اولویتدار را ســاماندهی کنیم. معاون سیاســی استاندار 
خراسان شمالی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در استان 4۰۰ 
معتاد متجاهر داریم که از روز پنجشــنبه گذشته جمع آوری 
آنان براساس دستورعمل های بهداشتی انجام می شود و سازمان 
بهزیستی اســتان به عنوان متولی امر باید امکانات موردنیاز 
نیروی انتظامی و دانشگاه علوم پزشکی را فراهم کند.وی بیان 
کرد: باید از عرضه موادمخدر جلوگیری شــود که تحقق این 
هدف تنها با قوه قهریه امکان پذیر نیست و باید با اطالع رسانی 
توسط رسانه ها و حضور کارشناسان مجرب در صدا و سیمای 

استان، رویکرد مردم برای استفاده از موادمخدر کاهش یابد.

ســازمان صمت  اعالم  طبق  عقیل رحمانی: 
استان، کشتارگاه صنعتی مشهد دست به تخلف 
گران فروشی یک میلیاردی زده و از سوی دیگر 
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت دامی مشهد 
از پشت پرده کشتار دام و وارد آمدن خسارت به 
مالکان دام که موجب افزایش قیمت گوشت در 

بازار می شود، پرده برداشت. 

اتحادیه: گوشت گران نیست، بی تدبیری س
وجود دارد!

باقری، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت دامی 
مشهد به پشت پرده ماجرای عدم کاهش قیمت 
گوشــت اشــاره و دراین زمینه به قدس گفت: 
عواملی که موجب افزایش نرخ گوشت قرمز در 
سطح شهر مشهد می شود چندین بعد دارد که 
شــاید مردم از آن خبر نداشــته باشند. اگر این 
ایرادات در کشتارگاه صنعتی مشهد برطرف شود 
و به مالی که ما برای کشتار تحویل آن ها می دهیم 
آسیب نرســد، قیمت هر کیلو گوشت بین ۸ تا 
1۰هزار تومان و در مواقعی شاید بیشتر از این رقم 
کاهش پیدا کند. وی تصریح کرد: برای آنکه مردم 
بدانند چه بالیی سر دام زنده ما می آید و ما آخر 
مجبور می شویم به خاطر آن خسارت ها قیمت 
گوشــت را باالتر ببریم، این نکات در خور اشاره 
اســت، پس دقت کنید که گوشت گران نیست، 
 بی تدبیری های موجود در مســیر کشــتار و ... 

موجب گران شدن آن می شود.

دام را تشنه سر می برند!س
باقری به نکته ای تأسفبار در کشتارگاه صنعتی 
مشهد اشاره و در این زمینه عنوان می کند: دامی 
که در طول مدت عمرش آب شــرب و شیرین 
خورده و در جای ســرد و دمای مناسب پرورش 
داده شــده، یکباره به محلی منتقل می شــود 
که بوی وحشــتناکی دارد )گاش( و آب شــرب 

باکیفیتی هم برای خوردن دام وجود ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت دامی مشهد 
عنوان کرد: حیوان زبان بسته را از زمان بارگیری 
تا رسیدن به خط کشتار)حدود1۶ ساعت( تشنه 

نگه می دارند و بعد  سر آن را می زنند.
حاال سرزنی شد، شــارع مقدس در اسالم به ما 
می گوید پس از ســر بری و جان دادن دام، باید 
گردن و سر حیوان با هم شسته شود تا پاک شود، 
کجای کشــتارگاه صنعتی مشهد این عملیات 
صورت می گیرد؟ آنجا بدون شستن سر را از بدن 
حیوان جدا می کنند)کله کردن(، چون سر حیوان 

را نشسته اند این کار دارای ایراد شرعی است.

سالخ ها پوست را نابود می کنندس
باقری بیان کرد: بنده اعتقاد دارم یک فرد سالخ 
مانند یک نقاش حرفه ای باید دارای هنر باشــد. 
به مدیران کشتارگاه صنعتی بارها گفته ایم این 
سالخی را که شما به کشتارگاه آورده ای حرفه ای 
و کننده کار نیست، پاسخ می دهند که یک وجب 

جا را می خواهد برای ما پوست بکند!
یکی از قدیمی های صنف ما تعریف می کرد چند 
ســال پیش برای تحویل پوست دام، پیش یکی 
از تجار شــناخته شده پوســت رفته بود که در 
آنجا یک نفر آلمانی را در حال تســت و بررسی 
محموله ای از پوست  می بیند. او مشاهده می کند 
که تاجر خارجی برخی از پوست را کنار می اندازد 
و تعدادی را هم انتخاب می کند، وقتی دلیل این 
کار از او که به زبان فارسی هم مسلط بود پرسیده 
شد، عنوان می کند: بهترین پوست دنیا در ایران 
و بهترین پوست ایران را بجنورد و خراسان بزرگ 
دارد، اما اکثر این پوست ها کارد خورده )زخمی( 
است و کیفیت ندارد. فرد تاجر که خود را نماینده 
مرسدس بنز معرفی کرده بود، سال های بعد دیگر 

برای خرید پوست به ایران نیامد.
این ماجرا را عنوان کردم تا بگویم عدم اســتفاده 
از نیروی متخصص چه بالیی ســر پوســت دام 
کــه ارزش صــادرات و ارزآوری دارد، مــی آورد. 
متأسفانه در حال حاضر هم این شیوه ادامه دارد 
و موجب شــده تا تجار داخلی هر پوست را که 
1۰۰هزارتومان قیمت دارد را با پایین ترین قیمت 
)گاهی نصف قیمت( از ما خریداری و در صنعت 

سطح دو و سه از آن استفاده کنند.

پول کوتاهی از جیب مردم می رودس
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت دامی مشهد 
گفت: خوب بعد از سرزنی، باد کردن الشه دام هم 
روش خاصی دارد. باید باد مالیم باشــد، اگر غیر 
این باشد و با فشار باد زیرپوست برود احتمال دو 
پوسته شدن زیاد می شود و زمانی که می خواهیم 
پوست را جدا کنیم هم مقدار زیادی گوشت روی 

پوست می ماند و به الشه صدمه زده می شود.
پس از باد کردن، در بقل زنی هم دچار مشــکل 
هستند. همچنین در زمان جدا کردن پوست دنبه 
باید فرد هنرمند باشد، چرا که اگر این گونه نباشد 
مقدار زیادی شلحه روی پوست دنبه باقی می ماند 

و شاید بتوان گفت در هر دام حدود ۳۰۰ تا 4۰۰ 
گرم دنبه روی پوست باقی می ماند که سرجمع 
آن روی کل دام ها ارزش ریالی زیادی دارد. آقایان 
می گویند این دنبه به همراه پوست دنبه معدوم 

می شود، درحالی که ما این اعتقاد را نداریم!
طبیعی اســت هر چه زیان مــا در این فرایند 
بیشتر شود، قیمت گوشــت گران تر می شود و 
مــا نمی توانیم از جیب خودمــان جور بی دقتی 

نیروهای کشتارگاه را بکشیم.
هنگامی کــه می خواهیم جیگر بــره را بیرون 
بکشــیم، تجربه  به ما ثابت کرده اگر دام قبل از 
کشته شــدن آب فراوان خورده باشد، این عضو 
بزرگ تر، درشــت تر و باکیفیت تر خواهد بود که 

متأسفانه این کار در کشتارگاه 
مشهد صورت نمی گیرد.

وی عنــوان کرد: مــا کاالی 
دیگری داریم به اســم »پی«، 
پرسش ما از مســئوالن این 
اســت که آیا ایــن محصول 
خوردنی اســت یــا خوردنی 
نیست؟ اگر نیست چرا در دیگر 
اســتان ها و حتی مشهد روی 
ســیخ های جیگر وجود دارد، 
چرا می گویند خوراکی نیست؟

چرا باید این پی را برای مصرف 
صابون سازی از چرخه خارج کنیم آن هم باقیمت 
کمتر، برخی بره هــا تا ۶ کیلوگرم پی دارند، اگر 
این محصول هم درست فرآوری و استفاده شود 
در کاهش قیمت تمام شده گوشت تأثیر فراوانی 

دارد.
قیمتی که ما الشه دام را می خریم حدود ۸۰ هزار 
تومان است، این نیست که دنبه را به یک قیمت و 

الشه را به قیمتی دیگر به ما بفروشند.

مناقصه های مشکوک س
باقــری که ماجرای فروش پی را هم مشــکوک 
می داند در این باره عنوان کرد: جالب است که پی 
را برای مناقصه جایی می برند که همیشه سه نفر 
خریدار با هم رقابت می کنند. وقتی پشت پرده آن 
را نگاه می کنی متوجه می شوی همه با هم شریک 
هستند و آمده اند تا پی ها را به پایین ترین قیمت 

خریداری کنند!
در بدن حیوان ذبح شــده چهار رگ حرام وجود 
دارد که باید گرفته شود و متأسفانه عدم نیروی 
کافی در محل موجب شــده این کار به درستی 
صورت نگیرد.حتی موقعی که سر سینه حیوان 
را پوست می کنند حدود ۵۰ تا 1۰۰ گرم چربی 
به پوست می چسبد و از بین می رود. خوب است 
بدانید بهترین آالیش دامی چه از نظر دام سنگین 

و چه سبک در کشور، متعلق به مشهد است.
بهترین بره پروار کشــور با میانگین وزنی باال در 
مشهد کشتار می شــود آن هم به خاطر وجود 

رستوران های فراوان است.
در کلــه و پاچه هم وضع خوبــی نداریم و این 
درحالی اســت که بهترین کیفیــت کله و پاچه 
ایران بازهم در مشهد است. بارها شده به خاطر 
عدم دقت کافی محموله های کله و پاچه ارسالی 
به دیگر نقاط کشور برگشت خورده است، چرا که 
وقتی مشتری می بیند روی کله و پاچه مو و غدد 
چرکی باقی مانده، بهداشت کافی رعایت نمی شود 
و... رغبتی برای خرید آن ندارد. این موارد موجب 
شده که کله و پاچه سنگین مشهد در مقایسه با 
دیگر نقاط کشور ۳۰ هزارتومان هم از میانگین 

قیمتی پایین تر باشد.

پیش سردی که دام را آب می کندس
باقری در تشریح دیگر مشکالت کشتار هم اظهار 
کرد: این همه مشــکالت به کنار، وقتی الشه به 
قسمت پیش سرد منتقل می شود به خاطر شرایط 
نگهداری نامناسب، مانند یک سالن برای تمامی 
کشــتار روز، نبود مه پاش)حفظ رطوبت الشه و 
جلوگیری از تیره شــدن گوشت( و... حدود ۸۰۰ 
گرم از وزن الشه کم می شــود. بروید و بررسی 

کنید کجا این گونه است.
خوب شما حســاب کنید با آسیبی که به دنبه 
و گوشت می رســد حدود یک کیلو و ۲۰۰ گرم 
دراین مرحله از وزن الشــه کم شــده، در کله و 
پاچه حدود ۵۰ هزارتومان، در پوست بین ۳۰ تا 
 ۵۰ هزارتومان و در مصرف داخلی که ســرجمع

۲۰۰ هزار تومان در هر الشــه به ما خســارت 
می خورد. خوب اگر مســائل گفته شده رعایت 
می شــد هر کیلو گوشت گوســفندی حدود ۸ 

هزارتومان ارزان تر به مردم فروخته می شد.
اجزای حرام را هم که سال هاست از ما می گیرند 
و می فروشند و هزینه آن را که باید چند میلیارد 
تومان شده باشد، نمی دانیم سر از کجا در آورده 
اســت، در حالــی که ســال 
گذشــته دســتوری از سوی 
مســئوالن صادر شد که باید 
هزینه آن را از هزینه کشــتار 

کم کنند.
وی گفت: وقتی در کشتارگاه 
به ماجرا اعتــراض می کنیم، 
پاسخ مسئوالن این است که 
می توانیــد دیگر در این محل 
کشتار نکنید! حاال شما ببینید 
وقتی بیشتر از یک کشتارگاه 
در مشهد وجود ندارد، ما باید 

چه کنیم؟
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت دامی مشهد 
گالیه ای از افزایش قیمت کشــتار داشــت و در 
این زمینه عنوان کرد: متأســفانه از ابتدای سال 
هزینه کشتار را افزایش عجیبی داده اند، هرچه به 
مسئوالن کشتارگاه گفته ایم بیایید بگویید مبنای 
این کار چه بوده، پاسخی دریافت نکرده ایم. عالوه 
براین از ما هزینه جمع آوری آالیش هم می گیرند، 
این درحالی است که تمام هزینه ها در رقم  کشتار 

دیده شده است. 
متأسفانه هر چیزی که در حین مراحل کشتار 
موجب کاهش قیمت تمام شده هر کیلو گوشت 
می شــده، آقایان مســئول با بی تدبیری از بین  
برده اند.طبق قانون باید کشــتارکنان و فعاالن 
فراورده هــای دامی و آالیش پیش از شــروع به 
فعالیت به اتحادیه مراجعه کنند و مجوز فعالیت 
دریافت کنند که متأسفانه کشتارگاه زیربار این 

موضوع نمی رود.

پول بده دوربین چک کن!س
باقری به موضوع عجیب دیگر هم اشــاره کرد و 
در این زمینه گفت: بارها اتفاق افتاده که دام یک 
نفر با دیگری عوض شــده، وقتی برای بررســی 
دوربین ها به حراست کشتارگاه مراجعه می کنیم 
در ازای هر بازبینی ۵۰ هزارتومان هزینه دریافت 

می کنند، کجای قانون این کار مرسوم است؟
طبق بررســی های ما این افزایش قیمت هزینه 
کشتار هم غیرقانونی است و دستگاه های متولی 

باید موضوع را بررسی کنند.

 سازمان صمت:س
 افزایش قیمت حساب  وکتاب دارد

پس از مطرح شــدن ماجرای افزایش غیرقانونی 
هزینه کشتار در کشتارگاه صنعتی مشهد، موضوع 
را از کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان 
صمت استان پیگیری کردیم که مهدی مقدسی 
در واکنش به این ماجرا گفت: در خصوص کاالها 
و رعایت قیمت ها و جلوگیری از افزایش غیرقانونی 
آن، همیشه مردم از دستگاه های نظارتی انتظارات 

  بحقی دارند.
وی تصریح کرد: همه می دانند وقتی بارش خوبی 
در سال صورت گرفته و دولت افزایش قیمتی در 
واردات نهاده های دامی نداده و همچنان حمایت 
صورت می گیرد تا افزایش قیمت نهایی نداشته 
باشیم، هیچ کس انتظار باال رفتن قیمت لحظه ای 
گوشــت قرمز را ندارد. اگر هم  قرار است قیمت 
گوشــت قرمز افزایش داشته باشد باید منطقی 

پشت ماجرا باشد.

مهدی مقدسی در تشــریح انواع قیمت گذاری 
کاالیــی هم عنوان کــرد: از همیــن رو برخی 
کاالها قیمت مصوب دارنــد، برخی هم قیمت 
ارشــادی و برخی هــم قیمت آن بــه صورت 
کارشناسی مشخص می شود، پس به هیچ عنوان 
قیمت گــذاری روی کاالها از ایــن دایره خارج 

نیست.
در گوشــت قرمز هم همین شرایط حاکم است. 
در شهر مشهد یک کشتارگاه صنعتی وجود دارد 
و از کسی که صاحب مال و یا خریدار دام است، 

مبالغی را بابت خدمات کشتار دریافت می کنند.
این مبالغ از ســنوات قبل هم وجود داشته که 
در فضای توافقی دوطرفه ای شکل می گیرد که 
معموالً پس از تصویب ســتاد تنظیم بازار و... با 

نظارت دستگاه های متولی اجرا می شود.

بی توجهی به مصوبه ستاد تنظیم بازارس
کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت 
استان تصریح کرد: هیچ وقت خودسرانه افزایش 
قیمت کشــتارگاهی نداشــته ایم، اما متأسفانه 
بررســی های ما نشــان می دهد از ابتدای سال 
جاری کشتارگاه صنعتی مشهد هزینه خدمات 

کشتارگاهی را افزایش داده است. 
از سوی دیگر کمیســیون تنظیم بازار استان و 
کارگروه های مربوط در ۲۳ فروردین ماه گذشته 
به محض اطالع از این ماجرا در بند ۹ صورتجلسه 
مصوب کردند که کلیه کشــتارگاه های استان تا 
اطالع ثانونی حق هیچ گونــه افزایش قیمت در 
خدمات کشتارگاهی را ندارند، برهمین اساس تیم 

بازرسی به موضوع ورود کرد.

گران فروشی یک میلیاردی کشتارگاه س
وی گفــت: از همین رو با توجه به اینکه مجری 
برخورد بــا این گونه تخلفات ســازمان صمت 
اســت، موضوع به صورت دقیــق مورد تحقیق 
کارشناسان قرار گرفت و مشخص شد از ابتدای 
سال تا امروز در کشتارگاه صنعتی مشهد با توجه 
به مالک عمل که قیمت ســال قبل بود، هزینه 
کشــتار را از حدود هر رأس ۲۶هزار تومان به دو 
برابر افزایش داده اســت. بر همین اساس در این 
کشتارگاه حدود یک میلیارد و ۲۲ میلیون تومان 
تخلف گران فروشی صورت گرفته است. در ادامه 
پرونده این تخلف هم تنظیم و برای رسیدگی به 
تعزیرات حکومتی ارسال شد. اگر این مسیر ادامه 
داشته باشد بازهم برای این واحد پرونده تخلف 
خواهیم زد.مقدســی بیان کرد : پیش از برخورد 
قانونی متن مصوبه ستاد تنظیم بازار به آن ها اعالم 
شد، اما پس از آن گزارش هایی به دست ما رسید 
که نشان می داد متولیان امر از این مصوبه تبعیت 

نکردند و مسیر خودشان را ادامه می دهند. 
وقتی تنظیم بازار اعــالم می کند نباید افزایش 
قیمتی داشــته باشیم و کشــتارگاه این کار را 
می کند، آن فردی که دام را برای کشتار به محل 
می برد، افزایش قیمت صورت گرفته را از جیب 
خودش پرداخت نخواهد کرد و آن را از تک تک 
مردم شهر، بنده و شما خواهند گرفت. این گونه 
اســت که ما در ادامه خواهیم گفت چگونه شد 
که قیمــت دام زنده کاهش پیدا کرد، اما قیمت 
گوشــت در بازار ثابت مانده است، یکی از دالیل 

همین است.

حاشیه سازی با نام گروه سوم کاال و خدماتس
کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت 
گفت: متأسفانه برخی در این میان مدعی هستند 
که کشتارگاه ها جز گروه ســوم کاال و خدمات 
هســتند و عمالً قیمت گذاری توسط خودمان 
صورت می گیرد، این موضوع را رد نمی کنیم، ولی 
اگر گروه ســوم کاالیی هم باشیم به معنای رها 
شــدن قیمت نیست، به معنای اعالم نرخ است. 
واحد تولیدی نرخ تمام شده را اعالم کند و تأیید 
این نرخ توســط کارشناسان و مسئوالن متولی 
خواهد بود، نه اینکه خودمان قیمت بدهیم و از 

صبح روز بعد افزایش قیمت را اعمال کنیم.

اتحادیه فروشندگان گوشت دامی مشهد از ناگفته های کشتار دام می گوید

گران فروشی یک میلیاردی در کشتارگاه صنعتی 

حیوان زبان بسته را از 
زمان بارگیری تا رسیدن 

 به خط کشتار
)حدود16 ساعت( تشنه 
نگه می دارند و بعد  سر 

آن را می زنند

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
سامانه بارشی جدید در خراسان رضوی •

قدس: سامانه بارشی جدیدی از روز پنجشنبه این هفته در 
استان خراسان رضوی فعال و بیشتر نیمه شمالی استان را فرا 
می گیــرد. این بارش ها به صورت رگباری و پراکنده همراه با 
وزش باد شدید پیش بینی شــده اند.برای امروز جوی آرام و 

بدون بارش همراه با روند افزایش دما پیش بینی شده است.
قوچان با کمینه دمای 7درجه سلسیوس و تایباد با بیشینه 
دمای  ۳1 درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرم ترین 
شهرستان های خراسان رضوی در ۲4 ساعت گذشته بوده اند.

بیشترین شدت وزش باد در این مدت در شهرستان بجستان  
با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.

هوای امروز مشهد هم صاف تا کمی  ابری بعدازظهر افزایش 
ابر و سرعت وزش باد پیش بینی شده است.
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چرا مدیریت ها این قدر ضعیف است؟س
در رابطه با مطلب ماجرای گران فروشی 44۰تن 
میوه؛ واقعاً جای ســؤال است چرا مدیریت ها 
این قدر ضعیف است که افراد سوءاستفاده گر 
باز هم این گران فروشی ها را تکرار می کنند؟   

۹۱5...۹۱36

چرا اجازه چنین تخلفاتی را می دهند؟س
یک ساختمان در)حر۵۸( در حال ساخت 
اســت که عقب نشــینی مصوب را رعایت 
نکرده، چرا شــهرداری ناحیــه۳ منطقه۶ 

اجازه چنین تخلفاتی را می دهد؟
۹3۷...۸۷25 

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ



خبرخبر خبرخبر

 آزادی ۱۹ زندانی •
در شب های ماه رمضان

مدیــرکل  اصفهــان: 
اســتان  زندان هــای 
آزادی ۱۹  از  اصفهــان 
زندانی در ۹ شب اول ماه 
رمضان خبر داد و گفت: 
مقام معظم  با دســتور 
رهبری مبلغ ۱۲میلیارد 

و ۲۷۴ میلیــون و ۲۰۰ هزار ریــال در قالب کارت هدیه به 
خانواده زندانیان نیازمند استان اصفهان اهدا شد. 

اســداهلل گرجی زاده اظهار کرد: یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون 
تومان از بدهی این زندانیان توسط ستاد دیه، خیران و مردم 
پرداخت شــده و مابقی بدهی به مبلــغ ۹۰۰ میلیون تومان 

گذشت شاکی بوده است.

۷۶ درصد از ظرفیت سدهای کشور •
آبگیری شد

مرکزی: وزیر نیرو گفت: 
ظرفیت  از  درصــد   ۷۶
مترمکعبی  میلیارد   ۵۱
پشت ســدها و مخازن 
آبــی کشــور امســال 
آبگیری شده  که سرمایه 

ارزشمندی است.
رضا اردکانیان در جمع خبرنگاران در اراک افزود: سهم خالی 
کنونی ظرفیت ســدها و مخازن ذخیره آب کشور به منظور 

کنترل سیالب هاست.
وی ادامه داد: بیش از ۵۰ تاالب عمده کشــور از جمله تاالب 
بین المللی هامون بر اثر بارش های سال آبی جاری سیراب شده 

و شرایط مناسبی دارند.
وی افزود: حجم بارش  نســبت به متوسط ۵۰ سال گذشته، 
۳۵ درصد افزایش یافته است و در قیاس با مدت مشابه سال 

گذشته ۷ درصد کاهش دارد.

 طرح ترافیک فعالً در تهران •
اجرا نمی شود

تهران  استاندار  تهران: 
گفت: با توجه به ضرورت 
اجتماعی  فاصله گذاری 
حمل ونقل  وســایل  در 
لغو  اســتمرار  عمومی، 
طرح ترافیــک ضرورت 
اجــرا  فعــالً  و  دارد 

نمی شود، چراکه در این زمینه باید با احتیاط برخورد کرد.
محسنی بندپی در ادامه با اشاره به وضعیت استفاده از ماسک 
در مترو، گفت: پیش از الزام استفاده از ماسک در مترو، بیش از 
۴۶ درصد مسافران و با توجه به الزام ستاد ملی مقابله با کرونا 
بیش از ۹۵ درصد مسافران از وسایل حفاظت فیزیکی از جمله 
ماســک و دستکش استفاده می کنند که نشان از همراهی و 

مشارکت مردم برای مقابله با این بیماری دارد.

 ۵۴ درصد زندانیان آذربایجان شرقی •
در مرخصی هستند

کل  رئیــس  تبریــز: 
دادگســتری آذربایجان 
شرقی گفت: هم اکنون 
مجموع  از  درصــد   ۵۴
زندانیان این اســتان در 

مرخصی به سر می برند.
موســی خلیل اللهی در 

جلسه هم اندیشی جشن گلریزان اســتان، افزود: از مجموع 
تعداد زندانیان ترخیص شده نیز ۲۰ درصد مشمول مرخصی 
پایان دوران حبس شــدند و دیگر به زندان های اســتان باز 

نخواهند گشت.
وی اظهــار کرد: از آنجایی که وجود تجمع یکی از علل اصلی و 
مهم شیوع ویروس کروناست و زندان نیز جزو مکان های پرتجمع 
به شمار می رود، با اعطای مرخصی و آزادی مشروط تعدادی از 

زندانیان، از این تجمع ها تا حد زیادی کاسته شده است.

 آلودگی آب شرب اهواز به وبا •
صحت ندارد

اهواز: فرمانداری شهرســتان اهــواز در اطالعیه ای آلودگی 
آب اهــواز به وبا را تکذیب کرد و خواســتار برخورد با عوامل 
انتشاردهنده این مطلب نادرست شد. فرمانداری اهواز اعالم 
کرد: پیرو خبری مبنی بر آلودگی آب اهواز به وبا، این موضوع 
نادرســت است، زیرا آب آشــامیدنی به صورت روزانه توسط 

عوامل بهداشت کنترل می شود.
در این اطالعیه با تأکید بر اینکه از شهروندان گرامی درخواست 
می شود به شایعه هایی از این قبیل توجه نکنند، آمده است: 
فرمانداری اهواز عوامل انتشاردهنده این خبر دروغ که موجب 

نگرانی مردم شد را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد.

 توزیع ۵۵هزار بسته معیشتی•
 در رزمایش مواسات گیالن

سازمان  رئیس  گیالن: 
بسیج ســازندگی سپاه 
اشــاره  با  گیالن  قدس 
به زمــان توزیع مرحله 
دوم بسته های معیشتی، 
گفت: توزیــع ۵۵ هزار 
در  معیشــتی  بســته 

رزمایش مردمی مواسات، همدلی و کمک مؤمنانه در مرحله 
دوم انجــام می شود.ســرهنگ احمد ابراهیمی در نشســت 
خبری روز بسیج سازندگی، اظهار کرد: این سازمان بر اساس 
احساس نیاز جامعه و با رویکرد فعالیت جوانان در حوزه های 

محرومیت زدایی و سازندگی تشکیل  شده است.
وی با اشــاره به اینکه گروه های جهادی در ۶ عرصه به مردم 
اســتان فعالیت های جهادی ارائه می دهند، گفت: کشاورزی، 
بهداشت و درمان، عمرانی، آموزشی و فرهنگی از عرصه های 

فعالیت گروه های جهادی است.

ساخت ۴هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی •
برای فرهنگیان فارس

فارس: مدیرکل آموزش 
و پرورش اســتان فارس 
اعالم کرد: طی دو سال 
تعداد ۴هزار و ۵۰۰ واحد 
مسکونی ویژه فرهنگیان 
این اســتان ساخته  در 

خواهد شد.
دکتر فرهاد اسماعیلی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به 
اینکه ســاخت واحدهای مسکونی ویژه فرهنگیان در قالب 
یک طرح ملی انجام می شود، تالش می کنیم تا با هم افزایی 
و در اختیار گذاشتن امکانات موجود نظیر زمین مناسب، به 

تحقق و گسترش این مهم کمک کنیم.
وی افزود: از مجموع ۴هزار و ۵۰۰ واحد پیش بینی شده، هزار 
واحد در شــهر شیراز و مابقی نیز در سایر نقاط استان فارس 

ساخته خواهد شد.

بازگشت۴۰ واحد تولیدی و کارآفرینی •
به چرخه تولید 

اردبیــل: رئیــس کل 
اســتان  دادگســتری 
اردبیل گفت: با تالش و 
پیگیری کمیته حمایت 
قضایی در یک سال اخیر 
بیش از ۴۰ واحد تولیدی 
و کارآفرینی در استان به 

چرخه فعالیت مجدد بازگشتند.
ســیدناصر عتباتــی در جلســه کمیته حمایــت قضایی 
از ســرمایه گذاری، ضــرورت احیای واحدهــای تولیدی 
نیمه تعطیل و تعطیل شــده را یادآور شد و افزود: در این 
باب آنچه مهم به نظر می رســد انســجام در برنامه ریزی 
مســئوالن دولتــی و همراهی بخــش خصوصی که خود 
عاملی برای تحقق شــعار سال و توجه به رشد و بالندگی 

بهره وری است.

آفت ملخ مراکشی در مراتع مراوه تپه •
مهار شد

مدیر  گنبــدکاووس: 
مراوه تپه  جهادکشاورزی 
گفت: با اقــدام به موقع 
تیم های کارشناســی و 
همراهــی و مشــارکت 
آفت  جوامــع محلــی، 
موسوم به ملخ مراکشی 

در مراتع این شهرستان مرزی مهار شد.
سلیمان محمدی اظهار کرد: عملیات شناسایی کانون های آفت 
ملخ مراکشــی و مبارزه شیمیایی با آن از نیمه دوم فروردین 
امسال در 8 هزار هکتار از مراتع روستاهای »بهارمیدان، بارُکر، 
یکه چنار، چناران، دیکلی داش، شورجه باال، بابا شملک، سلمه 
لی و گینگ جای« مراوه تپه توسط ۱۰ تیم از جهاد کشاورزی 

آغاز شد.
وی افزود: شناســایی و مبارزه شــیمیایی بــا آفت ملخ 
مراکشــی در مرحله دوم تا سطح ۱۵ هزار هکتار از مراتع 
مراوه تپــه افزایش یافت که در نهایــت موفق به مهار این 

آفت شدیم.

 شمار قربانیان الکل در فارس •
به ۱۰۲ نفر رسید

فــارس: مدیــر مرکز 
فوریت های  و  حــوادث 
اســتان  پزشــکی 
تعداد  گفــت:  فــارس 
از  ناشــی  جان باختگان 
مسمومیت الکلی در این 
استان تا صبح سه شنبه 

۱۶ اردیبهشت به ۱۰۲ نفر رسید.
محمدجواد مرادیان عنوان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تا صبح 
شانزدهم اردیبهشــت، 8۷۵ نفر به علت مسمومیت با الکل 
صنعتی به مراکز درمانی اســتان مراجعه کرده اند که از این 

تعداد ۷۷۳ نفر تحت درمان قرار گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون ۱۲ نفر از کسانی که بر اثر مصرف 
الکل مســموم شــده اند بستری و ســه نفر از آنان در بخش 

مراقبت های ویژه هستند.

صیادان جنوب خواستار برخورد جدی با غارتگران دریا هستند

صید و صیاد در تور کشتی های صنعتی 
دارای ۲۲  هرمــزگان  اســتان  بندرعباس: 
بنــدر صیادی و ۳۹ مرکز تخلیه صید اســت 
کــه با برخــورداری از ۴ هــزار و ۵۰۰ فروند 
شــناور صیادی و ۳۱ هزار صیاد، فعالیت های 
گســترده ای برای حفاظت از منافع صیادان و 

ذخایر آبزیان دارد.
بنا بر آمار مســئوالن شیالت هرمزگان با تالش 
صیادان بیــش از ۳8 درصد از صید انواع آبزیان 
کشور در این استان صورت می گیرد، اما این روزها 
نه تنها کرونا سایه ســنگینی بر صید و صیادی 
گذاشته، بلکه باز هم داستان تکراری صید ترال 

موجب اعتراض بسیاری از صیادان شده است.

سفره دریا کوچک شده استس
حمزه رسولی یکی از صیادان محلی می گوید: 
متأسفانه با وجود اینکه سال ها تمامی صیادان 
به شــیوه های مختلف اعتــراض کردند و برای 
مسئوالن نامه نوشتند که کشتی های ترال تمام 
سفره این منطقه را زیرورو کرده و به ذخایر ماهی 
ضرر رساندند، اما بازهم این کشتی ها همچنان به 

صید ماهیان در این منطقه ادامه می دهند.
وی بابیان اینکه بســیاری از لنج های میناب، 
سیریک و صیادان مهاجر سیستان و بلوچستان 
در این منطقه تردد دارنــد، اظهار می کند: از 
همین بابت از مســئوالن درخواست داریم با 
جدیدت بیشــتری برای جلوگیــری از صید 
صنعتی اقدام کنند. وی عنوان می کند: متأسفانه 
آن قدر تعداد قایق های ماهیگیری غیرمجاز در 
بنادر افزایش  یافته است که حتی قابل  شمارش 
نیست و وجود این همه ماهیگیر صید را کاهش 
داده است. وی با اشاره به اینکه مدت هاست دریا 
خالی از ماهی شده و در بازار همچون گذشته 
ماهی برای فــروش یافت نمی شــود، یادآور 
می شود: کشتی های صنعتی یا همان صید ترال 
با تورهای بزرگشان حجم عظیمی از آبزیان را 
صید می کنند و ســهم صیادان محلی را نیز با 
خود باال می کشند. وی بیان می کند: درحالی که 
شیالت اجازه صید بســیاری از ماهی ها را در 
فصل تخم ریزی نمی دهد، اما در کمال تعجب 
مشاهده می شود که کشتی های ترال می آیند و 

با تورهای بزرگ دریا را جارو می کنند!
وی با بیــان اینکه صید بــه روش ترال تمام 
زیســتگاه ماهیــان و موجودات کــف دریا را 

تخریب می کنــد، می افزاید: 
از همین رو هر ســال میزان 
صید نسبت به سال گذشته 
کمتــر می شــود و ســفره 
معیشت ما نیز کوچک تر شده 
است. وی با بیان اینکه دریا 
همیشه ســخاوتمند بوده و 
هیچ صیادی را دست خالی 
نمی گذارد، اظهار می کند: اما 
رفتار های ما هر روز از میزان 

این سخاوت می کاهد.

صدور دستور توقیف س
شناورهای غیرمجاز 

گفتنی اســت حضور برخی 
کشــتی های صیادی در آب هــای هرمزگان 
موجب شــد تا دادســتان عمومــی و انقالب 
بندرعباس دســتور قضایی توقیف شناورهای 
غیرمجاز صید ترال در آب هــای هرمزگان را 
صادر کند. مجتبی قهرمانی در همین زمینه به 
رسانه ها گفت: این اقدام در پی تأکید رئیس کل 
دادگستری صورت گرفته و از مدیرکل شیالت 
هرمزگان، فرمانــده دریابانی و فرمانده منطقه 
یکم نیروی دریایی سپاه خواسته شده نسبت به 
برخورد قانونی و جلوگیری از فعالیت شناورهای 

غیرمجــاز، به خصوص صید 
ترال در کل آب های اســتان 
اقدام کنند. وی ادامه داد: این 
دستور قضایی برای حمایت 
از اشــتغال و تولید اســتان 
در راســتای تحقق منویات 
مقام معظم رهبری مبنی بر 
نام گذاری امســال به عنوان 
»جهش تولید« و صیانت از 
حقوق عامه، صادر شده است.

صید برخی از آبزیان س
ممنوع است

رئیس گروه امور صید شیالت 
هرمــزگان نیــز در روزهای 
اخیر اعالم کرد: مطابق برنامه ممنوعیت صید 
برخی آبزیان در آب های هرمزگان، صید هامور 
ماهیان از اول فروردین تا پایان اردیبهشت ماه 
۹۹ممنوع است. بهاره هرمزی افزود: براساس 
این تقویم، صید ماهی حلوا سیاه و شوریده نیز 
از ابتدای اردیبهشت تا پایان خرداد سال جاری 
در صیدگاه های استان ممنوع اعالم شده است. 
وی اظهار کرد: همچنین زمان ممنوعیت صید 
ماهی حلوا سفید در سال های اخیر با توجه به 
تغییرات آب و هوایی و اقلیمی و اظهارنظرهای 

جامعه صیــادی، بــه ۱۵فروردین تــا پایان 
اردیبهشت سال جاری تغییر یافته است. رئیس 
گروه امور صید شــیالت هرمزگان بیان کرد: 
صید میش ماهیان از ۱۵ مرداد تا پایان شهریور 
ســال آینده، روش مشتا هم از ۱۶ فروردین تا 
پایان اردیبهشــت سال جاری و صید میگو در 
طول  سال به جز فصل صید اوایل مهر تا پایان 

آبان ماه ممنوع است.

تخریب زیستگاه مرجان ها س
در همین حال رئیــس اداره دریایی اداره کل 
حفاظت محیط  زیست هرمزگان بابیان اینکه دو 
فروند شــناور صیادی که به صورت غیرمجاز از 
یکی از استان های دریایی همسایه وارد آب های 
هرمزگان شده بودند، زیســتگاه مرجان های 

دریایی در محدوده بندرلنگه را تخریب کردند.
افشین عسکری افزود: این شناورها از محدوده 
صید قانونی خود خارج  شــده و با استفاده از 
تورهای ترال که استفاده از آن ها ممنوع است، 
چندین مورد خسارت های زیست  محیطی را 

مرتکب شدند.
وی عنــوان کرد: از همین رو به دلیل تخریب 
زیستگاه آبزیان با دستور دادستانی این شناور ها 
توقیف و به بندرگاه منتقل و پرونده تخلف های 

آن ها به دادگاه ارسال شد.

مطابق برنامه 
ممنوعیت صید 

برخی آبزیان در 
آب های هرمزگان، 
صید هامور ماهیان 
از اول فروردین تا 

پایان اردیبهشت ۹۹ 
ممنوع است

بــرشبــرش
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اردبیل: بارش های امسال اگرچه تاکنون موجی از خوشحالی 
و خرسندی برای کشاورزان کشــور به همراه داشه است، اما 
از ســوی دیگر با موجی از خســارت های بی شمار در اراضی 
کشــاورزی همراه بوده کــه این موضــوع موجب تلخکامی 

بهره برداران حوزه کشاورزی شده است.
استان اردبیل در تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی مانند 
عدس، کلزا و سیب زمینی پیشتاز است، اما متأسفانه فروردین 
امســال به دلیل برودت هوا و بارش های متناوب بخشــی از 

محصوالت این استان دستخوش ضرر و زیان شده ست.
بارش دو نوبت برف و ســرمای نابهنگام در روزهای ۲۵ و ۲۶ 
فروردین و نیز پنجم اردیبهشــت امسال موجب سرمازدگی 
باغ ها و مزارع و وارد آمدن خسارت به بخش کشاورزی استان 

اردبیل شد.
تقریباً از یک دهه پیش هر سال باغداران استان به خاطر بارش 
برف و تگرگ در فصل بهار دچار خســارت می شــوند. پارسال 
حدود نیمی از ۴۱ هزار هکتار باغ های استان اردبیل بر اثر سردی 
هوا، سرمازدگی و بارش برف خسارت دید و از بین رفت و امسال 
نیز با بارش نابهنگام برف و ســرما، خسارت باغداران به ویژه در 

شهرستان های مشگین شهر، خلخال و اردبیل تکرار شد.

تغییر رفتار ضروری است س
در همین زمینه کارشناســان هشــدار می دهند با تغییرات 

اقلیمی در یک دهه گذشــته، بروز سرما در فصل بهار در این 
اســتان به امری رایج و عادی تبدیل شــده و باید اقدام های 
پیشگیرانه جدی تر دنبال شده و طرح های برنامه ریزی شده 

عملیاتی شود.
به گفته آن ها پوشــش بیمه ای، تغییر شــیوه های کشت 
و جایگزینــی درختــان دیررس به جــای درختان میوه 
آســیب پذیر و استفاده از ســامانه های ضد تگرگ و سرما 
در باغ ها از جمله اقدام هایی اســت که باید برای مقابله با 
این مشکل به کار گرفته شود.کارشناسان معتقدند تجهیز 
باغ ها به سامانه گرمایشی و ســامانه ضد تگرک ضروری 

است.

بارش نابهنگام برفس
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه در 
پی دو موج بارشی قوی همراه با برف و سرما، بیشترین آسیب 
به باغ های استان وارد شد، اظهار می کند: بر این اساس، بیش 
از 8 هزار هکتار از باغ های این استان دچار خسارت سرمازدگی 

۲۰ تا ۱۰۰ درصد شدند.
خلیل نیکشاد با اشــاره به این موضوع که بیشترین خسارت 
به باغ های گردو در شهرســتان های خلخال، مشگین شــهر، 
کوثــر، اردبیل، نیر و نمین و نیز به باغ های انگور شهرســتان 
مشگین شــهر وارد شده اســت، اظهار می کند: در پی این دو 
موج ســرما، بیش از ۴۲ هزار هکتار از مزارع گندم، جو، کلزا و 
گوجه فرنگی استان نیز دچار خسارت شدند که بیشترین میزان 
خسارت مربوط به مزارع گندم آبی و دیم به میزان ۲۶ هزار و 

۶۵۵ هکتار بوده است.
وی می افزاید: بر اساس برآورد کارشناسان، بارش نابهنگام برف 
در فصل بهار و سرمازدگی، بیش از ۴ هزار و ۲۴۲ میلیارد ریال 

به بخش کشاورزی این استان خسارت زد.
وی با بیان اینکه باید برای پیشگیری از خسارت های احتمالی 
در زمینه تولید و رواج کشت محصوالت باغی مقاوم به سرما 
گام های بیشتری برداشــت، افزود: در این رستا باید به تدریج 
باغداران استان از نهال و درختان میوه دیررس استفاده کنند تا 

هر سال اسیر سرمای بهاره نشوند.

سرمازدگی قصه تکراری باغ های اردبیل شده است

نوروزی پر باران اما مملو از خسارت
گزارشگزارش
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1   ب ل ن د ی ه ا ی ب ا د گ ی ر
 2 گ ل   س ی ا ن و ر   س و ا ب ق
 3 ز ف ت   ک ش و ر   م ت ا ن   ا
 4 ک ا ر د   ا ز   و ک ی ل   ا ب
 5   س ش و ا ر   ط ا ی ف   س و ت
 6 چ ت   خ م   م ف ت   ا م ر ی  
 7 ر   م ت ا ب و ل ی ک   ن ب ش ی
 8 ب د ل   ج ی ر   ک ا خ   ا ن گ
 9 ک ر و ر   ا ی ر ا ن ش ه ر   ا
 10   و ا ل ا   ا ب ن   و ا   ز ن
 11 ه ی ن   ن ا ن ا   ا ع و ا ن  
 12 و ش   د ش ن ه   ک ر   ن ر د ه
 13 ا   ب ی ر د   م ر ت د   م ا ش
 14 ک و ا ل ا   م ل ا ق ا ت   ن ت
 15 ش ی خ م ح م د خ ی ا ب ا ن ی  

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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در  نفره ای  هشتادهزار  بزرگ  ورزشگاه   .۱
سبزی  بی پروا-  میالدی-  دوم  ماه   .۲ تهران 
جاآورنده-  به  پسوند  پرخاصیت خورشتی ۳. 
عدد معصومین»ع«- اسم ۴. لحظه- آسمان- 
مجازات شرعی- ورم کردن ۵. محل گردآمدن- 
سرد  ماه   .۶ مدور  ساز  کردن-  ترک وطن 
کم حرف- بلندقامت- دونده جامائیکایی دوی 
سرعت و سریع ترین انسان جهان با نام کوچک 
»اوسین« ۶. فراخی- ورزش انفرادی نمایشی 
عزا   .8 ارتشی  کامیون  مخصوص-  کفشی  با 
جوش آوردن  برای  روس ها  اختراع  سوگ-  و 
مسی  دیگ  آبکشی-  سطل   .۹ دالیل  آب- 
دهن گشاد- از توابع قصرشیرین ۱۰. تشرزدن- 
افسانه گو- پول کشور آفتاب تابان ۱۱. بیماری- 
دربندان- بر و بازو و گردن ستبر ۱۲. پادشاه- اثر 
چربی- آبرو و عزت- تلخ ۱۳. برگشتن- نوعی 
می بستند-  شتر  بر  که  جنگی  کوچک  توپ 
پیروی کردن ۱۴. هر یک از کلیتین را گویند- 
آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ- نام پسرانه 

وطنی ۱۵. رهبر پیروز حزب ا...لبنان که توانسته 
ضربات سختی بر داعش و رژیم صهیونیستی 

وارد کند

۱. زخمی- امتداددادن- ستاد فرماندهی ۲. ابزار 
خیاطی- تسمه کمر- خاکروبه ۳. دیوار بلند- 
برگزیده اند-  برایش  را  استوانک  فارسی  برابر 
پوست برنج و گندم و امثال آن ۴. رنگین کمان- 
زبان  در  ضمیری  بیمار-  حیوان  پدر-  برادر 
عربی ۵. عدد آبادی- برآورد ساختمانی- غول 
قافله-  نقیب  بجویید  ۶.  درآن  را  چراغ جادو 
کشتی ساز پیامبر  شمشیربازی-  از   شاخه ای 

۶. پول- روز حساب- پوشانیدن 8. زمین پیما- 
توطئه ها- احمق و ابله ۹. سهم شرکا از محصول 
، درآمد ، هزینه ها در حسابداری- طوفان و موج 
دریا- استخوانی در پا ۱۰. رنگ نفرت- نوعی 
آهوی زیبا بومی ایران و هند- نوعی جنگ افزار 
مخرب  ۱۱. از فرشتگان آویخته در چاه بابل- 

و  باروت  انفجار  آن  کار  اساس  که  اسلحه  نوع  قدیمی ترین 
پرتاب ساچمه بوده- ماالمال ۱۲. راندن مزاحم- مسافرخانه 
بین راه- ضمیر همیشه غایب- تهمت زدن ۱۳. خضاب- دستگاه 
 دوی ثابت- نخست ۱۴. تبهکار- پهلوانان- محل عبور سیل 
۱۵. سوگندخوردن- در اعتقاد زرتشت نیرویی که اهورامزدا 

برای نگهداری آفریدگان فرستاده- طبیعت و قریحه

  افقی

  عمودی
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