
 123میلیارد ریال اعتبار 
برای ساماندهی کارگران روزمزد

 باند اسکیمری ها 
در محاصره قانون

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی خبر داددر جلسه شورای شهر مشهد تصویب شد

شــورای اســامی شهر مشــهد در جلسه علنی 
روز گذشته خود، الیحه »ســاماندهی کارگران و 
استادکاران روزمزد و احداث و تجهیز ایستگاه های 
ساماندهی« را به تصویب رساند. رئیس کمیسیون 
خدمات شهری شورای شهر مشهد با اعام اینکه 
پیشگیری از ایجاد آسیب های اجتماعی برای اقشار 

کارگر و کارگران روزمزد از جمله...

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از شناسایی 
و دستگیری عامان کاهبرداری از شهروندان به 
روش اسکیمری خبر داد.سرهنگ جواد جهانشیری، 
رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی در تشریح 
ماجرای ردزنی های پلیســی برای دستگیری این 
متهمان گفت: با توجه به ارجاع شکوائیه احدی از 

شهروندان تایبادی به پلیس فتا ...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 

افتتاح پل جدید مرزی سرخس بین ایران و ترکمنستان
یک مسئول دانشگاه علوم پزشکی با اشاره 

به افزایش مبتالیان در مشهد خبر داد

احتمال بازگشت 
محدودیت های کرونایی

.......صفحه 3 

فارس: فرمانده ســپاه ناحیه قوچــان از اهدای ۴۲ 
ســری جهیزیه به ارزش ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
ریال توســط قــرارگاه محرومیت زدایی ســپاه به 
نوعروســان این شهرستان خبر داد. علی زرقانی در 
حاشیه مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان قوچانی 
اظهار کرد: یکی از اقدام های ســپاه همگام با سایر 
دستگاه های خدمت رسان همچون کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و بهزیســتی، کم کردن درد و رنج های 

اقشار کم درآمد جامعه است.
فرمانده ســپاه ناحیه قوچان با اشــاره به فعالیت ها 
و اقدام های قــرارگاه محرومیت زدایی ســپاه، بیان 
کرد: ۴۲ ســری جهیزیــه از طرف این قــرارگاه با 
پیگیری های انجام شــده به زوجین تقدیم شد که 
ارزش تقریبی آن ها ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال 
بوده و شــامل فرش، اجاق گاز و ماشین لبا سشویی 

است.
امام جمعه قوچان نیز در این مراســم با اشــاره به 
فعالیت های ســپاه، کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
بهزیستی در زمینه محرومیت زدایی گفت: بازسازی 
و ترمیم قنوات در روســتاها برای رفع مشکل آب، 
تهیه جهیزیه و بســته های معیشتی و اشتغال زایی 
و آموزش از جمله تاش های این سه نهاد در حوزه 

محرومیت زدایی در سطح شهرستان است.
حجت االسام دستجردی تصریح کرد: ساده گرفتن 
ازدواج نیــز مهم بوده و نباید ســختگیری شــود، 
خداوند هیچ بنایی را مانند ازدواج دوست ندارد پس 
زندگی هــا را با حلیت کامل انجــام دهیم تا نعمات 

زیادی شامل حال شود.

با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر راه و شهرسازی انجام شد 

.......صفحه ۲ 

روستاهای خراسان در عطش کم آبی

با وجــود وضعیت بهتر بارش های ابتدای امســال نســبت به 
سال های گذشــته که سطح آب ذخیره  شده در سدها را تا 77 
درصد حجم مخازن افزایش داد، اما با گرم شدن هوا، امسال هم 
شاهد کمبود آب شرب سالم در بسیاری از روستاهای خراسان 
هســتیم. به  طوری  که در خطه پهناور خراسان سایه کم آبی بر 
صدها روستا از شمالی ترین روستاهای خراسان شمالی گرفته تا 

جنوبی ترین روستای ...

رئیس کارگروه اطاع  رســانی بیماری کووید ۱۹ دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد، نسبت به روند افزایش مبتایان به کرونا در مشهد 
و خراسان رضوی هشــدار داد. دکتر حمیدرضا رحیمی افزود: در 
روزهای اخیر آمار مبتایان ســرپایی کرونا در مشهد و برخی از 

شهرستان های خراسان رضوی افزایش ...

س.......صفحه ۲ 
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ایرنا: مدیر آب و فاضاب روستایی تربت جام گفت: در 
پی سرقت یک دستگاه ترانس برق مستقر در دهستان 
موسی آباد بخش مرکزی این شهرستان، شبکه آبرسانی 
۱7 روســتای منطقه به طور موقت مختل شد.محسن 
عبداللهی روز گذشته در تشریح ماجرا افزود: بافاصله 
پــس از این رخداد، یک دســتگاه ترانــس برق جدید 
در محل به کار گرفته شــده و تأمین آب آشــامیدنی 
ســاکنان ۱۲ روستای دهستان موسی آباد از سر گرفته 
شد.وی ادامه داد: پنج روســتای باقیمانده از مجموعه 
روستاهای این خطه نیز هم اینک با تانکر سیار به طور 
موقت آبرسانی می شوند. مدیر آب و فاضاب روستایی 

تربت جام، جمعیت روســتاییان دهســتان موسی آباد 
بخش مرکزی این شهرستان را ۵۰۰ خانوار ذکر و بیان 
کرد: این جمعیت در انتهای خطوط انتقال آب شــرب 
روستایی بخش مرکزی، در پی گرمای کم سابقه هوا، از 
کار افتادن ترانس برق مجتمع آبرسانی روستایی شهید 
دهقان و ســوختن الکتروپمپ روستای کاته صوفی، 
دچار مشــکل شــده اند.وی همچنین به وقوع دو مورد 
ســرقت دســتگاه های ترانس برق در حوزه آب شهری 
و روستایی شهرســتان تربت جام ظرف امسال تاکنون 
اشاره و بیان کرد: ســرقت ترانس تأمین کننده نیروی 
برق حوزه آب شــرب روستایی دهســتان موسی آباد، 

یک میلیارد ریال خســارت به شبکه آب و فاضاب وارد 
کرد. عبداللهی گفت: ســرانه آب مصرفی روســتاییان 
شهرســتان تربت جام ۱۲۰ لیتر در شبانه روز محاسبه 
شده، اما اســتفاده آب آشــامیدنی برای دام ها، حجم 
آب مصرفی را در روستاهای این خطه به ۲۰۰ لیتر در 

شبانه روز افزایش داده است. 

امور  معــاون  بهاردوســت:  تکتم  آنالین-  قدس 
اجتماعی بهزیســتی خراســان رضوی گفت: در سال 
قریب بــه ۲ هزار کودک در بهزیســتی اســتان وارد 
چرخه مأموریت بهزیستی می شوند، اما تمام این ۲هزار 
کودک در نهایت تحویل بهزیستی نمی شوند و خیلی ها 
در همان مراحل اولیه که با خانواده صحبت می شــود، 

به آغوش خانواده برمی گردند.
 غامحســین حقدادی ادامه داد: اما تعــداد کمی از 
کودکان بــه صورت موقت به بهزیســتی تحویل داده 
می شــوند تا خانــواده جایگزینی بــرای آن ها در نظر 
گرفته شود و به عنوان فرزندخوانده به شخص دیگری 

ســپرده شوند، چون اکثر این بچه ها شرایط خانوادگی 
نامساعدی دارند. 

وی افزود: در سال حدود ۵۰۰ کودک در سطح استان 
به بهزیستی ارجاع داده می شوند که مجبوریم از آن ها 
به مدت طوالنی نگهداری کنیم. در صورتی که قاضی 
حکم  سلب حضانت والدین را صادر کند، ما اجازه پیدا 
می کنیــم کودک را به عنــوان فرزندخوانده به صورت 

موقت یا همیشگی به خانواده دیگری تحویل دهیم. 
وی در خصــوص راهکار کاهش کــودک آزاری گفت: 
در بررســی های انجام شــده مواردی چون طاق، به 
هم  ریختگی خانواده و اعتیاد در بروز آســیب اجتماعی 

مانند کودک آزاری مؤثر هســتند. اکثر کودک  آزاری ها 
در درون خانــواده آن ها صورت می گیرد. باید اعتیاد و 
طاق کاهش یابد. همچنین ما نقش مشاوره را هنوز به  
خوبی تبیین نکرده ایم. فعالیت های مددکاری را مردم 
هنوز در جامعه نمی شناســند که وظیفه سازمان های 

مختلف است که این موضوع را گسترش دهند.

مدیرکل آب و فاضالب روستایی تربت جام تشریح کرد

دردسرهای سرقت ترانس برای 17 روستا
معاون بهزیستی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد

ارجاع ساالنه ۵۰۰ کودک در سطح استان به بهزیستی 
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  شماره 9264 

  ویژه نامه 3643  
+ صفحه »میهن« 

نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره 2726-98 و 2727-98 مورخ 98/12/11 
هیئت به ش��ماره کالس��ه های 330-96 و 331-96 موضوع 
قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی ح��وزه ثبت ملک 
منطق��ه دو بجن��ورد تصرف��ات مالکانه بالمع��ارض متقاضیان 
آقایان فرهاد خادمی راد فرزند ش��یرعلی بش��ماره شناسنامه 
290 ص��ادره از بجن��ورد و محمد رضا باغچق��ی فرزند رضا به 
ش��ماره شناسنامه 296 در یک باب مغازه به مساحت 21.38 
متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش 
دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای رضا باغچقی فرزند 
حسنقلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوب��ت ب��ه فاصل��ه 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را ب��ه مراجع قضای��ی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9902028
تاریخ انتشار نوبت اول:  20                  /03                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 04                  /04                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 
 احمد اصغری شیروان

 سپاس از پزشک عالی قدر، سرکار خانم 

   دکت�ر صاحبب�اری    
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بس�ا  ش�نیده  ایم    باری تعالی
من�ادا ب�ر خداوند اس�ت باری
بدان�د ، آنک�ه در کار زبانس�ت
مبارک  این چونین نامی  بر ایشان 
که انسانی شریف و ارجمند است
مالقاتش چه  با عزت ، بدانسان
به گرم�ی ، هر مریضی را پذیرد
به پاسخ ها ،بدرمان ،  نیک  گفتار
ش�کیبا  ، مهرب�ان و ن�رم رفتار

جواد ما اگر بهبودی میداش�ت
گلی خوشتر بباغ شهر میکاشت

باراله�ا دعاه�ا    هن�گام  ب�ه 
که با ش�رط ادب نامش برآری...
که صاحب باری از آن واژگان است
خدای�ا روزگارش ش�اد گ�ردان
برآئی�ن خدائ�ی پایبند اس�ت
تس�ال بخش�دا بر جان انس�ان
به نرمی ،  ش�رح حال او بگیرد
کار آخ�ر  م�داوا  در  موف�ق 
امید س�بز و ه�ر درمانده  بیمار

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت دوم تاریخ دعوتنامه: 99/03/20

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت تعاونی 
تأمی��ن نیاز صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی 
خراس��ان رضوی ش��ماره ثب��ت 10255 دعوت 
بعمل می آید که در س��اعت 13 روز دوش��نبه 
مورخ 1399/04/02 در محل ش��رکت واقع در 
بل��وار قاض��ی طباطبای��ی بین 7 و 9 س��اختمان 
44 طبق��ه دوم تش��کیل می گ��ردد حضور بهم 
رسانید چنانچه حضور عضوی در جلسه مقدور 
نمی باش��د به موجب قانون می توانند حق رأی 
خ��ود را ط��ی وکالت کتب��ی به عض��و دیگری یا 
فرد مورد اعتماد خود واگذار نمایند مش��روط 
ب��ه اینکه هر عضو عالوه ب��ر رأی خود بیش از 
سه رأی با وکالت نداشته باشد و فرد غیرعضو 

تنها یک رأی وکالتی خواهد داشت.
1- اصالح ماده یک در اساسنامه.

2- اصالح ماده 6 اساسنامه.
3- اصالح بند 4 ماده 12 اساسنامه.
4- اصالح تبصره ماده 21 اساسنامه.

5- تصویب اساسنامه اصالح شده شرکت.

 هیئت مدیره شرکت تعاونی تأمین نیاز صنایع 
پایین دستی پتروشیمی خراسان رضوی

ع 9
90
14
88

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
) نوبت دوم ( شرکت تعاونی درود گران و 

مبلسازان مشهد  
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم ش��رکت 
تعاونی درودگران و مبلس��ازان مشهد، راس ساعت 
10 صب��ح ش��نبه م��ورخ 1399/4/7 در مح��ل دفت��ر 
شرکت تعاونی واقع در – بلوار توس توس 17 – نبش 
ف��دک 8 برگزار میگردد ازکلیه اعضاء محترم دعوت 
میش��ود با در دست داشتن دفترچه عضویت اصالتا 
یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 

1- استماع گزارش هیئت مدیره
2- تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت

توضیحات :
1- کلی��ه مقررات برگ��زاری مجمع تاب��ع آیین نامه 

برگزاری مجامع خواهد بود
2- اعض��اء متقاضی اعط��اء نمایندگی به همراه وکیل 
مورد نظر باید در ساعت اداری تا مورخ 1399/4/5 
به محل دفتر ش��رکت مراجعه تا پ��س از طی مراحل 
قانون��ی تایید وکالتنام��ه ها ، برگ��ه ورود به مجمع 

برای فرد نماینده صادر گردد
 هیئت مدیره 

ع 9
90
20
25

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت مهر 165 )نوبت اول( تاریخ انتشار 

99/3/20 شماره ثبت: 31220
از کلی��ه اعض��اء ش��رکت تعاون��ی مه��ر 165 دع��وت 
می شود در ساعت 11 روز ش��نبه 99/3/31 در محل 
مس��جد الزه��را واقع در حاش��یه خیاب��ان احمدآباد 
جه��ت رس��یدگی و تصمیم گیری در خص��وص موارد 
ذی��ل حضور بهم رس��انند و ی��ا وکالی خ��ود را جهت 
شرکت در جلسه مجمع حداکثر ظرف مدت یک هفته 
از تاریخ انتش��ار آگهی از س��اعت 9 تا 13 حضورًا به 
دفتر ش��رکت واقع در خ احمدآباد نبش خ پاس��تور 
1 پ��الک 30 معرف��ی نماین��د. )عضو اصل��ی 2 وکالت 

غیرعضو یک وکالت(
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت تصفیه
2- طرح و تصویب صورت های مالی 98 و 97

3- تصویب بودجه مالی سال 99
4- تمدید مدت تصفیه شرکت تا 2 سال دیگر

5- تمدی��د م��دت مأموری��ت هیئ��ت تصفی��ه و در 
ص��ورت عدم تمدی��د انتخاب هیئت تصفی��ه و ناظر 

تصفیه جدید 
 مدیر اجرایی هیئت تصفیه- قنبری

ع 9
90
19
91

ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد در   
رعای��ت م��اده 13 آئی��ن نام��ه مال��ی 
طبق��ه  در  واق��ع  اط��اق  ش��هرداری ها 
همک��ف س��اختمان ش��هرداری را جهت 
انج��ام ام��ور تای��پ وتکثی��ر وفتوکپی 
بص��ورت اجاره از طری��ق مزایده کتبی 
ب��ه بخش خصوص��ی واگ��ذار نماید لذا  
متقاضیان م��ی توانند جه��ت دریافت 
اسناد مزایده به امور مالی مراجعه ویا 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با شماره 
تلفن 05157222276تماس حاصل نمایند. 

حسین زاده شهردار گناباد  ,ع
99
01
80
5

 آگهی مزایده کتبی شهرداری گناباد
نوبت دوم

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

در نظر دارد جهت اس��تفاده از خدمات مهندس��ین طراح و ناظر و مجری دارای ظرفیت و صالحیت در 
س��اختمان زیتون واقع در منطقه ثامن به آدرس بلوار شهدای حج نبش حج 3 را ، از طریق مناقصه 
عموم��ی واگ��ذار نماید متقاضیان می توانند جهت اخذ اطالع��ات حداکثر یک هفته از تاریخ آگهی به 
آدرس خیابان آیت ا        هلل بهجت نبش بهجت 9   مراجعه و یا با شماره 05132280509تماس حاصل نمایند.

 شرایط مناقصه
 - متقاضیان جهت خرید اس��ناد می بایس��تی مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب بانک صادرات 
ب��ه ش��ماره 01071302710004 به نام ش��رکت محراب عم��ران تهران واریز و اصل رس��ید را هنگام 

دریافت ارائه نمایند.
- مهل��ت تحویل اس��ناد تا پای��ان وقت اداری 99/03/23  و نیز بازگش��ایی پاکت ها  یک روز بعد از 

مهلت تعیین شده میباشد .
- متقاضیان جهت شرکت در مناقصه باید 

ضمانت نامه به مبلغ 500 میلیون ریال ارائه نمایند.
 - شرکت محراب عمران تهران نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی  شرکت محراب عمران تهران 
س
/ 9
90
20
40

توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه صورت گرفت توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه صورت گرفت 

اهدای جهیزیه به نوعروسان قوچانی اهدای جهیزیه به نوعروسان قوچانی 

یادداشتیادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir



با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر راه و شهرسازی انجام شد 

افتتاح پل جدید مرزی سرخس بین ایران و ترکمنستان
قدس: با حضور وزیر راه و شهرســازی ایران، 
وزیر ســاختمان و معماری ترکمنســتان و 
استانداران خراسان رضوی و آخال، پل مشترک 
مرزی ســرخس بین ایران و ترکمنستان به 

بهره برداری رسید.
محمــد اســامی در آییــن بهره بــرداری از 
پل جدید مــرزی اتومبیل رو ســرخس بین 
ایران و ترکمنســتان گفــت: می توانیم از این 
 دســتاورد به عنوان یک الگــوی مثبت برای 
تشریک مســاعی و به کارگیری اراده مشترک 
و پایدار در همکاری های دو کشــور در مسیر 
تقویت همکاری های تجاری، بازرگانی و گشودن 

افق های جدید توسعه بهره برداری کنیم.
وی اظهار کرد: بر این باوریم که بهره برداری از 
این طرح کلیدی همزمان با توسعه مناسبات 
در قالــب طرح های زیربنایی و توســعه ای و 
اقدام در راستای اجرای موافقت نامه ترانزیتی 
عشق آباد و همچنین کشورهای حوزه دریای 
خزر و جاده ابریشــم می تواند بســتری را در 
جهت تقویت همکاری های ترانزیتی در منطقه 

و بین دو کشور به وجود آورد.

موافقت نامه عشق آباد عملیاتی شودس
وزیر راه و شهرســازی افزود: در  این  راســتا 
پیشنهاد می کنم تا در اسرع وقت طرح عبور 
آزمایشی بار برای اجرایی   شدن موافقت نامه 
عشــق آباد عملیاتی شــود تا این پل جدید، 
زمینه را برای دستیابی به اهداف گفته شده 

فراهم سازد.
اسامی گفت: از جایگاه وزیر راه و شهرسازی 
و رئیس کمیسیون مشــترک همکاری های 
اقتصادی ایران و ترکمنســتان، خاطرنشان 
می کنم با  توجــه به طرح هــا و برنامه های 
توســعه ای جمهــوری اســامی ایــران در 

خصوص  بــه  و  ســرخس 
مصوبه اخیر مجلس شورای 
اسامی برای تبدیل منطقه 
ویــژه اقتصادی ســرخس 
فرصت  آزاد،  منطقــه  بــه 
برای  ارزشمندی  و  تاریخی 
ســرمایه گذاری های  جذب 
عظیم فراهم شــده  اســت 
که بدون شک تعامات هر 
چه بیشتر دو کشور در این 
محرکه  موتور  مرزی،  نقطه 
تشــویق تمامــی بازیگران 
عرصه تجارت، حمل  و نقل 
بین المللــی و ترانزیت و به 

تبع آن شکوفایی و رفاه اقتصادی هر دو ملت 
خواهد بود.

وزیر راه و شهرســازی ادامــه داد: با توجه به 
مشــخصات فنی پل که امکان تردد همزمان 

رفــت  و برگشــتی را فراهم 
کــرده اســت، پیش بینــی 
می شــود حجم تردد سریع، 
روان و قابــل توجهی را در 
آینــده ای نزدیک، از این پل 
شــاهد باشیم و این سهولت 
و روان بــودن تردد، عاوه  بر 
کاهش هزینه هــای مبادله، 
این گذرگاه  بر جذابیت های 

خواهد افزود.

عبور روزانه تا یک هزار س
دستگاه کامیون

مقامات  کرد:  ابراز  اسامی 
عالی دو کشــور در ســال های گذشته و با 
افــق بلندمدتی که بــرای روابط اقتصادی 
و تجاری فیمابیــن پیش بینی کرده بودند، 
در حوزه حمــل و نقــل و ترانزیت برنامه 

عبور روزانه تــا هزار دســتگاه کامیون را 
هدف گــذاری و بــه ما ابــاغ کردند که با 
افتتاح پل مشــترک ســرخس کــه امروز 
شــاهد آن بودیم در آینده نزدیک خواهیم 
توانســت برنامه های عملیاتی تحقق چنین 

هدفی را پایه ریزی کنیم.
وی ابــراز کرد: امیدواریم بر پایه توافق به عمل 
 آمده بین دو طرف، عملیات حمل  و نقل جاده ای 
و ریلی در معابر ســه گانه سرخس، لطف آباد و 
اینچه برون هر چه سریع تر آغاز شود. همچنین 
آمادگی کامل خود برای بررسی چگونگی آغاز 
عملیات ترانزیت جاده ای با ســایر کشورهای 
آسیای مرکزی به ویژه جمهوری های ازبکستان 
و قزاقستان را اعام می کنیم. اسامی خاطرنشان 
کرد: در این راستا انتظار می رود ترکمنستان نیز، 
تسهیات مرزی الزم را در مرزهای خود با سایر 
کشورها، برای تسریع در عملیات عبور مرزی و 
ترانزیت فراهم آورد تا متعاقب آن، رونق هر چه 
بیشتر مسیرهای ترانزیتی در منطقه و میان دو 

کشور را شاهد باشیم.
گفتنی اســت، پل مرزی جدید ســرخس به 
عنوان دستاورد مشــترک و پایدار دو کشور 
و با هدف ارتقـــای ایمنی، تسهیل ترانزیت 
مــرزی و تسریع و بهبود کیفیت رفت و آمد 
در منطقه به طول 96 متر و عرض 15 متر به 
صورت رفت و برگشت و دارای دو باند در هر 
طرف ساخته شده است و بهره برداری از این 
طرح کلیدی، همزمان با توســعه همکاری ها 
در قالب سازمان همکاری های اقتصادی اکو، 
موافقت نامه ترانزیتی عشــق آباد، موافقت نامه 
کشورهای ســاحلی حوزه دریای خزر و جاده  
ابریشــم، نویدبخش تقویت هر چه بیشــتر 
همکاری هــای ترانزیتی در منطقه و میان دو 

کشور محسوب می شود.

روستاهای خراسان در عطش کم آبی•
با وجود وضعیت بهتر بارش های ابتدای امسال نسبت به سال های 
گذشته که سطح آب ذخیره  شده در سدها را تا 77 درصد حجم 
مخازن افزایش داد، اما با گرم شدن هوا، امسال هم شاهد کمبود 
آب شــرب سالم در بســیاری از روستاهای خراسان هستیم. به  
طوری  که در خطه پهناور خراسان سایه کم آبی بر صدها روستا 
از شمالی ترین روستاهای خراسان شمالی گرفته تا جنوبی ترین 

روستاهای خراسان جنوبی سنگینی می کند.
این روزها همچون روال روزهای گرم ســال های گذشته، صدها 
هزار نفر از ساکنان روستاهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، 
نه  تنها آبی برای رفع نیازهای روزانه خود ندارند که دام هایشــان 
نیز تشنه اند؛ درختان و باغچه هایی که روزگاری موجب زیبایی و 
نشاط بافت های روستایی بودند، هر روز تکیده و پژمرده تر از روز 
قبل می شــوند. بنا بر آمار رسمی، در حال حاضر دست کم 300 
روستای خراسان رضوی با کمبود آب دست  و پنجه نرم می کنند 
که این رقم در اســتان های خراسان شمالی و جنوبی به ترتیب 
نزدیک به 300 و 500 روستاســت. این بدان معناست که اهالی 
نزدیک به هزار روستای خراسان در اوج کار و مشغله زراعی، هر 
روز زمان قابل توجهی از وقت و انرژی خود را برای تهیه آب شرب 
اختصاص می دهند؛ دوش گرفتن و استحمام برای بسیاری از آنان 
مستلزم رفتن به شهر و صرف وقت و هزینه بسیار است؛ رعایت 
مسائل بهداشتی در این روستاها به ناچار به پایین ترین حد رسیده 
و عاوه بر تشــدید خطر ابتا به کرونا و شیوع انواع بیماری ها، 
ترس از ناتوانی در مهار آتش سوزی های احتمالی همانند اتفاقی 
که پارســال در روستای یوسف آباد قوچان به خاطر نبود آب رخ 

داد، نیز بر دغدغه روستاییان افزوده است.
چندی پیش یکی از مسئوالن خراسانی، جمعیت سیال برخی 
روستاها و بازگشت شهروندان به روستاها را از عوامل بروز تنش 
آبی در این روستاها عنوان کرده و گفته بود  چون حجم مخازن 
و قطر لوله های انتقال آب را متناسب با جمعیت ثابت روستاها در 
نظر گرفته اند، این جمعیت شهری موجب بروز کم آبی شده اند. 
مســئول دیگری هم به فرسودگی شــبکه انتقال آب روستایی 
اشاره کرده و مسئولی نیز با اشاره به افزایش تمایل روستاییان به 
دامداری، پیشنهاد ایجاد شهرک های دامی و به میدان آمدن جهاد 
کشاورزی برای جداسازی آب مورد استفاده دام از شرب را برای 

جلوگیری از کمبود آب در تابستان ارائه داده است.
در حالی  که مســئوالن مدعی هســتند دلیل اصلی تنش آبی 
در روســتاها، نبود مدیریت مصرف و استفاده از آب شرب برای 
ســیراب کردن دام و طیور و آبیاری باغچه منازل روســتاییان 
است. روستاییان اما نظر دیگری دارند و سوءمدیریت مسئوالن، 
وجود برخی تخلفات و سوءاستفاده ها و نبود نظارت و کنترل بر 
نحوه توزیع و تقسیم عادالنه آب بین روستاها را از دالیل اصلی 

پدیدآورنده این وضعیت اعام می کنند.
البته برخی بررسی ها و تحقیقات میدانی ما هم بر این ادعای 
روســتاییان صحه می گذارد که به زودی نتایج این بررسی ها 
را نیز منتشر خواهیم کرد. در عین  حال نمی توان منکر این 
واقعیت شد که افزایش میزان بارش ها تأثیر چندانی در بهبود 
بهره مندی روستاییان از آب شرب سالم نداشته است؛ چراکه 
بخش عمده آب شرب مصرفی مشترکان خراسانی، از منابع 
زیرزمینی تأمین می شود و آب باران تأثیر زیادی در جبران 
فقر این منابع ندارد. اما به همین دلیل، مسئوالن و متولیان 
حوزه آبرسانی می بایست تاش و درایت بسیار بیشتری را به  
منظور رفع نیازهای آبی مشترکان روستایی به خرج دهند. 
اینکه با گرم شــدن هوا میزان مصرف آب شــرب روستایی 
افزایش می یابد، امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است؛ درست 
مثل وجود دام و طیور و باغ و باغچه در منازل روســتاییان؛ 
نمی شود یک روستایی را بدون دام و طیور و خانه او را خالی 

از درخت و باغچه تصور کرد.
حاال اگر آب شــرب خانگی از آب مورد استفاده دام و طیور جدا 
نشده، روستاییان نباید مؤاخذه شوند و به خاطرش مورد بی مهری 
و کم توجهی قرار بگیرند؛ این مشکل دستگاه های متولی آب است 
و تا زمانی که اقدامی برای جداسازی آب شرب خانگی و دام انجام 
نداده اند، موظف به تأمین آب مورد نیاز روســتاییان و همچنین 
پاسخگویی به مردم به این خاطر هستند. در عین  حال به  تازگی 
طرح یکپارچه سازی شــرکت های آبفای  شهری و روستایی، آن 
چنانکه مســئوالن می گویند، با هدف هم افزایی در منابع آبی و 
افزایش بهره وری به اجرا گذاشــته  شده است؛ امیدواریم تحقق 
مدیریت واحد در این حوزه ســبب شکل گیری اتفاقات مثبت و 

تأمین آب شرب سالم برای روستاییان شود.

نام آوری فرزندان »همدم« در صنایع دستی •
مؤسسه   فرزندان  قدس: 
با تاش  خیریه  همــدم 
خستگی ناپذیری که نشان 
می دهند، اســم و رســم 
خوبی در صنایع دســتی 
بــه خصوص  خراســان 

مشهد پیدا کرده اند.
مدیرعامل مؤسسه  خیریه  همدم با بیان این مطلب گفت: فرزندان 
هنرمند همدم با فراگیری صنایع دستی مختلف، ضمن بهره بردن 
از جدیدترین روش های توانبخشــی جهانی و باال بردن روحیه  
خود و خواهرانشان، هزینه  برخی از مخارج خود را نیز از این راه 
تأمین می کنند. دکتر زهرا حجت ادامه داد: کارگاه های ابتدایی و 
پیشرفته  صنایع دستی همدم با توجه به توانایی ذهنی و جسمی 
بچه ها زیر نظر مربیان مجرب و کارآزموده هستند. این کارگاه ها 
نماد خودباوری کسانی است که شاید در نگاه اول نتوان به توانشان 
باور پیدا کرد اما در چند ســال اخیر در همدم ما شرایطی برای 
بازدیدهای عمومی فراهم کرده ایــم تا خود مراجعان به  صورت 
زنده شــاهد فعالیت های دختران ما باشــند.  وی افزود: کارگاه 
ملیله دوزی، قلم زنی روی مس و برنج، گلیم بافی، سوزن دوزی و 

گل سازی بخشی از کارگاه های فعال مؤسسه هستند.

با هدف خدمت رسانی به بیماران کرونایی
پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد •

به خوزستان اعزام شدند
قدس: پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای خدمات رسانی 

به بیماران کرونایی به استان خوزستان اعزام شدند.
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعام این مطلب 
گفت: با هماهنگی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، 10 پرستار 
باتجربه این دانشگاه برای خدمات رسانی به خوزستان اعزام شدند. 
میررضا صالح مقدم ادامه داد: پرســتاران دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در شهرهای درگیر کرونا در خوزستان و بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان های اهواز خدمت می کنند. متأسفانه سه نفر از آنان 
هنگام خدمت به بیماران، مبتا به کرونا شدند که خوشبختانه در 

حال حاضر در وضعیت مناسبی قرار دارند.

ساخت دستگاه شبیه  ساز نور خورشید •
در دانشگاه حکیم سبزواری

ایرنــا: اعضــای تیــم 
آزمایشگاه پلیمر دانشکده 
فنی و مهندسی دانشگاه 
دستگاه  سبزواری  حکیم 
خورشید  نور  شبیه ســاز 

ساختند.
گروه  علمی  هیئت  عضو 
مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری در این باره گفت: 
دستگاه های شبیه ساز نور خورشید عاوه بر کاربردهای تحقیقاتی 
برای آزمایش سلول ها و پنل های خورشیدی، در حوزه کشاورزی 

و صنعت کاربردهای گسترده ای دارند.
دکتر غامعلی فرزی افزود: دســتگاه شبیه ساز نور خورشید در 
صنایع  خودروســازی برای آزمایش قطعــات گوناگون خودرو، 

قطعات پاستیکی، رنگ بدنه و الستیک ها نیز کاربرد دارد.
وی اضافــه کرد: از این دســتگاه همچنین در حــوزه عمران و 
ســاختمان برای آزمایش مواد و مصالح بــه کار رفته در نمای 
ســاختمان که تحت تابش خورشید است و در حوزه کشاورزی 
برای کشت گیاهان در شرایط مختلف که نیاز به طیف سازی های 

متنوعی از تابش نور وجود دارد استفاده می شود.
فرزی با اشــاره به اینکه این دستگاه با ترکیب المپ های زنون و 
هالوژن ساخته شده است، افزود: شدت نورها به گونه ای تنظیم 

شده است که بیشترین تطابق با طیف نور خورشید را دارد.

مدیر این مرکز درمانی در گفت وگو با قدس خبر داد
کمک یک میلیارد و 410 میلیون ریالی •

خیران به بیمارستان شهید کامیاب
پروین محمدی: خیران 
خراســانی از آغاز شیوع 
 کرونــا تاکنــون بیش از 
یک میلیارد و 410میلیون 
ریال در قالب اقام مورد 
کارکنان  و  مبتایان  نیاز 
بخــش ویــژه کرونــای 
بیمارستان شهید کامیاب مشهد هزینه کردند و 600 وعده غذای 
متبرک حضرت رضا)ع( نیز از ســوی آستان قدس رضوی بین 
کارکنان و بیماران توزیع شده است.  این مطلب را دکتر مسعود 
خانی؛ مدیر مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی شهید کامیاب در 
گفت وگو با خبرنگار ما عنوان کرد و در پاسخ به این پرسش که 
در حال حاضر شرایط این بیمارستان و وضعیت بیماران کرونا و 
پذیرش آن ها چگونه است، گفت: از ابتدای شیوع کرونا یک بخش 
با ظرفیت 38 تخت و دو بخش آی سی یو با ظرفیت هر یک 12 
تخت در اختیار بیماران کرونایی بوده و اکنون نیز با اینکه وضعیت 
به حالت عادی برگشته ولی یک بخش آی سی یو با 12 تخت برای 
بیماران کرونا در نظر گرفته شده که ممکن است برای بستری یک 

روز کمتر و یک روز بیشتر مراجعه داشته باشیم. 
وی به راه اندازی درمانگاه جدید این بیمارستان اشاره و اظهار کرد: 
این درمانگاه با 800 مترمربع زیربنا در محل سابق اورژانس حاشیه 
خیابان فداییان اسام و با 300 میلیون تومان اعتبارات دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد ساخته شده و در حال حاضر کلینیک های 
تخصصی آن با ظرفیت پذیــرش 800 بیمار در روز حدود 500 

بیمار پذیرش روزانه دارند. 
مدیر بیمارستان کامیاب مشهد با اعام این خبر که به زودی 10 
اتاق عمل توسط خیران در این بیمارستان ساخته خواهد شد که 
با 6 اتاق عمل موجود تعداد آن به 16 اتاق عمل افزایش خواهد 
یافت، اضافه کرد: تمام تاش خود را خواهیم کرد تا با بهسازی، 
بازســازی و نوســازی و ایجاد بخش های جدید بتوانیم تصویر 
ناخوشایند بیمارستان قدیمی »امداد« را از ذهن مردم پاک کنیم. 
وی یادآور شــد: ان شاءاهلل طبقه سوم این بیمارستان نیز توسط 
اورژانس عدالتیان ساخته خواهد شد تا بتوانیم عاوه بر سوانح و 
حوادث و تروما برای بیماران دیگر نیز ارائه خدمت داشته باشیم. 

 جدال لفظی و فیزیکی •
در شورای شهر سبزوار

فارس: یکصد و نود و هفتمین جلسه شورای اسامی شهر سبزوار 
صبح دیروز با ســه دســتور کار در حالی برگزار شد که همانند 

جلسات گذشته با حاشیه های جنجالی همراه بود. 
در این جلســه بحث تقویم فرهنگی مورد بررســی قرار گرفت 
اما هفت عضو شــورای شهر ســبزوار به  دلیل عدم اباغ بودجه 
شــهرداری و معطل  ماندن پروژه های شهری توسط رئیس شورا 
اعتراض خود را اعام کردند. در ادامه پسندیده؛ رئیس کمیسیون 
فرهنگی شورای شهر سبزوار درخواست استعفای خود از ریاست 
کمیسیون فرهنگی را مطرح کرد که اعضای شورا ضمن مخالفت 
با این موضوع، برگزاری انتخابات زودهنگام هیئت رئیسه شورا را 

مطرح کردند که با مخالفت کل میشی؛ رئیس شورا مواجه شد.
هفت عضو شورای شهر سبزوار جلسه را ترک کردند و در حاشیه 
بــا امضای هفت نفر از اعضا انتخابات زودهنگام هیئت رئیســه 
شورای شهر سبزوار برگزار شد که کل میشی و پسندیده اعضای 

شورای شهر نسبت به قانونی بودن این انتخابات اعتراض کردند.
در این انتخابات علی اصغر محمدی به  عنوان رئیس، آرمین؛ نایب 
رئیس، بروغنی؛ منشی و بخشی؛ سخنگوی شورای شهر انتخاب 
شدند. همچنین پس از برگزاری جلسه، جدال لفظی و فیزیکی 
بین اعضای شورا رخ داد که منجر به حضور نیروی انتظامی شد.

می توانیم از این 
دستاورد به عنوان 

یک الگوی مثبت 
برای به کارگیری 

اراده مشترک و پایدار 
در همکاری های 

دو کشور بهره برداری 
کنیم

بــرشبــرش

روزبازارروزبازار

خبرخبر

شت و ردمان شت و ردمانبهدا بهدا

افتخارافتخار

خبرخبر

شهریشهری

استان مااستان ما2
سه شنبه 20خرداد 1399

   17 شوال 1441  9 ژوئن 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9264    ویژه نامه 3643   

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸343۸01 

فضای مجازی: 

یادداشتیادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

7,450

43,900

8,900

8,000

8,590

900 گرمی

حلب 5 کیلویی

کیلوگرم

کیلوگرم

900 گرمی

روغن مایع آفتابگردان

روغن نباتی جامد الدن
برنج پاکستانی باسماتی

برنج هندی1121

شکر

محبوبه علیپور: بر اســاس آمار رســمی در سال گذشته 
427 میلیون دالر درآمد از محل صادرات صنایع دســتی 
 نصیب کشــور شــده که ســهم استان خراســان رضوی 

11 میلیون و 154 هزار دالر بوده است.
 گرچه این میزان درآمد با توجه به قدمت و تنوع محصوالت 
یاد شــده چندان چشــمگیر نیســت اما همین رقم ناچیز 
می توانست ســفره صدها هزار فعال صنایع دستی را رونقی 
اندک ببخشد؛ چرا که در این روزهای شیوع کرونا هنرمندان 
این عرصه روزهای چندان شــادی را سپری نمی کنند. این 
در حالی اســت که انتظار داشته اند با تغییر ساختار مجموعه 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه؛ این 
نهاد با دست های کارآمدتر و کارگشاتر مشکات آنان را حل 
کند، در حالی که در عمل چنین نبوده اســت. به طوری که 
می توان ادعا کرد کرونا زانوی صنایع دستی کشور را لرزاند اما 
این متولیان امر بودند که هنرمندان ما را خاک نشین کردند. 

به هر روی بر حســب وظیفه رسانه ای به مناسبت روز جهانی 
صنایع دستی؛ ســراغ تنی چند از فعاالن این عرصه رفتیم و 

دقایقی پای صحبتشان نشستیم و جویای احوالشان شدیم. 

رشد هشت برابری قیمت مواد اولیه س
فریــد فرقانی، هنرمند مشــهدی و از چهره های صاحبنام 
صنایع دســتی کشور به تشــریح این روزهای بازار کارش 
پرداخته و می گوید: در حال حاضر فعالیت چندانی نداریم، 
کارگاه های ما نیز تعطیل و نیروهای همکار ما خانه نشــین 
شده اند؛ چراکه در شــرایط فعلی به دلیل محدودیت های 
اقتصادی خرید کاالهای زینتی همانند صنایع دستی برای 
مــردم اولویت چندانی ندارد همچنین گردشــگر و زائری 
نیز به شــهر ما ســفر نمی کند که مایل بــه تهیه این آثار 

باشــد. نکته بعدی اینکه نمایشــگاهی نیز دایر نیست که 
محصوالتمان را عرضه کنیم. 

وی که بیش از 20 ســال اســت در حوزه هنــر »مینای 
خانه بندی« فعال اســت در ادامــه می افزاید: حمایت های 
موجــود نیز در حد شــعار اســت چنان که هیــچ گونه 
تســهیاتی دریافت نکردیم و حتی هیچ یک از هنرمندانی 
که می شناســیم نیز از این تســهیات برخوردار نشده اند. 
همچنین بیش از چهار ســال است که تقاضا کردیم ما را 
بیمه کنند که هنوز این مسئله محقق نشده است. از همین 
رو وقتی بیمه نیســتیم چگونه می توانیم از خدمات بیمه 

بیکاری و تسهیات دیگر بهره مند شویم؟
اســتاد فرقانی با تأکید بر رشــد تــورم در ماه های اخیر 
اظهــار می کند: همان گونه که تورم موجب افزایش قیمت 
ملزومــات عادی زندگی شــده در افزایش بهای مواد اولیه 

صنایع دستی نیز اثرگذار بوده است. 

 راننده تاکسی اینترنتی با 34 سال فعالیت س
در صنایع دستی 

بارها به مناسبت های مختلف مسئوالن کشور از اهمیت صنایع 
دستی در ایجاد اشــتغال و حفظ هویت فرهنگی کشور داد 
ســخن داده اند اما گویا این افاضات تنها روی کاغذها ارزش و 

اثرگذاری داشته است.
احمد هروی که بیش از 34 سال است در زمینه »هنر پاپیه 
ماشه پیچ« فعالیت دارد، درباره تجربیات روزهای کرونایی 
خود می گوید: از اوایل اســفند ماه تا امــروز به طور کلی 
کارگاه ما تعطیل شــده اســت. همچنین چند سالی است 
بیمه هنرمندان و قالیبافان شده ام اما این بیمه فقط شامل 
مزایای دوره بازنشستگی است و مزیتی برای دریافت بیمه 

بیکاری ندارد. 
وی بــا اشــاره به اینکــه در کارگاه ما هفت نفــر فعالیت 
می کردند که به دلیل کرونا بیکار شــده اند، اضافه می کند: 
ســعی کردیم با اســتفاده از فضای مجــازی در بازارهای 
اینترنتــی محصوالت خود را به فروش برســانیم و در این 
زمینه نیز با چند ســایت قرارداد بستیم اما فروش چندانی 

نداشتیم. 
ادامه می دهد: شــنیدیم که ســایتی  هروی همچنین 
برای نام نویســی هنرمندان ایجاد شــده که می توانند 
تســهیاتی دریافت کنند؛ ما نیز نام نویســی کردیم و 
هیچ خبری نشــد. با پیگیری هایی که انجام شد، اعام 
کردند اطاعات شــما ثبت نشــده اســت. به هر روی 
بــرای تأمین هزینه های زندگی ناچار شــدم به عنوان 
راننده تاکســی اینترنتی به کار مشــغول شوم این در 
حالی اســت که با وجود شــرایط ســنی این وضعیت 

است.  دشوار  برایم 

علی محمدزاده: جوان است اما نور جوانی در چشمانش 
کم فروغ اســت. حاال 30 ساله شــده ولی یک اشتباه چند 
ســال قبل او تمام دنیایــش را به هم ریختــه و به گفته 

خودش به یکباره همه چیز تمام شد.
مرد جوان الغر اندامی که از دو ســال پیش محل خوابش 
شــده زیر یکی از همین پل هایی که بسیاری از شهروندان 
مشهدی به ســرعت از آن عبور می کنند. مقابلم نشسته و 
داســتان زندگی اش را تعریف می کند؛ از جهالتی می گوید 
که در دوران ناپختگی به ســراغش آمده و خواســته مثل 
بعضی از آدم ها که نقشــی بر تن خود دارند نقشــی بر تن 
خود حک کند و همین بهانه ای می شود تا به یک بیماری 

العاج مبتا شود.
ســال 94 مادرش فوت کــرده و او ســرپناهی ندارد و به 
خاطر همان بیماری خاصــش هیچ کس نمی خواهد به او 
کاری بدهد امــا از مهربانی های آدم هایی هم می گوید که 

نگذاشته اند در این سال ها به فاکت مطلق بیفتد.
آدم هایــی مثل تعــدادی از خادمان حــرم رضوی که در 
مقاطع مختلف به کمکــش آمده و می آیند یا داروخانه ای 
که بخشــی از داروهای او را تهیه می کرده یا فروشــگاهی 
که هــر روز به او 100 گرم پنیــر و دو قرص نان می داده 
و خاصــه اینکه از زمان همان خالکوبی انگار زندگی رنگ 
باخته و تیره روزی بر سرنوشــتش حک شــده و او تنهای 

تنها مانده است.
می گوید چند ســال پیش با 50 هزار تومان می توانســت 

داروهایــش را تهیه کند اما حاال بــا اوج گرفتن قیمت ها 
 هــر آمپول خارجی 700 هزار تومــان و آمپول ایرانی هم 
300 هزار تومان شــده اســت و حداقل ماهیانه نزدیک به 
3میلیون تومــان الزم دارد تا بتواند از پیشــرفت بیماری 

جلوگیری کند و چند سال بیشتر زنده بماند.
به گفته خودش مدت ها در تراشکاری کار کرده ولی کسی 
حاضر نیســت به او کار بدهد چون می ترســد خودش هم 
به این بیماری مبتا شــود و وقتی بــه او می گویم نیازی 
نیست مبتا بودن به این بیماری را اعام کند پاسخ جالبی 
می دهد و می گوید: امکان دارد خراش یا زخمی در دستم 
ایجاد شــود و محل را آلوده کنم و یک نفر دیگر ناخواسته 
در معرض خطر ابتا قرار بگیرد برای همین سعی می کنم 

از جمعیت دور باشــم تا مبــادا اتفاقی رخ بدهد و یک نفر 
دیگر را آلوده کنم.

با تمام این اوصاف او برای گرفتن پول به منظور تهیه دارو 
نیامــده چون می داند با یــک دوره خرید دارو پولش تمام 
می شــود و روزگارش به حالت قبلی برمی گردد بر همین 
اســاس می گوید اگر چند میلیون داشــته باشم )کمتر از 
5میلیــون تومان( می توانم یک دســتگاه کوچک خراطی 
تهیه کنم و با ســاختن اشــیای تزئینــی هزینه درمان و 

زندگی خودم را تأمین کنم.
خاصــه اینکه این روزها که ویروس کرونا موجب شــد تا 
موجــی از مهرورزی در همه جا به راه بیفتد او هم امیدوار 
اســت با کمک تعدادی از آدم های مهربان بتواند شــرایط 
زندگی اش را تغییر دهد و دوســت دارد کار کند و هزینه 
درمانــش را تأمیــن کند و رؤیــای آن را دارد که آن قدر 
به کارش رونق دهد که بتوانــد در آینده به آدم های مثل 

خودش کمک کند.
مــا نیز امیدواریم مثل همیشــه که مهــرورزی مردم این 
ســرزمین موجب شــده تا گره ای از کار عضوی از جامعه 
را باز کنیم این بار هم شــاهد بارانی از مهربانی باشــیم تا 
بتوانیم رنگی نو به دنیای سیاه و سفید این جوان مشهدی 

بپاشیم.
مخاطبان گرامی! لطفًا نظرات خودتان را در خصوص 
این مطلب به شماره 300072305 پیامک یا با شماره 

تلفن 376۸5011 داخلی 2025 در تماس باشید.

قدس به مناسبت روز جهانی صنایع دستی از تأثیر کرونا بر این صنعت گزارش می دهد

هنرمندان صنایع دستی، از خانه نشینی تا مسافرکشی!

کاش محقق شود

همیاری برای تحقق رؤیای یک کارتن خواب

گزارشگزارش

د دامدا امدا



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 یک مسئول دانشگاه علوم پزشکی با اشاره

 به افزایش مبتالیان در مشهد خبرداد
احتمال بازگشت محدودیت های کرونایی•

کارگروه  رئیــس  ایرنا: 
اطالع  رســانی بیمــاری 
کووید ۱۹ دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد، نسبت 
به روند افزایش مبتالیان 
بــه کرونا در مشــهد و 
هشدار  خراســان رضوی 
داد. دکتــر حمیدرضــا 

رحیمی افزود: در روزهای اخیر آمار مبتالیان سرپایی کرونا 
در مشهد و برخی از شهرستان های خراسان رضوی افزایش 

یافته است، اما آمار بستری شدگان تغییری نکرده است.
وی اضافه کرد: ۳۴ مرکز خدمات جامع سالمت ۱۶ ساعته 
در مناطق زیرپوشش دانشــگاه علوم پزشکی مشهد برای 
پذیرش بیماران با عالئم مشــکوک کرونا فعال اســت و از 
ســوی دیگر پیش بینی ها برای پذیرش بیماران احتمالی 
در بیمارســتان ها و مراکز درمانی انجام شده است. رئیس 
کارگروه اطالع رســانی بیماری کووید ۱۹ دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشهد گفت: وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی، وضعیت کرونا در شهرستان های مختلف کشور را 
هر هفته اعالم می کند و در صورت تداوم افزایش مبتالیان 
به کرونا در مشهد، احتمال تصمیم گیری جدید و بازگشت 

محدودیت ها برای پیشگیری از بیماری وجود دارد.
رحیمی افزود: براســاس آخرین گزارش وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی که در ۱۵ خرداد ماه منتشر شده 
است، ۱۴ شهرستان اســتان خراسان رضوی از نظر شیوع 
کرونا در وضعیت ســفید و ۱۲ شهرستان در وضعیت زرد 

قرار دارند.
وی ادامه داد: طبق این گزارش هم اکنون چهار شهرستان 
اســتان خراسان رضوی شامل مشــهد، تربت جام، تایباد و 

صالح آباد از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند.
رئیــس کارگــروه اطالع رســانی بیمــاری کوویــد ۱۹ 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد گفــت: بی توجهــی 
مــردم نســبت به رعایــت اصــول بهداشــتی، حفاظت 
فــردی و خودمراقبتــی، از مهم ترین علــل افزایش آمار 
مبتالیــان به کرونا در خراســان رضوی به شــمار می رود.

 رئیس هیئت مدیره انجمن
 انبوه سازان خراسان رضوی:

گرانی زمین موجب دشواری •
آزادسازی بافت های فرسوده شده است

هیئت رئیــس   قدس: 
 مدیره انجمن انبوه سازان 
گفت:  خراســان رضوی 
از  بخشــی  آزادســازی 
بافت هــای فرســوده با 
گذشــت چندین سال و 
افزایش قیمت ها و دیگر 

مسائل، بسیار دشــوار و به کندی صورت می گیرد.  محمد 
پژوم اظهار کرد: الزمه ورود انبوه ســازان به ســاخت و ساز 
در مناطق فرســوده، ایجاد مشــوق ها و تدابیری است که 
سازندگان و سرمایه گذاران را ترغیب به حضور در این گونه 

مناطق می کند.
 وی افزود: بافت های فرسوده از جمله بافت فرسوده آبکوه و 
حرعاملی مدت هاست بخشی از مناطق آن توسط شهرداری 
آزادســازی شده و هم اکنون آزادسازی بخش های دیگر این 
بافت ها با گذشت چندین ســال و افزایش قیمت ها و دیگر 

مسائل، بسیار دشوار و به کندی صورت می گیرد.
پژوم با بیان سفارش هایی برای آزادسازی بهتر این بافت های 
فرسوده تشریح کرد: انبوه سازان آمادگی دارند در نقاط دیگر 
تعریف شــده از زمین های متعلق به شــهرداری یا آستان 
قــدس رضوی  واحدهایی احداث کننــد تا با تهاتر با ملک 

ساکنان فعلی محل در آزادسازی بافت تسریع شود.
 گفتنی است، با این شرایط انبوه سازان آمادگی مشارکت در 
مناطق فرسوده را دارند، منوط به اینکه مشکالت موجود با 

آستان قدس و اداره اوقاف و مردم رفع شود.
وی خاطرنشــان کــرد: توصیه می کنم با توجــه به میزان 
سرمایه گذاری تراکم تعریف شــده برای مناطق فرسوده از 
جمله بافت فرســوده آبکوه تجدیدنظر شــود، زیرا در حال 
حاضر با تراکم فعلی طرح، توجیه اقتصادی برای سرمایه گذار 

وجود ندارد.

تا چند روز آینده
مشکل کمبود آب روستاهای مه والت •

حل می شود
قدس: رئیس اداره آبفای 
مه والت گفت:طی بازدید 
و بررســی انجام شــده 
مشخص شد لوله ورودی 
مه والت  دوغ آباد  شهرک 
از تــوان انتقــال آب به 
برخــوردار  نیاز  مقــدار 

نیست که با تقویت شبکه از مسیر دیگر مشکل در چند روز 
آینده حل می شود.

رضاییان افزود: پس از یکپارچه ســازی شــرکت های آب و 
فاضالب، با بررســی و اجرای عملیات فنی، مشکل کمبود 
فشار در روستاهای حسن آباد، میاندهی، فتح آباد و جنت آباد 
برطرف شد و اصالح اضطراری شبکه ها و بهسازی انشعابات 
فرســوده از محل تبصره ۳ در حال انجام اســت و این امور 
آمادگی دارد در صورت همیاری دهیاری ها، نسبت به افزایش 

میزان اصالح شبکه اقدام کند.

با تالش پلیس خراسان شمالی
نسخه رمال حرفه ای پیچیده شد•

باشگاه خبرنگاران: رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از 
دســتگیری یک رمال حرفه ای در بجنورد و کشــف آالت و 
ادوات مربوط به رمالی از متهم خبر داد.  ســرهنگ مقصود 
رســتگار، رئیس پلیــس آگاهی خراسان شــمالی گفت: با 
دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی در یکی از محالت شهر 
بجنورد اقدام به رمالی، فالگیری، دعانویســی و کالهبرداری 
از شهروندان می کند، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره 
عملیات ویژه پلیس آگاهی اســتان قرار گرفت. ســرهنگ 
رستگار با اشاره به اینکه کارآگاهان با هماهنگی مقام قضایی و 
با توجه به اهمیت موضوع، محل اختفای این فرد را شناسایی 
کردند، افزود: در نهایت متهم در عملیات غافلگیرانه کارآگاهان 
در مخفیگاهش دستگیر و برای بررسی بیشتر به مقر پلیس 

آگاهی استان منتقل شد.
وی عنــوان کرد: در بازرســی از محل اختفای این فرد، یک 
دستگاه رایانه شخصی حاوی مستندات مجرمانه، یک دستگاه 
لپ تاپ، یک دســتگاه گوشــی تلفن همراه، تعداد کثیری 
دعا های نوشته شده، چهار جلد کتاب های قدیمی مربوط به 
دعانویسی و تعدادی لوازم رمالی و فالگیری کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شــمالی با بیان اینکه متهم با 
مشــاهده مستندات و ادله کافی به بزه انتسابی خود اعتراف 
کرد، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به همراه مستندات 
مربوط برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی و در 

نهایت با صدور قرار بازداشت روانه زندان شد.

در حوالی نیشابور رخ داد
 دو کشته و زخمی•

 در پی  واژگونی  وانت  نیسان
میرعلمدار-نیشابور: 
مرکــز مدیریت  رئیس 
فوریت های  و  حــوادث 
از  نیشــابور  پزشــکی 
در  وانت نیسان  واژگونی 
سبزوار،  قوچان-  محور 
روســتایی  محــدوده 
عبداهلل گیو خبر داد. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی نیشــابور اظهار کرد: در پی تماس با مرکز ارتباطات 
اورژانس ۱۱۵ نیشــابور مبنی بر واژگونی خودرو وانت نیسان 
در محدوده روســتایی عبداهلل گیو، آمبوالنس پایگاه اورژانس 
جاده ای عبداهلل گیو نیشابور به محل حادثه اعزام شد.  مصطفی 
افشارنیک گفت: در این حادثه یک نفر به علت شدت جراحت 
وارده در صحنه فوت کرد و فرد دیگری هم مصدوم شــد که 
پس از مداوای اولیه و انجام اقدا م های درمانی توسط آمبوالنس 
به مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی ۲۲ بهمن نیشابور منتقل 
شــد.رئیس اورژانس پیش بیمارستانی تصریح کرد: در هنگام 
وقوع حوادث با حفظ خونسردی با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید 
و با اعالم آدرس دقیق محل حادثه و تعداد مصدومان احتمالی 
و باز نگه داشتن مسیر، ما را در امدادرسانی سریع تر یاری کنید.

حریق در مجتمع تجاری مهار شد
آتش در طالفروشی •

رئیس  قرمــز:  خط 
ایستگاه ۴۴ آتش نشانی 
شــهر مشــهد از مهار 
یــک  آتش ســوزی 
داخل  در  طالفروشــی 
یک مجتمع تجاری در 
با تالش  منطقه طالب 
آتش نشانان دو ایســتگاه خبر داد.سرآتشیار محمدحسین 
قیصری با بیان این مطلب گفت: در پی تماس تلفنی مالک 
یک مجتمع تجاری با ســامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده دود 
از درون یک واحد طالفروشــی، ســتاد فرماندهی بالفاصله 
آتش نشــانان ایســتگاه ۶ و ۴۴ را به محل حادثه در بولوار 
ابوریحان اعزام کرد.این مقام مســئول در آتش نشانی مشهد 
افزود: با حضور آتش نشانان در محل مشخص شد حریق به 
دلیل اتصالی سیم برق در قسمت سردر یک طالفروشی رخ 
داده و به دلیل چوبی بودن سازه و رسیدن شعله های آتش به 
اجسام قابل اشتعال، این آتش سوزی در حال گسترش بوده 
که آتش نشــانان بالفاصله حریق را مهار و از سرایت آتش به 
قسمت داخلی این طالفروشی و سایر مغازه  های این مجتمع 
تجاری جلوگیری کردند. شایان ذکر است، آتش نشانان پس از 
تهویه، تخلیه دود و ایمن سازی محل، ضمن ارائه توصیه های 
ایمنی الزم به مالک طالفروشی و متصدیان مجتمع تجاری 
در خصوص رعایت نکات ایمنی، به مأموریت خود پایان داده 

و به ایستگاه های خویش مراجعت کردند.

بررسی پرونده آغاز شد 
قاچاق المپ در باربری!•

باشگاه خبرنگاران: با اعالم روابط عمومی تعزیرات حکومتی 
خراسان شمالی، پرونده قاچاق لوازم الکتریکی رسیدگی شد.  
در پی گزارش پلیس آگاهی اســتان مبنی بر بازرسی از یک 
باربری و کشــف تعداد ۲۰۰ عدد المپ LED و ۶۰۰ حلقه 
نوارچســپ قاچاق به ارزش ۶۰ میلیون  ریال در شهرستان 
بجنورد، پرونده تشــکیل و گزارش تخلف در یکی از شعب 
تعزیرات حکومتی این استان مطرح و  رسیدگی  آن آغاز شد.

 پلمب پاتوق های معتادان پرخطر •
در شیروان

خبرنگاران:  باشگاه 
نتظامــی  نده ا فرما
شهرستان شیروان از 
پلمب ۵ مورد پاتوق 
پرخطر  معتــادان 
در این شهرســتان 
خبر داد. ســرهنگ 
مسعود وحیدی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر وجود 
تعدادی پاتوق معتادان پرخطر در حاشــیه شــهر شیروان،  
موضوع در دســتور کار مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
این فرماندهی قرار گرفت.وی با اشــاره به اینکه مأموران با 
هماهنگی مقام قضایی اقدام به شناسایی این محل ها کردند، 
افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان شیروان 
با همکاری یگان امداد به محل های مورد نظر اعزام شدند و در 
این خصوص  پنج  باب منزل که به عنوان پاتوق برای معتادان 

پرخطر استفاده می شد، پلمب شد.

عقیــل رحمانی: رئیس پلیس فتا اســتان 
خراســان رضوی از شناســایی و دستگیری 
عامــالن کالهبرداری از شــهروندان به روش 
اسکیمری خبر داد.سرهنگ جواد جهانشیری، 
رئیس پلیس فتا اســتان خراســان رضوی در 
برای  پلیســی  تشــریح ماجرای ردزنی های 
دستگیری این متهمان گفت: با توجه به ارجاع 
شکوائیه احدی از شهروندان تایبادی به پلیس 
فتا این شهرستان، رســیدگی به موضوع در 
دســتور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان 
موصوف قرار گرفت.سرهنگ جواد جهانشیری 
اضافه کرد: شــاکی در اظهارات اولیه خود از 
برداشت مبلغ ۵۹۰میلیون ریال از حسابش به 
صورت غیرمجاز خبر داد و اذعان کرد: با وجود 
نگهداری صحیــح از کارت عابر بانک خود و 
عدم واگذاری آن به فرد دیگر، به صورت ناگهانی 
این مبلغ از حســاب وی کاســته شده است.

فعالیتبانداسکیمریهاس
درنقاطمختلفکشور

ایــن مقــام ارشــد انتظامی پلیس اســتان 
خراسان رضوی ادامه داد: با تالش کارشناسان 
پلیس فتا در شهرســتان تایباد مشخص شد 
وجوه برداشت شده صرف خرید دالر در برخی 
از مراکز دالرفروشــی شــهر مشهد شده و با 
پیگیری های بعدی سرنخ هاي موجود مشخص 
شــد فرد مذکور در دام کالهبرداری به شیوه 
اسکیمری)کپی کردن اطالعات کارت بانکی 

روی کارت های خام( گرفتار 
کرد:  تصریح  است.وی  شده 
در ادامه با توجه به وســعت 
متهمان،  اقدام هــای  دامنه 
تالش تیم تحقیقاتی پلیس 
فتــا شهرســتان تایبــاد و 
تربت جام معلوم کرد شاکیان 
دیگری با روش مشابه مورد 
کالهبــرداری قرار گرفته اند 
بررســی های  از  پــس  و 
در  کارشناســان  ظن  الزم، 

خصوص وجود دستگاه اسکیمر یا همان کپی 
کارت عابربانک و وجود دســتگاه موصوف در 

شهرســتان تربت جــام باال 
گرفــت و همین امر موجب 
شــد تا کارشناسان با انجام 
و  تیمــی  کار  یکســری 
وعملیاتی،  فني  تالش های 
موفق به شناسایی سه متهم 

در همین رابطه شوند.
تکمیــل  در  جهانشــیری 
توضیحــات پرونــده گفت: 
از  اولیــه  بررســی های  در 
متهــم ردیــف اول که ۲۵ 
سال ســن داشــت و دارای سوءســابقه و به 
جرم برداشــت غیرمجاز تحت تعقیب پلیس 

فتا یکی از اســتان هــای غربی کشــور قرار 
داشت، مشخص شد دســتگاه اسکیمر را وی 
خریداری کرده و با همدســتی دو متهم دیگر 
که به ترتیب ۲7 و ۳۱ ســال ســن داشتند و 
در این فعالیت کالهبردارانه مشارکت داشتند، 
اقدام به نصب آن در مغازه ســوپرمارکت کرده 
و با سوءاســتفاده از بی توجهی مشتریان مغازه 
در هنــگام وارد کردن رمــز کارت عابربانک ، 
کارت بانکــی قربانیان را کپــی و در نهایت در 
کالنشهر مشهد اقدام به خرید دالر کرده بودند.

رمزکارتراخودتانواردکنیدس
رئیس پلیس فتا اســتان با تأکید بر ضرورت 
حفظ رمزهای عبور، به شهروندان توصیه کرد: 
در چند ماه اخیر کالهبرداری با این شیوه در 
سطح کشور افزایش داشــته است؛ بنابراین 
تنها راه پیشگیری از برداشت غیرمجاز و کپی 
شدن کارت عابربانک، عدم افشای رمز است.

بنابراین فریب ارزانی های بی دلیل را نخورده و 
در خریدهای خود و هنگام استفاده از دستگاه 
کارتخوان، رمز کارت را فقط خود شهروندان 
وارد کرده و به هیچ عنوان رمز آن ها را دیگران 
وارد نکنند. شــایان ذکر اســت، پلیس فتا از 
کلیه کاربران می خواهد در صورت مشــاهده 
موارد مشــکوک از طریق سایت پلیس فتا به 
نشانی www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات 
مردمی آن را ثبت کرده تا به سرعت موضوع 

در دست بررسی قرار گیرد.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی خبر داد

بانداسکیمریهادرمحاصرهقانون

باتالشکارشناسان
پلیسفتادرشهرستان

تايبادمشخصشدوجوه
برداشتشدهصرف

خريددالردربرخیاز
مراکزدالرفروشیشهر

مشهدشدهاست

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
 ادامه روند کاهش دما•

 در خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشــه ها و مدل های هواشناســی برای امروز در غالب نقاط 

استان روند کاهش دما ادامه خواهد داشت.
همچنیــن در روزهای آینده تا آخر هفته آســمانی صاف تا 
کمی ابری، گاهی افزایش سرعت وزش باد در اغلب مناطق 

خراسان رضوی دور از انتظار نیست.
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را  مهدیه  مسکونی  زمین های  مشکل 
حل کنید

یــک ســال اســت کــه در اداره اراضی و 
شهرداری ما را به یکدیگر پاس می دهند و 
مشکل زمین های مسکونی مهدیه حتی با 
نامه نگاری های فراوان حل نشده است. تا کی 

باید خانه به دوشی بکشیم؟
۹۱5....57۴۱

ما هم عوارض و مالیات می دهیم
خیابان کوهسنگی را کندند و نیمه  رها کردند و نمی دانند پول ها را چکار کنند. این خیابان های 

محله های پایین تر را درست کنید، ما هم عوارض و مالیات می دهیم.
۹۱5...۱۴05

شهردار اصالً از سطح شهر خبر ندارد
شــهردار اصالً از ســطح شــهر خبر ندارد 
کــه خیابان ها، کوچه ها و حاشیه شــهر چه 
خرابی های چندین ســاله ای دارد تا درست 
کنــد. آن وقت رفته کمربنــد جنوبی را راه 

بیندازد.
۹0۱...۸۹53

سرانجام خودروهای احتکار شده چه می شود
با توجه به خبرهای منتشر شده درباره خودروهای احتکارشده سرنوشت این خودروهای احتکار 

شده به کجا می انجامد.
۹۱500020۴2

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

قدس: شورای اسالمی شهر مشهد در جلسه 
علنی روز گذشــته خود، الیحه »ساماندهی 
کارگران و اســتادکاران روزمــزد و احداث و 
تجهیز ایستگاه های ساماندهی« را به تصویب 
رســاند. رئیس کمیســیون خدمات شهری 
شورای شهر مشهد با اعالم اینکه پیشگیری از 
ایجاد آسیب های اجتماعی برای اقشار کارگر 
و کارگران روزمزد از جمله اهداف این الیحه 
به شمار می رود، گفت: در این الیحه تنظیم و 
امضای تفاهم نامه بین دستگاه های ذی ربط از 
جمله اداره کار، سازمان تأمین اجتماعی، نیروی 
انتظامی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و... 
الزامی اســت. از این  رو امیدواریم اجرای این 
پروژه موجب حفظ کرامت انســانی کارگران 
روزمزد ساختمانی شده و امکان به  کارگیری 
آن هــا در پروژه های عمرانی شــهرداری نیز 

فراهم شود.
حاجیان شــهری تأکید کــرد: در تفاهم نامه 
مذکــور قید شــده دســتگاه های عمرانی و 
خدماتی ســطح شــهر که نیاز به استفاده از 
کارگران روزمزد دارند بتوانند از ظرفیت ایجاد 

شده در این پروژه استفاده کنند.
به گفته رئیس کمیســیون خدمات شهری 
شورای شهر مشــهد، به  موجب این مصوبه، 

ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و 
فراورده های  کشاورزی شهرداری مشهد  باید 
به  منظور ســاماندهی کارگران و استادکاران 
روزمــزد و احــداث و تجهیز ایســتگاه های 
ساماندهی موردنیاز، با جلب و جذب مشارکت 
دستگاه های اجرایی، تشــکل های کارگری، 
ســازمان های مردم نهــاد و بخش خصوصی 
ذی ربط، تا ســقف اعتبار ۱۲میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومــان اقدام کند.همچنین در ادامه 
نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر مشهد، الیحه اصالح ماده واحده مصوبه 

واگذاری واحدهــای تجاری احداثی در تونل 
ارتباطی پروژه های آسمان یک و دو در پاسخ 
به نامه فرمانداری، الیحه تعدیل وجوه التزام 
قراردادهای فــروش در مجتمع های توس و 
میالد )طــرح میدان شــهدا(، الیحه اصالح 
و به روزرســانی محــدوده و میانگین ارزش 
امــالک بلوک های همگــن و اصالح ضریب 
حوزه درآمدی ذیل ماده واحده مصوبه تعیین 
ارزش معامالتی ســاختمان )k( و الحاق یک 
تبصره به آن در دستور کار قرار گرفته و پس 
از بررســی به تصویب شــورای شهر رسید.

محیطزيستدرموضوعکشفرودس
منفعلنیست

زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
خراســان رضوی هم در ابتدای این جلســه 
با اشــاره به ایجاد کارگروه مشــترک برای 
ساماندهی کشــف رود، تصریح کرد: سازمان 
حفاظت محیط زیست با وجود مسئولیت هایی 
که در این زمینه داشت قادر نبود به تنهایی 
برمشکالت کشف رود فائق بیاید، بنابراین از 
زمانی که مدیریت شــهری و سایر نهادها به 
این مسئله ورود کردند، اقدام های امیدبخشی 
-شاهد هستیم.وی خاطرنشان کرد: در این 
راســتا حفاظت محیط زیســت تالش هایی 
برای بازدید محمدباقر نوبخت؛ رئیس سازمان 
برنامــه و بودجه و عیســی کالنتری؛ رئیس 
ســازمان حفاظت محیط زیســت کشور از 
کشــف رود انجام داده و دریافت منابع ملی 
برای کشف رود را  پیگیری می کند، بنابراین 
محیط زیســت در موضوع کشف رود منفعل 
نیست.همتی با اشاره به راه اندازی تصفیه خانه 
سپتاژ در مشهد، گفت: امید است به سمتی 
برویم که اســتفاده از آب های شــرب برای 
فضای سبز را به صفر برسانیم و بدین منظور 

از آب تصفیه  شده استفاده کنیم.

در جلسه شورای شهر مشهد تصویب شد
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گزارش نشستگزارش نشست

ایســنا: مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی از 
امدادرســانی نیروهای هالل احمر به ۳۳ مــورد حادثه و ۸۴ 
حادثه دیده طی هفته گذشــته در استان خبر داد.محمدرضا 
رضایی با اشاره به حوادث هفته گذشته بیان کرد: در این مدت 
نیروهای هالل احمر به ۳۳ مورد حادثه امدادرسانی کرده اند.وی 
افزود: ۲۶ مورد از خدمات امدادی در حوادث جاده ای، سه مورد 
شهری، دو مورد کوهستان و دو مورد به صورت حضوری ارائه 
شده است.رضایی با بیان اینکه در مأموریت های هفته گذشته 
به ۸۴ حادثه دیده امدادرسانی شده است، اظهار کرد: 7۳ نفر از 
حادثه دیدگان در حوادث جاده ای، هفت نفر در حوادث شهری، 
دو نفر در حوادث کوهســتان و دو نفر به صورت حضوری از 
خدمات امدادی بهره مند شدند.وی با بیان اینکه ۱۱۹ نیروی 
هالل احمر در قالب ۴۶ تیم عملیاتی به این حوادث اعزام شدند، 
افزود: ۲۹ دســتگاه آمبوالنس و ۱۸ خودرو نجات نیز در این 
حوادث به  کارگیری شده است.مدیرعامل جمعیت هالل احمر 

خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در هفته گذشته ۶ مورد 
عملیات رهاسازی توسط نیروهای هالل احمر انجام شده است. 
رضایی از مفقودی پیرمردی 7۰ ســاله در روستای دونخی از 
توابع شهرستان درمیان خبر داد و ادامه داد: با دریافت گزارشی 

ساعت ۱۴ روز شنبه  گذشته مبنی بر مفقود شدن این فرد، دو 
تیم عملیاتی متشکل از ۶ نجاتگر به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه پس از ۲/۵ ساعت جست وجو، فرد مفقود شده 
پیدا شد، افزود: با توجه به ارزیابی اولیه، رنج پیرمرد از بیماری 

آلزایمر موجب مفقودی وی شده بود.
رضایی یادآور شد: با همکاری نیروهای انتظامی، هالل احمر و 
نیروهای مردمی این فــرد با حال عمومی مطلوب به آغوش 
خانواده بازگشت. مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
همچنین  بیان کرد: با دریافت گزارشی مبنی بر سقوط یک 
فرد از ارتفاع در ســاعت ۱۲:۲۱ روز جمعه گذشته، نیروهای 
هالل احمر به محل حادثه اعزام شدند.وی با بیان اینکه سقوط 
یک فرد از ارتفاعات روســتای ارک بیناباد موجب صدمه وی 
شــده بود، افزود: این فرد در قسمت هایی از جمله ناحیه سر، 

شکم و ران دچار آسیب شده بود.

طی هفت روز در خراسان جنوبی انجام شد

امدادرسانی هالل احمر  به 84 حادثه دیده



خبرخبر خبرخبر

آب ۶۵ روستا در هرمزگان تا پایان •
سال تأمین می شود

هرمــزگان: قائم مقام 
شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان گفت: با اجرای 
طرح هــای آبرســانی تا 
روستای  سال ۶۵  پایان 
هرمــزگان از منبع آبی 

پایدار بهره مند می شوند.
احمد شــاکری صبح دیروز  در جمع خبرنــگاران افزود: این 

طرح ها با اعتبار ۱۳۶ میلیارد تومان اجرا می شوند.
وی با بیان اینکه ۲۸ مجتمع آبرسانی، آب آشامیدنی روستاییان 
را با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان تأمین می کنند، اظهار کرد:  این 
منابع آبی از ســد های استان، چاه های پشت سد و دشت های 

میناب تأمین می شوند.

دریاچه ارومیه سال ۱۴۰۶ احیا می شود•
تبریز: رئیس ســازمان 
زیست  محیط  حفاظت 
به  اشــاره  بــا  کشــور 
اختصــاص بودجه ۳۰۰ 
به طرح  تومانی  میلیارد 
رودخانه  از  آب  انتقــال 
زاب به دریاچه ارومیه با 

دستور رئیس جمهوری گفت: با تکمیل این طرح، دریاچه در 
سال ۱۴۰۶ به طور کامل احیا می شود.

عیسی کالنتری روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تونل 
انتقال آب زبان به دریاچه ارومیه در ۶ ماه آینده تکمیل می شود 
و با بهره برداری از آن، حجم آب دریاچه در هفت سال بعد به 
۱۴میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده و این پهنه آبی 

پس از سال ها احیا می شود. 

احراز عمدی بودن چهار مورد از •
آتش سوزی های اخیر

تهران: اســتاندار تهران 
از  مــواردی  گفــت: 
آتش سوزی ها به صورت 
عمدی صورت گرفته اند 
کــه مســببان آن هــا 

دستگیر شدند.
محســنی  انوشــیروان 

بندپی در پایان پنجمین جلسه ستاد مدیریت بحران استان 
تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مواردی از آتش سوزی ها 
به صورت عمدی صورت گرفته که مســببان آن ها دستگیر 
شــده اند، تصریح کرد: البته این آتش سوزی ها در مجموع ۲۵ 
مورد بوده است که حدود سه تا چهار مورد آن ها عمدی بوده 

که قطعاً مسببان آن ها به مجازات خود خواهند رسید.

تا چهار سال آینده درگیر مبارزه با •
ملخ های صحرایی هستیم

حفظ  مدیــر  کرمان: 
ســازمان  نباتــات  و 
جهادکشــاورزی شمال 
اســتان کرمان گفت: تا 
چهار سال آینده درگیر 
مبــارزه با ملخ صحرایی 

هستیم.
ناصر طاهر اظهار کرد: انتظار داریم دولت اعتبارات کافی برای 
مقابله با آفت ملخ صحرایی در اختیار استان های درگیر بگذارد، 
زیرا قطعاً تا چندین سال آینده درگیر مبارزه با این آفت خواهیم 
بود، بنابراین باید تجهیزات و امکانات الزم را در این خصوص 

داشته باشیم.
وی اظهار کرد: بخش هایی از شهرستان های ارزوئیه و ریگان به 
آفت ملخ صحرایی آلوده شده اند و در چند روز اخیر مبارزه با 
این آفت در حدود یک هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی شمال استان 

صورت گرفته است.

 مناطق ییالقی البرز •
آماده اسکان عشایر شد

کرج: مدیر امور عشایر 
گفت:  البــرز  اســتان 
مناطق ییالقی اســتان 
اسکان  و  میزبانی  برای 
کوچنده  خانــوار   ۸۶۰
عشایر آماده سازی شده 

است.
علی نقدی بازنشین اظهار کرد: برای ورود عشایر به مناطق 
ییالقی، جاده آزادبر تا گردنه عســلک طالقان به طول ۴۰ 
کیلومتر بازســازی و بازگشایی شــد.همچنین احداث یک 
جاده به طــول ۱۵ کیلومتر در ارتفاعــات طالقان مراحل 

تکمیلی را می گذراند.
وی افزود: از هفته گذشته حرکت دام های عشایر به سمت 
مناطق ییالقی آغاز شــده و خانواده ها نیز در مســیر کوچ 

هستند.

تمام مراکز گردشگری بازگشایی شد•
معــاون  تهــران: 
گردشــگری کشــور از 
و  حدود ۴میلیون  ثبت 
۲۰۰هزار نفر شب اقامت 
شــانزدهم  تا  یکــم  از 
خــرداد ماه خبــر داد 
و گفــت: تمــام مراکز 

گردشگری به جز آب درمانی ها بازگشایی شد.
براســاس اعالم میراث آریا، ولی تیموری با اشاره به فعالیت 
تأسیسات گردشــگری در برخی از استان ها با رعایت تمام 
پروتکل های بهداشــتی، افزود: از یکم تا شانزدهم خرداد ماه 
۳میلیون و ۳۰۳هزار و ۶۴۸ تردد ثبت و ۴میلیون و ۱۷۹هزار 

و ۳۱۸ نفر شب اقامت ثبت شده است.
معــاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی اضافه کرد: همچنین آژانس های گردشگری از 

امروز فعالیت خود را آغاز کردند.

 حفظ محیط زیست گلستان •
با آرای جایگزین حبس 

گلســتان: رئیــس کل 
از  گلســتان  دادگستری 
آمادگی دادگستری استان 
برای صدور آرای جایگزین 
زندان در راســتای کمک 
به حفظ محیط زیســت 

خبر داد.
هادی هاشمیان در جلسه با مسئوالن محیط زیست استان گفت: 
محیط زیست، منابع طبیعی و دیگر دستگاه های مرتبط می توانند 

خدمات و اقدام های مورد نیاز خود را به دادگستری اعالم کنند.
وی افزود: پیشنهادات دریافتی از این دستگاه ها به قضات محاکم 
کیفری استان ارسال می شود تا مرتکبان جرایم سبک و افراد فاقد 
سابقه کیفری، به جای زندان به انجام خدمات عمومی برای حفظ 

محیط زیست مکلف شوند.

 مسافرانی که آخر هفته گیالن را •
تلخ کردند!

گیالن: سرپرست جمعیت هالل احمر گیالن با توصیه به مسافران 
برای رعایت توصیه های ایمنی گفت: در تعطیالت هفته گذشته 
شاهد بروز تصادفات زنجیره ای، غرق شدن چند نفر در دریا و سقوط 
از پرتگاه بودیم که جان تعدادی از مسافران در این حوادث گرفته 
شد. سیاوش غالمی دیروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هفته 
گذشته شاهد حضور مسافران زیادی به گیالن به دلیل چند روز 
تعطیلی بودیم که متأسفانه چند تصادف زنجیره ای رخ داد و یک 
نوجوان کرجی نیز در دریا غرق شد. وی افزود: مردم برای شنا حتماً 
در مکان های مشــخص طرح های ساحلی مبادرت به شنا کرده و 

از شنا در مکان های غیر طرح و رودخانه ها به  شدت پرهیز کنند.

 مبتالیان کرونا در »دورود« •
اغلب خانوادگی هستند

دورود  فرماندار  لرستان: 
می گوید: بیشتر مبتالیان 
این شهرستان خانوادگی 
هســتند و در دو هفتــه 
در  نفرات  اکثر  گذشــته 
مراســم خانوادگی مبتال 
شــده و متأســفانه این 

مراسم همچنان ادامه دارد.
مجتبی بیرانوند عنوان کرد: از نظر تعداد مبتالیان به کووید۱۹ در 
شهرستان دورود روال ثابت است و در چند روز اخیر میانگین پنج 
مورد مثبت داشته ایم. وی ادامه داد: این شرایط دال بر این نیست 
که وضعیت دورود خوب است، چون مردم فاصله گذاری اجتماعی 

و پروتکل های بهداشتی را کم رعایت می کنند.

ممنوعیت تردد در مناطق گردشگری •
شهرستان بردسیر 

فرمانده انتظامی  کرمان: 
بردسیر گفت:  شهرستان 
در راســتای اجرای طرح 
کاهــش زنجیــره انتقال 
ویــروس کرونــا و حفظ 
سالمتی مردم، مسیرهای 
مناطــق  بــه  منتهــی 
گردشگری شهرستان بردسیر در ایام پایانی هفته و تعطیالت تا 

اطالع ثانوی کامالً مسدود است.
سرهنگ جعفر غضنفری اظهار کرد: براساس مصوبه شورای تأمین 
شهرستان در ایام پایانی هفته و تعطیالت، مسیرهای ورودی به 
سایت های گردشگری الله زار ،گلزار و منطقه گردشگری بیدخوان 

بسته و از ورود خودروهای با پالک غیربومی ممانعت می شود.

ضرورت راه اندازی دو بیمارستان جدید •
زاهدان و سراوان

سیستان و بلوچستان: رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
گفت: با همه گیری کووید۱۹  ، افزوده شدن ظرفیت بیمارستان 
۳۲۰ تختخوابی زاهدان و ۲۰۰ تختخوابی ســراوان در مدیریت 

بهتر بحران به ما کمک شایان توجهی خواهد کرد.
دکتر هاشمی شهری افزود: با توجه به پیش بینی های تخصصی، 
روند شناســایی موارد مثبت کرونا و بستری در بیمارستان های 
استان حداقل تا یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت و حفظ آمادگی 
واحدهــای تابعه همچنان ضــرورت دارد. وی اظهار کرد: حفظ 
امنیت و سالمت کارکنان بهداشتی، امدادی و بیمارستانی، وظیفه 

انسانی، شرعی و قانونی همه مدیران واحدهای تابعه است. 

ضرورت تأمین تجهیزات اطفای حریق برای صیانت از منابع طبیعی

جنگلهایبوشهرازکمبودامکاناتمیسوزند
بوشهر: پوشش انبوه گیاهی در ارتفاعات استان 
بوشــهر جلوه زیبایی برای گردشگری به شمار 
می رود، اما بــه دلیل برخــی بی احتیاطی ها و 
بی توجهی عده ای، این طبیعت بکر و خدادادی 

طعمه آتش می شود.
با وجود تالش های شبانه روزی نیروهای امدادی 
برای خاموش کردن آتش سوزی ها در این استان، 
اما به دلیل نبود امکانات از جمله تأمین نشــدن 
بالگرد آب پاش و پشــتیبانی و فقــدان راه های 
دسترسی به مناطق سخت گذر و کوهستانی و 
همراه شدن شعله های آتش با باد، موجب شده 
تا در هر فقره وســعت زیادی از پوشش گیاهی 
و مرتعی از بین برود و خسارت زیادی به محیط 

 زیست و منابع طبیعی استان وارد شود.
کمبود و نبود امکانات اطفای حریق در اســتان 
بوشــهر در شرایطی اســت که براساس گزارش 
اداره کل هواشناســی، تابستان امسال با افزایش 
۱/۵درجه گرمای هوا در این استان روبه رو هستیم 
و می طلبد مسئوالن بیش از هر زمان دیگری به 
فکر پیشگیری از بروز حوادث آتش سوزی باشند.

جنگباآتشبادستانخالیس
مدیرکل حفاظت محیط  زیســت استان بوشهر 
بــا بیان اینکه برای مهار آتــش به امکانات ویژه  
مدیریت  شــده و پیش بینی به  موقع نیاز است، 
می افزایــد: در زمان حاضــر امکانات کافی برای 
خاموش کردن آتــش در عرصه های طبیعی در 
اختیار نیست و با توجه به اینکه به  طور معمول 
آتش سوزی ها در مناطق مرتفع و با شیب تند رخ 
می دهد، مهم ترین مشکل ما برای خاموش کردن 
آتش در عرصه های جنگلی و طبیعی، دسترسی 

نداشتن آسان به کانون آتش سوزی است.
فرهاد قلی نــژاد بیان می کند: همین امر موجب 
شــده از کمترین امکانــات در عرصه ها نتوانیم 
اســتفاده کنیم و تنها به نیروی انسانی پیاده و 
اســتفاده از ابزاردســتی مانند بیل و آتش کوب 

بسنده و به جنگ آتش برویم.

نیروهست،امکاناتنیستس
وی ادامــه می دهد: با توجه به اینکه برای تأمین 
بالگرد باید از امکانات هوایی ارگان های مسئول 
از جمله نیروهای مسلح اســتفاده کرد، به  طور 
معمــول هماهنگی بــرای ورود بالگرد با کندی 

انجام می شود و این موجب می شود آتش سوزی ها 
گسترش یابد و میزان و مساحت حجم خسارت ها 
باال برود. این در حالی است که در آتش سوزی ها 

سرعت عمل مهم است.
قلی نژاد بیان می کند: تجهیز سازمان های مسئول 
و تخصصی به امکاناتی از جمله بالگرد آب پاش، 
خودروهای آتش نشانی و وسایل مکانیکی خاموش 
کردن آتش ضروری است.وی یادآور می شود: در 
زمان حاضر ایســتگاه های محیط  بانی استان به 
تجهیزات انفرادی از جمله کوله پشتی های حمل 
آب، دستکش، بیل و بیلچه مجهز شده اند، ولی 
این امکانات کافی نیست .قلی نژاد ادامه می دهد: 
اگــر چه با توجه به وضعیــت حریق ها هر چند 
مســئوالن محلی در بخش اعزام نیرو همکاری 
کردند، اما الزمه موفقیت ما این است که در قالب 
طرح مدونی این همکاری ها به  صورت سازماندهی 
 شده انجام پذیرفته و ایستگاه های محیط  بانی به 

امکانات الزم مجهز شوند.

کمبودبالگردس
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر نیز با 
بیان اینکه تأمین بالگرد آب پاش و هواپیماهای 
اطفای حریق الزامی است، می گوید: ایران یکی از 
کشورهای حادثه خیز است،بنابراین تعداد بالگردها 

بسیار محدود و کم است.
جهانگیر دهقانی در خصوص 
چند فقره آتش سوزی هفته 
گذشــته این اســتان اظهار 
می کند: با توجه به گستردگی 
حادثه، وقوع آتش در مناطق 
سخت گذر اســتان و نقص 
فنی بالگرد هالل احمر مستقر 
در اســتان، فراخوان استفاده 
از بالگرد پشتیبان به استان 

فارس داده شد. 
وی در تشریح مشکالت بیان 
می کند: در خصوص بالگرد 
آب پاش با توجــه به اینکه 
این آتش سوزی ها همزمان با 

آتش سوزی استان های همجوار بود قول دادند 
از استان فارس تأمین شود که دچار نقص فنی 
شــد و پس  از آن قرار شد از هوانیروز سپاه از 
تهران اعزام شــود، اما بالگرد در اصفهان دچار 

نقص فنی شد.
دهقانی اذعان می کند: در ساعت های اولیه حریق 
با توجه به ســخت گذر بــودن منطقه، ارتفاع و 
شیب تند، مردم و دوستداران طبیعت برای انتقال 

وسایل و امکانات از چهارپایان استفاده کردند.

یگانحفاظتبدونس
محافظماندهاست

مدیــرکل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری استان بوشهر نیز با 
بیان اینکه در زمان حاضر ۵۹ 
نفر نیروی یگان حفاظت منابع 
طبیعی و آبخیزداری در استان 
افزود:  دارند،  بوشــهر حضور 
براساس استانداردها برای هر 
۱۵هزار هکتار باید یک نیرو 
در نظر گرفته شــود، این در 
حالی است که در زمان حاضر 
بــرای هر ۳۵ هزار هکتار یک 
نیرو در استان در نظر گرفته  

شده است.
غالمرضا منتظری گفت: با توجه به حساسیت 
عرصه های طبیعی اســتان، افزایش نیروها و 

تقویت یگان حفاظت در استان ضروری است.
منتظری اضافه کرد: احصای امکانات به خصوص 
برای دو مورد آتش سوزی اخیر که به دلیل سخت 
گذر بودن منطقه باید نیروها بخشی از مسیر را 
پیاده طی می کردند، سخت بود و اگر بالگرد زودتر 
می رســید شاید کار خاموش کردن آتش بهتر و 

سریع تر انجام می شد.

تجهیزسازمانهای
مسئولوتخصصی

بهامکاناتیازجمله
بالگردآبپاش،

خودروهای
آتشنشانیووسایل
مکانیکیبرایصیانت
ازمراتعوجنگلها

ضروریاست
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ارومیه: در آذربایجان غربی شهرســتان خــوی را می توان قطب 
تولید گل محمدی دانست که همانند سطح کشور، این محصول 
نتوانسته به جایگاه طالیی و ارزشمند خود دست پیدا کرده و برای 

اقتصاد کشاورزی استان تعیین  کننده باشد.
گل محمدی به  عنوان یک محصول کم آ ب بر و پرسود می تواند با 
جایگزین شــدن به  جای محصوالت پرآب بر همچون چغندرقند 
در شــرایط احیای دریاچه ارومیه بسیار ثمربخش باشد و کشت 
گسترده این محصول در آذربایجان غربی سبب اشتغال زایی برای 
قشر جوان، سوددهی به کشــاورزان و در نتیجه برندسازی برای 

استان با توجه به هم مرز بودن با کشورهای همسایه می شود.
درحالی  که استفاده از صنایع تبدیلی و تولید محصوالت جانبی 
از گل محمدی می تواند ارزش افزوده فراوانی داشــته و  نســخه 
شفابخشی برای اقتصاد کشور باشد، هم اکنون در سراسر کشور  با 
بی توجهی به این نوع صنایع، بیشتر روی فروش گل محمدی تازه 

و در بهترین حالت به تولید گالب از آن تمرکز شده است.

خاستگاهگلمحمدیدرآذربایجانغربیس
مدیر جهاد کشــاورزی خوی با بیان اینکه این شهرستان یکی از 
خاســتگاه های گل محمدی و قطب اول تولید این محصول در 
آذربایجان غربی است، اظهار می کند: در صورت اتخاذ سیاست های 
مناســب می توان این شهرســتان را به قطبی برای صادرات این 

محصول تبدیل کرد.

علی اصغر امینی با بیان اینکه ســطح زیر کشت این محصول در 
شهرستان خوی در سال جاری نسبت به سال گذشته به میزان 
۳۰درصد افزایش  یافته است، می افزاید: از ۸۰ درصد محصول گل 
محمدی خوی، گالب استحصال و بقیه در صنایع شیرینی سازی و 

تهیه مربا مصرف می شود.
وی با اشاره به این موضوع که کشورهای همسایه و حوزه خلیج 
 فارس، مشتریان پروپاقرص گل محمدی این استان هستند، یادآور 
می شود: این محصول مشــتریان زیادی در استان های همجوار 
همچون استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و شهر کاشان 
داشته و از سوی دیگر خریداران خوبی نیز از کشورهای همسایه 
همچون عراق، جمهوری آذربایجان، ترکیه و کشــورهای خلیج 

 فارس دارد.

سهماندکصادراتس
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه 
سهم این محصول در صادرات با وجود تقاضای زیاد در بازار جهانی 
امــا تنها ۵درصد است، اظهار می کند: ساالنه بیش از ۸۰۰هزارلیتر 
گالب از گل محمــدی در مناطــق مختلــف اســتان از جمله 
شهرستان های ارومیه، مهاباد، خوی و پیرانشهر استحصال می شود.

عزیز امانی با بیان اینکه  ۲۷۳هکتار از اراضی استان زیرکشت گل 
محمدی قرار دارند، می افزاید: میزان تولید گل  تر از این اراضی در 
استان بیش از ۵۰۸ تن بوده که در مقایسه با سال های قبل افزایش 
 چشمگیری داشته است.  وی بیشترین سطح زیر کشت این محصول 
را مربوط به شهرستان های خوی و ارومیه عنوان کرده و می گوید: 
از ۸۰ درصد محصوالت برای عرق گیری و مابقی به  صورت گلبرگ 
 خشــک برای تهیه گل قند، مربا و سایر مصارف خوراکی، مصرف 
تــازه  خوری و حدود ۵درصد به  صورت غنچه خشــک به  منظور 
صادرات اســتفاده می شــود. امانی با تأکید بر حمایت ویژه جهاد 
کشاورزی از کشت این گیاه دارویی، می گوید: جهاد کشاورزی به 
دنبال افزایش سطح زیر کشت، تولید محصول و حفظ منابع طبیعی 
با حمایت از توسعه این محصول است، چراکه این محصول به دلیل 
نیاز کم به آب، می تواند در اراضی و مراتع فقیر و تخریب  شده، خود 
را با شــرایط نامساعد وفق داده و از تخریب اراضی ملی جلوگیری 
کند. وی ادامه می دهد: گل محمدی با دارا بودن مزایای بســیار، 

گیاهی بااهمیت برای کشور است که نیازمند تجاری سازی است.

قدس آنالین گزارش می دهد

»خوی« قطب تولید گل محّمدی
گزارشگزارش

7827جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده
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 10   ک ل ا م   ن ا ی   ا ف ت   ج
 11 ب ن   ش ه ی د ی   ج ب ر ا ن ی
 12 ا   گ ا ن د ی   ک ا   ت ر ی  
 13 ت ا ر   ا ک   ر ا س ت   ک م ا
 14 و ی د ی و   ب ی ر و ن ی   ر ی
 15 ن ش   م ی ر د ا ل س ی و ک و ل

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
               1 
               2 
               3 
               4 

               5 
               6 
               7 
               8 
               9 
               10 

               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

 

 ۱. دوای زخــم- به پایــان رســاندن- گواه 
 ۲. مهم تــر- کمیســاریا- توانایــی و نیرو 
۳. اهل اســتانی در جنوب شــرق کشور - 
وظیفه این سازمان ، پاکیزه نگاهداشتن شهر 
، جمع آوری و حمل زباله شــهری ، صدور 
مجوزهای ساخت وساز شــهری ، دریافت 
 عوارض شــهری از شــهروندان و... اســت 
۴. ســرازیر- ماهر و چیره دســت ۵. گروه 
 ورزشی- معکوس- مجرای تخلیه فاضالب 
۶. از درجــه داران ارتش- عشــوه و خرام- 
 برگشت تیر در اثر اصابت به سطحی سخت

۷. اهــل قــاره کهــن- پرنــده وحشــی 
حالل گوشــت- پشــیمانی ۸. من+شما - 
پایداری- ضربه ای در ورزش والیبال- قلب 
قرآن ۹. زیرک - مرفق - کشوری در قاره سیاه 
به مرکزیت کیگالی ۱۰. مذاهب - ساخت- 
مجموعه دنباله دار تلویزیونی ۱۱. ویرانی - 
 بیماری خطرناک افریقایی- نرم و شکننده 
۱۲. جزیره و تنگه استراتژیک جنوبی- نمره 
شاگرد اول ۱۳. منتسب به یکی از حبوبات 
آش- صنعت ساخت ورقه های آهنی مقاوم با 

روش روکش کردن به وسیله قلع ۱۴. از ادات 
 اســتثنا – نگهبان و دربان- نقیض سخت 
۱۵. پیامبر خالــق ارژنگ- »ابهام« جابه جا 

شده- واحدی برای زمان

در  مذهبــی  شــهری  نــرم-  شــن   .۱
عــراق- می گوینــد ســالمتی مــی آورد 
مرعوب شــده-  مســافر-  شــاعر   .۲
 دوست داشــتن ۳. همجواری- چشم لشکر 
 ۴. حاجت و خواســته- جمله دســتوری 
۵. معدن - کتاب شــاعر – نقاش هلندی 
قرن ۱۷ و شاگرد رامبراند ۶. دستیاره- رفیق 
شفیق- برای این که ۷. بخشی از خاک چین 
 را دربر می گیرد- رتبه و مقام- پسوند یافتن 
۸. ضمیر وزنی- درخت پرشاخ وبرگ جنگلی- 
 از چهارجهت اصلی جغرافیایی- صوت ندا 
۹. از عناصر اربعه نزد قدما- چندین وزیر- 
جداگانه ۱۰. وامدار - کرکس - آخرین دین 
آسمانی ۱۱. چروک پیشانی- خواب آشفته 
و ترســناک- قاتل جنگل ۱۲. نمایشنامه 
غم انگیز- برگه شناسایی ۱۳. احرار- هدف 

ممتاز آیین بودائی ۱۴. خورشید- از بخش های پنج گانه 
اوســتا- کشت ۱۵. حسرت خوردن- دو نفر دارای سن 

مساوی- بها
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