
 زوایای مختلف دفاع مقدس 
همچنان برای نسل جوان ناشناخته مانده است

 »j پویش مردمی »مشهد؛ حسینیه سیدالشهدا
کلید خورد

پنجشنبه گذشته گفت وگوی قدس با »غالمرضا هنرور« نویسنده حوزه ادبیات پایداری 

دفاع مقدس بخشی عظیم از تاریخ کشورمان است 
که هنوز ناگفته های بسیاری دارد، رشادت ها، ایثار 
و صبوری های مردان بی ادعایی که باورهایشان آن 
قدر محکم و در اولویت قرار داشت که رفتن را به 
ماندن ترجیح دادند و رفتند و حماسه ای جاویدان 
برای همیشــه باقی گذاشتند. به ســراغ یکی از 

رزمندگان عرصه فرهنگ ...

آییــن افتتاح رســمی پویش مردمی »مشــهد؛ 
حسینیه سیدالشهدا)ع(« در محل دبیرخانه دائمی 
این پویش، برگزار شد.مدیرکل تبلیغات اسالمی 
خراسان رضوی در مراســم آغاز پویش »مشهد؛ 
حسینیه سیدالشهدا)ع(« ضمن اشاره به تأکیدات 
مقام معظم رهبری در ایجاد تحول در فرایند کاری 

سازمان تبلیغات اسالمی اظهار کرد...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

زورمکملهایورزشیبهداروهایخاصمیچربد
رئیس  کل دادگستری خراسان رضوی در دیدار 
با نایب رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد

مطبوعات یکی از 
تأثیرگذارترین ها در جامعه

.......صفحه 3 

.......همین صفحه

مدیرکل آموزش و پرورش 
اعالم کرد

بازگشایی 
حضوری مدارس 
خراسان رضوی 
در وضعیت قرمز!

با اینکه خراسان رضوی از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز 
قرار دارد، مدیرکل آموزش و پرورش اســتان از بازگشایی 
حضوری مدارس خبر داد.قاســمعلی خدابنده درخصوص 
نحوه بازگشایی مدارس در خراسان رضوی اظهار کرد: سال 
تحصیلی جدید برای دانش آموزان همه مقاطع تحصیلی در 
مدارس دولتی و غیردولتی از امروز ۱۵ شهریورماه به صورت 
حضوری آغاز خواهد شد. در ادامه اگر ستاد ملی مبارزه با 
کرونا برخی مناطق را قرمز اعالم کند و حضور دانش آموزان 
خطر شیوع بیماری کرونا را افزایش دهد، کالس ها در آن 
مناطق مجازی و از طریق سامانه شاد برگزار خواهد شد.وی 
در گفت وگو با ایسنا و در پاسخ به این پرسش که خراسان 
رضوی در وضعیت قرمز قرار دارد و چگونه در این شــرایط 

کالس ها حضوری برگزار می شود ...

گزارش قدس از کمبود و گرانی دارو و مشکالت مضاعف بیماران

.......صفحه 2 

 بهسازی ناایمن ها 
با حمایت دستگاه قضا

وجود ســاختمان های ناایمــن به ویژه ســاختمان های بلندمرتبه، 
برج های مســکونی، بیمارســتان ها و ســاختمان های تجاری که 
الزامات ایمنی در آن ها نادیده گرفته شده، همواره به عنوان یکی از 
دغدغه های بزرگ مردم و مســئوالن دومین کالنشهر کشور مطرح 
بوده اســت. هر بار که حادثه ای در یکی از ساختمان های عمومی و 

تجاری مشهد و یا دیگر شهرهای کشور ...

غالمعلــی صادقی در دیدار بــا نایب رئیس مجلس شــورای 
اســالمی در مشهد به تالش دستگاه قضایی در زمینه مردمی 
شدن فعالیت ها، دفاع از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، 
اشاره کرد.رئیس کل دادگستری خراسان رضوی که در مجتمع 
قضایی والیت مشــهد با دکتر امیرحســین قاضی زاده دیدار و 
 گفت وگو کرد، با اشــاره به فرمایشــات امام راحل و تأکیدات 
مقــام معظم رهبری »مدظله العالی« در خصوص شــأن باال و 

منزلت منحصربه فرد مجلس شورای اسالمی ..
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نذر 2/2 میلیاردی یک هیئت •
گنابادی برای خرید تجهیزات پزشکی

مهر: رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گناباد گفت: هیئت 
انصارالمهدی گناباد، 2 میلیارد و 2۱۰ میلیون ریال برای 
خرید تجهیزات پزشکی کمک کرد. جواد باذلی با قدردانی 
از مشارکت خوب هیئت انصارالمهدی مهدیه گناباد در نذر 
سالمت، اظهار امیدواری کرد سایر هیئت های مذهبی هم 
با هدایت بخشی از نذور خود به سمت سالمت، در افزایش 
تجهیزات بیمارســتانی برای نجات جان انسان ها سهیم 
شوند.گفتنی است، پویش نذر سالمت به همت دانشگاه 
علوم پزشکی گناباد با هدف جمع آوری نذرهای هیئت های 
عزاداری در راستای کمک به حوزه سالمت برای مقابله با 

کرونا، در آستانه ماه محرم به راه افتاد.

خبرخبر

قدس: با اینکه خراســان رضوی از نظر شــیوع کرونا در 
وضعیت قرمز قرار دارد، مدیرکل آموزش و پرورش استان 
از بازگشایی حضوری مدارس خبر داد.قاسمعلی خدابنده 
درخصوص نحوه بازگشــایی مدارس در خراسان رضوی 
اظهار کرد: ســال تحصیلی جدید برای دانش آموزان همه 
مقاطع تحصیلی در مدارس دولتــی و غیردولتی از امروز 
۱۵ شــهریورماه به صورت حضوری آغاز خواهد شــد. در 
ادامه اگر ســتاد ملی مبارزه با کرونا برخی مناطق را قرمز 
اعالم کند و حضور دانش آموزان خطر شیوع بیماری کرونا 
را افزایش دهد، کالس ها در آن مناطق مجازی و از طریق 
سامانه شــاد برگزار خواهد شد.وی در گفت وگو با ایسنا و 
در پاسخ به این پرســش که خراسان رضوی در وضعیت 
قرمز قرار دارد و چگونه در این شــرایط کالس ها حضوری 
برگزار می شــود، ادامه داد: وضعیت ها را ستاد ملی مقابله 
با کرونا در تهران تعیین می کند، اما ما اســتعالممان را از 
استانداری می گیریم و براســاس اطالعاتی که ما از ستاد 
مقابله با کرونای اســتانداری گرفتیم، آن ها اعالم کردند 

امکان تشکیل کالس ها در خراسان رضوی وجود دارد.

برگزاریحضوریکالسهاتااطالعثانویس
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی در پاسخ به 

این پرســش که از چه زمانی مشخص می شود کالس ها 
در استان حضوری برگزار خواهد شد، بیان کرد: در اجالس 
رؤســای آموزش و پرورش کشــور، وزارتخانه اعالم کرد 
مبنای کار برای همه استان ها، تشکیل کالس ها به صورت 
حضوری اســت. مگر اینکه در جایی تشخیص داده شود 

حضور دانش آموزان ممکن است موجب شیوع کرونا شود.
وی همچنین در پاســخ به اینکه با این حســاب وضعیت 
ســفید، زرد و قرمز اســتان ها در نحوه برگزاری کالس ها 
معنایی نخواهد داشــت، گفت: اینکــه بگوییم مبنای ما 
حضوری است با اینکه بگوییم کالً کالس ها حضوری برگزار 
شــود، فرق می کند. وقتی می گوییــم مبنای ما برگزاری 
حضوری کالس هاست؛ یعنی برنامه ریزی های ما به سمتی 
اســت که کالس ها حضوری تشکیل شود. وقتی بگوییم 
کالً کالس ها حضوری است یعنی به شرایط سفید، زرد و 
قرمز کاری نداریم، در حالی که اگر وضعیت قرمز باشد ما 

می گوییم بچه ها به مدرسه نیایند.
خدابنــده در مورد نحوه حضور دانش آمــوزان در مدارس 
اظهار کرد: شــورای مدرسه با توجه به امکانات و ظرفیت 
می تواند تصمیم بگیرد که نحوه حضور دانش آموزان چگونه 
باشد. با توجه به اینکه در روزهای اولیه بازگشایی مدارس 
هستیم، تقسیم بندی دانش آموزان به میزان حضور آن ها 

در مدارس بســتگی دارد. به طور قطع تعدادی از مدیران 
گروه بندی دانش آموزان را انجام داده اند و در بســیاری از 
مدارس پرجمعیت برای دانش آموزان مشخص کرده اند که 
در چه روزی به مدرسه مراجعه کنند. در مدرسه هایی که 
کالس خلوت تر اســت و امکان برگزاری کالس ها با تمام 
دانش آموزان وجود دارد، آن ها از شــنبه در کالس حاضر 
خواهند شد. اگر شرایط تغییر کرد یا ستاد ملی مقابله با کرونا 
مصوبه دیگری داشت اطالع رسانی خواهیم کرد، اما در حال 
حاضر بنای ما تشکیل کالس ها به صورت حضوری است.

شرایطحضوردانشآموزانس
بابیماریهایزمینهای

وی تصریح کــرد: خانواده هایی که فرزندانشــان بیماری 
زمینه ای، تنفســی، قلبی عروقی، دیابت و... دارند، آن ها را 
به مدرسه نفرستند و فعالً از آموزش های مجازی بهره مند 
شوند. محتوای آموزشــی را هم ما در شبکه های مجازی 
خودمان و هم خود مدارس محتوای دبیرانشان را از طریق 
سامانه شاد معرفی خواهند کرد و آموزش مجازی هم انجام 

خواهد شد.
وی بیــان کرد: فاصله ۱/۵ متری در تمام کالس ها رعایت 
خواهد شــد. حداکثر تعداد دانش آموزان در کالس های ما 

که معموالً ۴2 متری هســتند، 2۰ نفر است. مدت زمان 
هر کالس درس 3۵ دقیقه و زنگ تفریح دانش آموزان ۱۰ 
دقیقه اســت. همچنین از هرگونه تجمع و حضور  جمعی 
دانش آموزان در مدرسه جلوگیری می شود. تهویه مطلوب 
هوای کالس با باز گذاشتن پنجره ها، آموزش رعایت فاصله 
فیزیکی، رفتارهای صحیح و الزم بهداشتی به دانش آموزان 
هنگام حضور در کالس و مسیر رفت وآمد به مدرسه تأکید 

شده است.
مدیــرکل آموزش وپرورش خراســان رضــوی بیان کرد: 
دانش آموزان باید از دســتکش و ماســک استفاده کنند. 
همراه داشــتن مواد ضدعفونی الزامی است، به ویژه برای 
دانش آموزان پایــه ابتدایی که در تمام مدت معلمان باید 
کنترل الزم را داشــته باشند. مدرســه نیز موظف است 
کالس ها را مــدام ضدعفونی کند تا محیــط امنی برای 

دانش آموزان و معلم فراهم شود.

حضورکالساولیهادرروزهایاولیهسالس
تحصیلیدرمدارس

خدابنده با اشــاره به اینکه دانش آموزان پایه اول ابتدایی 
هنوز با محیط مدرسه و معلم خود آشنا نیستند و آموزش 
به صورت مجازی برای آن ها خیلی سخت است، عنوان کرد: 

کالس های پایه اول باید در مدرســه حضور داشته باشند 
تا آموزش را به  صورت حضــوری ببینند و در صورت باال 
بودن تعداد دانش آموزان مدرســه موظف اســت آن ها را 
تقســیم  بندی کند بعد از اینکه دانش آمــوز تا حدودی با 

مباحث آشنا شد آموزش را مجازی ادامه دهند.
وی در پاســخ به این پرســش که اگر خانواده ای نخواهد 
فرزندش از آموزش حضوری بهره مند شود و او را به مدرسه 
نفرســتد، تکلیف دانش آموز چه می شود، تصریح کرد: ما 
سعی می کنیم در یکی دو هفته اول با این خانواده ها مدارا 
کنیم تا آن ها اطمینان حاصل کنند که مدرسه از نظر شیوع 

کرونا محیطی امن و سالم است.

شرایطاستفادهازسرویسمدارسس
مدیرکل آموزش وپرورش خراســان رضوی همچنین در 
خصوص شــرایط اســتفاده خانواده ها از سرویس مدرسه 
گفت: اگر خانواده ها متقاضی سرویس مدرسه برای فرزندان 
خود هستند در صورت عدم برگزاری کالس های درس به 
صورت حضوری در روزها و یا ماه هایی از سال باید بخشی از 
زیان مالی رانندگان را پرداخت کنند، چراکه رانندگان یک 
شرکت برای سرویس مدرسه قرارداد می بندند و از ظرفیت 

فعالیت در مدارس دیگر بازخواهند ماند.

مدیرکل آموزش و پرورش اعالم کرد

بازگشایی حضوری مدارس خراسان رضوی در وضعیت قرمز!

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی فراورده های 
شیر پاستوریزه مرتع مشهد تاریخ انتشار: 1399/6/15

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی فراورده های شیر پاستوریزه مرتع مشهد در 
س��اعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1399/7/7 در محل کارخانه واقع در شاهنامه 76 جاده محمدآباد ایلخانی انتهای 
کوچه اقاقیا شرکت شیر مرتع برگزار میگردد بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت دعوت می شود در جلسه 

یاد شده حضور بهمرسانند.
ضمن��ًا در صورتیک��ه امکان حضور عضوی بنا به عللی در جلس��ه مجمع فوق الذکر ممکن نباش��د می توانند بموجب 
وکالتنام��ه کتب��ی حق رأی خوی��ش را به عضو دیگری واگذار نمایند در اینصورت هر عضو از طرف س��ه نفر و غیر 

عضو از طرف یک نفر وکالت نامه جهت اعمال رأی ارائه نماید.
الزم ب��ه یادآوری اس��ت از تاریخ انتش��ار به مدت یک هفته از کلی��ه اعضائی که تمایل به کاندیداتوری س��مت 
هیئت مدیره و بازرس��ی ش��رکت تعاونی را دارند درخواس��ت میگردد با مراجعه به دفتر ش��رکت واقع در بلوار 
شاهنامه- شاهنامه 76 جاده محمدآباد ایلخانی انتهای کوچه اقاقیا- کارخانه شیر مرتع ضمن تکمیل پرسشنامه 
مربوطه آمادگی خود را اعالم نمایند. بدیهی اس��ت به درخواس��ت هایی که بعد از مدت تعیین ش��ده واصل گردد 

ترتیب اثری داده نخواهد شد.
دستورجلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در مورد عملکرد شرکت تعاونی در سال 1398

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره صورت های مالی )ترازنامه و یادداشت ها و گزارش های مالی سال 1398(
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 1399

4- انتخاب 5 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل هیئت مدیره
5- انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای سال 1399

6- طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه شرکت
7- تصمیم گیری در مورد پرونده شرکت در محاکم قضائی و تأمین مطالبات مدیران قبلی

8- طرح و تصویب گزارش کارشناسی رسمی دادگستری در مورد اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول شرکت تعاونی
9-تصمیم گیری در مورد فروش کارخانه شرکت براساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری به نرخ روز 
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 با توجه به اتمام مراحل ارزیابی س��هام در ش��رکت 
تعاون��ی و تصویب مجم��ع عموم��ی و همچنین تائید 
نهای��ی اداره محت��رم تعاون، کار و رف��اه اجتماعی و 
ص��دور اگهی تغیی��رات ثبتی مجم��ع عمومی مذکور 
مراتب ذیل را به اس��تحضار اعضای محترم ش��رکت 

تعاونی می رساند:
1( ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه وف��ق مق��ررات اساس��نامه 
اعضایی که فوت ش��ده اند باید نام آنها از فهرس��ت 
س��هامداران ش��رکت خارج گردد، ورثه آنها با ارائه 
برگ��ه انحص��ار ورث��ه و دادن نمایندگی ب��ه یکی از 
وراث در یکی از دفترخانه های ثبت اس��ناد رسمی، 
در یکی از س��اعات اداری نماین��ده مذکور به دفتر 
تعاونی مراجعه و نس��بت به تسویه حساب با تعاونی 

اقدام نماید.
2( اعضای��ی ک��ه ب��ه دلی��ل کهولت س��ن و ی��ا خارج 
ش��دن از فعالیت صنف )فروش کامیون کمپرس��ی( 
می توانند با ارائه استعفاء نامه کتبی خود با شرکت 

تعاونی تسویه حساب نمایند. 
3( از اعضای محترم ش��رکت تعاونی که قصد خرید 
س��هام جدی��د را داش��ته و یا اف��راد واجد ش��رایط 
عضوی��ت که متقاضی عضویت در تعاونی می باش��ند 
نی��ز می توانند به تعاونی مراجعه و نس��بت به خرید 

سهام اقدام نمایند.
 مجتبی مقیمی فیروزآباد

مدیرعامل
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قابل توجه اعضای محترم شرکت 
تعاونی حمل و نقل کمپرسی داران

 پیشرو خراسان رضوی
 شرکت تعاونی حمل و نقل کمپرسی داران پیشرو  تاریخ انتشار: 1399/06/15

خراسان رضوی به ش��ماره ثبت 1912 در نظر دارد 
تعداد 5 باب از مغازه های شرکت را که مدت اجاره 
آنها منقضی گردی��ده، از طریق مزایده عمومی به 
اجاره بدهد. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود 
از تاریخ انتش��ار این آگه��ی تا حداکثر پایان وقت 
اداری مورخ 1399/06/25 به دفتر شرکت تعاونی 
واقع در اول جاده نیش��ابور، جاده پایانه بار، دور 
میدان کارآفرین مراجعه تا ضمن کس��ب اطالعات 
بیشتر از موقعیت مغازه ها و تکمیل فرم مربوطه، 
درخواس��ت خود را به همراه فی��ش واریزی مبلغ 
دو میلی��ون ری��ال به عنوان س��پرده ش��رکت در 
مزای��ده به حس��اب ج��اری ش��ماره 243615474 
بانک کش��اورزی ش��هرک صنعتی طرق ب��ه نام این 
ش��رکت در یک پاکت در بس��ته تس��لیم و رس��ید 

دریافت نمایند.
کلیه درخواس��ت ها در جلسه مورخ 1399/06/25 
هیأت مدیره که با حضور بازرس��ان شرکت برگزار 
خواهد ش��د، بازگشایی شده و نفرات اول تا سوم 

اعالم و سپرده بقیه به آنها مسترد خواهد شد.
ش��رایط مزای��ده و اطالع��ات بیش��تر درخص��وص 
مغازه ه��ا در ف��رم م��ورد اش��اره منظ��ور گردیده 

است.
مجتبی مقیمی فیروزآباد
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 آگهی مزایده 
تاریخ انتشار: 1399/06/15

آگهی دعوت مجم�ع عموم�ی ع�ادی بط�ور 
فوق العاده شرکت حمل ونقل داخلی کاالی 

مهساگستر طوس به شماره ثبت 29424  و شناسه 
ملی 10380446759

 از کلیه س��هامداران ش��رکت دعوت می گردد 
در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت که در روز دوشنبه مورخ 1399/06/31 
ساعت 8 در محل جاده میامی – شهرك صنعتی 
چرم ش��هر – ش��رکت حم��ل ونقل مهساگس��تر 

طوس برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دس��تور جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق 

العاده
انتخاب مدیران شرکت

انتخاب بازرسان شرکت
انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
ع هیئت مدیره  9

90
59
68

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

یادداشتیادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir



گزارش قدس از کمبود و گرانی دارو و مشکالت مضاعف بیماران 

زورمکملهایورزشیبهداروهایخاصمیچربد
هاشم رسائی فر: موضوع تهیه دارو در شرایط 
فعلی و با قیمت هایی که رو به افزایش گذاشته 
کاری بس دشــوار اســت. در چنین شرایطی 
وقتی بیماری نیاز به دارویی خارجی داشــته 
باشــد هم باید پول چندین برابری پرداخت 
نماید و هم اینکه وقت و زمانش تلف شــود تا 
دارویی که نیازمند آن اســت را احتماالً پیدا 
کند و بخرد! اینکه می گوییم احتماالً پیدا کند 
دلیل دارد، چراکه در بازار فروش داروها، پیدا 
کــردن داروی خارجــی در حال حاضر حکم 
کیمیا دارد! کمتر داروخانه ای را می توان پیدا 
کرد که اقالم دارویی خارجی اش کامل باشد، 
چنانچه پیدا شود قیمتی دارد که کمتر بیماری 
می تواند آن را تهیه و مصرف نماید. نکته قابل 
توجه این است که فروش مکمل های خارجی 
نیروزا و اقالم آرایشــی و بهداشتی وارداتی که 
بیشتر آن ها نیز در داروخانه موجود است بدون 
مشکل و به وفور در دسترس همگان قرار دارد. 
در چنین شرایطی و با توجه به ایجاد دوگانگی 
در بحــث فروش دارو و نیــز مکمل ها و اقالم 
آرایشــی و بهداشتی، نارضایتی و گالیه مندی 

جمع کثیری از مردم را در پی داشته و دارد.

هزینهزیادونبوددارویخارجی،دردس
مشترکبیماران

یک شهروند مشــهدی که بیمار سرطانی در 
خانه دارد با ابراز گالیه از شــرایط موجود در 
بحث تهیه و خرید داروهای خارجی می گوید: 
تا پیش از این برای تهیه داروهایی که بیشتر 
آن ها خارجی هســتند و به شدت مورد نیاز 
بیمارمان است مشکل هزینه های آن را داشتیم 
و مجبور بودیم به هر دری بزنیم تا مبالغ باالی 
خرید این داروها را پرداخت نماییم، اکنون اما 
در شرایط فعلی مشکل کمبود و نبود دارو نیز 

به این موضوع اضافه شده است.
وی ادامه می دهد: با وجود چنین مشکالتی که 
داریم و تهیه داروی خارجی برای بیمارمان که 

هر روز سخت تر و سخت تر 
این  با  نمی دانیم  می شــود، 
معضــل چکار بایــد بکنیم 
چــون دارویی نیســت که 
برای درمان خریداری شود! 
رسیدگی  فکر  به  نمی دانیم 
هزینه های  و  بیمارمــان  به 
سرسام آوری که بر دوشمان 
افتاده، باشیم و یا با درد نبود 
دارو و رنج و زحمت فراوانی 
که بیمــار باید تحمل کند، 

بسازیم.

امیدناامیدشدهبرخیس
بیماران!

یکی از بیماران که با مشکل 
» ام.اس« دســت بــه گریبان اســت در این 
خصوص بیــان می کند: تهیه دارو در وضعیت 
فعلی واقعاً کاری دشوار و شاید هم غیرممکن 
شده اســت داروهایی که من مصرف می کنم 
بیشتر خارجی و وارداتی هستند، چند وقتی 

اســت برای خریــد دارو با 
مشکل مواجه شدم و خیلی 

سخت بدست می آورم.
او اظهار کرد: درخواســت ما 
از مسئوالن این است که به 
این موضوع رسیدگی کنند، 
چراکه اگر دارویی نباشد امید 
خیلــی از بیمــاران به ادامه 
خواهد  قطــع  حتی  حیات 
شــد، همچنین هزینه های 
باالی خرید داروهای خارجی 
موجب شده تا بیماران زیادی 
دیگر نتوانند ایــن داروها را 
تهیه و مصرف نمایند و این 
یعنی کاهش امید به زندگی.

تبادالتارزی،مشکلبزرگبرسرس
وارداتدارو

رئیس انجمــن داروســازان و داروخانه داران 
خراســان رضوی نبود سیستمی برای انتقال 
ارز از کشــور به سایر کشورها برای خرید دارو 

و تهیه مواد اولیه برخی اقــالم دارویی تولید 
داخل را دلیل اصلی کمبود و نبود دارو می داند 
و می گوید: مشــکلی که در بحــث انتقال ارز 
از کشــور برای خرید از شــرکت های دارویی 
خارجی وجود دارد موجب شده تا روند واردات 
داروها با مشــکل مواجه شــود ضمن اینکه 
داروهایی هم که از خارج خریداری می شــوند 
بایــد تأییدیــه داخل را بگیرنــد به خصوص 
داروهایی که برای نخستین بار از یک شرکت 
وارد  می شــود و این ها موجب کمبود و نبود 

داروی خارجی شده است.
دکتر علیرضا شهریاری در واکنش به موضوع 
وفور مکمل ها و مواد آرایشــی و بهداشــتی 
خارجــی در بازار در قیاس با مشــکل واردات 
داروی خارجی اظهار می کند: سیستم واردات 
در این دو مقوله متفاوت است مکمل ها و اقالم 
آرایشــی و بهداشتی را می شــود به راحتی از 
هرجایــی تهیه و وارد کرد، اما برای دارو حتماً 
باید مراحل تأییدیه و آزمایش های آن پشــت 
ســر گذاشته شود، همه کشورها هم داروهای 
مورد نیاز ما را ندارند که اگر این نشــد بعدی 
را انتخاب کنیم. نبود سیستم تبادل ارزی هم 
با این کشورها بر مشکل افزوده و نمی شود به 
راحتی دارو و مواد اولیه داروهایی که در کشور 
تولید می شود را وارد کرد. قیمت برای مکمل ها 
آزاد اســت و به هر قیمتی که برای واردکننده 
تمام شــود می تواند باالتر از آن را بفروشد، اما 
در مورد دارو این موضــوع وجود ندارد و باید 
واردکننده ارز 4هزارو200 تومانی داشته باشد 
تا برایش صرف کند واردات دارو داشته باشد. 
در این شــرایط اگر یارانه ای کــه دولت برای 
واردات دارو در نظر می گیرد به بیمه ها پرداخت 
شود بهتر است، چراکه کارخانه های تولید دارو 
دیگر نیازی نیســت صبر کنند تا ارز به آن ها 
داده شود و مواد وارد و سپس اقدام به ساخت 
دارو کنند و در چنین شرایطی کمبود داروی 

مورد نظر تا حد زیادی برطرف خواهد شد. 

 بهسازی ناایمن ها •
با حمایت دستگاه قضا

وجود ساختمان های ناایمن به ویژه ساختمان های بلندمرتبه، 
برج های مسکونی، بیمارستان ها و ساختمان های تجاری که 
الزامات ایمنی در آن ها نادیده گرفته شده، همواره به عنوان 
یکی از دغدغه های بزرگ مردم و مسئوالن دومین کالنشهر 
کشــور مطرح بوده اســت. هر بار که حادثــه ای در یکی از 
ســاختمان های عمومی و تجاری مشهد و یا دیگر شهرهای 
کشور رخ داده، این دغدغه و نگرانی را بیشتر کرده و همگان 
را به فکر چاره جویی برای پیشگیری از بروز اتفاق های مشابه 

انداخته است.
در همین راســتا طی سال های گذشــته ضوابط و مقررات 
متعددی توســط کمیســیون ها و کارگروه های تخصصی و 
دستگاه های مرتبط با ایمنی شهرها تدوین و در دستور کار 
قرار گرفته اســت که به تبع آن می بایســت شاهد اصالح و 
بهبود وضعیت ایمنی ساخت وسازها و ساختمان های ناایمن 
می بودیم، اما آنچه به استناد اظهارات مقام های رسمی اتفاق 
افتاده، نوعی بی تفاوتی و بی توجهی به این دســتورالعمل ها 
و ضوابــط قانونی بوده اســت؛ چراکه دســتگاه های متولی 
ایمن ســازی فضاهــای شــهری به ویــژه آتش نشــانی و 
نظام مهندســی، نمی توانســته اند به عنــوان ضابط قضایی، 

ســاختمان های ناایمن را ملزم بــه رعایت ایمنی کنند.
آتش نشــانی مشــهد اما به واســطه وظیفه ذاتی و در ادامه 
پیگیری تذکراتی که طی ســال های گذشــته به مالکان و 
گردانندگان ســاختمان های عمومی و بلندمرتبه شهر داده 
بود، اواســط تیرماه امســال مهلت دوهفته ای برای شروع 
پروســه ایمن ســازی به آنان داد و پس از پایان این مهلت 
نیز اســامی اماکن ناایمن را اعالم کرد که شــامل ســرای 
عزیزاهلل اف واقع در کوچه عبــاس قلی خان، بازار مرکزی و 
پاساژ فیروزه در چهارراه شــهدا، ۱۱ سرای هفده شهریور، 
بازار حضرتی در خیابان نواب صفوی، پاســاژ مدرس، بازار 
حکیم و مجتمع تجاری امینی در خیابان امام خمینی)ره(، 
بازار مولوی در بولوار مصلی، پاســاژ فردوســی در چهارراه 

خسروی، بازار رضا)ع( و مجتمع زیست خاور بود.
البتــه مدیران بازار رضــا)ع( و مجتمع زیســت خاور برای 
تشــکیل پرونده به سازمان آتش نشــانی مراجعه کردند و 
دیروز هم اعالم شــد که چهار بــازار ناایمن دیگر نیز برای 
ایمن ســازی ابنیه و تأسیســات ســاختمانی خود در این 
ســازمان تشــکیل پرونده داده اند و این در حالی است که 
مهلت قانونی برای ایمن سازی بازارهای ناایمن مشهد، هفته 
آینده به پایان می رسد. بسیاری از این ســاختمان ها عالوه 
بر نداشتن تأسیسات و تجهیــزات اطفای حریق، امکانــات 
و فضای کافی برای خروج اضطراری و پله فرار نداشــته و از 

مصالح غیرمقاوم نیز در ساخت بنا استفاده کرده اند.
براســاس آنچه معاون دادســتان عمومی و انقالب مشهد 
چنــدی پیــش اعالم کرد، بــا توجه به اهمیــت موضوع 
دســتگاه قضا نیز وارد میدان شــده و اقدام های قضایی، 
تعطیلی و پلمب در انتظار مجتمع های ناایمن که در مهلت 
تعیین شده نســبت به رفع نواقص و ایمن سازی طبق نظر 

کارشناسان اقدام نکرده باشند، خواهد بود. 
به گفته دکتر ســیدجواد حســینی، در دادســتانی مشهد 
کارگروه ویژه ای با حضور بیش از ۱۵ ســازمان و دســتگاه 
اجرایی مرتبط، به منظور شناســایی و الزام به ایمن ســازی 
ســاختمان های ناایمن در مشهد تشکیل شده است که در 
مرحله نخســت به متولیان این ســاختمان ها تذکر جدی 
بــرای رفع نواقص و اخذ تأییدیه ایمنی داده می شــود، اما 
چنانچه آن ها پس از تذکرات داده شــده ساختمان خود را 
ایمن نکنند، برخورد قانونی و مهروموم ســاختمان صورت 

خواهد گرفت.
با این اتفاق ها امید می رود هرچه زودتر شاهد حرکتی جدی 
و گام هایی اساســی برای رفع نواقص ایمنی ساختمان ها و 
مجتمع های پرجمعیت و شــلوغ دومین کالنشــهر کشور 
باشــیم؛ شهری که امروزه عالوه بر جمعیت حــــدود ۳.۵ 
میلیون نفــــری آن و میزبانی از جمعیت ده ها میلیونــی 
زائــران، ساخت وســازهای نامتــوازن، تراکم نامتناســب، 
ســاختمان های بلند و برج هــای مرتفــع در خیابان های 
کم عرض، واحدهای مســکونی فرسوده و ده ها مشــــکل 
دیگر، با چالش های جدی در تأمین ایمنی مواجه بوده است.

 راه اندازی دفتر حمایت حقوقی •
اصحاب رسانه خراسان رضوی

ســازمان  رئیس  ایرنا: 
خراسان  رســانه  بسیج 
دفتر  گفــت:  رضــوی 
حقوقــی  حمایــت 
خبرنــگاران اســتان با 
مجموعه  یک  همکاری 

حقوقی فعال شد.
عباس محمدیان افزود: ارائه مشاوره رایگان حقوقی، برگزاری 
دوره های آموزشــی حقوقی، خدمــات وکالت رایگان، کمک 
به حــل پرونده های حقوقی و مداخله بــرای حل اختالفات 
رســانه ای از مهم ترین برنامه های این دفتر است.وی با اشاره 
به انعقاد تفاهم نامه با مجموعــه حقوقی بین المللی دهکده 
سفید فرزانگان عدالت ادامه داد: این تفاهم نامه در راستای ارائه 

خدمات تخصصی حقوقی به اصحاب رسانه است.
رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی گفت: این اتفاق در 
کشور بی نظیر است و براساس این تفاهم نامه، مجموعه حقوقی 
دهکده سفید با به کارگیری امکانات و خدمات تخصصی، در 
آموزش و راهگشایی مسائل حقوقی خبرنگاران فعال خواهد 
بود. محمدیان افزود: در این راســتا کارگروه حمایت حقوقی 
از خبرنگاران تشکیل می شود و سطح بهداشت حقوقی برای 
 پیشــگیری از بروز اختالفات را افزایش خواهیم داد.وی ادامه 
داد: تالش برای ارتقای دانش حقوقی اهالی رسانه که موجب 
بروز برخی مشکالت و تشکیل پرونده برای این قشر می شود 
از اولویت های این همکاری دوجانبه است.رئیس سازمان بسیج 
رسانه خراسان رضوی گفت: براساس این تفاهم نامه، از ظرفیت 
دهکده سفید برای در اختیار داشتن وکیل به منظور پیگیری 

پرونده های خبرنگاران استفاده می شود.

 مشترکان پرمصرف برق •
در مشهد جریمه شدند

ســخنگوی  قــدس: 
نیروی  توزیع  شــرکت 
برق مشهد گفت: افزایش 
مبالغ قبوض برق برخی 
مشترکان به دلیل اعمال 
جریمه برای پرمصرف ها 
در تابســتان براســاس 
دستورالعمل وزارت نیرو بوده است.علیرضا کاشی اظهار کرد: 
به منظور حمایت از مشترکان کم مصرف و تنبیه مشترکان 
پرمصرف بنا به دستورالعمل وزارت نیرو، ۱۶ درصد به قبض 
مشترکان پرمصرف اضافه شده است. وی ادامه داد: الگوی مصرف 
برای تابستان ۳00 کیلووات در ماه است و مشترکان پرمصرف 
کســانی هستند که بیش از این میزان در ماه استفاده کنند.
 سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: ۸۵ درصد

از یک میلیون و ۶00 مشترک برق در شهرستان مشهد کمتر 
از الگــوی ۳00 کیلووات در ماه برق مصرف می کنند و فقط 
۱۵ درصد از مشترکان جزو پرمصرف ها هستند و جریمه ۱۶ 

درصدی برای پرمصرف ها در تابستان اعمال شده است.
کاشی افزود: هر مشترک برقی که الگوی مصرف را رعایت کند 
به طور قطع در هزینه مصرف انرژی با نرخ کمتری مواجه و از 
تخفیفات الزم برخوردار خواهد شد.وی یادآور شد: در مجموع 
از ابتدای امسال براســاس اعالم وزارت نیرو 7 درصد به نرخ 
انرژی مصرفی در قبوض برق همه مشترکان اضافه شده است.
سخنگوی شــرکت توزیع نیروی برق مشــهد گفت: لحاظ 
کردن نرخ عوارض و مالیات در قبوض براساس قوانینی که به 
شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور اعالم شده انجام 

گرفته است و جنبه قانونی دارد.
کاشی افزود: میزان مصرف مشترکان صنعتی، تجاری و اداری 
محاسبات ویژه خود را دارد و اعمال جریمه ۱۶ درصدی برای 

پرمصرف ها فقط مربوط به مشترکان خانگی است.

پویش مردمی »مشهد؛ حسینیه •
سیدالشهدا)ع(« کلید خورد

افتتاح  آییــن  قدس: 
رســمی پویش مردمی 
حســینیه  »مشــهد؛ 
  » ) ع ( ا لشــهد ا سید
در  گذشته  پنجشــنبه 
محــل دبیرخانه دائمی 

این پویش، برگزار شد.
مدیرکل تبلیغات اســالمی خراســان رضوی در مراسم آغاز 
پویش »مشــهد؛ حسینیه سیدالشــهدا)ع(« ضمن اشاره به 
تأکیدات مقام معظم رهبری در ایجاد تحول در فرایند کاری 
سازمان تبلیغات اســالمی اظهار کرد: راهبرد اصلی سازمان 
تبلیغات اسالمی مردمی کردن جریان تبلیغ در جامعه است.

حجت االســالم صاحبقرانی با برشــمردن مزیت های جریان 
تبلیغات مردمی در زمینه های انقالبی و اسالمی گفت: مردمی 
بودن جریان تبلیغ به دلیل داشتن حس مردمی بسیار اثرگذار 
اســت که می توان از طریق پویش هــای مردمی به حداکثر 
تأثیر و اثرگذاری در جامعه رســید.وی با اشــاره به اینکه هر 
کار و برنامــه ای مزیت ها و آفت های خــود را دارد، ادامه داد: 
پویش کامالً باید مردمی باشد نه دستگاهی، دستگاهی شدن 
پویش های مردمی آفت ادامه مسیر پویش ها هستند و برای 
دور ماندن از این آفــت و مردمی ماندن پویش ها می توان از 
امکانات دستگاه های اجرایی استفاده کرد. وی با تشریح معنی 
کلمه مواســات، افزود: مواسات توزیع بسته های معیشتی در 
بین مردم نیســت، بلکه در زندگی هم شــریک شدن است. 
باید از طریق پویش های مردمی کاری کنیم که مردم بتوانند 
احســاس های انقالبی و اســالمی خود را در جامعه با هم به 
اشتراک بگذارند و حس مسئولیت در مردم دوباره به وجود آید.

مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی در پایان با اشاره به 
اهمیت رسانه در ترویج و همگانی کردن پویش های مردمی 
گفت: باید بتوان از امکانات رسانه استفاده کرد تا پویش هایی 
چون پویش مردمی »مشــهد؛ حســینه سیدالشهدا)ع(« به 
حداکثر مشارکت مردمی برسد و نباید از این فضا غافل شد و 
این امر نیازمند مشارکت رسانه ای از جایگاه مردمی بودن آن 
است و این دیدگاه سبب می شود اثرگذاری و ترویج پویش های 

مردمی در جامعه بسیار گسترده تر شکل گیرد.
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سرورهادیان : دفاع مقدس بخشی عظیم از تاریخ کشورمان 
اســت که هنوز ناگفته های بســیاری دارد، رشادت ها، ایثار و 
صبوری های مردان بی ادعایی که باورهایشــان آن قدر محکم 
و در اولویت قرار داشــت که رفتن را به ماندن ترجیح دادند و 
رفتند و حماســه ای جاویدان برای همیشه باقی گذاشتند. به 
ســراغ یکی از رزمندگان عرصه فرهنگ و تبلیغات آن دوران 
می روم که هنوز هم  بعد از گذشــت سال ها همچنان در انجام 

رسالتش پا برجاست. 

رشددرفضایمذهبیوادبیس
غالمرضا)حمید( هنرور ترشیزی متولد ۱۳40 کاشمر است او 
در ابتدای گفت وگو می گوید: 40 روز پیش از آنکه چشــم به 
جهان باز کنم، پدرم به رحمت خدا رفت و از همان سال، همه 
بار زحمات تربیتی و پرورشی من و برادر بزرگ تر و خواهرانم 
به دوش مادرمان افتاد که سال ۹4 او نیز به رحمت خدا رفت. 
در حقیقت شــخصیت و باور من از همان دوران کودکی ام به 
واسطه ســابقه فرهنگی مرحوم مادرم شکل گرفت. چون او 
شخصیتی تحصیلکرده و باسواد بود که ضمن داشتن سواد و 
مدرک تحصیلی، تقریباً حافظ کل قرآن کریم بود و کالس های 
آموزش قرآن و به تعبیر قدیم مکتبخانه هم داشــت و عالوه 
بر این ها، بســیار اهل مطالعه و عالقه مند به شعر و ادبیات و 
 عاشــق و دوســتدار اهل بیت عصمت و طهارت)ع( و روضه

اباعبد اهلل)ع( بود.
ضمن اینکه صدای خوشی هم داشت و مدیحه و مراثی آل اهلل 
را می خواندو آشنایی خوبی هم با متون ادبی و دیوان شعرای 
بزرگی مثل سعدی و حافظ داشت و همیشه مشتاق شعرخوانی 
و مشاعره بود. من نیز در چنین فضایی پرورش یافتم و با کتاب 
و شعر و مجالس انس با قرآن و حدیث محشور و دمخور بودم.

ازجبهههایجنوبتاسوریهولبنانس
او درباره حضورش در جبهه و دوران هشت سال دفاع مقدس 
و از فعالیت هایش در زمینه های تألیف و تولید و نشــر کتاب 
می گوید: پیش از ورودم به سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
سال ۶0، مدتی در کردستان به عنوان رزمنده بسیجی حضور 
داشــتم و قبل از آن هم در کنار درس و کتاب، با نهاد نوپای 
جهاد سازندگی همکاری می کردم و همراه جهادگرانی بودم که 

برای سازندگی به روستاها می رفتند. 
وی تصریــح می کنــد: در مقاطع مختلف در خوزســتان و 

جبهه های جنوب بودم و یا در تیپ ویژه شــهدا در کردستان 
حضور داشــتم، باز هم بیشــتر فعالیت و مسئولیتم در واحد 
تبلیغات رزمی بود. مدت دو سال توفیق همراهی و همرزمی با 
سردار شهید کاوه و رزمندگان شجاع تیپ ویژه شهدا را داشتم 
بعد از آن هم توفیق حاصل شد که در دو مرحله چهار ماهه در 
سوریه و لبنان حضور پیدا کنم که آنجا هم فعالیت های تبلیغی 
بسیار خوبی برای مظلومان و محرومان و شیعیان لبنان انجام 
شد، به خصوص در مرحله دوم که پس از فرار صهیونیست ها از 
جنوب لبنان بود، به اتفاق دیگر عزیزان هنرمند ایرانی و لبنانی 
توانستیم نمایشگاه بســیار خوبی در منطقه شیعه نشین در 
ضاحیه بیروت به مناسبت بزرگداشت پیروزی انقالب اسالمی 
در دهه فجر بر پا کنیم که بسیار مورد استقبال مردم واقع شد.

این ناشر کتاب های دفاع مقدس بیان می کند: برای قبولی در 
کنکور سراسری ســال ۶۵، از جبهه های جنوب و همراهی با 
گردان کوثر برگشتم که در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
فردوســی مشهد پذیرفته شدم و تا سال ۶۹ مشغول تحصیل 
بودم، البته در خالل تحصیل، چند نوبت توفیق حضور مجدد 

در جبهه های غرب و جنوب را پیدا کردم.
پس از آن در سپاه مشهد و کنگره بزرگداشت شهدای خراسان 
مشغول خدمت بودم و در تألیف و تدوین زندگی نامه و خاطرات 

شهدا قلم می زدم.

قلمزدنبرایادبیاتدفاعمقدسس
وی در ادامه خاطرنشــان می کند: در این مقطع کتاب هایی با 
عناوین »چهار فصل عشق، ستاره ها )جلد ۶(، پرتو خورشید، 
پرواز پیروزی، ســرزمین سبز، قصه بهمن، پروانه وار« حاصل 
توفیقات آن دوران است، اما در سال ۱۳۸2 همسرم که با توجه 
به عالقه اش به فعالیت های علمی و فرهنگی، مجوز انتشارات 
زالل اندیشــه را دریافت کرد، توانســت عالوه بر تولید و نشر 
آثار متعددی در حوزه های مختلف، نســبت به ویراســتاری، 
آماده ســازی، چاپ و نشر کتاب هایی در حوزه دفاع مقدس و 

زندگی شهدا و ایثارگران اقدام و به بازار نشر عرضه کند.
وی با بیان اینکه پس از بازنشســتگی، فراغت بیشتری برایم 
ایجاد شــد و در راســتای نشــر آثار دفاع مقدس با همسرم 
همکاری و همراهــی دارم، اظهار می کنــد: باوجود وضعیت 
نامناسب فعلی بازار نشر، سعی شده این فعالیت های فرهنگی و 

ارزشی تداوم داشته باشد.

نیازامروزادبیاتپایداریس
او با توجه به فعالیت چندین ساله اش در حوزه ادبیات پایداری 
و آثار دفاع مقدس، در پاســخ به این پرسش که بیشتر در چه 
قالب ها و موضوعاتی تاکنون قلم زده است و جای چه مواردی 
در این عرصه خالی اســت، می گوید: بیشتر آثار و کتاب ها در 
قالب ادبیات داستانی، خاطره، شعر و ادبیات کودک و نوجوان 
تولید شــده و عالوه بر موضوع شهدا و جانبازان و آزادگان به 
انتشار خاطرات رزمندگان و خانواده های آن ها هم پرداخته ایم 
که آخریــن اثر، گزیده خاطــرات نیروهــای واحد تبلیغات 
یگان های رزمی خراسان رضوی بوده که با همت و پشتیبانی 

هیئت شهدای تبلیغات به چاپ رسیده است.
این نویسنده شــهرمان خاطرنشــان می کند: به اعتقاد من 
متأسفانه با توجه به عظمت حماسه دفاع مقدس و ژرفای این 
دریای وسیع و به تعبیر مقام معظم رهبری این گنج و گنجینه 
هشــت ســاله، در مجموع متولیان امر، اهل علم و تحقیق، 
ســازمان های دولتی و غیردولتی و نهاد های مردمی و به طور 
اخص نویسندگان ما، بسیار کم وارد این عرصه شده اند و کمتر 
به استخراج این گنج گرانسنگ پرداخته اند و باید گفت زوایای 
مختلف این حماسه دفاع مقدس همچنان برای نسل جوان و 
نوجوان و حتی نسل میانسال ما که خود اهل جبهه و جنگ 
و جهاد بوده اند و دستی بر آتش داشته اند، پنهان و ناشناخته 

مانده و بسیار جای کار، تحقیق، تألیف و تبلیغ و انتشار دارد.

قدس: آییــن قدردانــی از تولیدکنندگان برتر اســتانی در 
بخش های مختلف کشــاورزی به صــورت ویدئوکنفرانس با 

مرکزیت جهاد کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد.
در این مراسم که به همت مدیریت ترویج و روابط عمومی جهاد 
کشــاورزی و در ارتباط زنده تصویری با تمامی مدیریت های 
جهاد کشــاورزی اســتان و وزارتخانه برگزار شد، محمدرضا 
اورانی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره 
به نقش مهم تولیدکنندگان حوزه های کشاورزی، امنیت غذایی 
کشور را بسته به فعالیت کشاورزان و صنایع وابسته دانست و 
تأکید کرد: مدیران جهادکشاورزی در شهرستان ها تمام تالش 

خود را برای رفع موانع موجود در فرایند تولید به عمل آورند. 
به موازات این مراسم از تالش های ۱0 تولیدکننده برتر استانی 
و فعاالن بخش های مختلف کشــاورزی شهرســتان مشهد 

قدردانی به عمل آمد. 
امید طهماسبی زاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد در 
خصوص نحوه انتخاب نمونه های بخش کشاورزی و دستورالعمل 
مربوطه گفت: شهرستان مشهد به دلیل ظرفیت های متعدد در 
 تولید محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته طی ۳۵ سالی

 که از برگزاری این مراسم می گذرد، همواره در استان و کشور 
خوش درخشیده و در بیشتر بخش ها حرفی برای گفتن داشته 

است. 
در حاشیه این مراسم سرابیان، بخشدار مرکزی ضمن قدردانی 
از فعالیت های اخیر جهاد کشــاورزی شهرســتان مشهد در 
موضــوع مهم مبارزه با تغییر کاربری ها، درخواســت برخورد 
جدی و بدون اغماض مراجع قضایی با عامالن تغییر کاربری 

اراضی زراعی و باغ ها را خواستار شد.

در ادامــه این مراســم از محمــد نوری؛ متصــدی واحد 
نمونه مرغ تخم گذار، حســین فرهادی راد؛ پرورش دهنده 
نمونه زنبور عســل، ســعید حنائی طیران یزد؛ واحد نمونه 
تولیدکننده ماشــین آالت، ادوات و تجهیزات کشــاورزی، 
ابوالفضل دشــتبانی؛ مرغدار نمونه واحد گوشــتی، علیرضا 
یکتا؛ صادرکننــده محصوالت زراعی و باغی، سیدحســام 
مصطفوی نــژاد؛ مدیر واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی 
زعفــران، مهدی پیروزه پور؛ واحد نمونــه صنایع تبدیلی و 
تکمیلی باغی )خشــکبار(، مجید صنعتگر؛ شــرکت نمونه 
دارای زنجیــره یکپارچه تولید و عرضه گوشــت، محســن 
شریعتی دستجردان؛ واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی 
زراعی و محمد قاضی خانی؛ واحد نمونه شــترمرغ مولد به 

عنوان تولیدکنندگان برتر استانی قدردانی شد.

گفت وگوی قدس با »غالمرضا هنرور« نویسنده حوزه ادبیات پایداری 

زوایای مختلف دفاع مقدس همچنان برای نسل جوان ناشناخته مانده است

قدردانی از تولیدکنندگان برتر خراسان رضوی در بخش های مختلف کشاورزی
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تشکیلکارگروهپیگیریمطالباتشهری•
نماینــدگان  قــدس:
خراسان رضوی در مجلس

در  اســامی  شــورای   
نشســتی ضمن بررسی 
مســائل حوزه شــهری 
این اســتان، بر تشکیل 
کارگروه پیگیری مطالبات 

این حــوزه تأکید کردنــد. در این نشســت رئیس مجمع 
نمایندگان استان گفت: باید کمیته پیگیری مطالبات شهری 
تشکیل و همه موضوع ها به صورت دقیق بررسی شوند، چرا 
که برخی از طرح های تفصیلی شهرســتان ها برای سال های 

طوالنی معطل مانده است.
احســان ارکانی افزود: ما باید برای اعتراض های مردم پاسخ 
قانع کننده داشته باشیم.نماینده دیگر مردم مشهد و کات 
در مجلس شورای اسامی از ضرورت تفکیک و دسته بندی 
مشکات گفت و افزود: باید کارگروه پیگیری مطالبات شهری 

تشکیل و مشکات به صورت اساسی حل شود.
حجت االسام محمدحســین حسین زاده بحرینی همچنین 
نســبت به پیگیری موانــع ابراز آمادگی کرد و یادآور شــد: 
موضوع های مهمی مطرح شد و نیاز است جلسات مختلفی برای 
بررسی آن ها برگزار شود.علی آذری، نماینده قوچان و فاروج در 
مجلس شورای اســامی نیز از تمرکزگرایی در کشور انتقاد 
کرد و گفت: متأسفانه هم دولت بدنه بزرگی پیدا کرده است 
و هم نظام گران اداره می شود.بهروز محبی، نماینده سبزوار، 
جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسامی، 
این نشست را آغازی بر پایان بعضی از مشکات شهرداری ها 
و شوراها دانست و گفت: باید جلسات به صورت موضوع محور 
پیگیری شوند و در این راستا نیازمند قوانینی متناسب برای 
اجرایی سازی برنامه ها و طرح ها هستیم.جواد نیک، نماینده 
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد نیز از فقدان متولی شهرداری ها 
در کشــور گفت و افزود: ما متخصص هزینه کردن سرمایه 
کشور در راه های نامطلوب هستیم. برخی  قوانین ما مزاحم 
و دســت و پاگیر است و باید برای آن ها چاره اندیشی کنیم.

۳شهرستانخراسانجنوبی•
دروضعیتقرمزکروناهستند

ایرنا:رئیس دانشگاه علوم پزشــکی بیرجند گفت: براساس 
آخرین وضعیت تعیین خطر شهرســتان های مختلف، سه 
شهرستان خراسان جنوبی در وضعیت قرمز هستند و وضعیت 
دو شهرستان سفید اســت.محمد دهقانی فیروزآبادی افزود: 
براساس آخرین به روزرسانی وضعیت مخاطره شیوع کرونا در 
شهرستان ها که از ســوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی منتشر شده است، شهرستان های بیرجند، نهبندان و 

سربیشه، وضعیت خیلی پرخطر )قرمز( دارند.
وی گفــت: شهرســتان های طبس، فــردوس و قاینات در 
وضعیت پرخطر)نارنجی( و شهرســتان های درمیان، زیرکوه 
و ســرایان در وضعیت متوســط خطر )زرد( هستند.رئیس 
دانشــگاه علوم پزشــکی بیرجند اظهار کرد: شهرستان های 
بشرویه و خوسف هم وضعیت سفید )کم خطر( دارند.براساس 
رنگ بندی قبلی در خراسان جنوبی، شهرستان های بیرجند، 
طبس و سربیشــه در وضعیت قرمز بودند و هیچ شهرستان 

استان سفید نبود.

نجاتمادرباردارنیشابوری•
بابالگردهوانیروز
بــاردار  مــادر  فیاض: 
یک  توسط  نیشــابوری 
فروند بالگــرد متعلق به 
پایگاه هوانیروز مشهد به 

بیمارستان منتقل شد.
پایــگاه  تیزپــروازان 
مشــهدمقدس  هوانیروز 

قرارگاه منطقه ای شمال شــرق نزاجا، دیــروز موفق به انجام 
لذتبخش ترین مأموریت اورژانس هوایی شدند.

در پی درخواســت مرکز فوریت های پزشــکی شهرســتان 
نیشــابور، یک فروند بالگرد ۲۱۴ متعلق به هوانیروز مشهد 
به منطقه )شــور رود( اعزام و مادر بارداری را با موفقیت به 
بیمارستان فجر این شهرســتان منتقل و این پرواز موجب 

نجات جان مادر و نوزاد شد.

اقامتگاههایبومگردیخراسانشمالی•
تفرجگاهشدهاند

اداره کل  گردشــگری  معــاون  بجنورد-خبرنگارقدس: 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری خراسان شمالی 
گفت: اقامتگاه های بومگردی این اســتان تبدیل به تفرجگاه 
شــده اند.ابوالفضل اســماعیلی اظهار کرد: پذیرش مسافر و 
گردشگر و نشان دادن جاذبه های تاریخی و گردشگری موجود 
و ســپس پذیرایی و اقامت آن هــا، از مهم ترین و اصلی ترین 
وظایف اقامتگاه های بومگردی هســتند. وی افزود: در حال 
حاضر وضعیت به گونه ای دیگر شــده است به طوری که با 
شیوع ویروس کرونا تعداد مسافران خارج از استانی و حضور 
آن ها در اقامتگاه های بومگردی به شدت کاهش یافته است و 
بیشتر افرادی که در این اقامتگاه ها حضور پیدا می کنند افراد 

بومی هستند که با جاذبه های اطراف آشنایی کامل دارند.
اســماعیلی ادامه داد: این افراد فقط به قصد اقامت طی یک 
شب به این اقامتگاه ها مراجعه  و از امکانات و یا فضای طبیعی 
خود آن اقامتگاه استفاده می کنند.وی با اشاره به اینکه در این 
استان 3۴ اقامتگاه بومگردی راه اندازی شده است، بیان کرد: 

حدود هفت اقامتگاه دیگر نیز در دست ساخت است.

باهوشیاریپلیسسبزوارصورتگرفت
کشفبیشازنیمتنتریاکازاتوبوس•

مسافربری
جانشــین  قرمز: خط
انتظامــی  فرماندهــی 
اســتان خراسان رضوی 
محمولــه  کشــف  از 
ســنگین موادافیونی و 
دستگیری پنج سوداگر 
مرگ خبر داد. سرتیپ 
ابراهیم قربان زاده صبح روز گذشــته با اعام این خبر گفت: 
در پی  اجرای طرح های مبارزه با قاچاق موادمخدر و باندهای 
انتقال موادمخــدر و با اقدام های اطاعاتی، ســرنخ هایی از 
قاچاق محموله سنگین تریاک به وسیله یک دستگاه اتوبوس 
مسافربری از سیستان و بلوچستان به مقصد استان گلستان به 
دست آمد. جانشین فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی 
افزود: اتوبوس  که با ۲0 مســافر  از زاهدان به مقصد گرگان 
در حرکت بود با هوشیاری جان برکفان پلیس مبارزه با مواد 
مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان سبزوار شناسایی و تحت 
مراقبت نامحسوس و پوششی قرار گرفت و در محلی مناسب 
که امکان هر نوع اقدام احتمالی از قاچاقچیان گرفته شــود، 

خودرو متوقف شد. 
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: در بازرسی از اتوبوس 
5۱6کیلوگرم تریاک با لفافه که در بدنه خودرو جاسازی شده 
بود کشف و پلیس پنج ســوداگر مرگ را هم در این زمینه 
دستگیر کرد. سرتیپ قربان زاده گفت: تحقیقات دراین باره با 

دستورات مقام قضایی ادامه دارد.

رئیسپلیسمشهد:
دعوایخانوادگیرازسرقت•

دربیابانرابرمالکرد
خطقرمز: رئیس پلیس 
دستگیری  از  مشــهد 
متهم پرونده سرقت به 
عنف موتورسیکلت پس 
از گذشــت چند روز و 
درگیری  یــک  پی  در 
خانوادگــی خبــر داد. 
ماجرا از آنجا آغاز شد که زن و مرد جوانی چند روز قبل یک 
دستگاه موتورسیکلت مسافربر را از پنجراه مشهد به مقصد 
میدان سپاد کرایه کردند و پس از طی مسافتی، زن جوان در 
حوالی پل فجر از موتورســیکلت پیاده شد. پس از آن شوهر 
این زن از مســافربر می خواهد به سمت مقصد نهایی ادامه 
مسیر بدهد، دقایقی بعد موتورسیکلت به میدان سپاد مشهد 
رسید. مرد جوان راننده را به محدوده اسماعیل آباد کشاند و 

در محلی خلوت با او درگیر شد. 
برابر اظهارات اولیه شاکی پرونده، متهم از موتورسیکلت پیاده 
شــده و با تکه ای آجر ضربه ای به سر راننده می زند و او را در 
حالی که زخمی شده بود در محل رها و موتورسیکلت را به 
سرقت می برد. رئیس پلیس مشهد در این باره گفت: با اعام 
سرقت موتورســیکلت به فوریت های پلیسی ۱۱0بافاصله 
تحقیقات تیم تجســس کانتری ســپاد آغاز و مشخصات 
وسیله نقلیه ســرقتی در اختیار سیستم کنترلی پلیس قرار 
گرفت. سرهنگ عباس صارمی ســاداتی افزود: در حالی که 
تحقیقات تیم تجسس کانتری سپاد ادامه داشت سرنخ هایی 
به دست آمد که نشان می داد عامل سرقت، موتورسیکلت را 

از منطقه اسماعیل آباد خارج کرده است. 
وی گفت:پس از گذشت پنج روز تیم گشت کانتری شهید 
نواب صفوی مشــهد هنگام کنترل حوزه استحفاظی خود 
متوجه درگیری زن و شــوهری جوان مقابل خانه مسکونی 
شدند.سرهنگ صارمی ساداتی افزود: مأموران انتظامی برای 
بررســی علت درگیری و حل و فصل این اختاف خانوادگی 
وارد عمل شــدند و در همین میان افســر گشت پلیس در 
حالی که به حرکات و رفتار مرد جوان مشــکوک شده بود، 
موتورسیکلتی را داخل حیاط خانه مشاهده کرد که  استعام 
مشــخصات پاک و... همه چیز را برما کرد و مشخص شد 
موتورسیکلت ســرقتی متعلق به مسافربری است که چند 
روز پیش در منطقه اســماعیل آباد مورد حمله و سرقت قرار 
گرفته بود. رئیس پلیس مشهد تصریح کرد:متهم که در برابر 
شواهد و ادله غیرقابل انکار راهی جز بیان حقیقت نداشت در 
اظهارات اولیه خود اعتراف کرد: پس از پیاده شدن همسرش 
از موتورســیکلت، مالک موتورســیکلت را به اسماعیل آباد 
کشــانده و در هنگامی که پیاده می شود تا کرایه را پرداخت 

کند، به سمت او حمله ور شده و مرتکب سرقت می شود. 
سرهنگ صارمی ساداتی اظهار کرد: متهم 3۱ساله که بنا بر 
اظهارات خودش به شیشه اعتیاد دارد و چندین سابقه کیفری 

دارد، به مراجع قضایی معرفی و تحقیقات پرونده ادامه دارد.

مدیرامورآبوفاضالبخوافمطرحکرد
کشف۲۳انشعابغیرمجازآب•

خبرنگاران:  باشگاه
مدیر امور آب و فاضاب 
خواف گفت: ۲3انشعاب 
در خواف  غیرمجاز آب 
که  شــده  شناســایی 
تعــدادی از متخلفان با 
اخذ جریمه و پرداخت 
حق انشعاب، آب شرب خود را تبدیل به انشعاب مجاز کردند.
جواد ســاالری، مدیــر امور آب و فاضاب خــواف گفت: با 
توجه به افزایش موارد ســرقت انشعاب آب مخفیانه و شبانه 
از شــبکه های آبرسانی در مناطق شــهری و روستایی این 
شهرستان، افزایش شدت برخورد با متخلفان آب در دستور 

کار این امور قرار گرفته است.
وی افزود: عاوه بر قطع انشــعاب آب و اعمال جریمه نقدی 
اســتفاده کنندگان غیرمجاز آب، در صــورت ضرورت افراد 
متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. ساالری با بیان 
اینکه دستکاری در کنتور آب و تجهیزات آبرسانی مشترکین 
آب تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی می شود، 
از شناسایی ۱0 مورد تخلفات مربوط به دستکاری در کنتور 
آب و اعمال جریمــه در حق متخلفان خبر داد.وی تصریح 
کرد: با توجه به افزایش مصرف آب، از مشــترکان آب ساکن 
در شهر و روستا های این شهرستان درخواست می شود ضمن 
همکاری با این امور در گزارش تخلفات انشعابات غیرمجاز از 
شبکه آبرسانی، آب سالم و بهداشتی شبکه را با مصرف بهینه 

و جلوگیری از هدررفت آب مدیریت کنند.

خطقرمــز:غامعلی صادقــی در دیدار با 
نایب رئیــس مجلس شــورای اســامی در 
مشــهد به تاش دســتگاه قضایی در زمینه 
مردمی شدن فعالیت ها، دفاع از حقوق عامه و 

پیشگیری از وقوع جرم، اشاره کرد.
رئیس کل دادگســتری خراســان رضوی که 
در مجتمــع قضایی والیت مشــهد با دکتر 
امیرحســین قاضی زاده دیــدار و گفت وگو 
کــرد، با اشــاره به فرمایشــات امام راحل و 
تأکیدات مقام معظم رهبری »مدظله العالی« 
در خصوص شأن باال و منزلت منحصربه فرد 
مجلس شورای اسامی در رأس امور افزود: 
انتظارات عمومی با تشکیل مجلس انقابی 
در دوره جدید بسیار باال رفته و امید می رود 
با تاش نمایندگان محترم مردم در مجلس، 
شــاهد اصاح امور و بهبود شــرایط کشور 

باشیم.
رئیس شــورای قضایی خراسان رضوی ضمن 
قدردانی از اقدام های صورت پذیرفته توسط 
نمایندگان مجلس به ویژه مجمع نمایندگان 
استان خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: بدیهی 
است داشــتن نگاه ملی با توجه به نیازهای 
بومی و محلــی می تواند منافع عمومی را در 
بلندمدت تأمین نماید و در این زمینه مجمع 
نمایندگان استان می تواند پیشگام و منشأ اثر 
و خیر برای مردم شریف و بزرگوار با تأکید بر 

حل مشکات موجود باشد.

تصویب  صادقــی  غامعلی 
قوانین کارآمــد را به مثابه 
یک ابزار قدرتمند در دست 
و  دانســت  اجرایی  مدیران 
افزود: مجلس نقش بســیار 
مؤثری در ریل گذاری مسیر 
توسعه کشور دارد و دستگاه 
قضایــی نیز با تمــام توان 
در کنــار نمایندگان محترم 
مجلس در این راستا تاش 

خواهد کرد.
دادگســتری  کل  رئیــس 
از  یکــی  خراســان رضوی 

مهم ترین راهبردهای دستگاه 
قضایــی در دوران تحول را 
مردمی ،  ارتباطات  گسترش 
مردمــی شــدن فعالیت ها 
از  اســتفاده حداکثــری  و 
مردم نهــاد،  ســازمان های 
و  معتمــدان  نخبــگان، 
پیشبرد  در  ریش ســفیدان 
دســتگاه  متعالی  اهــداف 
قضایی دانســت و افزود: در 
این زمینه دادگستری استان 
خراسان رضوی با ایجاد دفتر 
ارتباط با نخبگان و برگزاری 

نشست های متعدد با علما و روحانیون، اساتید 
حوزه و دانشگاه، دانشجویان، گروه های مختلف 
فنی و تخصصی، اصنــاف و بازاریان، اصحاب 
رسانه و مطبوعات و ســایر گروه های مرجع، 
سعی کرده به وظایف و تکالیف قانونی خود با 

رویکردهای جدید عمل نماید.
غامعلی صادقی، اصحاب رسانه و مطبوعات 
را یکی از تأثیرگذارتریــن گروه ها در جامعه 
دانست و افزود: بحمداهلل با رویکردهای جدید 
رئیس معــزز قوه قضائیــه و در دوران اخیر 
مدیریت قضایی اســتان، تعامات مطلوب و 
گسترده ای با سطوح مختلف رسانه ها شکل 
گرفته و ضمن اعام حمایت از رســانه های 
شناســنامه دار و قانونی، معتقدیم همگامی و 
همراهی رسانه ها با مسئوالن می تواند منجر 
به افزایش اعتمادعمومی بــه نظام و ارتقای 

روحیه نشاط و امید در جامعه شود.
گفتنی است، در این دیدار دکتر امیرحسین 
قاضی زاده، نایب رئیس مجلس شورای اسامی 
با اشــاره به اقدام های انقابــی نمایندگان 
محترم در مجلس شورای اسامی در زمینه 
حل مشــکات مــردم و ضمــن قدردانی از 
اقدام های ریاست محترم قوه قضائیه آیت اهلل 
رئیســی، بر ضرورت استمرار اقدام های مؤثر 
مجموعه قضایی اســتان خراسان رضوی در 
زمینه برخورد با مفاســد و اجرای عدالت در 

جامعه تأکید کرد. 

رئیسکلدادگستریخراسانرضویدردیداربانایبرئیسمجلسشورایاسالمیعنوانکرد

مطبوعات یکی از تأثیرگذارترین ها  در جامعه

ضمن اعالم حمایت از 
رسانه های شناسنامه دار 

و قانونی، معتقدیم 
همگامی و همراهی 
رسانه ها با مسئوالن 

می تواند منجر به 
افزایش اعتمادعمومی 

به نظام و ارتقای 
روحیه نشاط و امید در 

جامعه شود

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
پیشبینیافزایشابرناکیدرنواحی•

شمالیخراسانرضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعام کرد: براساس تحلیل 
نقشه ها و خروجی مدل های هواشناسی در ۴8 ساعت آینده، 
در ساعات بعدازظهرافزایش ســرعت وزش باد و در مناطق 
بادخیز به ویژه جنوب شــرقی اســتان گاهی وزش باد نسبتاً 
شدید توأم با گرد وخاک پدیده جوی غالب خواهد بود. در این 
مدت تغییرات دمایی قابل ماحظه نخواهد بود.همچنین طی 
امروز شــنبه، در نواحی شمالی و شمال غرب استان افزایش 

ابرناکی پیش بینی می شود.
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ترامپدرکتابفروشیهایمشهد!

عکس: سبحان حامدی

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

زاوهی تصوریزاوهی تصوری

عقیلرحمانی:رئیس اداره حفاظت محیط 
زیســت شهرســتان مشــهد مقدس گفت: 
در ۱0 روز گذشــته و در پــی انجام چندین 
عملیات، پنج شــکارچی حرفه ای به همراه 
ساح گلوله زنی، الشه یک کفتار و ... شناسایی 

و دستگیر شدند.

دستگیری فرد تحت تعقیب در ارتفاعاتس
مرتضی شیرزور در تشریح این سلسله اقدامات 
صورت گرفته، تصریح کرد: در مرحله نخست 
همکاران ما در یگان حفاظت محیط زیست 
شهرستان مشهد پی بردند یکی از شکارچیان 
حرفه ای و تحت تعقیب که در نقاط مختلفی 
از اســتان اقدام به شــکار پرندگان وحشی 
کرده و به همین واســطه هم یک مرتبه در 
شــهر فریمان و دو مرتبه در مشهد پای میز 
محاکمه کشانده شده بود، دوباره در محدوده 
استحفاظی شهرستان مشهد دیده شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشــهد بیان کرد: از همین رو مأموران یگان 
حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد منابع 
اطاعاتی مســتقر در منطقه شکار ممنوع را 
فعال کرده و از آن ها خواستند تحرکات و رفت 
وآمدهای مشــکوک را گزارش کنند و تحت 
کنترل داشته باشــند.وی گفت: از این اقدام 
چند روزی گذشت تا اینکه اخباری واصل شد 
که فرد مورد نظر به همراه دو شکارچی دیگر 
در حالی درمنطقه حفاظت شده کوه بزنگان 
دیده شده اند و به ســمت ارتفاعات حرکت 

می کردند که با خود یک ســاح گلوله زنی و 
دیگر ادوات شکار حمل و همراه دارند. 

جمع بندی اطاعات نشان می داد شکارچی 
تحــت تعقیب این بار برای شــکار پرندگان 
وحشــی وارد منطقه نشــده و خیز برداشته 
اســت تا کل یا بز وحشی شکار کند.مرتضی 
شیرزور بیان کرد: از همین رو به سرعت یک 
تیم راهی منطقه شــد و به محض استقرار با 
استفاده از دوربین کشی ردزنی افراد متخلف 
را آغاز کردند تا قبل از شکاری دیگر و حرکت 
به سوی نابودی حیات وحش، آن ها را دستگیر 
کنند. این سلسله اقدامات در ارتفاعات مذکور 
و پس از چندین ساعت کوه پیمایی نیروهای 
یگان حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
مشهد، سرانجام  شکارچیان متخلف شناسایی 

و در حالی که در حــال ترک یک منطقه و 
وارد شدن به محلی دیگر برای کمین و شکار 
بودند، محاصره و دستگیر شدند.رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد ادامه 
داد: از شکارچی تحت تعقیب و دو همراهش، 
یک قبضه ســاح دوربیــن دار برنو به همراه 
۱0 فشــنگ و یک دوربین چشمی و دیگر 

ادوات شکار کشف و ضبط شد.

ماجرای لکه های خون و الشه کفتارس
دیگر اقدامی که طی ۱0روز گذشــته صورت 
گرفت  این بود که مأمــوران یگان حفاظت 
محیط زیســت از طریق مأموران پاســگاه 
انتظامی اسماعیل آباد در جریان کشف الشه 
یک قاده کفتار قرار گرفته و برای بررســی 

ماجرا راهی محل که یک ایســت و بازرسی 
بود شده و مشخص شد مأموران پلیس حین 
کنترل خودروهای عبوری به وجود چندین 
لکه خــون روی صندوق عقب ســواری پژو 
مشــکوک و به این واسطه خودرو را متوقف 
می کنند.شیرزور بیان کرد: در بازرسی خودرو 
مشخص می شود الشه یک کفتار در آن قرار 
دارد. از همیــن رو ماجرا بــه یگان حفاظت 
محیط زیســت شهرستان مشهد اطاع داده 
شد و یک تیم برای بررسی ماجرا راهی محل 
شــد. با حضور مأموران این یگان در محل و 
بررسی وضعیت الشه مشخص شد کفتار به 
احتمال قوی پس از برخورد خودرو ســواری 

چه عمدی و چه سهوی مرده است.
از سوی دیگر برخی تحقیقات میدانی نشان 
می داد علت انتقال این حیوان توســط فرد 
متخلف جدا کردن برخی اندام حیوان در پی 
مسائل خرافی بوده است.این مقام مسئول در 
محیط زیست شهرستان مشهد در پایان عنوان 
کرد: از ســوی دیگر در سومین عملیات هم 
فردی که به صورت گسترده جوجه پرندگان 
وحشی را از استان های جنوبی کشور قاچاق  
و در بازارهای مشــهد به فروش می رساند، با 
همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان 
خراســان رضوی دســتگیر شــد که از وی 
5۴5 قطعه جوجه مینا  که توسِط دو دستگاه 
اتوبوس از استان سیســتان و بلوچستان به 
مشــهد حمل  و در شرایط بسیار نامناسبی 
نگهداری می شــد، کشــف و توقیف گردید.

گزارشگزارش

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم مسئوالن د     ستگاه های 
اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

در انتظار عدالت علویس
هدف  امام حسین )ع( حکومت  علوی  بود، پس  عزاداری  کافی  نیست  و دولتمردان   باید  مثل  امام  
علی)ع(  که  به فکر  تهیدستان  بودند و نخلستان  آباد می کردند، برنامه  وسیع  محرومیت  زدایی  در 
روستاها را اجرا کنند تا هم  اشتغال و  هم  تولید ایجاد شود و هم  حاشیه نشینی  شهرها کم  شود. 

با اختاسگران  هم  مثل  رفتا ر امام  با عقیل  برخورد شود. 
  ۹۱50000۹۸6

بی عدالتی در فروش سهام عدالتس
تعلل، کارشــکنی و خلف وعده کارگزاری ها در آزادسازی و فروش مرحله دوم سهام عدالت را 

یکی پیگیری کند.
 ۹۱50000۱6۹

قطع ارتباط  خدمت رسانیس
مدت چهار ماه تلفن منزل ما در الیین کات کوچه تپه عالمی قطع است، قابل توجه مدیران 

حوزه ارتباطات، بارها مراجعه کردیم  ولی نتیجه ای نگرفتیم.
 ۹۱500005۴۴

شهرداری کار را تمام کندس
شــهردار منطقه ۲، شما که شــن ریزی انجام دادید در کشاورز 9 دست کم غلتک  و آب پاش 
بیاورید که با رفت وآمد ماشین ها گردوخاک بلند نشود و از ریختن آشغال و نخاله توسط بعضی 

از خدابی خبرها جلوگیری فرمایید.
۹۳۳0000۹۹۸

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

درپیچندعملیاتازسویمأمورانیگانحفاظتمحیطزیستمشهدصورتگرفت

دستگیری شکارچی تحت تعقیب و کشف الشه کفتار



خبرخبر خبرخبر

واگذاری انشعاب رایگان به ۱۸۵ خانوار •
مددجوی هرمزگانی

هرمزگان: معاون حمایت 
و سالمت خانواده کمیته 
خمینی)ره(  امــام  امداد 
هرمزگان گفت: از ابتدای 
امســال تاکنون به ۱۸۵ 
زیر  مددجــوی  خانــوار 
پوشــش کمیته امداد در 

استان هرمزگان انشعاب آب، برق و گاز رایگان واگذار شده است.
احمد پایان افزود: ۸۸ فقره انشــعاب آب، ۸۷ انشــعاب برق و ۱۰ 
انشعاب گاز به صورت رایگان از ابتدای امسال تاکنون به ۱۸۵ خانوار 

زیر پوشش کمیته امداد در استان هرمزگان واگذار شده است.
این مقام مسئول بیان کرد: ۷۰ درصد انشعاب های واگذار شده در 

مناطق روستایی و ۳۰ درصد در مناطق شهری هرمزگان است.

 راه اندازی سامانه دادرسی الکترونیکی •
در زندان کاشان 

مدیــرکل  اصفهــان: 
زندان های استان اصفهان 
گفت: با هدف ارائه خدمت 
به  به مددجویان، کاشان 
عنوان شهرستان پیشگام 
در استان اصفهان، سیستم 
دادرســی الکترونیکی را 

راه اندازی کرده است.
محمود ضیایی فرد اظهار کرد: سیســتم دادرســی الکترونیکی 
موجب سرعت بخشی در رسیدگی پرونده ها شده و اعزام زندانیان 

به مجموعه های قضایی را کاهش خواهد داد.
وی افزود: راه اندازی این سیســتم در زندان های اســتان موجب 
ارتقای امنیت و آرامش هر چه بیشتر مددجویان شده و منجر به 

کاهش آسیب در زندان ها خواهد شد.

اعالم جرم علیه بیش از ۵0 مراسم •
مختلف در هشترود

شــرقی:  آذربایجان 
جانشین دادستان عمومی 
گفت:  هشترود  انقالب  و 
برای بیــش از ۵۰ مورد 
مختلف  مراسم  برگزاری 
به دادگستری شهرستان 
اعالم جرم شــده و همه 

آن ها با تفهیم اتهام و گذاشتن سند یا وثیقه بیرون از بازداشتگاه 
به سر می برند.

سیدمرتضی علیا نسب اظهار کرد: دادگستری هشترود با متخلفان 
کرونایی به شدت برخورد می کند و با آن هایی که علیه بهداشت 
عمومی تهدید به حساب می آیند احکام سنگینی را صادر خواهد 
کرد. وی افزود: برگزاری هفته بازار با رعایت تمامی پروتکل های 
بهداشتی عالوه بر اینکه مشکل خاصی را به وجود نخواهد آورد، 

بلکه به رونق بازار هم خواهد انجامید.

 مشترکان کم مصرف •
از پاییز برق رایگان مصرف می کنند

اردبیل: معاون وزیر نیرو و 
مدیرعامل توانیر گفت: در 
قالب برق امید مشترکان 
کم مصــرف از ماه آینده 
بــرق رایــگان مصــرف 

می کنند.
متولــی زاده بابیان اینکه 

در روزهای آینده میزان مصرف و طبقه بندی مشترکان در قالب 
خوش مصرف، پرمصرف و کم مصرف اطالع رسانی می شود، افزود: 
با این اطالع رسانی مشترکان را تشویق و ترغیب به مصرف بهینه 

برق خواهیم کرد تا به جمع مشترکان کم مصرف ملحق شوند.
وی بیان کرد: مشترکان پر مصرف با روش ساده می توانند مصرف 
خود را کاهش دهند تا صورتحساب برق مصرفی آن ها تعدیل شود.

 باید به سمت •
»شهرداری های شیشه ای« برویم

کرمانشاه: معاون عمران 
و توســعه امور شهری و 
روســتایی وزیر کشور با 
تأکید بــر انضباط مالی و 
مدیران  مسئولیت پذیری 
شهری، بر لزوم پیشروی 
به ســمت شهرداری های 

شیشه ای تأکید کرد.
مهدی جمالی نژاد بحث ایجاد نظام اجرایی، مســئولیت پذیری 
مدیران و انضباط مالی را سیاســت مهم دیگر در حوزه مدیریت 
شهری عنوان کرد و افزود: اگر مدیران شهرداری مسئولیت پذیر 
بوده و انضباط مالی وجود داشــته باشد و تمام امور شهرداری به 
نوعی شــفاف شود، به طور قطع اعتماد مردم و به طبع سرمایه 
 اجتماعی افزایش می یابد و همین امر موجب تســهیل پیشبرد 

امور شهری می شود.

 خودروهای گازسوز غیراستاندارد •
متوقف می شوند

سیستان و بلوچستان: 
سیســتان  اســتاندار 
وبلوچســتان با اشاره به 
خطرات ناشی از استفاده 
غیرمجاز و غیر استاندارد 
گازمایــع در خودروهــا 
گفت: خودروهای گازسوز 

غیراستاندارد متوقف می شوند و با کارگاه های غیرمجاز نیز برخورد 
خواهد شد.

احمدعلی موهبتی اجرای طرح توزیع الکترونیکی نفت سفید و 
گازمایع، تجهیز گلوگاه های استان به سامانه کنترل محموله های 
سوخت و جلوگیری از ســوخت گیری ۷۰۰هزار کارت سوخت 
غیرمجاز با اجرای طرح کدینگ را از جمله اقدام های انجام شده و 

قابل قدردانی در استان برشمرد.

 ایجاد 4هزار و ۱00 واحد •
خورشیدی خانگی در کشور

اردبیل: سخنگوی سازمان 
تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
و بهــره وری انــرژی بــرق 
 کشــور گفــت: نزدیک به 
4 هزار و ۱۰۰ واحد نیروگاه 
خورشیدی خانگی در کشور 
با مشارکت مردم ایجاد شده 

است.
جعفر محمدنژاد با اشــاره به اینکه در کشور بیش از ۸۰۰ مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر در مناطق محروم و کمترتوســعه یافته ایجاد 
 شده است، خاطرنشــان کرد: تا پایان سال افزون بر یک هزار واحد 

پنل خورشیدی خانگی نیز افتتاح خواهد شد.
وی بیان کرد: کاهش تلفات در شــبکه، ایجاد اشتغال زایی و پدافند 

غیرعامل از مزایای ایجاد این واحدهای نیروگاهی است.

گسترش فعالیت تجاری در مرز چذابه•
اهواز: مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی اهواز در مرز چذابه گفت: با 
وجود اعمال تعرفه باالی گمرکی از سوی عراق در مرز چذابه فعالیت 
تجاری در این مرز نســبت به هفته های گذشته روند روبه رشدی 
دارد. سید سعید موسوی ادامه  داد: تردد کامیون های عراقی حامل 
کاالهای صادراتی در حالی انجام شــد که دولت این کشــور برای 
برخی محصوالت از جمله کاشی، سرامیک، سنگ مرر، رب گوجه و 

مصنوعات پالستیکی تعرفه باالی گمرکی وضع کرده است.
وی بیان کرد: ساالنه بخش قابل توجهی از محصوالت صادراتی از مرز 

چذابه به این گونه کاالها اختصاص دارد.

آغاز مقاوم سازی 2 هزار واحد مسکونی •
محرومان گلستان

مدیــرکل  گلســتان: 
انقــالب  مســکن  بنیــاد 
اسالمی اســتان گلستان از 
مقاوم ســازی 2 هزار واحد 
مســکونی محرومــان این 

استان خبر داد.
سیدمحمد حســینی اظهار 
کرد: در راســتای اجــرای طرح تأمین ۳ هزار واحد مســکونی ویژه 
محرومان اســتان، پس از مرحله شناســایی، با همــکاری دهیاران 
و بخشــداران با بنیاد برای همه این عزیزان به صورت رایگان پروانه 
ســاختمانی صادر شــد. وی افزود: برای همه این واحدها به صورت 
رایگان نقشه های اجرایی تهیه شد، تمامی استعالمات مربوطه دریافت 
و تشــکیل پرونده متقاضیان در بنیاد انجام شد و واجدان شرایط به 
بانک های عامل پرداخت تسهیالت و کمک های بالعوض معرفی شدند.

 برگزاری رویداد ملی •
»صنایع روستا دوست« توسط کمیته امداد

کرمان: معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد اســتان کرمان 
از برگزاری رویداد ملی  »صنایع روســتا دوست« با هدف شناسایی 
فرصت های جدید و نوآورانه اشتغال در مناطق روستایی توسط این 

نهاد خبر داد.
غالمرضا خواجه خاطرنشان کرد: کمیته امداد در سال جهش تولید، 
رویداد ملی »صنایع روستا دوست« را با هدف شناسایی فرصت های 
جدیــد و نوآورانه اشــتغال در مناطق روســتایی به منظور تقویت 
بهره وری در تولید و توســعه اشتغال در مناطق روستایی و محروم 
و همچنین حمایت از مخترعان، صاحبان ایده های صنعتی نوآورانه، 

شرکت های دانش بنیان و سایر فعاالن این عرصه برگزار می کند. 

 عشایر آذربایجان غربی •
صاحب حمام های خورشیدی شدند

ارومیــه: مدیــرکل امور 
آذربایجان غربی  عشــایری 
با اشــاره به تجهیز مناطق 
عشــایری این اســتان به 
گفت:  خورشــیدی،   حمام 
۱4دستگاه حمام خورشیدی 
برای اســتفاده ۱۸2 خانوار 

عشایر این منطقه در استان توزیع و نصب شده است.
علی ناجی اظهار کرد: توسعه استفاده از امکانات و دستگاه هایی که 
با انرژی خورشــیدی کار می کنند از مهم ترین برنامه های اداره کل 
در راســتای خدمت رسانی مناسب به عشایر اســت. وی با اشاره به 
اینکه رسیدگی به عشایر در کانون توجه دولت قرار دارد، بیان کرد: 
راه اندازی حمام های خورشیدی با هدف تأمین رفاه و آسایش عشایر 

انجام می شود. 

با وجود وعده مسئوالن سیستان و بلوچستان

بازماندن از جشن خداحافظی با مدارس خشت و گلی
زاهــدان: 2۱ بهمــن ســال گذشــته وزیر 
آموزش وپرورش از برگزاری جشن برچیده شدن 
مدارس خشت و گلی در کشور تا پایان بهمن یا 

اوایل اسفندماه همان سال خبر داد.
محسن حاجی میرزایی در جمع خبرنگاران در 
خصوص برچیده شــدن مدارس خشت و گلی 
افزود: این امر در همه اســتان های کشور انجام 
 شــده و فقط در استان سیســتان و بلوچستان 
تعدادی مدرسه خشت و گلی باقی  مانده بود که با 
جاری شدن سیل اخیر و وضعیت استان این امر 

به تأخیر افتاد.
وی بیان کرد: حتماً در پایان بهمن یا اوایل اسفند 
در استان سیستان و بلوچستان جشن برچیده 
شدن تمامی مدرسه های خشت و گلی در کشور 
را برگزار می کنیم، اما به نظر می رسد این وعده در 
سیستان و بلوچستان جای بسی تأمل دارد و به 

این راحتی تحقق آن امکان پذیر نیست.
این در حالی است که مدیرکل آموزش وپرورش 
سیســتان و بلوچســتان نیز همزمــان با روز 
بزرگداشت معلم در نشســتی با اصحاب رسانه 
اعالم کرد که تمامی مدارس خشــتی و گلی در 
این استان برچیده شــدند و قرار است با حضور 
وزیر آموزش وپرورش جشن حذف این مدارس در 

استان به زودی برگزار شود.

جشن خداحافظیس
جشن خداحافظی با مدارس کپری در سیستان و 
بلوچستان ریشه ای تاریخی دارد، زیرا تاکنون این 
جشن بیش از سه بار و افزون بر یک دهه گذشته 
در این اســتان گرفته  شده است اما دوباره روز از 

نو روزی از نو!
خاطره مرگ حمیدرضا گنگوزهی، معلم خرید 
خدمات روســتای نوکجوی اســتان سیستان و 
بلوچســتان که در ســال ۹۵ برای نجات جان 
دانش آموزانش از خطر ریزش دیوار فرسوده، زیر 
آوار مانــد یکی از همین تلخی های برجای مانده 
که ناشــی از فرسودگی و کمبود امکانات در این 

استان است.
البته فــوت این معلم تنها حادثــه تلخ مدارس 
فرسوده خشتی و گلی در این دیار نیست؛ »فریبا 
چاردیواری« کودک چابهــاری که برای گرفتن 
کتاب های درســی خود به مدرسه رفت، زیر آوار 
دیوار فرســوده مدرسه گرفتار شد و جان باخت 

یکی دیگر از اتفاق های تلخ 
رخ داده است.

وضعیت سیستان و س
بلوچستان

مــدارس خشــت و گلی و 
یــا کپــری جــزو الینفک 
زندگــی و محــل تحصیل 
اســتان  این  دانش آمــوزان 
اهالی  به طورمعمول  و  است 
و  سیســتان  روســتاهای 
بلوچستان برای حل مشکل 
فرزندانشــان  درس  کالس 
با خشــت و گل و تنه های 
درخت خرما سرپناهی برای 
دانش آموزان درست می کنند 

تا بهانه ای برای نبود مدرسه در روستای آن ها و 
خودداری از اعزام معلــم برای آموزش بچه های 

آن ها نباشد.
مردم روستاهایی سیستان و بلوچستان که این 
مدارس را بنا بر وســع و توان خود می سازند از 
مصالح منطقه بهره برده و کالس هایی بنا می کنند 
که نه پنجره ای برای نورگیر دارد و نه ســرویس 
بهداشــتی برای بچه ها و نه آب خوری برای رفع 
عطش و فقط می توان روی آن ها نام چاردیواری 

گذاشت و بس!
در روستاهای محروم تر در جنوب 
این اســتان ازجمله نیکشــهر 
وضعیت از این هم بدتر اســت 
و اگر دانش آموزان روســتا اقبال 
بلندی داشته باشــند در کلبه 
حصیری که بــا »داز« و چوب 
تهیه شــده درس  درخت خرما 

می آموزند.

ورود دانش آموزان ممنوعس
حال مرکــز هماهنگــی حوزه 
وزارتــی آموزش وپــرورش بــا 
صدور ابالغیه بــه ادار ه های کل 
آموزش وپرورش بر عدم استفاده 
از مدارس خشتی و گلی تأکید 
و حکم کرده اســت باید از ورود دانش آموزان به 
ساختمان های خشتی و گلی موجود جلوگیری 
و از اختصــاص کد واحد ســازمانی به این گونه 

ساختمان ها اجتناب شود.
در این ابالغیه آمده است همچنین در صورت 
نیاز به اجاره ســاختمان ها به عنوان فضاهای 
آموزشی و پرورشــی، عالوه بر رعایت مقررات 
مربوطــه، الزاماً نظر فنی ادارات کل نوســازی 

مدارس استان اخذ شود.

همچنین مدارس خشــتی و گلــی در مالکیت 
آموزش وپرورش و بالاستفاده، با رعایت مقررات 
تخریب و در صورت نیاز با اســتفاده از اعتبارات 
دولتی با ظرفیت های خیران، بازسازی و به نحو 
بهینه استفاده و یا باوجود شرایط قانونی تبدیل 

به احسن شود.
آمارهای نادرستس

نماینده مردم خاش، میرجاوه، نصرت آباد و کورین 
در مجلس شــورای اســالمی با انتقاد از برخی 
آمارهای ارائه شده از طرف مســئوالن و وزرا در 
این زمینه می گوید: اختــالف دما در فصل های 
گرم و سرد سال در این استان بسیار زیاد است به 
همین دلیل دانش آموزانی که در مدارس کپری 
و یا خشتی و گلی تحصیل می کنند با مشکالت 

جدی برای حضور در کالس مواجه هستند.
اسماعیل حسین زهی بابیان اینکه کمبود امکانات 
و وجود ساختمان های نامناسب فقط مخصوص 
روستاهای این منطقه نبوده و مدارس مرکز استان 
هم با این مشــکالت مواجه هستند، می افزاید: 
بیشــتر مدارس فاقد نمازخانه، ســرویس های 

بهداشتی مناسب و سالن ورزشی هستند.
وی با اشاره به اینکه مدارس خشتی و کپری هنوز 
در سیستان و بلوچستان وجود داشته و بسیاری 
از دانش آموزان در آن ها تحصیل می کنند، ادامه 
می دهد: حتی بســیاری از مدارســی که توسط 
خیران ایجاد و یا اهدا می شــود از همین جنس 

خشتی و گلی است.
وی با اشاره به سخنان وزیر آموزش وپرورش مبنی 
بر اینکه وجود مدارس خشتی، گلی و کپری در 
کشــور به طور کامل تمام  شده است، بیان کرد: 
آنچه وزیر آموزش وپرورش بدان اشاره  کرده است، 
نشــان می دهد مســئوالن مربوطه در استان ها 
اطالعات دقیقی در این زمینه به وزارتخانه ارائه 
نمی دهند، بنابراین الزم اســت ایشان بازرسان 
ویژه ای را برای کسب اطالعات موثق از وضعیت 

مدارس به این منطقه اعزام کنند.
وی ادامه می دهد: شاید اسامی مدارس استیجاری 
یا اهدایی از ســوی خیران در روســتاهای این 
منطقه که بیشتر سنگی، خشتی و گلی هستند 
و ســند آن ها به نام آموزش وپرورش نیست، در 
فهرست مدارس کشــور قرار نگرفته اند، ضمن 
اینکه در برخی روستاها مدرسه وجود نداشته و 

هنوز کالس های درس در چادر برگزار می شوند.

باید از ورود 
دانش آموزان 

به ساختمان های 
خشتی و گلی 

موجود جلوگیری 
و از اختصاص کد 
واحد سازمانی به 

این گونه ساختمان ها 
اجتناب شود
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قزوین: اگرچه قرار بود در سال زراعی گذشته به گفته رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی قزوین و بر اساس برنامه ابالغی بیش از 
۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت محصول راهبردی 
کلزا برود، اما به ظاهر پیش بینی مســئوالن جهاد کشاورزی 

درست از آب درنیامد!
کشت کلزا اهمیت راهبردی برای کشــور دارد، چراکه میزان 
واردات روغن مایع در کشور بسیار باالست و این محصول هم 
منبع اصلی تولید روغن مایع محسوب می شود، بنابراین دولت 
باید شــرایطی فراهم کند تا بتوان کلزا را در حد توان اســتان 

قزوین کشت کرد.
بیشترین سطح زیر کشت کلزا مربوط به  شهرستان های آبیک، 
البرز و قزوین است و معموالً همه ساله عملیات برداشت محصول 

کلزا تا نیمه اول مردادماه ادامه دارد.
گفتنی اســت قیمت خرید تضمینی که شورای اقتصاد برای 
کلزا تعیین کرد، قیمت پایینی بود و کشت آن برای کشاورزان 
توجیه اقتصادی نداشت، بنابراین آن ها عالقه ای به کشت کلزا 

نشان ندادند.
از طرفی با توجه به اینکه کشــت کلزا کشــت جدیدی است، 
بسیاری از کشاورزان سنتی با آن آشنا نیستند ضمن اینکه سال 
۹۸ هم  حجم باالیی از کشت کلزای استان قزوین به علت سیل 
از بین رفت و کلزاکاران دیگر کلزا نکاشتند و همین امر سبب 
شد فقط ۵۰ درصد از ظرفیت کشت کلزا در استان محقق شود.

تخصیص اعتبارات یارانه ای برای پرداخت به کلزاکاران، تأمین 
منابع مالی به موقع به شرکت ها و مؤسسه های خرید تضمینی 
کلزا، نظارت مستمر بر روند برداشت کلزا با کمباین، برنامه ریزی 
و تأمین به موقع بذر پیش از شــروع کشت و اعالم نرخ خرید 
تضمینی مناســب همگی از مهم ترین عواملی هستند که در 

کشت این محصول در استان نقش دارند.
امسال ۷ هزار و 2۶۰ تن کلزا از کشاورزان قزوینی خریداری شد، 
ولی بازهم این نگرانی وجود دارد که با کاهش سطح زیر کشت 
کلزا در استان مواجه شویم، چراکه دولت هزینه خرید تضمینی 
کلزا از کشاورزان را با دو ماه تأخیر پرداخت کرده بود درحالی که 

هزینه خرید گندم را با یک فاصله ۵ تا ۱۰ روزه پرداخت کرد.

 توسعه کشت 
در این زمینه مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین 
گفت: برنامه ریزی برای توسعه کشت کلزا در سطح ۹ هزار هکتار از 

مزارع کشاورزی استان آغاز شده است. 
تورج بنیادی با اشــاره بــه برنامه ابالغی از ســوی وزارت جهاد 
کشاورزی مبنی بر توسعه کشت دانه های روغنی کلزا برای سال 
زراعی جاری گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده با دفتر 
دانه های روغنی معاونت وزارت جهاد کشــاورزی، مقدار 2۶ هزار 
و ۵4۷ کیلوگــرم از انواع بذرهای کلزا اعم از ارقام هیبرید و ارقام 
آزادگرده افشان داخلی وارد استان شده و بین شهرستان های تابعه 

بر اساس سطوح زیر کشت ابالغی توزیع  شده است.
بنیادی تصریح کــرد: با توجه به هماهنگی های انجام  شــده با 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های تابعه و مدیریت هماهنگی 
ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی، کارگاه ها و کالس های 
آموزشی در بین بهره برداران کلزاکار با رعایت پروتکل های بهداشتی 

به صورت حضوری و آنالین در حال برگزاری است.
به گفته وی در سال جاری با  توجه به اهمیت توسعه کشت کلزا، 
بذور باکیفیت با قیمت یارانه ای و همچنین نهاده های مورد نیاز 
ازجمله کود شیمیایی فسفاته و پتاسه براساس سهمیه ابالغی بین 

شهرستان ها در حال توزیع است.
وی بهترین زمان کشت کلزا در استان را نیمه دوم شهریور و نیمه 

اول مهر اعالم کرد.

سطح زیر کشت کاهش دارد 

کلزاکاران قزوین در دوراهی کاشت و برداشت

گزارشگزارش

7۸9۸zadehalireza@gmail.comجدول
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۱- روش اندیشه گری غیرانتقادی ، غیرتاریخی 
و متافیزیکی ، که بر بنیــاد باورهای جزمی 
روایت شده- الهه دانش روم باستان 2- ترس 
و هراس- امر از آمدن- درون- نفس خســته 
۳- مقبــره- مایع تنظیف ســر و بدن- برابر 
فارسی»آب سوار« را برایش برگزیده اند 4- صف 
و قطار- شیردریایی- جوانمرد- خانه ترکمن 
۵- به حرکت درآورنده- شــهر و تیم فوتبالی 
در ایتالیا ۶- تردید- حرف آخر انگلیسی- فلز 
سرچشمه- دیلم ۷- توبه کار- باتجربه- عنصر 
شــیمیایی- کجاست؟ ۸- ســیاه در گویش 
یانکی ها- اخاللگر- درد و رنج- ســاختمان 
۹- آسیب و صدمه- خیس- اثری جاودانه از 
شکسپیر- اندوهگین ۱۰- آرزوی تحقق نیافته 
نقش آن می شود- عدد خیطی- نوعی حلوا- 
عالمت جمع فارســی ۱۱- بازیگر فرانسوی 
ایفاگر نقش در »دسته سیسیلی ها«- نابودی 
۱2- حرفی در الفبای انگلیسی- پسته زمینی- 
نمایشــنامه- صوت ندا ۱۳- زبان- از ایزدان 
دین زرتشت- دانشکده ۱4- برادر کوچک تر 
مینی بــوس- از روش هــای رنگ کردن مو- 

 صندلی راحتــی- جداکننده حــق از باطل 
۱۵- چهارراهــی در تهران و فیلمی محصول 
۱۳۸۵ از فریــدون جیرانی-  از انواع ابرها که 
ممکن اســت باعث بارش برف روشن و ریز یا 

باران نم نم شود

فرنگــی  باشــگاه  غلــط-  ثانــی-   -۱ 
2- رختشــوی- کاغذپوســتی- خبرگزاری 
دانشجویان ایران ۳- حمله کننده- طالیه دار 
اعداد- آشــوب و فتنه 4- دســتور- گروه و 
دسته سیاســی- قطار- ملح ۵- انتها- مقابل 
زوج- هم ردیــف- شــب روســتا ۶- تکان 
 شــدید عصبی- مغزســر- بــرادر پیراهن 
۷- ریخته گر- از جراید- نیمه گرم ۸- حرفی 
در الفبای فارســی- کم کردن- کهنســال- 
بیماری مســری دستگاه هاضمه که سابقا به 
آن مرگامرگی می گفتند ۹- اجرای نمایش با 
سازوآواز- عضو شنای ماهی- واحد مکالمات 
تلفنی ۱۰- بلندمرتبه- لنگه در- صندلی اسب 
۱۱- پسوند مصدرجعلی- تاج- ننر و بی مزه- 
موی مجعد ۱2- پیامبر کشــتی بان- گندم 

کوبیده و نرم شده- مادر بشریت- اجاره ۱۳- ریزنمره- از 
احشام- شایستگی ۱4- فرقه مذهبی حاکم بر عربستان- 
نامی با اب یا ام آغاز می شود و غیر از اسم اصلی شخص 
اســت- شــعله آتش ۱۵- میوه پرخاصیت گرمسیری- 

شباب- کاال

  افقی

  عمودی


	Page 1 Khorasan
	Page 2 Khorasan new
	Page 3 Khorasan
	Page 4 Khorasan

