
 66 درصد متقاضیان برای دریافت دفترچه 
بیمه سالمت خود مراجعه نکرده اند

 تدفین پیکر شهید »نیک باف شاندیز« 
و وداع با شهید» قانعی« 

روز گذشته در مشهد انجام شدسرپرست اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

سرپرست اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی 
گفت : 66 درصد متقاضیان بیمه همگانی سالمت 
که آزمون وسع شده اند هنوز برای دریافت دفترچه 
بیمه سالمت مراجعه نکرده اند.دکتر علیرضا رمزی 
در گفت وگو با قدس افزود: از آبان سال گذشته و 
آغاز اجرای طرح بیمه همگانی در خراسان رضوی 

)همزمان با سراسر کشور( ...

پیکر شهید »حسن نیک باف شاندیز« از شهدای 
دفاع مقدس روز گذشته با حضور جمعی از خانواده 
شــهدا و برخی مسئوالن استانی تشــییع و در 
گلزار شهدای بهشت رضا مشهد به خاک سپرده 
شد.پیکر مطهر این شهید، به دلیل جلوگیری از 
تجمع عمومی و همچنین با رعایت پروتکل های 

بهداشتی، پس از ادای احترام ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 
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»حافظ موسیقی« در جوار »فردوسی«
 از ابتدای سال تا کنون 16 معتاد

هنگام عبور از بزرگراه های مشهد 
جان خود را از دست دادند

 خطر تصادف 
با معتادان!

.......صفحه 3 

گزارشی از مراسم خاکسپاری »استاد محمدرضا شجریان« درتوس

.......صفحه 2 

 عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح کرد

 حاشیه نشینی مشهد 
 نیازمند اقدام 
فرادستگاهی 

قاضی ســیدهادی شــریعت یار درحالــی از اجــرای دو مرحله 
جمع آوری معتادان متجاهر از میان بزرگراه های شهر مشهد خبر 
داد که اعالم کرد: از اول سال99 تا به امروز 16 معتاد هنگام عبور 

از بزرگراه در پی تصادف جان خود را ...

.......صفحه 3 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

یکشنبه  20 مهر 1399

  23 صفر 1442 
  11 اکتبر 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9365  
 ویژه نامه 3744 
+ صفحه »میهن« 

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیئت مستقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه 

آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 155-اصلی اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد 

1-ششدانگ یکباب انباری دارای پالک 1202 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 2.24  متر مربع ابتیاعی آقای بازرگان 
خسروی از محل مالکیت ثبتی نوکر علی عدالتیان برابر رای شماره 1908-99 مورخ 99/06/18 کالسه 72-98 هیئت

2- ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 227.95  متر مربع ابتیاعی آقای احمد بابائی از محل مالکیت 
ثبتی شهرداری بجنورد برابر رای شماره 1873-99 مورخ 99/06/17  کالسه 232-98 هیئت

3- شش��دانگ یکب��اب من��زل دارای پ��الک 113 فرع��ی از پ��الک 155 اصلی ف��وق به مس��احت 127.38 متر مرب��ع ابتیاعی 
آقای امید ش��اکری از محل مالکیت ثبتی علی ش��اکری  برابر رای ش��ماره 1857-99 مورخ 99/06/17 کالس��ه 78-99 هیئت
4- ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 909 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 191 متر مربع ابتیاعی خانم امان گزل مراد 

خواهی از محل مالکیت ثبتی چاریار افشین برابر رای شماره 1844-99 کالسه 80-99 هیئت 
5- ششدانگ یکباب خانه دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 180 متر مربع ابتیاعی خانم فزه ایمانی از محل مالکیت ثبتی 

صادق صدیق زاده برابر رای شماره 1907-99 کالسه 229-1398 هیئت
6- ششدانگ یکباب انباری دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 81.59  متر مربع ابتیاعی خانم معصومه وحید علی آبادی از 

محل مالکیت ثبتی غالمحسین علی آبادی فرزند حسین برابر رای شماره 2144-99 کالسه 188-1399 هیئت
7- ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 93.65  متر مربع ابتیاعی خانم آسیه درخشان از محل مالکیت 

ثبتی هادی و علی محمد و قنبر علی همگی شهرت باغچقی برابر رای شماره 2145-99 مورخ 99/7/1 کالسه 06-1399 هیئت
بخش دو بجنورد پالک 129-اصلی اراضی ملکش بخش دو بجنورد

8- ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 22 فرعی از 129 اصلی فوق به مساحت 180.80 متر مربع ابتیاعی آقای هادی بهادری راد  
از محل مالکیت ثبتی حاتم علی فرزند مراد علی برابر رای شماره 1911-99 مورخ 99/06/18 کالسه 243-1398 هیئت

لذا بدین وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی دارند باید 
از تاریخ انتش��ار اگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق درمحل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9907058
تاریخ انتشار نوبت اول:  05                  /07                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 20                  /07                  /99

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد
 احمد اصغری شیروان
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ی�ک ش�رکت خصوص�ی در نظر دارد نس�بت به ف�روش یک قطعه زمی�ن مزروعی 
دور دیوار واقع در ش�اندیز، ابتدای جاده ابراهیم خان دارای س�ند مشاع به متراژ 
14430 متر مربع اقدام نماید. ش�رکت کنندگان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر 
و تسلیم پیش���نهاد خود تا پایان روز 1399/07/24 به دفتر شرکت واقع در شاندیز 
مراجعه فرمایند. تلفن: 09154225676 ش�رایط: 1- ش�رکت در رد یا قبول یك یا 
کلیه پیش�نهادها مختار اس�ت2- برنده مزایده موظف اس�ت ظرف س�ه روز پس از 
اعالم ش�رکت جهت تنظیم قولنامه و پرداخت بهای زمین طبق شرایط تعیین شده 
از س�وی ش�رکت اقدام نماید 3- به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی مزایده فروش زمین

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در نظر دارد مغازه های جنب ساختمان اداره کل آموزش و پرورش  خراسان رضوی را با مشخصات مندرج در جدول ذیل 
از طریق برگزاری مزایده عمومی و مطابق مقررات معامالت دولتی با اولویت خدماتی یا فرهنگی به اجاره واگذار نماید. 

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1399/07/20 الی 1399/07/27 و جهت تحویل اسناد مزایده و بازدید 
ملک از تاریخ 1399/07/20لغایت 1399/08/08 از ساعت 9صبح لغایت12 به آدرس خیابان امام خمینی )ره( اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، ساختمان 

شهید باهنر، اداره امور رفاهی و پشتیبانی مراجعه نمایند . 
مبلغ تضمینمساحت بالکنمساحت زیر زمینمساحت همکفشماره مغازه

42/000/000   ریال177/000/000/00
131/400/000  ریال2125/0057/30204/10
24/000/000   ریال322/600/000/00
30/000/000   ریال427/400/000/00
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آگهی اجاره 

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اداره امور رفاهی و پشتیبانی

آدرس محل مورد اجاره :  مش�هد میدان شهداء حاشیه شمالی خیابان امام 
خمینی )ره( جنب کتابخانه عمومی دکتر علی شریعتی طبقه همکف اداره کل 
آم�وزش و پرورش           1- ارایه ضمانتنامه ش�رکت درمزایده معتبر بانکی 

دارای اعتبارسه ماهه و قابل تمدید تا شش ماه .    
  2- برندگان اول ، دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنان ضبط خواهد شد .         
3-پیش�نهادهای کمتر از قیمت پایه یا مبهم یا مشروط فاقد اعتبار و غیرقابل 
قبول اس�ت .  4-  اولویت واگذاری با مزایده گرانی می باش�د که تقاضای 

اجاره فضا را به صورت یکجا پیشنهاد نمایند . 
5- پیشنهاد قیمت می بایس�ت به صورت مشخص برای یکسال کامل شمسی 

اعالم شود .
6- مهلت دریافت اسناد مناقصه :  تا ساعت 12 روز  پنجشنبه 07/27/ 1399

 7-  نشانی مراجعه جهت دریافت اسناد : مشهد ، خیابان امام خمینی)ره( ، 
ایستگاه سراب ، اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، ساختمان شهید 

باهنر، اداره امور رفاهی و پشتیبانی ، امورقراردادها و تعهدات .
8- زمان بازگشایی  1399/08/10 – ساعت 9 صبح . 

                      )) اطالعیه آگهی مزایده ((
موقوفات غیرمتصرفی ذیل الذکردرنظر دارند تعدادی از رقبات مس��كونی و تجاری را به مدت یكس��ال از طریق مزایده کتبی به 

اجاره واگذارنماید.

متراژ)مترمربع(عنوانردیف
پایه کارشناسی 
آدرس محل)اجاره ماهیانه(

خیابان شهیداندرزگو12کوچه آیت اهلل خامنه ای مغازه پنجم سمت راست15.000.000 ریال35یک دربندمغازه تجاری1

خیابان توحیددورمیدان توحیدداخل گاراژعصاران مغازه شماره 16 و 17.000.00017 ریال86 /64یک دربندمغازه تجاری2

بلوار شهیدکریمی 11چهارراه اول ساختمان ارکیده پالک 7طبقه پنجم شرقی22.000.000 ریال82 /112یک واحدآپارتمان مسکونی3

بلوارشهیدکریمی 9 چهارراه اول پالک 61 طبقه دوم شمالی20.000.000 ریال60 /89یک واحدآپارتمان مسکونی4

بلوارشهیدمطهری شمالی 28 پالک 48 طبقه سوم جنوبی13.200.000 ریال100یک واحدآپارتمان مسکونی5

بلوارشهیدمطهری جنوبی 13پالک 17 و19 طبقه اول شرقی18.500.000 ریال97 /92یک واحدآپارتمان مسکونی6

میدان تختی خیابان ابکوه یک،بین باباطاهر9و11پالک39طبقه اول شمالی5.500.000 ریال75 /36یک واحدآپارتمان مسکونی7

خیابان توحید11کوچه رضویهای 3نبش شهیدمحمدزاده13پالک28طبقه همکف12.500.000 ریال55 /36یک واحدآپارتمان مسکونی8

خیابان توحید11کوچه رضویهای 3نبش شهیدمحمدزاده13پالک28طبقه اول14.500.000 ریال5 /79یک واحدآپارتمان مسکونی9

خیابان توحید11کوچه رضویهای 3نبش شهیدمحمدزاده13پالک28طبقه دوم13.000.000 ریال5 /79یک واحدآپارتمان مسکونی10

بلوارشهیدمطهری شمالی 26.2کوچه شیخ احمدکافی پالک 23.000.00021 ریال5 /162یک باب منزل مسکونی دردوطبقه11

بلوارشهیدمطهری شمالی 26.2کوچه شیخ احمدکافی پالک 23.000.00023 ریال5 /162یک باب منزل مسکونی دردوطبقه12

متقاضی��ان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند به اداره اوقاف واق��ع در میدان تختی،خیابان آبكوه،مقابل پمپ بنزین س��عد آباد،اداره 
اوقاف ناحیه یک واحد موقوفات غیرمتصرفی مراجعه و یا با شماره تلفن 05138432011 داخلی 3224 تماس حاصل نمایند.

مهلت ش��رکت در مزایده تا پایان س��اعت اداری روزس��ه ش��نبه مورخ 29  /07  /1399 می باش��د.  پاکت های مزایده در روز چهار ش��نبه مورخ 
30  /07  /1399 ساعت 12ظهر در محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.
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 باعنایت به فرارس��یدن فصل برداش��ت گل زعفران ش��هرداری باخرز در نظر دارد به استناد بند 2مصوبه 
2٥9مورخه99/٦/29شورای محترم اسالمی شهرباخرز نسبت به واگذاری واجاره بازار گل زعفران واقع در 
انتهای خ ابوالفضلی مش��تمل ب��ر 22غرفه دایر بر امتیازات آب و برق تا پایان فصل برداش��ت زعفران به 
مبل��غ 300000000ریال به افراد واجدالش��رایط از طریق برگزاری مزای��ده عمومی اقدام نماید لذا از تمامی 
متقاضیان واجدالشرایط اعم از حقیقی وحقوقی دعوت می گردد تاپیشنهادات خویش راازتاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت 10روز به واحد دبیرخانه شهرداری باخرز تحویل نمایند متقاضیان می توانند اسناد مزایده را از 

واحد حقوقی و اداری شهرداری تحویل گیرند ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
,ع محمدجواد حیدری شهرداری باخرز 
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 آگهی مزایده بازار گل زعفران شهرداری باخرز

مدیرعامل وهیئت مدیره موسسه حفاظتی مراقبتی 
حافظ گسترتوس

هفته ناجا را به جنابعالی، ریاست محترم پلیس 
پیشگیری،ریاست محترم اداره انتظام و تمامی 

سبزپوشان خدوم ناجا تبریک می گوئیم.

فرماندهی محترم انتظامی خراسان رضوی
سردار سرتیپ پاسدار تقوی
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 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
نام��ه مال��ی ش��هرداری ها  م��اده 4آیی��ن 
عملی��ات آم��اده س��ازی تامی��ن واج��رای

ش��هرک  نی��از  م��ورد  س��اخت های  زی��ر   
کار آفرین گناباد رابرابر نقشه های اجرایی 
طبق طرح مصوب به بخش خصوصی واگذار 
نماید لذا کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی 
واجدشرایط می توانند جهت دریافت اسناد 
به امور مالی ش��هرداری گناباد مراجعه ویا 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد ,ع

99
07
33
9

 تجدید مناقصه غیر نقدی 

 ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد براب��ر مف��اد 
ش��یوه نام��ه امور س��رمایه گذاری ومش��ارکت 
ش��هرداری ها نسبت به شناسایی سرمایه گذار 
ب��ه روش مش��ارکت جه��ت تدقیق نقش��ه های 
اجرایی_آماده س��ازی واجرای  زیر ساخت های 
مورد نیاز ش��هرک کا رآفری��ن گناباد به عنوان 
ی��ک مجموع��ه صنعت��ی _کا رگاه��ی طب��ق طرح 
مص��وب اق��دام نمای��د. ل��ذا کلی��ه متقاضیان 
حقیق��ی و حقوقی واجدش��رایط می توانند جهت 
دریافت اسناد فراخوان به واحد سرمایه گذاری

وی��ا  گناب��اد مراجع��ه   ومش��ارکت ش��هرداری 
جهت کس��ب اطالع��ات بیش��تر با ش��ماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد  ,ع
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 تجدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار



گزارشی از مراسم خاکسپاری »استاد محمدرضا شجریان« در توس

»حافظ موسیقی« در جوار »فردوسی«
عباسعلی ســپاهی یونسی: صبح شنبه 
نوزدهمین روز مهر ماه اســت و پیکر اســتاد 
محمدرضا شجریان قرار است با حضور هزاران 
نفر از عالقه مندان به این اســتاد بی بدیل در 
جوار حکیم توس و در همســایگی دوســت 
شــاعرش مهدی اخوان ثالــث در خاک آرام 

بگیرد.
از صبح زود مســیر منتهی به آرامگاه حکیم 
فرزانه توس پر از آدم هایی است که سواره و 
پیاده می آیند تا با استاد خداحافظی کنند و 
چه خداحافظی غریبی. فاصله زیادی مانده به 
بنای هارونیه، بر اثر ترافیک و راه بندان هایی که 
ایجاد شده است، ماشین را پارک می کنیم و 
باقی راه را پیاده می رویم. در جلوخان آرامگاه 
فردوسی تعداد زیادی صندلی چیده اند که پر 
شده اند و از تلویزیون هایی که در چند نقطه 
کار گذاشــته شده است، تصاویر خاکسپاری 
استاد در محوطه اصلی پخش می شود. چون 
درهــای ورودی به محوطه اصلــی آرامگاه 
بســته شده تنها خانواده اســتاد، تعدادی از 
دوستان نزدیک اســتاد که از تهران خود را 
به مشهد رسانده اند و برخی مسئوالن مراسم 
خاکسپاری را همراهی می کنند. بیرون مملو 
از آدم هایی است که از راه های دور و نزدیک 
خودشــان را به آرامگاه فردوسی رسانده اند. 
همــه تیپ آدم را می توان یافت از نوجوانانی 
که با دیدن آن ها یاد نوجوانی خودم و عشقم 
به اســتاد می افتم تا آدم های ســن و سال 
گذشــته ای که مویی سفید کرده اند و نشان 
می دهد سال ها با آثار اســتاد خاطره دارند. 
مرد و زن دوســت دار استاد آمده اند تا شنبه 
خود را با خداحافظی با استاد شروع کنند و 

چه روز غم انگیزی است امروز.
از بلندگو هایــی که برای مراســم پیش بینی 
شده است، نوای ربنای استاد پخش می شود 

همان ربنایی که ســال های 
ســال اســت خیلی ها را تا 
آســمان ها پرواز داده است، 
همان ربنایی که ســال های 
سفره های  نمِک  است  سال 
افطار اهل ایمان شده است، 
همــان ربنایی که حتی اگر 
نباشی،  دینداری هم  انسان 
با شنیدن آن دلت می لرزد 
می شــوی سوی  کشیده  و 
خداوند.  ســوی  آسمان ها، 
لحظه  بــه  لحظه  جمعیت 
بیشتر و بیشــتر می شود و 
نوبت می رســد بــه پخش 

یکی از خاطره انگیزترین کارهای استاد یعنی 
تصنیف شب، سکوت، کویر. صدای استاد که 
پخش می شــود و می خواند: »ببار ای بارون 
ببــار با دلم گریه کن خون ببار...« خیلی ها را 
می بینم که گریه می کنند. برای خودم خاطره 
آن روزهایی زنده می شــود که کاست شب، 

ســکوت، کویر بــا کمانچه 
بی نظیر کیهان کلهر، قوشمه 
جان نواز علی آبچوری، دوتار 
روح نــواز زنده یاد حاج قربان 
سلیمانی و با صدای ماندگار 
بازار  به  محمدرضا شجریان 
آمــد و چــه لذتی داشــت 
شــنیدن آن اثر با شعری از 

علی معلم.
تمام  کــه  تدفین  مراســم 
می شود حمیدرضا نوربخش 
از شاگردان اســتاد و مدیر 
از  موســیقی  خانــه  عامل 
اســتاد ســخن می گویــد: 
شــجریان فراتر از آواز و هنر ایــران بود و بر 
تارک تاریخ خواهد ایستاد، فکر نمی کردم به 
این زودی ها بزرگمرد تاریخ هنر و موســیقی 
ایران در این مکان آرام گیرد. او ادامه می دهد: 
در جهان روزی به نام موســیقی ثبت شده و 
چه مناسبتی بهتر از اول مهر ماه زادروز استاد 

شجریان برای نام گذاری روز موسیقی بنابراین 
از مســئوالن تقاضا داریم این روز را به عنوان 
روز موسیقی اعالم کنند. علی اکبر شکارچی، 
کمانچه نواز نام آشنا با نوای حزن انگیز لری در 
رفتن استاد مویه می کند و در ادامه داریوش 
پیرنیــاکان مردی که بیــش از یک دهه در 
اجــرای برخی از کنســرت ها و خلق آلبوم ها 
با اســتاد همراه بوده اســت دربــاره خرد در 
زندگی استاد ســخن می گوید. او همچنین 
پیشــنهاد می دهد روز تولد شــجریان را روز 
شــجریان نام گذاری کنند و از این به بعد در 
بزرگداشــت هایی که برای هنرمندان گرفته 
می شــود، آلبوم ها و کتاب هایی که منتخب 
می شوند تندیس شجریان به برگزیدگان اهدا 
شود. پایان برنامه حرف های همایون شجریان 
اســت که مردم برای شــنیدن حرف هایش 
انتظار می کشــند. همایون حرف هایش را با 
مصرع معروف »دســت طبیعت گل باغ مرا 
مچین« از تصنیف ماندگار مرغ ســحر شروع 
می کنــد و با بغــض می گوید: هزاردســتان 
موســیقی را به دســت طبیعت سپردیم، به 
آغوش خاک. مردمی که تشــریف آوردید؛ ما 
اعتبارمان را از شما می گیریم. ما آرامشمان را 
از شما می گیریم. ممنون که آمدید. معذرت 
می خواهم اگر امــکان نبود که میلیون ها نفر 
پدر را با دســت خودشــان به خاک بسپارند. 
من دستان شما را می بوسم. تنها آرزویم این 
اســت که همیشه سالمت، برقرار، پر از عشق 
و پیروز باشــید همان طور که پدر برای شما 

می خواستند.
روز شــنبه به ظهر دارد می رسد و من در راه 
برگشــت از مزار فردوسی بزرگ و وداع گفته 

با خسرو آواز ایران در فراغش زمزمه می کنم:
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم

به طاقتی که ندارم کدام بار کشم؟

مشکالت خرید تضمینی و جوالن •
دالالن در بازار محصوالت کشاورزی

خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی، موجب قطع دست 
واسطه ها و افزایش سهم کشاورزان از سود تولیدات و حاصل 
دســترنج آن ها می شود در نتیجه با تشویق و ترغیب آنان به 
توسعه سطح زیر کشت و تولید بیشتر محصوالت کشاورزی، 
زمینه خودکفایی در تولید را فراهم ساخته و نیاز به واردات را 

به حداقل می رساند.
با وجود آنکه همگان، از دولتمــردان گرفته تا قانون گذاران، 
تصمیم ســازان و تصمیم گیرندگان کالن کشور بر این مهم 
واقف هستند، اما متأسفانه به  جز معدود مواردی، هیچ برنامه 
کارآمدی در این خصوص طی سال های گذشته تاکنون شاهد 

نبوده ایم.
هر ساله اندکی پیش از آغاز فصل برداشت، دولتی ها خبر 
از برنامه  ریزی برای خرید تضمینی محصوالت می دهند و 
شــرایط تازه آن سال را برای هر محصول اعالم می کنند، 
اما معموالً اتفاقی غیر از آنچه آن ها گفته اند، رخ می دهد؛ 
یا اصاًل خرید تضمینی انجام نمی شود و یا بسیار محدودتر 
و دیرتر از موعد مناســب؛ در بیشــتر موارد هم پرداخت 
طلب کشــاورزان قطره  چکانی است و به سال بعد موکول 
می شــود، همانند اتفاقی که برای زعفران کاران خراســان 
رضــوی افتــاد و تازه همیــن چند روز پیش بــه ادعای 
دولتمردان طلب آن ها تســویه شد. تازه این تمام مشکل 
نیســت؛ ظلم واقعی شاید در شــیوه قیمت گذاری باشد 
که مرجــع آن تاکنون دولت )یعنــی خریدار محصوالت 
کشاورزی( و در بیشتر موارد نرخ خرید تضمینی از قیمت 

محصول در بازار کمتر بوده است.
این  همه موجب شــده تا کشــاورزان که عمدتاً خرده مالک 
هســتند کمتر رغبتی به خرید تضمینی داشته باشند و به 
همیــن خاطر همواره دالالن از این آب گل آلود ســودجویی 
کرده، بــازار محصوالت کشــاورزی را در اختیــار گرفته و 
بــه ثروت های بــادآورده خــود افزوده انــد و تولیدکننده و 
مصرف کنندگان، زیان دیــدگان اصلی ماجرا بوده اند. مصداق 
این ادعا تفاوت چند صددرصــدی قیمت محصوالتی چون 
پیاز، سیب زمینی، کشمش، گوجه فرنگی و محصوالت جالیزی 
در مزارع و بازارهای اســتان اســت که به ویژه امسال صدای 

کشاورزان را درآورده است.
البته با پیگیری چنــد تن از نمایندگان مجلس، به تازگی 
طرح دوفوریتی اصــالح قیمت خرید تضمینی محصوالت 
اساسی کشــاورزی تصویب شد که برای نخستین بار پس 
از ســال 68، کشاورزان را نیز در نرخ گذاری دخیل خواهد 
ساخت. بر اساس این طرح، در شورای جدید قیمت گذاری، 
عالوه بر ســه نفر نمایندگان دولت، سه نفر از تشکل های 
مرتبط و ســه نفر از تولیدکنندگان و کشــاورزان حضور 
خواهند داشــت؛ در حالی  که پیش  از این، شورای اقتصاد 

تکلیف قیمت ها را روشن می کرد.
در عین  حال برداشت محصول زعفران از روز گذشته در خطه 
خراسان آغاز شده و به دلیل آنکه هیچ شیوه نامه جدیدی برای 
خرید تضمینی این محصول اعالم  نشده، ناگفته پیداست که 
زعفران کاران خراسانی امسال هم مانند سال گذشته از سفره 
حمایتی دولت بی نصیب مانده و باز دالالن و واسطه ها در بازار 

طالی سرخ جوالن خواهند داد.
پارســال هر چند کار خرید حمایتــی محصول زعفران در 
ســطح محدود، توسط اتحادیه های تعاون روستایی استان 
انجام شــد اما اشــکاالت فراوان این طرح را بیشتر به نفع 
واسطه ها و دالالن تمام کرد؛ دالالنی که گل های زعفران را 
به  صورت عمده و البته با قیمت دلخواه خود از کشــاورزان 
خریداری کردند؛ چراکه خرید حمایتی در مورد »پوشــال 
و نگین زعفــران« اتفاق افتاد و عمــاًل هیچ مرکز دولتی، 
گل زعفران را از کشــاورزانی که ناچار به فروش روزانه آن 
بودنــد، خریداری نکرد و از این خــأ عموماً عده ای دالل 
فرصت طلب که شــغل بیشــتر آن ها نیز هیچ ارتباطی به 
حوزه کشــاورزی ندارد و به پشــتوانه پول خود و به طمع 
کسب سود سرشار، در فصل برداشت زعفران وارد این بازار 

شده و جوالن می دهند، سوءاستفاده کردند.
همچنــان که پیش  از این نیز نوشــتم، با توجه به اوضاع  و 
احــوال کنونی زعفران کاران اســتان و اینکه آن ها ناچارند 
برای تأمین روزانه هزینه های ناشــی از برداشت، پرداخت 
دســتمزد کارگران و مســائل جانبی دیگر، هر شامگاه گل 
جمع آوری  شده را به فروش برسانند، برنامه خرید حمایتی 
همچون نوشدارویی بعد از مرگ سهراب به نظر می رسد و 
به عبارتی تثبیت قیمت محصول زعفران، تقریباً هیچ نفعی 
را نصیب زعفران کاران نمی کند و این واسطه ها و خریداران 
عمده )بخش خصوصی( هستند که از مزایای خرید حمایتی 
بهره مند می شوند؛ یعنی کسانی که اتفاقاً چوب حراج را به 

دسترنج کشاورزان می زنند.
به نظر می رســد این هــدف زمانی محقق خواهد شــد که 
بخش دولتی ضمن شناســایی دقیق و تسهیل نام نویسی و 
شناسنامه دار کردن زعفران کاران، در تمامی مراحل از کمک 
به تأمین دستمزد کارگران گرفته تا هزینه های زمان برداشت 
و نیز مراحل پاک و خشــک  کردن پوشال و همچنین خرید 
یا تحویل هر روزه گل های برداشــت  شــده، همراه و در کنار 

کشاورزان باشد.

مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی 
خبر داد
پیشرفت فیزیکی 83 درصدی محور •

بجنورد- جنگل گلستان
خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: مدیــر کل دفتر 
فنــی، امــور عمرانی و 
حمل  و نقــل و ترافیک 
خراســان  اســتانداری 
پیشــرفت  از  شــمالی 
درصدی   83 فیزیکــی 

محور بجنورد به جنگل گلستان خبر داد.
جواد زارعی افزود: با احتساب کنارگذر شمالی بجنورد، طول 
کل محور بجنورد به جنگل گلستان ١63 کیلومتر است که 

تاکنون 8٠ کیلومتر از آن بهره برداری شده است. 
وی اعتبار هزینه شــده برای ساخت محور بجنورد به جنگل 
گلســتان را تاکنون 2هزار و 3٠٠ میلیارد ریال عنوان کرد و 
گفت: برای تکمیل این پروژه 2هزار و ۵٠٠ میلیارد ریال مورد 

نیاز است. 

روز گذشته در مشهد انجام شد
تدفین پیکر شهید »نیک باف شاندیز« •

و  وداع با شهید» قانعی« 
قــدس: پیکر شــهید 
نیک بــاف  »حســن 
شاندیز« از شهدای دفاع 
مقدس روز گذشــته با 
حضور جمعی از خانواده 
شهدا و برخی مسئوالن 
استانی تشییع و در گلزار 
شهدای بهشــت رضا مشهد به خاک سپرده شد.پیکر مطهر 
این شــهید، به دلیل جلوگیری از تجمع عمومی و همچنین 
با رعایت پروتکل های بهداشتی، پس از ادای احترام از محل 
حسینیه شهدا به ســوی آرامگاه ابدی اش در بهشت رضا)ع( 
مشــهد تشییع و به خاک سپرده شد.پیکر این شهید پس از 
3۷ سال در تفحص منطقه عملیاتی والفجر شناسایی و با انجام 
 آزمایش DNA  تعیین هویت شد.شــهید نیک باف شاندیز 
در 3٠ فروردین ١33۹ چشم به جهان گشود و 2۴ فروردین 
١362 در عملیــات والفجــر یک و در منطقه »شــرهانی« 
شهرستان اندیمشک استان خوزستان به درجه رفیع شهادت 
نائل آمد.همچنین روز گذشته همزمان با دهه آخر صفر مراسم 
وداع با پیکر مطهر شهید »محمدرضا قانعی« از شهدای تازه 
شناسایی شده دفاع مقدس در جمع سوگواران »هیئت نجمه 
خاتون« در باغ اردوگاه خاتون وابســته به مرکز امور بانوان و 

خانواده آستان قدس رضوی برپا شد.
در این مراسم معنوی که با مداحی ذاکران اهل بیت)ع( همراه 
بود بانوان با قرائت زیارت پرفیض عاشورا با پیکر پاک این شهید 
واالمقام وداع کردند.شــهید »محمدرضا قانعی« متولد چهارم 
شهریور ١3۴۴، جمعی لشکر ۵ نصر در 2۴ فروردین ١362 در 

عملیات والفجر یک در منطقه فکه به فیض شهادت نائل آمد.

مدیرکل پست خراسان رضوی اعالم کرد
 کشورهای اروپایی •

و مالزی مقصد نخست بارهای پستی
علیپور: در نیمه نخست 
ســال جاری 3هــزار و 
۷6 بار پســتی از استان 
به  رضــوی  خراســان 
ارسال  دیگر  کشورهای 

شده است. 
خراسان  پست  مدیرکل 
رضوی به بهانه روز جهانی پست با بیان این مطلب در نشست 
خبری گفت: کشورهای منطقه اروپا با بیش از هزار و 86۷ بار 
پستی طی 6 ماهه نخست سال جاری، مقصد نخست بارهای 
پستی بوده اند. موسوی افزود: 6۵۴ مرسوله نیز به کشورهای 
همجوار و همچنین ۵6١ بار پســتی به کشورهایی با فاصله 
طوالنی مانند آمریکا و استرالیا ارسال شده است. البته با وجود 
آنکه در ماه های اخیر و به دلیل شیوع کرونا با محدودیت های 
جدی برای ارسال مرسوالت به دیگر کشورها مواجه بوده ایم، 
اما روند ارسال موارد یاد شده نسبت به سال گذشته افزایش 
داشته اســت. وی با اشاره به اینکه ١2٠ خدمت توسط اداره 
پست انجام می شود، یادآور شــد: در حال حاضر 38۹ واحد 
پستی در استان فعال هســتند که 36٠ واحد شهری است. 
همچنین از این تعداد نیــز 3٠8 واحد خصوصی و 6٠ واحد 
دولتی است. به این ترتیب در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی 

در پی برون سپاری امور به بخش خصوصی هستیم. 
مدیرکل پست استان خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد: در 
حوزه کسب  و کارهای اینترنتی پست استان رتبه دوم را از آن 
خود کرده اســت، چنان که کسب  و کارهای اینترنتی ضمن 
کاهش هزینه های مردم، ســهم ۵۷3 هزار مرسوله صادره از 
اســتان را به خود اختصاص داده که به نسبت سال گذشته 
با تعداد 3۴١ هزار مرسوله، رشدی ۷٠درصدی  داشته است.

در نشست کمیته فنی ساماندهی فاضالب 
استان عنوان شد

اهمال برخی از متولیان ساماندهی •
کشف رود در حفظ سالمت مردم

قدس: مدیر کل حفاظت 
محیط زیســت خراسان 
رضــوی گفت: بــا وجود 
گــذر زمانــی طوالنی از 
اول  فــاز  بهره بــرداری 
شهرک های  تصفیه خانه 
صنعتی توس و چرمشهر، 
در ارتباط با راه اندازی دوم تصفیه خانه ها، حتی اعالم برنامه هم 
نشده است. تورج همتی در شصت و چهارمین نشست تخصصی 
اعضای کمیته فنی ســاماندهی فاضالب استان با انتقاد از عدم 
پایبندی دســتگاه های متولی به تعهدات مصوب در جلســات 
کمیته فنی ســاماندهی فاضالب اســتان افزود: متأسفانه روند 
ســاماندهی فاضالب نه تنها رو به بهبود نبوده بلکه در شهرک 
صنعتی توس، رقیق سازی فاضالب در شرایطی که آب در شمال 
شرق کشور می تواند یک کیمیا باشد، پسرفت را در ساماندهی 

فاضالب به همراه داشته است.
وی با اشاره به اینکه ورود شهرداری مشهد به عنوان فرماندهی 
واحد ساماندهی کشف رود یک فرصت برای رفع چالش های 
چند دهه اخیر این رودخانه حفاظت شــده بوده است گفت: 
بخشی نگری ها مانع از همراهی ارگان های متولی با شهرداری 
بوده است و این موضوع روند بهبود را به شدت متأثر می سازد.

این مقام مســئول با اشاره به اینکه توجیهات شرکت های آب 
منطقه ای، آبفا و شهرک های صنعتی در خصوص عدم همراهی 
با مدیریت واحد کشف رود، قابل پذیرش نبوده و دیگر فرصتی 
برای سخن گفتن از برنامه های بدون پشتوانه اجرایی نیست، 
گفت: از دادســتانی خواستار ورود جدی و مطالبه از متولیانی 
هستیم که با مانع تراشی در حفظ سالمت مردم اهمال می کنند.

بهشتی توندری، دادیار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم و حفظ حقوق عامه دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان 
نیز در ادامه این نشست، خودخواهی حقوقی برخی دستگاه های 
عضو کمیته ساماندهی فاضالب استان را بزرگ ترین مانع برای 
آزاد سازی و ساماندهی مشکل فاضالب دانست و افزود: اجرای 
دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی چرمشهر جزو مطالبات اصلی 

ماست که به جد پیگیری می شود.

در جهان روزی به نام 
موسیقی ثبت شده و 
چه مناسبتی بهتر از 
اول مهر ماه زادروز 
استاد شجریان برای 

نام گذاری روز موسیقی 
بنابراین از مسئوالن 

تقاضا داریم این روز را 
به عنوان روز موسیقی 

اعالم کنند

بــرشبــرش

راهراه
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پروین محمدی: سرپرســت اداره کل بیمه سالمت خراسان 
رضوی گفت : 66 درصد متقاضیان بیمه همگانی سالمت که 
آزمون وسع شده اند هنوز برای دریافت دفترچه بیمه سالمت 

مراجعه نکرده اند.
دکتر علیرضا رمزی در گفت وگو با قدس افزود: از آبان ســال 
گذشــته و آغاز اجرای طرح بیمه همگانی در خراسان رضوی 
 )همزمان با سراسر کشور( تاکنون یک میلیون و ۹6 هزار و 22 نفر
در استان در طرح آزمون ارزیابی وسع نام نویسی کرده اند و از 
این تعداد حدود ۹۹ درصد متقاضیان براساس معیارهای مورد 
تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دهک بندی شدند که 
66 درصد در دهک های ١، 2 و 3 قرار گرفته و مشمول دریافت 
دفترچه بیمه سالمت رایگان و 2۵ درصد در دهک های ۴، ۵ و 
6 قرار گرفتند که با ۵٠ درصد حق بیمه سرانه مشمول دریافت 
دفترچه هستند و ۹ درصد در دهک های ۷، 8، ۹ و ١٠ هستند 
که باید ١٠٠ درصد حق بیمه سرانه را بپردازند و دفترچه بیمه 

سالمت ایرانیان دریافت کنند.
دکتر رمزی افزود: در حال حاضر بررســی ها نشان می دهد از 
شمار متقاضیان دهک بندی شده تنها برای 3۴ درصد جمعیت 
ثبت نام شده دفترچه بیمه سالمت صادر و چاپ شده است و 
66 درصد این متقاضیان برای دریافت دفترچه بیمه سالمت 

خود مراجعه نکرده اند.
وی اضافه کرد: ۹8 درصد دفترچه های صادر شــده مربوط به 
دهک های یک تا 6 است و متقاضیان دهک های ۷ تا ١٠ برای 

دریافت دفترچه درمان خود هنوز به دفاتر پیشــخوان طرف 
قرارداد این سازمان مراجعه نکرده اند.

عالج واقعه پیش از وقوعس
سرپرســت بیمه ســالمت خراســان رضوی تصریح کرد: 
بســیاری از افرادی که دفترچه درمانی ندارند تا زمانی که 
به بیمارســتان مراجعه نکرده اند و نیاز به بســتری ندارند 
دریافــت دفترچه خود را به تعویق می اندازند و متأســفانه 
زمانی که نیاز به بســتری در بیمارســتان پیدا می کنند و 
با هزینه های سنگین بیمارســتان روبه رو می شوند به فکر 
دفترچه می افتند که در این شــرایط مــا نمی توانیم کاری 

برایشــان انجام دهیم چون هزینه ها از زمان و تاریخ صدور 
دفترچه بیمه در تعهد سازمان بیمه سالمت قرار می گیرد و 

هزینه های پیش از آن تاریخ در تعهد سازمان نیست.
از این رو توصیه می شود: افراد در دوران سالمتی برای دریافت 
دفترچه درمانی اقدام کنند تا اطمینان خاطر بیشــتری برای 
دوران سخت بیماری داشته باشند و هزینه های سنگین درمان 
و مشکالت اقتصادی ناشی از آن به خود و خانواده شان تحمیل 

نشود.

رسانه ها عناصر اصلی فرهنگ سازیس
دکتر رمزی با اشــاره به الزام قانونی ســازمان بیمه سالمت 
براساس بند الف ماده ۷٠ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه توسعه عدالت اجتماعی در 
برخورداری و دسترســی به خدمات حوزه سالمت و بهداشت 
برای آحاد جامعه اســت بنابراین سازمان بیمه سالمت تمام 
تــالش خود را به کار می گیــرد تا فرهنگ عمومی جامعه در 
خصوص مشــارکت در بیمه همگانی ارتقــا یابد و افرادی که 
زیر پوشش هیچ بیمه ای نیستند برای دریافت دفترچه اقدام 
و زیر پوشش خدمات این سازمان قرار گیرند و از مزایای بیمه 
سالمت برخوردار شوند که در این راستا مطبوعات و رسانه ها 
به عنوان عناصر اصلی فرهنگ سازی اجتماعی می توانند نقش 
بسزایی در اصالح رفتار اجتماعی افراد و افزایش سطح آگاهی 

عمومی در این زمینه ایفا کنند.

سرور هادیان: فیلم کوتاه »شب زده« به نویسندگی و کارگردانی 
»سیده فاطمه حسینی« و تهیه کنندگی مشترک انجمن  سینمای 

جوانان ایران دفتر مشهد امروز اکران می شود.
در خالصه طرح این فیلم کوتاه آمده اســت: »همه ما در تاریکی 

شبیه یکدیگریم«.

دغدغه کودکی س
فیلم کوتاه »شب زده« روایت زنی تنها در دل شب است که سوار 
خودرو شخصی می شود و در بین راه دچار چالش هایی می شود.

سیده فاطمه حسینی، متولد ۷3 در مشهد که دانش آموخته رشته 
مدیریت است، در گفت وگو با خبرنگار ما درباره ورودش به عرصه 
ســینما می گوید: نخستین بار هفت سالگی به سینما رفتم و از 
همان زمان چگونگی شــکل گرفتن فیلم و نمایش تصاویر روی 
پرده ســینما برایم چالش و دغدغه ای شد.وی می افزاید: شرایط 
خانوادگی من به گونه ای بود که در ابتدا موافقتی برای حضور در 
این عرصه وجود نداشت اما پس از دانش آموختگی از دانشگاه با 
حمایت و تشویق های مادرم در کالس های انجمن سینمای جوان 

مشهد نام نویسی کردم.
این فیلمساز جوان تصریح می کند: اگرچه از قبل عکاسی می کردم 
امــا در بدو ورود به انجمن یک هنرجوی کامالً مبتدی بودم که 
فقط رؤیای سینما داشت اما آن قدر فضای انجمن سینما دارای 
همــه ویژگی های الزم بــرای آموزش و تربیت بــود که پس از 
دانش آموختگــی، اعتماد به نفس و انگیزه الزم برای ادامه جدی 
مســیر را به من داد و سختی های کار آســان تر شد و با قدرت 

بیشتری برای بدست آوردن رؤیای کودکی راه را ادامه دادم.
سیده فاطمه حسینی از سال ۹۵ به عرصه فیلم سازی ورود پیدا 
کــرد و در کارنامه هنری خود فیلم هایــی چون رقص کاغذها، 
تومینــو، ســیاه زنگی، اتصــال و... را دارد و تاکنــون آثارش به 
جشنواره های ملی و بین المللی راه یافته و در برخی جشنواره ها 

نیز آثارش عنوان منتخب را کسب کرده است.
وی درخصوص آخرین فیلم کوتاهش »شب زده« که مدت زمان 

آن ١٠ دقیقه و ۴۴ ثانیه اســت، خاطرنشان می سازد: این فیلم 
روایت یک زن تنها در نیمه شــب اســت که برای تهیه داروی 

فرزندش سوار خودرویی می شود و... .
او تأکید می کند: هدف از ســاخت این فیلم اشاره و یادآوری به 
کار ماســت که هر کاری را انجام بدهیم بازخورد آن به خودمان 

بازمی گردد.

هنرمندانی که حرف دارندس
وی در خصوص فضای کار فیلم سازی در مشهد بیان می دارد: به 
اعتقاد من هنرمندان مشهد در جشنواره های ملی و بین المللی 
همیشه صاحب حرف و امتیاز هستند و با حمایت از آن ها می توان 

حضور بیشتر آن ها را دید.
این فیلمساز جوان شهرمان تصریح می کند: یکی از مشکالتی که 
فیلمسازان شهرمان با آن مواجه اند، بحث مالی است که اگر این 
مشکل رفع شــود، امکان تولید آثار خوب میسر است. از طرفی 
اگرچه نیاز حمایت مالی از هنرمندان مشهود است اما نباید این 

توقع در هنرمند ایجاد شود که منتظر حمایت بماند.

حمایت از کاراولی هاس
او توضیح می دهد: انجمن ســینمای جوان شهرمان یک سالی 
است به صورت جدی از کاراولی ها حمایت می کند تا به ساخت 

فیلم های نیمه حرفه ای و حرفه ای نزدیک شوند.
فیلم کوتاه شب زده در واقع خروجی یکی از شکل های فیلم سازی 
کاراولی است که فیلمسازان می توانند فیلمنامه شان رابه این شورا 
ارائــه دهند و در صورت تأیید، بودجه بــه آن ها اعطا و حمایت 
الزم انجام می شود تا بتواند فیلمش را بسازد. فیلم کوتاه شب زده 
برای حضور در ســی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 
تهران نیز نام نویســی کرده است.وی تأکید می کند: به نظر من 
با بودجه اندک هم می توان فیلم ســاخت اما باید مصمم بود. در 
حــال حاضر با موبایل هم  می توان این کار را انجام داد اما گاهی 
برای ساخت یک اثر نیاز به حمایت برای کار وجود دارد و می توان 

با یاری سازمان هایی چون شــهرداری، آستان قدس، اوقاف و... 
بســیاری از فیلمســازان آثار خوبی را ارائه دهند.وی با اشاره به 
اینکه گاهی اوقــات هنرمند حمایت های معنوی نیاز دارد، بیان 
می دارد: بهتر است انرژی او برای فرایندهای اداری که نسبت به 
آن اشراف ندارد، هدر نرود و این پیچ و خم ها را طی نکند و روی 
کارش متمرکز شود. سیده فاطمه حسینی اظهار می دارد: گاهی 
نیز ممکن اســت این پیچ و خم ها هم وجود نداشته باشد اما به 
دلیل عدم اطالع رســانی، برای هنرمند دغدغه ای شود که اصاًل 
در واقعیت چندان وجود ندارد.حســینی در ادامه تأکید می کند: 
خراسان و مشهد همیشــه در هنر حرفی برای گفتن دارند. اگر 
شرایط کار در شــهرمان به یک استاندارد برسد که فیلمسازان 
بداننــد بازار کار دارند و امکان فعالیت در شهرشــان وجود دارد 

نیازی به مهاجرت برای کار به پایتخت را ندارند.

امید به پایتختس
این مدرس اذعان مــی دارد: از طرفی جای نگرانی دارد که یک 
هنرمند پس از ١٠ سال کار در شهرش حس کند به تکرار رسیده 
اســت و دیگر در شهرش اتفاقی برایش رخ نمی دهد و این اتفاق 
وحشتناک است که از شهرش قطع امید کند و امید یک فیلمساز 
به تهران باشــد. الزم به ذکر است، فیلم شب زده امروز یکشنبه 
2٠ مهرماه ساعت ١8 الی ١۹ در پردیس سینمایی هویزه مشهد 
ســالن شماره دو برای عالقه مندان اکران می شود. حضور در این 

برنامه برای عموم رایگان است.

سرپرست اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
مشهد در وضعیت بحرانی و قرمز کرونایی•

عمومی  روابــط  قدس: 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
مشهد با صدور بیانیه ای 
وضعیــت این شــهر را 
بحرانــی و قرمز کرونایی 

اعالم کرد.
در بیانیــه روابط عمومی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد آمده است: از مردم شریف استان 
درخواست می کنیم از شــرکت در هرگونه اجتماع اجتناب 
کنند، از ماسک اســتفاده نمایند، از سفر پرهیز و بهداشت 
دســت ها را جدی بگیرند.همشــهریان عزیز، باوجود تالش 
بی وقفه و شــبانه روزی مدافعان سالمت در طول هشت ماه 
گذشته، شهر مشهد بار دیگر در وضعیت قرمز قرار گرفته و 
کنترل این وضعیت تنها با مشارکت شما مردم فهیم میسر 
اســت.در این بیانیه  ضمن تأکید بر رعایت موارد فوق اعالم 
 شده اســت: از مهم ترین عوامل شعله ور شدن آتش کرونا و 
گسترش شــیوع آن و پر شــدن تخت های بیمارستان ها و 
افزایش تلفات عزیزانمان حضور مردم در برنامه های جمعی 
و گروهی است، بنابراین شهروندان برای کنترل این ویروس 
و مهــار بیماری باید ضمن خودداری از شــرکت در هرگونه 

مراسمی، نکات بهداشتی فوق را به طورجدی رعایت نمایند.
مدافعان سالمت با تالش شبانه روزی و ایثارگرانه در خدمت 
به مردم و در خط مقدم مبارزه با کرونا در دو جبهه پیشگیری 
و درمان فعال مشغول فعالیت هستند و در این مسیر تعدادی 
از همکاران عزیز پزشک، پرستار و پرسنل بهداشتی و درمانی 

جان خود را از دست  داده اند.
به طور حتم ادامه وضعیت روند افزایشــی تعداد مبتالیان و 
بستری بیماران در مراکز درمانی موجب خستگی و تحلیل 
نیروی جســمانی پزشکان، پرســتاران و تمامی افراد درگیر 

مبارزه با کرونا خواهد شد.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد:
 خوش مصرف ها شامل تخفیف•

 100 درصدی طرح برق امید می شوند
تکتم  آنالین-  قدس 
بهاردوست: طــرح برق 
امیــد با هــدف ترغیب 
بــه  بــرق  مشــترکین 
کاهش  و  بهینه ســازی 
مصرف و تبدیل شــدن 
به مشــترک کم مصرف 
مطرح شــده اســت. در 

همین خصوص علیرضا کاشــی، ســخنگوی شرکت توزیع 
نیروی برق مشهد به خبرنگار قدس آنالین گفت: به منظور 
ارتقای کاهش مصرف در بخش خانگی و تشــویق مردم به 
مدیریت مصرف و حفظ ســرمایه های ملی، این طرح توسط 
وزارت نیرو راه اندازی می شود که فقط شامل مشترکین بخش 

خانگی است.
وی ادامه داد: تا پیش از راه اندازی این طرح مشترکین ما به 
دو بخش مصرف کمتر از الگو و بیشتر از الگوی مصرف تقسیم 
می شــدند، ولی در طرح برق امید مشرکین خانگی به سه 

دسته کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم شده اند.
کاشی افزود: مشترکین خانگی که متوسط مصرف ماهانه )۳۰ 
روز( آن ها در ماه های خرداد تا شهریور ۱۰۰ کیلووات ساعت 
یا کمتر و برای سایر ماه ها ۸۰ کیلووات ساعت یا کمتر باشد 

شامل تخفیف ۱۰۰ درصدی طرح برق امید می شوند.
وی گفت: مشترکین خانگی که متوسط مصرف ماهانه آن ها 
۱۰۱ کیلووات ســاعت تا ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه های 
خرداد تا شــهریور باشــد و برای ســایر ماه ها ۱۰۱ تا ۲۰۰ 
کیلووات ساعت باشــد یعنی مطابق الگوی مصرف استفاده 
کنند هیچ هزینه ای به قبض برق آن ها اضافه نخواهد شــد 
و همچنان قبض برق آن ها همانند گذشته محاسبه می شود.

ســخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشــهد بیان کرد: به 
مشــترکین خانگی که متوسط مصرف ماهانه آن ها بیش از 
الگوی مصرف تعیین شده باشد ۶ ماه فرصت برای تشویقش 
درخصوص رعایت الگوی مصرف به آن ها داده می شود اگر در 
این ۶ ماه، مصرف برقشان اصالح شود مشمول پرداخت اضافه 
نرخ برق نخواهند شــد.وی گفت: در شهر مشهد حدود یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک داریم که از این تعداد ۸۰ درصد 
مشترکین بخش خانگی هستند و مشترکان خوش مصرف 
۲۰ درصد از این تعداد را تشکیل می دهند.گفتنی است طرح 
مزبور در صورت ابالغ به شرکت های توزیع برق از ابتدای آبان 

قابل اجرا خواهد بود.

 نجات جان ۶ نفر با  اهدای عضو•
 ایرنا: اهدای اعضای پیکر دختر ۱۷ ســاله ساکن مشهد که 
به خاطر مرگ مغزی فوت کرد به ۶ بیمار نیازمند عضو، حیات 
دوباره بخشید.در نهصد و نود و پنجمین عمل اهدای عضو از 
اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، »رویا نازلی« پس از انجام 
مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده اش در بیمارستان 
منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه های این بیمار مرگ مغزی 
در بیمارستان بوعلی ســینای شیراز به یک مرد ۲۹ ساله و 
زن ۲۴ ساله ســاکن آبادان که سال ها از نارسایی کلیه رنج 
می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند اهدا و پیوند شــد.وی 
اضافه کرد: کبد زنده یاد نازلی هم در بیمارســتان منتصریه 
مشهد به یک زن ۲۷ ساله ساکن قوچان پیوند شد و به این 
بیمار زندگی دوباره بخشید.او ادامه داد: همچنین قرنیه های 
مرحومه نازلی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی 
و قسمتی از پوست وی به بخش سوختگی بیمارستان امام 

رضا)ع( ارسال شد. روحش شاد

سرنشینان پراید جان سالم به در بردند
 ٢ قربانی در پی برخورد •

سه دستگاه خودرو 
انتظامــی  فرمانــده 
گفت:  گرمه  شهرستان 
ساعت۱۰ دقیقه بامداد 
روز گذشته یک دستگاه 
کامیونت ایسوزو که در 
مسیر چمن بید- گرمه 
در حال تردد بود با یک 

دستگاه پراید به صورت پهلو به پهلو برخورد کرد. 
سرهنگ پوربه افزود: همچنین در ادامه یک دستگاه کامیون 
هوو که از مســیر گرمه به چمن بید در حال حرکت بود به 

صورت شاخ به شاخ با کامیونت ایسوزو برخورد کرد.
در این حادثه  هر دو راننده خودروهای ایسوزو و کامیون هوو 
به علت شــدت جراحــات وارده در دم فوت کردند و خودرو 

پراید هیچ گونه مصدومی نداشت.

تعزیرات حکومتی خراسان شمالی رسانه ای کرد
 جریمه عامل فروش •

کاالهای تاریخ مصرف گذشته 
خط قرمز: عامل فروش 
مصرف  تاریخ  کاال های 
گذشــته بــه پرداخت 
جریمــه در حق دولت 

محکوم شد.
تعزیــرات  مدیــرکل 
خراســان  حکومتــی 
شمالی اظهار کرد: در پی گزارش شبکه بهداشت شهرستان 
گرمه مبنی بر کشــف مقداری اقالم تاریخ مصرف گذشته 
از یک واحد خواربارفروشــی در این شهرســتان، پرونده در 
تعزیرات حکومتی تشکیل شد. سیدالموسوی تصریح کرد: 
شعبه رسیدگی کننده به ماجرا پس از دعوت محکوم علیه و 
تفهیم اتهام به وی و همچنین رسیدگی به پرونده، درنهایت 
متهم را به پرداخت مبلغ  ۳5 میلیون و ۱۰۰ هزار ریال جزای 
نقــدی در حق دولت محکوم کرد و درحال حاضر پرونده در 

مرحله اجرای حکم است.

در هفت روز صورت گرفت
کشف ۹۷۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر •

در خراسان جنوبی
خبرنگاران:  باشگاه 
انتظامــی  فرمانــده 
گفت:  جنوبی  خراسان 
گذشــته  هفتــه  در 
۹۷5 کیلوگــرم انــواع 
مواد مخدر در خراسان 
جنوبی کشــف شــده 
است.سرهنگ فرشید، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در 
ایــن زمینه عنوان کرد: طی هفته گذشــته مأموران پلیس 
۹۷5 کیلوگرم انواع مواد مخدر از ســوداگران مرگ کشف و 
۱۷5 قاچاقچی مواد مخدر را در این زمینه دستگیر کردند.

وی افــزود: با تالش مأموران پلیس و رعایت قانون توســط 
شهروندان طی یک هفته گذشته تلفات جاده ای ۳۳ درصد 
و مجروحان سوانح رانندگی نیز در استان ۳5 درصد کاهش 
داشــته است.فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه 
۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در یک هفته کشف شده است، 
افزود: مأموران در این زمینه ۶۷ قاچاقچی را نیز دستگیر کردند.

در خراسان جنوبی صورت گرفت
پلمب پنج پاتوق استعمال مواد مخدر •

باشــگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از 
پلمب پنج پاتوق مصرف مواد مخدر و دستگیری ۲۹ معتاد 
متجاهر در شهرســتان بیرجند خبر داد.ســرهنگ فرشید، 
فرمانده انتظامی  خراسان جنوبی گفت: مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر خراســان جنوبی در اجــرای طرح جمع آوری 
معتادان متجاهر و برخورد با پاتوق های  مصرف مواد مخدر، 
شناسایی این مراکز را در دستور کار خود قرار دادند.او افزود: 
مأموران با توجه به نارضایتی شــهروندان و شناسایی منازل 
و پاتــوق های  مصرف مواد مخدر، در عملیاتی منســجم با 
همراهی معاون دادستان شهرستان بیرجند، هفت پاتوق و 

محل تجمع معتادان متجاهر را بازرسی کردند.
سرهنگ فرشید ادامه داد: مأموران در بازرسی از پاتوق های 
شناسایی شده پنج محل را بنا به دستور مقام قضایی پلمب 
کردند و ۲۹ معتاد متجاهر را که از وضعیت بسیار نامناسبی 
برخوردار بودند دستگیر و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به 

مراکز ترک اعتیاد معرفی کردند.

 رفع تصرف ٢ هزار مترمربع•
 از اراضي ملي قوچان

قدس: رئیس اداره راه و شهرســازی قوچــان از خلع ید و 
رفــع تصرف ۲ هزار و ۲۷۲ مترمربــع از اراضی ملی در این 
شهرستان به ارزش تقریبي ۲۲ میلیارد ریال خبر داد. برات 
محمد فتحی گفت: اراضي مذکــور که در محدوده خیابان 
دانش آموز قرار دارد با هوشیاري یگان حفاظت این شهرستان 
شناسایي و با پیگیري قضایي و دستور دادستان شهرستان 
مبني بر رفع تصرف عدواني و اعاده به وضع ســابق، توسط 

یگان حفاظت رفع تصرف شد.

کشف یک فلزیاب در شیروان•
خط قرمز: فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان 
شــمالی از کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب در شهرستان 

شیروان خبر داد.
ســرهنگ حســین اصغر قنبرزاده اظهار کرد: یک دستگاه 
فلزیاب با همکاری نیروی انتظامی شهرســتان شیروان و در 

بازرسی از منزل فردی کشف و ضبط شد.
وی تصریح کرد: فرد متخلف دستگیر و ضمن تشکیل پرونده 

برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان شمالی افزود: 
براســاس قانون، ســاخت، خریدوفروش، نگهداری، تبلیغ و 
استفاده از هرگونه دســتگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به 
کشــور منوط به اخذ مجوز است و با متخلفان در این زمینه 

برخورد می شود.

عقیل رحمانی: قاضی سیدهادی شریعت یار 
درحالــی از اجــرای دو مرحلــه جمع آوری 
معتادان متجاهر از میان بزرگراه های شــهر 
مشهد خبر داد که اعالم کرد: از اول سال۹۹ 
تا به امــروز ۱۶ معتاد هنگام عبور از بزرگراه 
در پی تصادف جان خود را از دســت داده اند 
که یکی از دالیل این حــوادث مصرف انواع 
مواد مخدر و نداشتن تعادل جسمی و روحی 

بوده است.

آموزش تریاک کشی پیش چشم همه!س
معاون دادســتان عمومی و انقالب مشهد در 
امور اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم در 
تشریح اثرات ســوء حضور معتادان متجاهر 
در میــان آیلنــد بزرگراه های اطراف شــهر 
مشــهد به قدس گفت: متأسفانه چند سالی 
می شود که آیلند میانی برخی بزرگراه ها مانند 
شهید بابانظر، شهید چراغچی و امام علی)ع(، 
همچنین فضای سبز دیگرمعابر شهر مشهد به 
مکانی برای حضور معتادان متجاهر و مصرف 

مواد مخدر تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: حتی برخی بانوان معتاد هم 
به جمع این افراد پیوسته بودند که خود آن 
نیز مشــکالت فراوانی برای مردم آن مناطق 

ایجاد کرده بود. 
ایــن موضوع از هــر جنبه و زاویــه ای مورد 
بررســی قرار بگیرد به هیچ عنــوان زیبنده 
پایتخــت معنوی ایران نیســت. متأســفانه 
معتادان متجاهر کار را به جایی رسانده بودند 
که پیش چشم خانواده ها و شهروندانی که از 
محل حضور آن ها عبور می کردند، به مصرف 
و تزریــق انواع مواد مخدر مبادرت می کردند 
که ایــن ماجرا موجب رنجــش خاطر زائر و 

مجاور شده بود.
معاون دادستان مشهد ادامه داد: از آثار سوء 
موضوع این بود که خدمات صورت گرفته در 
شهر به راحتی تحت الشــعاع قرار می گرفت 
و حتی ســوژه ای برای موج ســواری برخی 
رســانه های معاند و غربی فراهم می کرد تا با 
بزرگنمایی برخی مسائل از آب گل آلود ماهی 

خود را صید کنند.

از سوی دیگر، افراد زیادی چه 
در جلســات و چه به صورت 
مکاتبــه ای از حضور این افراد 
در سطح شــهر گالیه کرده و 
درخواســت  موارد  برخی  در 
به  تا دستگاه قضایی  داشتند 
آن ها اجازه دهد خود به طور 
مســتقیم معتادان متجاهر را 
که در این مناطق مبادرت به 

انجام جرم علنی می کنند جمع آوری و تحویل 
مراکز مربوطه دهند.

 مرگ 16 معتاد حین عبور از بزرگراهس
معاون دادســتان عمومی و انقالب مشهد در 
امور اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم به 
دیگر زوایای پنهان ماجرا نیز اشــاره و بیان 
کرد: بررسی ها نشــان می داد که به واسطه 
حضور معتادان متجاهر، پای موادفروشــان 
هم در محل باز شــده و خرید و فروش مواد 
در این مناطق به راحتی صورت می گیرد که 

هیچ کدام از این اقدام ها قابل پذیرش نبود.
قاضی شــریعت یار گفت: نکتــه دیگر که آن 
هم از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت خطر 
تصادف این افراد هنگام عبور از بزرگراه هاست. 
در این زمینه معتــادان متجاهر هم به خود 

هم  و  می رســانند  آســیب 
راننده یک خودرو عبوری را 
دچار دردسر می کنند.شایان 
ذکر اســت از ابتدای سال تا 
کنون ۱۶ فقره تصادف منجر 
به فــوت در مناطق حضور 
معتــادان متجاهــر رخ داده 
است که تمامی جان باختگان 
معتاد بوده اند.معاون دادستان 
اظهــار کرد: حتی می توان گفت به واســطه 
حضور معتــادان متجاهر در میــان آیلندها، 
رانندگــی در بزرگراه ها ناامن شــده و برخی 
رانندگان حین عبور از این مناطق استرس و 
ترس فراوان دارند.باتوجه به خطرات اجتماعی 
و... چندین مکاتبه با ناجا و دستگاه های مربوط 
انجام دادیم و اقدامات صورت گرفته با عنوان 
کارگــروه اجرایی و پیگیری رفع مشــکالت 
مناطق کم برخوردار شهر مشهد، موجب شد 
تا شهردار منطقه 5 به صورت جدی پای کار 
بیاید و بخشی از ظرفیت خانه های سبز به این 
امر اختصاص یابد.بــرای جمع آوری معتادان 
در سه منطقه اعالم شــده نیروهای مردمی 
و شــورای اجتماعی محالت به همراه نیروی 
انتظامــی که در این زمینه مســئولیت دارد، 

همراهی و همکاری خوبی داشتند.

ترحم بی جا و دردسرهایشس
معاون دادســتان عمومی و انقالب مشــهد 
در امور اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
بیان کرد: در حــال حاضر دو مرحله از طرح 
ناامن ســازی مناطق حضور معتادان متجاهر 
در میان بزرگراه ها بــه مرحله اجرا درآمده و 
در نخســتین اقدام، ۱5 نفر و در مرحله دوم 
هم ۴5 نفر از معتادان متجاهر جمع آوری و به 

خانه های سبز منتقل شدند.
وی در حالــی که تأکید می کنــد این طرح 
همچنان ادامه خواهد داشــت، تصریح کرد: 
ساعاتی پس از اجرای مرحله دوم طرح یکی 
از همین معتادان باز هم هنگام عبور از بزرگراه 
بابانظر موجب می شود راننده یک کامیونت از 
ترس برخورد با او منحرف و به محل ســابق 
تجمع معتادان وارد شــود که خوشبختانه به 
واســطه جمع آوری آن ها کسی آسیبی ندید. 
شهرداری و نیروی انتظامی هم در این زمینه 
مســئولیت دارند و باید به دقت وظیفه خود 
را انجام دهند.شــریعت یار افــزود: از نکاتی 
که موجب می شــود معتادان بازهم به میان 
بزرگراه هــا بازگردند، ترحــم بی جای بعضی 
مردم و حضــور برخی ثمن ها در این مناطق 
و ارائه خدمات در آنجاست. از همین رو آن ها 
تشــویق می شــوند به این بهانه مجدد به آن 
محل بازگردند. توصیه می شــود به جای این 
کمک های بی قید و شــرط، افرادی که نیت 
خیرخواهانه دارند به خیریه های شناخته شده 
مراجعه و خانواده ای را زیر پوشش بگیرند.باید 
دقت داشت که به خاطر سرعت باالی خودروها 
در مناطق یادشده اگر تصادفی رخ دهد قطعاً 
به صورت زنجیره ای خواهد بود و به احتمال 
زیاد افرادی جان خود را از دست خواهند داد، 
پس باید همه دستگاه های متولی در این مسیر 
مصمم به همکاری باشــند تا دیگر معتادان 
متجاهــر به میان بزرگراه هــا مراجعه نکنند.

از ابتدای سال تا کنون 1۶ معتادهنگام عبور از بزرگراه های مشهد جان خود را از دست دادند

خطر تصادف با معتادان!

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
هوای خراسان رضوی گرم می شود•

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با توجه به 
تحلیل نقشه های هواشناسی؛ آسمان بیشتر نقاط استان طی 
چند روز آینده صاف بوده و پدیده  قابل ذکر در استان وزش 
باد اســت که از شدت آن نســبت به دیروز کاسته می  شود، 
اما همچنان در نواحی بادخیز استان )شرق و جنوب شرق( 
وزش باد را خواهیم داشــت. اوایل صبح امروز نیز در نواحی 
کوهستانی و محورهای سردسیر استان کاهش دید و پدیده 
مه صبحگاهی دور از انتظار نیســت و الزم به ذکر است که 
از روز دوشــنبه روند تدریجی افزایش دما در ســطح استان 

پیش بینی می شود.
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بولوار کامیاب نیازمند پل عابرپیاده بیشتر استس
در بولوار شهیدکامیاب فقط یک پل عابرپیاده هست اگر ایستگاه اتوبوس به داخل مسیر کندرو 
منتقل شــود، مسافران اتوبوس مثل چندسال پیش به راحتی می توانند از آن استفاده کنند، 
اکنون باتوجه به ســرعت باالی خودروهای عبوری امکان عبــور ازعرض بولوار به خصوص در 
حوالی راه آهن وجود ندارد و هر روز دانش آموزان و مردم برای عبور از عرض بولوار باید جانشان 

را کف دستشان قرار دهند.
   0۹3۶000۶1۵۸

لزوم تحول در خیابان نوابس
خدمت مســئوالن شــهرداری مشــهد مقدس، با توجه به اســتحباب تشــرف به حرم مطهر 
امــام رضــا)ع( از ســمت نــواب که پاییــن پای حضرت محســوب می شــود و بــا توجه به 
محرومیــت منطقه ثامــن از جمله مصلــی، محمدآباد، ســاختمان و... لطفاً بــا اجرای طرح 
ســنگفرش از آخــر مصلی )یعنــی اول صدمتری( تا خــود حرم زمینه توســعه این منطقه و 
پیــاده روی زائــران در این مســیر و از همه مهم تر خشــنودی امــام رضــا)ع( را فراهم کنید.

 0۹10000۶۸۹۶

یک پاسخ و پیشنهاد به رئیس شورای شهر مشهدس
رئیس شورای شهر در یک فرافکنی پیشنهاد داده هزینه موکب های آخر صفر را صرف ساماندهی 
کارتن خواب ها بکنید! این درحالی است که هم اکنون همان موکبداران؛ صاحب خیریه و یا خیر 
جهادی هستند و سال هاست به کارتن خواب ها و نیازمندان کمک می کنند، بهتراست شورای 
شهر وظیفه خود در ساماندهی کارتن خواب ها را به گردن دیگران نیندازد! با کم کردن ریخت 
و پاش های شهرداری در این سال ها می شد چند گرمخانه مجهز ساخت یا یک مرکز بازپروری 

معتادان راه اندازی کرد تا قدری از جمعیت هزارنفری معتادان این شهر کاسته شود!
یک شهروند

بنگاه های امالک غیرمجاز را جمع آوری کنیدس
دولت اگر کاری برای مردم نمی کند حداقل شــر این بنگاه های مشــاور امالک غیرمجاز که 
قارچ گونه در هر کوی و برزن روییده اند و مثل زالو خون مردم را می مکند ساماندهی نماید، آخر 
برچه مبنایی و برای چه کاری این قدر بی ضابطه کمیسیون دریافت می کنند وهیچ تعهدی هم 

پس از قرارداد ندارند؟!
   0۹1۵000۶۸۵۷

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹0 مجلس مطرح کرد

حاشیه نشینی مشهد نیازمند اقدام فرادستگاهی 

شهریشهری

مهر: عضو هیئت رئیســه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: 
وضعیت حاشیه نشینی در مشهد نیازمند اقدام فرادستگاهی 
است بر همین اساس تفاهم   هایی با آستان قدس و تولیت آستان 
انجام دادیم.علی خضریان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس با اشــاره به بازدید جمعی از نمایندگان از حاشیه 
شهر مشهد، اظهار کرد: جمعی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی با برنامه ریزی فراکسیون محرومیت زدایی و گروه های 
جهادی چهارشنبه هفته گذشته برای بازدید از حاشیه شهر 
مشــهد به این شهرستان سفر کردند. قرار بود در این سفر به 
موضوع حاشیه نشینی شهر مشهد پرداخته شود، چراکه این 
مســئله وضعیت فرامنطقه ای به خود گرفتــه و ۱.5 میلیون 
نفری که در حاشیه مشهد ساکن هستند بزر گ ترین جمعیت 

حاشیه نشین کشور را به خود اختصاص می دهند.
وی با بیان اینکه وضعیت حاشیه نشینی در مشهد نیازمند اقدام 
فرادستگاهی است، یادآور شد: این کار از توان مدیریت  شهری 
مشهد خارج است، بر همین اساس این سفر صورت گرفت و 
ما به همراه شهردار مشهد و سایر مسئوالن شهری و استانی 
و معاونان استاندار تفاهم هایی با آستان قدس و تولیت آستان 
انجام دادیم. دغدغه نماینده ولی فقیه در استان هم مبنی بر 

همراهی و همکاری همه دستگاه ها برای حل مشکل بود.

وجود 5 هزار و 200 هکتار بافت فرسوده شهری در مشهدس
این عضو هیئت رئیسه کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شورای 
اســالمی یادآور شــد: مشــهد بیش از 5 هزارو ۲۰۰ هکتار 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری دارد که حدود ۱۳ درصد 
از مســاحت شهری و دومین شــهر ایران است که دارای این 
بافت هاست. موضوع ساماندهی این بافت ها از اولویت های اصلی 
این شهر است که بدون جلب مشارکت مردم امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن مشوق های متعدد نوسازی از جمله 
تخفیف کامل عــوارض پروانه، طبقات مازاد رایگان و پرداخت 
تسهیالت به مردم می تواند انگیزه بخش باشد و مجلس شورای 

اســالمی برای تأمین این اعتبارات به کمک مدیریت شهری 
مشهد خواهد آمد و اقدام هایی نیز در جلسه با شهردار پیش بینی 
شده است. ایجاد دو پارک 5 هکتاری و ۷۲ هکتاری در حاشیه 
شهر پیش بینی شده است که پارک 5 هکتاری کلنگ زنی شد.

 ساخت 6 هزار واحد مسکونی برای حاشیه نشینانس
 در دستور کار

خضریان یادآور شد: احداث ۶ هزار واحد مسکونی برای ساکنان 
حاشیه شهر و تأمین زمین آماده سازی شده با ظرفیت ساخت 

۲ هزار واحد مسکونی همراه با تسهیالت با سود 
پایین و همچنین تســهیالت بالعوض به منظور 
آزادسازی معابر و کاربری های خدماتی پیش بینی 

شده و در حال اجراست.
به گفته وی برای رفع مشکل اشتغال مردم ساکن 
در حاشیه مشــهد مقرر شد شبکه کسب و کار 
خانگی با تسهیلگری فعال سازی شود که به ایجاد 
اشتغال های خرد خانگی در محالت کم برخوردار 

کمک می کند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی یادآور شد: فقدان مالکیت 
رسمی و اسناد هویتی برای امالک، عمده مشکل اصلی برای 
نوسازی و بهسازی وضعیت سکونت در محالت حاشیه شهر 
مشهد است که امکان برخورداری از وام ها و تسهیالت نوسازی 
را با مانع جدی مواجه می کند که در این خصوص توافق هایی با 

تولیت آستان قدس رضوی صورت گرفته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بخشی از زمین های مشهد 
موقوفه آســتان قدس است و تولیت آستان هم اختیار کاملی 
برای واگذاری آن ها ندارد. برخی افراد شــاید ۴۰ یا 5۰ سال 
است در همین زمین ها بدون سند به صورت تصرفی مستقر 
شده اند که رفع مشکل آن ها نیازمند کمک آستان قدس بود و 
بر همین اساس آستان با تغییر برخی زمین ها و تغییر کاربری 

موافقت کرد.
وی همچنین اضافه کرد: برای ساخت و 
اختصاص زمین به مناطق مسکونی نیز 
مقرر شد بخشــی از منابع مالی با توجه 
به طلب بین دولت و شــهرداری تأمین 
شــود که در این راستا قرار شد مجلس 
شورای اســالمی پیگیر دریافت طلب ها 
شــود تا بخش عمــده ای از این طلب ها 
در حاشیه شهر هزینه شود البته ساخت 
چند هزار واحد مسکونی شــروع و زمین های الزم برای این 
کار آماده شــده و در دو سه ماه آینده تحویل می شود و وام و 
تســهیالت نیز به افراد داده  خواهد شد و از هزینه های پروانه 
ساخت معاف و یک طبقه هم به صورت رایگان اجازه ساخت 
داده می شود تا انگیزه ای شود مردم از مناطق حاشیه شهر به 
مناطقی بیایند که شــرایط مساعدتری دارد ضمن اینکه این 
کار موجب می شود زمین های وقفی هم آزاد شود. عضو هیئت 
رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی همچنین 
اظهار کرد: در حوزه زیست محیطی نیز مقرر شد با کمک همه 
مجموعه ها و توسط شهرداری مشهد در سال جاری مساحت 
درختکاری حدود ۳۰۰ هکتار توســعه یابد و به ۴۸۰ هکتار 
برسد که اقدام بزرگی در جهت افزایش کیفیت زندگی مردم 

خواهد بود.
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برقراری دورکاری اداره ها در یزد•
یزد: استاندار یزد از اعمال 
کرونایی  محدودیت های 
در یزد خبــر داد و اعالم 
کــرد: دورکاری اداره ها و 
اقامتگاه های  بــا  برخورد 
برقرار  مجــدد  غیرمجاز 

می شود.
محمدعلی طالبی اعالم کرد: با تصمیم ســتاد مقابله با کرونای 
یزد این هفته فعالیت حضوری مدارس و باشــگاه های ورزشی و 

گیم نت ها تعطیل می شوند.
وی تصریح کرد: برنامه های تجمعی، بوســتان ها و پارک ها نیز 
تعطیل شــده و رســتوران ها با نصف ظرفیت، مجاز به فعالیت 

هستند.
وی از کاهــش فعالیت اصناف اســتان به جــز اصناف ضروری 
تا ســاعت 20 خبــر داد و گفت: دورکاری اداره هــا و برخورد با 

اقامتگاه های غیرمجاز مجدد برقرار می شود.

 ماجرای تلف شدن ماهی های •
سد سردشت چیست؟

آذربایجان غربی: به دنبال انتشــار فیلمی در فضای مجازی از 
تلف شــدن تعدادی ماهی در سد سردشت، رئیس اداره محیط 

زیست شهرستان توضیحاتی داد.
بایزیدی ضمن تأیید تلف شدن نزدیک به هزار قطعه ماهی در سد 
سردشــت افزود: تلف شدن ماهی ها به دلیل کاهش آب دریاچه 
سد، کاهش اکسیژن و افزایش تراکم ماهی ها در واحد سطح است.

وی تصریح کرد: پس از نمونه برداری و آزمایش های الزم از الشه ها 
مشخص شد هیچ نوع بیماری و یا آلودگی در آب وجود ندارد و 

ماهی ها صرفاً به دلیل کاهش آب و اکسیژن تلف شدند.

توزیع بیش از ۳ هزار بسته معیشتی •
توسط بنیاد علوی در ایالم

ایــالم: مســئول بنیاد 
گفت: ۳هزار  ایالم  علوی 
و ۴00بسته معیشتی در 
بین نیازمنــدان هلیالنی 

توزیع شد.
احمد همتــی در جریان 
افتتاح دفتر نهاد آبادانی و 
پیشــرفت که با حضور نمایندگان استان و مسئوالن برگزار شد 
در گفت و گــو با خبرنگار فارس در ایالم، گفــت: ۳ هزار و ۴00 
بسته معیشتی به ارزش یک میلیارد و 200 هزار تومان در بین 

نیازمندان هلیالنی توزیع شده است.
وی افزود: هر بسته معیشــتی به ارزش ۳00 هزار تومان بوده و 
توزیع این بسته ها توسط ۸0 طلبه جوان در روستاهای محروم 

صورت گرفته است. 

مرز تجاری شلمچه بازگشایی شد•
آبادان: معاون سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند گفت: مرز شلمچه 
که روزهای پنجشنبه و جمعه به مناسبت اربعین حسینی بسته 

شده بود از صبح روز شنبه فعالیت تجاری خود را از سر گرفت.
ســیدعلی موســوی بیان کرد: صادرات کاالهای غیرنفتی که 
شــامل مواد غذایی، میوه و تره بار، مواد پروتئینی و خدمات فنی 
و مهندسی است بر اساس توافق صورت گرفته با طرف عراقی از 

نوزدهم مهرماه در مرز بین المللی شلمچه از سرگرفته شد.
روزانه بیش از 200 دستگاه کامیون حامل انواع کاالی صادراتی 
تولید داخل و ۱۵0 کامیون عراقی در بارانداز مرزی شلمچه برای 

تخلیه و بارگیری کاال تردد می کنند.

استانداردسازی سیستم گرمایشی •
مدارس آذربایجان غربی

غربی:  آذربایجــان 
نوســازی،  مدیــرکل 
توسعه و تجهیز مدارس 
آذربایجان غربی گفت: تا 
پایان امسال ۵۹۴ کالس 
و  آموزش  تحویل  درس 

پرورش می شود.
سپیده طیب قاســمی با بیان اینکه در حال حاضر عملیات 
اجرایــی 2هــزارو ۴2۴ کالس درس با زیربنــای ۳۳۵ هزار 
مترمربع در حال انجام است، افزود: اول مهر سال جاری ۱2۵ 
کالس تحویل آموزش و پرورش شد و براساس برنامه ریزی تا 
پایان ســال درمجموع ۵۹۴ کالس تحویل آموزش و پرورش 

می شود.

در حاشیه خشکیدگی مجدد تاالب هامون

وقتیماهیهاخوراکداممیشوند!
زابــل: هنگامی که به آمار صیــادان در منطقه 
سیستان در گذشــته نگاهی می اندازیم پرواضح 
اســت که این شــغل به برکت هامون و سفره 
پرزرق وبرق آن چه جایگاهی در اشتغال منطقه 
داشته و از روی تعداد صیادان می توان فهمید که 
شیالت و صیادی در این منطقه از چه موقعیتی 

برخوردار بوده است!
آمار افراد شاغل در کار صید و صیادی تا پیش از 
خشکسالی و تعداد ۳ هزار و ۷00 خانوار و میزان 
صید ساالنه ۱2 هزار تن خود گواه شرایط مطلوب 
در این دریاچه بوده که متأســفانه در سال های 
گذشته با خشک شدن این تاالب بیش از دوسوم 
این خانواده ها به اجبار راهی حاشیه شهرهای دیگر 

برای پیدا کردن لقمه نانی شدند. 

تراژدیتکراریمرگماهیهاس
همه ساله در فروردین ماه با جاری شدن سیالب 
در رودخانــه هیرمند و دریاچــه هامون به طور 
طبیعی تعداد ماهی ها هم رو به ازدیاد می گذارد 
و به برکت هیرمند می افزاید، اما دیری نمی پاید 
که با گرم شــدن هوا و وزیدن بادهای ۱20 روزه 
حیات میلیون ها ماهی تکثیر یافته در این دریاچه 
بــه مخاطره افتاده و آن هــا را به مرگ تدریجی 

محکوم می کند.
به دلیل افزایش دمای هوا و آغاز بادهای ۱20روزه 
میزان تبخیر از سطح دریاچه هامون و همچنین 
انهار سیستان افزایش  یافته است و این دو عامل 
به همراه رسوبات باقی مانده در هیرمند، هامون 
تشنه و حیات جانداران را بیش از گذشته تهدید 
می کند. هرچند فصل بهار با احیای بخشــی از 
هامون یک بار دیگر صید و صیادی رونق تازه ای 
گرفت، اما با کاهش جریان آب این روزها شاهد 
تلف شدن دوباره میلیون ها قطعه ماهی بر کف 
انهار و دریاچه هامون هستیم که دیدن این صحنه 

خاطر بسیاری از نظاره کنندگان را می آزارد.
در زمان های گذشته نیز همواره این اتفاق به کرات 
تکرار شده اســت و انبوهی از ماهیان کوچک و 
فاقد ارزش اقتصادی با جریان سیل وارد انهار شده 
و سپس با گذشت زمان در چاله ها و گودی های 
تاالب هامون پس از تبخیــر آب جان خود را از 

دست دادند.

برچیدهشدنسفرهبرکتس
بارندگی های خوب اواخر پارسال و اوایل امسال در 

حوضه آبریز هیرمند و هامون 
سبب جاری شدن سیالب در 
رودخانه هیرمند تنها شاهرگ 
حیاتی سیســتان و آبگیری 
بخش هایی از تاالب هامون و 
شادمانی صیادان، کشاورزان و 

دامداران شد.
بــا ورود آب بــه هامــون و 
انتقال آبزیان به بستر تاالب 

جنب وجوش و شورونشاط مقطعی نیز به منطقه 
بازگشــت و صیادان و دامداران شادمان از حیات 
دوباره بخش هایی از هامون، به صید و صیادی و 

رها کردن دام ها برای َچرا مشغول شدند.
اما حاال قطع دوباره آب رودخانه هیرمند، گرمای 
هوا و بادهای ۱20 روزه ســبب کاهش روزافزون 
آب تاالب هامون شــده و ازآنجایی  که صیادان 
از سابقه خشک شدن دوباره این تاالب به خوبی 
آگاه هستند تالششان را برای صید ماهی مضاعف 
کــرده و از فرصت باقیمانده نهایت اســتفاده را 

می برند.
در بخش هایی از هامون که خشک  شده و ماهی ها 
تلف شدند بســیاری از صیادان و روستاییان به 
جمع آوری این ماهی ها و خشــک  کردن آن ها و 
انتقــال به کارخانه های پودر ماهی و خوراک دام 
اقدام می کنند درواقع آخرین تالش ها برای صید 

و جمع آوری ماهی در سیستان جریان دارد.

درآمدزاییازماهیانمردهس
داخلی  آب های  مدیرکل شیالت 
سیستان و بلوچستان بابیان اینکه 
هامون دریاچه ای فصلی اســت، 
اظهار کرد: در بخش هامون پوزک 
کماکان مردم مشــغول صیادی 
هستند، اما در پایین دست هامون 
پــوزک و هیرمند بر اثر خشــک 
شــدن دریاچه تلفات آبزیان که 
اکثراً ماهی های غیرخوراکی هستند، اتفاق افتاده 

است.
عیسی میرانی شــاهرودی بیان کرد: با کاهش 
ســطح آب و مرگ بســیاری از ماهی ها در این 
تــاالب، صیادان و مردم منطقــه ضمن صید از 
داخل آب های تاالب، به جمع آوری بچه ماهی ها 
از بخش های در حال خشک شدن تاالب و انتقال 
آن ها به اســتخرهای پرورش ماهی و همچنین 
ماهی های تلف شده غیرخوراکی و خشک کردن 

آن ها اقدام کردند.
وی افزود: ماهیان مرده جمع آوری شده برای تهیه 
پــودر ماهی به کارخانه های تولیــد خوراک دام 

ارسال می شوند.
مدیرکل شــیالت آب های داخلی سیســتان و 
بلوچســتان گفت: ۳0 درصد صیادان در زمینه 
جمع آوری ماهیان مــرده و تهیه پودر ماهی در 
منطقه فعال هســتند. وی افزود: سال گذشته 

شــرایط دریاچه نسبتاً خوب بود و امسال تقریباً 
۵0 درصد آن آبگیری شــده و یک دوره ۶ ماهه 
خوبی در صید و صیادی حوزه سیستان ایجاد شد 
که با ورود آب به هیرمند صید و صیادی خوبی 
صورت گرفت و موجب شد تا تیرماه رودخانه های 

سیستان شرایط خوبی داشته باشند.

ماهیگیریفصلیس
شــاهرودی اذعان کرد: با آمدن آب، بسیاری از 
دامداری ها احیا و با پوشــش نی، صید و صیادی 
نیز رونق گرفته و مردم طی ۶ ماه از دریاچه منتفع 
شــدند و اگر دریاچه خشک شود مردم حداقل 

درآمد را در این مدت کسب می کنند.
وی ادامه داد: پیش بینی می شــود بخش هایی از 
دریاچه به خصوص هامون صابری برای سال آینده 

ذخیره آب داشته باشد.
وی با اشاره به این موضوع که همزمان با دوره 
خشکسالی استخرهای دومنظوره راه اندازی شد 
و هم اینک ۳ هزار باب اســتخر بتنی و خاکی 
پرورش آبزیان در سراسر سیستان و بلوچستان 
وجــود دارد که بیش از ۵0 درصــد آن ها در 
منطقه سیستان است، افزود: استخرهای بتنی 
از سوی دولت و اســتخرهای خاکی نیز اکثراً 
با مشــارکت مــردم راه اندازی شــده و میزان 
استحصال آبزیان از استخرها به صورت ساالنه 

حدود 2 هزار تن است.

کمبودآبدر
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ارومیه: در چند روز گذشــته متأسفانه بسیاری از نانوایی ها 
ســاعت های کاری خود را کاهش دادند و پس از ســاعت ۱2 
دســت از پخت کشــیدند و همزمان با خبر کمبود آرد و نان 
و کرکره های پایین کشیده شده دامنه صف ها در مقابل سایر 
نانوایی های شهر افزایش پیدا کرد و بر نگرانی شهروندان دامن 

زد.
مشکل نان در ارومیه به حدی رسیده که حتی برخی افراد با 
اســتفاده از نرم افزار موبایلی »دیوار« ۱0 قرص آن را به قیمت 
۱0 هزار تومان به فروش می رسانند که همین امر می تواند بار 

روانی زیادی را به جامعه تحمیل کند.
طی روزهای اخیر و از اوایل هفته جاری، شایعه های جدیدی 
در خصوص گرانی نان و همچنین کاهش سهمیه آرد به ویژه 
در ارومیه و برخی شهرهای آذربایجان غربی به گوش رسید و 
به تبع آن، مردم که همواره از این نوع شایعه ها نگران هستند، 
صف های طوالنی را در مقابــل نانوایی ها به ویژه نانوایی های 

لواش پز ایجاد کردند.
اگرچه بســیاری از مســئوالن اعالم کرده اند در سهمیه آرد 
نانوایی ها هیچ تغییری ایجاد نشــده، اما کمبود نان همچنان 

مردم را به ایجاد صف واداشته است!

ریشهمشکالتکجاست؟س
بسیاری از مردم در این راستا انگشت اتهام را به سوی نانوایان 

بلند کرده اند، زیرا معتقدند آن ها آرد را از شبکه خارج کرده و 
در بازار آزاد می فروشــند و از طرفی نانوایان توپ را در زمین 

مسئوالن می اندازند!
هنگامی که علت کاهش زمان پخت را از برخی نانوایان جویا 
می شویم بسیاری از آن ها کمبود آرد را بهانه کرده و می گویند: 
ما نان را با آرد سهمیه پخت می کنیم و امکان خرید آرد آزاد 

نداریم.
البته در این بین برخی هــم معتقدند از آن جا که قیمت تمام 
شده نان بسیار زیاد است و هزینه هایی از جمله انرژی و دستمزد 
کارگر، اجاره مغازه و حتی خمیرمایه افزایش چشمگیری داشته، 
این بی نظمی در پخت نان در اعتراض به همین موضوع و مجبور 

کردن مسئوالن برای گران کردن نان است.
بسیاری از متصدیان نانوایی حتی تأمین نان با آرد دولتی را به 
دلیل افزایش سرســام آور قیمت ها مقرون به صرفه ندانسته و 

خواستار افزایش قیمت نان هستند.
در همین راســتا رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
آذربایجان غربی اختالف قیمت بــازار آزاد و آرد یارانه ای را در 
کنــار قاچاق مهم ترین دالیل کمبود عرضه نان عنوان کرده و 
می گوید: سهمیه شهرهای بزرگ را افزایش داده ایم تا مشکل 

حل شود.

بارروانیس
صف هــای نان در حالی در هر محله قد کشــیده اســت که 
مدیرعامل شــرکت غله و خدمــات بازرگانی آذربایجان غربی 
اذعان می کند: تغییرات سهمیه آرد نانوایی ها در استان وجود 
ندارد و از مجموع 2۹ هزار تن آرد یارانه ای و نیمه یارانه ای که 
به صورت ماهانه در آذربایجان غربی توزیع می شود، 20 هزار 

تن تاکنون به شبکه تزریق شده است.
علیرضا زارعی ادامه داد: عرضه آرد و به تبع آن، نان در استان 
کم نشده و مشــکالت امروز استان به ویژه ارومیه، بیشتر بار 

روانی شایعه های بی اساس است.
وی گفت: هیچ گونه افزایشی در قیمت های مصوب آرد و نان 
صورت نگرفته و به شکل سابق در حال توزیع این اقالم هستیم.

کاهش ساعت کاری نانوایی های ارومیه مردم را نگران کرد

بازی روانی با سفره مردم
گزارشگزارش

7928zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. بلیغ- مخترع انگلیسي ماشین بخار- چادر 
2. گرم کننده آزمایشگاهي- صنع- شهري 
از توابع فارس که بندبهمن با2000ســال 
قدمت در نزدیکي آن واقع شده ۳. طالساز و 
طالفروش- کشور چاي کله مورچه- فرهنگ 
لغات فرانســه ۴. پدر شــعرنو- آدم مغرور 
فکــر مي کند از آن افتــاده ۵. غصه و اندوه 
- ویژگي اخالقي- شــکاف دیوار- آخرین 
رمق ۶. برهنه- یکدندگي- نان شــب مانده 
۷. زشت شمردن امري- پایان چیزي- الیه 
 ۸. تاالر شیشــه ای - استان- سید و سرور 
واســطه  بسیارکشــنده-  بي ســواد-   .۹
احضارارواح ۱0. بیماري یرقان- پیرو- ضمیر 
اتحاد ۱۱. این پول را در توکیو خرج کنید- 
خانه تابســتاني- تکیه گاه- عالمت مفعول 
بی واسطه ۱2. ماست چکیده اي که شیر در 
آن مخلوط کنند- صفت زندگي آدم بیچاره 
۱۳. کاشــف گردش خــون- آب فرنگي- 
هجران ۱۴. پرنده شــناگر- کرم خونخوار- 
خریدن ۱۵. حســد- کشوري در قاره سیاه 

به مرکزیت »بوجومبورا« - نازیبا

۱. نام پســرانه ایرانی- نیستی و نابودی- 
حیــوان بیمــار 2. پرنده آش ســردکن- 
خط دار- نوشــتن ۳. گازي بي رنگ و بو 
 شــبیه ازت- شــهر چــرم- جهازعروس 
۴. ســیاره بهــرام- قلــب قــرآن- ابزار 
راه انداختــن کــودک نوپا ۵. کشــیدن- 
اصالح گر- کهن ۶. دانشــکده- سرکرده 
 خونخــوار هون هــا - کبــدي خودمان 
۷. کهنســال- نام دخترانه وطني- راکب 
۸. اضافــي- ناداني- شــاخه اي از ورزش 
ووشــو ۹. سختي و مشــقت- نازل شدن 
مطلبي برقلب کســي- نام قدیم فردوس 
۱0. گوشت ترکي- مارکي براي آدامسي 
خارجــي- بالین ۱۱. از اداتــي که براي 
بیــان فاصلــه زمانــي به کار مــي رود- 
مفهوم- صوت ندا ۱2. نویسنده فرانسوي 
 »مســخ«- باالآمــدن آب دریــا- پرچم 
۱۳. بانوي کاشــف رادیواکتیو- گاهنامه- 
واحــد طول موج ۱۴. مــاده ضدعفوني- 
 از تــن پوش هــا- کمانگیــر باســتاني 
۱۵. رودخانه مرزي- پافشاری کردن- زمان ها

  عمودی  افقی

 آغاز برداشت زعفران •
از کشتزارهای تایباد

ایرنــا: مدیــر جهــاد 
کشــاورزی تایباد گفت: 
برداشت زعفران از ۶ هزار 
و ۸۵0 هکتار کشتزارهای 
شــرق  در  محصول  این 

خراسان رضوی آغاز شد.
محمد میری اظهار کرد: 

در سال زراعی کنونی ســطح زیر کشت زعفران در تایباد ۶۵0 
هکتار افزایش یافت که نســبت به سال زراعی گذشته ۷درصد 

بیشتر شده است.
وی ادامه داد: کشــت زعفران در شهرســتان تایباد به صورت 
پراکنده است، با وجود این به ازای هر هکتار کشت این محصول 
۱۳0 نفر روز از مرحله کاشت تا برداشت زعفران در این منطقه 

مشغول کار می شوند.
مدیــر جهاد کشــاورزی تایباد گفت: برداشــت گل زعفران در 
کشتزارهای این منطقه طی سال زراعی گذشته به ۴۸0 کیلوگرم 
در هر هکتار رســید و در مجموع سال گذشته افزون بر ۳2 تن 

زعفران خشک در این شهرستان تولید شد.
میــری افزود: در ســال زراعی جاری و در راســتای حمایت از 
زعفران کاران این منطقه افزون بر ۱۵ تن و ۵00 کیلوگرم زعفران 
خشک از آن ها به صورت تضمینی خریداری شد و ۱00 درصد 

مطالبات آن ها پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: کشــت زعفران با توجه بــه نیاز کمتر به آب با 
استقبال شدید کشاورزان منطقه روبه رو شده است و به همین 
خاطر تأمین کودهای شیمیایی و ریزمغذی مورد نیاز، استفاده 
از روش هــای نوین آبیاری، مبــارزه با علف های هرز، جلوگیری 
از چــرای دام در مزارع و ارائه راهنمایی ها و توصیه های فنی در 

راستای حمایت از زعفران کاران انجام می شود.
مدیر جهاد کشاورزی تایباد همچنین از توزیع هزار تن انواع کود 
بین زعفران کاران این خطه طی ســال گذشته خبر داد و گفت: 
برداشت این محصول همه ساله از اواخر مهر آغاز و تا اواسط آذر 
ماه ادامه داشته و همزمان با فصل برداشت این محصول یک بازار 

خرید رسمی در این شهرستان راه اندازی می شود.

اعالم ویژه برنامه های صداوسیمای •
خراسان رضوی در دهه آخر صفر

ویژه برنامه های  قدس: 
رضوی  خراسان  سیمای 
در دهــه آخر صفر اعالم 

شد.
عنوان  آفتــاب«  »مرثیه 
ویــژه برنامه ۶0دقیقه ای 
زنده  اســت که توســط 

عبدالرزاق رمضان نژاد در ۱۴ قسمت و با ساختار ترکیبی از ساعت 
۱۸ تا ۱۹ پخش خواهد شــد. این برنامه به پخش مراسم حرم 

مطهر رضوی می پردازد. 
»بین الحرمین« با اهــداف ایجاد حس زیــارت از راه دور برای 
مخاطبان در شرایط ویژه کرونایی کشور و انتقال مفاهیم دینی 
مرتبط با دهه پایانی ماه صفر به تهیه کنندگی جواد دهقان تهیه 

می شود.
»بی کران کرامت« عنوان ویژه برنامه شهادت امام حسن)ع( است 
که با ساختار ترکیبی نمایشی به مدت ۱20 دقیقه از ساعت ۱0 
تا ۱2 روز شهادت امام حسن مجتبی)ع( به عنوان دومین پیشوای 
شــیعیان جهان، با هدف بیان ویژگی های یاران و دشمنان امام، 
امام حسن)ع( از نگاه و زبان رسول خدا)ص(، نگاهی به توطئه های 
پنهانی علیه امام حسن مجتبی)ع( و... به تهیه کنندگی امیر رئوف 

پخش می شود.

مدیر امور طیور جهاد کشاورزی خراسان شمالی 
خبر داد
سرانه مصرف تخم  مرغ سه برابر تولید•

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: مدیر امور طیور 
سازمان جهاد کشاورزی 
شــمالی  خراســان 
گفت: ســاالنه ۳هزار و 
۱00 تــن تخم مرغ در 
مرغداری هــای صنعتی 

خراسان شمالی تولید می شود در حالی  که سرانه مصرف ۱۱ 
هزار تن است.

علیرضــا صادق اظهــار کرد: روزانه در اســتان 2 تن و ۵00 
کیلوگرم تخم مرغ تولید می شــود که بــا قیمت مصوب هر 
کیلوگرم ۱2هــزار تومان در اختیــار مصرف کنندگان قرار 

می گیرد.
وی ســرانه مصرف تخم مرغ در استان را ۱2کیلو عنوان کرد 
و افــزود: با توجه بــه تولید 2هزار و ۱00 تــن تخم مرغ در 
مرغداری های صنعتی و هــزار و ۵00 تن در مرغداری های 
بومی، ساالنه ۷ تا ۷ هزار و ۵00 تن از استان های مجاور مانند 

گلستان، مازندران و به خصوص مشهد تأمین می شود.
مدیر امور طیور جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی تعداد 
واحدهای مــرغ تخم گذار صنعتی در اســتان را دو واحد با 

ظرفیت ۶۳ هزار قطعه برشمرد.

 طرح پاییزه کتاب 99 •
در خراسان شمالی آغاز می شود

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون فرهنگی و رسانه ای اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی از اجرای طرح 

»پاییزه کتاب ۹۹« از پنجم آبان ماه سال جاری خبر داد.
رضا رضایی گفت: با مســاعدت معاونت امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، طرح »پاییزه کتاب۹۹« از پنجم تا 
دوازدهم آبان ماه به مدت هشت روز همزمان با سراسر کشور 

در کتاب فروشی های عضو طرح برگزار می شود.
وی با تأکید بر اینکه در پانزدهمین دوره طرح توزیع یارانه ای 
کتاب از طریق کتاب فروشی ها، سقف مجاز برای هر خریدار 
افزایش 2۵درصدی خواهد داشــت، گفــت: در این دوره هر 

خریدار می تواند تا سقف 200 هزار تومان  کتاب بخرد.
رضایی اظهار کرد: همه گیری ویروس کووید۱۹ موجب آسیب 
به کتاب فروشان و ناشران شده اســت که امیدواریم اجرای 
طرح های فصلی به رونق کتاب فروشــی ها و ترغیب مردم به 

تهیه کتاب هایی با صرف هزینه کمتر کمک کند.
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