
 احیای مصالی تاریخی »طرق« 
با همکاری آستان قدس رضوی

 کشاورزی سیستان 
نیاز به جراحی دارد

در گفت وگو با قدس مطرح شدمدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خبر داد

مـدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان رضوی گفت: بر اساس توافق های انجام شده 
میان این اداره کل و آســتان قدس رضوی، مصالی 
تاریخی »طرق« احیا و بهره برداری می شود.ابوالفضل 
مکرمی فر افزود: مطالعات تعیین محدوده و حریم و 
ضوابط عرصه این اثر تاریخی انجام و به استان ابالغ 

شده و زمینه الزم برای ...

طــرح ۴۶ هــزار هکتار انتقال آب با لوله در دشــت 
سیستان در پی سفر هیئت دولت در ابتدای سال ۹۳ 
مصوب و با عنایت رهبر معظم انقالب بخش اول اعتبار 
۵۰۰ میلیون دالری آن از محل صندوق توسعه ملی 
تخصیص یافت و برای اجرا به وزارتخانه های کشاورزی 
و نیرو ابالغ شد.این طرح که باهدف استفاده بهینه از 

آب به ویژه برای تأمین آب به منظور ...
.......صفحه ۴ .......صفحه 2 

»شب بارانی« ادای دین به کادر درمان است
آمادگی هزار و 200 

تخت بستری در 
بیمارستان های مشهد 

برای بیماران کرونایی

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

حال و روز این روزهای 
زعفران خوب نیست 

روزگار سیاه 
طالی سرخ

 بــازار زعفران پس از طــرح خرید تضمینی و حمایتی 
دولت در یک ســالی که از اجرای این طرح می گذرد به 
جز مقطعی کوتاه در مابقی روزها بی قرار و نامشــخص 
بوده است. خرید بی برنامه محصول سال گذشته توسط 
سازمان تعاون روستایی و انباشت آن در انبارها در کنار 
پرداخت نشدن بخشــی از مطالبات زعفران کاران، طرح 
خریــد تضمینی و حمایتی دولت را با شکســت مواجه 
ساخت تا در آستانه ســال زراعی جدید همه نگاه ها به 
بازار پیش رو باشد. قیمت ها پایین بود و صرفه اقتصادی 
نداشت که کشاورز اقدام به آبیاری زمین زعفرانش کند و 
به انتظار محصول امسالش بنشیند. خیلی از زعفران کاران 
رغبتی برای این کار نداشتند و تصمیمشان این بود که 
نه زمینشان را آب دهند و نه هزینه ای برای آن بکنند تا 
ســال آینده که قیمت ها مشخص و تکلیفشان با زمین 

زعفرانشان معلوم شود...

در گفت وگو با مجید آذری فر، فیلمساز مشهدی عنوان شد

.......صفحه 2 

  از سوی  فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی صادر شد

دستور ویژه برای  
پیگیری  یک حادثه

دبیر کارگــروه مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشهد گفت: با توجه به شــیوع بیماری کرونا یک هزار 
و 2۰۰ تخت بستری در مشــهد آماده خدمات رسانی به بیماران 
کرونایی اســت که از این تعــداد ۷۸۳ تخت دولتی و ۴۳۰ تخت 

خصوصی است...

ان.......صفحه ۳ 
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khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

دوشنبه  5 آبان 1399

  9 ربیع االول 1442  
 26 اکتبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9375   
 ویژه نامه 3754 
+ صفحه »میهن« 

 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
م��اده 5 آئی��ن نام��ه مال��ی ش��هرداری ها 
نس��بت به واگذاری عملیات احداث تعداد 
3غرفه خانوادگی بهش��ت قاسم برابر طرح 
و مشخصات ارائه شده به اشخاص حقیقی 
و حقوق��ی اق��دام نمایید. ل��ذا متقاضیان 
واج��د ش��رایط م��ی توانند جه��ت دریافت 
اس��ناد به سامانه س��تاد مراجعه ویا جهت 
کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد
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 آگهی مناقصه کتبی شهرداری گناباد
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ش��هرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر تایباد نسبت به واگذاری 
ب��ه صورت اجاره اماکن مش��روحه ذیل از طریق برگزاری مزای��ده عمومی با قیمت پایه اجاره و 
ضمانت شرکت در مزایده قید شده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط 
دعوت می ش��ود جهت دریافت اس��ناد مزایده و کس��ب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری 

تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/08/3 لغایت 99/08/24

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت14 مورخ 99/08/24
زمان بازگشایی پاکات 99/08/25 در محل دفتر شهردار تایباد.

ش��هرداری در رد ی��ا قبول پیش��نهادات مختار اس��ت .و در صورتی که برندگان اول تا س��وم 
مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 

شود.
محل تحویل اس��ناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند 

جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

 مبلغ پایهتعدادنام محلردیف
ماهیانه ریال

   ضمانت شرکت
مزایده -ریال

14/800/0006/200/000 بابمجتمع رفاهی میدان پیر هرات1

 دفاتر و شرکت های داخل ترمینال2
13/900/0004/500/000 بابشماره 6

 دریافت عوارض 5 درصد بلیط مسافر3
در محل پایانه مسافربری

-39/100/00023/500/000

)) آگهی مزایده(( نوبت اول

ایوب سیدالحسینی-شهردارتایباد 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت جوین )سهامی عام(
به شماره ثبت 95 و شناسه ملی 10380018483  
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بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کشت و صنعت جوین 
)س��هامی عام( و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا 
در جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه ش��رکت رأس ساعت 8 صبح 
روز پنجشنبه مورخ 99/08/29  در مرکز شرکت واقع در شهرستان 

جوین، باالتر از ایستگاه راه آهن نقاب، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

1( اس��تماع گ��زارش هیئت مدی��ره در خصوص عملکرد س��ال مالی 
منتهی به 99/04/31 

2( استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت 
3( بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی و تقسیم سود 

4( انتخاب اعضاء هیئت مدیره 
5( انتخ��اب حس��ابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل ش��رکت 

برای سال مالی منتهی به 1400/04/31 
6( انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی ها 

7( تعیین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیئت مدیره شرکت 
8( تعیین پاداش هیئت مدیره شرکت 

9( سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد. 

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می توانند در روز های 
سه ش��نبه 99/08/27 و چهار ش��نبه 99/08/28  از  ساعت 8  صبح 
لغایت 12ظهر جهت دریافت برگه حضور به دفتر امور س��هام شرکت، 
واقع در مش��هد، میدان س��عدی، ابتدای خیابان س��نایی، پالک 296 
مراجعه و با ارائه کارت شناسایی معتبر یا مستندات موید نمایندگی 

نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت پی��رو نام��ه ش��ماره 440/050/ب/98 م��ورخ 
98/12/26 مدیری��ت محت��رم نظارت بر ناش��ران س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار مبنی بر بهره گیری از امکانات سایت و سایر روش های

 الکترونیک��ی ب��ه منظور رفع مخاط��رات از تجمع��ات عمومی، امکان 
مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت زنده 
از طریق صفحه رسمی شرکت کشت و صنعت جوین )سهامی عام ( به 
نشانی https://WWW.instagram.com/jovainco.com(  ( فراهم 
ش��ده اس��ت، ضمنًا از کلیه س��هامداران محترمی که از طریق فضای 
مجازی برگزاری این مجمع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم. 

هیئت مدیره 
شرکت کشت و صنعت جوین )سهامی عام(
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی مسکن مهر 17 مشهد

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 
10 روز شنبه مورخ 99/08/17  مهر 17 که در ساعت 
گلبهار،  در  واقع  تعاونی  شرکت  پروژه  محل  در  که 
حضور  شود  می  تشکیل   45 اسالمی  جمهوری  بلوار 

بهم رسانند. 
دستور جلسه : 

اصالح ماده 5 اساسنامه مبنی بر تمدید مدت فعالیت  
شرکت تعاونی                                       هیئت مدیره
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 ش��هرداری باخرز درنظر دارد به استناد بند 
1مصوبه ش��ماره 259 مورخه 99,٦,29شورای 
محترم اسالمی شهر باخرز نسبت به واگذاری 
واجاره ب��ازار گل زعف��ران واق��ع در انتهای 
خیابان ابوالفضلی مش��تمل بر22 غرفه دایر 
بر امتیازات آب برق تاپایان فصل برداش��ت 
زعفران به مبل��غ 300000000 ریال به افراد 
مزای��ده  برگ��زاری  ازطری��ق  واجدالش��رایط 
عموم��ی اقدام نماید لذا از تمامی متقاضیان 
واجدالشرایط اعم از حقیقی و حقوقی دعوت 
می گردد تاظرف م��دت ده روز ازتاریخ درج 
آگهی نس��بت به مراجعه به شهرداری باخرز 
و دریاف��ت اس��ناد مزای��ده اق��دام نمای��د و 
پیشنهادات خویش رابه دبیرخانه شهرداری 
تحوی��ل نمائی��د هزین��ه چاپ آگه��ی برعهده 

برنده مزایده می باشد.
محمد جواد حیدری شهردار باخرز 

 آگهی مزایده عمومی بازار گل 
زعفران شهرداری باخرز نوبت دوم
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شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوزشورای اسالمی شهر تایباد نسبت به واگذاری به صورت 
اجاره ساختمان مهمانسرا و رستوران شهرداری واقع در پارک ملت با قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 
92/000/000 ریال و ضمانت قرارداد مبلغ 500/000/000 ریال و ضمانت ش�رکت در مزایده مبلغ 
82/000/000 ریال اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد 

مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/07/27 لغایت 99/08/17

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت14 مورخ 99/08/17
زمان بازگشایی پاکات 99/08/18 در محل دفتر شهردار تایباد.

ش�هرداری در رد یا قبول پیش�نهادات مختار اس�ت .و در صورتی که برندگان اول تا س�وم مزایده از 
پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

محل تحویل اس�ناد مزایده دبیرخانه ش�هرداری تایباد می باش�د . متقاضیان محترم می توانند جهت 
دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

)) آگهی تجدید مزایده(( نوبت دوم

ایوب سیدالحسینی-شهردارتایباد

 ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد در رعای��ت 
م��اده 5 آئی��ن نامه مال��ی ش��هرداری ها و در 
رعایت بند 5 مصوبه مورخ 98/9/18 ش��ورای 
اسالمی شهر گناباد نس��بت به اجرای عملیات 
س��اماندهی خ��اک و نخال��ه س��اختمانی س��طح 
ش��هر ب��ه ش��رکتهای خدمات��ی واجد ش��رایط 
اق��دام نمای��د. ل��ذا متقاضیان واجد ش��رایط 
م��ی توانند جه��ت دریاف��ت اوراق مزایده از 
تاری��خ درج آگهی نوبت دوم ب��ه مدت 10روز 
به ام��ور مالی ش��هرداری گناب��اد مراجعه ویا 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد  ,ع

99
07
67
4

تجدید آگهی مزایده شهرداری گناباد

 ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت 
م��اده 5 آئی��ن نام��ه مال��ی ش��هرداری ها 
اداره ام��ور بازار روز )جمع��ه بازار( خود 
را ب��ه مدت یک س��ال از طریق مزایده به 
بخ��ش خصوصی واگ��ذار نماید ل��ذا کلیه 
متقاضیان حقیقی و حقوقی واجدش��رایط 
می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به 
امور مالی شهرداری مراجعه ویا به سایت 
ش��هرداری گناب��اد ب��ه آدرس اینترنت��ی 
www.shardari@gonabad.irمراجع��ه 

نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد ,ع
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 آگهی مزایده شهرداری گناباد



حال و روز این روزهای زعفران خوب نیست 

روزگار سیاه طالی سرخ
هاشم رســائی فر: بازار زعفران پس از طرح 
خرید تضمینی و حمایتی دولت در یک سالی 
که از اجرای این طرح می گذرد به جز مقطعی 
کوتاه در مابقی روزها بی قرار و نامشخص بوده 
اســت. خرید بی برنامه محصول سال گذشته 
توسط ســازمان تعاون روستایی و انباشت آن 
در انبارها در کنار پرداخت نشــدن بخشی از 
مطالبات زعفران کاران، طرح خرید تضمینی 
و حمایتی دولت را با شکســت مواجه ساخت 
تا در آستانه سال زراعی جدید همه نگاه ها به 
بازار پیش رو باشد. قیمت ها پایین بود و صرفه 
اقتصادی نداشــت که کشاورز اقدام به آبیاری 
زمین زعفرانــش کند و بــه انتظار محصول 
امسالش بنشیند. خیلی از زعفران کاران رغبتی 
برای این کار نداشتند و تصمیمشان این بود که 
نه زمینشــان را آب دهند و نه هزینه ای برای 
آن بکنند تا سال آینده که قیمت ها مشخص و 

تکلیفشان با زمین زعفرانشان معلوم شود.
جلســه دهم مهر ماه اما همــه چیز را تغییر 
داد؛ جلسه ای با حضور شــورای ملی زعفران 
و اتحادیــه صادرکنندگان ایــن محصول که 
هماهنگ کننده اصلی آن دکتر زنگنه؛ نماینده 
مردم شهرستان های تربت حیدریه، مه والت و 
زاوه در مجلس بود. جلســه مذکور به امضای 
تفاهم نامه ای از سوی حاضران انجامید که در 
مهم ترین مفاد آن تعهد تجار و صادرکنندگان 
زعفــران به خرید گل زعفــران برای هر کیلو 
150 هزار تومان، پوشــال زعفران 16 میلیون 
تومان و نگین زعفران 20 میلیون تومان ثبت 
شد. سرانجام این جلسه به افزایش قیمت ها در 
بازار ختم شــد و امید را در دل زعفران کاران 
زنده کرد. خیلی از کشاورزان تشویق به آبیاری 
زمین زعفران شدند به این امید که قیمت های 
جدیــد می تواند پاســخگوی هزینه هایی که 
داشته اند باشد و درآمد خوبی نصیبشان کند. 
امــا پس از چند روزی که بازار زعفران با رونق 
خوبی مواجه شد در آستانه برداشت محصول 
جدید همه چیز تغییر کرد! به یکباره افت قابل 
مالحظه و شدیدی در بازار واقع شد به گونه ای 
که قیمت ها تا زیر 10 میلیون تومان نیز برای 
هر کیلو نگین تنزل یافت! با این شــرایط و با 
توجه به اتفاق هایی که در بازار زعفران افتاده 
امید زعفران کاران به روزهای پیش رو تقریباً از 

دست رفته است.

کشاورزانی که متضرر شدندس
 محمــدزاده یکــی از زعفــران کاران منطقه 
تربت حیدریه در این خصوص می گوید: در یک 
سال گذشته اوضاع زعفران به هیچ وجه شرایط 
آرام و نرمالی نداشته است. با اینکه قیمت خیلی 
از اجناس حتی تا چند برابر افزایش داشــته و 

ســوی  از  که  هزینه هایــی 
کشــاورز برای زمین زعفران 
انجام می شود افزایشی حداقل 
دو برابــری را تجربه کرده اما 
قیمت هایی که در حال حاضر 
در بازار زعفــران وجود دارد 
دو ســال  قیمت های  همان 

پیش است!
وی می افزاید: با این شرایط 
هزینه هایــی که یک  قطعاً 
جبران  داشــته  زعفران کار 
نمی شود چه برسد به اینکه 
سودی از محصولی که داشته 

نصیبش شده باشد. خیلی از ما امیدوار بودیم 
قیمت هایی که اعالم شــد تحقق پیدا کند و 
حداقــل گل زعفران را بــا همان قیمت 150 
هزار تومان به فروش برسانیم اما نه تنها نشد 
که قیمت ها از قبل این خبر نیز کاهشی تر شد 
و رسماً ما کشــاورزان ضرر کردیم، اکنون هم 
اگر فکری به حال این موضوع برداشته نشود 

وضعیت از اینکه هست نیز بدتر خواهد شد.
او همچنین اظهار کرد: تجربه نشــان داده هر 
زمان که دولتی ها به مسئله زعفران ورود پیدا 
کردند اوضاع بهتر که نشــده، بدتر از قبل هم 
شده است. دالالن و تجار هم که منتظر چنین 
فرصت هایی هستند که از آن سوءاستفاده کنند 
اکنون نیز همین اتفاق افتاده است؛ دالل ها و 
تجار دندان تیز کرده تا محصولی که با مشقت 
و سختی بدست آمده را به این بهانه که دولت 
نتوانســته کاری بکند و نمی تواند از عهده کار 
 برآید با قیمت هایی خیلــی پایین تر بخرند و 

به چند برابر آن بفروشند و صادر کنند.

 تفاهم نامه ای س
برای توطئه علیه زعفران کاران

مدیرعامل شرکت زرین زعفران تربت حیدریه و 

یکی از فعاالن باسابقه حوزه 
زعفــران گفت: مــن همان 
روزی کــه موضــوع مصوبه 
شــورای ملی زعفران مبنی 
بر خریــد گل زعفران برای 
هر کیلو 150 هــزار تومان 
که  قیمت هــای جدیدی  و 
بــرای خرید زعفــران اعالم 
شــد گفته بودم این مصوبه 
برای رساندن قیمت زعفران 
به کیلویی 20 میلیون تومان 
ضمانت اجرایی ندارد و صرفاً 
کشــاورزان  برای  توطئه ای 
است تا محصولشان را برداشت کنند تا آقایان 
بتوانند پس از آن به هر قیمتی که دوست دارند 

بخرند و آن را به اسپانیا صادر کنند.
غالمرضا کریمی افزود: آن روز هم گفتم اکنون 
هم می گویم مصوبه ای کــه روی کاغذ بدون 
سربرگ و با خودکار نوشته شود نشان می دهد 
که دوستان به فکر بهره بردن کشاورزان نبودند 
و نیستند و به فکر مقاصد خودشان بودند. آن ها 
حتی ناجوانمردانه به آقای زنگنه که نماینده 
این مردم در مجلس است خیانت کردند. پای 
تفاهم نامه ای را امضا کردند که هم زعفران کاران 
را گــول زدند و هم نماینده آن ها را. به همین 
دلیل هم اعالم می کنم باید علیه همه آن هایی 
که این تفاهم نامه را امضا کردند و شرایط بازار 

را به اینجا رساندند اعالم جرم شود.
این فعــال بازار زعفران در ادامه افزود: ســال 
گذشته هزینه هر کیلو زعفران 8 میلیون و 500 
هزار تومان بود که امسال در خوش بینانه ترین 
حالت به 10 میلیون تومان رسیده است و قشر 
ســاده کشــاورز با حضور در این جلسه، نامه 
افزایش قیمت زعفران را در حالی امضا کرده اند 
که خبر از برنامه هــای این افراد برای ترغیب 

آن ها برای برداشت محصولشان نداشتند. 

کریمــی در پایان اظهار کــرد: اگر قرار بر این 
باشــد که قیمت زعفران افزایش یابد، پیش 
زمینه هایی باید اجرایی شــود که همان طور 
که پیش تر هم گفته بودم این افزایش قیمت 
به امســال نمی رســد. تشکل شــورای ملی 
زعفران که متعهــد به خرید زعفران مردم در 
این تفاهم نامه شده است، متشکل از یک عده 
افراد سودجو است که فقط و فقط دنبال منافع 
خودشــان و خرید زعفران بــه قیمت دلخواه 
خودشــان و صادرات آن هستند این شورا نه 
شوراست و نه ملی که اگر جز این بود به مانند 
خیلی از تشــکل های محصوالت کشاورزی، 
تولیدکنندگان و کشاورزان نیز در آن جایگاهی 

داشتند.

 صادرکنندگانی س
که کولبری زعفران می کنند

زعفران کار نمونه اســتان و کشور نیز با اشاره 
به اینکه چندی پیــش در میز زعفران تهران 
بــه نمایندگی از کشــاورزان حاضر شــدم و 
مطالبی را در آن جلســه عنوان کردم، گفت: 
مشــکل زعفران در بخش تولید نیســت، در 
بخش فراوري و استانداردســازي محصول و 
بســته بندي هم نیســت، بلکه مشکل اصلي 
بازاریابي و نحوه صادرات توسط اشخاص بدون 
تعهد و انگیزه است، به عبارتي آن ها کولبران 
مدرن زعفران هستند .تمامي تالش آن ها در 
بهترین حالت، معرفي خود و برندشــان بوده 
و هیچ تالش و هزینه اي در راســتای معرفي 
زعفران ایــران در دنیا انجام نداده اند. منوچهر 
مالکــی در خصــوص راهکارهایــی که برای 
بهبود شرایط فعلی نیز وجود دارد اظهار کرد: 
ایجاد تشــکلي ملي و فراگیر در حوزه زعفران 
متشــکل از تولیدکنندگان، دست اندرکاران و 
ذي نفعان بــا اولویت تولیدکنندگان به عنوان 
مجري طرح در کنار اقدام به تشکیل صندوق 
کاالیي زعفران که تمامي کار را ساماندهي و به 
انجام برســاند اعم از تحقیق، توسعه و معرفي 
محصول و مشــتقات آن و صادرات هدفمند 
زعفران می تواند در این خصوص راهگشا باشد 
و دست دالالن و سودجویان را از بازار زعفران 
کوتاه کند. وی بیان کرد: به عنوان تولیدکننده 
و به نمایندگي از تولیدکنندگان زعفران اعالم 
مــي دارم، صادرکنندگان، تشــکل های فعلی 
صادراتي و شوراي به اصطالح ملي زعفران که 
به هیچ عنوان مورد تأیید ما به عنوان نماینده 
بخش تولید نیســتند، پس از 40 ســال چه 
گلي بر ســر زعفران و زعفران کار زده اید؟ جز 
اینکه عدم توانمندي خــود را بر گردن دولت 
و تولیدکننده مي اندازید. 40 ســال کار شما 

نتیجه اش وضعیت موجود است.

 کاهش ۳۰ درصدی تولید آلو •
در خراسان رضوی
ایرنا:  مدیر باغبانی جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی 
گفت: تولید محصول آلو 
در ایــن اســتان به علت 
بارندگــی زیــاد در بهار 
امســال و ایجاد اختالل 
این  تلقیــح درختان  در 

محصول، کاهش ۳0 درصدی داشته است.
سیدهاشم نقیبی، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
بــا بیان این مطلب افزود: باغ های بارور آلو در خراســان رضوی 
8هزار هکتار اســت و میانگین عملکرد تولید آلو ۷.2 تن است 
که به این ترتیب برداشــت ۷۳ هزار تن محصول در سال جاری 
پیش بینی می شد، اما با خسارت های وارد آمده، امسال حداقل 

۳0 درصد کاهش تولید را تجربه کردیم.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی:
کسانی که فرودگاه کاشمر را جانمایی •

کردند، باید محاکمه شوند
مردم  نماینده  ایســنا: 
کاشمر در مجلس شورای 
اگر چه  اســالمی گفت: 
فــرودگاه کاشــمر جزو 
مصوبات ســفر دور دوم 
خراســان  به  نهم  دولت 
رضوی بوده اما کسانی که 

این فرودگاه را در مکان فعلی جانمایی کردند و طرح مطالعاتی 
آن را انجام دادند باید به دادگاه معرفی شــده و محاکمه شوند.

حجت االسالم جواد نیک بین با بیان این مطلب افزود: خط باند 
این فرودگاه که چند میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه شده 
در مسیر ســیالب قرار دارد و عمالً بدون استفاده است.نماینده 
مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه باید باند 
دوم جاده شادمهر تا انابد در اولویت قرار گیرد، مطرح کرد: محور 
شادمهر به کاشمر و خلیل آباد به بردسکن در اولویت نخست و 
در ادامه محور کاشمر به کوهسرخ و کوهسرخ به نیشابور نیز در 
اولویت بعدی اســت.وی گفت: هر چند در بودجه سال جاری 
برای راه آهن و فرودگاه منطقه اعتباری پیش بینی نشده است اما 
می توان از فرودگاه فوق سبک کاشمر که توسط بخش خصوصی 

ساخته شده استفاده بهتری کرد و آن را توسعه داد.
نیک بیــن اظهار کرد: اگر قرار باشــد روزی فرودگاه بین المللی 
در منطقه ســاخته شــود باید پس از مطالعه دقیق و درســت 
بین شهرستان های کاشمر، گناباد و تربت حیدریه ساخته شود، 
فرودگاه فعلی کاشــمر در مسیر سیالب قرار دارد و کسانی که 

طرح مطالعه آن را انجام دادند باید دادگاهی شوند.

 بیماران پیوندی مشهد •
برای واکسن آنفلوانزا اقدام کنند 

ایرنــا: مســئول واحد 
اعضــای  فراهــم آوری 
علوم  دانشــگاه  پیوندی 
پزشــکی گفت: طی 10 
روز بــه بیمــاران پیوند 
کبــد و کلیه، قلب و مغز 
اســتخوان فراخوان داده 

شــده تا برای دریافت واکسن آنفلوانزا مراجعه کنند، همچنین 
بیمارانی که در مشهد نیز پیوند نشده اند اما ساکن مشهد هستند 
می توانند از خدمات واکسیناسیون بیمارستان منتصریه استفاده 
کنند.دکتر ابراهیم خالقی با اشــاره به اینکه سامانه ای برای این 
کار طراحی شــده که بیماران با کد ملــی و تاریخ پیوند در آن 
ثبت شــده اند تا همه بیماران طبق نوبت دهــی قبلی بتوانند 
 واکسن خود را در بیمارستان دریافت کنند، عنوان کرد: تاکنون
600 بیمار واکسینه شــدند و روزانه حدود 50 تا 80 نفر برای 

انجام واکسیناسیون مراجعه می کنند.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری 
اعالم کرد
خسارت 2هزار و 85۰ میلیارد تومانی •

تأسیسات گردشگری استان از کرونا 
ایسنا: معاون هماهنگی 
و مدیریــت امــور زائران 
استانداری خراسان رضوی 
شــیوع  ابتدای  از  گفت: 
بیماری کرونا تا پایان مهر 
ســال جاری افزون بر 2 
هزار و 850 میلیارد تومان 

خسارت به تأسیسات صنعت گردشگری استان وارد شده است.
محمدصادق براتی اظهار کرد: بحران ناشی از بیماری کرونا اثر 
قابل توجهی در عرصه صنعت گردشگری بر جای گذاشته است. 
در ارزیابی صورت گرفته میزان خسارت های ناشی از این بیماری 
تا پایان مهر ماه ســال جاری بر تأسیسات گردشگری بیش از 
2هزار و 850 میلیارد تومان بوده که با توجه به فعالیت قشــر 
زیادی از مردم در این صنعت، خســارت یاد شــده مشکالت و 
معضالت معیشتی بسیاری را بر این قشر تحمیل ساخته است. 

آمادگی هزار و 2۰۰ تخت بستری در •
بیمارستان های مشهد برای بیماران کرونایی

کارگروه  دبیــر  قدس: 
مراقبت و درمان بیماری 
کرونا در دانشــگاه علوم 
با  پزشکی مشهد گفت: 
بیماری  شیوع  به  توجه 
کرونا یک هــزار و 200 
تخت بستری در مشهد 
آماده خدمات رسانی به بیماران کرونایی است که از این تعداد 

۷8۳ تخت دولتی و 4۳0 تخت خصوصی است.
دکتر علی اصغر انجیدنی با اشاره به اینکه پیش بینی های الزم 
برای خدمات رسانی به بیماران مبتال به کووید1۹ شده است، 
عنوان کرد: در مرحله نخست همزمان با آغاز پاییز ۷8۳ تخت 
دولتی و 4۳0 تخت خصوصی برای پذیرش و ارائه خدمت به 

بیماران پیش بینی شده است.
وی افــزود: این تعداد تخت، تکلیف بیمارستان هاســت و در 
بیمارســتان های خصوصی نیز اگر بیماری بستری شد و بعد 
تســت کرونای آن مثبت شد آن بیمارستان موظف است که 

خدمات درمانی را به بیمار ارائه کند.
دبیر کارگروه مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشــگاه 
علوم پزشــکی مشــهد با بیان اینکه اورژانس115 موظف 
شــده اســت که بیماران با دفترچه نیروهای مسلح را به 
بیمارســتان های ارتش و نیروی نظامی اعــزام کند، ابراز 
کرد: خوشــبختانه هم اکنون در بیمارســتان های ارتش 
پزشــک فوق تخصص آی سی یو فعال اســت و می توانند 
خدمــات خوبی به بیماران ارائه کنند عالوه بر این اگر این 
بیمارستان ها نیاز به مشاوره داشتند استادان این دانشگاه 

در خدمت آن ها خواهند بود.
دکتــر انجیدنی با اشــاره به اینکه بیمارســتان های تأمین 
اجتماعی نیز در خدمت بیمه شــدگان خــود خواهند بود، 
عنوان کرد: بیمارستان فارابی با 200تخت در خدمت بیماران 
کرونایی است و مشکل اکسیژن بیمارستان نیز به زودی مرتفع 

می شود.
وی با بیان اینکه بیمارســتان 1۷شــهریور نیز با ۳6تخت 
بیماران ارجاعی بیمارستان فارابی را پذیرش می کند، ادامه 
داد: بر اساس برنامه ریزی، در مرحله دوم بیماری کرونا در 
فصل پاییز و زمستان تعداد تخت های بیمارستانی افزایش 

می یابد.

 مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی خبر داد

 احیای مصالی تاریخی »طرق« •
با همکاری آستان قدس رضوی

مـــدیرکل  قـــدس: 
میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی خراسان 
رضوی گفت: بر اســاس 
توافق هــای انجام شــده 
میان این اداره کل و آستان 
مصالی  رضــوی،  قدس 

تاریخی »طرق« احیا و بهره برداری می شود.
ابوالفضــل مکرمی فر افزود: مطالعات تعیین محدوده و حریم 
و ضوابط عرصه این اثر تاریخی انجام و به اســتان ابالغ شده 

و زمینه الزم برای احیای این اثر تاریخی فراهم شده است.
وی گفت: آستان قدس رضوی در خارج از محدوده، عرصه و 
حریم اقدام های شایســته ای انجام داده و الزم است بر اساس 
ضوابط میراث  فرهنگی اقدام هایی در محدوده، عرصه و حریم 

این اثر تاریخی انجام شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خراسان 
رضوی گفت: تدقیق پژوهش های باستان شناسی در عرصه و 
حریــم ایوان گام بعدی در ایوان طرق خواهد بود و امیدواریم 
با پژوهش های صورت گرفته و توافق میان اداره کل اســتان 
و آســتان قدس رضوی پس از احیای این بنا، شــهروندان و 

گردشگران از این ظرفیت استفاده کنند.
مکرمی فر تصریــح کرد: وضع فعلی تغییر پیدا خواهد کرد و 
فضای محدوده ایوان عالوه بر گردشگران، مورد استفاده اهالی 

نیز قرار خواهد گرفت.

گشایش ۹ مرکز راهنمایی و مشاوره •
خانواده دانش آموزان با نیاز های ویژه

مــــرکز   ۹ قــدس: 
راهنمایــی و مشــاوره 
دانش آموزان  خانــواده 
در  ویــژه  نیاز های  بــا 
خراسان رضوی به طور 
همزمان گشایش یافت.
معــاون وزیــر و رئیس 
ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی در ایــن باره گفت: 
42مرکز در کشــور به دانش آموزان با نیــاز ویژه و خانواده 
آن ها خدمت رســانی می کننــد و روند افتتــاح این مراکز 
 مشــاوره تا رفع کمبود و تا 165مرکز مشــاوره اســتمرار 

خواهد یافت.
دکتر سیدجواد حسینی با بیان اینکه در این مراکز، مشاوره 
به کودکان و خانواده ها ارائه می شود افزود: در خراسان رضوی 
و در شــهر های سبزوار، نیشابور، گناباد و مشهد مراکز جامع 

مشاوره و توان بخشی راه اندازی خواهد شد. 

پرداخت غرامت به کشاورزان و •
دامداران خسارت دیده سبزوار 

ایرنا: مسئول نمایندگی 
صندوق بیمه کشاورزی 
سبزوار گفت: ۹ میلیارد 
و 544 میلیــون ریــال 
غرامــت بــرای جبران 
محصــوالت  خســارت 
کشــاورزی و بخش دام 

این شهرستان به بهره برداران پرداخت شد.
مهشید راهبر افزود: از این مبلغ 8 میلیارد و 824میلیون ریال 
مربوط به بخش دام و طیور است که به دامداران و مرغداران 

شهرستان سبزوار بابت خسارت پرداخت شده است.
وی ادامه داد: همچنین ۷20 میلیون ریال خســارت مرتبط 
با بخش زراعی اســت که بابت خســارت حوادث طبیعی به 

محصوالت زراعی پرداخت شده است.

دوستان به فکر بهره 
بردن کشاورزان 

نبودند و نیستند و به 
فکر مقاصد خودشان 

بودند. آن ها حتی 
ناجوانمردانه به آقای 
زنگنه که نماینده این 
مردم در مجلس است 

خیانت کردند

بــرشبــرش

خبرخبرخبرخبر
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 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰۳8۳۴۳8۰۱ 
فضای مجازی: 

روستاروستا

صالح آباد- خبرنــگار قدس: مدیر امور 
منابع آب تربت جام گفت: در هفته جاری با 
پیگیری به عمل آمده، مصالح دپو شده روی 
بستر مســیل روستای یکه توت که موجب 
انسداد آن شــده بود توسط مالکان قنات 
روستا جمع آوری و مسیر جریان بازگشایی 
شد. یوســف اختری افزود: در همین هفته 
الیروبی مســیل یکه توت بــه طول 500 

 متر و ســاخت خاکریــز حفاظتی به طول
850 متر انجام و همچنین پروژه مطالعاتی 
طرح ســاماندهی این رودخانه به وســیله 

شرکت مشاور آغاز شده است.
وی تصریح کــرد: اقدام های پیشــگیرانه 
الیروبی رودخانه گالر در محدوده روستای 
گالرچه سفلی این شهرســتان طی هفته 

آینده برنامه ریزی و اقدام خواهد شد.

الیروبیوآغازمطالعاتساماندهیمسیلروستاییکهتوت

کشاورزیکشاورزی

قدس: محمود عبدالهــی، رئیس تولیدات 
گیاهــی جهاد کشــاورزی مشــهد از آغاز 
برداشت ســیب زمینی از سطح ۷5 هکتار از 
مزارع مشهد خبر داد و گفت: تمام ۷5 هکتار 
به صورت مکانیزه کشت شده است.او افزود: 
از این ســطح مقدار ۳5 هکتار با استفاده از 
روش های نوین »تیپ« آبیاری می شــود که 
حــدود ۳0 درصد مصــرف آب را در مزارع 

گیاهی  تولیــدات  می دهد.رئیس  کاهــش 
جهاد کشاورزی مشهد ادامه داد: پیش بینی 
می شــود مقدار 2هزار و 200 تن محصول 
ســیب زمینی از مزارع شهرستان ها برداشت 
شــود که میانگین آن در این منطقه ۳0 تن 
در هر هکتار اســت و روی آوردن کشاورزان 
به کشت مکانیزه و مدیریت علمی برداشت از 

نکات اصولی و فنی این محصول است. 

آغازبرداشتسیبزمینیازمزارعمشهد

سرور هادیان : فیلــم کوتاه »شب بارانی« به 
نویســندگی و کارگردانی مجید آذری فر به 
بخش کوتاه داســتانی مسابقه ویژه کرونا در 
دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه مهر سالمت 

راه یافت.
مجید آذری فر متولد 1۳46 در مشهد که سال 
۷۳ در رشــته فیلم سازی از انجمن سینمای 
جوان مشهد دانش آموخته شــده است، در 
گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: کارم از دوران 
دفاع مقدس در سال های 65 تا 6۷ با حضور 
در جبهه، واحد تبلیغات لشکر5 نصر خراسان 

به عنوان عکاس و کارهای نمایشی آغاز شد.
این فیلمساز شهرمان تصریح می کند: در سال 
1۳۷۳ هنرجوی فیلم سازی انجمن سینمای 
جوان شدم و در دهه ۹0، دانش آموخته سینما 
در رشــته فیلمنامه نویسی مقطع کاردانی از 

دانشگاه فرهنگ و هنر شهرمان شدم.
وی که ساخت فیلم های کوتاهی چون مدار، 
بهشــت در آینه، نیمروز، شب بارانی و... را در 
رزومه هنری خویش دارد، بیان می دارد: بازی 
در حــدود 20 فیلم کوتاه و همچنین در تله 
فیلم هــای دریا دریا ســتاره، یلدای نرگس، 
اسد، دوربین جادویی، میراث و... نیز از دیگر 
فعالیت هــای من در زمینه بازیگری اســت. 
همچنین به عنوان دســتیار کارگردان فیلم 
تلویزیونی میراث که تله فیلم داستانی است 

حضور داشتم.

یادآوری سال های عشق و ایثارس
او که با فیلم کوتاه شــب بارانی توانســت به 
بخش کوتاه داســتانی مسابقه ویژه کرونا در 

دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه مهر سالمت 
راه یابــد، اظهار می دارد: ایــن  فیلم کوتاه به 
تهیه کنندگی مشــترک انجمن ســینمای 
جوانان مشهد و گروه فیلم سازی ترک است 
و روایتگر زندگی پزشــکی است که پس از 
مدت هــا خدمت می خواهد بــه خانه برود و 
طی اتفاقی ســال های دفــاع مقدس برایش 
تداعی می شود و از بازگشت به خانه منصرف 

می شود... .
وی در ادامه خاطرنشــان می سازد: جشنواره 
ملی فیلم کوتاه »مهر ســالمت« در دومین 
دوره برگزاری خود با شــعار »هر ایرانی یک 
مهرورز ســالمت« در آبان ماه سال جاری به 
دبیری سیدمهدی سیدین نیا برگزار خواهد 
شــد. این جشنواره شــامل بخش های فیلم 
کوتاه داستانی، مستند، فیلم نامه و بخش ویژه 

با موضوع کرونا است.

ادای دین به کادر درمانس
وی درباره ایده فیلم کوتاه شــب بارانی بیان 
مــی دارد: تولید این فیلم در اســفند ماه ۹8 
آغاز شــد، یعنی در زمانی کــه کرونا به اوج 
خودش رســیده بود و خبرهایی از رسانه ها 
مدام پخش می شــد که حاکی از آن بود که 
نباید ایــن بیماری را دســت کم  گرفت و از 
طرفی پزشکان و کادر درمانمان شبانه روزی 
تالش می کردند و تعدادی از آن ها جانشان را 

از دست می دادند. 
او با اشــاره به این نکته که من نیز به عنوان 
فیلمســاز بر خودم واجب دانستم که فیلمی 
را در ارتباط با ایثار کادر درمان بسازم، اظهار 
می دارد: با همت انجمن ســینمای جوان و 
شرکت فیلم سازی ترک این فیلم ساخته شد 
و من به نوعی کادر درمان را مانند رزمنده های 
دوران دفاع مقدس می دانم که با تالش، ایثار 

و جانفشــانی برای درمان مردم از جانشــان 
می گذرند.

وی توضیح می دهد: مگر ایثار جز این اســت 
که از مــردم ســرزمینمان مراقبت کنیم تا 
آسیبی به آن ها نرسد. در واقع کادر درمان هم 
همین بحث را دارند که همانند یک رزمنده 
در سالن ها و مراکز درمانی تالش می کنند و 
هفته ها از خانواده هایشان دور هستند و چه 
بسا ما شهیدان بسیاری را از کادر درمان برای 

سالمتی و حفظ جان مردم تقدیم کنیم. 
آذری فر که ســال ها به صــورت حرفه ای در 
ساخت فیلم کوتاه حضور جدی دارد، اظهار 
می دارد: فیلم کوتاه می سازم البته در فیلم های 
داســتانی هم حضور داشته ام مانند تله فیلم 
میراث که از تلویزیون پخش شــد ولی کار 

حرفه ای من ساخت فیلم های کوتاه است.
وی در ادامه در پاســخ به این پرســش که 
ساخت فیلم کوتاه می تواند پیش زمینه برای 
ساخت فیلم بلند باشــد، تأکید می کند: به 
اعتقاد من اینکه برای ساخت فیلم بلند باید 
فیلم کوتاه ســاخت، درســت نیست و من 
سال هاســت که به ســاخت فیلم های کوتاه 

مشغول هستم. 
وی در ادامــه می گوید: همین راه را نیز ادامه 
می دهم. به نظر من فیلم کوتاه مدیوم خودش 
را دارد و این گونه نیست که هر کسی یکی دو 
سال فیلم کوتاه بسازد یا تجربه ای کسب بکند 
می تواند به کار بلند برسد. فیلم سازی کوتاه 
می تواند کمکی باشــد اما به این معنا نیست 
که اگر بخواهیم فیلم بلند بسازیم حتماً باید از 

ابتدا فیلم کوتاه بسازیم.

در گفت وگو با مجید آذری فر، فیلمساز مشهدی عنوان شد

»شببارانی«ادایدینبهکادردرماناست

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی 

وظیفه خود می داند در 
جهت رفع مشکالت مردمی،  
سوژه های ارسالی از سوی 

خوانندگان  عزیز در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  

را پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

گفت و گوگفت و گو



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
 درآمد ۴ میلیاردی خراسان جنوبی•

 از صدور پروانه شکار
خبرنگاران:  باشــگاه 
مدیرکل حفاظت محیط 
زیســت خراسان جنوبی 
ریال  میلیــارد  گفت: ۴ 
درآمد حاصــل از صدور 
چهار فقره پروانه خارجی 
و داخلی شکار قوچ باالی 

۹ ســال به مناطق حفاظت شده خراسان جنوبی اختصاص 
یافت. اکبری با اشاره به این موضوع که حفاظت از تنوع زیستی 
و حیات وحــش بدون تأمین منافع جوامع محلی امکان پذیر 
نیســت، اظهار کرد: بیش از نیم قرن از تاریخ شــکل گیری 
تشکیالت شکاربانی در ایران می گذرد و فرایند تکمیل ساختار 
این تشکیالت پیوسته نیز اتفاق افتاده و وظایف گسترده ای 
در حوزه های مختلف کنترل و پیشــگیری از آلودگی آب و 
خاک، هوا، پســماند و تاالب برای این سازمان تعریف شده 
است.او افزود: در این راستا مهم ترین و با سابقه ترین فعالیت 
سازمان محیط زیست حفاظت از حیات وحش بوده که حلقه 
مفقوده ای به نام جلب مشارکت مردم محلی برای تحقق این 
رسالت خطیر داشت و الزمه محقق شدن این مهم برگشت 

بخشی از منافع ناشی از شکار به مردم محلی بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: در 
سایه تدابیر انجام شده، صندوق ملی محیط زیست به عنوان 
حلقه واسط و با کمک معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی 
ســازمان، زمینه برگشت بخشــی از درآمد حاصل از فروش 
پروانه های شکار را به مردم محلی و همچنین تقویت حفاظت 
در همان مناطقی که شکار در آن ها انجام شده را فراهم کرد.

اکبری تصریح کرد: در خراســان جنوبی در سال ۹۸ تعداد 
چهار فقره پروانه خارجی و داخلی شــکار قوچ باالی ۹ سال 
صادر شــد و پس از پرداخت حقوق دولتی، مبلغ ۴ میلیارد 
ریــال درآمد حاصل از آن به همان منطقه ای که شــکار در 
آن ها انجام شــده بود اختصاص داده شد.وی اظهار کرد: بر 
این اســاس، اعتبار دریافتی به تهیه بسته های آموزشی ویژه 
دانش آموزان محروم حاشــیه منطقه حفاظت شــده، خرید 
فنس و محصورســازی مزارع کشــاورزی حاشیه منطقه به 
منظور پیشــگیری از خسارت وحوش به مزارع مردم، تأمین 
تجهیزات محیط بانی و حفاظتی منطقه، کمک به همیاران 

محیط زیست و… اختصاص یافت.

یک مقام مسئول در علوم پزشکی مشهد اعالم کرد
ابتالی ۸۰ نفر از بازرسان بهداشت •

محیط به کرونا 
ایرنا: ۸۰ نفر از بازرسان 
در  محیــط  بهداشــت 
پوشــش  زیر  مناطــق 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
مشهد در استان خراسان 
مبتال  کرونا  بــه  رضوی 
که خوشبختانه  شــدند 

همــه آن ها بهبــود یافته اند.مدیر گروه بهداشــت محیط و 
حرفه ای دانشــگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در حال حاضر 
حدود ۵۰۰ بازرس بهداشــت محیط در مناطق زیرپوشش 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت دارند.علی اصغر حسنی 
افزود: نزدیک به ۳۰۰ نفر از این تعداد در مشــهد و بقیه در 
۱۳ شهرســتان زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 
استان خراسان رضوی فعالیت می کنند.وی ادامه داد: فعالیت 
بازرسان و  کارشناسان بهداشت محیط از ابتدای شیوع کرونا 

تاکنون در خراسان رضوی دو چندان شده است.
مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: این بازرسان بر رعایت پروتکل های بهداشتی برای 
پیشــگیری از کرونا به ویژه استفاده از ماسک و فاصله گذاری 

اجتماعی در بین اصناف و گروه های مختلف نظارت دارند.
حسنی افزود: نظارت های کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در این دوران به صورت شبانه روزی است 
و این در حالی است که آنان در  انجام مأموریت های خود در 

معرض خطر ابتال به کرونا قرار دارند.

 واکنش معاون فرماندار تربت حیدریه 
به برخی شایعه سازی ها

کمبود آرد و نان نداریم •
خبرنگاران:  باشــگاه 
و  توســعه  معــاون 
فرمانــدار  برنامه ریــزی 
گفــت:  تربت حیدریــه 
کمبــودی  هیچ گونــه 
در توزیــع و تهیــه نان 
شهرستان نداریم و مردم 

به شایعه ها توجه نکنند.محمدرضا یوسفی در حاشیه بازدید از 
نانوایی های این شهر گفت: روند توزیع آرد نانوایی ها و پخت 
نان کامالً عادی اســت و هیچ گونه کمبــودی وجود ندارد.او 
افــزود: گندم مورد نیاز کارخانه های آرد به موقع تأمین و در 
اختیار آن ها قرار داده می شــود و نظارت های الزم از طریق 
دستگاه های ناظر با دقت و جدیت در حال انجام است.معاون 
توسعه و برنامه ریزی فرماندار تربت حیدریه ادامه داد: حوزه های 
تأمین گندم و آرد از سوی کارخانجات آرد و نانوایی ها در حال 
انجام دقیق وظایف خود هستند و نگرانی در این زمینه وجود 

ندارد و گندم به اندازه نیاز ذخیره سازی شده است.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی خبر داد
کشف سالح از قاچاقچیان مواد مخدر•

خط قرمز: فرمانده مرزبانی خراســان رضوی از کشف مواد 
مخدر و سالح غیرمجاز از قاچاقچیان توسط مرزبانان هنگ 
مرزی تایباد خبر داد. ســردار مجید شجاع در این خصوص 
اظهــار کرد: مرزبانان در هنگ مــرزی و مرزبانی درجه یک 
تایباد با اشــراف اطالعاتی و رصد عملیاتی حین بازرسی و 
بررسی خودروهای ترانزیتی موفق شدند ۶۳ کیلو و ۳۰۰ گرم 
مواد مخدر را کشــف و ضبط کنند.وی ادامه داد: مواد مخدر 
کشف شده شامل ۳۵ کیلوگرم شیشه، ۱۸ کیلو و ۱۰۰ گرم 
تریاک، ۱۰ کیلوگرم هروئین پودری و ۲۰۰ گرم حشیش بوده 
است.سردار شجاع افزود: همچنین از قاچاقچیان یک قبضه 
سالح شکاری غیرمجاز کمرشکن و یک قبضه سالح جنگی 
به همراه مهمات مربوطه کشف شد. در این زمینه دو دستگاه 
خودرو توقیف و سه نفر قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع ذی صالح تحویل داده شدند.

خط قرمز: فرمانده انتظامی خراسان رضوی از 
تحقیقات ویژه درباره مرگ یک فرد خبر داد.

بررسی ویژه ماجرا در دستورکار پلیسس
سردار محمدکاظم تقوی گفت: در پی ارسال 
گزارش مرگ یک فرد و انتشــار تصاویری از 
زمان دستگیری متهم با ادعای مسمومیت بر 
اثر اسپری فلفل در شبکه های معاند، به محض 
دریافت اطالعات اولیه و پیش از انتشار تصاویر 
مربوط به این واقعه از رسانه ها، دستورات ویژه 
به رئیس بازرسی پلیس استان برای پیگیری 
سریع پرونده و روشن شدن چرایی و علت آن 
صادر شد. از همین رو تحقیقات با احضار مأمور 

انتظامی آغاز شده است.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با ابراز تأسف 
از وقوع این حادثه خاطرنشان کرد: موضوع به 
صورت ویژه بررســی و نتایج آن متعاقباً اعالم 

خواهد شد.
انتظامی خراســان رضوی  دســتور فرمانده 
درحالی رســانه ای شــد که چنــد روز پیش 
تصاویــری در فضای مجازی توســط برخی 
رسانه های معاند منتشر شد که در آن ادعا شده 
بود فرد مذکور به واسطه استفاده مأمورپلیس 
از اســپری فلفل، جانش را از دست داده است 
که براساس گفته های این مقام انتظامی زوایای 

دقیق ماجرا در حال بررسی است.

  تشکیل پرونده س
در دادسرای  نظامی 

اســتان  نظامی  دادســتان 
خراســان رضــوی هــم در 
واکنش به ایــن ماجرا و در 
خبری که ایرنا منتشر کرد، 
این  در  پرونــده ای  گفــت: 
ارتباط در دادســرای نظامی 
خراسان رضوی تشکیل شده 
و خانواده متوفی نیز شکایت 

خود را به این دادســرا اعالم 
کرده اند.

مهدی اخالقی افزود: معاون 
خراسان  نظامی  دادســتان 
رضوی با حضور در پزشکی 
قانونی پس از کالبدشکافی، 
دستور نمونه برداری از ریه و 
بررسی تأثیر اسپری بر مرگ 
متوفی را  صادر کرده است.

خراسان  نظامی  دادســتان 

رضوی تصریح کرد: پرونده به شعبه بازپرسی 
دادســرای نظامی خراســان رضوی ارجاع و 
موضوع  در هشت بند به ضابطان قضایی ارجاع 
شده تا در اســرع وقت، این واقعه را بررسی و 

گزارش کنند.
از ســوی دیگر و در ادامه ایــن خبر، معاون 
امنیتی و انتظامی فرماندار مشــهد هم گفت: 
چند روز پیش در جریان یک نزاع خانوادگی 
در این شهر از پلیس برای خاتمه دادن به این 
درگیری تقاضای کمک شده که این مداخله به 

مرگ مردی جوان منجر شده است.
محمدرضا دانشور افزود: این نزاع خانوادگی و 
درگیری بین مرد جوان و پــدر زن وی روی 
داده بــود و پس از آن خانواده از پلیس تقاضا 
کرده بودند برای خاتمه دادن به این درگیری 
مداخله کند.وی ادامه داد: پس از حضور پلیس 
در محل، مــرد جوان که معتاد به مواد مخدر 
بوده اســت حین انتقال از محل با پلیس نیز 
درگیر می شود که در ادامه منجر به مرگ وی 

می شود.
معاون امنیتی و انتظامی فرماندار مشهد گفت: 
هم اکنون پرونده مرگ این جوان در پزشکی 
قانونی در حال رسیدگی است تا علت مشخص 

شود.
وی افزود: این حادثه در روز یکشنبه ۲۷ مهرماه 

گذشته اتفاق افتاده است.

 از سوی  فرمانده انتظامی خراسان رضوی صادر شد

دستور ویژه برای  پیگیری  یک حادثه

دادستان نظامی 
 خراسان رضوی :

دستور نمونه برداری 
از ریه و بررسی تأثیر 

 اسپری بر مرگ متوفی 
 صادر شده  است

بــرشبــرش

در پی ردزنی مأموران پلیس دو استان رقم خورد
کشف حدود نیم تن مواد مخدر در کویر•

خــط قرمــز: فرمانده 
انتظامي اســتان از کشف 
۴۶۶ کیلوگــرم انواع مواد 
مخدر در عملیات مشترک 
مأموران پلیس خراســان 
در  ســمنان  و  جنوبــی 
شهرستان شــاهرود خبر 
داد. سرهنگ ناصر فرشید در تشریح این خبر گفت: مأموران 
فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با انجام اقدامات اطالعاتي 
و پلیســي اخباري دریافت کردند که سوداگران مرگ قصد 
انتقال مواد افیوني به شــهر های مرکزي کشــور را دارند که 

بالفاصله موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی بیان کرد: مأموران انتظامي خراسان جنوبی با همکاري 
مأموران انتظامي استان سمنان در یک عملیات هوشمندانه 
پلیســي دو خودرو سواری پژوپارس و پراید قاچاقچیان مواد 
مخدر را در مناطق کویري استان سمنان حوالی شهرستان 

شاهرود شناسایي و متوقف کردند.
این مقــام انتظامی تصریح کــرد: مأموران در بازرســي از 
خودروهاي قاچاقچیان ۲۴۱ کیلوگرم تریاک، ۱۷۴ کیلوگرم 
حشــیش، ۱۹ کیلو و ۶۵۰ گرم شیشه، ۱۱ کیلو و ۸۰۰گرم 
هروئین و ۲۰ کیلو و ۳۵۰ گرم انواع دیگر مواد مخدر را کشف 

کردند.
فرمانده انتظامي استان خراســان جنوبي افزود: مأموران در 
این عملیات ۴۶۶ کیلو و ۸۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشــف، 
۲ خودرو توقیف و سه متهم را دستگیر کردند که متهمان به 
همراه پرونده برای سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي 

و روانه زندان شدند.

۱2 فقره تصادف جاده ای در 2۴ ساعت •
خبرنگاران:  باشــگاه 
رئیس پلیس راه فرماندهی 
انتظامی خراســان رضوی 
گفت: ۱۱ فقــره تصادف 
جرحی و یک فقره تصادف 
ســاعت   ۲۴ در  فوتــی 
جاده هــای  در  گذشــته 
خراسان رضوی رخ داده است. سرهنگ هادی امیدوار گفت: 

در ۱۱ فقره تصادف جرحی ۱۸ نفر مجروح شدند.
وی افزود: در تصادف فوتی که در یکی از محور های روستایی 

خراسان رضوی رخ داده بود یک نفر نیز جان باخت.

خواب آلودگی بازهم حادثه آفرید
 3 کشته و مجروح در پی تصادف •

دو خودرو 
خبرنگاران:  باشــگاه 
برخورد پراید با سانتافه در 
محور نهبندان - بیرجند، 
یک کشــته و دو مجروح 
رئیس  گذاشـت.  برجـای 
پلیس  راه خراسان جنوبی 
گفت: این حادثه ســاعت 
۲:۲۰ بامداد دیروز در برخورد یک دســتگاه خودرو پراید با 

سانتافه در کیلومتر ۶۰ محور نهبندان- بیرجند رخ داد.
وی افزود: راننــده پراید در دم جان باخت و دو سرنشــین 
خودرو ســانتافه مصدوم و بالفاصله به بیمارســتان شهید 
آتشدست نهبندان منتقل شدند. سرهنگ رضایی علت حادثه 
را انحراف به چپ خودرو پراید اعالم کرد که ناشی از خستگی 

و خواب آلودگی راننده بوده است.

آتش نشانی مشهد خبر داد
 تصادف زنجیره ای ۱۱ خودرو •

در جاده مشهد - گلبهار
فارس: سرپرست معاونت 
عملیات آتش نشانی مشهد 
زنجیــره ای  برخــورد  از 
۱۱ خــودرو ســواری در 
جاده مشهد به گلبهار و در 
فاصله ۱۸ کیلومتری شهر 

چناران خبر داد.
مهدی رضایی خاطرنشــان کرد: در پی این حادثه با حضور 
آتش نشــانان و نجاتگران ایســتگاه های ۵۰ و ۳۶ در محل، 
امدادرســانی الزم به مجروحان و محبوســان این ســانحه 
رانندگی ارائه شــد و سه نفر شــامل یک آقا و دو خانم که 
دچار جراحت هایی شــده بودند پس از رهاسازی از البه الی 
آهن پاره های خودروها توســط آتش نشــانان تحویل عوامل 

اورژانس شدند.

مدیرکل استاندارد خراسان شمالی خبر داد
جمع آوری 2۵۰ کاالی بدون عالمت •

ایسنا- مدیرکل استاندارد 
خراسان شمالی گفت: در 
راستای بازرسی از صنوف، 
فروشگاه ها و مراکز توزیع 
و عرضه استان به منظور 
از  اجرای طــرح طاهــا، 
ابتدای سال جاری تاکنون 
تعداد ۲۵۰ فراورده بدون عالمت استاندارد، فاقد کد ۱۰ رقمی 
و یا مشکوک به جعل عالمت استاندارد، شناسایی، توقیف و 

جمع آوری شد.
فهیمه مهمان نواز اظهار کرد: از ابتدای ســال جاری بیش از 
۳هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی و نمونه برداری توسط کارشناسان 
این اداره کل از مراکز عرضه و توزیع کاال در راســتای اجرای 

طرح طاها، انجام شده است.
وی افزود: تولیدکنندگان ملزم به درج دقیق مشــخصات از 
جملــه آدرس محل تولید روی محصــوالت و فراورده های 
مشمول استاندارد اجباری هستند درغیر این صورت تخلف 

محسوب و به توقیف کاال منجر می شود .
مهمان نواز تأکید کرد: کاالهای بدون عالمت استاندارد کشف 
شده شامل فراورده های مایع سفیدکننده، تن ماهی، دستمال 
کاغذی، دستمال توالت، شــیرآالت بهداشتی، چای، روغن 
موتورخودرو، وایر شمع، شناور کولر، سیم برق، نمک خوراکی، 

پروتئین سویا و... است.
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ایسنا: مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی 
خراسان شمالی گفت: سه جایگاه عرضه سوخت در استان به 

علت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی پلمب شدند.
علیرضا نوروزیان اظهار کــرد: یکی از عوامل انتقال ویروس و 
ســرایت کرونا از طریق نازل های جایگاه های عرضه سوخت 

است.
وی بیان کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور، بازرسان 
بهداشــت محیط و حرفه ای با هدف پیشگیری از شیوع این 
ویروس، ۷۳۵ مورد بازدید از جایگاه های عرضه سوخت استان 
داشــتند.نوروزیان میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی در 
جایگاه های عرضه ســوخت را ۶۲ درصد عنوان کرد و گفت: 
در بازدیدهایی که تاکنون انجام شده، سه جایگاه در استان به 

دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی پلمب شدند.
وی با اشاره به اینکه جایگاه های سوخت یکی از پرخطرترین 
مکان های ابتال به ویروس کرونا هستند، افزود: رانندگان باید از 
تماس مستقیم با دسته نازل در جایگاه سوخت خودداری کنند 
و با اســتفاده از دستکش یکبار مصرف اقدام به سوخت گیری 
کرده و پس از انجام سوخت گیری، دستکش یکبار مصرف را 

سریعاً در کیسه پالستیکی و یا در سطل زباله بیندازند و سپس 
بدون دستکش کارت سوخت را از دستگاه بردارند.

وی عنوان کرد: یکی از نکات ایمنی برای پیشــگیری از ابتال 
بــه ویروس کرونا، حفاظت ایمنــی ارائه دهندگان خدمت در 
جایگاه های ســوخت گیری اســت، بنابراین افراد شــاغل در 
جایگاه ها به منظور رعایت پروتکل های بهداشــتی، عملیات 
سوخت گیری را خود انجام دهند تا از هرگونه تماس مردم با  

نازل های سوخت جلوگیری شود.
نوروزیان ادامه داد: رانندگانی که اقدام به سوخت گیری خودرو 
می کنند باید از ماسک و دستکش یکبار مصرف استفاده کنند.

وی خاطرنشــان کرد: اگر فردی دستکش در جایگاه سوخت 
همراهش نبود برای برداشــتن نازل سوخت گیری از دستمال 
کاغذی اســتفاده کند و در طول حضور در پمپ بنزین و پس 
از آن به هیچ وجه دســت به صــورت نزند و در اولین فرصت 
ممکن پس از اتمام سوخت گیری دست ها را به مدت ۳۰ ثانیه 
با آب و صابون شسته و یا از مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل 

استفاده کند.
وی با بیان اینکه رانندگان نباید کارت بانکی را به اپراتور پمپ 
بنزین بدهند، گفت: آن ها باید خود اقدام به کشــیدن کارت 

کرده و از اپراتور بخواهند رمز آن ها را وارد کند.
وی خاطرنشان کرد: جایگاه های عرضه سوخت به دلیل حضور 
رانندگان و مســافران از شهرهای مختلف، یکی از مکان هایی 
است که امکان ابتال به بیماری کرونا در آن ها بسیار باالست و 
رعایت اصول بهداشتی توسط رانندگان و اپراتورها، نقش مهمی 

در کاهش شیوع ویروس دارد.

به دلیل بی توجهی به شیوع کرونا انجام شد

پلمب سه جایگاه عرضه سوخت در خراسان شمالی

رد حاشیهرد حاشیه

نوع دوستی نوع دوستی 

ایرنا: رئیــس اداره اوقــاف و امور خیریه 
گناباد از توزیع ۷۷۰ بسته معیشتی و مواد 
غذایی در مجمــوع به ارزش یک میلیارد و 
۹۲۵ هــزار ریال از ابتدای امســال تاکنون 
به آســیب دیدگان کرونا و افراد محروم این 
شهرســتان خبر داد.حجت االسالم حسن 
تقوی مند افزود: این بسته های معیشتی هر 
کدام به ارزش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در 
قالب رزمایش مواسات و همدلی با همکاری 
خیران و مؤسســه های خیریــه بین افراد 
آســیب دیده از کرونا توزیع شد.وی اجرای 
نیات واقفان بــه ارزش ۱۶ میلیارد و ۷۹۵ 
میلیون ریال در موضوعات مذهبی، خیریه، 
مساجد و بقاع متبرکه را از دیگر اقدام های 
این اداره در ۶ ماه نخست امسال ذکر کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گناباد گفت: 
احداث مرحله دوم نیروگاه خورشیدی مرقد 
بهلول گنابادی بــه ظرفیت ۵۰ کیلووات و 
ساخت دو عدد گلدسته در محل این مرقد، 
نماسازی، ساماندهی و یکسان سازی قبور، 
تعویض درهای ورودی امامزاده سیدمحمد 
عابد)ع( کاخک، آغاز ســاخت بارگاه جدید 
در امامزاده یحیی بن جعفر)ع( کمر زیارت 

گناباد و تنظیم و تجدید قرارداد اجاره هزار 
و ۴۱۴ رقبــه موقوفه شــامل آب و اراضی، 
سنددار کردن ۵۹۶ رقبه و تبدیل ۷۲ سند 
دفترچه ای آن ها بــه تک برگی، همچنین 
تنظیم ۳۰ فقره دادخواســت برای دفاع از 
حقوق موقوفات از دیگر اقدام های این اداره 
طی همین مدت است.تقوی مند افزود: یک 
میلیــارد و ۴۷۰ میلیون ریال برای الیروبی 
قنوات دلویی، کمالی قــوژد، کالت، قصبه 
شهر، خشــویی، روچی، دیزآباد و کالته نو 
از محل عایدات موقوفات طی امسال هزینه 
شــد.وی از تحقق ۱۲ وقف جدید و رشــد 
۱۰ درصدی تعداد موقوفات جدید طی یک 
سال گذشته در گناباد خبر داد و مهم ترین 
نیــات این موقوفه ها را رســیدگی به ایتام، 
مساجد و عزاداری های محرم و صفر ذکر کرد.

در قالب رزمایش مواسات و همدلی صورت گرفت

توزیع حدود 2 میلیارد ریال بسته معیشتی در گناباد 

گالهیگالهی

مهــر: جمعــی از قبول شــدگان آزمون 
اســتخدامی آتش نشانی خراسان شمالی با 
تجمع در مقابل استانداری نسبت به ابطال 
آزمون اعتراض کرده و خواهان تعیین تکلیف 

این موضوع شدند.
 شــنبه گذشته تعدادی از قبول شدگان در 
آزمون اســتخدامی آتش نشانی نسبت به 
بالتکلیفی و پاسخ های متناقض مسئوالن 
مقابل اســتانداری خراسان شمالی تجمع 
کردند. تجمع کنندگان خواهان تعیین تکلیف 

دقیق و فوری آزمون استخدامی بودند.
حمیــد عرب، مدیرکل دفتر امور شــهری 
و شــوراهای اســتانداری خراسان شمالی 
در این خصــوص اظهار کرد: مقدمات الزم 
بــرای برگزاری آزمون عملی اســتخدامی 
آتش نشــانی در اســتان بــه زودی فراهم 
می شــود. وی افزود: آزمون علمی و عملی 
استخدامی آتش نشانی سال گذشته برگزار 
و اسامی قبول شــدگان اعالم شد. عرب با 
بیان این موضوع که برخی از کســانی که 
در آزمون قبول نشــدند بــه دیوان عدالت 
اداری در خصوص نحوه برگزاری این آزمون 
اعتراض داشتند، گفت: پس از بررسی های 

الزم رأی دیوان عدالت اداری صادر شد که 
نتیجه آن برگزاری مجدد آزمون عملی بود.

مدیرکل دفتر امور شــهری و شــوراهای 
اســتانداری خراســان شــمالی ادامه داد: 
کمیته برگزاری آزمون اســتان موظف به 
رفــع ایرادهای مربوطه در دیــوان عدالت 
اداری است و همچنین برای برگزاری این 
آزمون باید مجوزی از ستاد استانی مدیریت 

بیماری کرونا داشته باشیم.
وی در انتهــا بــا بیان اینکــه ۱۵۰ نفر از 
قبول شدگان مرحله اول علمی باید بار دیگر 
در آزمون عملی شــرکت کنند، گفت: یک 
هفته تا ۱۰ روز آینــده مقدمات برگزاری 
آزمون فراهم می شود و قبول شدگان مرحله 
قبل باید بداننــد این رأی خارج از تصمیم 

استان است.

استانداری خراسان شمالی از برگزاری مجدد امتحان خبر داد
تجمع اعتراضی قبول شدگان آزمون استخدامی آتش نشانی 
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 ساخت 5هزار واحد مسکونی•
 برای محرومان در فارس 

ســپاه  فرمانده  فارس: 
گفت:  فارس  استان  فجر 
ســاخت ۵ هــزار واحد 
مسکونی و تأمین ۵ هزار 
جهیزیه و نوشت افزار برای 
دانش آمــوزان محروم در 
دستور کار قرار گرفته است.

 ســردار بوعلــی با بیان اینکه ســپاه فجر متعهــد به تأمین 
۵0 درصد ســهم مشارکت خود در ســاخت مسکن، تأمین 
جهیزیه و نوشــت افزار دانش آموزان محروم شده است، گفت: 
مشــارکت با کمیته امداد فارس در جذب حامی، کمک های 
مردمی و جمع آوری نذورات از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

طرح برق امید در هرمزگان آغاز شد•
مدیرعامل  بندرعباس: 
شرکت توزیع نیروی برق 
هرمــزگان گفــت: طرح 
امید ویژه مشترکان  برق 
کم مصرف برق خانگی در 

استان آغاز شد.
هاجــر عبــدی در جمع 

خبرنگاران افزود: براســاس آخرین محاســبه، حدود ۲0 درصد 
مشترکان خانگی کم مصرف هستند که هزینه برق آن ها از این 

ماه )آبان( رایگان محاسبه می شود.
وی با اشاره به اینکه هزینه برق مصرفی در هرمزگان شامل 
تعرفه تابستان و زمستان است، افزود: در این طرح مشترکانی 
که در تعرفه تابســتان کمتر از ۴00 کیلــووات و در تعرفه 
زمســتان کمتر از ۸0 کیلووات برق مصــرف کنند، در رده 
مشــترکان کم مصرف قرار گرفته و قبض برق آن ها رایگان 

محاسبه می شود.

 3 هزار و ۶۰۰ بسته معیشتی •
در کرج توزیع شد
کرج: رئیــس اداره اوقاف 
و امــور خیریــه کــرج 
دهه  با  همزمــان  گفت: 
وقــف و هفتمین مرحله 
کمک های مؤمنانه، 3هزار 
و ۶00 بســته معیشتی 
در قالب طرح »احســان 

ماندگار« بین نیازمندان و محرومان این شهرستان توزیع شد.
مصطفی حمزه زاده افزود: در آخرین روز از دهه وقف، ۱۶۵ بسته 

از این کمک ها در بخش آسارا بین محرومان منطقه توزیع شد.
وی با بیان اینکه بسته های توزیع شده از محل درآمد موقوفات 
بخش آســارا تهیه شــد، اظهار کرد: در این ایــام ضمن توزیع 
بســته های کمک مؤمنانه، ۱۵ هزار پرس غذای گرم هم طبخ و 

توزیع شد.

برقراری مجدد پروازهای ترکیه از تبریز•
شــرقی:  آذربایجان 
مدیــرکل فرودگاه هــای 
از  شــرقی  آذربایجــان 
پروازهای  مجدد  برقراری 
ایــن فرودگاه در مســیر 
تبریــز-  اســتانبول- 
شرکت  توسط  استانبول 
هواپیمایی ترکیش خبر داد.

رامین آذری گفت: این پرواز روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه 
هر هفته در مســیر اســتانبول به تبریز 00:0۵ بامداد و تبریز- 

استانبول ساعت 03:0۵ بامداد )به وقت ایران( انجام می شود.
وی افزود: این پرواز توسط شرکت هواپیمایی ترکیش صورت 
می گیــرد و تمام موازین بهداشــتی و پروتکل های مربوط به 
مقابله با ویروس کرونا و فاصله گذاری اجتماعی به دقت رعایت 

می شود.

 برگزاری مراسم ترحیم •
در قزوین اقدامی ضدامنیتی است

قزوین: اســتاندار قزوین 
مراســم  برگزاری  گفت: 
ترحیــم در این شــرایط 
اقدامی ضدامنیتی است، 
از دادستان انتظار داریم با 
افرادی که این موضوع را 
رعایت نمی کنند و مراسم 

برگزار می کنند به صورت قضایی برخورد شود.
هدایت اهلل جمالی پور افزود: رعایت پروتکل های بهداشــتی 
و قرنطینه شدن کار سختی نیســت این ها مسائل پیش پا 
افتاده ای اســت که باید مردم رعایت کنند، همچنین باید با 
افرادی که مسائل بهداشــتی را رعایت نمی کنند به صورت 
جدی برخورد شود، اگر بازرسان دو بار به ما اطالع دادند که 
صنفــی پروتکل ها را رعایت نمی کند باید به صورت جدی با 

آن صنف برخورد شود.

اماکن گردشگری فارس تعطیل شد•
عمومی  روابــط  فارس: 
اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 
اســتان فارس از تعطیل 
اماکن  تمامــی  شــدن 
گردشگری زیر نظارت این 
اداره با هدف قطع زنجیره 

انتقال کرونا خبر داد.
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان فارس در خبری اعالم کرد براساس مصوبه ستاد استانی 
مقابله با بیماری کرونا، اماکن فرهنگی - تاریخی این اســتان از 

چهارم تا نهم آبان تعطیل است.
 براســاس این خبــر آرامگاه هــای حافظ و ســعدی، موزه های 
هفت تنان، پارس، گرمابه حمام وکیل و ارگ کریمخانی شامل 

این تعطیلی شده اند.

 توزیع 2 هزار تبلت •
بین دانش آموزان آذربایجان شرقی 

شــرقی:  آذربایجان 
مشــارکت های  معــاون 
مردمی کمیته امداد امام 
آذربایجان  خمینــی)ره( 
شرقی گفت: با مشارکت 
خیران، بــرای حمایت از 
خانواده های  دانش آموزان 

زیر پوشش، ۲ هزار عدد تبلت تا پایان آبان توزیع می شود.
یونس فاتــح در جمع خبرنگاران اظهار کــرد: مردم نیکوکار و 
خیر اســتان از ابتدای سال ۱۱۲ میلیارد تومان برای حمایت از 
خانواده های نیازمند کمک کرده اند. وی افزود: ۵3 میلیارد تومان 
از این کمک ها در قالب زکات، صدقات، اکرام و ایتام و ۵۶ میلیارد 

ریال از طریق مراکز نیکوکاری جمع آوری شده است.

خرید و فروش مسکن ملی ممنوع است•
اردبیل: مدیرکل راه و شهرســازی استان اردبیل گفت: خرید و 
فروش مسکن ملی ممنوع بوده و مردم باید نسبت به این موضوع 

آگاه باشند.
محبوب حیدری عنوان کرد: در حال حاضر محل واحدی که به 
متقاضیان اختصاص می یابد، مشخص نشده و کسی نمی تواند 

سهمیه ثبت نامی خود را بفروشد. 
وی بیــان کرد: خرید و فروش ایــن واحدها پس از واگذاری نیز 
ممنوع بوده و از آنجایی کــه این واحدها با حمایت دولت برای 
افراد کم درآمد ساخته می شود، مختص خود فرد ثبت نام کننده 

خواهد بود.

 تلف شدن ماهیان رودخانه دز •
به دالیل نامشخص

دزفول: تعدادی از ماهیان 
رودخانه دز پــس از پل 
غدیــر دزفول بــه دالیل 

نامشخص تلف شدند.
استادچینی گر،  مصطفی 
حفاظــت  اداره  رئیــس 
محیط زیست شهرستان 
دزفول اظهار کرد: در نقاطی از رودخانه دز تعدادی از ماهیان تلف 

شدند که علت های مختلفی می تواند داشته باشد.
وی افزود: کاهش نزوالت و بارندگی، برداشت آب و کاهش دبی 

رودخانه ممکن است موجب تلف شدن ماهیان و آبزیان شود. 
وی ادامه داد: امکان دارد به علت کاهش آب تعدادی از ماهیان و 
آبزیان در چاله های بستر رودخانه دز باقی بمانند و ارتباط آن ها 
با آب رودخانه قطع شود که این موضوع موجب تبخیر و کاهش 

اکسیژن و کیفیت آب می شود.

 دستگیری مشموالن غایب •
در دستور کار قرار گرفت

کرمان: فرمانده انتظامی اســتان کرمان با بیــان اینکه برای 
مشــموالن غایب خدمت سربازی پیامک ارسال می شود، گفت: 
این افراد در مراکز انتظامی و به پشتوانه مراجع قضایی دستگیر و 

به خدمت سربازی فرستاده می شوند.
سردار عبدالرضا ناظری بیان کرد: از سربازان و مشموالن وظیفه 
که تاکنــون به دالیل مختلف از جمله مشــکالت اقتصادی به 
خدمت اعزام نشده اند درخواست می شود هرچه سریع تر نسبت 
به اعزام اقدام کنند. وی افزود: بخشــیده شــدن اضافه خدمت، 
سنوات، تغییر طول دوران خدمت و یکماهه شدن دوره آموزشی، 

تسهیالت افرادی است که نسبت به اعزام تعجیل کنند.

 دورکاری 5۰ درصدی کارکنان دولت •
در تهران ابالغ شد

تهران: اســتاندار تهران 
 ۵0 دورکاری  گفــت: 
درصــدی کارکنان دولت 
ابالغ شد و از روز دوشنبه 
تا پایان ماه  )پنجم آبان( 
جــاری در تمام اســتان 

اجرایی می شود.
انوشــیروان محســنی بندپی اظهار کرد: همــه وزارتخانه ها و 
دستگاه های اجرایی ملی مستقر در استان، دستگاه های اجرایی 
اســتانی، فرمانداری هــا، نهادهای عمومــی غیردولتی ازجمله 
شــهرداری ها، بانک های اســتان و دفاتر مرکزی شــرکت های 

خصوصی مشمول اجرای این مصوبه هستند.

در گفت وگو با قدس مطرح شد

کشاورزی سیستان نیاز به جراحی دارد
زاهدان: طرح ۴۶ هزار هکتار انتقال آب با لوله 
در دشت سیســتان در پی سفر هیئت دولت در 
ابتدای ســال ۹3 مصوب و با عنایت رهبر معظم 
انقالب بخش اول اعتبار ۵00 میلیون دالری آن از 
محل صندوق توسعه ملی تخصیص یافت و برای 

اجرا به وزارتخانه های کشاورزی و نیرو ابالغ شد.
این طرح که باهدف استفاده بهینه از آب به ویژه 
برای تأمین آب به منظور اجرای کشت های خارج 
فصل در دســتور کار قرار گرفت، بنا بود در دوره 
خشکسالی نقش فرشته نجات را برای سیستان 

بازی کند.
اگرچه مســئوالن اظهار می کنند بــا اجرای این 
طرح می توان موجب رونق کشــاورزی شــد، اما 
افراد محلی معتقدند بسیاری از نکات و مالحظات 
اجتماعی در این طرح لحاظ نشده است و بخشی 
از این مشکالت و درد دل ها توسط اهالی سیستان 
در سفر رئیس مجلس به این منطقه سرباز کرد و 

مورد انتقاد بسیاری از اهالی قرار گرفت.

مردم چه می گویند؟س
علی زینلی یکی از کشــاورزان منطقه در همین 
زمینه به خبرنگار ما می گوید: متأسفانه هر طرحی 
که در این استان تاکنون پیاده سازی شده بدون 
توجه به نظرات و خواسته های مردم محلی بوده 

است.
وی بابیان اینکه متأسفانه بسیاری از نهرهای سنتی 
با این طرح تخریب شــد و زمین های کشاورزی 
فراوانی هم پس از گودبرداری برای نصب لوله ها 
تسطیح نشد، بیان می کند: قرار شد تنها به نیمی 
از زمین های تحت اختیــارم آب اختصاص یابد، 
بنابراین تکلیف نیمی دیگر از اراضی قابل کشت 

من بالتکلیف است.
وی با اشــاره به اینکه آب در برخی حوضچه های 
تقسیم، پایین تر از زمین قرار داشته و حاال برای 
بردن سر زمین دوباره مجبور به لوله کشی و پمپاژ 
مجدد هستیم، بیان می کند: مجری طرح حتی 
پستی وبلندی اراضی و شیب زمین ها را به درستی 
مصاحبه نکرده است و حاال بسیاری از حوضچه ها 

پایین تر از زمین قرار گرفتند!

نکاتی که دیده نشدهس
دکتر حســین سرگزی از کارشناسان اداره منابع 
طبیعی سیستان و بلوچستان و مدیر پروژه ملی 
احیای هامون در گفت وگو با قدس اظهار می کند: 

لزوم نگاه به آینده در این طرح خیلی مهم است.

وی عنــوان می کند: مشــاور 
حقابه  موضوع  فقط  راهبردی 
را دیده و هیچ راهبردی برای 
سناریوی کم آبی در نظر نگرفته 
و برای اراضی خارج از طرح نگاه 

قابل توجهی نداشته است.
این کارشــناس با اشــاره به 
اینکــه از حــدود یــک هزار 
روستای سیستان حدود ۷00 
طرح  شده اند،  مشمول  روستا 
خاطرنشان می کند: در کلیات 
 این طــرح مقرر بــود تعداد 
۷0 هزار خانوار روســتایی از 
آب سهمیه ای برخوردار شوند، 
حالت  خوشبینانه ترین  در  اما 

این طرح افزون بر ۵۵ هزار خانواده کشــاورز زیر 
پوشش قرار می گیرند.

وی بابیان اینکه ابهامات بسیاری در حقابه افراد 
در این طرح وجود دارد، می افزاید: در حال حاضر 
معلوم نیست تکلیف آن هایی که مهاجرت کرده اند 
و رفته اند چه می شود؟ آن هایی که غایب بودند و 
در منطقه نیستند و یا آن هایی که سند محضری 

ندارند سهم آن ها در این طرح چه می شود؟

تجدیدنظر در کاشتس
وی با اشــاره بــه اینکه افزون بــر ۸۵0 میلیون 

دالر بــرای اجــرای این طرح 
ســرمایه گذاری شــده است، 
بیان می کنــد: به نظرم پیش 
از رهاســازی آب در دشــت 
سیستان باید یک تجدیدنظر 
جدی در نحوه کاشت محصول 
و شــیوه مدیریــت دشــت 

سیستان انجام می پذیرفت.
سرگزی بابیان اینکه کشاورزی 
در دشت سیستان نیازمند یک 
جراحی بود، اذعان می کند: باید 
برای استفاده بهینه از این آب 
یکپارچگی  به  نسبت  حداقل 
اراضی و یا الزام به رعایت الگوی 

کشت واحد اقدام می شد.
وی بــا تأکید بر این موضوع که نظام بهره برداری 
این طرح نیز نامشــخص است، ادامه می دهد: به 
نظر باید یک سازمان به عنوان مدیر بهره برداری 
بــرای این طرح تعریف شــود، زیــرا این طرح 
هزینه های بسیار سنگینی ازجمله هزینه مصرف 
برق، نگهداری حوضچه ها، سیســتم توزیع آب و 
ســایر مدیریت ها را می طلبد که برآورد می شود 
رقم این هزینه به بیش از ۵0 میلیارد تومان نیز 
برسد، اما این در حالی است که این هزینه ها در 

اعتبار هیچ دستگاهی دید نشده است.
وی بابیــان اینکــه اگرچه بناســت هزینه های 

نگهداری این طرح از محــل درآمد بهره برداران 
اخذ و پوشــش داده شــود، اما واقعیت این است 
کشــاورزی که افزون بر ۱0 سال موفق به کشت 
در زمین خود نشده چگونه حاضر است و می تواند 
از عهــده پرداخت هزینه های این طرح بربیاید و 
یا کدام ســازمان متولی دریافت و اهرم اجرایی 

دریافت هزینه هاست؟ 

ایراد ها رفع می شودس
تمامی این مشکالت و سؤاالت در حالی در ذهن 
کشاورزان سیســتان بدون پاسخ مانده است که 
محمدعلی نیکبخت، رئیس جهاد کشاورزی استان 
سیستان و بلوچستان و مشاور اجتماعی مجری 
طرح اطمینان خاطر می دهد که تمام دغدغه های 

کشاورزان در این طرح دیده  شده است.
وی بابیان اینکه البته طرح بدون ایراد نیست، توضیح 
می دهد: باید اجازه داد کار همین طور که پیش 
می رود به تدریج تست شود تا ایرادها هم رفع شود.

وی در خصــوص اینکه اگر بــه مجریان فرصت 
دهیم این کار به خوبی تمام می شــود، می افزاید: 
مجری و مشــاور راهبردی باید پاسخگو باشند و 
ازآنجاکه پیمانکاران ضمانت اجرایی دادند، بنابراین 
هر ایرادی داشته باشد موظف به رفع آن هستند.

نیکبخت البته به این موضوع نیز اعتراف می کند 
که قرار نیست این طرح با ۴00 میلیون مترمکعب 

آب تمامی زمین های سیستان را زیر کشت ببرد!

 پیش از رهاسازی 
آب در دشت 

سیستان باید یک 
تجدیدنظر جدی 

در نحوه کاشت 
محصول و شیوه 

مدیریت دشت 
سیستان انجام 

می پذیرفت
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آذربایجان شــرقی: اصابت گلوله های جنگی و خمپاره های 
سرگردان ناشی از درگیری های قره باغ به روستاهای مرزی ایران 
گرچه در زمره اتفاقات نادر و اســتثنایی است، اما حاال که تعداد 
برخورد این راکت های جنگی به بیش از ۵0 عدد و خرابی برخی 
واحدهای مسکونی منجر شده به یکی از دغدغه های اصلی مردم 
شهرستان خداآفرین و روستانشینان حاشیه قره باغ تبدیل  شده 

است. 
باوجوداینکه امنیت مرزنشینان با حضور نیروهای مرزبانی در پشت 
مرزهای جغرافیایی و نظامی تأمین می شود و مسئوالن نیز بر آن 
مهر تأیید می زنند، اما به نظر می رسد گلوله های متخاصم مرز و 
حدی نشناخته و تاکنون افزون بر ۵0 بار نقض حریم کرده و خواب 

را از چشمان مردمان مرزی گرفته اند.
خسارت های مالی وارده به برخی روستاییان که تاکنون با تخریب 
واحدهای مســکونی آن ها همراه بوده حال دادســتان عمومی و 
انقالب شهرســتان خداآفرین را بر آن  داشته تا مطالبات مردم 

زیان دیده در این جنگ را پیگیری کند.

خسارت ۳۲ واحد مسکونی س
در همین حال فرماندار خداآفرین بابیان اینکه در درگیری های ماه 
گذشــته تاکنون بیش از ۵0 راکت جنگی به اراضی و روستاهای 

این شهرستان اصابت کرده است، اظهار کرد: متأسفانه تعداد 3۲ 
واحد مســکونی در جریان جنگ قره باغ در روستاهای خداآفرین 

خسارت دیدند.
امیری راد با اشاره به خسارت راکت ها و خمپاره های سرگردان ناشی 
از جنگ قره باغ به برخی روســتاها و مزارع کشاورزی شهرستان 
خداآفرین گفت: به بار آمدن خســارت از ناحیه اصابت راکت ها 
و خمپاره های ســرگردان در پی مناقشات جمهوری آذربایجان 
و ارمنســتان در منطقه   قره باغ اتفاقی نادر و اســتثنایی است.

وی افــزود: جبران خســارت های وارده به واحدهای مســکونی 

مرزنشــینان خداآفرینی را از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
پیگیر هستیم و از  دادســتان خداآفرین خواسته ایم تا به عنوان 
مدعی العموم از طریق مقامات باالدستی موضوع جبران خسارت 

را از کشورهای طرفین پیگیری شود.

تخریب کامل دو واحد مسکونیس
فرماندار خداآفرین بابیان اینکه جبران خسارت های جنگ قره باغ 
در خداآفرین را از طریق شورای تأمین آذربایجان شرقی و کشور 
پیگیری می کنیم، گفت: از ســه جهت پیگیر جبران خسارت ها 
هستیم؛ البته اولویت اولمان حل مشکالت دو خانواده ای است که 
واحد مسکونی آن ها بر اثر اصابت راکت های جنگی از آن سوی مرز 

به طور کامل تخریب  شده است.
امیری راد گفت: در گزارش های اولیه دو واحد مسکونی تخریب 
 شــده اند و مابقی خسارت های جزئی داشته اند و هنوز در گزارش 
اولیه ارزش ریالی خسارت ها را برآورد نکرده ایم و نیاز است با اکیپ 
کارشناسی میزان خسارت جنگ قره باغ در روستاهای خداآفرین 
مشخص شود. وی گفت:  تاکنون 3۲ واحد مسکونی بر اثر اصابت 
راکت های سرگردان از جنگ قره باغ در خدا آفرین خسارت دیده اند 
و به بخشــی از اراضی کشــاورزی و خودروهای مرزنشینان نیز 

خسارت هایی وارد شده است.

در حاشیه جنگ قره باغ 

گلوله های سرگردان به ۳۲ واحد مسکونی در مرز ایران خسارت زد

گزارشگزارش

7938zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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 7 ن   و ف ا   م ا ه   گ و ر ي ل
 8   ك ا ر د ك   ر م ز   ك ن د و
 9 ك   ر و ي   ت م ر ي ن   ا ي ز
 10 ا م   ش ا د ر و ا ن   س و ن ا
 11 ر س ت   ن ش ا ن ي   ت م ا ي ل
 12 ت ن و ر   ت ن ي   ك ل ن ل   م
 13 ا ن ت ي ك   ه   م ر ا د   م ع
 14 ب   ا ش ا م   ت ر ا ش   ب ل د
 15 ل ا ل ه و ا ژ گ و ن   ك ر خ ه

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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چیره شــده  اطالعات-  تجزیه وتحلیــل   -۱
۲- تفــاوت- نوعی شــیرینی که با شــیر و 
شــکر و کاکائو ساخته می شــود 3- صوت 
ندا- درحال کشــیدن- پیانیست و آهنگساز 
یونانی که آلبوم »حقیقــت لمس کردن« او 
 در ســال ۲0۱۱ عرضه شــد - ســتون بدن 
۴- مهم تر- الوان- گروه ۵- ظرف پالستیکي 
دهان گشــاد- پدر شعرفارســي ۶- وسایل- 
به پایان رســاندن- عرصه مســابقات بوکس 
۷- نام پســرانه وطني- آگاه شــده – پرسان 
 ۸- فصــل شــکوفایي- رســتوران فرنگي 
۹- تحیت- صحرایي وسیع در امریکا- گشاده 
 و بــاز ۱0- توانایــي- آب سیل آســا- خوب 
۱۱- روستایی زیبا بعد از منطقه نهارخوران 
گنبد – سوال کردن هم یکي از معاني آن است 
 ۱۲- مالیات- نام ماه ششم سال هخامنشي- بنان 
۱3- گوشــت آذري- اجازه نامه- پول کشور 
اژدها- ضمیرجمع ۱۴- منتخب- نام کوچک 
»گونزالس« بازیکن سال هاي پیش رئال مادرید 
۱۵- شیب- بازي رایانه اي ایراني که براساس 

اساطیرکهن کشورمان ساخته شد

۱- معبــر درون شــهري- نیــروگاه بادی 
بینالــود در ایــن منطقــه نیشــابور واقع 
شده اســت ۲- مقیمــان- پرچم هاســت 
و جمــع رایــت 3- برهنــه- خوابــگاه- 
پرحــرف- مخفــف اگــر ۴- لقبــي در 
ریســندگي- متصدي کتابخانــه- پاداش 
 ۵- عصاره و اسانس- توصیه داروي پزشکي 
۶- خســارت- ودیعه- رساناي جریان برق 
۷- ســم و زهر- نوعي پارچــه پیراهني- 
درخشــان تر ۸- درامان - مشــک خالص 
 ۹- رایــزن - آغــاز- صفت ســیب زمیني 
پــدر  نــام  کشــتي-  فرمــان   -۱0
ذلیل شــده   – زال  همســر   ،  رودابــه 
 ۱۱- ضربه آرام با انگشت دست به چیزي- فتح 
۱۲- صوت افسوس- بلندمرتبه- دستگاهي 
در موسیقي ســنتي ایراني ۱3- لنگه در- 
پادشاه- روزها- بي حال ۱۴- از مراحل اولیه 
بنا نهادن فونداســیون ساختماني- از انواع 
بسته بندي ۱۵- مسابقات حرفه اي فوتبال 

اسپانیا- معلق 

  عمودی  افقی
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