
یک مدافع سالمت دیگر به خیل شهدا پیوستسرباز مرزبان
در خراسان جنوبییادی از حمید لزگی، یکی از ۱۴ شهید مرزبانی 

هفت ســال از زمانــی که خبر شــهادتش را برای 
خانواده اش آوردند، می گذرد. ســرباز شهید »حمید 
لزگی«، یکــی از جوانان دلیر شــهرمان که هنگام 
خدمت ســربازی در منطقه مرزبانی سیســتان و 
بلوچستان در حمله اشــرار به شهادت رسید. او به 
همراه ۱۳هم خدمتی اش برای امنیت مرزها جانشان 

را از دست دادند. حاال چند ...

 »کاظــم احمــدی« کادر بیمارســتان شــهید 
اســتان  در  طبــس  ســیدمصطفی خمینی 
خراسان جنوبی بر اثر ابتال به بیماری کرونا به خیل 
شهدای سالمت پیوست. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند روز گذشته در پیامی شهادت مدافع سالمت 
استان خراسان جنوبی را تسلیت گفت و اعالم کرد: 

خبر شهادت همکار عزیزمان ...
.......صفحه ۳ .......صفحه 2 

سفره نانوایی های غیرمجاز جمع می شود
 بیانیه دانشجویان 

و حقوق دانان علیه اهانت به 
a ساحت مقدس پیامبر اسالم

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

مدیریت بازار پروتئین در خراسان 
قانون عرضه و تقاضا را متحیر کرد

گوشت هست 
ولی گران است!

مــرد میانســال خســته از کار روزانه ســخت که هنوز 
نفس هایش بوی ســیمان و آجر می دهــد مقابل قصابی 
ایســتاده و مبهوت اعداد و ارقام روی تابلو مقابلش است. 
او با دســتمزد یک روز کاری اش تنها یک کیلو گوشــت 
می تواند بخرد و یا با نزدیک به نیمی از دســتمزدش باید 
یک مرغ بخرد.قیمت ارزان تر چرخ کرده به تناسب قیمت 
گوشــت هم هر چند او را ترغیب به خرید مقداری از آن 
کرده اما خودش می گوید خودمــان می دانیم چرخ کرده 
واقعی باکیفیت را به این پول نمی دهند اما چاره ای نداریم. 
می رود تا شاید بتواند با باقیمانده پولش اندکی سیب زمینی 
و تخم مرغ بخرد.پیرزنی با دســتان لرزان چند اسکناس 
۱0 هزار تومانی را از البه الی دســتمال قدیمی اش روی 
پیشخوان قصابی می ریزد و از مرد قصاب می خواهد به ازای 
آن به او گوشــت بدهد و مرد قصاب پس از مرتب کردن و 
شمارش آن ها می گوید: مادرجان با ۳0 هزار تومان گوشت 
آنچنانی نمی توانی بخری. ولی به اصرار پیرزن تکه گوشتی 
را روی ترازو می گذارد که نزدیک به یک سوم وزن آن هم 
اســتخوان اســت و به او می دهد، پیرزن تنها سری تکان 

می دهد و از مغازه خارج می شود...

بررسی آمار برخورد با متخلفان بازار آرد و نان  مشهد 

.......صفحه 2 

مدیرکل تعزیرات حکومتی 
خراسان رضوی خبر داد

کشف 16/3 میلیارد 
تومان تخلف ارزی

 در پی اقدام اهانت آمیز نشریه فرانسوی به پیامبر اسالم)ص( و حمایت 
دولت و ریاست جمهوری کشور فرانسه دانشجویان بسیجی دانشگاه 
آزاد مشهد در محل مزار شهدای دانشگاه تجمع کردند. گفتنی است، 
در این تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی مشهد با قرائت بیانیه ای 
به موضع گیری علیه اهانت به ســاحت مقدس پیامبر عظیم الشــأن 
اسالم )ص( توسط دولت شیطانی فرانسه پرداختند. در این بیانیه آمده 

است: می خواهند نور خدا را با دهان خود ...

مدیــرکل تعزیرات حکومتی خراســان رضوی از برخورد قاطع با 
متخلفان حوزه آرد و نان خبر داد و عنوان کرد: در این زمینه برای 
متخلفان بیش از ۳6 میلیارد ریال جریمه صادر شــده و در حوزه 

س.......صفحه ۳ تخلفات ارزی و در مدت ...
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پنجشنبه  8 آبان 1399

  12 ربیع االول 1442 
 29 اکتبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9378  
 ویژه نامه 3757 
+ صفحه »میهن« 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن مهر کارکنان بیمارستان دکتر شیخ   تاریخ انتشار: 1399/08/08

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر کارکنان بیمارستان دکتر شیخ در 
روز پنجشنبه مورخ 99/08/22 رأس ساعت 13 در محل دفتر تعاونی مسکن واقع در خیابان شهید اسدا    هلل زاده

 پالک 80 برگزار می شود اعضای متقاضی نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از ساعت 9 الی 13 روزهای 
فرد به محل دفتر شرکت مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای 
ف��رد نماینده ص��ادر گردد که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و هر ش��خص غیرعضو 

تنها یک رأی خواهد بود.
دستورجلسه:

1- تصویب صورت های مالی سال 1397 و 1398 پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی.
4- تصمیم گیری در خصوص اعضایی که به  تعهدات خود عمل ننموده اند مطابق با بند 2 ماده 17 اساسنامه ضمنًا 
داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرس��ی ش��رکت موظفند از تاریخ انتش��ار این آگهی حداکثر به مدت یک 

هفته جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.
99 هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر کارکنان بیمارستان دکتر شیخ 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت سوم( شرکت تعاونی مسکن مهر 

کارکنان بیمارستان دکتر شیخ
 تاریخ انتشار: 1399/08/08

 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت 
تعاونی مسکن مهر کارکنان بیمارستان دکتر شیخ 
روز پنجشنبه مورخ 99/08/22 رأس ساعت 12 در 
محل دفتر تعاونی مس��کن واقع در خیابان ش��هید 

اسدا...زاده پالک 80 برگزار می شود.
اعض��ای متقاضی نمایندگی به هم��راه وکیل مورد 
نظر باید از س��اعت 9 الی 13 روزهای فرد به محل 
دفتر شرکت مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های 
مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای 
فرد نماینده صادر گردد که در این صورت تعداد 
آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص 

غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.
دستورجلسه:

تصمیم گی��ری در خص��وص تمدید م��دت فعالیت 
شرکت )موضوع ماده 5 اساسنامه(

 هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر کارکنان 
بیمارستان دکتر شیخ  99
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ش��رکت تعاونی فوق الذکر راس ساعت 9صبح روز چهارش��نبه مورخ 1399/8/21 در محل بلوار 
قرنی چهارراه مجد مجتمع فروردین طبقه س��وم پالک 302 دفتر کفاش��ان با دستور جلسه ذیل 
تشکیل میگردد. از کلیه اعضای محترمی که تاکنون با شرکت تعاونی تسویه ننموده اند دعوت 
میشود با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 

این جلسه حضور بهم میرسانند.
دستور جلسه:

1-گزارش عملکرد هیات تصفیه در خصوص اقدامات انجام شده در جهت تسویه امور شرکت
2-تصویب تمدید مدت تصفیه برای ادامه کار تا ختم تصفیه

3-تصویب ابقا و تمدید مدت تصدی اعضاء هیات تصفیه و ناظر تصفیه
یادآوری: آن دس��ته ازاعضای محترمی که با ش��رکت تسویه حس��اب ننموده اند و امکان حضور 
آنها در جلسه مجمع مقدور نمیباشد می توانند حق رای خودرابه فرد دیگری واگذار نمایند در 
اینصورت هر عضو عالوه بر رای خود حداکثر تا سه رای با وکالت و غیر عضوفقط یک رای وکالتی 
می تواند داشته باشد هر یک از اعضا که تاکنون با شرکت تعاونی تسویه ننموده اند می توانند 
جهت اخذ ورقه ورود به جلس��ه مجمع و اعطای وکالت به همراه نماینده خود با داش��تن مدارک 

شناسایی معتبر در تاریخ 1399/8/19 از ساعت 9 الی 13 به فوق الذکرمراجعه نمایند 
شرکت تعاونی منحله در حال تصفیه کفاشان مشهد

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت تعاونی منحله صاحبان حرفه و تولیدی صنف کفاشان خراسان رضوی مشهد

 جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت دوم ( 
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بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت و 
ی��ا نمایندگان قانون��ی آنان دعوت میش��ود تا 
درجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
ش��رکت که در س��اعت 13 روز بیستم آبان ماه 
ج��اری ) 1399/08/20 ( در مح��ل مرک��ز اصلی 
شرکت واقع در مشهد- خیابان احمدآباد-سه 
راه راهنمایی- ساختمان میالد تشکیل میشود 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-انتخاب مدیران و بازرسان
هیئت مدیره2- تعیین روزنامه 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت کلسیت میالد ) سهامی خاص ( به 

شماره ثبت 20927 
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 جلس��ه مجم��ع راس س��اعت 14 م��ورخ  
1399/08/21  روز چهارش��نبه در مح��ل 
شرکت تعاونی مصرف برگزار می گردد . از 
کلیه اعضاء محترم دعوت میشود درجلسه 
مذک��ور حض��ور به��م رس��انند . همچنین 
اعضائیکه تمایل به کاندیداتوری در سمت 
هیات مدیره و بازرسی را دارند می توانند 
بر اساس ماده 49 اساسنامه همه روزه تا 
48 س��اعت قبل از تشکیل مجمع تقاضای 

کتبی خود را به فروشگاه ارسال نمایند .
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد :

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2-تصویب صورتهای مالی سال 1397 و 1398

3-تصویب بودجه سال 1399 
4-انتخاب هیات مدیره و  بازرس 
هیئت مدیره تعاونی مصرف 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت دوم ) بطورفوق العاده( شرکت تعاونی مصرف 

مخابرات مشهد به شماره ثبت 1740 
و شناسه ملی  10380152580
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده  شرکت نوین زعفران  ) سهامی خاص (
به شماره ثبت 7355 و شناسه ملی  10380231552

بدینوسیله از کلیه س��هامداران شرکت دعوت 
می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده  مورخه 99/08/18 درس��اعت 12 ظهر 
واقع در ش��هرک صنعتی توس ، فاز دوم ، نبش 

اندیشه 6 ، شماره 306 حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید  
2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی به طور فوق العاده می باشد. 
هیئت مدیره شرکت  ,ع

؟؟
؟؟
؟



مدیریت بازار پروتئین در خراسان قانون عرضه و تقاضا را متحیر کرد

گوشت هست ولی گران است!
قدس: مرد میانسال خسته از کار روزانه سخت 
که هنوز نفس هایش بوی سیمان و آجر می دهد 
مقابل قصابی ایستاده و مبهوت اعداد و ارقام روی 
تابلو مقابلش است. او با دستمزد یک روز کاری اش 
تنها یک کیلو گوشت می تواند بخرد و یا با نزدیک 

به نیمی از دستمزدش باید یک مرغ بخرد.
قیمت ارزان چرخ کرده به تناسب قیمت گوشت 
هم هــر چند او را ترغیب به خریــد مقداری از 
آن کرده اما خودش می گوید خودمان می دانیم 
چرخ کرده واقعی باکیفیت را به این پول نمی دهند 
امــا چاره ای نداریــم. می رود تا شــاید بتواند با 
باقیمانده پولش اندکی سیب زمینی و تخم مرغ 

بخرد.
 پیرزنــی بــا دســتان لــرزان چند اســکناس
10 هزار تومانی را از البه الی دستمال قدیمی اش 
روی پیشــخوان قصابی می ریزد و از مرد قصاب 
می خواهد به ازای آن به او گوشــت بدهد و مرد 
قصاب پــس از مرتب کردن و شــمارش آن ها 
می گویــد: مادرجان با 30 هزار تومان گوشــت 
آنچنانی نمی توانی بخری. ولی به اصرار پیرزن تکه 
گوشتی را روی ترازو می گذارد که نزدیک به یک 
سوم وزن آن هم استخوان است و به او می دهد، 
پیرزن تنها سری تکان می دهد و از مغازه خارج 

می شود.
حســن که به گفته خودش بیش از 20 سال در 
حرفه قصابی شاغل اســت می گوید: باور برخی 
از چیزهایی که می بینیم ســخت است هر چند 
از گذشــته های دور همیشــه عــده ای از افراد 
تهیدست جامعه به قصابی ها می آمدند و مقداری 
گوشت یا سایر چیزها از قبیل قلم و دنبه تقاضا 
می کردنــد اما در ماه های اخیر و به ویژه در چند 
هفته گذشته افرادی به ما مراجعه می کنند که 
دیگر مانند تهیدستان سابق نیستند و از طبقات 
متوسط جامعه هســتند و مثالً می دانیم فالنی 
از بازنشســتگان محترم است که 15 سال پیش 
بازنشسته شده و با همان حقوق زندگی می کند 
ولی حاال دیگر حقوقش کفاف هزینه های معمول 
زندگی اش را نمی دهد و با شرمندگی برای خرید 

اندکی گوشت مراجعه می کند.
او می افزاید: متأســفانه هــر روز چند بار در این 
شــرایط روانی قرار می گیریم که دلیل اصلی آن 
مراجعه برخی از افرادی است که توان مالی الزم 
برای خرید گوشــت قرمز و مرغ در حد معمول 
حتی نیم کیلو را ندارنــد و بدتر اینکه برخی ها 
دیگر حتی برای خرید پای مرغ هم به مشــکل 

خورده اند.

گوشت هم الکچری می شودس
نوسان های قیمت ارز و تأثیرهای آن بر قیمت ها 
در بازار داخلی مدت هاســت که همه شهروندان 
در اقشار مختلف را نگران کرده و هر چه از توان 
مالی افراد کاســته می شود بر میزان نگرانی ها و 

دغدغه های آن ها افزوده می شود.
در چنین شــرایطی شــاید با این توجیه که با 
حذف اقالم غیرضروری یا خرید کمتر برخی از 
احتیاجات می توان به نوعــی هزینه های خانوار 
را مدیریــت کرد اما در برخــی حوزه ها از جمله 
خوراک نمی توان قائل بــه حذف برخی از اقالم 
شد حتی با توجه به شیوع کرونا و ضرورت توجه 
به باال بردن ایمنی بدن، تغذیه مناسب و تأمین 

ویتامین و پروتئین مورد نیاز 
بدن از هر زمان دیگری اهمیت 
دارد و نمی تــوان از الزام های 
کرد.با  این حوزه چشم پوشی 
این وصف بی تعارف باید گفت 
خرید گوشت کیلویی 120 یا 
130هزار تومان و مرغ 20 تا 
22هزار تومانی برای بسیاری 
از خانوارها غیرممکن شده و 
حتی تعداد قابل توجهی از این 
افراد حتی دیگر مانند گذشته 

نمی توانند اقالمی مانند پای مرغ یا آالیش های 
گوشتی ارزان قیمت را خریداری کنند.

جلساتی برای بازار گوشتس
حاشیه های ایجاد شــده روزهای اخیر و گالیه 
شــهروندان به ویژه اقشار کم درآمد در این روزها 
مدیران استانی را مجاب کرد تا دور یک میز جمع 
شــوند به امید آنکه بتوانند تا حدودی از تشدید 
اوضاع پیشگیری کنند. بر همین اساس کارگروه 
تنظیم بازار خراســان رضــوی با هدف حمایت 
از دامداران و واحدهای بســته بندی گوشــت و 
کشتارگاه ها و اجرای مصوبات تنظیم بازار کشور 
عصر سه شنبه تشکیل شد که اظهارنظر متولیان 

حوزه های مختلف را در ادامه می خوانید.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
خراســان رضوی در نشست عصر سه شنبه این 
کارگروه گفت: خروج دام ســبک و ســنگین از 

خراسان رضوی کماکان محدودیت دارد.
علی رسولیان با بیان اینکه بخشی از دام سبک و 
سنگین خراسان رضوی به صورت قاچاق از استان 
خارج می شود برخورد قانونی متولیان دستگاه های 
نظارتی با قاچاق دام را خواســتار شد. وی اضافه 
کرد: قیمت گوشت ســفید و قرمز در خراسان 

رضوی نسبت به سایر نقاط کشور پایین تر است.

ارزانی گوشت در خراسانس
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت دامی 
نیز در این نشســت گفت: هم اینک قیمت دام 
ســنگین هر کیلوگرم بین 350 تــا 3۶0 هزار 
ریال، قیمت دام گوشتی هر کیلوگرم بین ۷00 
 تا ۷20 هزار ریال، قیمت دام سبک هر کیلوگرم

5۸0 هــزار ریال و قیمت الشــه گوســفند هر 
کیلوگــرم ۹۸0 هزار و قیمت الشــه جوان هر 
کیلوگرم ۷00 هزار تا ۷20 هزار ریال است.مهدی 
باقری افزود: قیمت الشه گوشت گوسفندی در 

خراسان رضوی از سایر نقاط 
بنابراین  است  پایین تر  کشور 
استان های دیگر تمایل زیادی 
به استفاده از گوشت این استان 
دارند و تقاضا در این زمینه زیاد 

است.

میدان داری دالل هاس
رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
خراســان رضوی نیز در این 
نشســت به تشــریح دالیل 
افزایش خروج دام از اســتان اشاره کرد و گفت: 
بخش زیادی از گوشت قرمز وارداتی به کشور در 
استان تهران مصرف می شود و گوشت این استان 
مصارف زیادی در کشور دارد. محمدرضا اورانی 
افزود: در هفت ماهه ابتدای پارسال 1۹ هزار دام 
در خراســان رضوی کشتار شد، در حالی که در 
مدت مشابه امسال این میزان کشتار به 2۹ هزار 
رأس رســیده اســت.وی ادامه داد: 55 درصد از 
خدمات رستوران داری و هتلداری کشور مربوط 
به خراســان رضوی است و در این چند ماهه به 
دلیل شــیوع کرونا و کاهش تعداد گردشگران، 
میزان گوشت کمتری مصرف شد بنابراین گرایش 
به خروج گوشــت از استان افزایش یافت.رئیس 
ســازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: 
تأمین نهاده برای دامدار گران تمام می شــود و 
میزان مصرف گوشــت نیز در خراســان رضوی 
کاهش یافته اســت پس برای جلوگیری از سود 
دالالن بهتر است که روال طبیعی برای خروج دام 
زنده از استان طی و ممنوعیت در این خصوص 

برداشته شود. 
اورانــی افزود: قیمــت دام زنده در بازار اســتان 
خراسان رضوی با استان های دیگر همخوانی ندارد 
و فقط قیمت دام در اســتان اصفهان از خراسان 
رضوی باالتر است که این موضوع نشأت گرفته از 

بازارگردانی دالالن در میدان دام است.
وی ادامــه داد: از ابتدای امســال تا 23 مهرماه 
ورودی گوســفند و بز زنده به استان 1۴3 هزار 
و ۷۴1 رأس و خروجــی از اســتان 3۸1 هزار و 
۹0۷ رأس بــوده، همچنین در این مدت ورودی 
گاو و گوساله زنده به خراســان رضوی 3هزار و 
3۷۷ رأس و خروجی گاو و گوساله زنده 15 هزار 

و ۸1 رأس از استان بوده است.

تخصیص یک سومی نهاده هاس
کریم امیرزاده، جانشــین معاونــت امور دامی 

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در 
این نشست گفت: تاکنون میزان نهاده تخصیص 
یافته به دامداران خراسان رضوی 30 درصد بوده 
است، از سوی دیگر هزینه های تولید دام به شدت 
افزایش یافتــه و تراکم زیادی در پرواربندی های 
دام سبک و سنگین به وجود آمده و مجموع این 
مسائل فشار مضاعفی را بر دامدار وارد کرده است 
بنابراین می توان با آزاد کردن خروج گوشت و دام 

از استان بخشی از این فشار را کم کرد.
احمد شــریعتی، مدیر کل دامپزشکی خراسان 
رضوی نیز در این نشســت گفــت: ممنوعیت 
چندروزه برای خروج دام و مرغ زنده و گوشــت 
قرمز ســبب افزایــش دالل بازی هــا، اعتراض 
دامداران در شهرستان های مختلف و همچنین 
اعتراض اســتان هایی شد که دام و گوشت قرمز 

خود را از خراسان رضوی تأمین می کردند. 

قوانین معارضس
مرتضی مدنــی، مدیر کل تعزیــرات حکومتی 
خراســان رضوی نیــز در این نشســت گفت: 
ممنوعیت خروج دام از اســتان با دستورالعمل 
ستاد مقابله با قاچاق کاال و ارز کشور در تعارض 
اســت و هم اینک نیز برخی گزارش ها حاکی از 
قاچاق دام از این اســتان به استان های غربی و 
جنوبی کشــور است زیرا نرخ ارز افزایش یافته و 

قاچاق دام صرفه اقتصادی پیدا کرده است.
علی غفوری مقــدم، معاون بازرگانی و توســعه 
تجــارت ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
خراســان رضوی نیز در این نشســت گفت: در 
10 روز اخیر که خروج دام زنده و گوشــت قرمز 
از اســتان ممنوع شــد، قیمت دام و گوشت در 
کل کشور به ســبب کاهش تخصیص نهاده به 
دامدار، افزایــش یافت و تغییر نرخ کاالی مزبور 
ارتباطی به اعمال ممنوعیت در این استان ندارد.

کالم آخرس
با توجه به اظهــارات مدیران حوزه های مختلف 
به خوبی می توان دید باز هم همان مشــکالت 
ریشه ای و تا حدودی ساختاری موجود در بدنه 
 اجرایی کشور موجب شــده تا تمام هزینه های 
ســوء مدیریت های کالن از جیب مصرف کننده 
نهایی پرداخت شــود. اینکه افراد خاصی امتیاز 
واردات نهاده هــای دامی با ارز دولتی را داشــته 
باشند قطعاً زمینه ساز فساد است آنچنان که در 
ماه های گذشــته عیان شد عده ای حتی با ثبت 
ســفارش صوری دان مرغ را بــه قیمت دولتی 
می گیرند و در بازار آزاد می فروشند و تخلفات ریز 
و درشت این حوزه بر هیچ فعال و مدیری در این 

بخش پوشیده نیست.
از سوی دیگر تصمیم های گاهاً متعارض فرصت 
الزم را به دالالن داده تا از خأل ایجاد شده سود 
بیشتری ببرند حال آنکه بنا به گفته مدیران و 
آمارهای ذکر شــده در باال میزان ورودی دام 
و کشــتار در هفت ماهه ابتدای ســال نه تنها 
کاهش نیافته که افزایش هم داشته و با وجود 
اینکه دیگر مســافران و زائران زیادی هم وارد 
استان نشدند اما باز می بینیم قیمت ها همچنان 
سیر صعودی داشته که امیدواریم در روزهای 
آینده شــاهد اتفاق های مثبتــی در این بازار 

باشیم.

بیانیه دانشجویان و حقوق دانان علیه •
a اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسالم

قــدس: در پــی اقدام 
نشــریه  اهانت آمیــز 
فرانســوی بــه پیامبــر 
اســالم)ص( و حمایــت 
دولت و ریاست جمهوری 
کشور فرانسه دانشجویان 
بســیجی دانشــگاه آزاد 

مشهد در محل مزار شهدای دانشگاه تجمع کردند. گفتنی است، 
در این تجمع دانشــجویان دانشگاه آزاد اسالمی مشهد با قرائت 
بیانیه ای به موضع گیری علیه اهانت به ســاحت مقدس پیامبر 
عظیم الشأن اسالم )ص( توسط دولت شیطانی فرانسه پرداختند. 

در این بیانیه آمده است:
می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه 
خدا نور خود را کامل خواهد گردانید اگرچه کافران ناخشنود 
باشــند. پیامبر اکرم)ص( رســول و مبشر انســانیت و معلم 
همیشــه آموزنده اخالق، مهربانی و دشــمن ظلم و آموزگار 
ظلم ستیزی که در طول عمر پربرکتشان اعاده حق از ظالمان 
و مســتکبران زمان و منافقان نموده و برای تعلیم معنویت و 
انسانیت در سراسر جهان مبعوث گردیده بود. دین و رسالت 
پیامبــر اکرم)ص( جز برای آزادگی و حق نبوده و نیســت و 
نخواهد بود هدف از چنین دشمنی هایی چیزی جز مبارزه با 
انســانیت نیست و شاهد امثال آن به اسارت و بردگی گرفتن 
انســان های مظلوم جهان است. قلم  های زهرآگین، زبان های 
دشــنام دهنده و حرکت های اختالف افکن که در کشورهای 
غربی طی سال های گذشته بارها مشاهده شده است، بار دیگر 
عواطف و احساســات همه مســلمانان بلکه همه موحدین و 
متدینین را جریحه دار و آزرده ســاخت و حکایت از ســقوط 
مدعیان تمدن و انســانیت دارد. بســیج دانشجویی دانشگاه 
آزاد اســالمی مشــهد، ضمن اعالم انزجار از این اقدام موهن 
و ننگین و خباثت بار که مصداق بارز توهین به مقدســات و 
نقض آشکار حق آزادی دین، باور و عقیده و نیز نقض روشن 
مفاد 1و 1۸ اعالمیه حقوق بشــر و نیز نقض بخش نخســت 
از بند ســوم ماده 1۹ میثاق نامــه بین المللی حقوق مدنی و 
سیاسی است که نشریه موهن فرانسوی علیه پیامبر رحمت 
حضــرت محمد)ص( مطابق ماده 32 قانون آزادی مطبوعات 
فرانسه هم جرم به شمار می رود، این اقدام را در تمام سطوح 
بین المللی محکــوم می نماید و به تمامی مراجع مربوط ملی 
و جهانــی جهت پیگرد و مجازات عامالن این اهانت زشــت 
و زننده درخواســت رســمی خود را اعالم می دارد. در انتها 
ضمن اشــاره به ادعای رئیس جمهور کشور فرانسه مبنی بر 
آزادی اهانت به مقدســات در راســتای آزادی بیان بر خود 
الزم می دانیم کــه یادآور حوادث جعلــی و دروغینی چون 
هولوکاست شــویم که گویی آزادی بیان در این مورد صدق 
نکــرده و مجازات های ســنگینی در انتظار منتقدین این امر 
در کشور فرانســه می باشد. نور هدایت الهی و نبوت کریمانه 
پیامبر مهر و رحمت، حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه 

و آله و سلم مستدام و گرامی باد.

بیانیه 65 کانون حقوقدان انقالبی شرق و شمال شرق س
کشور در محکومیت رفتار اهانت آمیز رئیس جمهور فرانسه

در بخشی از این بیانیه آمده است: 
اهانت به پیامبر گرامی اسالم گرچه به ظاهر توسط رسانه ای 
فرانســوی و توسط جمعی از جاهالن حقیر و بداندیش واقع 
شده، اما در اصل، نشان از اتخاذ راهبرد اسالم هراسی و پشت 
پرده های پیچیده و کینه  توزانه  علیه مقدســات اسالمی دارد 
که در این مرحله رفتار ابلهانۀ رئیس جمهور فرانســه به بهانۀ 
دفاع از آزادی بیان و عقیده، آن را تکمیل نموده اســت. اقدام 
ننگین رئیس جمهور  فرانسه مصداق بارز تنفرپراکنی و توهین 
به مقدسات و نقض آشکار حق آزادی دین، باور و عقیده و نیز 
نقض روشن مواد 1 و 1۸ اعالمیه حقوق بشر و نیز نقض بخش 
نخســت از بند سوم ماده 1۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی 
و سیاسی اســت که مطابق ماده 32 قانون آزادی مطبوعات 

فرانسه هم جرم به شمار می آید. 
بدین وســیله ما جمعی از حقوقدانــان و کانون های حقوقی 

انقالبی اعالم می داریم:
اقدام موهن نشــریه فرانســوی »شــارلی ابدو« در بازنشــر 
کاریکاتورهای اهانت آمیز نسبت به ساحت پیامبر اعظم)ص( 
و حمایت رئیس جمهور فرانسه به عنوان کشوری که بیشترین 
آمار مسلمانان قاره اروپا را دارد نه تنها آزادی بیان نیست بلکه  
نقض ارزش های بشری، تضعیف آرمان های جامعه جهانی برای 
همزیستی مســالمت آمیز و تهدید علیه صلح و دوستی های 

پایدار است.
همچنین اظهارات »امانوئل مکرون« و تلقی افسارگسیخته 
ایشــان از آزادی، خــود نقــض آزادی بــوده و از این حیث 
اندیشمندان غرب را دعوت به تفکر جدی در برابر تفسیرهای 
غلط و خوانش های خشــن از هنجارها و ارزش های بشــری 
نموده و خواهان اعالم موضع رسمی در خصوص بدعت های 

اهانت آمیز و خطرناک از سوی آنان هستیم.
در پایان از مسئوالن محترم در قوای سه گانه به خصوص قوه 
مجریه و متولیان دســتگاه دیپلماسی می خواهیم از تمامی 
اهرم ها و ظرفیت های در اختیار از طریق هم افزایی با کشورها 
و دولت های اسالمی استفاده نموده تا ضمن احقاق حق امت 
اســالم، مهر تأییدی باشد بر صیانت از حق محبوبیت پیامبر 
رحمت که خام اندیشان با هژمونی رسانه ای قصد مخفی کردن 
زیبایی های آن را دارند و انتظار می رود نتیجه اقدامات ملموس 

و عملی خود را به پیشگاه امت اسالم اعالم نمایند.

 برداشت 16هزار تن وش پنبه •
از مزارع نیشابور

نیشــابور - خبرنگار 
رئیس  معــاون  قدس: 
ســازمان و مدیــر جهاد 
از  نیشــابور  کشــاورزی 
برداشت 1۶هزار تن وش 
پنبه از مــزارع پنبه این 

شهرستان خبر داد. 
محمدعلــی فرهمند راد اظهار کرد: برداشــت پنبــه از مزارع 

شهرستان نیشابور در سطح ۴هزار و ۶00 هکتار شروع شد. 
فرهمند راد افزود: در سال 13۹۹ در سطح ۴هزار و ۶00 هکتار 
از مزارع شهرستان محصول پنبه کشت شده و از شهرستان های 
مهم استان در تولید این محصول است که از این سطح، حدود 
3هزار و 100 هکتار پنبه اصالح شده و حدود هزار و 500 هکتار 
پنبه رقم بومی است و عمده سطح زیر کشت پنبه شهرستان، 

متعلق به بخش میان جلگه است. 

 بررسی آمار برخورد با متخلفان 
بازار آرد و نان  مشهد 

 سفره نانوایی های غیرمجاز •
جمع می شود

هاشم رسائی فر: رئیس 
اتحادیه نانوایان مشــهد 
در خصــوص آنچــه در 
مورد کمبــود آرد و نان 
مطرح شده بود با اشاره 
به این موضــوع که این 
داســتان بــه واحدهای 
نیمــه یارانه ای یــا همان آزادپزهای ســابق مرتبط اســت نه 
واحدهای یارانه ای به قدس گفــت: با توجه به افزایش قیمتی 
 کــه در بــازار آرد بــه وجود آمــد و قیمت هر کیســه آرد از

50 هزار تومان به 220 هزار تومان رسید واحدهای نیمه یارانه ای 
که تا پیش از این با تمام ظرفیتشــان فعالیت داشتند افزایش 

قیمت ها اجازه نداد که مانند سابق در سه شیفت فعالیت کنند.

تعطیلی نانوایی های غیرمجازس
کشــتگر ادامه داد: برخــی از این نانوایی ها بــرای مدیریت 
هزینه هایشان مجبور شــدند ساعات کاری خود را کم کنند 
یا نیروهایی که داشتند را بعضاً تعدیل نمایند به همین جهت 
بعضی از شهروندان که تا پیش از این هر ساعت از شبانه روز به 
این نانوایی ها مراجعه می کردند و می توانستند نان تهیه کنند 
با کم شدن زمان فعالیت نانوایی های نیمه یارانه ای این تصور 
در ذهنشان شکل گرفته بود که تعطیلی گسترده ای در صنف 
نانوایی ها به دلیل نبود آرد اتفاق افتاده که این بحث با واقعیت 

در تضاد است.
وی در واکنش به این مورد که برخی از نانوایی ها نیز هستند 
که تعطیل شده اند اظهار داشت: بله هستند نانوایی هایی که 
پس از افزایش قیمت آرد تعطیل شدند اما این نانوایی ها جزو 
نانوایی های یارانه ای و نیمه یارانه ای نیستند این ها نانوایی هایی 
هستند که تا پیش از این بدون پروانه فعالیت می کردند که با 
باالرفتن هزینه ها و قیمت ها دیگر نتوانسته اند به فعالیت ادامه 

دهند یا اینکه پلمب شده اند.
رئیس اتحادیه نانوایان مشــهد همچنین در خصوص اینکه 
گفته می شــود بخش آرد یارانه ای نانوایی ها پس از توزیع به 
بخش های دیگر از جمله قنادی ها و سایر صنوف نشت می کند 
گفت: وقتی اختالف قیمت بین هر کاالیی از یارانه ای تا آزاد 
آن زیاد باشد امکان هر گونه موردی وجود دارد اما آنچه مسلم 
است با توجه به باال رفتن قیمت آرد نانوایی هایی که سهمیه 
دریافت می کنند سعی می کنند این آرد را فقط در واحد صنفی 
خودشان مصرف کنند تا جای دیگری به فروش برسانند چون 
اگر این اتفاق بیفتد عمالً نانوایی خودشان تعطیل خواهد شد.

آمارهای مختلف از متخلفان بازار آرد و نانس
معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوی آمارهای مختلفی از برخورد با متخلفان در 

حوزه آرد و نان شهر مشهد به قدس ارائه کرد.
محمدجواد ســاعدی در این زمینه گفت: از ابتدای شهریور 
گذشــته تا چهارم آبان تعداد هزار و ۸۸5 فقره بازرســی از 
 نانوایی های شــهر مشهد انجام شده اســت که از این تعداد

3۸۹ پرونده تخلف تشــکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی 
معرفی شده اند. ارزش ریالی این پرونده ها 2۴ میلیارد و ۹0۶ 

میلیون و ۹۸۸ هزار و 5۹0 ریال بوده است.
وی ادامه داد: در گشــت های مشــترکی که با اتاق اصناف و 
دوستانمان در تعزیرات داشتیم تعداد 10 واحد نانوایی متخلف 
پلمب شده اند، 1۴ پرونده عرضه خارج از شبکه تشکیل شده و 
هزار و 1۷۴ کیسه آرد از عرضه خارج شبکه و در حکم قاچاق 
کشف شــده است.ساعدی تعداد نانوایی های غیرمجاز پلمب 
شده را 1۹ واحد بیان کرد و افزود: این تعداد از نانوایی ها پروانه 
نداشــتند که 10 واحد آن در تاریــخ دوم و ۹ واحد دیگر در 
چهاردهم مهر ماه پلمب شده اند. برای 11 واحد از این دست 
نیز اجراییه پیش از پلمب صادر شده و 1۷ واحد نیز اخطاریه 
10 روزه دریافت کردند که در مجموع 2۸ واحد نانوایی بدون 

پروانه در آستانه پلمب قرار دارند.

 انجمن شعر شهرستان صالح آباد •
موجب حفظ اخوت شیعه و سنی است 

صالح آباد- ابوالحسن صاحبی: با حضور امام جمعه و جمعی 
از مسئوالن و شاعران پیشکسوت صالح آباد، تربت جام و حومه، 
انجمن شــعر شهرستان صالح آباد تشــکیل شد. عبدالصمد 
اجباری، مسئول انجمن شعر شهرستان صالح آباد گفت: هدف 
از تشکیل انجمن شعر در صالح آباد، کمک به پیشرفت و شکوفا 
کردن استعدادهای کشف شــده و ناب جوانان منطقه است 
که ســال های زیادی نهفته مانده و خیلی هم دیر شده، که 
تاکنون انجمن شعری نبوده بنابراین تالش و پیگیری در اداره 
ارشــاد نتیجه داد و از این پس، یک هفته در میان جلسات 
آموزشی انجمن شعر صالح آباد با عنوان »مرز پرگهر« در کانون 
شعر صالح آباد عصرها برگزار می شود.اجباری افزود: از تمامی 
شــاعران، دوستداران و مشتاقان شــعر و ادب و نوآموزان به 

حضور و شرکت در این انجمن دعوت می شود. 
وی معتقد است: انجمن شعر، قلب و احساس هر شهری است 
و همچنین این حرکت ادبی موجب حفظ اخوت و برادری بین 

برادران شیعه و سنی است. 

سد گلستان به حوزه اختیارات آب •
منطقه ای بازگردانده شود

عالیی  محمــد  قدس: 
در خصــوص ظرفیــت 
باالی  بسیار  گردشگری 
سد گلســتان گفت: به 
دلیل موقعیت جغرافیایی 
سد گلستان و جانمایی 
آن در شمال شهر طرقبه 
و غرب کالنشــهر مقدس مشهد، این ســد شرایط گردشگری 
فوق العاده باالیی دارد. این ســد در چند سال گذشته به دالیلی 
توسط وزارت نیرو تحویل آســتان قدس رضوی داده شد، این 
عمل هم برای آســتان قدس، هم بــرای مردم و همچنین آب 
منطقه ای مناســب نبود در نتیجه خواهش ما این است که این 
سد به حوزه اختیارات آب منطقه بازگردانده شود و این مسئله 

تنها به وسیله رایزنی با آستان قدس میسر می شود. 

 به دلیل شیوع کرونا 
و کاهش تعداد 

گردشگران، میزان 
گوشت کمتری مصرف 

شد بنابراین گرایش به 
خروج گوشت از استان 

افزایش یافت

بــرشبــرش
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سرور  هادیان: هفت ســال از زمانی که خبر شهادتش را برای 
خانواده اش آوردند، می گذرد. سرباز شهید »حمید لزگی«، یکی از 
جوانان دلیر شهرمان که هنگام خدمت سربازی در منطقه مرزبانی 
سیستان و بلوچستان در حمله اشرار به شهادت رسید. او به همراه 

13هم خدمتی اش برای امنیت مرزها جانشان را از دست دادند. 
حاال چند سالی است که نام او روی کوچه ای در محله پدری اش 
به یادگار مانده اســت و می دانم پشت نام هر شهیدی در کوچه 
و پس کوچه های شهر، آرزوها، خاطره ها و فراق ها و دلتنگی های 

بسیار مانده است.
به سراغ مادر شهید حمید لزگی می روم، او در ابتدای گفت وگو 
می گوید: چهار فرزند به نام های ســعید، حمید، ریحانه و فاطمه 

ثمره زندگی من است. حمید فرزند دوم من بود.
»زهرا کهین داوودی« متولد 1353 اســت، او می گوید: هنگام 
شهادت پسرم محل سکونتمان آخر بولوار وکیل آباد ۸۷ عمرانی 2 
بود که آن کوچه به نام شهید حمید لزگی نام گذاری شده است.

این مادر صبور از رفتن پسرش به خدمت سربازی این گونه تعریف 
می کند: حمید خودش دوست داشت به خدمت برود. حتی چهار 
ماهی هم زودتر برای گرفتن دفترچه اقدام کرد. دو ماه آموزشی 
 را در محمد رســول اهلل بیرجند بود و پس از تقســیم بندی به 
سیستان و بلوچستان اعزام و به گردان مرزي سیرکان منتقل شد. 
حمید 1۹ مرداد ۹1 اعزام و مهرماه تقسیم بندی صورت گرفت و 
در روز جمعه در درگیری به دست اشرار به شهادت رسید و سوم 
آبان ۹2 مراسم تشییع او برگزار شد. پسرم در گلزار شهدای بهشت 
 رضا مشهد به خاک سپرده شد. شهید حمید لزگی، 13 دی ماه ۷2 

در مشهد متولد شده و هنگام شهادت 20 ساله بوده است.
مادر شــهید به گذشــته های دور برمی گردد، از تولد حمید در 
بیمارســتان جواداالئمه)ع( مشــهد می گوید، از اینکه پسرش 
تحصیــالت دوره ابتدایي و راهنمایــي را در زادگاهش به پایان 
رسانده و سپس به علت عالقه زیاد به کسب هنر، در یک کارگاه 

منبت کاري مشغول به کار بوده است.
او بیان می دارد: حمید با برادر بزرگش یک ســال و ۹ ماه تفاوت 
سنی داشت، حمید از بچگی بسیار فهمیده و بی نهایت مهربان و 

خانواده دوست بود.
از لحاظ اخالقی بســیار مقید بود و همیشه لبخند روی لبانش 
بود. او از هشت سالگی مکبر مسجد بود. ما آن زمان در تربت جام 

ساکن بودیم و حمید مکبر مسجد فاطمه الزهرا)س( آنجا شده 
بود. 

مادر شهید تأکید می کند: حمید هر چه بزرگ تر می شد در انجام 
فرائض دیني بســیار مقیدتر می شــد، در مراسم ملی- مذهبی 
شرکتی فعال داشــت و هیچ گاه در مواجهه با مشکالت، گله و 

شکایتی نمي کرد. 
او حاال با بغضی فروخورده می گوید: هنگام شــهادتش مراسمی 
که در مسجد گرفته بودیم، 10 سالی در آن محل ساکن بودیم. 
همه همسایه های محل را نمی شناختم، اما همه می گفتند پسر 
شما خوب بود. حاجیه خانمی پیش من آمد و گفت: من هر بار 
که از خرید برمی گشتم  حمید مرا از دور که می دید دوان دوان به 
سراغم می آمد و می گفت: مادر! اجازه بده وسایل و خرید هایتان 
را برای شما بیاورم. پسرم بسیار مهربان بود و از کمک کردن به 

هیچ کسی دریغ نمی کرد. 
اکنون به صفات مشــترک شــهدا می اندیشــم که همه آن ها 

انسان های منتخب در نزد خداوند هستند.
مادر شهید در ادامه از ماجرای یادگاری حمید برای دامادی اش 
می گوید: تا دوم راهنمایــی درس خواند و گفت دلم می خواهد 
کار کنم، هنر را دوســت داشت. در کارگاه منبت کاری روبه روی 
خانه مــان کار می کــرد. یک روز دیدم کارهــای جدیدی انجام 
می دهــد که منبت کاری روی جعبه های قــرآن بود. جعبه های 
قرآنی که معموالً برای خرید عروس و ســر سفره عقد گذاشته 

می شود.
او اظهار می دارد: گفتم پسرم یکی از این ها را برای خودت درست 
کن و از حقوقت بگو هزینه اش را کســر کنند تا آن را برای سر 
ســفره عقد خودت نگه دارم. آن را درست کرد و یادگار برای من 
ماند. بعد چند روز متوجه شدم دختر همسایه مان را برای ازدواج 
انتخاب کرده است که بسیار دختر خوب، مؤمن و نجیبی بود. به 
من که گفت اســتقبال کردم و به خواستگاری اش رفتم. خانواده 
دختر هم حمید را پسندیده بودند و از او شناخت داشتند با برادر 
و مــادر دختر صحبت کردیم. رضایت دادند، گفتند حمید برود 
ســربازی و برگردد و ازدواج این دو جوان را راه بیندازیم. شغل و 

کارش هم که مشخص بود.
مادر شــهید از آخرین دیدار برایم تعریف می کند: آخرین بار که 
مرخصی آمد، گفت رفتنم این بار با خودم و برگشتنم  این بار بعید 

است. گفت من شهید می شوم، گفتم این چه حرفی است مادر! 
پدرش گفت، این افتخار و سعادت بزرگی است. به پدرش گفتم 

ته دل پسرم را چرا خالی می کنی؟ 
مادر شهید لزگی می افزاید: در تمام دوران خدمت، حمید هیچ گاه 
از درگیری های لب مرز و شهادت سربازان برای من تعریف نکرده 

بود که مبادا من نگران شوم و غصه بخورم.
زهرا کهین داوودی با بیان آنکه هر سال دهه اول محرم پسرش 
در خیمه اول بولوار وکیل آباد برای مراســم حضور داشت، اظهار 
می دارد: هر 10 الــی 15 روز برای مرخصی می آمد؛ آخرین بار 
کــه رفت دیگر نیامد، گفته بود مــن زمانی می خواهم بیایم که 
برای دهه محرم آنجا باشــم و درست 11 روز به محرم، پسرم به 

شهادت رسید.
می دانم الزم نیست برای درک این جمالت حتماً مادر باشیم 
تا غم فــراق پاره تن را که از ســخت ترین امتحان های الهی 
است درک کنیم. او تأکید می کند: شب پس از شهادت حمید 
خواب دیدم که به مــن می گوید: مامان هیچ وقت نگران من 
نباش من اینجا حالم خوب است، مبادا برای من اشک بریزی 

و غصه بخوری.
حاال بغص فروخورده مادری ترک برمی دارد، وقتی از شــهادت 
پسر 20 ساله اش برایم تعریف می کند و می دانم چه سخت است 
مادری برایم از لحظه شهادت فرزندش بگوید. او می گوید: گلوله به 
سینه بچه ام اصابت کرده و از پشت سینه اش عبور کرده بود، پسرم 
اولین نفر بود که گلوله خورد و آخرین نفر هم بود که در درمانگاه 
به شهادت رسید. صورتش را هنگام آخرین وداع دیدم صورتش را 

باز کردم چهره اش نورانی بود، بوسیدمش.
او می افزاید: فیلم درگیری با اشــرار را به من نشان دادند. اولین 
نفری بود که تیر خورد و آخرین نفری بود که شهید شد. زخمی ها 

را بردند اما او در درمانگاه به شهادت رسید.

یادی از حمید لزگی، یکی از 1۴ شهید مرزبانی 

سرباز مرزبان 
عشقستانعشقستان



روی خط حادهثروی خط حادهث
پلیس این شهر خبر داد

کشف 61 کیلوگرم مرفین در سربیشه•
فرمانده  قرمــز:  خط 
 انتظامــی سربیشــه از 
و  کیلــو   61 کشــف 
180 گرم مرفین در این 

شهرستان خبر داد.
احمدرضــا  ســرهنگ 
کارگــر اظهــار کــرد: 
مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر سربیشه با انجام اقدام های 
اطالعاتي اخباري دریافت کردند مبنی بر اینکه ســوداگران 
مرگ قصــد انتقــال موادافیوني در محورهــای فرعي این 
شهرستان را دارند که بالفاصله موضوع در دستور کار پلیس 

قرار گرفت.
سرهنگ کارگر با بیان اینکه مأموران هنگام گشت زني یك 
ســواري پژو پارس را در محورهاي فرعي مشاهده و به آن 
مشکوک شــدند، گفت: پس از شناسایي، پلیس به راننده 
آن دستور ایست داد، اما راننده سواري پژو پارس به محض 
مشاهده مأموران سریعاً متواري شد و نیروهای عمل کننده 
در یك عملیات هوشــمندانه پلیسي موفق شدند خودرو را 
متوقــف و در بازرســي از آن 61 کیلو و 180گرم مرفین را 

کشف کنند.
فرمانده انتظامی شهرســتان سربیشه با اشــاره به اینکه در 
این رابطه یك متهم دســتگیر و تحویل مراجع قضایی شد، 
از شــهروندان خواست: در صورت مشاهده هر گونه فعالیت 
غیرقانوني و افراد مشــکوک، مراتب را از طریق فوریت هاي 

110 با پلیس در میان بگذارند.

در حوالی شیروان رخ داد
۳ مجروح بر اثر واژگونی یک پژو •

خبرنگاران:  باشگاه 
پلیــس راه  فرمانــده 
شهرستان شــیروان از 
واژگونی یك دســتگاه 
پژو ۴0۵ با سه مجروح 
شهرســتان  ایــن  در 
ســرگرد  داد.  خبــر 
حســن یزدانی، فرمانده پلیس راه شهرستان شیروان  گفت: 
در پــی اعالم خبر واژگونی یك دســتگاه خودروی ۴0۵ در 
محور شیروان به بجنورد )محدوده روستای رضاآباد(، بالفاصله 
کارشناسان پلیس راه، گشت انتظامی و اورژانس به محل اعالم 

شده اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه بر اثر وقوع این حادثه هر سه سرنشین 
خودرو مجروح و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل 
شدند، افزود: علت وقوع این حادثه خستگی و خواب آلودگی 

راننده بوده است.

بازگشایی بی جا در وضعیت قرمز موجب شد 
 پلمب چهار باشگاه ورزشی •

در تربت حیدریه
خبرنگاران:  باشگاه 
بهداشــت  معــاون 
علوم پزشکی  دانشگاه 
تربت حیدریــه گفت: 
ورزشی  باشگاه  چهار 
بازگشــایی  علت  به 
ایــن  در  غیرمجــاز 
شهرســتان پلمب شــدند. الهام بهره مند گفت: هم اکنون 
شهرســتان های تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی 
تربت حیدریه در وضعیت قرمز به سر می برند و برای اجرای 
دستور های بهداشتی، بازدید از باشگاه های ورزشی در سطح 
شهر انجام شــد که این باشــگاه ها به دلیل رعایت نکردن 

توصیه های بهداشتی پلمب شدند.
وی با بیان اینکه بازرســی از باشگاه های ورزشی به صورت 
مستمر ادامه دارد، افزود: تمامی اماکن ورزشی و باشگاه ها در 
سطح شهرستان تا اطالع ثانوی تعطیل هستند و در صورت 

مشاهده فعالیت با متخلفان برخورد قانونی می شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ادامه داد: 
فعالیت های ورزشی در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه 
منوط به تصمیم  ســتاد مقابله با کرونا و هماهنگ با سراسر 

کشور خواهد بود.

در نیمه نخست امسال
 عرصه های طبیعی خراسان شمالی•

 ۸۵ بار آتش گرفت
خبرنگاران:  باشگاه 
طبیعی  منابع  مدیرکل 
خراسان شــمالی گفت: 
طبیعــی  عرصه هــای 
اســتان نیمه نخســت 
امســال 8۵ بــار آتش 
گرفــت کــه بــه طور 
میانگین هر ماه تقریباً 1۴ مورد آتش سوزی در این عرصه ها 

رخ داده است.
حســن وحید گفت: در اثر این آتش سوزی ها ۲۵۲هکتار از 

منابع طبیعی در آتش سوخت.
وی تعداد آتش ســوزی های سال ۹8 در حوزه منابع طبیعی 
اســتان را ۷6 مورد برشــمرد و افزود: بر اثر آن به ۴0هکتار 
از گســتره های طبیعی آســیب رســید کــه ۳۴میلیارد و 
۹10میلیون ریال خسارت داشت، اما نیمه امسال میزان وقوع 

آتش سوزی ها افزایش یافت.
وی افــزود: در ماه هــای خرداد و شــهریور امســال تعداد 
آتش ســوزی ها نسبت به بقیه ماه های ســال بیشتر بود، به 
طوری که در خرداد ماه ۲۹ و در شهریور ماه ۲1 آتش سوزی 
رخ داد.وحید از تشکیل ۲۴۹پرونده تخریب و تصرف اراضی 
ملی نیز در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: گستره اراضی 

تخریب و تصرف شده در این پرونده ها ۲۲۲هکتار است.
وی افــزود: در همین مدت 66 پرونده نیز در رابطه با تصرف 
اراضی و منابع طبیعی تشــکیل و منجر به خلع ید 80.۷۲ 

هکتار از این اراضی شد. 
مدیرکل منابع طبیعی خراسان شمالی  به پرونده های  تشکیل 
شده ذیل ماده ۵۵ )رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی( 
اشــاره کرد و افزود: 10 پرونده نیز در این خصوص به نتیجه 

رسید و 10۵هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزاد شد.

عقیل رحمانی: مدیرکل تعزیرات حکومتی 
خراســان رضوی از برخورد قاطع با متخلفان 
حوزه آرد و نان خبر داد و عنوان کرد: در این 
زمینه برای متخلفان بیش از ۳6 میلیارد ریال 
جریمه صادر شده و در حوزه تخلفات ارزی و 
در مدت 6 ماه اول سال ۴8 پرونده به تعزیرات 

حکومتی در سطح استان ارسال شده است.

تعزیراتبهچهمواردیورودمیکند؟س
مدنی فدکی، ضمن تشکر از همراهی روزنامه 
قدس با مجموعه تعزیرات حکومتی اســتان، 
بیان کرد: هشــتم آبان ماه ســالروز تأسیس 
سازمان تعزیرات حکومتی است که مصاحبه 
هــم با ایــن ایام متقارن شــده و جــا دارد 
فرارســیدن این روز را به خانــواده پرتالش 

تعزیرات حکومتی تبریك عرض کنم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراســان رضوی 
بیان کرد: همان طور که استحضار دارید وظیفه 
تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات صورت 
گرفته در حوزه بازار، بهداشــت و درمان،غذاو 
دارو،دامپزشکی و همچنین حوزه های دیگری 
نظیر آرد، نان، گندم، فرآورده های ســوختی، 
حمل و نقل درون شــهری و برون شــهری و  
تخلفات احتمالی در ادارات و نهاد ها و... است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراســان رضوی 
تصریح کرد: به صورت عامیانه تر اگر بخواهم 
بیــان کنم، هــر جایی که ارائــه خدمات به 
مــردم دارند و در قبا ل آن تعرفه و کارمزدی 
دریافت می شــود، در صورت وقوع تخلف در 
آن مکان ها، تعزیرات حکومتی به شکایت های 

واصله رسیدگی می کند.
این موضوع شــامل تخلفات بازار ارز و قاچاق 
کاال هم می شــود کــه آنچه بیان شــد اهم 
صالحیت ها و وظایف تعزیرات حکومتی است.

ســیدمرتضی مدنی فدکی، اشــاره ای هم به 
وظیفه دیگر دستگاه ها کرد و افزود: در مورد 
وظیفه نظارت بر این حوزه ها الزم است بیان 
کنم بازرســی در حوزه بازار و اصناف برعهده 
سازمان صمت و اتاق اصناف قرار دارد. بررسی 
و کشــف موارد تخلف در حوزه بهداشــت، 
درمان،غذا و دارو هم توســط دانشــگاه علوم 

پزشکی و معاونت های تابعه است.
 در حوزه تخلفات ارزی هم وظیفه نظارت بر 
موضوع ها هم توسط بانك ها صورت می پذیرد 

و قسمتی هم برعهده سازمان صمت است.
خب مشــخص اســت وجود برخی تخلفات 
احتمالی در حــوزه دام و رصد آن در اختیار 
دامپزشکی خواهد بود. این نظارت ها در دیگر 
قسمت ها هم همین گونه مشخص شده است.

بیشاز23هزارپروندهواردهس
بهتعزیراتدرهفتماه

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراســان رضوی 
ادامه داد: در راستای رسیدگی به تخلفات و در 
هفت ماه ابتدای سال، در حوزه کاال، خدمات، 
بهداشــت و درمان ، دارو و قاچاق کاال و ارز، 
۲۳هــزارو ۴6۹ فقره پرونده وارده به شــعب 

تعزیرات حکومتی در سطح استان داشته ایم.
چیــزی نزدیك بــه همین رقــم هم حجم 

پرونده هــای مختومه بود. از 
این میان حدود 80۴ پرونده 
رسیدگی  حال  در  همچنان 

قرار دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به 
رسیدگی های صورت گرفته 
توسط همکاران ما، متخلفان 
به پرداخت رقمی در حدود 
یك هزار و 1۷۴ میلیارد ریال 

محکوم شده اند.
از آمار کلی که اعالم شــد، 
پرونده  از 18هــزار  بیــش 
متعلق به حوزه بازار و ۲هزار 

و66 پرونــده  متعلق به حــوزه قاچاق کاال و 
ارز و حوزه بهداشــت و درمــان هم ۲هزار و 
1۵6پرونده وارده داشــت که مورد رسیدگی 

قرار گرفت.

واریز140میلیاردریالجریمهس
بهحسابخزانه

مدنی فدکــی بیــان کرد: همچنیــن برخی 
پرونده ها که رأی محکومیت در پی داشــت و 
به اجرای احکام ارســال شد، حدود ۲1هزار و 

۵۷۳ عدد بود.
از ایــن تعداد هــم بیش از 18هــزار پرونده 
مختومه شده و در حال حاضر بیش از 6 هزار 
پرونده هم در اجرای احکام تعزیرات حکومتی 

وجود دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراســان رضوی 
به میزان واریز وجــوه جرایم به خزانه دولت 
هم اشــاره  کرد و گفت: در پی این سلســله 
اقدام هــای قانونی صورت گرفتــه نزدیك به 
1۴0میلیارد ریــال وصولی محکومیت هایی 
بوده که جرایم مذکور به حساب خزانه دولت 

واریز شده است.
در این میان برخی از محکومان هم به زندان 
معرفی شدند. همچنین بیشترین فراوانی که 
در پرونده های وارده دیده می شــود مربوط به 
تخلف عدم درج قیمت روی کاال و گران فروشی 

بود.
بررســی های صورت گرفته در برخی حوزه ها 
مانند قاچــاق، حاکی از آن بــود که قاچاق 

موادغذایــی،  و  ســوخت 
باالترین تعــداد ورودی را 

داشته است.

163میلیاردریالس
تخلفارزی

مدتی فدکی اظهار کرد: در 
حوزه تخلفــات ارزی و در 
مدت 6 ماه اول سال، ۴8 
پرونده به تعزیرات حکومتی 
در ســطح اســتان ارسال 
آن ها  تمامــی  شــده که 
تخلفات  ارزش  و  مختومه 
صورت گرفته هــم بیش از 16۳میلیارد ریال 
بوده است.بیشــترین ارزهایی که متخلفان از 
آن برای اقدام های غیرقانونی خود سوءاستفاده 
کردند، یورو، دالر، ارز رایج کشور کره جنوبی و 

یوآن چین بود.
 ایــن ارزهــا معموالً توســط افــرادی که 
شــرکت های بازرگانی داشتند و همچنین در 
حوزه تولید فعال بودند، اخذ شــده و قرار بود 
در قبال این دریافت ارز، کاال به کشــور وارد 
شــود که متأســفانه به تعهدات خود عمل 
نکردند. در این زمینه هم با شــکایت بانك ها 
و دیگر دســتگاه های متولی، گزارش تخلفات 
صــورت گرفته به تعزیرات حکومتی اســتان 
ارســال و مورد رسیدگی قرار گرفت. برخی از 
این پرونده ها همچنان در مرحله رسیدگی و 

تعدادی هم در واحد اجرای احکام قرار دارند.
متأسفانه برخی از مدیران این شرکت ها قابل 
شناسایی نیســتند و ما در تالش هستیم هر 
طور شده با شناسایی آن ها اموال و دارایی شان 

را توقیف کنیم.
حتی برخی شرکت ها با دستوراتی نظیر منع 
انجام تغییرات و جابه جایــی مکانی رو به رو 
شدند، در این میان هم دستور داده ایم حساب 

بانکی تعدادی مسدود شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراســان رضوی 
گفت: در حین رســیدگی به پرونده اگر فرد 
متخلف اقدام به انجام تعهد  داده شده کند و 
بانك اعالم رضایت خود را به تعزیرات حکومتی 
ارسال نماید، پرونده مختومه و در مجازات فرد 

خاطی هم تخفیف داده خواهد شد.
مدنی فدکی بیان کرد: در این پنج ماه که بنده 
در این سمت حضور دارم، رویکرد این بود که 
سرعت رســیدگی به پرونده ها افزایش یابد و 
بیشتر به سراغ دانه درشت ها و متخلفان اصلی 
بازار برویم. این نکته را هم نباید فراموش کرد 
که پس از تهران، مشهد دومین استانی است 

که حجم پرونده های وارده باالیی دارد.
این درست است که وظیفه تعزیرات حکومتی 
رسیدگی به پرونده های واصله است، اما سعی 
کرده ایم پای دیگر دستگاه ها وارد میدان شده 
و بــرای این امر هــر روز صبح و عصر رئیس 
شعبه سیار تعزیرات حکومتی همراه با تیم های 

نظارتی راهی سطح بازار می شود.
وی ادامه داد: در حوزه برخورد با نانوایی های 
متخلف هم تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 
اقدام هــای قاطعانه ای را صــورت داد، در این 
زمینه هم تعدادی از متخلفان با پلمب واحد 

صنفی خود روبه رو شدند.

اتحادیهنانوایانملزمس
بهاجرایدقیققانونشد

همچنین میزان پرونده های وارده در این رابطه 
هم حدود ۵۷0 عدد می شود که از این میان 
۴8۲ پرونــده مختومه و تعدادی هم در حال 
رسیدگی است. ارزش ریالی تخلفات صورت 
گرفته در این حوزه بیش از 1۷ میلیارد ریال 
بود که منجر به محکومیت بیش از ۳0 میلیارد 
ریالی متخلفان شد. اکثر تخلفات صورت گرفته 
در نانوایی ها هم کم فروشی و گران فروشی بود.

از ســوی دیگــر برخی هم اقــدام به فروش 
و عرضه خارج از شــبکه آرد کرده بودند که 
توســط تیم های کاشف شناســایی و پرونده 
تخلف آن ها به تعزیرات حکومتی ارسال شد و 
رســیدگی به آن ها در دستور کار قرار گرفت. 
تعداد ایــن پرونده ها هم در مجموع ۵8 عدد 
بود که ارزش ریالی آن بیش از ۴ میلیارد ریال 
اســت. در این میان افراد متخلف به پرداخت  

6 میلیارد ریال محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراســان رضوی 
عنوان کرد: از سوی دیگر اتحادیه نانوایان ملزم 
شد که در راســتای اجرای بند )ه( ماده ۲8 
قانون نظام صنفی رأســاً نسبت به برخورد با 
متخلفان و پلمب واحدهای مذکور اقدام های 

الزم را صورت بدهد.
همچنین حوزه دیگری که بــرای ما رصد و 
برخــورد با تخلفات آن اهمیــت دارد، مقوله 
توزیــع و عرضــه نهاده های دامــی بود که 
پیگیری ها نشان می داد برخی از واحدها اقدام 
به فــروش این کاالی وارداتی با ارز دولتی در 
بــازار آزاد کرده اند که با آن ها هم با قاطعیت 

برخورد شد. 
به واســطه اقدام های قانونی صورت گرفته در 
این زمینه هم ۲۷ پرونده وارده مورد رسیدگی 
قرار گرفت که از این میان 10 پرونده متعلق 
به ذرت، 6 پرونده مربوط به جو، هفت پرونده 
متعلق به سویا و از دیگر نهاده های دامی هم 
دو پرونده در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی 

دقیق قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی خبر داد

کشف16/3میلیاردتومانتخلفارزی

مدیرکلتعزیرات
حکومتیخراسانرضوی:

بیشترینارزهاییکه
متخلفانازآنبرای
اقدامهایغیرقانونی

خودسوءاستفادهکردند،
یورو،دالر،ارزرایج

کشورکرهجنوبیویوآن
چینبود

بــرشبــرش

روی خط خبرروی خط خبر
 یک مدافع سالمت دیگر •

به خیل شهدا پیوست
احمدی«  »کاظم  ایرنا: 
بیمارستان شهید  کادر 
ســیدمصطفی خمینی 
اســتان  در  طبــس 
خراســان جنوبی بر اثر 
ابتال به بیماری کرونا به 
خیل شــهدای سالمت 

پیوست. رئیس دانشگاه علوم پزشــکی بیرجند روز گذشته 
در پیامی شــهادت مدافع سالمت اســتان خراسان جنوبی 
را تســلیت گفت و اعالم کرد: خبر شهادت همکار عزیزمان 
»کاظم احمدی« از کادر خدوم و زحمتکش بیمارستان شهید 
سیدمصطفی خمینی طبس، جامعه دانشگاهی علوم پزشکی 

بیرجند را اندوهگین کرد.
وی افزود: اینجانب با نهایت تأسف و تأثر درگذشت این همکار 
عزیز را که برای مبارزه با ویــروس منحوس کرونا و دفاع از 
ســالمت مردم طبس جان به جان آفرین تسلیم کرد را به 
خانواده آن مرحوم، اســاتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه 
تســلیت می گویم و از خداوند متعال بــرای آن مرحوم، علو 
درجــات و رحمت واســعه الهی و بــرای بازماندگان صبر و 

شکیبایی مسئلت دارم.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد
 ثبت سکه ولیعهدی امام رضا)ع(•

 در فهرست ملی ایران
مدیــرکل  ایســنا: 
 ، هنـــگی ث فر ا میـر
گردشگری و صنایع دستی 
گفت:  خراســان  رضوی 
ثبــت ســکه ولیعهدی 
ضرب  حضرت رضــا)ع( 
آثار  نیشابور در فهرست 

ملی ایران مورد موافقت شورای ملی کشور قرار گرفت.
ابوالفضل مکرمی فر با اعالم ایــن خبر اظهار کرد: مطالعات 
کارشناسی در مورد این سکه انجام شد و پس از اینکه از نظر 
ویژگی های فرهنگی، تاریخی و هنری، واجد شرایط ثبت در 
فهرست آثار ملی تشخیص داده شد، فرایند ثبت در فهرست 

آثار ملی ایران را طی کرده و به ثبت رسید.
وی با بیان اینکه همکاری سازنده و مؤثری بین موزه آستان 
قدس رضوی و میراث فرهنگی اســتان شــکل گرفته است، 
افزود: این اثر ارزشمند در موزه آستان قدس رضوی نگهداری 
می شود و دســتورالعمل و آیین نامه های مرتبط با نگهداری 
و حفظ آثار تاریخی به رئیس موزه ها و اســناد آستان قدس 

رضوی ابالغ شده است.
از سوی دیگر مدیر دفتر ثبت آثار تاریخی– فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی نیز 
در این باره اظهار کرد: پس از انتصاب علی بن موسی الرضا)ع( 
به ولیعهدی مأمون عباسی )خالفت: 1۹۴ تا ۲18ق( در تاریخ 
هفتم ماه رمضان سال ۲01ق سکه های نقره )درهم( به این 
مناسبت و به نام آن حضرت در اصفهان، محمدیه، فارس، مرو، 

نیشابور و سمرقند ضرب شد.
محمود طغرایی ادامه داد: متن روی این ســکه ها عبارت 
اســت از مرکز »ال اله اال اهلل وحده ال شریك له/ المشرق«، 
حاشیه داخلی »بســم اهلل ضرب هذا الدرهم )محل ضرب/

سال ضرب(«، حاشیه خارجی »اهلل االمر من قبل و من بعد 
و یومئٍذ یفرح المؤمنون بنصراهلل« )بخشــی از آیه ۴ سوره 

مبارکه روم( . 
متن پشت این سکه ها به این شرح است، مرکز »اهلل محمد 
رســول اهلل/ المأمون خلیفــه اهلل/ مما امر بــه االمیر الرضا/ 
ولی عهد مسلمین علی بن موســی/ بن علی بن ابیطالب/ 
ذوالریاســتین« و حاشیه »محمد رسول اهلل ارسله بالهدی و 
دیــن الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشــرکون« 

)بخشی از آیه ۳۳ سوره مبارکه توبه(.
وی تصریح کرد: گنجینه ســکه موزه رضوی در حال حاضر 
1۲ عدد از این سکه های تاریخی را که در اصفهان، محمدیه، 
فارس، مرو، نیشــابور و سمرقند در فاصله سال های ۲0۲ تا 
۲0۴ق ضرب شده اند را در اختیار داشته و به نمایش گذاشته 
است.  وی گفت: به استناد اطالعات مذکور در صفحه ۵۵ کتاب 
مرجع سکه شناسی اســالمی تألیف استیون آلبوم با عنوان 
»فهرست سکه های اســالمی« ویرایش سوم، نوامبر ۲011- 
ضرب این سکه ها، در سه شهر اصفهان، محمدیه و فارس یك 
الی دو سال پس از شهادت حضرت رضا)ع( در سال ۲0۳ق. نیز 
ادامه داشت. مدیردفتر ثبت آثار تاریخی – فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی خراسان رضوی 
افزود: سکه منتخب این گنجینه برای ثبت آثار در فهرست 
آثار ملی، ضرب نیشابور در ســال ۲0۳ هجری قمری است 
که توســط جناب آقای محمدتقی صفار در تاریخ سه مهر 
1۳۹8ش وقــف موزه رضوی شــده و دارای شــماره اموال 

»س108۹ ردیف 1« است.

 69 رأس دام غیرمجاز •
به قرنطینه رفت
فرمانده قرمــز:   خط 

 انتظامــی شهرســتان 
داورزن از توقیــف یك 
دستگاه خودرو کامیون 
بــا 6۹رأس گوســفند 
مجوز  فاقد  و  غیرمجاز 
حمل در این شهرستان 

خبر داد.سرهنگ اکبر محمدآبادی در تشریح این خبر گفت: 
مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی کاهك حین کنترل محور 
اصلی داورزن به میامی، به یك دستگاه خودرو کامیون حامل 
احشــام مشــکوک و این خودرو را به منظور بررسی بیشتر 

متوقف کردند.
وي افزود: مأموران انتظامی در بررســی مدارک راننده و در 
بازرسي از این خودرو 6۹رأس گوسفند که بدون مجوز حمل 
بود را کشــف و در این زمینه یك نفــر را به مراجع قضایی 

معرفی کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان داورزن با بیان اینکه ارزش احشام 
کشف شده توسط کارشناسان 1۹8میلیون تومان برآورد شده 
اســت، تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاري از بیماري هاي 
خطرناک قابل سرایت به انسان و در واقع مشترک بین دام و 
انسان است، جابه جایي و نقل وانتقال این گونه احشام بدون مجوز 
بهداشتي مي تواند سالمت شهروندان را به مخاطره بیندازد.
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باشگاه خبرنگاران: رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، 
جزئیات تازه ای از پرونده تیراندازی مأموران پلیس به فروشنده 

مواد مخدر در اسفراین را تشریح کرد.
حجت االســالم والمســلمین جعفری، رئیس کل دادگستری 
استان خراسان شــمالی، درباره جزئیات پرونده تیراندازی به 
فروشنده موادمخدر در اسفراین، با بیان اینکه این مجرم دارای 
سوابق متعدد کیفری در موضوع های مختلف بوده، گفت: این 
فــرد 6 فقره محکومیت قطعی در خصوص فروش موادمخدر 
داشــته اســت و تعدادی از پرونده های دیگر او نیز در جریان 
قرار دارد. حجت االسالم والمسلمین جعفری تصریح کرد: حتی 
برای متهم مذکور و رســیدگی به پرونده هــای او احضاریه و 

حکم جلبش هم صادر شد.
وی افزود: این موضوع ها ادامه داشــت تــا اینکه در روز واقعه 
گزارش هایی به نیروی انتظامی مبنی بر ادامه فروش موادمخدر 
در نقاط مختلف شهر داده می شود که مأموران نیروی انتظامی 
به محل اعزام می شوند. مجرم با مشاهده مأموران نیروی انتظامی 

مبادرت به فرار می کند که در حین فرار بچه خردســالی را به 
گروگان گرفته که با مداخله و تالش مأموران مجبور به آزادی 

کودک می شود.
رئیس کل دادگســتری استان خراسان شــمالی افزود: مجرم 
ســپس با چاقوی همراه خود به راننده پراید شخصی در حال 

عبور از محل حمله کرده و قصد داشــت تا این بار راننده را به 
گروگان بگیرد تا با استفاده از آن وسیله نقلیه از محل متواری 

شود که باز هم موفق نمی شود.
حجت االســالم والمسلمین جعفری با بیان اینکه مأموران در 
مراحل تعقیب و گریز چندین نوبت دســتور ایست دادند، در 
ادامه بیان کرد: حتی دو مرحله هم با رعایت قوانین اســتفاده 
از سالح شــلیك هوایی کردند که مقتول بی توجهی کرده و 
همچنان با ســالح ســرد به اقدام های خود ادامه می داد. در 
تیراندازی بعدی گلوله ای به ران پای راســت او اصابت کرده و 
بالفاصله به بیمارستان اسفراین اعزام می شود که  بنا بر اعالم 
قطعی نتیجه بررسی پزشکی قانونی، نامبرده به علت »پارگی 
عروق و شدت خون ریزی« فوت می کند.رئیس کل دادگستری 
استان با اشاره به اینکه پرونده بالفاصله در شعبه ویژه بازپرسی 
دادســرای شهرستان اسفراین تحت نظارت دادستان تشکیل 
شده است، افزود: با مالحظه همه جوانب حتی اگر قصوری رخ 

داده باشد، پرونده بدون مالحظه رسیدگی خواهد شد.

جزئیات  ماجرای شلیک پلیس به یک مجرم سابقه دار 

مواد فروش برای فرار، کودکی را گروگان گرفته بود

رپونده  روزرپونده  روز

خط قرمــز: جانشــین فرماندهي انتظامي 
خراسان رضوی  از عملیات گسترده کارآگاهان 
پلیس آگاهي براي دســتگیري ســه متهم 
پرونده گوشــي قاپي هاي سریالي و شناسایي 

بیش از 100 مالباخته در مشهد خبر داد.
سردار ابراهیم قربان زاده در تشریح  این خبر 
گفت:  از چندي پیش گزارش گوشــي قاپي 
سریالي به فوریت هاي پلیسي 110 اعالم شد 
و کارآگاهان پلیس آگاهي بالفاصله وارد عمل 

شدند. 
جانشــین فرماندهي انتظامي خراسان رضوي 
افزود: تحقیقات کارآگاهان از چند مالباخته 

پرونده گوشــي قاپي هاي ســریالي منجر به 
ترســیم چهره فرضي یکي از عامالن اصلي 
این ســرقت ها  شد و  متهم که حدود دو ماه 
پیش از زندان آزاد شده بود، تحت تعقیب قرار 
گرفت.این مقام ارشــد انتظامي خاطرنشان 
کرد: کارآگاهان پلیس آگاهــي با اقدام هاي 
اطالعاتي، متهم را ردزني و دستگیر کردند و 
متهم که در برابر شواهد و ادله موجود راهي 
جز بیان حقیقت نمي دید، دو همدست  خود 

را نیز به پلیس معرفي کرد.
سردار قربان زاده تصریح کرد: پلیس در مرحله 
دیگــر این عملیات ضربتــي دو متهم دیگر 

پرونده را دستگیر کرد و با بررسي هاي به عمل 
آمده تاکنون بیش از 100 مالباخته  شناسایي 
شده اند که شاکیان پرونده نیز در اجراي طرح 
مواجهه حضوري،  متهمان را مورد شناسایي 

قرار داده اند.
وي گفت: با دستورات مقام قضایي تحقیقات 
کارآگاهان پلیس آگاهي خراسان رضوي  براي 

کشف دیگر ابعاد این پرونده ادامه دارد.

با تالش مأموران پلیس آگاهی خراسان رضوی صورت گرفت

دستگیری 3  گوشی قاپ با 100 فقره سرقت

خبر  وژیهخبر  وژیه



خبرخبر خبرخبر

 مأموریت محرومیت زدایی سپاه•
 در ۶۱روستای گلستان

گرگان: جانشین قرارگاه 
پیشــرفت و آبادانی سپاه 
نینوای گلستان، اقدام های 
ایــن قــرارگاه را در ۶۱ 
تشریح  گلستان  روستای 

کرد.
ســرهنگ کاظم نوروزی 

پیش از ظهر چهارشــنبه در نشســت خبری با اصحاب رسانه 
گلستان اظهار کرد: قرارگاه پیشرفت و آبادانی دغدغه ای بود که 
مقام معظم رهبری در نشست با مسئوالن لشکری و کشوری در 
ســال ۹۵ مطرح کردند. وی اضافه کرد: پس از سخنان رهبری، 
فرمانده وقت سپاه این قرارگاه را در سپاه شکل داد و مقرر شد در 
هزار دهستان کشور اقدام های محرومیت زدایی الزم صورت گیرد.

 بیمارستان بحران •
در یزد راه اندازی می شود

ســتاد  جانشــین  یزد: 
پیشــگیری و مقابلــه با 
کرونا در یزد  از راه اندازی 
بیمارســتان بحــران در 
کنار مرکز درمانی شهید 
رهنمــون مرکز اســتان 
ظرف مدت دو ماه آینده 

برای بستری این گروه از بیماران خبر داد. 
احمد ترحمی در جمع خبرنگاران افزود: بیمارستان بحران که از 
سوی شهرداری یزد در کنار بیمارستان شهید صدوقی این شهر 
راه اندازی شــده است، طرحی موفق است که دارای سازه سبک 
و ضد آتش ســوزی با قابلیت جابه جایی است. هر چند کارکرد 
بیمارســتان را ندارد؛اما در نظر است بخش عادی بیمارستان به 
این ســازه منتقل شود تا فضای بیشتری برای بیماران کرونایی 

وجود داشته باشد.

 4هزار مسکن روستایی •
در ماکو مقاوم سازی شدند

مدیر  آذربایجان غربی: 
بنیاد مسکن ماکو گفت: 
از محل  ۴هــزار واحــد 
تســهیالت طــرح ویژه 
بهسازی مسکن روستایی 
بنیــاد مســکن مقــاوم 

شده اند.
سیدحیدر طالب زاده با اشــاره به اینکه در حال حاضر عملیات 
احداث مســکن و مقاوم  ســازی  بیش از یک هزار واحد در ماکو 
پیگیری می شــود، اظهار کرد: همه واحدهایی که در آن ضوابط  

مقررات ملی ساختمان رعایت نشده، نیازمند بازسازی است.
وی ادامــه داد: در شهرســتان ماکو،۸هزارو ۴7 واحد مســکن 
روستایی وجود دارد، افزود : ۴ هزار واحد از محل تسهیالت طرح 
ویژه بهسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن مقاوم شده و بهسازی 

شده اند که بیش از ۵۰ درصد این مساکن را شامل می شود.

 خروج کاالهای اساسی •
از مرز مهران ممنوع است

ایالم: مدیــرکل گمرک 
گفــت:  ایــالم  اســتان 
صادرات کاالهای اساسی 
و اقــالم ضــروری که به 
سفره  با  مســتقیم  طور 
مردم ارتباط دارد، از مرز 
بین المللی مهران ممنوع 

اســت. روح اهلل غالمی اظهار کرد: این ممنوعیت شامل کاالهای 
اساسی از جمله برنج، گوشت، مرغ، قند و شکر و دیگر کاالهای 
ضروری است که ارتباط مستقیمی با سفره و معیشت مردم دارد. 
وی افــزود: روزانه به طور متوســط ۳۰۰ کامیون حامل کاالی 
صادراتی و بازرگانی از مرز بین المللی مهران پس از تشــریفات 
گمرکی به کشــور عراق صادر می شود که تمامی این کامیون ها 

پیش از خروج از مرز بازرسی می شوند.

 توزیع 3۶هزار بسته معیشتی•
 بین مددجویان زنجانی

کمیته  مدیرکل  زنجان: 
امداد استان زنجان گفت: 
در مرحلــه دوم رزمایش 
طرح  قالب  در  همدلــی 
بیش  حســینی  احسان 
از ۳۹ هزار و ۶۹۰ بســته 

معیشتی توزیع شد.
هدایت صفری امروز با اشــاره به اینکــه در مرحله دوم رزمایش 
همدلی در قالب طرح احســان حسینی بیش از ۳۹هزار و ۶۹۰ 
بسته معیشتی به ارزش ۵۱ میلیارد و ۸27 میلیون ریال و بیش از 
۱۴۰ هزار پرس غذای گرم به ارزش 2۵ میلیارد و ۹۴۶ میلیون 
ریال با مشارکت خیران، نیکوکاران و مردم نوع دوست استان بین 

مددجویان زنجانی توزیع شد.

ایجاد ۶0هزار شغل در گیالن•
گیــالن: رئیس ســتاد 
امام)ره(  فرمــان  اجرایی 
بــا بیــان اینکــه برنامه 
ســتاد برای امسال ایجاد 
۳۰۰هزار شغل بوده است، 
گفت: با امضای تفاهم نامه 
در گیــالن نیــز ۶۰هزار 

شغل ایجاد می شود.
محمد مخبر در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه برنامه ستاد برای 
امسال ایجاد ۳۰۰هزار شغل بوده است، اظهار کرد: از این میزان 
2۰۰هزار شغل در بنیاد برکت و ۱۰۰هزار شغل در قسمت های 
دیگــر از جمله دانش بنیان ایجاد شــده که تاکنــون از برنامه 

پیش بینی شده جلو هستیم.
وی افــزود: از ابتدای امســال تاکنون ۱۰هــزار میلیارد تومان 

تسهیالت اشتغال زایی به متقاضیان کشور پرداخت شده است.

 اطالع رسانی مراسم سوگواری •
و شادمانی در قزوین ممنوع شد

قزوین: مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی استان 
قزویــن گفت: هــر گونه 
صدور و انتشــار اعالمیه 
ترحیم،  مراســم  بــرای 
ســوگواری و شادی برای 
تجمع هــای  برگــزاری 

خانوادگی، فامیلی و مردمی در سطح این استان ممنوع است.
محمدحسین اســماعیلی افزود: با توجه به اینکه متخصصان و 
کارشناسان، مهم ترین عامل شــیوع بیماری کرونا را حضور در 
تجمعات اعالم کرده اند؛ بنابراین از سوی ستاد مقابله با کرونای 
اســتان قزوین برای جلوگیری از برگزاری تجمعات، مصوب شد 
که صدور و انتشــار اعالمیه های ترحیم، سوگواری و شادمانی و 

فراخوان تجمع ممنوع باشد.

 صدور رایگان دفترچه بیمه •
برای خوزستانی ها

خوزستان: مدیرکل بیمه سالمت خوزستان با اشاره به ارزیابی 
وسع متقاضیان دفترچه بیمه سالمت گفت: تاکنون ارزیابی وسع 
برای ۳۶۰هزار نفر در اســتان خوزستان انجام شده که ۱۹۸هزار 
نفر معادل ۵۵ درصد این افراد، جزو دهک یک تا سه بوده اند و به 

صورت رایگان دفترچه دریافت کرده اند.
دکتر علی خســروی اظهار کــرد: در حال الکترونیک ســازی 
بیمارســتان های خصوصی و مراکز جراحی محدود هستیم تا 
اسناد این مراکز نیز به صورت الکترونیکی ارسال شود. رسیدگی 
الکترونیکی به اسناد در بخش بستری بیمارستان های دولتی و 

دانشگاهی، به صورت کامل در حال اجراست .

فرصت دو ماهه برای رفع تصرف •
زاینده رود

دادســتان  اصفهــان: 
عمومی و انقالب اصفهان 
بــه افرادی کــه با هدف 
ســودجویی در حریم یا 
بســتر زاینــده رود اقدام 
به ســاخت و ســازهای 
ماه  دو  کرده اند  غیرمجاز 

فرصت داد تا خودشان نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.
علی اصفهانی با اشــاره به اینکه دستگاه قضایی با عزم جدی با 
متخلفان برخورد قانونی خواهد داشت، اضافه کرد: دادستان ها در 
سراســر استان رویکرد مبارزه قاطعانه با مخالن نظم و امنیت و 
متعرضان به حقوق عامه و اراضی ملی و منابع طبیعی را در دستور 

کار دارند.

انباشت سیب در کنار جاده  ممنوع است•
آذربایجان غربی: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی آذربایجان  غربی گفت: انباشت سیب در کنار جاده های 

این استان ممنوع است و با متخلفان برخورد می شود.
اکبر کرامتی اظهار کرد: باغداران نمی توانند روزانه سیب زیردرختی 
خود را به علت طوالنی بودن روند ریزش محصول و نیز کم بودن 

آن به کارخانه بفروشند؛ بنابراین باید به دالالن تحویل  دهند.
وی با بیان اینکه براســاس قانون نیز تولیدکنندگان موادغذایی 
موظف هستند مواد اولیه خود را از مراکز مجاز و بهداشتی تهیه 
کنند، اضافه کرد: خرید تدریجی کنار جاده ای دارای مشکالتی از 
جمله غیربهداشتی و ایجاد سیمای ناموزون برای آذربایجان غربی 

است.

باغ شاهزاده ماهان کرمان تعطیل شد•
مدیــرکل  کرمــان: 
 ، هنگــی ث فر ا میر
گردشگری و صنایع دستی 
از تعطیلی  استان کرمان 
بــاغ شــاهزاده ماهان به 

مدت دو هفته خبر داد.
در  فعالــی«  »فریــدون 
تشریح جزئیات محدودیت های کرونایی در استان کرمان گفت: 
با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونا، باغ شاهزاده ماهان از ششم 

مهر ماه به مدت دو هفته تعطیل خواهد بود.
وی با اشاره به ممنوعیت تردد به مناطق ییالقی و تفرجگاه های 
سطح اســتان طبق مصوبات ستاد مبارزه با کرونا استان کرمان 
اظهــار کرد: این دســتورالعمل برای دو هفته اجرا می شــود و 

دستگاه های مرتبط در این زمینه همکاری الزم را داشته باشند.

»سیروان« دغدغه جدید دوستداران میراث فرهنگی 

بزرگترینشهرسنگیایرانآبمیرود!
ایالم: مردم روســتای تاریخی »سراب کالن« از 
توابع شهرستان سیروان در استان ایالم، خانه های 
خود را روی آثار تاریخی ارزشمند مربوط به دوران 
ساسانی و قرون اولیه اسالمی ساخته اند و همین 
موضوع سال هاست مسئوالن را بر آن داشته که 
نسبت به جابه جایی این روستا اقدام کنند، اما به 
نظر می رسد این تصمیم تنها در حد حرف و شعار 

مانده است. 
اگر ســفری به روســتای تاریخی »سراب کالن« 
داشته باشید شــاید باورتان نشود که این روستا 
روی یک شــهر تاریخی و در زمره آثار باستانی 
تمدن اسالمی بنا شده است که ساکنانش بدون 
توجــه به این مهم روی این آثار باســتانی خانه 
می سازند، چاه فاضالب حفر می کنند و یا دولتی ها 
با کند وکاو معابر  لوله و یا تأسیســات خدماتی 

ایجاد می کنند!
طبق مطالعات و کاوش های باستان شناسی، این 
روستا دارای قدمت بیش از یک هزارو۴۰۰ سال 
است و با توجه به آثار تاریخی و بناهای قدیمی به 
 جای مانده و موقعیت طبیعی و جغرافیایی منطقه 
و براســاس گمانه زنی های تاریخــی، این مکان 

تفریحگاه انوشیروان ساسانی بوده است.
این شهر تاریخی با قدمت بیش از یک هزارو۴۰۰ 
سال یکی از زیباترین شهرهای مستحکم و تمام 
سنگی کشور محسوب می شود و مربوط به دوره 
ساسانیان و دوران های تاریخی پس از اسالم است 
که در ۱۰ مهر ۱۳۸۰ با شــماره ثبت ۴۱۶۵ به 

 عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.
با وجود اهمیت این روســتا و آثار باســتانی به 
 جامانــده از دوران ساســانی که حــاال روی آن 
خانه های خشــتی و آجری بنا شده، متأسفانه 
ساخت وســازهای صورت گرفتــه ضمن ایجاد 
مشکالت عدیده برای ســاکنان، به تخریب آثار 

تاریخی نیز منجر شده است.
مردم این روستا از حدود یک قرن پیش تاکنون 
در این محل ســاکن  هستند که همین موضوع 
به »ســراب کالن« صدمه های بسیاری وارد کرده 
اســت، زیرا مردم از سازه ها و اتاق های این شهر 
تاریخی و باستانی به  عنوان کاهدان و گاهی خانه 
استفاده می کنند.اگرچه برای همگان واضح است 
که این روستا روی شــهر تاریخی سیروان قرار 
گرفته و جابه جایی ساکنان آن ضروری است، اما 
تاکنون عزم و اراده ملی برای جابه جایی این روستا 
شکل نگرفته و افزون بر دو دهه است که فقط شعار 
رفتن شنیده می شود و در عمل اقدامی نمی شود.

جانماییسایتجدیدس
اگرچه  قــدس،  گزارش  به 
همزمــان با گرامیداشــت 
 ۱۳۹7 ســال  دولت  هفته 
روســتای  جدید  ســایت 
ســراب کالن  تاریخــی 
شهرســتان ســیروان طی 
کلنگ  و  جانمایــی  آیینی 
احداث آن به زمین خورد، 
اتفاقی  اما در عمل هنــوز 
روستا  این  برای جابه جایی 

انجام نپذیرفته است.
به  کــه  ایــن ســایت  در 

ساخت وسازهای  برای  ۱۴هکتار  مســاحت 
جدید آماده ســازی شــد حتی مشوق هایی 
برای انتقال ساکنان روستا به سایت جدید 
در نظر گرفته  شــده اســت و مقرر شد به 
زوجین و افرادی که تمایل به ساخت وســاز 
داشــتند تســهیالت ارزان قیمت و زمین با 

قیمت مناسب اعطا شود.
بنا بر اظهارات مسئوالن مقرر بود تا  روستای 
تاریخی ســراب کالن در ســه فاز و در مدت 
چند سال به ســایت جدید انتقال داده شود 
تا هر چه زودتر  امکان کاوش و پژوهش های 
باستان شناسی روی آثار تاریخی مدفون  شده 
در زیر روستا فراهم شود که هنوز این رؤیا به 

حقیقت نپیوسته است.

بیرغبتیاهالیس
گرچه در ســال های گذشته 
بــرای  چندانــی  اقبــال 
ساخت وســاز در این ســایت 
جدید نشــده، ولی این روزها 
بنا بر گفته سهراب ستاروند، 
یکی از اهالی این روستا، با این 
نرخ مصالح و ساخت وساز دیگر 
جابه جایی  امــکان  هیچ وقت 

فراهم نمی شود.
بیش  اظهــار می کنــد:  وی 
کــه  اســت  از ۱۰۰ ســال  
خانواده های ما در این روســتا 
زندگــی می کنند و فرزندان خــود را در همین 

روستا سروسامان دادند.
وی بیــان می کند: مردم این منطقه از نظر مالی 
ضعیف هستند و همین خانه های کوچک آجری 
ماحصل یک  عمر زندگی و کار کردن آن هاست؛ 
بنابراین چگونه می توانند پس از گذشت ۳۰ سال 
زندگی حاال یک شــبه این خانه را ترک کرده و 
بــا رفتن زیر یوغ بانک ها و تســهیالت، خانه ای 
جدید در جوار روستا بسازند؟وی عنوان می کند: 
متأسفانه برخی از خانواده ها جوان هایشان بزرگ  
شــده و تشکیل خانواده داده اند و باید سرپناهی 
برای آن ها تهیه شــود، اما میراث فرهنگی اجازه 
اضافه کردن یک اتاق را هم در روســتا نمی دهد 
و بسیاری از خانواده ها از این بابت ناراضی هستند!

نجاتآثارباستانیس
در همین راســتا نماینده مردم ایالم در بازدید از 
این روستا اظهار کرد: در مورد مشکالت روستای 
سراب کالن، همه مسئوالن و نمایندگان استان 

باید دنبال کارهای عملیاتی و اجرایی باشند.
علی اکبر بســطامی افزود: حل مشکالت این 
روســتا دیگر با گفتاردرمانی و شــعار جوابگو 
نیست؛ چراکه مردم این روستا دچار مشکالت 

شدیدی شده اند.
وی اذعان کرد: متأسفانه هر روز تخریب روستای 
تاریخی ســراب کالن بیشتر می شود و نیاز است 
مسئوالن استان زمینه جابه جایی مردم روستا را 

فراهم کنند.
بســطامی بیان کرد: متأســفانه در روستای 
سراب کالن به دلیل استقرار منازل مسکونی 
مــردم روی بافت ارزشــمند تاریخی امکان 
کاوش و کشــف عماًل غیرممکن اســت، به 
همین منظور ســایت جدیدی برای روســتا 
مکان یابی شــده و کلنگ زنی آن انجام گرفته 
کــه در آینده و به  مرور زمان بخش های مهم 
بافت تاریخی ارزشمند روستا مورد کاوش قرار 
می گیرد. روستای سراب کالن در استان ایالم 
سال هاست روی یک شهر تاریخی بزرگ به نام 
سیروان قرارگرفته و با وجود تالش های صورت 
گفته هنوز این روستا برای کاوش های تاریخی 
جابه جا نشده و در این  بین فعالیت های مردم 

نیز در روستا محدود شده است.

اینشهرتاریخی
باقدمتبیشاز

یکهزارو۴۰۰سال
یکیاززیباترین
شهرهایمستحکم
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بوشهر: افزایــش قیمت گوجه فرنگی که سال ها به  پای ثابت 
سفره های خانواده های ایرانی تبدیل  شده برای همگان گران 

تمام  شده و موجب باال گرفتن اعتراض مردم شده است. 
افزون  بر یک ماه اســت که گوجه فرنگی در رقابت با ســایر 
میوه های وارداتی و لوکس مانند موز کورس رقابت برداشته و 
حتی در این مدت توانسته گوی رقابت را نیز برباید و با قیمت 

۱۰ الی ۱7هزار تومان در بازار جوالن دهد.
افزایش قیمت گوجه فرنگی در بوشــهر آن  هم در استانی که 
خود قطب تولید این محصول است برای مردم آن کمی عجیب 
به نظر می رســد و خواستار نظارت و دخالت بیشتر مسئوالن 

هستند.
با پایان یافتن  فصل برداشــت گوجه در اســتان های شمالی 
کشــور، باید گوجه مصرفی از جنوب کشــور و استان بوشهر 
تأمین شــود و در حال حاضر گران شــدن کرایه حمل ونقل 
بهانه ای شده تا عده ای قیمت آن را برای انتقال آن از جنوب به 

سایر شهرها، دلیل گرانی این محصول تلقی کنند.
کشاورزان مدعی هستند افزایش قیمت نهاده ها مانند کود، بذر 

و سم موجب افزایش قیمت شده است.
در این راســتا عده ای دالالن را موجب گرانی می دانند، برخی 
شرایط آب و هوایی و برخی صادرات را به  عنوان متهم گرانی 

این محصول معرفی می کنند.

گوجهارزانمیشودس
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان 
بوشهر با بیان اینکه فصل برداشت گوجه در مزارع این استان 
از 2۰آبان آغاز خواهد شــد، بیــان می کند: به  طور حتم حاال 
که قیمت ها افزایش داشته و کمبود در بازار مشاهده می شود، 

احتماالً برداشت هم زودتر اتفاق خواهد افتاد.
خســرو عمرانی با ابراز امیدواری از ایــن موضوع که تا پایان 
هفته با برداشــت محصول گوجه در برخی از مناطق استان، 
قیمت گوجه فرنگی کاهش پیدا خواهــد کرد، ادامه می دهد: 
ســطح زیرکشت گوجه فرنگی خارج از فصل در استان بوشهر 

۱۱هزار و 2۰۰ هکتار است که پیش بینی می شود ۵۸۰ هزار 
تن گوجه فرنگی امسال از این سطح زیرکشت برداشت شود.

وی با بیان اینکــه به  طورمعمول کمترین میزان برداشــت 
گوجه فرنگی در آبان ماه و بیشترین میزان برداشت گوجه در 
دی  ماه اســت، ابراز می کند: در روزهای آینده با رســیدن به 
حداکثر میزان برداشت، قیمت این محصول به  شدت کاهش 
می یابد و نیاز هموطنان در سراســر کشــور برای خرید این 

محصول رفع می شود.

سیاستتنظیمبازارس
به یاد دارید که دو ســال پیش آن قدر تولید این محصول زیاد 
بود که خریداری برای آن پیدا نمی شــد؛بنابراین کشــاورزان 

جنوب به نشانه اعتراض گوجه ها را وسط جاده ها ریختند.
ســال ۹۸ کمبــود و گرانی گوجه به  گونــه ای بود که قیمت 
یــک قوطی رب گوجه فرنگی را به 22هزار تومان رســاند، اما 
با بارش های خوبی که در کشــور شــاهد بودیم، برداشت این 
محصول از بازار تقاضا ســبقت گرفت و به کیلویی 2۰۰تومان 
رســید که حتی بسیاری از کشــاورزان ترجیح دادند از خیر 
برداشت محصول گذشته و آن را در مزرعه رها کنند. در حال 
حاضر با افزایش قیمت ها جای خالی سیاست  تنظیم بازار در 

این روزها بیش از گذشته نمایان شده است.

وعده ارزانی تا هفته  آینده

گرانی گوجه فرنگی در قطب تولید این محصول

گزارشگزارش

794۱zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ش ب ا ن ی   د س ت م ر ی ز ا د
 2 ل ی ن و ک س   ز ر د   ر م و ز
 3 ت ک ا ن   ر ج ی م   ا م ر و د
 4 و ل ت   ش ب ن م   م ب ل   ن د
 5 ک ا   ل ی س ت   م خ ل و ع   ر
 6   م ع ذ ر ت   ک ا ل   ن ا ش ی
 7 ش   م ی و   م ا ر و ن   د و ا

 8 ن خ   ذ ی م ق ر ا ط ی س   ک ی
 9 ا ل ب   ه ا ب ی ل   ک ی ت   ی
 10 ی ا س ا   ل و ز   ا س ا ل م  
 11 م   ا س ت ی ل   ت ر و ر   ر ز
 12 و د   ت ر ه   ک ر ب ن   ک د و
 13 ز و ب ی ن   ا ش ی ا   س و ا ر

 14 و ب ا ل   ا ی ت   ب و م ر ن گ
 15 ن ی م ا ی و ش ی ج   ا ر ش ی و

 

حل جدول شماره قبل

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

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

               8 
               9 
               10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

 

دوره  ایتالیایــی  دانشــمند  و  هنرمنــد   .۱
 رنســانس که قیچــی از اختراعات اوســت 
2. نیست شــده- هزار- بصیر ۳. صفت انسان 
بین تمام مخلوقات- نگارش رایانه ای- شیرینی 
ســنتی کرمانشــاهی ۴. خیســی اندک- از 
ماشین آالت کشاورزی- فرورونده در آب- تکرار 
یک حرف ۵. میوه ریز دوقلــو- صوت درد- از 
صبحانه جات ۶. بخشــی از خــاک کرمان را 
 دربر می  گیرد- دایره ای شــکل- لباس حاجی 
7. ضمیری در دســتور زبان عربی- چای در 
 گویش  تازی – ایســتادن- مــادر ورزش ها 
۸. عدد آبــادی- کاغذ نقشه کشــی- مارکی 
سوئیسی برای ساعت- صف و قطار ۹. چهره- 
همســر حضرت یعقوب»ع«- قــوت الیموت- 
کشتی جنگی ۱۰. خروس صحرایی- اما ، ولی- 
علم و خرد ۱۱. محل اجرای نمایش توســط 
 حیوانات- بوی ماندگــی- نام دخترانه وطنی 
۱2. مخترع تلفن- پیکره کوچک ساخته شده 
 شــبیه انســان-  چندیــن وزیر- عــدد ماه 
۱۳. عضو گزش- پنبه زن- »مسلسل« توخالی 
۱۴. از واحدهای ارتشی- سمت راست- کاهلی 

۱۵. دوگروه سنی حد فاصل نوزادان تا جوانان

۱. این شــهر پس از فروپاشی شوروی به نام 
پیشــین خود ، »ســن پطرزبورگ« تغییرنام 
داد - درخشــان 2. حــرف آخــر – معتدل- 
میــوه پرخاصیتی از مرکبــات ۳. بیماری ای 
اســت که از طریق آب توسط باکتری ویبریو 
کلرا ایجاد می شــود- کویر شرقی کشورمان- 
 حیوان عظیم الجثه جنگلی و قطبی- مسرور 
مزاحــم  دفــع  پدربــزرگ-  مکتــوب-   .۴ 
 ۵. از انبیای الهی»ع«- تن پوشــی زمســتانی 
۶. خطای ورزشی- کشور آفریقایی سرمایه ای- 
هنرپیشــه نقش های طنز 7. خرس آسمانی- 
گروه تندرو و افراطی- نویسنده فرانسوی بیگانه 
۸. واحــد اختالف پتانســیل الکتریکی- انس 
گرفتن- پول سامورایی- حمام مشهور کاشان 
۹. پوســت پیرای- به تجزیه و تحلیل مسائل 
روحی می پردازد- دل آزار کهنه ۱۰. امروز عرب- 
 واحد پول ســابق کشــورمان- سرمای شدید 
چلچلــه  شمع ســازی-  ماده اولیــه   .۱۱
۱2. تیــر پیــکان دار - بامداد- گیــاه زینتی 

 آپارتمانــی بــا برگ هــای شمشــیری شــکل راه راه 
۱۳. خوب و خوش- نام چند تن از پادشاهان اشکانی- لوله 
تنفسی- شــیر خوراکی ۱۴. درخت پرشاخ وبرگ شهری 
و جنگلی-هفتمین ســیاره از نظر نزدیکی به خورشید 
که هر ۸۴ســال و 7روز یک بار به دور خورشید می گردد 
– نت منفی ۱۵. پرنده شــبیه به کبوتر کوچک - برای 

متخلخل کردن خمیر نان استفاده می شود

  افقی

  عمودی
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