
خاکسپاری پیشکسوت کشتی خراسان کشمکش بر سر» کشمش«
پیکر محمد خادم ازغدی توسط ورزشکاران و خانواده بدرقه شدکشاورزان چشم انتظار خرید تضمینی توسط دولت هستند

تاکستان با لقب شهر انگور ایران با ۳۵ هزار هکتار 
باغ انگور دومین تولیدکننده ایــن میوه در ایران 
به حساب می آید که حاال کشاورزانش پس از ماه ها 
صبر، چشم انتظار دولت هستند تا با خرید تضمینی 
از غوره برای آن ها حلوا بسازد اما ظاهراً رؤیای آن ها 
با واقعیت فاصله دارد! ۷۵ درصد انگور تولیدی این 

شهرستان به کشمش...

محمد خادم ازغدی؛ پیشکســوت کشتی ایران، 
مربی ســابق تیــم ملی و پدر امیررضا و رســول 
خادم؛ قهرمانان جهان و المپیک و رؤســای سابق 
فدراسیون کشتی که به دلیل نارسایی قلبی ناشی 
از تمرینات سنگین در دوره ورزشی و کهولت سن 
به دیار باقی شــتافته بود دیــروز در میان بدرقه 

خانواده و جمعی از ورزشکاران...
.......صفحه 2 .......صفحه 4 

مرغ که پر کشید، تخم مرغ را بگیرید
 با وجود کاهش مسافر روزانه

شلوغی ساعات پیک پابرجاست
چالش حمل و نقل عمومی 
در محدودیت های کرونایی

فرماندار مشهد اعالم کرد

 خودرو کادر درمان
 جریمه نمی شود

.......صفحه 2 

.......صفحه ۳ 

.......صفحه 2 

افزایش برداشت و مرغوبیت 
انار در کویر بجستان

جان گرفتن 
 یاقوت سرخ 
ســرمای شــدید ســال 86 آن قدر استخوان سوز و 
آسیب رسان بود که خســارت هایش حتی در برخی 
از مــوارد تا چند ســال قابل جبران نبــود. باغ های 
میوه اســتان خراســان رضوی یکی از همین موارد 
بود که ســرمای شدید آن سال و یخبندان شدیدش 
خســارت های زیادی بــه آن ها وارد کــرد. در این 
میان خســارت وارده به باغات انار به نســبت بیشتر 
از ســایر باغات بود. طوری که باغــداران مجبور به 
بریدن درختان چند ساله شــان شدند یا به اصطالح 
خودشان درختان انار را کف بر کردند تا در سال های 
بعد از کنــار جوانه های جدید شــاخ و برگی جدید 
برای درختان انار برویــد.  جوانه های جدید درختان 
تا روییدند و جان گرفتند، به شــاخه تبدیل شــدند 
و میوه دادند مدت ها طول کشــید، در مجموع آنچه 
ســوغات ســرمای ســال 86 بود بی محصول شدن 

باغ های انار تا سه یا چهار سال بعد بود!...

کشتار بیش از حد مرغ مولد برای چیست؟

.......صفحه ۳ 

در خراسان رضوی آغاز شد

صدور شناسنامه 
برای فرزندان 

 اتباع غیر ایرانی 
با همسر ایرانی  

ان.......صفحه ۳ 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت بسپار آرا شرق )سهامی خاص ( به شماره 

ثبت 444 و شناسه ملی 10380494857
بدی��ن وس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت 
بس��پارآرا ش��رق دعوت ب��ه عمل م��ی آید تا 
ب��ه  ی  د ع��ا م��ی  عمو مجم��ع  جلس��ه  ر  د
الع��اده که در روز ش��نبه مورخه  ق  فو ر  ط��و
1399/09/22 ک��ه س��اعت 10 صب��ح در مح��ل 
ش��رکت به آدرس چناران ، ش��هرک صنعتی ، 
ف��از 2 ، قطع��ه 1104 برگزار می گ��ردد ، حضور 

بهم رسانند . 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده : 

1-انتخاب هیئت مدیره شرکت 
2- انتخاب بازرسین شرکت 

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار شرکت
ع هیئت مدیره شرکت  9

90
93
36

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی مصرف دانشگاه علوم اسالمی 

رضوی به شماره ثبت 15136 نوبت دوم
 تاریخ انتشار: 99/9/6

 
بدین وس��یله از کلی��ه اعضای ش��رکت مذکور و 
ی��ا نماین��دگان قانونی ایش��ان دعوت میش��ود تا 
در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت که رأس ساعت 12 مورخ 99/9/19 در محل 
س��الن اجتماعات دانش��گاه علوم اسالمی رضوی 

تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
کس��انی که ام��کان حض��ور در جلس��ه را ندارند 
ب��ه  می توانن��د در س��اعات اداری ت��ا 99/9/17 
آدرس دفتر ش��رکت مراجعه و وکالت کتبی خود 
را به ش��خص مورد نظر جهت ش��رکت در جلس��ه 
ارائ��ه نماین��د ضمنًا هر عضو وکال��ت 3 نفر و هر 
غی��ر عضو می توان��د وکالت یک نف��ر را عهده دار 

باشد.
دستورجلسه:

1- اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش اساس��نامه 
جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

2- اصالح ماده 12 اساس��نامه )شرایط اختصاصی 
عضویت(

3- اص��الح م��اده 22 اساس��نامه )تع��داد اعضای 
هیئت مدیره(

4- اصالح ماده 36 اساسنامه )تعداد بازرسی(
5- دادن وکالت جهت انجام تغییرات ثبتی

9ع هیئت مدیره
90
89
83

اصالحیه آگهی دعوت مجمع شرکت 
تعاونی کلبه سازان نور بدیع

 باستحضار اعضای محترم تعاونی میرساند 
که مقص��ود از مجم��ع فوق الع��اده مورخ 
99/09/17 منتش��ره در روزنام��ه ق��دس 
م��ورخ 99/09/05 برگ��زاری مجم��ع عادی 
بطور فوق العاده میباش��د که بدینوسیله 

اصالح میگردد.
 هیئت مدیره تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع 

ع 9
90
93
58

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار 

و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 125- اصلی اراضی قریه عزیز

1- ششدانگ یکباب منزل ازپالک 55 فرعی از 125 اصلی فوق به مساحت 120،47 متر مربع ابتیاعی خانم آسیه مرتضوی از محل مالکیت ثبتی 
شمایل فالح عزیزی فرزند قربان برابر رأی شماره 2679-99 مورخه  99/08/17 کالسه 30-99 هیأت

2- ششدانگ یکباب منزل ازپالک 2173 فرعی از 125 اصلی فوق به مساحت 125،10 متر مربع ابتیاعی خانم مهناز ایزانلواز محل مالکیت ثبتی 
شخص متقاضی برابر رأی شماره 2677-99 مورخه99/08/17 کالسه 146-99 هیأت بخش دو بجنورد پالک 155-  اصلی اراضی کهنه کند

3- ششدانگ یکباب منزل ازپالک 155 اصلی فوق به مساحت 50،68 متر مربع ابتیاعی  خانم ربابه درگزینی از محل مالکیت ثبتی حسین علی 
آبادی فرزند عباسقلی برابر رأی شماره 2681-99 مورخه 99/08/17 کالسه 509-95 هیأت

4- ششدانگ یکباب ساختمان ازپالک 155 اصلی فوق به مساحت 215،55 متر مربع ابتیاعی حسین رضائیان از محل مالکیت ثبتی قربان علی 
آّبادی برابر رأی شماره 2680-99 مورخه 99/08/17  کالسه 53-99 هیأت

5- ششدانگ یکباب منزل ازپالک 155 اصلی فوق به مساحت 289،60 متر مربع ابتیاعی خانم فاطمه طهرانی از محل مالکیت ثبتی  حسینعلی 
علی ابادی فرزند رضا قلی برابر رأی شماره 2692-99 مورخه 99/08/18 کالسه 63-98 هیأت

6- ششدانگ یکباب انباری ازپالک 155 اصلی فوق به مساحت 145،50 متر مربع ابتیاعی خانم گل جمال پرویزی ازمحل مالکیت ثبتی حسین 
علی آبادی فرزندعباسقلی برابررأی  شماره 2689-99مورخه 99/08/18 کالسه 275-99 هیأت

7- شش��دانگ یکب��اب انباری ازپالک 155 اصلی فوق به مس��احت 171،60 متر مربع ابتیاعی اقای ذکری��ا پرویزی اصل از محل مالکیت ثبتی 
غالمحسین علی آبادی فرزند حسین برابر رأی شماره  2686-99 مورخه 99/08/18 کالسسه 276-99 هیأت

8- شش��دانگ یکب��اب منزل ازپالک 2633  فرعی از پالک  155 اصلی فوق به مس��احت  107،80 متر مرب��ع ابتیاعی  آقای امان نظردهش از 
محل مالکیت ثبتی صدیقه نودهی فرزند رضا برابر رأی ش��ماره 2685-99 مورخه 99/08/18 کالس��ه 172-99 هیأت بخش دو بجنورد پالک 

173- اصلی اراضی معصوم زاده
9- ششدانگ یک باب ساختمان از پالک 242 فرعی از پالک 173 اصلی فوق به مساحت 296،20 متر مربع ابتیاعی خانم زهرابهمنی محمود از 

محل مالیت ثبتی اسماعیل بهمنی محمود برابر رأی شماره 2678-99 مورخه 99/08/17 کالسه 211-99 هیأت 
10- ششدانگ یکباب منزل ازپالک 123 فرعی از پالک 173 اصلی فوق به مساحت 148،58 مترمربع ابتیاعی آقای خلیل الهیان از محل مالکیت 

ثبتی میرعلی اکبر حسینی معصوم فرزند حاجی میرزا رحیم برابر رأی شماره 2684-99 مورخه 99/08/18 کالسه 155-99 هیأت
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت 

مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9908853
تاریخ انتشار نوبت اول 99/08/21 تاریخ انتشار نوبت دوم 99/09/06

احمد اصغری شیروان-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 بجنورد



با وجود کاهش مسافر روزانه، شلوغی ساعات پیک پابرجاست

چالش حمل و نقل عمومی در محدودیت های کرونایی
قدس: سرانجام و پس از هفته ها گفت وگوهای 
مدافعــان و مخالفان اعمــال محدودیت های 
کرونایــی؛ تصمیــم بر تعطیلی و بازگشــت 
محدودیت ها از ابتــدای آذر ماه جاری گرفته 

شد.
بر همین اســاس و در راســتای اهداف ایجاد 
محدودیت هــا ابتدایی ترین توقــع که البته 
مهم ترین راهکار مقابله با شیوع ویروس کرونا 
نیز هست کاستن از تجمعات انسانی است تا 
در پایان دوره محدودیت ها بتــوان اثرات آن 
را در قطع زنجیره کرونــا در آمار مبتالیان و 

جان باختگان مشاهده کرد.
برای رسیدن به این هدف الزام ها و ابزار مورد 
نیاز در بخش های مختلف باید فراهم شــود؛ 
بــه طور مثال با الکترونیکــی کردن خدمات 
دستگاه ها از مراجعه حضوری افراد جلوگیری 
کرد یا شرایط الزم برای رعایت فاصله اجتماعی 
در محیط های پرازدحام را ایجاد کرد. یکی از 
مصادیق بارز این موضوع در شهرها و به طور 
خاص در کالنشهرها که به عنوان شهرهای با 
وضعیت قرمز شــناخته می شوند حوزه حمل 
و نقل عمومی اســت و در بیــان اهمیت آن 
همین بس که در هفته های اخیر بســیاری از 
کارشناسان بهداشــتی مترو تهران را یکی از 
کانون های جدی شیوع این ویروس دانسته اند.

بر همین اساس به منظور بررسی شرایط حاکم 
بر حمل و نقل عمومی مشهد در بخش ریلی 
و اتوبوســی به تحلیل آماری مسافران این دو 
بخش در ســه روز اول اجــرای محدودیت ها 

پرداختیم.

ازدحام پرخطر مسافران متروس
مدیــر روابط عمومــی شــرکت بهره برداری 
قطار شهری مشــهد می گوید: بر اساس آمار 
تراکنش های سه روز ابتدای آذر به نسبت سه 
روز آخر آبان ماه تعداد مسافران قطار شهری 

حدود 17 هزار نفر کاهش داشته است.
میثم زارع می افزاید: در روزهای 28 تا 30 آبان 
ماه تعداد 143هزار و 46 نفر از شــهروندان از 
طریق خط یک قطار شهری و تعداد 70 هزار و 
269 نفر از طریق خط 2 قطار شهری جابه جا 

شده اند.
پس از اعمــال محدودیت ها از ابتدای آذر ماه 
این ارقام روند کاهشــی داشته است و در سه 
روز ابتدایی اجرای این طرح مسافران خط یک 
 به عدد 133 هزار و 784 نفر و مسافران خط 2 

به رقم 63هزار نفر رســیده 
است که در مجموع دو خط 
شاهد کاهش حدود 17هزار 

نفری مسافران بودیم.
وی اظهــار می دارد: با وجود 
مسافران،  اکثریت  همکاری 
متأســفانه تعــداد اندکی از 
شهروندان به دالیل مختلفی 
رفتارهایی می شوند  مرتکب 
که می تواند زمینه ساز شیوع 
این ویروس باشد. برای مثال 
اگر با برنامه ریزی درســت و 
صرفاً برای انجام امور ضروری 
از منــزل خارج می شــوند 
الزم اســت زمان سفر خود 
را بــه نحــوی تعیین کنند 
که در ســاعات اوج مسافر یا 
همان ســاعات پیک نباشد 

بر همین اســاس هنوز در ساعات اولیه صبح 
و ابتدای شب شــاهد اندکی ازدحام در مترو 
مشهد هســتیم.زارع ادامه می دهد: نکته قابل 
ذکر اینکه مســافران حتــی در زمان خلوتی 
واگن ها هم از تمام فضاها برای نشســتن و یا 
حتی ایستادن استفاده نمی کنند که این رفتار 
بیشــتر در خط 2 مشهود است و گاهی دیده 
شده سه واگن قطار برای نشستن همه جای 
خالی دارد ولی مسافران در واگن اول و بیشتر 
در کنار در ابتدای واگن ازدحام دارند که مثاًل 
زودتر پیاده شوند یا در نزدیکی خروجی های 
ایستگاه باشــند، از شهروندان تقاضا می کنیم 
برای حفظ ســالمتی خود و دیگران اوالً زمان 
سفر خود را مدیریت و ثانیاً از ازدحام در داخل 

واگن ها پرهیز کنند.

کاهش اتوبوس سوارها س
مدیر روابط عمومی سازمان 
اتوبوســرانی مشــهد هــم 
می گویــد: تعداد مســافران 
اعمــال  روز  نخســتین 
محدودیت ها در شنبه هفته 
جاری در مقایسه با آمار روز 
شنبه یک هفته پیش حدود 
90هزار نفر کمتر بوده است.

عباس اتحادی می افزاید: در 
ماه گذشته  آخرین شــنبه 
یعنــی در روز 24 آبان ماه 
تعــداد تراکنش هــای ثبت 
شــده در اتوبوسرانی مشهد 
428هزار و 542 مورد بوده 
که این رقم در شــنبه هفته 
جاری که نخســتین روز اعمال محدودیت ها 
بوده به عدد 336هزار و 956 تراکنش کاهش 

یافته که بیانگر کاهش 21درصدی است.
وی با اشــاره به اینکه این کاهش در خطوط 
محوری و پرمســافر محســوس بوده، اظهار 
می دارد: خط 3 بی آر تی در 24 آبان 37هزار و 
623 تراکنش ثبت شده دارد و در روز ابتدای 
آذر بــه رقم 28هزار و 388 مورد رســیده که 
کاهش 24/5 درصدی داشته است. همچنین 
تعداد مســافران خط یک بی آرتی در این دو 
روز با کاهش 20 درصدی مسافر روبه رو بوده 
و از 38 هزار مســافر بــه 30 هزار نفر کاهش 
یافته اســت.وی ادامه می دهد: خط 12 که از 
روگذر شیرازی تا وکیل آباد را پوشش می دهد 

و از خطوط پرمسافر بوده نیز 21درصد کاهش 
مسافر داشته و از 11 هزار تراکنش در 24 آبان 
به  8هزار تراکنش در ابتدای آذر رسیده است. 
خطوط 8 و 9 تندرو نیز به ترتیب کاهش 8 و 

11درصدی داشته اند.
اتحــادی نیز ضمــن قدردانــی از همکاری 
شهروندان در روزهای اجرای محدودیت های 
کرونایی به مسئله ازدحام مسافران اتوبوس در 
ساعات خاصی از روز اشاره می کند و می گوید: 
شهروندان می توانند با برنامه ریزی درست در 
زمان هایی از حمــل و نقل عمومی در بخش 
اتوبوسی اســتفاده کنند که مسافران کمتری 
دارد ولی ازدحام مســافران در برخی ساعات 

می تواند زمینه ساز تهدید سالمتی آن ها باشد.

 پیشنهاد کاهش ساعتس
فعالیت حمل و نقل عمومی

پیــش از این خلیل اهلل کاظمی در گفت وگو با 
خبرگزاری تسنیم از پیشنهاد کاهش ساعت 
فعالیت سامانه حمل و نقل عمومی در مشهد 
خبر داده و می گوید: پیشــنهادهایی در حوزه 
اتوبوسرانی، قطار شهری، تاکسی های بی سیم 
که پالک شخصی دارند و تاکسی های اینترنتی 
ارائه شد و این پیشنهادها به فرمانداری مشهد 
ارسال شده و قرار است در صورت تأیید قرارگاه 
مبارزه بــا کرونا در وزارت کشــور، به مرحله 
اجرا گذاشــته شــود.وی می افزاید: در بخش 
اتوبوسرانی تنها پیشنهاد بر توقف فعالیت شبانه 
ناوگان اتوبوسی شــده است و در بخش قطار 
شــهری نیز با توجه به اعمال محدودیت ها، 
پیشنهاد شده است ساعت کاری قطار شهری 
یک ونیم ساعت کاهش یابد و آخرین رام قطار 
شهری ساعت 20:30 دقیقه از ایستگاه مبدأ 
حرکت و حدود ساعت 21:15 دقیقه مسافران 

خود را در ایستگاه پایانی تخلیه کند.
با تمام ایــن اوصاف همان گونه که در ابتدای 
مطلب نیز اشــاره شد تمام محدودیت ها برای 
حذف اجتماعات انســانی است حال اگر قرار 
باشــد به دلیل اجبار یا ســهل انگاری عده ای 
از شــهروندان در زمان استفاده از سامانه های 
حمل و نقل عمومی شرایط شیوع احتمالی این 
ویروس همچنان فراهم باشد عمالً کفه تهدید 
حمل و نقل عمومی سنگین تر از کفه فرصت 
آن خواهد شــد و الزم است به هر نحو ممکن 
همه ما مجاب شویم که این روزها در کنار هم 

بودنمان خطرآفرین است.

دردسرهای خواب شبانه خودروهای •
سنگین در معابر مشهد

مهدی کاهانی مقدم: تردد و توقف خودروهای ســنگین در 
محالت و کوچه  پس کوچه های کالنشهر مشهد، داستان تکراری 
و دنباله داری است که با وجود خطرات، حوادث و تبعات فراوانش 
طی سال های گذشته تاکنون، هنوز راهکاری برای پایان دادن به 

این ماجرا پیدا نشده است.
در نتیجه همچنان شــاهد خواب شبانه صدها خودرو سنگین 
در معابــر و کوچه  پس کوچه های مشــهد هســتیم که عالوه 
بر آلودگی های شــدید زیســت محیطی و کاهش ایمنی تردد 
شهروندان، خواب شبانه آن ها نیز بر اثر سروصدای مهیب اگزوز 
این غول های آهنی آشــفته و سیما و منظر محل سکونتشان 

زشت و نازیبا شده است.
این در حالی است که دست کم در این حوزه با کمبود و یا نقص 
قوانین مواجه نیستیم و قانون گذار به صراحت توقف خودروهای 
سنگین در شهر را ممنوع و تردد این خودروها در داخل شهر را 

به شدت محدود کرده است.
بر همین اساس، پلیس پیش از همه مکلف به جلوگیری از تردد 
غیرمجاز و توقف و خواب شــبانه وسایل نقلیه سنگین در معابر 
شــهر و اعمال قانون برای متخلفان اســت؛ همچنین مدیریت 
شهری از سال ها پیش ملزم به ساخت و راه اندازی توقفگاه های 
مــورد نیاز در مبادی ورودی شــهر و پیش بینی تســهیالت و 
مشوق های الزم برای جذب خودروهای سنگین و جلوگیری از 

ورود و خواب آن ها در معابر شهر بوده است.
بر اساس آمارهای قابل  اعتنا هم  اکنون بیش از 10 هزار وسیله 
نقلیه سنگین در مشهد وجود دارد که باید طی این سال ها برای 
تعداد قابل  توجهی از آن ها توقفگاه هایی در اطراف شهر ساخته 
می شــد؛ ولی این اتفاق نیفتاده و اندک ظرفیت موجود معدود 
پارکینگ هــا تنها درصد ناچیزی از مجموع این تعداد خودرو را 

توانسته در خود جای دهد.
از سوی دیگر وعده های فرماندهان پلیس راهور استان و مشهد 
مبنی بر نظارت و کنترل دوربینی، گشت نامحسوس و جریمه و 
امثال آن با جدیت و قاطعیت مورد انتظار مردم، به اجرا گذاشته 
نشده و در عمل خروجی مناسب و تأثیر ملموسی از اقدام های 

پلیس را شاهد نبوده ایم.
در نتیجه معابر و کوچه  پس کوچه های مشهد شب ها به خوابگاه 
اتوبوس، کامیون و تریلی ها تبدیل شده است و تاوان نقض قوانین 
از سوی رانندگان این خودروها و کم کاری دستگاه های متولی در 
مقابله با تخلفات و نیز ناتوانی آن ها در ایجاد زیرساخت های مورد 
نیاز از قبیل توقفگاه های ویژه را باید مردم بپردازند؛ آن  هم تنها 
برای راحت طلبی افرادی که می خواهند خودرو سنگین خود را 

در نزدیک ترین نقطه محل سکونت خود پارک کنند.
هزینــه این نقــض قانون و اهمــال کاری، در خیلــی از موارد 
جبران ناپذیــر بــوده و مرگ یا نقص عضــو و مجروحیت برای 
شــهروندان به ارمغان آورده است؛ بیشــتر حادثه دیدگان  هم 
کودکان مشــغول بازی در کوچه بوده اند که چون پارک خودرو 
سنگین، جلو دید دیگر رانندگان را گرفته، دچار حادثه شده اند. 

عالوه بر این، آلودگی محیطی به سبب ریختن روغن و گازوئیل و 
آلودگی صوتی و هوا به هنگام روشن کردن این خودروها از دیگر 
مشکالت توقف غول های آهنی در محالت است که به خصوص 

در ماه های سرد سال بسیار طوالنی و آزاردهنده تر می شود.
خطرآفرینی و تخلفات بســیار برخــی از رانندگان خودروهای 
سنگین در راه رسیدن به منزل و خواب شبانه نیز مشکلی است 
که تبعات آن دامن دیگر شهروندان را می گیرد. به این مشکالت 
همچنین باید کاهش ظرفیت معابر به  ویژه در بزرگراه ها، ترافیک 
ســنگین، بروز تصادفات و افزایش آلودگی های صوتی و زیست  
محیطی ناشی از ورود وسایل نقلیه سنگین به داخل شهر و نیز 
آسیب های جدی که تردد این خودروها به زیرساخت ها، ابنیه و 

مبلمان شهری وارد می کند را اضافه کرد.
در حالی که رانندگان خودروهای سنگین مدعی هستند اگر محل 
مناسبی برای پارک خودرو آن ها وجود داشته باشد، هرگز راضی 
نمی شوند تا خود و دیگران را به زحمت بیندازند. امید است وعده 
مدیران شهری و دســتگاه های مسئول حمل  و نقل و ترافیک 
برای ساماندهی این مشکل هر چه سریع تر جامه عمل پوشیده 
و ضمــن ایجاد زیرســاخت های الزم، پارکینگ  و توقفگاه هایی 
متناســب و مناســب در ورودی های شــهر راه اندازی شــود.

مهدی حاتمی، سرپرست معاونت اقتصادی 
شهرداری مشهد خبر داد

 انتشار فراخوان بهره برداری •
از دومین نیروگاه بیوگاز مشهد

قدس: سرپرســت معاونت اقتصادی شهرداری مشهد گفت: 
فراخوان پروژه ساخت و بهره برداری از دومین نیروگاه بیوگاز 
مشهد واقع در جاده میامی با حجم سرمایه گذاری400میلیارد 

ریال و ظرفیت 600 کیلووات در ساعت منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، 
مهدی حاتمی عنوان کرد: با توجه به اینکه موضوع پســماند 
یکی از دغدغه های مدیریت شهری بوده است، فراخوان پروژه 
اســتحصال بیوگاز از لندفیل میامی و ساخت و بهره برداری 
نیروگاه بیوگاز توســط معاونت اقتصادی شهرداری و با هدف 
تحقق اقتصاد چرخشی، بازیافت مواد و تولید انرژی با مشارکت 

بخش خصوصی منتشر شد. 
وی ضمن اشــاره به اینکه پس از نیــروگاه بیوگاز طرق این 
دومین نیروگاه بیوگاز در مشــهد خواهد بــود، افزود: در این 
راستا با هماهنگی سازمان مدیریت پسماند و به لحاظ تجارب 
موفق شهرداری مشــهد در اســتخراج گاز حاصل از مراکز 
دفن زباله نســبت به امکان ســنجی اقتصادی پروژه ساخت 
 نیروگاه بیوگاز )تولید انرژی الکتریکی از گاز لندفیل ایستگاه 
شماره 2پسماند( منطبق بر مطالعات فنی سازمان مدیریت 

پسماند اقدام های الزم انجام شده است.
سرپرست معاونت اقتصادی شهرداری مشهد بیان کرد: با دفن 
سالیانه زباله در محل های منتخب، انفعاالت شیمیایی عظیمی 
صورت می گیرد که نتیجه آن تولید گاز متان است که با حفر 
700چــاه و در فرایند لوله گذاری به کارخانه بیوگاز منتقل و 

پس از سوزاندن گاز متان تبدیل به برق می شود.
وی افزود: این پروژه تأثیر بســزایی در جلوگیری از انتشــار 
آالیندگی در محیط زیســت، کاهش مصرف انرژی فسیلی و 

ایجاد انرژی الکتریسیته خواهد داشت.
حاتمی در پایان خاطرنشــان کرد: حجم سرمایه گذاری این 
پــروژه 400میلیارد ریال و ظرفیــت کارخانه 600 کیلووات 
در ســاعت اســت، همچنین اطالعــات مربوط بــه نحوه 
مشــارکت بخش خصوصی فعال در حوزه مربوطه در قالب 
 فراخوان منتشر شــده که از طریق سایت معاونت به آدرس

 www.Eco.mashhad.ir قابل دسترسی است.

طرح ملی »ایران قوی« در کانون های •
مساجد خراسان رضوی برگزار می شود

ایســنا: مدیر ســتاد 
کانون های  هماهنگــی 
مساجد خراسان رضوی 
گفت: طــرح ملی ایران 
قــوی از هفتــه دفــاع 
مقدس تا ایــام اهلل دهه 
فجر در قالب 20 هفته 
برگزار می شود و اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد، 
در این بازه زمانی می توانند در طرح مذکور شــرکت کنند و 
امتیازاتشان نیز ذیل سامانه بچه های مسجد ثبت خواهد شد.

محمد ابدالی تکلــو افزود: طرح ملی ایران قوی، زیرمجموعه 
رویداد ملی »فهما« فعالیت دارد به گونه ای که همان قالب های 
دوازده گانه تعریف شده ای که در قالب رواق ها و شبستان ها در 
رویداد »فهما« طراحی شــده بــود، در مورد طرح ملی ایران 
قوی نیز وجود دارد اما با چهار موضوع و عرصه متفاوت شامل 
»قرآن و ســیره اهل بیت)ع(«، »مسجد و گام دوم انقالب«، 

»پیشرفت و امید به آینده« و »مقاومت و عزت ایرانی«.

خاکسپاری پیشکسوت کشتی خراسان •
خادم  محمــد  فارس: 
پیشکســوت  ازغــدی؛ 
کشتی ایران، مربی سابق 
تیم ملی و پدر امیررضا 
و رسول خادم؛ قهرمانان 
و  المپیــک  و  جهــان 
رؤسای سابق فدراسیون 
کشتی که به دلیل نارسایی قلبی ناشی از تمرینات سنگین 
در دوره ورزشی و کهولت سن به دیار باقی شتافته بود دیروز 
در میان بدرقه خانواده و جمعی از ورزشکاران و پیشکسوتان 
ورزش کشــتی در رواق حضرت زهــرا)س( حرم رضوی آرام 
گرفت. خادم متولد سال 1314 در مشهد بود که در کارنامه 
افتخاراتش مدال نقره مســابقات کشتی آزاد جهان در سال 

1962 تولیدو آمریکا را داشت.

 بیشتر شهرهای خراسان رضوی •
در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند

قدس: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در 
حال حاضر بیشتر شهرهای خراسان رضوی در وضعیت قرمز و 
نارنجی قرار دارند، در واقع بیماری کرونا با ما زندگی می کند.

مهدی قلیان با اشاره به اینکه متأسفانه مردم هنوز نسبت به 
این بیماری درک درســتی پیدا نکردند، اظهار کرد: در حال 
حاضر شیوع بیماری به شــکل خانوادگی است در حالی که 
کنترل بیماری در خانواده با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

به راحتی امکان پذیر است.

 ساخت خانه برای ایتام •
توسط بسیج سازندگی مشهد

فارس: مسئول بسیج ســازندگی ناحیه سپاه مسلم مشهد 
گفت: مرداد ماه ســال جاری اقدام به ساخت منزلی برای دو 
خانواده بی سرپرست دارای فرزند یتیم در حاشیه شهر مشهد 
کردیم که با یک خانواده دیگر در یک خانه 50 متری زندگی 

می کردند.
حمید رجبی اظهار کرد: باخبر شدیم سه خانواده بی سرپرست 
در یک منزل 50 متری در منطقه شــهرک شــهید رجایی 
زندگی می کنند که پدر خانواده فوت شده و مادر خانواده پنج 
فرزند دارد که دو فرزندش معلول ذهنی بودند و دو دخترش 
ازدواج کرده بودند.وی ادامه داد: همسران دو دختر این خانواده 
سال گذشته با فاصله زمانی پنج ماه از یکدیگر فوت کردند و 
هر کدام از این دختران دو فرزند یتیم داشــته و وضع مالی 
خوبی ندارنــد؛ در مجموع 10 نفر در یــک خانه 50 متری 
زندگی می کردند و شرایط واقعاً ســختی بود.مسئول بسیج 
ســازندگی ناحیه سپاه مسلم مشهد افزود: دو دختر این 
خانواده به دلیل مستأجر بودن، پس از فوت همسرشان 

مجبور شدند در خانه مادرشان ساکن شوند.
رجبی ضمن بیان اینکه این خانواده از طرف یکی از فرماندهان 
پایگاه شناســایی و به ما معرفی شــد، عنوان کــرد: پس از 
تحقیقات الزم پروژه ساخت منزل برای دو خانم بی سرپرست 
و فرزندانشان را شــروع کردیم.وی در خصوص جزئیات این 
پروژه تشریح کرد: با کمک بچه های بسیج سازندگی، خیران 
و بچه های جهادی از مردادماه ســال جاری شروع به فعالیت 

کردیم و اکنون منزل را تحویل ایتام دادیم.
مسئول بسیج ســازندگی ناحیه سپاه مسلم مشهد در پایان 
ضمن اشــاره به اینکه هزینه ای که برای ایــن پروژه صرف 
شــد چیزی حدود 65 میلیون تومان بود، اذعان کرد: مبلغ 
25 میلیون تومان توســط بسیج سازندگی و الباقی از سوی 

بچه های جهادی و خیران تأمین شد.

۲۶ مرکز نیکوکاری در تربت حیدریه •
راه اندازی می شود

ایرنا: رئیس کمیته امــداد امام خمینی)ره( تربت حیدریه از 
تأســیس و راه اندازی 26 مرکز نیکوکاری روســتایی در این 
شهرســتان خبر داد.سیدســعید عبداهلل زاده با بیان اینکه 
این مراکز نیکوکاری در روستاهایی با جمعیت باالی هزار 
نفر راه اندازی می شــود، افزود: ســاماندهی مشارکت های 
مردمی و نهادینه شــدن فرهنگ احسان و نیکوکاری، ارائه 
خدمات در کمترین زمان با اثربخشــی باال و بهره مندی از 
ظرفیت های مردمی، کارآفرینی و توانمندسازی روستاییان 

از جمله اهداف اجرای این طرح است.

همزمان با هفته بسیج برگزار شد 
نشست کتاب خوان ویژه فرماندهان •

پایگاه  بسیج ادارات کل خراسان رضوی 
قدس: همزمان با هفته بسیج نشست کتاب خوان فرماندهان 
پایگاه  بسیج ادارات کل استان با همکاری سازمان بسیج ادارات 
و کارمندان ســپاه امام رضا)ع( حوزه مقاومت بســیج ادارات 
کل شــهید طرحچی برگزار شد. در این نشست که به همت 
پایگاه مقاومت بســیج شهید کتابدار عباس غفرانی اداره کل 
کتابخانه های عمومی استان و با حضور حجت االسالم علی اکبر 
ســبزیان؛ مدیرکل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد، 
معرفی کتاب توسط چهار تن از فرماندهان پایگاه های بسیج 

ادارات استان برگزار شد.

مسافران حتی در زمان 
خلوتی واگن ها هم از 

تمام فضاها برای نشستن 
و یا حتی ایستادن 

استفاده نمی کنند که این 
 رفتار بیشتر در خط 2 
مشهود است و گاهی 
دیده شده سه واگن 

قطار برای نشستن همه 
جای خالی دارد ولی 

مسافران در واگن اول و 
بیشتر در کنار در ابتدای 

واگن ازدحام دارند
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سرور هادیان: گوشی تلفن را که برمی دارد، 
لهجه زیبای کرمانشــاهی اش مرا می برد به 
دنیای پهلوانی و اصالت و غیرت مردمان این 
دیار. حاجیه خانم »مریم عباس زاده«، متولد 
1328 در کرمانشاه مادر صبور شهید »فرامرز 
قوره جیلی« می گوید: فرامرز فرزند ارشد من 
بــود. به طور قطع مثل همه مادران آرزوهای 
زیادی برایــش داشــتم. او می افزاید: من و 
همسرم حاج آقا علی میرزا که متولد 1312 
و او هم اصالتاً کرمانشاهی است در شهرمان 
ازدواج کردیم و حاصل زندگی مشــترکمان 
پنج پســر و چهار دختر اســت که یکی از 
پســرهایمان خیلی زود به دیدار خدا رفت. 
شهید فرامرز قوره جیلی متولد 19 اسفند 45 
است که 7آذر ماه سال 64 در مریوان به درجه 

رفیع شهادت نائل آمده است.

می روم برای ناموسمس
او برمی گردد به ســال های جنــگ، ایثار و 
شهادت و توضیح می دهد: شغل همسرم آن 
زمان کشــاورزی و در مقطعی او مشهد بود. 
یک روز فرامرز از مدرسه آمد و گفت: مامان 
مــن می خواهم به جبهه بروم. گفتم: مادر تو 
هنوز کوچکی و از طرفی پدرت نیست تو مرد 
خانه ای. باید بمانی از من و برادرهایت مراقبت 
کنی. گفت: دشمن تا قصر شیرین آمده و به 

زنانمان ممکن اســت دست درازی کند برای 
همین باید بــروم. گفتم: نرو. گفت: من نروم 

فردا به ناموس خودم دست درازی می کنند.
حاجیه خانــم توضیح می دهد: یک ســال و 
نیــم در جبهه بود و هر بار کــه آمد و رفت، 

مطمئن تر از قبل به راهش ادامه داد. 
او خبر شهادت پســرش را این گونه روایت 
می کند: از ســپاه به درب منزلمان آمدند و 
گفتند پســرتان مجروح شــده بیایید با هم 
به دیدارش برویم. دلم لرزید، گفتم، پســرم 
شهید شده؟ اگر شهید شده مرا کنارش دفن 
کنید. مأموران ســپاه بی قراری مرا که دیدند 
سعی کردند آرام آرام شهادت فرامرز را به من 

بگویند.

مادران شهدا مانند کوهی استوارس
حاال آهی می کشــد و ادامه می دهد: دخترم! 
مادر بودن سخت است اگر غم از دست دادن 
فرزند را روی کــوه بگذاری، طاقت نمی آورد 
و ذوب می شود. ســه روز اول شهادت پسرم 
نمی دانم چگونه گذشت، مردم برای خانواده 

شهدا خیلی احترام قائل بودند. پیر و جوان و 
زن و مرد آشنا و ناآشنا برای تسلیت و همدلی 
می آمدند. او تأکید می کند: پیکر فرامرزم را که 
برای تشییع آوردند، دلم لرزید، از درون خالی 
شدم، پسر رشید و زیبایم دیگر کنارم نخواهد 
بود. پیکرش را کامل نشــانم ندادند، هنگام 
دفن رویش را باز کردنــد تا برای آخرین بار 
ببویم و ببوسمش. گفتند پسرم در مریوان در 
درگیری با دشمن تیری به پیشانی و سرش 

اصابت کرده است. 
حاجیه خانم بغض می کند و بیان می دارد: باور 
می کنید پس از گذشت این همه سال سایه 
به ســایه فرامرز را کنارم حس می کنم. همه 
زندگی را از برکت روح شهیدم می دانم. پسرم 
را در شهرمان کنگاور که در چند کیلومتری 
کرمانشاه است در بهشت فاطمه زهرا)س( به 

خاک سپردیم.

حج و همراهی شهیدس
از او درباره اینکه خواب پســرش را می بیند، 
می پرســم و او می گوید: خوابش را می بینم 

اما زیباتریــن خوابی که به خاطر دارم زمانی 
بود که به حج مشرف شدیم و از طرف بنیاد 
شهید قاب عکس های پسر شهیدمان هم برده 
شده بود. شبی که از حج به خانه بازگشتیم، 
پسر کوچکم خواب دیده بود، فرامرز تا دم در 
خانه ما را همراهی کرده اســت و وقتی وارد 
خانه شده ایم برایمان به عالمت خداحافظی 
دســت تکان داده و رفته است. پسرم در حج 

همراهمان بوده است.
مادر شهید در پایان گفت وگو تأکید می کند: 
غــم دوری از فرزنــد ســخت ترین امتحان 
دنیاســت، امیدوارم الیق این امتحان در نزد 
پروردگارم باشم. او راه درست را برگزید و من 

راضی به رضای خداوند هستم.

قدس: سرمای شــدید ســال 86 آن قدر استخوان سوز و 
آسیب رسان بود که خسارت هایش حتی در برخی از موارد 
تا چند سال قابل جبران نبود. باغ های میوه استان خراسان 
رضوی یکی از همین موارد بود که ســرمای شدید آن سال 
و یخبندان شدیدش خسارت های زیادی به آن ها وارد کرد. 
در این میان خســارت وارده به باغات انار به نسبت بیشتر 
از ســایر باغات بود. طوری که باغــداران مجبور به بریدن 
درختان چند ساله شــان شــدند یا به اصطالح خودشــان 
درختان انــار را کف بر کردند تا در ســال های بعد از کنار 
جوانه های جدید شــاخ و برگی جدید بــرای درختان انار 
بروید.  جوانه های جدید درختان تا روییدند و جان گرفتند، 
به شاخه تبدیل شدند و میوه دادند مدت ها طول کشید، در 

مجموع آنچه سوغات سرمای سال 86 بود بی محصول شدن 
باغ های انار تا سه یا چهار سال بعد بود! 

با این تفاسیر باز هم محصول به میزان پیش از سرمازدگی 
نرســید تا همین یکی دو ســال اخیر که هم درختان انار 
شکل درخت بارده به خودشان گرفتند و هم بارندگی های 
به موقع و به اندازه ســبب شــد تا محصولی بهتر به دست 

باغداران برسد.
شهرســتان بجســتان یکی از مناطق مهم تولیــد انار در 
خراسان رضوی است که سلســله مراتبی را که عنوان شد 
پشت سر گذاشت و کم کم به جایی رسید که یکی دو سالی 

است که محصول بیشتر و مرغوب تری روانه بازار می کند.
مدیر جهاد کشــاورزی بجســتان در این زمینه می گوید: 
میزان برداشت انار در این شهرستان از 13 هزار تن در سال 
زراعی گذشته به 15 هزار تن در سال جاری افزایش یافت. 
به گزارش قــدس آنالین، مجتبی محرابی مهم ترین دالیل 
افزایش تولید و برداشــت انار بجستان طی امسال را رعایت 
اصول فنی توسط کشاورزان، شرایط مساعد جوی، بارندگی 
مطلوب، کیفیت محصول و اهتمــام باغداران در تولید انار 

باکیفیت ذکر کرد. 
وی ادامه داد: افزایــش تعامل و ارتباط بین صادرکنندگان 

و خریــداران و بازاریابــی در بازارهای هدف به خصوص در 
بازار مشهد و تهران و عرضه در این مناطق برای شناساندن 
بهتر محصول انار بجستان از دیگر دالیل افزایش تولید این 

محصول به شمار می رود. 
مدیر جهاد کشاورزی بجستان گفت: از مجموع 15 هزار تن 
انار برداشت شده در این شهرستان طی امسال 80 درصد آن 
 به ارزش 720 میلیارد ریال به صورت کلی فروشی و 20 درصد

به ارزش 30 میلیارد ریال به صورت جزئی فروشــی عرضه 
شد. 

محرابی مهم ترین ارقام انار بجســتان را شیش کپ، ملس، 
ســاوه و پیش رس ذکر کرد و افزود: این محصول به دلیل 
قابلیت ماندگاری باال، آبدار بودن، طعم شیرین و ملس و نرم 
بودن دانه از خصوصیات خوبی در جذب مشتری برخوردار 

است. 
وی ســطح زیر کشت انار بجستان در ســال زراعی جاری 
را افــزون بر یک هزار و 5 هکتــار ذکر کرد و ادامه داد: انار 
به دلیل خواص آنتی اکســیدانی در درمان و پیشــگیری از 
وقوع بســیاری از بیماری ها مؤثر است و فرآوری و بازاریابی 
ایــن محصول با اســتفاده از حضور نخبگان بجســتانی از 

ضرورت های ارتقای جایگاه این محصول به شمار می رود.

در سالروز شهادت شهید »فرامرز قوره جیلی« 

مادران شهدا، مثل کوه استوار

افزایش برداشت و مرغوبیت انار در کویر بجستان

جان گرفتن یاقوت سرخ

عشقستانعشقستان

زگارشزگارش



روی خط حادهثروی خط حادهث
پلیس فتا خبر داد

کالهبرداری با نرم افزار رسیدساز•
رئیس  قرمــز:  خط 
پلیــس فتــا اســتان 
از  خراســان رضوی 
دستگیری  و  شناسایی 
ســابقه دار  کالهبردار 
کــه به روش ســاخت 
رسید جعلی در سایت 
واســطه گر اینترنتی اقدام های مجرمانه ای رقم می زد، خبر 

داد.
سرهنگ جواد جهانشیری در تشریح این خبر گفت: فردی 
با در دست داشتن مرجوعه قضایی مبنی بر کالهبرداری از 
وی در پی درج آگهی و فروش یک عدد گوشــی در سایت 
دیوار ، به پلیس فتا استان مراجعه و خواستار بررسی ماجرا 

شد.
سرهنگ جهانشــیری ادامه داد:  شــاکی در اظهارات اولیه 
خود به کارشناســان گفت در پی فروش یک عدد گوشــی 
360 میلیون ریالی در سایت دیوار و پرداخت وجه آن توسط 
مشتری به صورت اینترنتی و دیدن صفحه پرداخت اینترنتی 
و حتی پیامک ارسالی به گوشی خریدار مبنی بر کسر وجه از 
حساب او، گوشی مذکور را همراه جعبه پس از انجام مراحل 
انتقال مالکیت در ســامانه همتا تحویل مشتری داده است، 
اما پس از چهار روز هیچ وجهی به حساب وی واریز نشده و 

شاکی تقاضای روشن شدن حقیقت را داشت.
 جهانشیری با اشــاره به شناسایی متهم گفت: کارشناسان 
پلیس فتا پس از آن بررســی های فنی و پلیسی خود را آغاز 
و با بررسی مســتندات موجود در پرونده و اخذ استعالم از 
مبادی ذی ربط، موفق به شناسایی متهم شده که در ادامه با 
هماهنگی قضایی وی را دستگیر و به مکان پلیس فتا منتقل 

کردند.
رئیس پلیس فتا اســتان خراسان رضوی با اشاره به سوابق و 
دســتگیری های متعدد متهم در حوزه جعل و کالهبرداری 
گفت: متهم که مردی جوان بود در اعتراف به بزه انتســابی، 
کسب منفعت مالی و سادگی شهروندان را علت اصلی جرم 

خود بیان کرد.
 با توجه به بررسی های مستندات موجود مشخص شد این 
فرد با این شــیوه هفت فقره گوشــی به ارزش 3میلیارد و 
200میلیــون ریال طی چهار ماه فعالیت مجرمانه از مالکان 
گرفته اســت. در ادامه متهم به همراه  پرونده و مســتندات 
موجود با صدور قرار مناســب توسط دادسرای رسیدگی به 

جرایم رایانه ای روانه زندان شد.
این مقام ارشدانتظامی خاطرنشان کرد: به منظور پیشگیری 
از هر گونه دغدغه خاطری نســبت به خرید و فروش کاال در 
ســایت های واسطه گر اینترنتی نظیر دیوار و شیپور، پیامک 
واریز به حســاب خــود را فعال کنید و به هیــچ عنوان به 

رسیدهای ارائه شده اطمینان نکنید.

عفو گروهی از زندانیان نیشابوری•
صداوسیما: با پیشنهاد 
رئیــس قوه قضائیــه و 
معظم  رهبــر  موافقت 
و  اســالمی  انقــالب 
میالد  مناســبت  بــه 
 ، ) ص ( م کــر ا مبر پیا
11 زندانی نیشــابوری 
مشــمول عفو شــدند.رئیس اداره زندان شهرستان نیشابور 
گفت: با عنایت به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام 
معظم رهبری و در راستای بهره مندی زندانیان واجد شرایط 
از جنبه های ارفاقی قوانین در جهت کاهش جمعیت کیفری 
و به مناســبت میالد پیامبراکرم)ص(، پرونده های زندانیان 

براساس دستورالعمل ارسالی مورد بررسی قرار گرفت. 
محمدرضا رجبی افزود: پس از بررسی های کامل 11 زندانی 
در ندامتگاه های نیشابور مشمول عفو و آزادی از زندان شدند.

ایجاد کمپ ترک اعتیاد غیرمجاز •
توسط چند معتاد!

خبرنگاران:  باشگاه 
مبارزه  پلیــس  رئیس 
مخــدر  مــواد  بــا 
خراسان جنوبی از پلمب 
اعتیاد  تــرک  کمــپ 
شهرستان  در  غیرمجاز 

بیرجند خبر داد.
سرهنگ شاهوردی، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان 
گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدام های 
اطالعاتی اخبــاری دریافت کردند که تعدادی از افراد معتاد 
در شهرستان بیرجند نسبت به راه اندازی کمپ ترک اعتیاد 

غیرمجاز اقدام کرد ه اند که موضوع پیگیری شد.
وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضایی محل کمپ ترک 

اعتیاد غیرمجاز را شناسایی و پلمب کردند.
ســرهنگ شــاهوردی با بیان اینکه مأموران در این رابطه 
6 متهم را دســتگیر کردند، گفت: متهمان دستگیر شده به 

همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس پلیــس مبارزه با مواد مخدر اســتان افزود: پلیس در 
راستای مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر و برای نجات افراد 
جامعه از تهدید پدیده شــوم اعتیاد و کاهش تبعات آن، به 

صورت شبانه روزی انجام وظیفه می کند.

فرمانده سپاه تایباد خبر داد
کشف چند تن کاالی احتکار شده•

صداوســیما: بیش از 
5 تن روغن خوراکی و 
یک تــن برنج خارجی 
احتکار شــده در تایباد 

کشف و ضبط شد.
مقاومت  ناحیه  فرمانده 
بسیج سپاه تایباد گفت: 
در این ارتباط افراد خاطی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی و 
کاال های کشف شده برای تنظیم بازار و عرضه بین مردم به نرخ 
مصوب دولتی تحویل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
شــد. ســرهنگ پاســدار ابراهیم بیدل افزود: افراد خاطی و 
سودجویان آگاه باشند نیرو های امنیتی به صورت شبانه روزی 
بر تحرکات و اقدام های ناصواب آن ها نظارت داشته و فرصت 

هیچ گونه سوء استفاده به محتکران و دالالن را نخواهند داد.

عقیل رحمانی: طبق اطالعات رســیده به 
رســانه، در چند روز اخیر میزان کشتار مرغ 
تخم گذار در کشــتارگاه ها افزایش مشکوکی 
داشــته که احتمال می رود کشــتاری که به 
 بهانه پیری گله ها صورت گرفته، در آینده ای 
نزدیگ بحران کمبود تخم مرغ و افزایش قیمت 

آن را در پی داشته باشد.

آیاپسازمرغ،تخممرغس
پرخواهدکشید؟

روز گذشته اطالعاتی به تحریریه روزنامه قدس 
منعکس شد که واکاوی آن این خروجی را در 
پی داشت که در دو، سه روز گذشته و پس از 
سر به فلک گذاشتن قیمت مرغ و رکوردشکنی 
آن، کشــتار گله های مرغ تخم گذار در برخی 

کشتارگاه ها افزایش معناداری داشته است.
از سوی دیگر طبق اطالعات مذکور در حالت 
عادی، هر شــبانه روز دو یا ســه »راه« )واحد 
شــمارش کشــتار این نوع مرغ( با مجوزهای 
صادره از سوی شبکه دامپزشکی مشهد تحت 
عنوان اینکه گله ها پیر شده و هزینه نگهداری 
آن ها نســبت به خروجی مادی آن ها بیشتر 
است و توجیه اقتصادی ندارد، کشتار می شده 

است که این فرایند طبیعی است.
در ســه یا چهار روز اخیر برخی کشتارگاه ها 
بــا ورودی باالیی روبه رو و از حدود ســه »راه« 
کشــتار در روز به 10 تا 18 »راه« رسیده اند. با 
توجه به اینکه هــر »راه« میانگین 2 تن وزن 
دارد، جمع زدن این ارقام از افزایش مشکوک 

کشتار حکایت داشت.
بررسی دیگر اطالعات واصله هم به این اشاره 
داشــت که برخی از گله هــای مرغ تخم گذار 
بدون مجوز و اطالع شبکه دامپزشکی توسط 
دالالن خریداری و کشــتار شده اند. وقتی این 
موارد در کنار هم قرار می گیرند، نمی توان گفت 
که گله های مرغ تخم گذار یک شبه پیر شده و 
باید کشتار شوند. پس فرضیه دیگری متصور 
می شود که در پس پرده باید به احتمال قوی، 
حرکت خزنده و خطرناکی در جریان باشــد 

که یا باید به واســطه منافع 
مادی صورت گرفته باشد یا 
باید انتظار داشت در آینده ای 
نزدیک همان بالیی که سر 
مــرغ آمد، تخم مــرغ را هم 

محاصره کند.

دامپزشکیاستان:س
دستوربررسیماجرا

صادرمیشود
با توجه به حاشیه های ایجاد 
شــده، ماجــرا را از معاون 

سالمت دامپزشــکی خراسان رضوی پیگیری 
کردیم. رشتی باف در واکنش به این نکته که 
شنیده می شود در برخی کشتارگاه ها میزان 
کشتار مرغ تخم گذار به بهانه پیر شدن گله ها 
افزایش معنا داری داشته است، عنوان کرد: در 
این ماجرا مسئله اقتصادی وجود دارد و برای 
آن هــا صرف می کند، بــرای برخی که تعداد 
آن ها زیاد هم نیست با توجه به اینکه قیمت 
مرغ افزایش داشــته، سود دارد که این کار را 
بکنند. از سوی دیگر برخی مرغ ها سن باالیی 

استان خراسان هم  و  دارند 
بیشترین مرغ پیر را داراست 
و برای این دســته، کشتار 
مرغ تخم گذار مشکلی ندارد.

وی در پاسخ به این ماجرا که 
طبق شنیده ها برخی از این 
افراد بدون مجوز دامپزشکی 
گله های مــرغ تخم گذار را 
حــذف و از چرخــه خارج 
کرده اند، بیان کرد: این کار 
قطعاً خالف است، اگر بدون 
کشتار  دامپزشــکی  مجوز 
گله ای صــورت گرفته ایــن کار قابل قبول 
نیســت. تأکید می شــود اگر خالف مقررات 
کشــتاری صورت گرفته، مورد تأیید نیست. 
رشتی باف در پاسخ به این نکته که اگر ماجرا 
واقعیت داشته باشــد، این کار در آینده روی 
تولید تخم مرغ تأثیر منفی خواهد گذاشت و 
شما برای جلوگیری از این اتفاق چه خواهید 
کرد، عنوان کرد: دســتور بررســی موضوع را 
صادر خواهیم کرد تا ماجرا توســط همکاران 

ما رصد شود.

دادستانی:مسئولیکوتاهیکندس
برخوردمیشود

همچنین با توجه بــه اینکه احتمال کوتاهی 
برخــی مدیران در ماجرای گرانی مرغ متصور 
اســت، برای جلوگیری از بالیی که ســر مرغ 
آمد، دامان تخم مرغ را در برنگیرد، موضوع را با 
معاون دادستان در حوزه اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادســرای مرکز خراسان رضوی 

مطرح کردیم.
سیدهادی شــریعت یار در این زمینه گفت: با 
توجه به خبرهایی که در این زمینه شــنیده 
شده است، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی 
باید در این راســتا دقت کافی را داشته باشد 
و ماجرا به نحوی مدیریت شــود که در چند 
روز آینده کشتارها در مسیر غیرقانونی صورت 
نگیرد.معاون دادســتان مشــهد تصریح کرد: 
از ســوی دیگر مدیران اداره کل دامپزشــکی 
خراسان رضوی مراقبت ویژه ای در این زمینه 
داشته باشــند که گله ها به صورت غیرمجاز 
کشتار نشوند تا در آینده دچار مشکل کمبود 
و یــا گرانی تخم مرغ نشــویم. آ ن ها از همین 
امروز باید اقدام های پیشگیرانه را مدنظر داشته 

باشند. 
همچنین کشتار مرغ تخم گذار را هم به نحوی 
مدیریت کنند تا نوســانی در بازار رخ ندهد.

شریعت یار افزود: از ســوی دیگر متولیان امر 
باید مراقبت بیشــتری کنند که شرایط فعلی 
بازار موجب نشود عده ای مرغ های تخم گذار را 
کشــتار و برای اختالف قیمت ایجاد شده در 
بازار به فروش برســانند. ما هم به دقت ماجرا 
را رصد خواهیم کرد و در صورتی که کوتاهی 
در این راستا از مسئولی سر بزند، با او برخورد 

قانونی خواهد شد.

کشتار بیش از حد مرغ مولد برای چیست؟

مرغکهپرکشید،تخممرغرابگیرید

معاوندادستان:به
دقتماجرارارصد
خواهیمکردودر

صورتیکهکوتاهیدر
اینراستاازمسئولی
سربزند،بااوبرخورد

قانونیخواهدشد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

روی خط خبرروی خط خبر
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری 

مشهد خبر داد
 زیارت اهل قبور•

 فقط از شنبه تا چهارشنبه
ایرنا: مدیرعامل سازمان 
آرامستان های شهرداری 
مشهد گفت: زیارت اهل 
با  آرامستان ها  در  قبور 
و  محدودیت ها  رعایت 
بهداشتی  پروتکل های 

انجام می شود.
حجت االسالم حسین مهدوی دامغانی افزود: در حال حاضر 
آرامستان های مشــهد برای زیارت اهل قبور در طول هفته 

تعطیل نیست.
وی ادامه داد: آرامســتان های این کالنشــهر از روز شنبه تا 
چهارشنبه صبح تا عصر پذیرای شهروندان برای زیارت اهل 
قبور هستند، اما روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل می شوند.

مدیرعامل سازمان آرامســتان های شهرداری مشهد گفت: 
رعایت پروتکل های بهداشتی ضروری است و برگزاری مراسم 
هم ممنوع است، اما باز هم برخی شهروندان تخلف می کنند.

مهدوی با بیان اینکه فعالیت در آرامستان ها از جمله مشاغلی 
است که در ایام شیوع کرونا تعطیلی ندارد، افزود: کارکنان در 
بخش های مختلف و در شرایط سخت مشغول خدمت رسانی 

به شهروندان هستند.

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خبر داد
 کمک۵۶میلیونی یک خیر•

 به حوزه سالمت 
 : ســیما و ا صد
بانــوی نیکــوکار اهل 
یک هزار  تربت حیدریه 
عدد عدد ماسک و پنج 
دستگاه پالس اکسی متر 
بــه ارزش ریالــی 56 
به  را  ریــال  میلیــون 

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه اهدا کرد.
رئیس دبیرخانه مشارکت های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شد تا 
ماسک های تهیه شده از سوی این خیر نیک اندیش که اصالتاً 
اهل تربت حیدریه و در حال حاضر ساکن تهران است، در بین 
شهروندان توزیع شود که کمک بزرگی در راه فرهنگ سازی 
ســالمت خواهد بود.دکتر محمدحسین دلشــاد با اشاره به 
اینکه این بانوی نیکوکار تاکنون کمک های ارزنده ای به حوزه 
سالمت داشــته اســت، افزود: خیران، بازوی توانمند حوزه 
سالمت در مسیر توسعه خدمات هستند و همراهی ارزنده ای 

در زمینه مقابله با بیماری کرونا داشته اند.

 آغاز مراحل ساخت بیمارستان•
 در راز و جرگالن 

اجرایی  عملیات  ایرنا: 
بیمارستان 6۴  ساخت 
تختخوابی شهرســتان 
مــرزی راز و جرگالن، 
صورت  به  گذشته  روز 
بــا  ویدئوکنفرانســی 
قرارگاه  فرمانده  حضور 

ســازندگی خاتم االنبیا)ص( ســپاه پاســداران آغاز شد.این 
شهرســتان مرزی از هر گونه مرکز درمانی بی نصیب بود که 
با اجرای این مرکز درمانی توســط قرارگاه خاتم االنبیا)ص(، 
ســاکنان این منطقــه از امکان درمانی برخــوردار خواهند 
شد.فرماندار راز و جرگالن در این آیین آغاز ساخت این مرکز 
درمانی اظهار کرد: آغاز ساخت بیمارستان در این شهرستان 
مرزی در هفته بســیج به همت قرارگاه خاتم اقدامی بزرگ 
است که قطعاً بخش بزرگی از مشکالت مردم منطقه در بحث 

خدمات سالمت را رفع خواهد کرد.
روح اهلل حســین پور افزود: برای این بیمارســتان بخش های 

مختلفی از جمله داخلی و زایمان منظور شده است.

کمیته امداد تبادکان خبر داد
اسکان یک زن بی سر پناه در مشهد•

باشگاه خبرنگاران:رئیس 
کمیته امداد اداره تبادکان 
مشــهد گفت: با اعالم 
مردمی،  گزارش هــای 
یک خانــواده دارای زن 
سرپرســت و بی سرپناه 
با مشارکت کمیته امداد 

مراکز نیکوکاری و خیران، اســکان داده شــد. ســیدمحمود 
موسوی، رئیس کمیته امداد اداره تبادکان مشهد با اعالم اینکه 
این خانواده در حاشــیه روستای منزل آباد مشهد در وضعیت 
نامطلوبی زندگی می کردند، گفت: پس از وصول گزارش های 
مردمی، بازدید توســط مراکز نیکوکاری شهید مطهری و مهر 
انجام شد.وی از تشکیل پرونده به منظور حمایت های مددجویی 
از این خانواده خبر داد و افزود: این خانواده ســه نفره هستند و 
زن سرپرســت به دلیل طالق، یک کودک 8ساله و یک خانم 
سالمند که به دلیل شــرایط زندگی بی سرپناه شده بودند، با 

حضور به موقع شرایط اسکان این خانواده فراهم شد.

فرمانده انتظامی کاشمر خبر داد
کشف احتکار 2میلیارد ریالی •

صداوسیما:  2میلیارد 
ریــال ارزاق عمومــی 
در شهرســتان کاشمر 
ضبــط   و  کشــف 
شــد.فرمانده انتظامی 
در  گفــت:  کاشــمر 
بازرسی از این انبار ارزاق 

عمومی شامل 2 تن برنج، حبوبات یک تن و 500 کیلوگرم، 
مواد شــوینده و شیرخشک احتکار شده به ارزش 2 میلیارد 
ریال کشف و در این زمینه یک نفر را به مراجع قضایی معرفی 
کردند. سرهنگ حسین احمدی در راستای برخورد قانونی با 
احتکارکنندگان، از مردم خواست در صورت اطالع از احتکار 

هر نوع کاال بالفاصله موضوع را به پلیس اطالع رسانی کنند.
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 پارک خودرو 
با خودخواهی تمام !

عکس: حسین گوهری 

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

زاوهی تصوریزاوهی تصوری

رحمانی: هاشمی، فرماندار مشهد گفت: دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد و دیگر دستگاه ها باید فهرست نیروهایی که مجبور به 
تردد در زمان ممنوعیت هستند را به فرمانداری اعالم کنند تا 
با تأیید فرمانداری، پالک این خودروها در سامانه پلیس راهور 

تعریف شود.
فرماندار مشهد در تشریح ماجرای ثبت پالک خودروهای مورد 
اســتفاده کادردرمانی در سیستم های انتظامی، برای تردد در 
زمان ممنوعیت های کرونایی، اعالم کرد: هر دســتگاهی باید 
فهرســت نیروهایی که مجبور هستند در زمان ممنوعیت در 
محل کار خود حضور داشته باشند را به فرمانداری مشهد اعالم 
کنند و دانشگاه علوم پزشکی هم باید از همین روش تبعیت 
کنــد.وی تصریح کرد: در کنار کادردرمان عزیز و فداکار دیگر 
افرادی هم در شــهر مشهد حضور دارند که آن ها هم باید در 
شیفت شب یا زمان ممنوعیت تردد در محل کار حاضر شوند و 
این نگرانی را دارند که دوربین های ترافیکی پالک خودرو آن ها 

را ثبت و اعمال قانون خواهند شد.

هاشمی بیان کرد: از همین رو به تمامی دستگاه ها مانند اداره 
کار، شهرداری و... اعالم شده تا فهرست خودروهای این افراد 
برای اعالم به پلیس راهور به فرمانداری مشهد ارسال شود و به 
همین شیوه هم پالک آن ها در سامانه های پلیس راهور ثبت 

خواهد شد.

اگر هم پس از ثبت شــماره پالک پیامکی برای آن ها ارسال 
شــود، جریمه ای شامل حال آن ها نخواهد شد.در حال حاضر 
شهرداری، جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه ها فهرست نیروهای 

خود را اعالم کرده اند.
وی بیان کرد: اگر در برخی موارد فردی که به عنوان مثال برای 
درمان از شهر نیشابور به مشهد آمده است، پیامک ثبت پالک 
خودرو در سیستم راهور آمد، بالفاصله  جریمه نمی شود و یک 
ماه مهلت وجود دارد. این فرد می تواند از زمان دریافت پیامک 
تا یک ماه به فرمانداری شهر خود مراجعه و مستندات درمانی 
را ارائه دهد تا با نامه صادر شــده از سوی فرمانداری به راهور 

مراجعه و مشکل حل می شود.
در این زمینه علوم پزشکی هم اگر فهرست نیروهای خود را به 
صورت کامل اعالم نکرده است باید هر چه سریع تر نسبت به 
رفع مشکل اقدام کند تا در این مسیر به جز سختی های حضور 
در بخش هــای کرونایی و درمانی، موضوع دیگری روی دوش 

این عزیزان سنگینی نکند.

فرماندار مشهد اعالم کرد

خودرو کادر درمان جریمه نمی شود  

رپونده  روز رپونده  روز 

صداوسیما:صدور شناســنامه برای فرزنــدان اتباع خارجی 
که همســر ایرانی دارند از  روز گذشــته در مشهد مقدس و 
سراسر استان آغاز شد.مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی 
خراسان رضوی گفت: با اجرای قانون تابعیت، ثبت نام ۹هزار و 
۷00 زن ایرانی مقیم خراســان رضوی که سرپرست و دارای 
یک تا چهار فرزند از همسر خارجی هستند، به منظور دریافت 

شناسنامه آغاز شده است.
 محمدتقی هاشمی افزود: اطالع رسانی الزم در همین خصوص 
به این افراد توســط اداره کل اتباع و امــور مهاجران خارجی 
خراســان رضوی انجام شــده اســت.وی ادامه داد: همچنین 
3هزار و ۷00 فقره پرونده مربوط به مادران خراســانی دارای 
فرزند حاصل از ازدواج با مردان تبعه خارجی در نوبت دریافت 

شناسنامه قرار گرفته اند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی گفت: 

این افراد می توانند تا پایان اسفند ماه امسال با مراجعه به دفاتر 
هفده گانه خدماتی این اداره کل در مشــهد و همچنین هفت 
دفتر پستی فعال در شهرهای نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام 

و تایباد، مراجعه و پرونده الزم را تشکیل دهند.
هاشــمی افزود: پرونده های زنان ایرانی دارای فرزند حاصل از 
ازدواج با مردان تبعه خارجی، پس از رسیدگی و استعالم اولیه، 

به مراجع امنیتی ارجاع می شود.
وی ادامه داد: پس از دریافت پاسخ مثبت از نهادهای امنیتی، 
پرونده این افراد در اختیار اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی 
قرار می گیرد.مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی  اســتان 
گفت: تاکنون در استان 800 فقره پرونده هم رسیدگی و برای 

دریافت پاسخ به مراجع امنیتی ارسال شده است.

در خراسان رضوی آغاز شد

صدور شناسنامه برای فرزندان اتباع غیر ایرانی  با همسر ایرانی  

گزارشگزارش
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 سپاه مانع ترخیص محموله•
 لوازم خانگی آلمانی شد

هرمــزگان: رئیس کل 
اســتان  دادگســتری 
به  اقــدام  از  هرمــزگان 
موقــع دســتگاه قضایی 
در ممانعــت از ترخیص 
کانتینری   ۴۰۰ محموله 
لوازم خانگــی خارجی با 

هدف حمایت از تولید ملی خبر داد.
علی صالحی اعالم کرد: بنا بر گزارش گمرک و سازمان اطالعات 
سپاه، شرکتی که واردکننده لوازم خانگی یکی از برند های معروف 
کشــور آلمان بود، ۴۰۰ کانتینر کاال از محصوالت این شرکت را 
وارد گمرک شــهید رجایی بندرعباس کرده  که دستگاه قضایی 
بــا توجه به نوع اظهارکاال و قرارگیری آن در گروه چهار و دالیل 
موجــود بر ممنوعیت واردات این محصوالت صنعتی خانگی، از 

ترخیص آن ها جلوگیری کرده است.

 توقف تردد دریایی•
 در بنادر مسافری هرمزگان 

اداره  مدیــر  هرمزگان: 
بنادر و دریانوردی شهید 
باهنــر و بنــادر شــرق 
هرمزگان گفــت: رفت و 
آمد از بندر مسافری شهید 
حقانی بندرعباس به قشم، 
بندرعباس - هرمز، قشم - 

هرمز و برعکس ممنوع شده است.
حمیدرضا محمدحســینی بیان کرد: در این مدت مســافران 
می توانند برای ســفر به قشم از بندر پل بندرخمیر به بندرالفت 

قشم رفت و آمد کنند.
 وی بــا بیان اینکه اکنون ســرعت وزش باد در برخی ســاعات 
۳۶ کیلومتر پیش بینی می شود از شهروندان خواست در این مدت 

از تردد با شناورها و اسکله های غیرمجاز خودداری کنند.

۴۶۸ شغل برای مددجویان بهزیستی •
قزوین ایجاد شد

مدیــرکل  قزویــن: 
بهزیســتی قزوین گفت: 
۴۶۸ شــغل  از ابتــدای 
امســال برای مددجویان 
بهزیســتی استان قزوین 
امیدواریم  ایجاد شده که 
این رقم را تا پایان سال به 

بیش از ۷۰۰ مورد افزایش دهیم.
علیرضا وارثی اظهار کرد: اداره کل بهزیســتی استان قزوین در 
سال جاری،۷۰۱ مورد ایجاد اشتغال را تعهد کرده که تا به امروز 

پیشرفت خوبی را در تحقق این عدد داشته است.
وی افــزود: برای تحقق این تعداد از منابع ســهمیه تخصیص 
کشوری، اســتانی و محل اعتبارات بند »ب« تبصره ۱۶ قانون 
بودجه ســال ۹۹ استفاده می شــود که امیدواریم مورد استفاده 

مددجویان بهزیستی استان قزوین قرار گیرد.

 ۵۰ هزار بسته معیشتی •
در فارس توزیع می شود

سپاه  فرمانده  شــیراز: 
گفت:  فارس  استان  فجر 
معیشتی  بسته  هزار   ۵۰
همزمان با سالروز تشکیل 
توزیع  فارس  در  بســیج 

می شود.
سردار یداهلل بوعلی عنوان 

کرد: در روزهای اخیر و پس از انعقاد تفاهم نامه با دادگســتری، 
تعزیرات و جهاد کشــاورزی بیش از ۴۲ میلیارد تومان کاالهای 
اساسی که احتکار شده بود کشف شده اند. وی گفت: بسیج یک 
فرهنگ اســت و در یک ساختار خالصه نمی شود، این فرهنگ 
ریشه در دین و باور قرآن دارد و بسیج هر جا و در هر عرصه ای که 

نیاز باشد برای خودش کار تعریف می کند و وارد می شود.

 هشدار به رانندگان وسایل نقلیه •
با پالک مخدوش یا پنهان

لرستان: رئیــس پلیس 
راهنمایــی و رانندگــی 
لرســتان می گویــد: در 
صورت مشاهده  مخدوش 
پالک،  کــردن  پنهان  یا 
اعمال  راننــده  بالفاصله 

قانون می شود.
ســرهنگ مرتضی چغلوند اظهار کــرد: محدودیت های کرونایی 
در بحث راهنمایی و رانندگی به طور کامل و متناســب با وضعیت 
شهرستان ها در استان اجرا می شود. رئیس پلیس راهور لرستان با 
اشاره به مخدوش کردن پالک ها تأکید کرد: این کار مطابق قانون 
 جرم محســوب می شود و عالوه بر جریمه و توقف وسیله نقلیه،

۶ ماه تا یک سال زندان در انتظار راننده متخلف خواهد بود.

 اجرای طرح آزادی زندانیان غیرعمد •
به نام سردار سلیمانی 

کل  رئیــس  کرمــان: 
دادگستری استان کرمان 
از ایجــاد زمینــه آزادی 
حدود ۱۰۰ زندانی جرایم 
غیرعمد و مالی در راستای 
آزادســازی  طرح  اجرای 
زندانیــان غیرعمد به نام 

سردار دل ها شهید سلیمانی با همکاری سپاه ثاراهلل خبر داد.
یداهلل موحد عنوان کرد: به مناســبت هفته بسیج و با توجه به 
اجرایی شدن طرح آزادسازی زندانیان غیرعمد به نام سردار دل ها 
شهید سلیمانی، ۶۳ زندانی مالی )به تعداد سال های پربار زندگی 
ســردار سلیمانی( با پرداخت افزون بر ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
ریال کمک نقدی ســپاه ثاراهلل اســتان کرمان از زندان های این 

استان آزاد می شوند.

 کد ملی جایگزین امضا •
در تحویل بسته های پستی شد

تهران: رئیس اداره پست 
شهرستان پردیس گفت: 
پیشــگیری  منظور  بــه 
کرونا  بیماری  شــیوع  از 
دریافــت کــد ملــی و 
 یــا شــماره همــراه فرد 
جایگزین  گیرنده  تحویل 

امضا شده است.
حمیده ســاعی با بیان اینکه تمامی بســته های پستی پیش از 
رهسپاری ضدعفونی می شوند، اظهار کرد: در مرکز مکانیزه استان 
پیش از بارگیری و مبادله تمامی بسته ها ضدعفونی می شوند و 
همکاران ما با رعایت دستورالعمل های بهداشتی بسته ها را توزیع 

می کنند.
وی افــزود: ضدعفونــی تمام ســطوح در دو نوبت صبح و ظهر 
انجام می شــود و محدوده کاری پرسنل با پالستیک از مراجعان 

جداسازی شده است تا ارتباط کمتری با مراجعان داشته باشند.

 برگزاری هر گونه تجمعی •
در قم مطلقاً ممنوع است

قم: استاندار قم با تأکید 
مصوبات  دقیق  اجرای  بر 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
گفــت: در طــول اعالم 
جدید  محدودیت هــای 
کرونایی برگزاری هرگونه 
همایش و تجمعی در قم 

مطلقاً ممنوع است.
بهرام سرمست اظهار کرد: شــرایط دوهفته ای محدودیت های 
جدید کرونایی متفاوت از روزهای دیگر است و باید تمام مصوبات 

ابالغی به صورت کامل اجرا شود.
وی عنوان کرد: در اجرای محدودیت های جدید کرونایی تقسیم 
 کار روشن و مشخصی بین معاونت های مختلف استانداری صورت 
گرفته است و از بومی سازی محدودیت های جدید در استان برای 

مدیریت بهتر بیماری حمایت می شود.

 خبر کشف تابوت اشکانی •
در رامشیر تکذیب شد

اهــواز: معــاون میراث 
فرهنگی اداره کل میراث 
و  فرهنگی، گردشــگری 
صنایع دســتی خوزستان 
با رد خبر منتشرشده در 
برخی رســانه ها و فضای 
مجازی مبنی بر کشــف 
یک تابوت مربوط به دوره اشکانی در شهرستان رامشیر گفت: این 

خبر مربوط به ۱۰ سال پیش است.
احمدرضا حســینی بروجنی با بیان اینکه خبر منتشرشده 
درخصوص این تابوت مربوط به گذشته است و معلوم نیست 
به چه دلیل زمان کشــف آن را به اکنون نســبت داده اند، 
افزود:۱۰ ســال پیش، یک تابوت مربوط به دوره اشکانی بر 
اثر جاری شدن سیل در منطقه تل رضوان کشف شد که هم 
اکنون در مخازن امن میراث فرهنگی خوزســتان نگهداری 

می شود.

 بازدید از آثار تاریخی انزلی •
تا اطالع ثانوی ممنوع

گیالن: رئیس اداره میراث 
و  فرهنگی، گردشــگری 
صنایع دســتی بندرانزلی 
گفت: اماکن تاریخی این 
شهرستان تعطیل هستند 
عموم  بــرای  بازدیــد  و 

نداریم.
ابوالفضل گودرزوند چگینی اظهار کرد: از زمان شــیوع کرونا و 
اعمال محدودیت تردد، شاهد کاهش حضور مسافر در بندرانزلی 
بودیم که این مسئله تا حد زیادی موجب رکود فعالیت واحدهای 

اقامتی و پذیرایی در شهرستان شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر انزلی در دســته بندی شــهرها 
جزو گروه ســه قرار دارد و به لحاظ فعالیت واحدهای اقامتی و 
پذیرایی محدودیت نداریم، افزود: ۲۴۳ واحد اقامتی و پذیرایی در 

شهرستان وجود دارد.

کشاورزان چشم انتظار خرید تضمینی توسط دولت هستند

کشمکش بر سر» کشمش«
قزوین: تاکستان با لقب شــهر انگور ایران با 
۳۵ هزار هکتــار باغ انگور دومین تولیدکننده 
این میوه در ایران به حســاب می آید که حاال 
کشــاورزانش پس از ماه ها صبر، چشم انتظار 
دولت هستند تا با خرید تضمینی از غوره برای 
آن ها حلوا بسازد اما ظاهراً رؤیای آن ها با واقعیت 

فاصله دارد!
۷۵ درصــد انگور تولیدی این شهرســتان به 
کشــمش تبدیل می شــود، ولی با  وجوداین 
بسیاری از کشاورزان به دلیل اینکه کشمش های 
تولیدی روی دستشان مانده و از خرید تضمینی 

نیز خبری نیست ابراز نگرانی می کنند.
بی دانه های ســفید و قرمز، عسگری، فخری، 
شصت عروس، چفته، کندری و میش پستان 
ازجمله ارقامی هستند که در باغ های تاکستان 
کشــت و انگورچینی در باغ هــا که به صورت 
دستی و ســنتی انجام می شــود، حال برای 
صادرات به کشورهای جهان چشم انتظار همت 

مسئوالن هستند.

دلگفته های کشاورزان س
ناصــر محمــدی یکــی از همین تاکــداران 
بــه خبرنگار قــدس می گویــد: ۷۰ درصد از 
انگور این شهرســتان به صورت کشــمش به 
روش های آفتابی و تیزابی تولید می شــود که 
عالوه بر مصرف داخلی به کشــورهای عراق، 
روسیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر 

کشورهای آسیای میانه و اروپا صادر می شود.
وی بیان می کنــد: بااین  حال هنوز یک پایانه 
صادراتی یا مرکزی بــرای این محصول ایجاد 
نشــده است که کشاورز بداند محصول خود را 
به چه قیمتی و به چه شخصی و چه زمانی به 

فروش برساند.
این تولیدکننده بابیان اینکــه دولت افزون بر 
ســه ماه اســت اعالم کرده محصول کشمش 
کشــاورزان را خریداری می کنــد، می افزاید: 
متأســفانه هنوز خبری از این اقدام نیســت و 
کشــاورزان همچنان برای تأمین مخارج خود 
مجبور به فــروش محصول به دالالن آن هم با 

قیمت پایین هستند.
وی با اشــاره به افزایش نهاده های تولید ادامه 
می دهد: در صورت عدم ورود دولت و یا صندوق 
کشمش برای خرید محصول، کشاورزان امسال 

ضرر سنگینی را تحمل خواهند 
کرد.

محمدی با اشاره به مصوبه وزارت 
جهاد کشــاورزی می گوید: قرار 
شد حداقل قیمت توافقی خرید 
کشــمش از کشــاورزان به ازای 
هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان برای 
کشمش تیزابی و ۱۸ هزار تومان 
برای کشمش آفتابی باشد و اگر 
کارخانه داران به هر علت قادر یا 
مایل به خریــد محصول به این 
قیمت نباشــند، در این صورت 

سازمان تعاون روســتایی به بازار ورود کرده و 
نســبت به خرید محصول کشاورزان به صورت 

توافقی بر پایه قیمت مذکور اقدام کند.
وی اظهار می کند: در این زمینه نه تنها سازمان 
تعاون روستایی، بلکه صندوق کشمش هم به 
این موضوع ورود پیدا نکرده است و کشاورزان 

همچنان بالتکلیف هستند!

صندوق کشمشس
درحالی که بســیاری از تاکداران این روزها به 
امید ورود دولت برای خرید کشمش هستند، اما 
مسعود جانی پور، مدیرعامل صندوق کشمش از 
همین حاال آب پاکی را روی دست کشاورزان 
ریخته و می گوید: صندوق کشمش به تنهایی 

توان خرید تمام محصول تاکداران را ندارد.

وی اذعان می کند: ظرفیت 
خرید ما در گام نخســت، 
یک هزار تا یک هزار ۵۰۰ 
تن است و احتماالً ادامه دار 
باشــد، اما سال گذشته به 
دلیــل ارزان بودن قیمت 
کشــمش تا رقم ۲ هزار و 
۲۰۰ تــن این محصول را 

خریداری کردیم.
وی بابیــان اینکه صندوق 
کشمش وظیفه نظارت بر 
دالالن را نــدارد، عنوان می کند: در مقطعی به 
دلیــل افزایش تقاضا قیمت ها باال می رود و در 
برخی موارد هم ممکن است به دلیل نبود تقاضا 

قیمت پایین تر باشد.
مدیرعامل صندوق کشمش ادامه می دهد: پس 
از جمع آوری و خرید امیدواریم قیمت کشمش 
بیشتر شود تا کشاورزان بتوانند با قیمت بهتر 

محصول خود را به فروش برسانند.

بی برنامگی در خرید محصول راهبردی س
در همین راســتا بی تفاوتی دولــت به خرید 
تضمینی و گالیه های باغداران و تولیدکنندگان 
کشمش، صدای نمایندگان مجلس را هم بلند 

کرده است.
نماینده تاکستان در مجلس شورای اسالمی با 
توجه به اینکه قانون تضمین خرید محصوالت 

کشاورزی شامل محصول راهبردی  کشمش هم 
می شود، اظهار کرد: متأسفانه دولت برنامه ای 
برای خرید تضمینی این محصول نداشته است.

رحمانی با یــادآوری اینکه قانون تضمین خرید 
محصوالت کشــاورزی یک بار در مجلس چهارم 
اصالح  شــده بود، گفت: دولت طبق این قانون 
موظف است محصوالت کشــاورزی و راهبردی 
را  بر اساس هزینه های کاشت، داشت و برداشت 
قیمت گذاری کند و اگــر روزی خریداری برای 
 این محصوالت نبــود، آن ها را با قیمت حداکثر
۲۰ درصد پایین تر از نرخ روز بازار از کشاورز بخرد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلــس با اشــاره بــه ارزش صادراتی باالی 
کشــمش تاکســتان و پسته اســتان قزوین 
افــزود: وزارت جهاد کشــاورزی باید با ایجاد 
آزمایشگاه های پیشرفته برای پسته و کشمش 
استاندارد آن ها را راهی بازارهای صادراتی کند.

وی بابیان اینکه نرخ خرید تضمینی و منصفانه 
کشمش در ابتدای مهرماه امسال ۲۰ هزار تومان 
تعیین  شده اســت، اضافه کرد: البته بسیاری از 
باغداران و تولیدکنندگان کشمش از تعیین این 
قیمت ناراضی هستند، بااین حال برای تنظیم و 
تعدیل قیمت کشمش در بازار داخلی راهی  جز 

تعیین چنین قیمتی وجود نداشت.
رحمانــی تأکید کرد: براســاس مصوبه وزارت 
جهاد کشــاورزی، قیمت خرید کشــمش از 
کشاورز ۲۰هزار تومان تعیین  شده و مقرر شد 
اگر کشمش پایین تر از قیمت مذکور نرخ گذاری 
شود سازمان جهاد کشاورزی ورود پیداکرده و 
ســازمان تعاون روستایی برای خرید کشمش 

اقدام کند.

محصولی که ارز می آوردس
بنــا بر آمار در حال حاضر افــزون بر ۵۰ هزار 
تن محصول کشمش کشاورزان تاکستان در 
انتظار ورود دولت برای خرید تضمینی اســت 
و ازآنجاکــه دولت در خریدهــای تضمینی، 
محصوالت کشــاورزی را ۲۰ درصد پایین تر 
خریداری می کند، بنابراین فرصت مناســبی 
برای صــادرات و ارزآوری وجود دارد که تنها 
باهمت مسئوالن می توان از این محصول برای 
تولید ثروت ملی و کمک به بقای تولیدکنندگان 

قزوینی بهره برد.

 افزون بر ۵۰هزارتن 
محصول کشمش 

کشاورزان تاکستان 
در انتظار ورود 

دولت برای خرید 
تضمینی است
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گرگان: مردم مسلمان گرگان در پنجم آذر سال ۱۳۵۷ حماسه ای 
را در شهر گرگان رقم زدند که این روز در نزد اذهان عمومی به روز 

دفاع از حریم امامت و والیت نام  گرفته است.
قیــام ۵ آذر گرگان، ۷۷ روز پیــش از پیروزی انقالب اتفاق افتاد 
کــه در آن اهالی گرگان، بندرگز، کردکــوی، علی آباد و تعدادی 
از ترکمن های منطقه در اعتــراض به جنایت ۲۹ آبان حکومت 
شاهنشاهی در یورش به صحن  حرم رضوی و به شهادت رساندن 

زائران به خیابان های گرگان آمده و علیه رژیم تظاهرات کردند.
مأموران رژیم شاه در تاریخ ۲۹ آبان سال ۱۳۵۷ با حمله به حرم 
مطهر امام رضا)ع( در مشــهد عده ای از مردم انقالبي را شهید و 
مجروح کردند که ازجمله شــهادت یک دانشجوي سرخنکالیي 
بــه نام محمد مقصودلوراد بود. به دنبال این جنایت حضرت امام 
خمیني رهبر کبیر انقالب اســالمي طي پیامي که در تاریخ دوم 
آذرماه آن سال صادر فرمودند، روز یکشنبه پنجم آذر سال ۱۳۵۷ 
را که مصادف با هفتمین روز واقعه مشهد بود عزاي عمومي اعالم 
کرده و از مردم خواســتند تا با هر وســیله ممکن براي سقوط 

حکومت جبار شاهنشاهی پهلوی قیام کنند.
مردم مســلمان گرگان که از حمله مأموران رژیم به حرم مطهر 
امام رضا)ع( بسیار متأسف بودند با شنیدن پیام امام، براي اعتراض 
به این جنایت بزرگ طاغوت مهیا شــدند. باوجود جّو خفقان و 
پلیسي حاکم بر جامعه، این پیام در کمتر از ۴۸ ساعت از پاریس 
به گرگان رسید و دریاي بیکران انسان های آگاه و عاشق اسالم را 

به تالطم درآورد. 
روحانیان و انقالبیون مبارز در مساجد اعالم کردند امام خمیني 
روز یکشنبه پنجم آذر را به مناسبت واقعه دلخراش مشهد عزاي 
عمومي اعــالم کرده اند و این خبــر دهان به دهان به گوش امت 
مسلمان در شهرها و روستاهاي اطراف رسید که صبح روز پنجم 
آذر از محل امامزاده عبداهلل گرگان راهپیمایي اعتراض آمیزي انجام 

مي شود.

حمام خون س
صبــح روز پنجم آذر ســال ۱۳۵۷ حدود ۳۰ هــزار نفر از مردم 
استرآباد ساکن محدوده ای به وسعت بندرگز تا علی آباد در فلکه 

امامزاده عبداهلل گرگان جمع شدند تا ضمن علنی کردن اطاعت 
خود از فرمــان امام خمینی)ره( مبنی بر برگزاری عزای عمومی 
واقعه ۲۹ آبان، خشــم و ناراحتی خود را از اتفاق رخ داده در حرم 

مطهر امام رضا)ع( نشان دهند.
تجمع مردم برای یک راهپیمایی آرام بود، اما مأموران رژیم پهلوی 
در همان آغاز تظاهرات با تیراندازی مستقیم مانع بلند شدن صدای 
اعتراض مردم شــدند و خیابان مول اندروژ )پنج آذر فعلی( را به 

دریایی از خون و اشک و فریاد تبدیل کردند.
متأســفانه واکنش مأموران ژاندارمری بــه معترضان تیراندازی 
مستقیم بود که به استناد مدارک کتب تاریخی و اسناد ۱۴ نفر به 

شهادت رسیده و بیش از ۱۰۰ تن مجروح شدند.

ثبت در تقویم رسمی کشورس
گفتنی اســت این واقعه در جلســه ۹۵/۶/۲ به عنوان مهم ترین 
روز تاریخی گرگان در شــورای عالــی انقالب فرهنگی با حضور 
رئیس جمهوری به تصویب رسید و در تقویم رسمی کشور ثبت شد.

سید اسماعیل حسینی، احمد سبطی، سید نظام الدین نبوی، 
حسین مقصود لو، سید جعفر عالءالدین، چنگیز امیر لطیفی، 
عباس خالداران، ابوالحســن هادی، حجت اهلل عباسی، فرامرز 
ویزواری، حسینعلی نصیری، حســین محبی راد و خواهران 
شهیده صدیقه پروانه و نرگس قصابان شهدای قیام پنجم آذر 

مردم گرگان هستند.

مردم گرگان »پنجم آذر ۵7« در اعتراض به حمله مأموران رژیم پهلوی به حرم رضوی به خیابان ها آمدند 

قیام»گلستان« در حمایت از»خراسان«
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محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ا ل ي و ر ا س ت و ن   پ ا ر س
 2 س ب ا   ه م ر ا ي   ش ك س ت ه
 3 م   ز ي ن   ن ي  گ و ن   ب ا
 4 ا ر د ك   ض د م ا د ه   و ه م
 5   و ه   گ ر     ن ا ر ا ي   ي
 6 خ ش   ق ر ب ا ن   ر ا س ت ه  
 7 ف   ب ي د ا د گ ر   ن م ر و د
 8 ا م ي ل   ت ر ا و ا   ا ا ا ا
 9 ش ن گ و ل   س ر ا ز ي ر ي   ب
 10   ا ب ل ي س   ش ق ا و ي   خ ل
 11 ك   ن ه م ي ن     د ن   ك ف  
 12 ا ن گ   و ا ر س ت ه   ف ر ا ق
 13 م و   م ي ر  و ا   ع ا م   ا
 14 و ر و د ي   ق ي ر ا ط   ا س ي
 15 س ي ك ل   و ي ز ا ي ش ا ن گ ن
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۱. گیاهي دارویــي مفید براي نفخ- هوش 
و ذکاوت ۲. لجوج- شــاخه اي از موسیقي 
فرنگي- طایفه ایراني ۳. فراهم کردن تمهیدات 
کاري-  زندگي کردن ۴. گیاه سرشویي- میان 
 بدن- گونه و دسته- برش هندوانه و خربزه 
 ۵. همســایگي- عــدد دورقمــي- تمامي 
۶. بانوي فرانسوي- موشواره- از سیستم هاي 
پخــش تصاویر تلویزیونــي ۷. دانه معطر- 
ظلم و جــور- روبیان- پول قدمــا ۸. پدر 
حضرت موسي»ع«- مطرود ۹. سنگریزه- 
 دیکتاتور معدوم عــراق- ناتوان- عدد قرن 
کامیــون  طول۹۰ســانتي متري-   .۱۰
 ارتشي- خودخواهي ۱۲. ندار- جسور- بلیغ 
۱۲. نام کوچک »دکارت« فیلسوف فرانسوي 
 قــرن۱۶و۱۷- جهــت- اجــرت- نابودي  
۱۳. حیوان باوفا- بازیکن اسبق تیم فوتبال 
پرسپولیس که در فصل ۸۶-۸۷ از تیم پاس 
تهران به این تیم پیوست و توانست همراه 
با آن به عنــوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال 
ایران دســت یابد ۱۴. ســاز شاکي- خزنده 
 گزنده- نوعي انگور قرمزرنگ با دانه هاي ریز 

۱۵. عاصي- پایاني

۱. با رای مســتقیم مــردم بــرای دوره ای 
چهارســاله ریاســت قوه مجریه را به دســت 
می گیرد- واحد طولي تقریبا معادل ۶کیلومتر 
۲. دربست کارخانه اي- تسمه چرمي- معدل 
۳. واپســین حرف انگلیسي - جوانمرد- میل 
و کشــش قلبي ۴. شهري صنعتي در آلمان- 
نقاش- نپذیرفتن- خواهر بابا ۵. پیکر کوچک 
 ساخته شده شبیه انسان- کمین کرده- ریخته گر 
 ۶. آهنگــر- قــوم ایران باســتان- نوشــین 
۷. نمایشــنامه غم انگیز- شخصیت افسانه اي 
 یونانــي زیبارویــي که شــیفته خودشــد 
۸. انتهــا- نوعي لنز عکاســي- مرده- حرف 
ششــم التیــن ۹. منطقه ییالقــي- دلداده 
عــذرا ۱۰. جانماز- از حاالت ســه گانه ماده- 
گنجینه ها ۱۱. جدید- قطعه اي موســیقایي 
 که براي یک یا دو ساز ساخته شود- خون بهاها 
۱۲. بتــي در جاهلیت- نوعي زغالســنگ- 
شــمارش  واحــد  گریبــان ۱۳.  پرچــم- 
 ســگ- عضو دســتگاه تنفســي- گشــاده 

 ۱۴. بیمــاري زوال عقل- باالرفتن- خط کش هندســي 
۱۵. پنجره- عنوان فیلمي از »فریال بهزاد« محصول۱۳۷۴

  افقی
  عمودی


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

