
زمستان و نگرانی برای پلنگ های مازندرانفرصت سوزی در نخلستان!

بنا بر اعالم سازمان جهاد کشاورزی خوزستان 
از میزان ۱۷۰ تا ۲۳۰ هزار تن تولید خرمای این 
اســتان ســاالنه ۸۰ هزار تن به خارج از کشــور 
صادر می شود و این استان مقام دوم تولید را 
به خود اختصاص داده که حاال بنا بر شرایط 
حاکــم ســهم آن از تولیــد و صــادرات در حــال 

کاهش است...

انتشــار تصاویــر یــک قــالده پلنــگ مــاده با 
ســه توله که توســط علی اکبر ایمانی یکی از 
محیــط  بانان روز شــنبه ۲۶ مهــر در منطقه 
شکارممنوع سوادکوه به ثبت رسید، نشانگر 
تداوم حیات این گربه سان در مازندران است 
که از حدود یک دهه پیش با همکاری مردم 

و تالش محیط بانان از ... .......صفحه 4 
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روایت خبرنگار قدس از نیازمندانی که مشمول دریافت بسته معیشتی کرونا نشدند 

سامانه ای برای ثبت 
اعتراض  وجود ندارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد تشریح کرد

اعالم دلیل نارنجی شدن گناباد

در پی بازدید میدانی مسئوالن صورت گرفت

تأکید نماینده دستگاه قضا 
بر حمایت از آثار تاریخی 

شریف آباد مشهد

پیام تسلیت مدیر حوزه علمیه خراسان

آیت  اهلل مصباح؛پشتوانه ای 
مستحکم برای مبانی فکری 

و اعتقادی نظام بود

.......صفحه 2 

معاون قضایی رئیس  کل دادگستری خراسان رضوی از حمایت 
دستگاه قضایی برای حفاظت از آثار تاریخی و حریم های آن در 
روســتای شریف آباد مشهد خبر داد. ســیدامیر مرتضوی روز 
گذشته در حاشیه بازدید از آثار تاریخی روستای شریف آباد 

مشهد گفت: پس از آغاز عملیات...

»بنــده نزدیــک بــه 4۰ ســال اســت که جنــاب آقای مصبــاح را 
می شناســم و به ایشــان به عنوان یک فقیه، فیلسوف، متفکر 
و صاحبنظر در مســائل اساســی اســالم ارادت قلبی دارم، اگر 
خداونــد متعــال بــه نســل کنونــی ما ایــن توفیــق را نداد کــه از 

شخصیت هایی مانند عالمه طباطبایی...

وداع با پیکر عالمه مصباح یزدی 
در حرم مطهر رضوی

پیکــر مطهر آیت هللا مصبــاح یزدی، نماینــده مردم 
خراســان رضــوی در مجلــس خبــرگان رهبری شــب 
پیــش وارد مشــهد شــد. آیــت هللا علم الهــدی بــا 
حضــور در فرودگاه شــهید هاشــمی نژاد مشــهد به 
استقبال پیکر این عالم ربانی رفت. همچنین شب 
گذشــته طواف پیکر مرحوم آیت هللا مصباح یزدی 
با حضور حجت االســالم والمسلمین مروی تولیت 
آســتان قــدس رضــوی در حــرم مطهر رضــوی برگزار 
شــد. گفتنــی اســت؛ امــروز ســاعت 9 و ۳۰ دقیقــه 
صبح مراسم وداع با مرحوم آیت هللا مصباح یزدی 
نماینــده مــردم خراســان رضــوی با تعداد محــدود و 
رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در 

صحن جامع رضوی برگزار می شود.

دروس حوزه علمیه خراسان 
یکشنبه ۱۴ دی ۹۹ تعطیل است 

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، دروس 
این حوزه در پی ارتحال آیت هللا مصباح یزدی، یکشنبه 
۱4 دی 99 در تمامی سطوح تعطیل است. ارتحال فقیه 
و حکیم مجاهد، متفکر برجسته، اندیشمند پارسا و 
پرهیزگار آیت هللا آقای حاج محمدتقی مصباح یزدی 
)طــاب ثــراه( را بــه محضــر حضــرت بقیــه هللا االعظم 
)عجل هللا تعالی فرجه الشریف( و نایب بر حق ایشان 
مقام معظم رهبری، حوزه های علمیه، اساتید و فضالی 
معظــم و عمــوم طــالب و ارادتمنــدان تســلیت عــرض 
می کنیم و علو درجات و مغفرت و رحمت الهی را برای 

ایشان مسئلت داریم. 

اعالم دلیل نارنجی شدن گناباد 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گنابــاد گفــت: تعداد 
تســت های مثبت ســرپایی مبتال به کرونا در گناباد رو 
بــه افزایــش اســت که ایــن افزایــش زنگ خطــری برای 
روزهــای آینــده اســت.باذلی در گفت وگــو بــا ایســنا در 
پاســخ به این پرســش که چرا در بین تمامی شــهرهای 
اســتان فقط گناباد وضعیت نارنجــی دارد، اظهار کرد: 
شهرستان گناباد به دلیل برخورداری از امکانات خوب 
پزشکی همواره مراجعانی از مناطق و شهرهای اطراف 
گناباد دارد و این یکی از مهم ترین دالیل افزایش موارد 
بســتری کرونــا در گناباد اســت به طوری که دســت کم 
۳۰ درصــد مــوارد بســتری و تعــداد فوتی هــا مربوط به 
بیمــاران غیربومــی اســت.وی ادامــه داد: یکــی از موارد 
دیگری که تأثیر بسزایی در تغییر وضعیت شهرستان 
دارد جمعیت کم شهرستان گناباد است که همین امر 
موجب می شود با کمترین تغییر در تعداد بستری ها و 
فوتی ها، وضعیت شهرستان به لحاظ ابتال به بیماری 

خیلی سریع و شکننده تغییر کند.

خبرخبر
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دادگســتری  رئیــس  کل  قضایــی  معــاون 
خراسان رضوی از حمایت دستگاه قضایی برای 
حفاظت از آثار تاریخی و حریم های آن در روستای 

شریف آباد مشهد خبر داد.
ســیدامیر مرتضــوی روز گذشــته در حاشــیه 
بازدیــد از آثــار تاریخــی روســتای شــریف آباد 
مشهد گفت: پس از آغاز عملیات مرمتی در 
بنــای تاریخــی رباط های شــریف آباد، برخی از 
افراد در اراضی زراعی مجاور با تغییر کاربری به  

صورت غیرمجاز باغ ویال ساخته اند.
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان جهــاد کشــاورزی 
چندین مرحله به متخلفان تذکر و اخطار داده، 
ولی تاکنون اقدامی جدی انجام نگرفته است، 
تصریح کرد: بیم تســری این موضوع به سایر 
اراضی نیز وجود دارد که مقرر شد با استفاده 
از ظرفیــت تبصــره ۲ مــاده ۱۰ حفــظ کاربــری 
اراضی، موضوع با فوریت و با جدیت از طرف 

سازمان جهاد کشاورزی پیگیری شود.
مرتضوی ادامه داد: در ورودی این بنای تاریخی 
و قدیمی چندین باب مغازه مخروبه و قدیمی 
وجــود دارد کــه مالکیــت عرصــه آن مربوط به 
شــخص و اعیان آن در اختیار شرکت تعاونی 
روســتایی اســت و از آنجایــی  کــه خطر ریزش 
دیوار و ورود آســیب های جدی وجود دارد، به 
لحاظ پیشــگیری مقرر شــد جانشــین معاون 
دادســتان عمومی و انقالب مشهد موضوع را 

تا حصول نتیجه پیگیری کند.
دادگســتری  رئیــس  کل  قضایــی  معــاون 
خراســان رضوی گفــت: بــا توجــه بــه ســاخت 
 وســازهای بافت روســتایی و ضرورت حفاظت 
اداره کل  شــد  مقــرر  تاریخــی  بناهــای  از 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
خراسان رضوی با فوریت حریم های درجه  یک، 
دو و ســه را بــرای ساخت وســازهای روســتایی 
مشخص و به بنیاد مسکن ابالغ کند.همچنین 
در ادامه این بازدید حسن زمانی، رئیس اداره 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
مشــهد هم گفت: در روســتای  شریف آباد از 
توابع بخش مُلک آباد مشــهد دو کاروانسرای 
صنــدوق  طریــق  از  کــه  دارد  وجــود  قدیمــی 
توســعه صنایع دســتی و احیا و بهره برداری از 
اماکن تاریخی و فرهنگی، به یک سرمایه گذار 
بخش خصوصی برای مرمت و احیا به صورت 

۲5ساله واگذار شده است.

مدیر کل امور عشــایر خراسان رضوی گفت: 
تســهیالت ســرمایه در گــردش پرواربنــدی از 
محل صندوق توسعه ملی بند ب تبصره 5۲ 
با هدف رونق و جهش تولید در اختیار عشایر 

قرار گرفته است.
نبوی فرد گفت: پارسال در ابتدا ۱۸۰ میلیارد 
عشــایر  بــه   5۲ تبصــره  تســهیالت  ریــال 
خراسان رضوی اختصاص یافت که به طور 
کامل جذب شد و با توجه به توان و انگیزه 
باالی عشــایر اســتان و به دلیل عدم جذب 
ایــن تســهیالت توســط برخــی اســتان های 
کشور بیش از دو برابر تسهیالت اختصاص 
داده شده برای استان معادل 4۲۰ میلیارد 

ریال جذب و در مســیر تولید قرار گرفت.

وی افزود: امسال نیز ۶9 میلیارد ریال به این 
بخش اختصاص یافته که تاکنون ۶۰ درصد 
آن جذب شــده اســت و عشــایر این اســتان 
متقاضــی اختصاص بیشــتر این تســهیالت 

هستند.

در پی بازدید میدانی مسئوالن صورت گرفت

 تأکید نماینده دستگاه قضا بر حمایت
 از آثار تاریخی شریف آباد مشهد

عشایر خراسان رضوی ۶۰ درصد تسهیالت 
پرواربندی را جذب کردند 

 وداع با پیکر عالمه مصباح یزدی  وداع با پیکر عالمه مصباح یزدی 
در حرم مطهر رضویدر حرم مطهر رضوی

بهداشت و دستورالعمل های بهداشتی نباید 
فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را مختل کند

...... همین صفحه...... همین صفحه

.......همین صفحه



روایت خبرنگار قدس از نیازمندانی که مشمول دریافت بسته معیشتی کرونا نشدند 

سامانه ای برای ثبت اعتراض وجود ندارد
بــه  کــرد  مقــرر  دولــت  حالــی  در  بیرجنــد: 
خانوارهــای فاقــد درآمد ثابت که زیر پوشــش 
بیمه نیستند بسته معیشتی بدهد که برخی 
از شهروندان بیرجندی معتقدند مشمول این 
طــرح هســتیم امــا دولت مــا را مشــمول قرار 
نداده و نمی توانیم اعتراضی هم داشته باشیم. 
بــا شــیوع بیمــاری کرونــا دولــت حمایت های 
مختلفی از مشاغل و کسب و کارها انجام داد؛ 
یــک مــورد وام یک میلیون تومانــی بود که به 
تمامی یارانه بگیران در ابتدای امسال پرداخت 
شد یا به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا 
تســهیالت پرداخــت شــد و آخرین مــورد نیز 
پرداخــت مرحلــه دوم وام یک میلیون تومانی 
و 100 هزار تومان به خانوار فاقد درآمد ثابت و 

بدون بیمه است.
مقــرر بــود در طــرح حمایــت معیشــتی کرونا 
کــه بــه ازای هــر نفــر 100 هزار تومان اســت به 
خانوارهــای فاقــد درآمد ثابت که زیر پوشــش 
بیمه نیستند و از نظر درآمدی و شاخص های 
بانکی در وضعیت پایین تری نسبت به دیگران 
هستند، تعلق  گیرد اما آنچه در این میان رقم 
خــورد و مــورد گالیه برخی از شــهروندان شــد 
ایــن اســت که برخــی از شــهروندان معتقدند 
مشمول بسته معیشتی قرار دارند اما دولت 
آن ها را مشمول قرار نداده و بسته معیشتی را 

برایشان واریز نکرده است.

 نمی دانم معیار انتخاب مشموالن»
چه بوده است!

یــک شــهروند بیرجنــدی معتقــد اســت در 
انتخاب افرادی که کمک معیشــتی برایشــان 
واریز شــده بی عدالتی رخ داده؛ چرا که برخی 
افــراد کــه خود را مســتحق گرفتن این بســته 
معیشــتی می داننــد در فهرســت ایــن بســته 
قرار ندارند. وی که شغل آزاد دارد و خود باید 
هزینه بیمه اش را پرداخت کند، گفت: دولت 
تــا اینکــه نــام من را در فهرســت بیمــه تأمین 
اجتماعی دیده اســت من و امثال من را برای 
این بسته معیشتی به حساب نیاورده و این در 
حالی است که من سه فرزند دارم و در خانه ای 
اســتیجاری زندگــی می کنــم. هزینــه بیمــه ام 
 را خــودم پرداخــت می کنــم و دخــل و خرجــم

 با هم یکی نیست.
دیگر شــهروند بیرجندی که 
کارگر ساختمانی است و سر 
گــذر در انتظــار کار اســت به 
خبرنــگار قــدس گفت: چند 
سال گذشــته در کارخانه ای 
در شــهرک صنعتی بیرجند 
بــودم امــا  بــه کار  مشــغول 
از  ورشکســتگی  دلیــل  بــه 

کارخانــه تعدیل شــدم و از طریــق برادرم بیمه 
تأمین اجتماعی شدم که نیمی از هزینه بیمه 
را خــود و نیمی دیگر توســط بــرادرم پرداخت 
می شــود اما من هم مشــمول دریافت بســته 

معیشتی نشدم.
یکی از بانوان بیرجندی که سرپرســت خانوار 
است نیز بیان کرد: در حال حاضر بیکارم و نه 
وام یک میلیون تومانی و نه بســته معیشتی 
100 هــزار تومانــی بــه مــن تعلق گرفته اســت. 
نمی دانــم معیــار انتخاب مشــموالن چه بوده 
اســت. این شــهروند گفــت: این چــه عدالتی 
اســت که فردی که حقوق بگیر اســت برایش 
بسته معیشتی ریخته شــده اما برای من که 
کاری ندارم و سرپرســت خانوار هســتم بسته 

معیشتی دریافت نکرده ام.

یکی دیگر از شــهروندان نیز 
دســتفروش  بــرادرم  گفــت: 
اســت او را هم مشــمول این 
بسته معیشتی قرار نداده اند 
در حالــی که نــه حقوق بگیر 
است و نه درآمد ثابتی دارد و 
یک ریال هم پس انداز ندارد. 
دیگر شهروند بیرجندی نیز 
اظهــار کرد: ماهــی ۳میلیون 
حقــوق می گیــرم ۲میلیــون قســط دارم و جزو 
حقوق بگیران هستم نه وام یک میلیونی و نه 

بسته معیشتی دریافت کردم.

ادارات کل استان ها دخالتی در تعیین »
خانوار ها نداشتند

 در همیــن بــاره مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی خراســان جنوبــی نیــز اظهــار کرد: 
105 هــزار خانــوار اســتان مشــمول دریافــت 
بسته معیشــتی شــدند که این تعداد خانوار 
آســیب دیده از شــیوع کرونــا از طریــق آزمــون 
وســعی کــه از ســوی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی برگزار شده شناسایی شدند و در ماه 
آذر نخستین بسته 100 هزار تومان را دریافت 
کردنــد. وی گفــت: ایــن افــراد از طریــق وزارت 

متبوع شناسایی شدند و ادارات کل استان ها 
دخالتی در تعیین خانوار ها نداشتند. غالمرضا 
اشرفی از جاماندگان خواست با توجه به اینکه 
ســامانه ای بــرای اعتراض جامانــدگان تعریف 

نشده به ادارات شهرستان ها مراجعه نکنند.
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبــی افــزود: براســاس مصوبــه ســتاد ملی 
مقابله با کرونا و مجلس شــورای اسالمی این 
بســته حمایتی به افراد زیر پوشــش نهاد های 
حمایتی به ازای هر نفر ماهانه 1۲0 هزار تومان 
و به سایر افراد با مشخصات زیر نیز ماهیانه 

100 هزار تومان پرداخت می شود.
اشــرفی بیــان کــرد: افــرادی کــه هیــچ یــک 
دریافــت  آن هــا حقــوق  خانــواده  اعضــای  از 
نمی کننــد، افــرادی کــه هیــچ یــک از اعضــای 
خانــواده آن ها بیمه پرداز نباشــند، افــرادی که 
اعضای خانوارشــان طبق شاخص های بانکی 
از درآمد حداقلی برخوردار نباشند و افرادی که 
در گروه یارانه معیشت بگیر باشند این یارانه را 

دریافت می کنند.
وی گفــت: ایــن وجوه از آذر ماه به مدت چهار 
مــاه، تنها براســاس فهرســت افراد شناســایی 
شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

پرداخت می شود.

نمایشگاه انسانی منتقمان 
حاج قاسم در جغتای 

در حاشــیه مراســم سالگرد ســردار شهید ســلیمانی در 
شــهر جغتــای یــک نمایشــگاه انســانی با حضور اقشــار 
مختلــف مــردم برگــزار شــد. در ایــن مراســم مــردم با در 
دســت داشــتن پالکارد هایــی حــاوی شــعارهایی نظیــر: 
بازرســان آژانــس قاتــالن یــا جاسوســان/ قربانــی منطــق 
را  مــا  بکشــید   / فخــری زاده  شــهید محســن  مذاکــره 
مســئولین مــا بــاز هم مذاکــره می کننــد و عاقل بــا قاتل 
مذاکــره نمی کنــد و ســر دادن فریادهــای نــه ســازش نــه 
تسلیم نبرد با آمریکا، منطق سازش و مذاکره ذلیالنه را 
محکوم و بر گرفتن انتقام ســخت از عامالن ترور شــهید 

سلیمانی و دانشمندان هسته ای تأکید کردند.

 توزیع بسته های معیشتی 
در تربت حیدریه و بردسکن

در ســالروز شــهادت شــهید حاج قاسم ســلیمانی هزار و 
500 بسته کمک های معیشتی در بین نیازمندان تربت 

حیدریه توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز خراســان رضوی، 
رئیــس کمیتــه امــداد تربــت حیدریــه گفــت: بــه همــت 
مراکــز نیکــوکاری کمیتــه امــداد و قرارگاه مردمی شــهید 
سلیمانی تربت حیدریه هزار و 500 بسته کمک مؤمنانه 
خیــران و نیکــوکاران در ســالروز شــهادت ســردار دل هــا 
میــان نیازمنــدان توزیع شــد.همچنین هزار و 100 بســته 
معیشــتی شــامل اقالم مایحتاج نیازمنــدان بین مناطق 

محروم شهرستان بردسکن توزیع شد.

آیت  اهلل مصباح؛پشتوانه ای 
مستحکم برای مبانی فکری و 

اعتقادی نظام بود
»بنــده نزدیــک بــه 40 ســال اســت کــه جنــاب آقــای 
مصباح را می شناســم و به ایشــان به عنوان یک فقیه، 
فیلســوف، متفکــر و صاحبنظــر در مســائل اساســی 
اســالم ارادت قلبی دارم، اگر خداوند متعال به نســل 
کنونــی مــا ایــن توفیــق را نداد کــه از شــخصیت هایی 
مانند عالمه طباطبایی و شهید مطهری استفاده کند، 
امــا به لطف خدا این شــخصیت عزیــز و عظیم القدر، 
خأل آن عزیزان را در زمان ما پر می کند«. )رهبر معظم 
انقالب اســالمی حضرت امام خامنه ای مدظله  العالی 

– شهریور 1۳78(
در ســالروز شــهادت سیدالشــهدای مقاومــت، ســردار 
پرافتخار اســالم شــهید حاج قاسم سلیمانی رضوان هللا  
روشــنی بخش حوزه هــای  روح ملکوتــی چــراغ  علیــه، 
علمیه و عمار بصیر و نستوه انقالب اسالمی، حضرت 
آیت  هللا محمدتقی مصباح یزدی قدس ســره  الشــریف 

به ملکوت اعلی پیوست.
پشــتوانه ای  فرزانــه،  فیلســوف  و  مجاهــد  فقیــه  آن 
مســتحکم برای مبانی فکــری و اعتقادی نظام مقدس 
حیــات  دوران  طــول  در  و  بــود  اســالمی  جمهــوری 
پربرکتــش، در جبهه هــای مختلــف فکــری و فرهنگــی، 
بــرای إِعــالی کلمــه هللا و دفاع از جبهه حــق و حقیقت 

ایثارگرانه رزمید و از هیچ لومۀ الئمی نهراسید.
خیــل عظیم شــاگردان ایشــان و نیز انبوه آثــار نورانی و 
پربرکتشان در حوزه های گوناگون علوم اسالمی، باقیات 
صالحاتــی بــرای روح آن فقیــد ســعید و نیــز راهنمایــی 

جاودان برای امت مسلمان و مجاهد خواهد بود.
اینجانب به نمایندگی از تمامی علما، فضال و حوزویان 
انقالبی استان های خراسان، این ضایعه مؤلمه و ثلمه 
جبران ناپذیــر را بــه محضــر مقدس حضــرت بقیه هللا  
األعظــم ارواحنــا فــداه، رهبــر عزیــز انقــالب اســالمی 
حضــرت امــام خامنــه ای مدظلــه  العالــی، حوزه هــای 
علمیــه، خانــدان و فرزنــدان گرامی و همه شــاگردان و 
ارادتمنــدان ایشــان تســلیت و تعزیت عــرض نموده و 
اعــالم مــی دارم کــه ســربازان صدیق نظام اســالمی در 
حــوزه علمیــه خراســان، بــر عهــد وثیق خود بــا والیت 
فقیه استوار مانده و با تمام توان می کوشند تا با جهاد 
علمــی و عملی، رهرو ثابت قدمی برای این راه باشــند، 

ان شاءهللا.

 این افراد از طریق 
وزارت متبوع شناسایی 

شدند و ادارات کل 
استان ها دخالتی 
در تعیین خانوار ها 

نداشتند
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پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080
باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
90
35
25

ج
/9
90
09
68

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
90
35
98

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

نصب کاشی
سرامیک و موزائیک 

09159132738

ط
/9
91
03
58

ج
/9
90
33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

ج
/9
90
53
22

فروشگاه آنالین دوربین
مداربسته ودزدگیر

Karapro.ir
36037009-09156200071

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
90
46
78

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
90
65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163

/د
99
00
73
8

سایه سازان 
نقد         ******            اقساط
فروش واجرای انواع
شیبدار  سقفهای 

3 6 0 7 0 5 2 5

0 9 1 5 1 1 1 0 2 9 1

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
81
34
06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
90
38
22

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
7/600م(

09155023228
زینلی

ج
/9
90
37
13

مشارکت در ساخت
پیمانکاری،بازسازی بامجربترین 
معماران وسازندگان
09157788403-37279303

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
/9
90
33
17

ط
/9
90
15
30

قالی شویی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

ط
/9
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی
519

ج
/9
90
41
88

پ
/9
90
33
14

پ
/9
90
32
28

ط
/9
9
0
2
5
3
9

09035480162

آهن، آلومینیوم، مس، برنج 
کارتن، الک و ...

خرید ضایعات 



خبرخبرروی خط خبرروی خط خبر
 جمع آوری 350 معتاد متجاهر 

در مشهد
فرمانده انتظامــی شهرســتان مشــهد از جمــع آوری 350 
معتاد متجاهر در بولوار توس خبر داد.ســرهنگ عباس 
صارمی ســاداتی در تشــریح جزئیــات این خبــر گفت: به 
منظور ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی چهره شهر از 
معتادان متجاهر، طرح دستگیری معتادان متجاهر طی 
هفته گذشته در سطح بولوار توس به اجرا درآمد.وی افزود: 
در این طرح که با حضور تیم هایی از یگان امداد و مسئوالن 
دادگاه عمومی و انقالب مشهد به اجرا درآمد، 350 معتاد 
متجاهر جمع آوری و به مراکز بازپروری معرفی شدند.این 
مقام انتظامــی با اشــاره به تــداوم اجرای طرح  دســتگیری 
معتادان متجاهر، بیان کرد: همچنین در اجرای این طرح 
سه پاتوق تهیه و توزیع مواد افیونی نیز در محدوده محله 

»نوده« شناسایی و با هماهنگی قضایی پلمب شد.

 قرص ترک اعتیاد 
جان کودک را گرفت 

فرمانده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از مــرگ 
پســربچه چهارســاله به دلیل خوردن قرص ترک اعتیاد 
خبر داد.سرهنگ مهدی مهران فر به باشگاه خبرنگاران 
گفت: در پی تماس با مرکز فوریت های ۱۱0 مبنی بر فوت 
مشــکوک پسربچه چهارساله، واحد گشت کالنتری ۱۱ 
شهرستان در محل حاضر و اقدام های فنی و پلیسی خود 
را در این زمینه آغاز کرد .سرهنگ مهران فر با بیان اینکه 
در بررسی های اولیه مشخص شد در یکی از روستا های 
بخش مانه این شهرستان پسربچه ای چهارساله با خوردن 
قرص های ترک اعتیادی که پدرش مصرف می کرد، دچار 
مســمومیت شــده و والدیــن کــودک او را به بیمارســتان 
منتقل می کنند، افزود: متأسفانه کودک چهارساله پیش از 
رسیدن به بیمارستان فوت کرد.سرهنگ مهران فر با بیان 
اینکه والدین باید با دقت بیشتری از کودکان خردسال 
خــود مراقبــت کنند، عنــوان کــرد: از شــهروندان انتظار 
می رود از قرار دادن دارو و مواد سمی در دسترس کودکان 

خودداری کنند تا شاهد تکرار چنین مواردی نباشیم.

بهداشت و دستورالعمل های 
بهداشتی نباید فعالیت های 

اقتصادی و فرهنگی را مختل کند

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: محدودیت های 
شــدید ایجــاد شــده چقــدر می تواند بــرای ما ســودمند 
یــا ضرررســان باشــد، اینکــه بخواهد همــه  فعالیت های 
اقتصادی و فرهنگی ما تعطیل باشد دچار ضرر می شویم.
بــه گــزارش خبرگزاری فارس در مشــهد به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی آیت هللا علم الهدی، نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضوی در دیدار با رئیس بسیج جامعه پزشکی 
کشور اظهار کرد: ما تجربه ای که در نظام اسالمی و انقالب 
داریم آن است که آنجایی که مردم به میدان آمدند ما 

پیشرفت کردیم و رو به جلو رفتیم.
آیت هللا سیداحمد علم الهدی با بیان اینکه در بیماری 
کرونا بازهم شاهد همکاری مردم بودیم که در کنار کادر 
درمان تالش کردند، عنوان کرد: مسجد سنگر سالمت 
یکی از طرح هایی بود که شاهد همکاری مردم و جهادگران 
و بسیج بود.وی طرح مسجد سنگر سالمت را از سه بعد 
فرماندهی بسیار قاطع و منسجم سپاه، مردمی بودن این 
طرح و همدلی نهادها کارآمد دانست و افزود: در قرارگاهی 
کــه مقام معظم رهبری دســتور دادند مــردم وارد میدان 
عمل شدند و در کنار مدافعان سالمت ایستادگی کردند.
نماینــده ولی فقیه در خراســان رضوی ابــراز کرد: یکی از 
نــکات حائز اهمیت این اســت که ایــن محدودیت های 
شــدید ایجــاد شــده چقــدر می تواند بــرای ما ســودمند 
یــا ضرررســان باشــد، اینکــه بخواهد همــه  فعالیت های 
اقتصادی و فرهنگی ما تعطیل باشد دچار ضرر می شویم.
آیــت هللا علــم الهــدی بیــان کــرد: ایــن روزهــا بــه خاطر 
محدودیت های ایجاد شده نماز جمعه تعطیل شده است 
که این تعطیلی ادامه دار، ضرر فرهنگی را متوجه ما خواهد 
کرد، اینکه فقط در محدودیت ها به کاهش فعالیت های 

فرهنگی و مذهبی تاکید شود، درست نیست.
وی گفت: خوشــبختانه در اســتان خراسان رضوی همه 
دستگاه ها در همکاری با هم هستند و در تالش هستند 

مشکالت ناشی از این ویروس را حل کنند.
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 35090658
 36112454
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زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان
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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
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99

تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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شرکت نظافتی 
ایمن آریا

شرکت بزرگ نظافتی 
در شرق کشور 

بامدرنترین تجهیزات در زمینه 
مبل شویی و نظافت منزل

 و پروژه های تازه ساز
 و بازسازی شده 

با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی 

37601737
09304110606
09366420026

ط
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91
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05

ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205

خیاط و رویه کوب مبلمان 
بصورت دائمی نیازمندیم 

جاده کالت
09150094910

ط
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16

به تعدادی MDF کار ماهر 
و نیمه ماهر بصورت دائمی 

نیازمندیم جاده کالت
09150094910
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نیروی کار نجار سرویس 
خواب و کالف مبلمان 
نیازمندیم جاده کالت

09150094910
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به تعدادی رنگ کار و پلی 
استر کار چوب بصورت دائمی 

نیازمندیم جاده کالت
09150094910

ط
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جوشکار co2 ماهر و 
کارگر ماهر بصورت دائمی 

نیازمندیم جاده کالت
09150094910
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به تعدادی زیگزاگ دوز و 
چرخکار نیازمندیم
 09151026986
09151008600

ط
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91
01

61

استخدام در گروه تولیدی
صنایع چوب و فلز

به 4 نفر نیروی کار فعال، 
 MDF متعهد و دائمی نجار و

کار ) سرویس خام، کالف 
) MDF مبلمان و سرویس

2 نفر رنگ کار پلی استرکار 
چوب و MDF بصورت دائمی

و تمام وقت
2 نفر جوشکار CO2 ماهر 
و خالق مسلط به CO2 و 

جوشکاری ظریف
و 6 نفر خیاط و رویه 

کوب مبلمان، الگو بردار، 
زیرکارزن رویه کوب 
و خیاط نیازمند است 

09150094910
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
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91
03

14

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816

ط
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50

60

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

90
70

03
/ج

98
15

31
8

آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

/ج
99

03
86

4

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

 ج
/ 9

90
76

26

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کارگرماهر

خیاط و چرخکار

مشاغل گوناگون

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

ط
/9

90
05

55

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
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90
08

41

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

 بدون چین و چروک
لکه گیری چای، قهوه، آب 
انار، جوهر، قطره آهن و ...

سرویس رایگان 

ط
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90
06

03

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
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90
05

57

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند خانم ناهید رضوی تبادکان

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 3297
 به نشانی:  طبرسی45 بعد از چهارراه مطهری سر 

نبش چهارراه اول
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09154763057
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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@charterme ارزانترین نرخ کیش
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قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش
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محمــدزاده: طبق یک عادت ســالیانه در 
روزهایــی که الیحه بودجــه راهی مجلس 
می شود مسائل مختلفی مطرح می شود 
کــه یکــی از اصلی تریــن آن هــا موضــوع 

دستمزد کارگران است.
تمــام ســال ها  در  و  روزهایــی  در چنیــن 
بــه چنــد جملــه تکــراری می رســیم اینکه 
بــا دو برابــر شــدن هــم  حقــوق کارگــران 
بــه باالتــر از خــط فقــر اعالمــی از ســوی 
کارشناســان اقتصادی نمی رســد یا اینکه 
میــزان افزایــش حقــوق و دســتمزدها بــه 

اندازه نصف تورم رسمی کشور نیست.
در ادامه همین رویه تکراری دیروز خبری 
بــه نقــل از محمدرضــا تاجیــک، نماینده 
کارگران در شــورای عالی کار منتشر شده 
که در واکنش به میزان افزایش دســتمزد 
کارگران برای ســال آینده می گوید: میزان 
هزینه هــا آن قــدر افزایــش یافتــه اســت 
کــه اگر دســتمزد ۱00 درصد هــم افزایش 
یابــد باز هــم عقب ماندگی مــزدی جبران 

نمی شود.
کارگــران  حــال  حاضــر  در  می افزایــد:  او 
برنــج  یــا  گوشــت  نمی تواننــد  عــادی 
هزینــه  دولتــی  ارز  کننــد.  خریــداری 
می شــود ولــی قیمت هــا همچنــان به نرخ 

آزاد به  دست کارگران می رسد.
دوبرابر کردن حقوق 2میلیون و 700 هزار 
تومانــی هــم موجــب تأمیــن هزینه هــای 
کارگــران نخواهــد شــد. طبــق اصــل 29 و 
43 قانــون اساســی دولــت موظف اســت 
خدماتــی را بــه آحــاد جمعیتــی کشــوری 
ارائــه کنــد، در همیــن راســتا دولــت بایــد 
برنامه هــای متفاوتــی ارائــه کنــد، در غیــر 
این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر 

خواهد شد.
کار  عالــی  شــورای  در  کارگــران  نماینــده 
نماینــدگان  درخواســت  بــه  واکنــش  در 
مجلــس برای افزایــش 40درصدی حقوق 
و دســتمزد اظهــار مــی دارد: نماینــدگان 

مجلــس عضــو شــورا نیســتند، بنابرایــن 
اعــالم درصــد توســط آن هــا مــورد تأییــد 
جامعه کارگری نیســت و از ورود آن ها به 

وادی عدد و رقم گله مند هستیم.

تصویر استانی از معضل کشوری»
آنچنــان کــه در خبرها آمــده بود؛ دبیر کل 
کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگران 
کشــور می گویــد 90درصد کارگــران قرارداد 
موقت دارند که به معنای نداشتن امنیت 
شــغلی این قشــر از جامعه اســت پس به 
اســتناد همیــن اظهارنظــر می شــود گفت 
جامعه کارگری خراســان رضوی با نزدیک 
بــه 6هزار واحد صنعتــی به عنوان دومین 
کانــون صنعتــی و تولیدی  کشــور نیازمند 
چراکــه  اســت؛  جدی تــر  حمایت هــای 
جمعیت قابل توجهی از اســتان را شامل 
خواهــد شــد.از ســوی دیگــر آنچنــان کــه 
مدیران اســتانی می گویند در حال حاضر 
افــزون بــر 25هــزار کارگر بیکار شــده بیمه 

بیــکاری دریافــت می کنند که البته بخش 
قابــل توجهــی از ایــن بیکاری هــا بــه دلیل 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی چند حوزه 

کاری از جمله گردشگری بوده است.
اینکــه  دیگــر  توجــه  قابــل  نکتــه  امــا 
متأســفانه بــه دلیل سیاســت های ناقص 
تدوینــی در حوزه اقتصاد کالن به محض 
افزایــش حقوق کارگران یا کارکنان موجی 
از گرانی هــا در جامعه شــکل می گیرد که 
عمــالً افزایــش حقــوق کارگــران بــه جــای 
افزایش قدرت خرید آن ها، عامل کاهش 

قدرت خرید آن ها می شود.
مسئله دیگر اینکه با افزایش دستمزدها 
امنیت شغلی کارگران متزلزل تر می شود؛ 
کارفرمایــان  از  زیــادی  بخــش  چراکــه 
انگیــزه ای بــرای پرداخــت حقــوق بیشــتر 
کارشناســی  لحــاظ  بــه  )البتــه  ندارنــد 
عــدم  مثــالً  دارد  منطقــی  توجیهــات 
دریافــت مــواد اولیــه یارانــه ای یا الــزام به 
فروش بر اســاس قیمت مصوب با وجود 

افزایــش هزینه تولیــد( بنابراین همچنان 
کــه گفته می شــود 90درصــد قراردادهای 
کارگــری موقت اســت، با افزایش بیشــتر 
آن بی شــک شــروط کارفرمایــان بــرای بــه 
کارگیــری و عقــد قــرارداد هــر چند موقت 
بــا کارگران بیشــتر و قطعاً به نفع کارفرما 
کــه در مجمــوع دلواپســی  بــود  خواهــد 

جامعه کارگری را افزایش خواهد داد.
نتیجه اینکه ما نیز باور داریم با افزایش 
۱00درصــدی حقــوق فعلــی و رســیدن بــه 
مرز 5میلیون تومان هم دســتمزد کارگران 
هیچ تناســبی با تورم بیش از 40درصدی 
کارگــری  و عقب ماندگــی جامعــه  نــدارد 
امیدواریــم  تنهــا  شــد  نخواهــد  جبــران 
افزایــش  کــه  شــود  اندیشــیده  تدبیــری 
۱0درصــدی حقــوق و دســتمزدها بهانــه 
گرانی های 50درصد اقالم مصرفی خانوار 
کارگــران نشــود؛ چــرا کــه در آن صــورت 
جامعــه کارگــری بــاز هــم بازنــده نهایــی 

خواهد بود.

آیا افزایش دستمزدها 
عقب ماندگی حقوق ها را جبران می کند؟



گزارش خبریگزارش خبری خبرخبر

 تشییع پیکر مطهر
 6 شهید گمنام در سمنان

سمنان: سرهنگ حسن سالمی، مدیرکل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان از برگزاری 
آیین استقبال و وداع با پیکر مطهر 6 شهید گمنام در 
دامغان و شاهرود خبر داد و گفت: آیین خاکسپاری این 
شهدای گمنام در شهرستان های سمنان و مهدی شهر، 
دامغان و شاهرود با رعایت کامل پروتکل ها و با حضور 

حداقلی خانواده معظم شهدا برگزار می شود.

 پیشنهاد دو روز تعطیلی تهران 
به دولت 

تهران: انوشــیروان محســنی بندپی، استاندار تهران با 
بیان اینکه پیشــنهاد تعطیلی دو روزه همه بخش های 
دولتــی، خصوصــی و واحدهــای تولیدی این اســتان به 
دولــت ارســال می شــود، تأکیــد کــرد: اینکــه می گوییــم 
مــازوت انباشــت شــده در حالی اســت کــه اکنون هیچ 
واحــدی مــازوت تولید نمی کند و ایــن موضوع به تأیید 

مراجع مربوط رسیده است.

بهره برداری از قطعه دوم آزادراه 
تهران-شمال تا سال آینده

البــرز: علی درویش پــور، معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری البرز گفت: مســیر رفت قطعه دوم آزادراه 
تهران-شــمال تا پایان اردیبهشــت ســال آینده زیر بار 

ترافیک می رود.
وی افــزود: رفع موانع اجرایی برای تســریع در عملیات 
عمرانی مورد تأکید استاندار بوده و تمام توان استان را 
در این راه به کار بســته و با تمام قوا در این مســیر گام 

برمی داریم.

 بهره برداری از»خیابان غذا« 
تا پایان دی در کرمانشاه 

ســازمان  سرپرســت  خزلــی،  علی اصغــر  کرمانشــاه: 
شــهرداری  مردمــی  مشــارکت های  و  ســرمایه گذاری 
کرمانشاه با اعالم اینکه »خیابان غذا« تا پایان دی ماه 
و یا در نهایت 22 بهمن امسال به بهره برداری می رسد، 
اظهــار کــرد: ایــن پــروژه قــرار بود آخــر پاییز امســال به 
بهره برداری برسد، اما به دلیل وضعیت قرمز شهرستان 
در بحــث کرونــا و تعطیلــی 25 روزه کارگاه، افتتاح پروژه 

قدری به تأخیر افتاد.

اجرای طرح پایش آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان در تاالب شادگان

اهــواز: دکترمصطفــی کنارکوهــی، مدیرکل دامپزشــکی 
خوزســتان بــا اشــاره بــه اینکه طرح ملی پایــش و رصد 
بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با همکاری دانشکده 
دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز و دامپزشکی 
استان اجرا شد، بیان کرد: در این طرح همه بخش های 

این تاالب بین المللی مورد رصد و پایش قرار گرفت.

استخرها همچنان بی مشتری!
کرمانشاه: پیمان جاویدان رئیس هیئت شنا، شیرجه 
و واترپلو استان کرمانشاه گفت: با اینکه دستورالعمل 
بازگشایی استخرها با 50 درصد ظرفیت ابالغ شده، اما 
به نظر می رسد تا مدت زیادی به دلیل بار روانی و ترس 
ناشی از ابتال به کرونا، مردم تمایل چندانی برای آمدن 

به استخرها نداشته باشند.

 ادامه راه شهید سلیمانی 
با خدمت رسانی به محرومان

هرمــزگان: ســردار ابــاذر ســاالری، فرمانــده ســپاه امــام 
سجاد)ع( هرمزگان خدمت رسانی به مردم به خصوص 
اقشــار ضعیــف جامعه را بهترین روش بــرای ادامه راه 
ســردار ســلیمانی دانســت که مورد تأکید مقام معظم 

رهبری و آن سردار اسالم بود.
وی در همیــن راســتا از برگزاری مرحلــه هفتم رزمایش 
مواسات و همدلی با توزیع ۳ هزار و 500 بسته معیشتی 
بیــن نیازمندان اســتان هرمزگان در قالب طرح شــهید 
ســلیمانی در جوار امامزاده ســیدمظفر)ع( بندرعباس 

خبر داد.

 کاهش آمار ازدواج 
در خلخال نگران کننده است

اردبیل: فریدون بابایی، فرماندار خلخال از کاهش آمار 
ازدواج در این شهرستان خبر داد و گفت: افزایش سن 
ازدواج و کاهش آمار ساالنه ازدواج نسبت به سال های 
قبل حاکی از ناکارآمد بودن بسیاری از راهکارهای ترویج 

سنت حسنه ازدواج بین جوانان است.
از  ازدواج  آموزشــی  کارگاه هــای  برگــزاری  افــزود:  وی 
ســوی نهادهــای مختلــف عضــو ســتاد ســاماندهی 
جوانان نیز چندان در افزایش آمار ازدواج مؤثر واقع 

نشده است.

 زمستان و نگرانی 
برای پلنگ های مازندران

مازنــدران: انتشــار تصاویــر یــک قــالده پلنــگ ماده 
 بــا ســه تولــه کــه توســط علی اکبــر ایمانــی یکــی از 
محیط  بانان روز شنبه 26 مهر در منطقه شکارممنوع 
ســوادکوه به ثبت رســید، نشــانگر تداوم حیات این 
گربه ســان در مازندران اســت که از حدود یک دهه 
پیش با همکاری مردم و تالش محیط بانان از جرگه 
گونه هــای جانــوری در معرض انقراض نجات یافت، 
اما ماجرای زنده گیری یک ماده پلنگ پنج ساله در 
ماه گذشــته بار دیگر بر دغدغه دوســتداران محیط 

 زیست افزوده است.
پــارک ملــی کیاســر منطقــه ای کوهســتانی در البــرز 
مرکــزی و در مازندران اســت. کیاســر محل زیســت 
گونه هــای جانوری مهمی چون مرال، شــوکا، پلنگ، 
خــرس قهــوه ای، گــراز، شــغال، روباه معمولــی، گربه 
جنگلی، گربه وحشــی، راســو، سمور سنگی، تشی، 
کرکس، سارگپه جنگلی، کبوتر جنگلی، کبک، کوکو 
و هدهد است. وجود تنوع زیستی باال، جنگل های 
کم نظیــر و کمتــر دســت خورده هیرکانــی، گونه هــای 
باارزش شوکا و مرال نشان از غنای این منطقه دارد.
 گربه سان های ایران شامل پلنگ، یوزپلنگ، شیر و ببر 
است. شیر و ببر منقرض  شده اند. حال یوزپلنگ ها هم 

خوب نیست و در آستانه انقراض قرار دارند.
زندگی در دشت و تپه ماهورها دسترسی به زیستگاه 
یوزپلنگ ها را آسان کرده است. عبور جاده تصادف 
را بــه جــان آن ها انداخته و معدن کاوان آرامش را از 
آن ها گرفته اند. اما پلنگ ها در کوهستان و ارتفاعات 
زندگی می کنند، همین هم به بقای آن ها کمک کرده 
است. البته به معنای آن نیست که پلنگ ها در ایران 

کشته نمی شوند.
پیشروی ساخت وسازها، معدن کاوی و سایر عوامل 
یک ســو،  از  حیات وحــش  زیســتگاه های  تخریــب 
تجــاوز دامپــروری به حریم وحوش و شــکار بی رویه 
علف خــواران از ســوی دیگــر گوشــت خوارانی چــون 
پلنگ را در یافتن طعمه با چالش های جدی مواجه 
کــرده اســت. چالش هایی که متأســفانه حاصل آن 
نزدیــک شــدن گوشــت خواران به جوامع انســانی و 
گله هــای دام و رقــم خــوردن اتفاق هایــی تلخ اســت. 
اتفاق هایــی کــه یــا بــه از بیــن رفتن حیــوان معارض 
منتهی و یا منجر به واردآمدن خسارت های مالی و 

حتی جانی به بومیان می شود.
 آبان ســال جاری بود که اهالی روســتای »بند بن« 
چهاردانگــه  و  دودانگــه  حیات وحــش  پناهــگاه  در 
کیاســر یــک قــالده پلنــگ را یافتنــد کــه زمینگیــر 
شــده و قادر به حرکت نبود. ماده پلنگ پنج ســاله 
هیــچ اثــری از ضرب وجرح عمدی ناشــی از مداخله 
انسانی نظیر اصابت گلوله یا صدمات ناشی از تله 
 بــا خــود نداشــت. نتایــج مطالعات اما تلخ تــر از این 

حرف ها بود.
دامپزشک اداره کل حفاظت محیط  زیست مازندران 
علت مرگ پلنگ در کیاسر را مسمومیت حاد توسط 
قــرص برنج اعالم کــرد که در نهایت هم پلنگ مرد. 
احتمــال مــی رود بومی هــا برای جلوگیــری از نزدیک 
شــدن پلنگ به گله هایشان، حیوان را با قرص برنج 
مســموم کرده باشــند. مســمومیت توسط دامداران 

یکی از علل مرگ پلنگ و یوزپلنگ هاست.
دسترســی نداشتن به طعمه طبیعی در جنگل های 
هیرکانــی از مهم ترین چالش هــای پیش روی پلنگ 
ایرانی در این خطه شــمال کشــور اســت و در چند 
ســال گذشــته بــه دلیــل نبــود طعمــه طبیعــی در 
دســترس آن ها به ســکونتگاه های انسانی نزدیک و 

در تله »گراز گیر« گرفتار و تلف شدند.

32 فراورده ازخرما بدست می آید امّا این محصول به صورت خام مصرف و صادر می شود 

فرصت سوزی در نخلستان!
اهواز: بنا بر اعالم سازمان جهاد کشاورزی 
خوزستان از میزان ۱۷0 تا 2۳0 هزار تن تولید 
خرمای این اســتان ســاالنه ۸0 هــزار تن به 
خارج از کشور صادر می شود و این استان 
مقام دوم تولید را به خود اختصاص داده که 
حاال بنا بر شرایط حاکم سهم آن از تولید و 

صادرات در حال کاهش است.
به گفته کارشناسان تولید خرما در استان 
خوزســتان به همــان اندازه کــه در صادرات 
کاهــش داشــته بــا افت های متعــددی نیز 
همراه بوده که از مهم ترین دالیل آن شوری 
حقابه نخلستان ها در پی خشکسالی های 
چند ســال اخیر و ایجاد تنش در درختان 
خرما است و حال این تنش موجب شده 
تا فرایند تولید خرما در برخی نخلستان های 
خوزستان با خشکیدگی »برگ درختان« نیز 

همراه شود.
کاهش تولید در حالی توسط دبیر اتحادیه 
صادرکنندگان خشکبار ایران سال گذشته 
بــه عنــوان هشــدار مطرح شــد کــه رئیس 
خرمــا  تولیــد  خوزســتان  جهادکشــاورزی 
در خوزســتان را امســال بــا یــک جهــش 
۳5درصدی نسبت به سال زراعی گذشته 
اعــالم کــرده و می گوید: این میزان تولید به 

رقم بی سابقه 2۳0 هزار تن رسیده است.

پای صحبت تولیدکنندگان»
در این گزارش به دنبال تأیید یا رد ســخن 
مسئولی نیستم، بنابراین به حرف های یک 
فعال بازار خرما بسنده می کنم که می گوید: 
متأسفانه در سال های گذشته تولید خرما به 
دالیل مختلف رو به کاهش گذاشته است.
جاسم نواصر می گوید: پیری نخیالت، نبود 
پوشــش بیمه ای مناســب ویژه کشــاورزان، 
کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و استفاده 
از روش های سنتی در کارگاه های بسته بندی 
و کمبود آب برای آبیاری و حاال نیز مشکالت 
تجاری بر سر راه صادرات و تحریم ها قامت 
نخل های این استان را خم کرده است. وی 
می گوید: محدودیت اختصاص منابع آبی 

به نخلستان های خوزستان 
و درنتیجه شوری حقابه ها 
و همچنین افزایش نیترات 
در آب وخاک استان شرایط 
تولید را با تغییرات مخربی 

روبه رو کرده است.
می کنــد:  اظهــار  نواصــر 
برخی مســتندات رســمی 
ســوی  از  منتشرشــده 
ســازمان جهــاد کشــاورزی 
خوزســتان نشــان می دهد 

بیشترین کاهش تولید در شهرستان های 
کارون، آبادان و خرمشهر بوده که نگرانی های 
جــدی بــرای فعــاالن حــوزه خرمــا را در پــی 

داشته است.
این تولیدکننده تحریم ها و وضعیت صادرات 
را نیز مزید بر علت دانسته و می افزاید: نبود 
زیرســاخت های الزم بــرای انتقال مبادالت 
پولی خود مشکلی دیگر بر سر راه تجارت 
است. این صادرکننده خرما بیان می کند: 
به تازگــی پدیده »خشــکیدگی برگ خرما« 
به عنــوان بزرگ ترین مشــکل موجود حوزه 
تولید این محصول در نخلستان ها بروز پیدا 
کرده که این عارضه موجب کاهش کمیت و 

کیفیت تولید شده تاجایی 
که حتــی منجر بــه از بین 
رفتــن برخی نخلســتان ها 

شده است.

آسیب جدی »
معاون اقتصادی و بازرگانی 
ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت خوزســتان نیــز 
بــا تأییــد ایــن موضــوع که 
عوامــل بســیاری بــر حوزه 
تولیــد و صــادرات تأثیرگــذار بــوده اســت، 
اظهار می کند: سوء مدیریت، محدودیت در 
اختصاص منابع آبی و آســیب های ناشی 
از شــرایط جــوی اســتان منجــر بــه کاهش 
۳5 درصــدی تولیــد محصــوالت خرمــا در 

خوزستان شده است.
عبدالرحمان ناصریان کاهش این میزان از 
تولید خرما را یک آسیب جدی برای استان 
خوزستان می داند و بیان می کند: با توجه 
به سهم 50 درصدی این استان در صادرات 
خرما چاره اندیشی و جلوگیری از تداوم این 

شرایط ضروری است.
معاون اقتصادی و بازرگانی سازمان صمت 

خوزســتان بــا تأکیــد بــر ســاماندهی حوزه 
تولیــد خرما در اســتان یادآور شــد: در این 
صورت اســت که می توان به منظور توسعه 
فعالیت های تجاری و ترسیم چشم اندازهای 

صادراتی به هند برنامه ریزی کرد.
وی بــا تأکیــد بر اینکه ترســیم چشــم انداز 
صــادرات ویــژه محصوالتی ماننــد خرما به 
کشــور هنــد نیازمند بررســی دقیــق میزان 
تولید آن است، گفت: آمارهای ارائه شده از 
سوی سازمان جهاد کشاورزی استان نشان 
می دهد به دالیل مختلف حجم تولید خرما 

در خوزستان رو به کاهش است.

ضرورت توجه به فراوری »
نخــل از مزیت های زیادی برخوردار اســت 
و می تــوان گفــت ایــن درخــت هیچ گونــه 
دورریزی ندارد و همه اجزا و بخش های نخل 
مورداستفاده قرار می گیرد به طوری که حدود 
۳2 فراورده از خرما بدســت می آید ولی در 
کشور ما به دلیل ضعف در فراوری و فقدان 
ســرمایه گذاری الزم در این بخش، بیشــتر 
خرمای تولیدی به صورت خام مصرف و صادر 
می شــود؛ بنابراین ضروری است تا فناوری 
جدیــد وارد صنعت خرمای اســتان شــود.
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اراک: نیــروگاه حرارتــی شــازند یکی از نیروگاه هــای ایران و 
از نوع حرارتی است که ظرفیت تولید هزار و۳00 مگاوات 
برق را دارد که استفاده از سوخت فسیلی مازوت آلودگی 

و همچنین اعتراض های فراوانی را به همراه داشته است.
در حالی این روزها با آغاز سرما و بارش ها در استان مرکزی، 
نیروگاه شــازند اســتفاده از مازوت را از ســر گرفته که سال 
95 رئیس جمهور در سفر دو روزه به استان مرکزی در دیدار 
با مردم استان با اشاره به موضوع آلودگی محیط  زیست 
استان مرکزی گفت: به وزیر نفت دستور دادم سوخت مایع 

نیروگاه شازند از امروز برای همیشه قطع خواهد شد.
این در حالی است که پس از دستور ریاست جمهوری برای 
قطع مصرف مازوت، اما در سال های گذشته همچنان از این 

سوخت استفاده شده است.
 
مصوبه بدون اجرا »

سال گذشته نیز با باال گرفتن اعتراض ها مبنی بر اینکه چرا 
مصوبه دولت اجرایی نشده و بازهم از سوخت مازوت در 
این نیروگاه استفاده می شود، رضا میرزایی، مدیرکل محیط 
 زیست استان مرکزی توضیح داد: در شرایطی قرار گرفتیم 
که با وجود سرما در برخی نقاط کشور و افت فشار گاز، بر 
اساس دستور دادستان کل کشور مجاز هستند از مازوت در 

حد ۱0 درصد برای تولید برق استفاده کنند.
این در حالی اســت که پیش ازاین مدیرعامل شــرکت گاز 
استان مرکزی اعالم کرد مشکلی برای تأمین گاز مورد نیاز 

نیروگاه شازند در فصل سرما وجود ندارد!

تذکر به وزارت نیرو»
آلودگــی هوای شــهرهای بــزرگ در چند روز گذشــته حاال 
حساســیت ها را نســبت به این موضوع بیش از گذشته 
برانگیخته است. گفتنی است در همین زمینه معاون محیط  
زیست انسانی سازمان حفاظت محیط  زیست اعالم کرد: 
»نیروگاه شازند اراک« با استفاده از سوخت مازوت آلودگی 

بســیار زیادی تولید می کند که ســازمان حفاظت محیط 
 زیست در این خصوص به وزیر نفت و هیئت دولت تذکر 
داده  است. مسعود تجریشی ادامه داد: »نیروگاه شازند 
اراک« تنها نیروگاهی است که در نزدیکی مناطق مسکونی و 
پرجمعیت اقدام به استفاده از سوخت مازوت کرده است و 
آلودگی بسیار زیادی نیز تولید می کند. ازاین رو به آقای بیژن 
زنگنه، وزیر نفت و هیئت دولت تذکر داده ایم که باید هرچه 

زودتر مازوت سوزی نیروگاه شازند قطع شود.

نوشدارو پیش از مرگ سهراب»
وی تصریح کرد: باید از سال ها پیش در کشور فکر کاهش 
آلودگی هوا و مشکالت استقرار صنایع بزرگ در کالنشهرها 
را می کردیم، اما حاال که با این وضعیت مواجه هستیم و 
کالنشهرهای ما صنعتی شده اند، خیلی امکان مانور روی 
گزینه های کنترل آلودگی هوا از طریق صنایع و نیروگاه ها 
را نداریم. تجریشی در ادامه بابیان اینکه در حال  حاضر 
بارگذاری های صنعتی در اراک بسیار باالست، اظهار کرد: 
جنگ تحمیلی یکی از عواملی بود که سبب شد صنایع 
زیــادی در اراک مســتقر شــود، چراکــه به عنوان منطقه ای 
شناخته شده بود که ریسک حمله به آن پایین بود، بنابراین 

صنایع زیادی را در آن منطقه بارگذاری کردند.

استفاده از سوخت مازوت در این نیروگاه حرارتی ادامه دارد

دود نیروگاه شازند در چشم طبیعت!

گزارشگزارش

محدودیت اختصاص 
منابع آبی به 

نخلستان های خوزستان 
و درنتیجه شوری 

حقابه ها شرایط تولید 
را با تغییرات مخربی 

روبه رو کرده است

بــرشبــرش
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1. بخشــی از خــاک خراســان رضوی را دربر 
 می گیرد - عهد عتیق 2. حجاری – توبه کردن 
3. بخشــنده - تکرار یک حــرف- از آجیل ها- 
ویتامین انعقادخون 4. شــهر پرفروغ- پســر و 
وارث »جیانی آنیلی« سناتور میلیاردر ایتالیایی 
که تحت تاثیر انقاب اســامی ایران مســلمان 
شد- میوه نارس 5. ســر فوتبالی- چادر- آفت 
مزارع گنــدم- هدررفته 6. درخت مســواک- 
بزرگوار- از مواد حالت دهنده مو 7. »انجام یافتن« 
+ » ظلم وجور« - الفبــای حیات- قدرت و نیرو 
8. دوست داشــتن- بیهوده- میوه ســاالدی- 
اتمسفر 9. شهر بی قانون- عدد ماه- نوعی بازی 
الکترونیکی بازنشسته 10. مردان- حیله گر- دانه 
روغنی خوراکی که مصرف آن باعث رشد بیشتر 
مو می شــود 11. پرچــم- آزاد و رها- مدرک- 
درخت زبان گنجشــک 12. جیحون- دستگاه 
مرکــزی عصبی نباتی که تحت اراده شــخص 
 نیســت- ســتیزه و جدال هم معنی می دهد 
محصــوالت  از  درشــت-  مرواریــد   .13
 ایران خودرو- رودی اروپایی- خانه کوچک چوبی 

 14. هم عقیــده- بروفــق مرادبــودن اوضــاع 
15. خاســتگاه این جانور را آتش دانسته اند- از 

وجوه ششگانه صرف افعال  - چوب خوشبو

1. از انــواع پیونددرختان- مســجدی زیبا در 
مجاورت حرم مطهر رضوی»ع« 2. نام مســتعار 
باسوآلت«  نفتالی ریس  نویســندگی »ریکاردو 
دیپلمات ، سناتور و شاعر شیلیایی و برنده نوبل- 
سفتن- دوای درد بیمار 3. نفی از گرفتن- باران 
اندک – شاخه ای از ورزش ووشو- سه کیلوگرم 
4. صددرصــد- تحفــه و هدیــه- می دهند تا 
گرفتارکنند- خنک 5. پرحرفی - پول کاغذی- 
جمع»ســور« 6. حرفــی در الفبــای یونانی- 
شریک-  عضوی  از دستگاه گوارش 7. شهری 
 در آذربایجان غربــی- از اناجیل اربعه- کاالبرگ 
8. خط کش آقــای مهندس- ایالت دانشــگاه 
 گوهانی هند- متاع- کاشــف میکروب ســل 
 9. نیم تنــه نظامی- قومــی در کامبوج- خاک 
10. از وسایل پانسمان- تخته شیرجه- هنرهفتم 

11. غصه و ماتم- وسیله پرباد بازی کودکانه- حرفی روی 
خودش 12. بخشــی از دســت وپا - برهنه- رویه- محله و 
برزن 13. حرارت بدن بیمار- بیماری تریسموس- ستون- 
درس خوانده 14. فروشگاه تعاونی مصرف ارتش - گروه - از 
عیوب دســتگاه بینایــی 15. ذره ای در اتم با بارالکتریکی 

منفی- داغ ترین سیاره منظومه شمسی

  افقی

  عمودی
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