
کرونا روی تاتامیگل محمدی؛ ظرفیت مغفول مانده خراسان رضوی
با وجود اعالم ممنوعیت علوم پزشکی، مسابقات جودو در مشهد برگزار شد!سهم ایران از تجارت جهانی گیاهان دارویی کمتر از 2 درصد است

تا کنون شهرهایی  از گذشته  اینکه  با وجــود 
مانند اصفهان و کاشان در تولید و صادرات 
گل محمدی و گالب در ایران و جهان شهرت 
بداند خراسان  کمتر کسی  امــا شاید  دارنـــد، 
رضوی نیز ظرفیت های بسیاری در حوزه کاشت 
و برداشت گل محمدی همراه با ایجاد اشتغال، 
مغفول  که  دارد  و صـــادرات  ارزآوری  افــزایــش 

مانده است. ناگفته نماند...

و حضور  تمرین  ماجرای  از  روزی  چند  هنوز 
تیم  اعضای یک  بین  مــرد  مربی  حاشیه ساز 
بانوان استانی نگذشته بود که حاال مشخص 
شده اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 
با وجود مخالفت رسمی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، اقدام به برگزاری مسابقات منطقه ای 
جــودو در مشهد کــرده اســت. چند روز پیش 

اطالعاتی به تحریریه... .......صفحه 3 .......صفحه 2 

همسایههایحرمرضویبیشترمیشوند
سردار رحیمی در بجنورد عنوان کرد

خراسان شمالی 
پیشگام در اجرای طرح 
جامع پدافند غیرعامل

.......صفحه 2 

.......صفحه 3

اداره کل دامپزشکی 
خراسان رضوی:

ماهی قرمز 
ناقل کرونا 

نیست
آبزیان  بیماری های  مدیریت  و  بهداشت  مسئول 
اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی، احتمال 
انتقال بیماری کرونا از طریق ماهی قرمز را رد کرد. 
بنا برگزارش قــدس، دکتر محسن نژاد با اعــالم این 
مطلب و نیز با نزديک شدن ايــام نــوروز و اشتیاق 
برخی شهروندان برای تهيه ماهی قرمز برای سفره 
های هفت سين، خبر از اجرای دستورالعمل صادره 
از سوی سازمان دامپزشکی کشور در جهت افزایش 
ایمنی شهروندان و مراکز پرورش آبزیان در استان 
داد.وی افــزود: کنترل حمل و نقل و صدور گواهی 
جهت محموله ماهی قرمز پس از بازدید و حصول 
با  الزم  مکاتبات  انجام  و  آن  سالمت  از  اطمینان 

ارگان های ذی ربط برای...

سکونت 48 هزار نفر در بافت منطقه ثامن از اهداف طرح تفصیلی است

.......صفحه 4 

غیرعامل  پدافند  استان های سازمان  امــور  و  بسیج  معاون 
کشور، خراسان شمالی را جزو استان های پیشگام در اجرای 
طرح جامع پدافند غیرعامل دانست و گفت: امیدواریم با 

رونمایی از این طرح مهم و راهبردی...

از  مشهد  آتش نشانی  عملیات  مــعــاون 
نوجوان  دو  شدید  جراحت  و  سوختگی 
15و12 ساله در هنگام ساخت مواد محترقه 
این  در منزلی مسکونی در شمال غــرب 

شهر خبر داد.
ــازمـــان  بـــه گـــــــزارش روابـــــــط عــمــومــی سـ
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
مشهد؛ آتشپاد دوم مهدی رضایی با بیان 
تلفنی  تماس  پــی  در  ایــن مطلب گفت: 
شهروندان با سامانه 125 مبنی بر شنیدن 
مسکونی،  مــنــزل  یــک  داخـــل  از  انفجار 
ستاد فرماندهی بالفاصله آتش نشانان و 
نجاتگران ایستگاه 36 را به محل حادثه در 

بولوار توس اعزام کرد.
با حضور آتش نشانان و نجاتگران در محل 
ساله  و12  نـــوجـــوان15  دو  شــد  مشخص 
حین ساخت ترقه برای چهارشنبه سوری، 
در راه پله یک منزل مسکونی دو طبقه به 

دلیل انفجار مواد محترقه دچار سوختگی 
و آســیــب چشمی شــدیــد شـــده انـــد که 
ایمن سازی  بالفاصله ضمن  آتش نشانان 
محیط حادثه این دو نوجوان را برای انتقال 
به بیمارستان تحویل تکنسین های اورژانس 

حاضر در محل دادند.
آتشپاد دوم مهدی رضایی خاطرنشان کرد: 
در بررسی های دقیق از محل مشخص شد 
این دو پسر که با یکدیگر همسایه بوده اند 
از چشم  بــه دور  و  اقــدامــی خطرناک  در 
والدین خود، حین ساخت ترقه دست ساز 
بــه دلــیــل نامشخصی مــوجــب بــه وجــود 
آمــدن انفجاری مهیب همراه با خسارت 
و تخریب دیــوار و شکستگی  شیشه های 
منزل و سوختگی شدید و آسیب جدی به 
خود شده اند. الزم به ذکر است این دومین 
حادثه مربوط به چهارشنبه سوری در کمتر 

از یک هفته در شهر مشهد است.

طاهری: از آغاز طرح ساماندهی کارگران سرگذر در مشهد ماه ها 
می گذرد اما هنوز تا چشم کار می کند کارگران گذری سر همان 
گذرگاه های قبلی صف کشیده اند. با اینکه این برنامه اردیبهشت 
ماه آغاز و مقرر شد دستگاه های مرتبط هم به وظایف قانونی خود 
در این خصوص عمل کنند باز هم با گذشت 11 ماه هنوز شمایل 

شهر از کارگران واقعی و متکدیان کارگرنما پاک نشده است.
یک جا تعدادی دور هم جمع شده اند جای دیگر مردی تنها، 
آن طرف تر زنی تنها و بعد کمی جلوتر کودکی نشسته... یعنی 
خانواده ای کارگر که اگر روی آن ها زوم کنیم از صبح تا پاسی از 

شب کنار خیابان لب جدول چمباتمه زده اند.
کوچه اش  به  کوچه  که  در شهری  می کنی  فکر  خــودت  با 
ساخت وساز صورت می گیرد واقعاً از صبح کسی به آن ها 
کار پیشنهاد نکرده؟ آخر شب آن کودک کنار خیابان چه 

می کند؟!
رأس ساعتی خاص که سرما تا مغز استخوانت می رسد وانتی 
می آید یکی یکی کارگران بیکار کنار خیابان را بار می کند و می رود و 

صبح دوباره همین قصه تکرار می شود!
به گفته معاون خدمات شهری شهرداری، 12 دستگاه دولتی از 

جمله دانشگاه علوم پزشکی، فنی و حرفه ای و دو تشکل مردم نهاد 
از جمله انجمن صنفی کارگران با محوریت استانداری پای کار 
آمده اند و 12 جایگاه دائمی ساماندهی کارگران ساختمانی با عنوان 
»ایستکار« در هفته آینده افتتاح و از یک اپلیکیشن هوشمند 
نیز برای دریافت کارگران ساختمانی توسط متقاضیان رونمایی 
می شود. وی حتی این را نیز بیان می کند که تاکنون بیش از چند 
هزار کارگر در سامانه نام نویسی کرده اند و تعداد زیادی از آن ها نیز 

سر کار رفته اند.
اما واقعیت این است که کارگر واقعی اگر تا 11 صبح موفق به یافتن 

کار نشود به خانه باز می گردد. 
مشکل کسانی هستند که با گذاشتن یک مقوا با عنوان »کارگر« 

مانع از آن می شوند تا به عنوان متکدی جمع آوری شوند.
شهرداری می گوید جمع آوری این ها نیازمند ورود دستگاه قضا و 

نیروی انتظامی است چون شهرداری متولی نیست.
در واقع شرایط کارگرنماهای سرگذر آن قدر آب و ناندار است که 
به گفته یکی از آن ها روزانه تا 500 هزار تومان هم کسب درآمد 
می کنند. حتی کیسه کنار آن ها هم مملو از پرس های غذایی است 

که مردم نذرشان کرده اند!

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
 194 تــصــرف  ــع  رف از  شمالی  خــراســان 

هکتار از اراضی ملی استان خبر داد.
بجنورد،  از  قدس  خبرنگار  گزارش  به 
خــبــری  نــشــســت  در  وحـــیـــد  حــســن 
اظهار کرد: در سال جاری برای سطح 
مـــرتـــع داری  ــرح  طـ هــکــتــار  ــزار  هــ  500
ایــن طــرح در  بــراســاس  کــه  تهیه شــد 
مرتع داری  طرح  باید  هکتار  هزار   130
اجرایی شود و این عرصه به مدت 15 
واگــذار  محلی  جوامع  به  سال   30 تا 
خواهد شد که کشت گیاهان دارویی 
این  در  اجــرایــی  برنامه های  جمله  از 

است. طرح 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
خـــراســـان شــمــالــی در ادامــــه یــکــی از 
ــا  ــود دام هـ ــش هــای اســـتـــان را وجــ چــال
در مــراتــع عــنــوان کــرد و افـــزود: تعداد 

استفاده  استان  مراتع  از  که  دام هایی 
ظرفیت  بــرابــر   2/5 از  بیش  می کنند 

مراتع استان است.
ــن  ای ــل  راهـــکـــار حـ کــــرد:  ــد  ــی ــأک ت وی 
تولید  ــزان  ــی م ــه  ک اســـت  آن  مــشــکــل 
در  و  یــابــد  افــزایــش  مــراتــع  در  علوفه 
عــمــالً  فــیــزیــکــی دام  بـــا حـــذف  ــع  ــ واق
که  ــاری  ــ ک و  ــمــی دهــد  ن رخ  امـــر  ایـــن 
داد  انــجــام  مــراتــع  ایـــن  در  مـــی تـــوان 
افزایش  و  مرتع داری  طرح های  اجرای 

است. آن  کیفیت 
در  درخــــتــــکــــاری  پــــایــــان  در  ــــد  ــی وحــ
سیمای  و  صــدا  ســازمــان  محوطه های 
آرامستان  بجنورد،  دانشگاه  اســتــان، 
بجنورد  شهرداری  نهالستان  و  جاوید 
ــروه هــای مـــردم نــهــاد را از  بــا حــضــور گ
در  طبیعی  مــنــابــع  هفته  بــرنــامــه هــای 

خراسان شمالی برشمرد.

 سوختگی شدید دو نوجوان دیگر 
 رفع تصرف 194هکتار از اراضی ملی کارگران سرگذر؛ متکدی یا جویای کار؟هنگام ساخت ترقه

خراسان شمالی
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 سال سی و چهارم  
شماره 9481  
ویژه نامه 3860 

سفرهای نوروزی زیر سایه کرونا؛ 
مسئوالن هماهنگ نیستند!

در حالی آخرین روزهای سال را پشت سر می گذاریم و 
به نوروز 1400 نزدیک می شویم که آمار مبتالیان به کرونا 
رو به افزایش گذاشته و کرونای انگلیسی در استان های 
مختلف کشور ازجمله خطه خراسان به چرخش درآمده 
و این افزایش موارد ابتال و نیز سرعت باالی انتشار کرونای 

انگلیسی، زنگ خطر پیک چهارم کرونا...

یادداشتیادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir

.......صفحه 4 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور
 فوق العاده شرکت فدک قدر تکسا

)سهامی خاص( به شماره ثبت42446 
و شناسه ملی: 10380582517

بدین وس��یله از کلیه س��هامداران محترم ش��رکت 
فدک قدر تکسا)س��هامی خاص( دع��وت به عمل می 
آی��د ت��ا در جلس��ه مجمع عموم��ی عادی بط��ور فوق 
العاده ش��رکت در ساعت 00 :11 روز سه شنبه مورخ 
1399/12/26 در  مح��ل ش��هر مش��هد – حدفاص��ل 
میدان جمهوری اسالمی و جهاد- مجتمع آبادگران-

ب��رج اداری آفت��اب- طبقه نهم ش��رکت حضور بهم 
رسانند.

دستور جلسه: 
1- انتخاب بازرسین قانونی 

2- سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی
 رئیس هیئت مدیره شرکت فدک قدر 

تکسا)سهامی خاص(  ع 9
91
26
39

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بط�ور 
فوق العاده وهیات مدیره ش�رکت کش�ت 

وصنعت جاوید جام )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 24039 وشناسه ملی 10380394778 

مورخ 1399/12/14ساعت 10 

اعضاءوسهامداران شرکت  از  بدینوسیله 
دعوت می شود در محل شرکت به آدرس 
:آب وب��رق 7تی��ر20 بعداز چه��ارراه اول 

پالک 53واحد 6حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-انتخاب وتعیین هیات مدیره  
2- انتخاب بازرسین

ع هیئت مدیره  9
91
26
38

ش�رکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی وابس�ته به وزارت جهادکش�اورزی در نظر دارد عملیات 
بارگی�ری، حم�ل و تخلیه مقدار 20.000 تن انواع نهاده های کش�اورزی از انبارهای س�ازمانی خود در مش�هد به س�ایر 
نقاط داخل و خارج اس�تان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای در بس�تر س�امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)س�تاد( به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از »دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش�نهاد و ...« از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)س�تاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی)توکن( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1-شماره فراخوان و تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :  2099001566000005 روز پنجشنبه مورخ 99/12/14 

2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی به آدرس مشهد میدان فردوسی 
ابتدای بلوار شهید صادقی

3-هزینه خرید اس�ناد مناقصه: مبلغ500/000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت انجام می گیرد.

4- مهلت زمانی دریافت اس�ناد مناقصه از س�امانه: از روز پنجش�نبه مورخ 99/12/14 لغایت ساعت 19 روز چهارشنبه 
مورخ 99/12/20 

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگزاری در سامانه: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1400/01/07
-الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند

6-تاریخ گشایش پیشنهادات روز یکشنبه مورخ 1400/01/08  ساعت 9 صبح در سالن جلسات استان می باشد.
7-مبلغ و نوع تضمین فرایند ارجاع کار: مبلغ 1.584.811.000 ریال اس�ت که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش 
واریزی به شماره حساب شبای 870100004001039706374385  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه 
داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریزی 30 کاراکتری 994263500100000000000000000060 قابل 

ارائه می باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع ) پاکت الف( 
عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایست بصورت فیزیکی و در پاکت بسته و ممهور. حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 

مورخ 1400/01/07 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کس�ب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن37269063-051 به آدرس اینترنتی شرکت 

www.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
شماره تماس پشتیبانی سامانه :1456 و مسئول سامانه استان آقای موسی زاده مستقر در سازمان جهادکشاورزی استان 

خراسان رضوی می باشد.
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مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری 
حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی-  نوبت اول   

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی



سهم ایران از تجارت جهانی گیاهان دارویی کمتر از 2 درصد است

گل محمدی؛ ظرفیت مغفول مانده خراسان رضوی 
مهدیه قمری: با وجود اینکه از گذشته تا 
کنون شهرهایی مانند اصفهان و کاشان 
در تولید و صادرات گل محمدی و گالب 
در ایران و جهان شهرت دارند، اما شاید 
نیز  رضــوی  خــراســان  بداند  کمتر کسی 
کاشت  حـــوزه  در  بسیاری  ظرفیت های 
ایجاد  با  برداشت گل محمدی همراه  و 
اشتغال، افزایش ارزآوری و صادرات دارد 

که مغفول مانده است.
ناگفته نماند گل محمدی در زمره گیاهان 
دارویــی است، آمارها نشان می دهد در 
گیاهان  تن  میلیون   130 ساالنه  جهان 
دارویــی خرید و فــروش شــده، امــا سهم 
دارویــی  گیاهان  تجارت جهانی  از  ایــران 
کمتر از 2 درصد است، عالوه بر این، 36 
دارویــی  گیاهان  زیرکشت  درصــد سطح 
کشور به خراسان رضوی اختصاص دارد.
گیاهان  صنعت  کــارشــنــاســان  گفته  بــه 
دارویـــی کــشــور، بــه نظر مــی رســد کاربرد 
پسوند »دارویی« برای گیاهان دارویی از 
جمله گل محمدی سبب شده تا ارزش 
افـــزوده آن  هــا در اذهــان عمومی در حد 
کاربرد به عنوان دارو و درمان باشد و دیگر 
ظرفیت های مصرفی آن  ها مغفول بماند. 
به دلیل ارزش صادراتی گالب و تقاضای 
این محصول  برای خرید  دیگر کشور ها 
ارز قابل توجهی نصیب کشور می شود 
در  ایــن محصول  با گسترش کشت  که 
کنار یافتن بازار های هدف می  تواند درآمد 
ارزی کشور در بخش کشاورزی را به طور 

مناسبی افزایش دهد.

 اشتغال روزانه 100 نفر »
به ازای هر هکتار 

معاون بهبود تولید گیاهان دارویی اداره 
در  رضوی  کشاورزی خراسان  کل جهاد 
اینکه  بیان  بــا  مــا  خبرنگار  بــا  گفت وگو 
سطح  هکتار   410 ــدود  حـ  94 ســال  در 
زیرکشت گل محمدی داشته ایم و امسال 
ایــن مــیــزان بــه یــک هـــزار و 730 هکتار 
افزایش یافته است، اظهار کرد: به ازای 
هر هکتار برداشت گل محمدی، اشتغال 
روزانه برای 100 نفر در این استان ایجاد 

شده است.
غالمحسین ساربان ادامه داد: در سال 
94 حدود 2 تن گل محمدی برداشت شد، 

اما در سال جاری این میزان برداشت به 
3 هزار و 400 تن رسیده است.

اینکه حــدود 95 درصد  بر  تأکید  با  وی 
می شود  تبدیل  گــالب  بــه  گل محمدی 
ــادرات آن  ــروش و صـ تــا مــراحــل بعدی ف
ــرد: اگــرچــه در  ــ ــود، اضــافــه ک انــجــام شــ
رضــوی  خــراســان  شهرستان های  برخی 
کارگاه گالب گیری سنتی  معدودی  تعداد 
دلیل  بــه  ــا  امـ دارد،  ــود  وجــ صنعتی  و 
تبدیل  بــرای  الزم  تبدیلی  صنایع  نبود 
کــردن  یــا خشک  گــالب  بــه  گل محمدی 
عمدتاً  اســتــان،  در  گــل  ــن  ای غنچه های 
گــل  هــای مــحــمــدی پــس از بــرداشــت در 
ــان هــای دیگر  ــه اســت خـــراســـان رضـــوی ب

همچون اصفهان انتقال می یابند.
گیاهان  تولید  بهبود  مــعــاون  گفته  بــه 

دارویی اداره کل جهاد کشاورزی خراسان 
استفاده  بــرای  الزم  ظرفیت های  رضــوی 
گالب گیری  با  مرتبط  تبدیلی  صنایع  از 
و دیــگــر اســانــس هــای حــاصــل از گــالب 
باید  ــا  امـ دارد،  ــود  وجــ اســتــان  ــن  ایـ در 
ازجمله  آن  ــرای  بـ الزم  زیــرســاخــت هــای 
آموزش و سرمایه گذاری بخش خصوصی 

نیز در خراسان رضوی فراهم شود.

آغاز صادرات گل محمدی و گالب »
با حجم کم 

ــان و  ــدگـ ــنـ ــنـ ــادرکـ رئـــیـــس اتـــحـــادیـــه صـ
ــنــدگــان خـــراســـان رضـــوی نــیــز در  واردکــن
گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه 
دارویـــی  گیاهان  و  کــاالهــا  بــه  متأسفانه 
ارزآور و کم دردسر در این استان توجهی 
در  ــرد: خوشبختانه  کـ اظــهــار  نــمــی شــد، 
ســال هــای اخیر صـــادرات گل محمدی و 
گالب با حجم و وزن خیلی کم در خراسان 
ــاز شــده کــه مــوضــوع خــوب و  ــوی آغـ رضـ

امیدوارکننده ای است.
اگر  ــرد:  کـ بــیــان  روشــنــک  محمدحسین 
وزارت کــشــاورزی صـــادرات ایــن حـــوزه را 
تقویت کند، ارزآوری مرغوب و بدون هزینه 
دارد، عالوه بر این، سبب افزایش میزان 

اشتغال در حوزه کشاورزی می شود.
گیاهان  ــادرات  صــ هــنــوز  داد:  ادامـــه  وی 
دارویی به ویژه گل محمدی و گالب حاصل 
از آن برای فعاالن عرصه صادرات فراگیر 

نشده است. 

شهردار بجنورد خبر داد

 نام گذاری بوستانی به نام »بجنورد« 
در ارمنستان

نام  با  بوستانی  نــام گــذاری  از  شهردار بجنورد  قــدس: 
شهر بجنورد در کشور ارمنستان خبر داد.

هادی زارعی در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در 
پیشنهاد  بجنورد،  به  ارمنستان  سفیر  یکروزه  سفر 
شد که بوستانی با نام بجنورد در کشور ارمنستان و 
همچنین بوستانی در بجنورد به نام ایروان نام گذاری 

شود که مورد موافقت سفیر ارمنستان قرار گرفت.
به  تومانیان  ارتــاشــس  سفر  در  اینکه  بــیــان  بــا  وی 
جمله  از  مختلفی  مــوضــوعــات  شــمــالــی،  خــراســان 
افزایش سطح همکاری فی مابین دو کشور و ارتباط 
شهرداری ها مطرح شد افزود: فرصت های خوبی برای 
مشارکت و تفاهم نامه سرمایه گذاری در دست داریم 
که امیدواریم بتوانیم با ارائه توانمندی های بجنورد، 
زمینه همکاری مناسبی را با کشور ارمنستان فراهم 

کنیم.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان:

 تولیدمحور نبودن 
 یکی از دالیل افزایش تورم 

در خراسان شمالی است
قدس: مدیر امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی با 
بیان اینکه این استان جزو 10 استان با تورم باالست، 
گفت: تولیدمحور نبودن یکی از دالیل افزایش تورم در 

خراسان شمالی است.
مجید درخشانی در گفت وگو با خبرنگار ما بیان کرد: 
همچنین مازاد تقاضا بر عرضه، تورم ناشی از فشار 
هزینه های تولید و فشار نقدینگی باال از جمله دالیل 

افزایش تورم استان است.
وی گفت: بر اســاس آمــار مرکز ایــران، سهم مسکن 
به  درصــد   8.7 هزینه ها  مجموع  از  استانی  خــانــوار 
این رقم در سطح کشور 12  صورت ساالنه است که 
درصد است که دلیل این موضوع پایین بودن میزان 
به  نسبت  شمالی  خــراســان  مـــردم  هزینه  و  درآمـــد 

کشوری است.
درخشانی ادامه داد: اکنون بیش از 70 درصد مردم 
استان در منازل ویالیی و سنتی زندگی می کنند که 
به دلیل فرهنگی و رویکرد اقتصادی به تدریج منازل 
تقاضای  به عبارتی  و  آپارتمان شده است  به  تبدیل 

آپارتمان نشینی افزایش خواهد یافت.

تجهیز 8 شهرستان خراسان جنوبی 
به گروه خط گرم فرمان از راه نزدیک

برق  نــیــروی  تــوزیــع  شــرکــت  مــدیــرعــامــل  بیرجند: 
خراسان جنوبی با اشاره به آغاز به کار گروه خط 
گرم فرمان از راه نزدیک شهرستان درمیان گفت: 
اکنون هشت شهرستان  پــروژه، هم  این  افتتاح  با 
استان به گروه خط گرم فرمان از راه نزدیک مجهز 

هستند.
از این  مهندس مهدی دادگــر در آیین بهره برداری 
ــوری، اســتــانــدار خــراســان  ــروژه کــه بــا حــضــور مــالن پـ
جنوبی افتتاح شد اظهار کرد: برای خرید تجهیزات 
گروه خط گرم فرمان از راه نزدیک شهرستان درمیان 
افزون بر 3 میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی 

این شرکت سرمایه گذاری شده است.
وی گفت: گروه خط گرم فرمان از راه نزدیک به باالبر 
مخصوص خط گرم، تجهیزات و لوازم کار روی خط 

گرم برقدار مجهز شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
)نرخ خاموشی(،  توزیع نشده  انــرژی  کاهش میزان 
افزایش رضایتمندی مشترکین و افزایش بهره وری 
و ایمنی کارکنان اجرایی را از جمله مزایای افتتاح و 

بهره برداری از این پروژه عنوان کرد.
اینکه همه شهرستان های  با بیان  مهندس دادگر 
استان خراسان جنوبی به گروه خط گرم فرمان از 
راه دور مجهز هستند، گفت: با افتتاح گروه خط 
گرم فرمان از راه نزدیک شهرستان درمیان، هشت 
شهرستان در استان به این امکانات مجهز شدند.

خراسان جنوبیخراسان جنوبی خراسان شمالیخراسان شمالی

شماره پیامک: 300072305  استان مااستان ما2
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان

شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

پنجشنبه  14 اسفند 1399
   20 رجب 1442  4 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9481  ویژه نامه 3860 

معاون بسیج و امور استان های سازمان پدافند غیرعامل 
کشور، خراسان شمالی را جزو استان های پیشگام در 
اجــرای طرح جامع پدافند غیرعامل دانست و گفت: 
امیدواریم با رونمایی از این طرح مهم و راهبردی، شاهد 
غیرعامل خراسان  پدافند  بحث  در  رخداد های خوبی 
شمالی باشیم.سردار مهدی رحیمی در دیدار با استاندار 
خراسان شمالی تصریح کرد: خراسان شمالی در مدت 

را به مرحله اجــرایــی شدن  ایــن طــرح  اندکی توانست 
برساند که خروجی آن حل شدن مسائل حوزه پدافند 

غیرعامل خواهد بود.
استاندار خراسان شمالی نیز در این دیدار افزود: به دلیل 
برخی از کمبودها در حــوزه پدافند غیرعامل از جمله 
نیروی انسانی، ساختمان و تجهیزات باید درصدد رفع 

این نداشته ها باشیم. 

سازمان  کمک  بــا  کـــرد:  تصریح  شجاعی  محمدعلی 
و  تفاهم نامه  تنظیم  قالب  در  غیرعامل کشور  پدافند 
اختصاص اعتبارات ویژه از سوی استان می توانیم به رفع 

نداشته های این حوزه شتاب بدهیم.
وی اجرایی شدن طرح جامع پدافند غیرعامل با تأکید 
بر نگاه و دیدگاه بومی را راه مؤثر در پیشبرد اهداف این 

حوزه ذکر کرد.

سردار رحیمی در بجنورد عنوان کرد

خراسان شمالی، پیشگام در اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل 

پ
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ج
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تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080
باربری نمونه امام رضا

خاور ساعتی 60 ت و کارگر 25 ت 
32136393-4

سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

ط
/9
91
21
20

اطمینان بار
تخفیف ویژه مستاجران
احمدآباد 38473716
پیروزی      38910291
قاسم آباد 35252020
سراسرمشهد 36011376

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
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04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467
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کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

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
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96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440

نقد، اقساط
) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/9
90
33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

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

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163

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
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

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
91
17
67

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

38824494

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

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

ط
/9
91
10
84

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
90
37
13

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

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/9
90
41
88

پ
/9
90
33
17

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

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

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

قالی شویی

ی 1متر 0 0 ل قبا ا
فول،شیک،باآسانسور
دوخوابه -بی واسطه

09057581963 مسکن نیلی

/د
99
12
56
6

ط
/9
90
15
30

قالی شویی
گل افش��ان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283



خبرخبر

پرونده کودک آزاری در سبزوار 
روی میز قاضی 

قاضی محمدی بر پیگیری دقیق پرونده کودک آزاری 
اخیر در سبزوار تأکید کرد.

همان گونه  گــفــت:  ششتمد  قضایی  ــوزه  حـ رئــیــس 
اخبار  انتشار  از  پس  شــد،  اطالع رسانی  پیشتر  که 
ــودک آزاری، بالفاصله  ــ ک مــورد  رویـــداد یک  تأسف بار 
دستورات قضایی الزم برای دستگیری مرتکبان صادر 
و پس از دستگیری متهمان تحقیقات قضایی آغاز 

شد. 
ــزود: از  ــ ــن مــقــام قضایی اف ــزارش قـــدس، ای بنا بــر گـ
سوی دیگر کودک مذکور تحت مراقبت های درمانی 
و حمایتی قرار گرفت. قاضی محمدی ادامه داد: با 
متعدد  کــودک  به  وارده  آسیب های  اینکه  به  توجه 

است، مراحل درمان و بهبودی طوالنی خواهد شد.
به  کودک  مادر  اقدام های قضایی،  انجام  راستای  در 
همراه سایر شهود و مطلعان به مرجع قضایی دعوت 
و تحقیقات از آنان ها انجام شد و همچنین پدر کودک 

نیز از زندان احضار شده و مورد تحقیق قرار گرفت.

جاسازی محموله در کیسه های نمک لو رفت

محکومیت 1/6میلیاردی قاچاق کود 
حدود  پــرداخــت  به  سربیشه  در  کــاال  قاچاق  متهم 
یک میلیارد و 600 میلیون ریال جزای نقدی در حق 

دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی به صدا و 
و مراقبت مرزی  سیما گفت: مأموران پست کنترل 
هنگام  سربیشه  شهرستان  درح  بخش   ۷۸ میل 
کنترل خودرو های ورودی به بازارچه که قصد خروج 
از کشور را داشتند به چهار دستگاه تریلی مشکوک 
شده که پس از متوقف کردن خودرو ها بازرسی های 
الزم انجام شد.محمدحسین اشرفی افزود : پس از 
بررسی خودرو ها 6۹۹ گالن ۵ لیتری کود مایع، 2هزارو 
3۸۸ کیلوگرم کود شیمیایی و 22۷ کیلوگرم سم که 
به صورت ماهرانه ای در داخل کیسه های بزرگ نمک 
جاسازی شده بود کشف و گزارش آن به شعبه ویژه 
درح  ارز  و  کــاال  قــاچــاق  تخلفات  بــه  رسیدگی کننده 

سربیشه ارسال شد.
که  متهم  تخلف،  از محرز شدن  وی، پس  گفته  به 
از اتباع بیگانه و مالک اقالم توقیفی است، عالوه بر 
ضبط کاالی مکشوفه به پرداخت یک میلیارد و 622 
میلیون و ۸۵0هــزار ریال جزای نقدی در حق دولت 

محکوم شد.

ازاخــبــار  روزی  چــنــد  هــنــوز  رحــمــانــی:  عقیل 
خراسان  جوانان  و  ورزش  اداره  ســاز  حاشیه 
بود که  رضوی در برخی موضوعات نگذشته 
حاال مشخص شده اداره کل ورزش و جوانان 
رسمی  مخالفت  وجـــود  ــا  ب خـــراســـان رضـــوی 
ــدام به  ــ دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی مــشــهــد، اق
برگزاری مسابقات منطقه ای جودو در مشهد 

کرده است.

 32 جودوکار روی تاتامی »
بی توجه به ویروس کرونا

چند روز پیش اطالعاتی به تحریریه روزنامه 
قدس منعکس شد که بررسی آن نشان می داد 
در تاریخ چهارم اسفند ماه گذشته مسابقات 
میزبانی مشهد  به  منطقه 6 کشوری  جــودو 
در سالن مهران مشهد برگزار شده است. بر 
پایه همین اطالعات معلوم شد 32 جودوکار از 
چهار استان خراسان رضوی، خراسان شمالی، 
خراسان جنوبی و مازندران در این مسابقات به 

رقابت پرداخته اند.
بـــرگـــزاری مــســابــقــات در حــالــت عـــادی هیچ 
منعی ندارد، اما با توجه به اینکه در شرایط 
خطرناک شیوع کــرونــا هــر اقـــدام ورزشـــی در 
تبعات  می تواند  قرمز  و  نارنجی  زرد،  مناطق 
هم  مشهد  و  باشد  داشته  جبرانی  غیرقابل 
در زمان برگزاری این مسابقات در شرایط زرد 
کرونایی قرار داشت، حساسیت های رسانه ای 

چند برابر شد. شنیده ها هم حاکی از آن بود 
که مسئوالن مربوط در ستاد مقابله با کرونای 
ــن مسابقات صــادر  اســتــان مــجــوزی بـــرای ای
نکرده اند و مدیر کل و دیگر مسئوالن مربوط 
در حالی که از ماجرا خبر داشته اند اما هیچ 

اقدامی در این زمینه نکرده اند.
این گونه شد که در مرحله نخست برای اطالع 
آیا  که  زمینه  این  در  و شفاف سازی  از ماجرا 
اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی پیش 
بهداشتی  مجوزهای  مسابقه  ایــن  ــدارک  ت از 
الزم و همچنین هماهنگی های مربوط را انجام 
داده است، با فتاحی، مدیرکل این نهاد تماس 
می گیریم که وی پاسخی به تماس نمی دهد 
و مجبور می شویم موضوع را پیش از انتشار 
ماجرا به صورت پیامکی به اطالع وی برسانیم.
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  بعد  ساعت  چند 
استان به صورت پیامکی اعالم کرد: مسابقات 
از ستاد  با مجوز فدراسیون  جــودوی کشوری 
برگزار  کشور  در سراسر  کرونا  با  مقابله  ملی 
می شود و برای رعایت پروتکل های بهداشتی، 
مسابقات در چند منطقه برگزار شد و همه 
ــا تــســت »پـــی ســی آر« مجوز  ورزشـــگـــاران ب

گرفتند.
ادامــه نوشت: ما به هیئت جــودو به  وی در 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  نظر  کتبی  صــورت 
و دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی را ارائـــه کــردیــم و 
چهار  از  تیم ها  اعــضــای  بــه حضور  توجه  بــا 

اعالم  و  هیئت  سرپرست  پیگیری  و  استان  
شرایط و وضعیت موجود از طریق دانشگاه، 
مسابقات برگزار شد. برای توضیحات کامل تر 

با سرپرست هیئت تماس گرفته شود.

علوم پزشکی نامه زد همه چیز ممنوع، »
مدیرکل اقدامی نکرد!

و  ورزش  مــدیــرکــل  ســـوی  از  توضیحات  ایـــن 
ــه شد  جــوانــان خــراســان رضــوی در حــالــی ارائـ
که  ما رسید  به دست  دیگری هم  اسناد  که 
نشان مــی داد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
یک روز پیش از انجام مسابقات و در پاسخ 
استعالم گرفته شده از سوی اداره کل ورزش 
و جوانان و خطاب به شخص مدیرکل اعالم 
نامه شماره  به  بازگشت  بــود: »احتراماً  کــرده 
خصوص  در   ۹۹/12/2 ۸۵01/....تـــــاریـــــخ 
درخواست برگزاری مسابقات جودو منطقه 6 
کشور رده سنی نوجوانان و جوانان در روزهای 
4 و ۵ اسفند ماه، به استحضار می رساند با 
شیوع  کرونایی(  فعلی)زرد  شرایط  به  توجه 
بیماری کرونا در مشهد و عدم امکان رعایت 
در  ورزشــکــاران  بین  اجتماعی  فاصله گذاری 
در  چهارمتر  فاصله  مسابقات)رعایت  حین 
فضای بسته( و ممنوعیت برگزاری تجمعات 
انسانی، برگزاری این مسابقات در حال حاضر 

امکان پذیر نبوده و فعالً ممنوع است«.
ــا هــمــه ایـــن شــواهــد کــه حــاکــی از کوتاهی  ب

مدیرکل ورزش و جوانان استان در این رابطه 
دادن  قرار  اختیار  در  از  می توانست  وی  بود، 
سالن مهران و دیگر امکانات احتمالی حتی 
اگر سرپرست هیئت اصرار بر ماجرا داشت، 
جودوی  هیئت  سرپرست  با  کند.  جلوگیری 
استان ارتباط برقرار می کنیم که وی با ارسال 
تصویر نامه ای که با امضای رئیس فدراسیون 
پزشکی ورزشی و در بهمن ماه صادر شده بود، 
مدعی بود مجوز برگزاری مسابقات را دریافت 

کرده است.

ستاد مقابله با کرونای استان »
تصمیم گیرنده است نه فدراسیون!

موضوع را بیشتر بررسی می کنیم و مشخص 
می شود به هیچ عنوان برای برگزاری مسابقات 
ــی  در شــرایــط  کــرونــایــی، فدراسیون ها  ورزشـ
نمی توانند تصمیمی بگیرند و تأیید برگزاری و 

یا عدم برگزاری آن به ستاد کرونای استان ها به 
ریاست استاندار واگذار شد که استانداری ها 
هم موضوع را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی 
که متولی اصلی مقابله با شیوع این بیماری 

خطرناک است، واگذار کرده اند.
نشان  ما  خبری  پیگیری های  دیگر  ســوی  از 
غیرقانونی  مسابقات  بــرگــزاری  زمــان  در  داد  
علوم  دانشگاه  رسمی  مخالفت  با  که  جــودو 
شده  برگزار  مهران  سالن  در  مشهد  پزشکی 
بود، به دلیل آنکه این اقدام در چارچوب قانون 
حضور  محل  در  هم  انتظامی  نیروی  نبوده، 
نداشته است. حال با این اوصاف در صورتی 
به  ورزشــکــاران  ایــن  از  یکی  که خدایی ناکرده 
اعضای  کرونا شود،  بیماری  درگیر  دلیلی  هر 
را هــم مبتال کند و جان  و دیــگــران  خــانــواده 
عده ای گرفته شود، چه کسی پاسخگو خواهد 

بود؟

 با وجود اعالم ممنوعیت علوم پزشکی، مسابقات جودو منطقه 6 کشوری 
در مشهد برگزار شده است!

کرونا روی تاتامی

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: 300072305  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

یو
رش

: آ
س 

عک

اداره کل  آبزیان  بیماری های  و مدیریت  مسئول بهداشت 
بیماری  انتقال  احتمال  استان خراسان رضوی،  دامپزشکی 

کرونا از طریق ماهی قرمز را رد کرد.
بنا برگزارش قدس، دکتر محسن نژاد با اعالم این مطلب و 
نیز با نزديک شدن ايام نوروز و اشتیاق برخی شهروندان برای 
تهيه ماهی قرمز برای سفره های هفت سين، خبر از اجرای 
دستورالعمل صادره از سوی سازمان دامپزشکی کشور در 
جهت افزایش ایمنی شهروندان و مراکز پرورش آبزیان در 
استان داد.وی افــزود: کنترل حمل و نقل و صــدور گواهی 
جهت محموله ماهی قرمز پس از بازدید و حصول اطمینان 
از سالمت آن و انجام مکاتبات الزم با ارگان های ذی ربط برای 
جلوگیری از حمل و نقل محموله های بدون گواهی حمل، 

انجام خواهد شد.دکتر محسن نژاد اظهار کرد: نگهداری انواع 
دوزيستان، خزندگان و حلزون های آبی مخاطرات بهداشتی 
اساس  ایــن  بر  که  به خــانــواده تحميل می کند  را  جديدی 
نگهداری آن هــا ممنوع بــوده و در صــورت مشاهده چنین 
مواردی در مراکز تکثیر و مزارع پرورش ماهیان قرمز و مراکز 

عرضه ماهیان زینتی، با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی در ادامه گفت: برخی از اين جانوران از انواع بسيار مهاجم 
و خطرناک هستند و بیشتر زيست بوم های طبيعی کشور را 
نابود می کند که سرآمد آن ها انواع الک پشت های گوش قرمز 

و حلزون های سيبی است.
از مخازن  نیز  و خزندگان  کــرد: دوزيستان  وی خاطرنشان 
بيماری سالمونال در طبيعت اند که نه تنها می توانند اين 
آبزيان  انـــواع  ساير  بــه  ظــاهــری  عالئم  بـــدون  را  بيماری ها 
آکواريومی منتقل نمايند بلکه می توانند ناقل مکانيکی به 

انسان نیز باشند.
محسن نژاد در ادامه به اجرای طرح کنترل بهداشتی مراکز 
تکثير و مزارع پرورش ماهيان قرمز و زينتی پرداخت و گفت: 
در اين طرح ضمن افزايش نظارت ها بر مراکز تکثير و پرورش 

ماهيان زينتی، اقــدام به نمونه برداری شده  و آزمايش های 
و  انجام خواهد شد  قارچی  و  انگلی  باکتريايی،  ويــروســی، 
همچنين مقرر است نسبت به افزايش نظارت ها در حمل 
و نقل و صدور گواهی بهداشتی حمل جهت محموله های 
ماهيان زينتی از جمله ماهی قرمز اقدام شود. وی اداره کل 
دامپزشکی استان را به عنوان متولی بهداشت و بيماری های 
دام و از جمله آبزيان در جهت حفظ و صيانت از سرمايه های 
آبزی و ارتقای سطح بهداشتی مراکز تکثير و پرورش آبزيان 
زينتی و کاهش مخاطرات ناشی از بيماری های مشترک در 
انسان و سالمت مصرف کنندگان دانست که در نظر دارد 
مشابه سال های اخير اقدام به پايش و کنترل بهداشتی اين 

مراکز نمايد.

اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی:

ماهی قرمز ناقل کرونا نیست

پنجشنبه  14 اسفند 1399
   20 رجب 1442  4 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9481  ویژه نامه 3860 
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/9

91
09

27

نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498

ج
/9

90
74

51

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

به تعدادی نیروی کار خانم 
و آقا برای هتل نیازمندیم

38541818
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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
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05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ط
/9

91
07

30

بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور
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آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

کارگر ساده

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی

پرده و مبلمان
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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
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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
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عضو درجه
یک اتحادیه قالیشویی دوستانو مبل شویی

سرویس دهی رایگان سراسر استان 32233525
زیرک3882616409155520736
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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 
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قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
خرید آهن آالت 

تخریبی و ضایعات و... 
)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816
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ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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اخطار و ابالغ
به آقای مصطفی رضائی فر 

فرزند براتعلی بموجب دادنامه 
شماره 9909977586201150 

صادره از شعبه 12 دادگاه 
خانواده مشهد خانم شیرین 
اکبرزاده جعفرآبادی فرزند 

ولی جهت اجراء و ثبت طالق به 
این دفترخانه واقع در مشهد 
سیدی 35 متری مهدی بعد 
از چهارراه قائم جنب بانک 

مسکن طبقه باال مراجعه نموده، 
لذا به شما ابالغ میگردد ظرف 
مهلت ده روز در روزهای سه 

شنبه یا چهارشنبه یا پنجشنبه 
از تاریخ این ابالغیه در وقت 
اداری جهت اجراء و ثبت طالق 

فی ما بین بدفترخانه مراجعه در 
صورت عدم حضور وفق مقررات 

اقدام خواهد گردید و هیچ 
گونه ادعایی از شما پذیرفته 

نخواهد بود.
دفتر ازدواج 50 و طالق 19 
ملک آباد - محمود محرابی

اخطار و ابالغ
به آقای امیر عبدا... پور نقد 
علی همس��ر ش��ما بان��و مریم 
جام��ی جهان آب��ادی به موجب 
ب��ه  دادگاه  از  ص��ادره  حک��م 
دفترخان��ه مراجع��ه و تصمیم 
خ��ود دارد  ازدواج  ثب��ت  ب��ر 
ل��ذا به موج��ب ای��ن آگهی به 
ش��ما اخطار و ابالغ م��ی گردد 
که پس از نش��ر آن ظرف یک 
هفته ب��ه دفترخانه مراجعه و 
ذیل اوراق و اسناد را امضا در 
غیر اینصورت ازدواج همس��ر 
شما یک طرفه به ثبت خواهد 

رسید 
س��ردفتر  آخون��دی-  ابراهی��م 

ازدواج107 و طالق62 مشهد

/ع
99

12
63

6

متفرقه

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علیرضا جاوید

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 2518
 به نشانی:  نبش سید رضی 35 پالک 81

مش��ارالیه قص��د کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملین��ی ک��ه در دفت��ر 
مش��ارالیه مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه 

و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155022045
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9ع
91
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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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خبرخبر

خبرخبر

سفرهای نوروزی زیر سایه کرونا؛ 
مسئوالن هماهنگ نیستند!

در حالی آخرین روزهای سال را پشت سر می گذاریم 
و به نوروز 1400 نزدیک می شویم که آمار مبتالیان به 
در  انگلیسی  کرونای  و  گذاشته  افزایش  به  رو  کرونا 
به  ازجمله خطه خراسان  کشور  مختلف  استان های 
چرخش درآمده و این افزایش موارد ابتال و نیز سرعت 
باالی انتشار کرونای انگلیسی، زنگ خطر پیک چهارم 

کرونا را در آستانه نوروز به صدا درآورده است.
از سوی دیگر آنچنان  که کارشناسان گفته اند، با شیوع 
کرونای انگلیسی به طورحتم شرایط پیچیده تر خواهد 
شد و با نگاهی به تجربه خوزستان، احتمال جهش 
آمار مبتالیان به کرونا و پُر شدن تخت های بیمارستانی 
به صورت ناگهانی وجود دارد و دور از انتظار نیست که 
شرایطی مشابه خوزستان در شهر  مسافرپذیر مشهد 

شکل بگیرد.
این شرایط ایجاب می کند پروتکل های بهداشتی در 
تمامی حوزه ها، از رفتارهای فردی و اجتماعی گرفته تا 
تعامالت اقتصادی، حرکت های فرهنگی و همه شئون 
زندگی در سطح خرد و کالن مورد توجه قرارگرفته و 

رعایت شود.
در همین ارتباط یکی از موارد مهمی که در این روزهای 
پایانی سال باید در اولویت برنامه ریزی ها و اقدامات 
بگیرد،  قرار  کالن کشور  مدیریت  و  متولیان سالمت 
تمهیدات الزم برای چگونگی انجام سفرهای نوروزی 
به ویژه تعیین تکلیف سفر به شهرهای اصلی مقصد 
با شیوع  از سال گذشته  نــوروزی است که  مسافران 
بیماری کرونا از روال عادی خارج شده و امسال نیز به 
نظر می رسد هماهنگی الزم بین دستگاه های مسئول 
در این زمینه وجــود نــدارد و در بیشتر مــوارد شاهد 

تناقض آشکار بین حرف و عمل آنان هستیم.
نوروز  شرایط  رئیس جمهور  درحالی که  به عنوان مثال 
1400 را سخت تر از نوروز گذشته می داند و مسئوالن 
وزارت بهداشت به عنوان متولی سالمت جامعه، مردم 
را از سفر در ایام نوروز بازمی دارند؛ اما وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حامی سفرهای 
نوروزی است و بیشتر هتل ها و مهمانپذیرهای مشهد 
در حال رزرو و پذیرش مسافران نوروزی »بدون هیچ 
محدودیتی« هستند. سایت پیش فروش بلیت نوروزی 
قطار، هواپیما و اتوبوس فعال است؛ ستاد ملی مقابله 
با کرونا هم مخالفتی با این رویه ندارد و هتل های هیچ 

شهری را تعطیل نکرده است.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز به تازگی گفته اگر 
شهر ها در دو سه هفته آینده آبی بمانند، می توان اجازه 
انجام شــود؛ ولی احتمال  داد تحت شرایطی سفر ها 
نارنجی و زرد شدن شهر ها و ممنوعیت سفر وجود دارد. 
او اما بالفاصله متذکر شده که شهرهای مسافرپذیر 
چون مشهد، اکنون زرد یا نارنجی هستند و اگر نارنجی 

یا قرمز شوند، سفر به این شهرها ممنوع است.
به  ــوروزی  نـ سفرهای  بهداشت  وزارت  دیگر  ســوی  از 
استان های مازندران، گیالن، گلستان، خوزستان، بوشهر 
اعــالم کرده  را ممنوع  و هرمزگان حتی در شرایط زرد 
اما محدودیت سفر به مشهد، اصفهان و شیراز را در 
شرایط مشابه)زرد( تنها برای خودروهای شخصی مقرر 
کرده است؛ یعنی سفر به مشهد با ناوگان حمل ونقل 
با هیچ  بام و دوهوایی که  نــدارد. یک  عمومی مانعی 
منطقی همخوانی ندارد و به نظر می رسد تأثیر قدرت 
البی گری، عامل اصلی دوگانگی در این سیاست گذاری 

بوده است.
ــرای شهرهای مسافرپذیر  ب مــقــررات  اینکه چــرا  حــال 
متفاوت از دیگر شهرها تدوین شده درحالی که با توجه 
به جمعیت بیشتر و نیز تشدید خطر ابتال و شیوع 
باید  این شهرها،  بیماری، در پی حضور مسافران در 
مقررات سخت گیرانه تری به اجرا گذاشته شود، پرسشی 

است که ستاد ملی مقابله با کرونا باید پاسخ دهد.
آنچه مسلم است اینکه سالمت مردم باید خط قرمز 
اجرا  و  دولتمردان در عرصه تصمیم گیری  و  مسئوالن 
باشد. در شرایطی که تمام شواهد و مدارک حکایت از 
اوضاع به شدت شکننده خراسان به ویژه مشهد دارد و اگر 
همین روند پیش رود، به احتمال زیاد موج چهارم شیوع 
کرونا را در فروردین شاهد خواهیم بود؛ ضروری است از 
همین حاال به  دور از سیاسی کاری و مصلحت اندیشی های 
غیرمنطقی، برای پیشگیری از پیچیده و بحرانی شدن 

اوضاع تمهیدات الزم اندیشیده شود.

پرداخت 162 فقره وام اشتغال زایی 
به مددجویان روستایی جغتای

از  امداد جغتای  رئیس کمیته  حسینی:  سیداحمد 
پرداخت 1۶۲ فقره تسهیالت اشتغال به مددجویان 

روستایی این شهرستان خبر داد.
بیان کرد: امسال 1۸۷ طرح اشتغال   رضا مسکنی 
توسط کمیته امداد شهرستان برای مجریان طرح های 
مختلف راه اندازی شد که ۲۲۲ نفر به صورت مستقیم 

و ۷0 نفر به صورت غیرمستقیم شاغل شده اند.
وی بیشترین وام های پرداختی را به مجریان طرح های 
دامداری و خیاطی عنوان کرد و ادامه داد: حدود 100 

فقره از این وام ها به بانوان پرداخت شده است.
رئیس کمیته امداد جغتای در ادامه به آموزش های 
ــاره کـــرد و گــفــت: در راســتــای  ــ ــوزه اشــتــغــال اشـ حــ
قالب  در  نفر  امسال14۵  مددجویان،  مهارت آموزی 
دوره های مقدماتی و مهارتی آموزش دیدند. همچنین 

برای 14نفر کاریابی انجام شده است.
مسکنی یادآور شد: کمیته امداد جغتای از ۲ هزار 
و ۹۵۵خانوار مشتمل بر ۶ هزار و 1۶۹ نفر حمایت 
می کند که هزار و 4۲۸ خانوار را زنان سرپرست خانوار 

تشکیل داده اند.

 61 روستای فریمان 
شبکه آبرسانی ندارند

جعفری: مدیر شرکت آب و فاضالب فریمان با اشاره 
آبرسانی در۶1  نبود شبکه  از  آبی،  منابع  به کاهش 

روستای این شهرستان خبر داد.
از  یکی  گفت:  مــا  خبرنگار  بــا  گفت وگو  در  رضــایــی 
نقاط  در  فــاضــالب  و  آب  شــرکــت  جــدی  مشکالت 
مختلف مسئله عدم تناسب اعتبارات و امکانات آب 
و فاضالب با حوزه مأموریتی آن ها پس از الحاق آبفای 

روستایی به آبفای شهری است.
وی اظهار کرد: تأمین آب شرب روستاها با توجه به 
تعداد باال و پراکندگی آن ها یکی از دغدغه های اصلی 
مدیریت حــوزه آب اســت ولــی با ایــن حــال تاکنون 
توانسته ایم از1۵۶ روستای هدف، تنها ۹۵روستا را زیر 
از مجموع ۶1  و  قراردهیم  پوشش شبکه آب شرب 
روستای بدون شبکه آبرسانی، تعداد۲0روستا با تانکر 
آبرسانی و مابقی به صورت محالت دامداری و اسکان 
موقت در نظر گرفته شده اند که باتوجه به اهمیت 
قرار  پوشش  زیر  بــرای  تمام شهرستان،  به  آبرسانی 
دادن تمام روستاهای محروم از آب شرب بهداشتی؛ 
مورد  آبفا  ناتمام  پــروژه هــای  تکمیل  و  اعتبار  تأمین 

انتظار است.
نزوالت  و  بارش ها  اقلیمی، کاهش  تغییرات  رضایی 
آسمانی و افزایش مصارف خانگی و کشاورزی را از 
اصلی ترین دالیل کاهش ذخایر منابع آبی دانست و 
ادامه داد: برای کاستن از تأثیر منفی حفرچاه عمیق 
در مصرف بی رویه ذخایر آب های زیرزمینی در حوزه 
ایجاد  کشت،  الگوی  اصــالح  با  می توان  کــشــاورزی 
تغییر در سیاست های کالن این حوزه و جایگزینی 
شبکه های فرسوده با شیوه نوین آبیاری از هدررفت 

آب کاست.

سکونت 48 هزار نفر در بافت منطقه ثامن از اهداف طرح تفصیلی است

همسایههایحرمرضویبیشترمیشوند
هــاشــم رســائــی فــر: نــزدیــک بــه ربــع قرن 
طول کشید تا طرح تفصیلی بافت حرم 
از سال ها سرگردانی  پس  رضوی  مطهر 
نهایی  از  ــس  پ رو،  پــیــش  مــشــکــالت  و 
شـــدن در کــمــیــســیــون مــــاده ۵ اســتــان 
سرانجام مصوبه شورای عالی معماری و 
شهرسازی را بگیرد. اتفاقی که دوشنبه 
هفته جاری افتاد و اکنون همه چیز برای 
ــرای ایــن طــرح پــر ســر و صــدا فراهم  اجـ
شده است. طرحی که قرار است خیلی 
ساماندهی  راه  سر  بر  گذشته  موانع  از 
بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا)ع( را 
مرتفع کند و بر خالف طرح های گذشته 

مردم محور باشد.

طرحیبرایبازگشتجمعیتبه»
پیرامونحرم

پس از تصویب طرح تفصیلی در شورای 
عالی معماری و شهرسازی دیروز اعضای 
ــاده ۵ خـــراســـان رضـــوی  ــ کــمــیــســیــون مـ
در  تا  گرفتند  قــرار  خبرنگاران  رودرروی 
قرار  اتفاقاتی که  و  مورد مسائل موجود 

است در این طرح بیفتد صحبت کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اشاره  با  این جلسه  خراسان رضــوی در 
تفصیلی  طــرح  با  مرتبط  موضوعات  به 
ــن طرح  پــیــرامــون حــرم رضـــوی گــفــت: ای
بــر خــالف طــرح هــایــی کــه از قبل وجــود 
داشته مردم محور است به همین دلیل 
توسط  به سرعت  آن  اهــداف  امیدواریم 
خــود مــردم اجرایی و رو به جلو حرکت 
کند که با توجه به به رسمیت شناختن 
حــقــوق مــالــکــانــه طـــرح در اولــویــت قــرار 
دستگاه های  بعدی  ــای  رده هـ در  و  دارد 
خدمات رسان و مدیریت شهری هستند.
سیدکمال الدین میرجعفریان اظهار کرد: 
موضوعات ترافیکی و پارکینگ از جمله 
و  قبلی  طــرح هــای  در  کــه  بــود  مسائلی 
طاش انتقادهایی به آن وارد بود که ایجاد 
 پارکینگ هایی با گنجایش 10 تا ١٤ هزار
و  شــارســتــان  ــراف  اطــ در  نقلیه  وســیــلــه 
سایر نقاط، ایمنی تردد برای زائــران نیز 

پیش بینی شده است.
و  تاریخی  هویت  بر حفظ  تأکید  با  وی 
مذهبی در این طرح افزود: معابر موجود 
کنار گذاشته نمی شود و ساخت و سازها 
بــا حــداقــل مــداخــالت انــجــام مــی شــود و 

بــا عرض  و ســاز منطبق  تــراکــم ساخت 
معابر پیش بینی شده است.

گفت:  رضــوی  خراسان  استاندار  معاون 
ــا و مــهــمــانــســراهــا در  ــراهـ ایـــجـــاد زائـــرسـ
متراژهای کم و مناسب برای زائران نیز در 
طرح پیش بینی شده و امیدواریم این طرح 
با همراهی دستگاه های مربوط و مردم به 
نفع زائران و مجاوران به سرعت اجرا شود. 
به پرسش قدس  میرجعفریان در پاسخ 
در مورد سرانجام ساکنان موجود در طرح 
و چشم انداز پایان طرح تفصیلی گفت: 
ــود طبق طــرح هــای قبلی  بــا اینکه قـــرار ب
بافت  در  تاکنون  نفر  هـــزار   ۵0 از  بیش 
ساکن باشند امــا در حــال حاضر حدود 
١٣ هزار نفر در بافت پیرامون حرم مطهر 
ــد ولــی در افــق طرح  رضــوی سکونت دارن
سکونت  پیش بینی  اســت  ساله   10  کــه 
٤٨ هزار نفر شده است که البته مردم محور 
بودن آن این اجــازه را خواهد داد که این 

هدف با سهولت بیشتری محقق شود.

بهطاشانتقادواردبود»
نشست  ایـــن  در  نــیــز  مشهد  شــهــردار 
مــرکــز شهر  تفصیلی  ــرح  طـ بــه  گــفــت: 
موسوم به طرح طاش انتقادهایی وجود 
داشت و ایده حرم شهر رضوی به عنوان 

ایده اصالحی مطرح شد.
هویت  حفظ  افـــزود:  کالیی  محمدرضا 
شهر مشهد مرهون شبکه ارتباطی حرم 
بــرقــراری  و  مطهر رضـــوی و شهر اســت 
اتصال حرم به شهر ضروری است که در 
طرح های قبلی این ارتباط در نظر گرفته 
نشده بود اما در طرح جدید این ارتباط 

با احیای بافت های تاریخی و مسیرهای 
تشرف پیش بینی شد.

وی بیان کرد: به چالش کشاندن طرح و 
گرفتن نظرات ذی نفعان منجر به پخته تر 
ماهیتی طرح،  فرایند  و  شدن طرح شد 
در خصوص  دغدغه هایی  اســت.  نمونه 
حقوق  نظیر  موضوعاتی  در  طــرح  ــن  ای
بافت  شکل گیری  و  ره بــاغ هــا  مکتسبه، 
وجــود داشــت که ایــن دغدغه ها پس از 

مطرح شدن، بررسی و مرتفع شد.
ــروژه ایــن بافت  کــالیــی گــفــت: در ١٤٣ پـ
مشکالتی در خصوص حقوق مکتسبه 
ــالش اســتــانــدار  ــت کــه بــا تـ ــود داشــ وجــ
ایــن موضوع  مقرر شد  رضــوی  خراسان 
در استان و با محوریت دستگاه قضایی 
این  در  بزرگی  که دستاورد  بررسی شود 
طرح است و تصمیم گیری در خصوص 
این موضوع به مدیریت استان برگشت.

نگاهویژهبهتأمینمالیاجرای»
طرح

معاون امــالک آستان قــدس رضــوی نیز 
با اشــاره به شرایط و ارکــان اصلی طرح 
ــوی گفت:  پــیــرامــونــی حـــرم مــطــهــر رضــ
بــرای زائــران و مجاوران،  ــارت  تسهیل زی
ایجاد فضای مناسب برای زائــران و امر 
زیــارت، ضرورت افزایش مشارکت مردم 
در ایــن طــرح و رعــایــت حــقــوق مـــردم و 

سرمایه گذاران از ارکان این طرح است.
منابع  تأمین  ــزود:  افـ حقیقی  مرتضی 
مالی برای اجرای این طرح با راهکارهای 
مــشــخــص بــایــد مــــورد تــوجــه بــاشــد و 
در  مـــردم  مشارکت  عملی  راهــکــارهــای 

طرح هر چه سریع تر مشخص شود.

ویژگیهایخاصطرحجدید»
پیرامون  بــافــت  تفصیلی  طــرح  مــشــاور 
نــیــز در خصوص  ــوی  ــرم مــطــهــر رضــ حـ
تحقق پذیری  گفت:  طــرح  تحقق پذیری 
بــاال از ویــژگــی هــای ایــن طــرح اســت و با 
تحقق پذیری  بر  عــالوه  هزینه ها  کاهش 
ایــن طرح  نیز در  بــاال، مشارکت مردمی 

افزایش می یابد.
ــزود: در طــرح قبلی باید  افـ جــواد خدایی 
3هـــزار و ٣٦٠ پــالک در مــحــدوده اطــراف 
حرم رضوی با ١٥ هزار میلیارد تومان هزینه 
تملک می شد امــا در طــرح جدید هزینه 
تملک به شدت کاهش و تعداد تملک ها 
به ٢٥٠ مورد با هزار میلیارد تومان هزینه 
ــت.وی گــفــت: در ایــن  ــ کــاهــش یــافــتــه اسـ
طرح سرانه خدماتی نسبت به طرح های 
همه  در  و  اســت  یافته  افــزایــش  گذشته 
اطــراف  محدوده  در  خدماتی  کاربری های 
حرم و همچنین در الیه های بعدی افزایش 

سرانه داریم.
با تصویب طــرح تفصیلی  کــرد:  بیان  وی 
بیش  رضــوی  مطهر  حــرم  پیرامون  بافت 
از 3هــزار پالک از تملک اجباری خــارج و 
نوسازی پالک های باقیمانده بر پایه ضوابط 
تسهیل کننده طرح جدید و توسط مردم و 
افزایش  می شود.همچنین  انجام  ساکنان 
سهم اماکن اقامتی متناسب با گروه های 
افــزایــش سرانه فضای  ــدی،  مختلف درآمـ
سبز و سایر کاربری های خدماتی نسبت 
به گذشته و احیای ساختارهای فرهنگی، 
اجتماعی و تاریخی بافت از مهم ترین نتایج 

طرح مصوب است.
حفظ حریم های منظری، حفظ مساجد و 
حسینیه ها و عناصر هویتی، ارائه ضوابط 
ویژه برای آثار ملموس و ناملموس فرهنگی 
نیز  و  تشرف  محور  احیای ٢٧  هویتی،  و 
از  تاریخی  گذرهای  سایر  به  رونق  بخشی 
است.خدایی  طــرح  ایــن  ویژگی های  دیگر 
گفت: در طرح گذشته متراژ تک پالک هایی 
که امکان نوسازی داشت ٢٥٠ مترمربع بود 
در حالی که ٨٠ درصــد پالک های منطقه 
کمتر از ٢٠٠ مترمربع وسعت دارد که در 
مترمربع  به ١٥٠  این ضابطه  طرح جدید 
کاهش یافته است. حداکثر ارتفاع نیز برای 
ساخت و سازها در این بافت ٢٣متر است.
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تفحص  تــازه  خلبان  پیکر شهید  امــروز  سرورهادیان: 
در حرم  طــواف  بــرای  بیک محمدی«  »بیرجند  شــده 

مطهر رضوی تشییع خواهد شد.
بیرجند  مطهرشهید  پیکر  خــبــرنــگــارمــا  ــزارش  ــ گ ــه   ب
بیک محمدی از خلبانان شجاع نیروی هوایی ارتش 
که به تازگی در خاک عراق کشف و شناسایی شد امروز 
طی مراسمی پس از نماز ظهر و عصر در حرم مطهر 
وداع  مراسم  برگزاری  از  و پس  طواف  ثامن الحجج)ع( 
با پیکر این شهید برای تدفین به زادگاهش در تهران 

اعزام می شود. 
کمیته  فرمانده  بــاقــرزاده،  پاسدارمحمد  سردارسرتیپ 
در  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  مفقودین  جست وجوی 
مراسمی که امیر سرتیپ نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی 
ارتش و تعدادی از مسئوالن و پیشکسوتان این نیرو در 
منزل شهید »بیرجند بیک محمدی« حضور داشتند، 
این  مطهر  پیکر  کشف  خبر  تلفنی،  مکالمه  یک  در 

شهید سرافراز را به خانواده معظم این شهید واالمقام 
بیرجند  خلبان شهید  ذکــراســت  بــه  الزم  داد.   اطــالع 
بیک محمدی در 1۵ اسفند 13۲۶ در تهران متولد شد 
و پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی، متوسطه و گرفتن 
دیپلم طبیعی در یکم آبان 134۸ در تهران به استخدام 

آموزشگاه همافری نیروی هوایی درآمد.

این شهید واالمقام دوره هــای تخصصی وسایل زمینی 
هواپیمای اف4 را در ایــران و آمریکا گذراند وازآنجا که 
عالقه وافری به خلبانی داشت تغییر رشته داده و پس 
از موفقیت در آزمون های مربوط، به استخدام دانشکده 

خلبانی نیروی هوایی درآمد.
با پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران و آغاز جنگ 
پایگاه وحدتی  به عنوان خلبان اف۵ در  تحمیلی، وی 
ــران اســالمــی در عملیات های  ــول بـــرای دفـــاع از ایـ دزفـ

مختلف حضور داشت.
این خلبان شجاع در ۶خرداد سال ۶۷ در مأموریت 
پشتیبانی سطحی از نیروهای زمینی و انهدام اهداف 
مــورد  دریــاچــه ماهی  ــراز  ف بــر  تعیین شــده،  از پیش 
هدف موشک قرار گرفت و از آن تاریخ هیچ اطالعی 
از وضعیت خلبان بیک محمدی بدست نیامد و به 
قرار  خلبان  شهدای  فهرست  در  جاویداالثر  عنوان 

گرفت.

شناسایی پیکر پاک »شهید خلبان بیک محمدی« پس از 32 سال
عشقستانعشقستان
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ــان  ــروای فــرمــان عـــنـــوان  ــمــریــن کــردن –  ت  .1
اســتــخــوان ســاز-  عنصر   .۲ بــاســتــان  روم 
اســپــانــیــا  در  شـــهـــری   – ــرائــت جــســتــن  ب
ــاد  ــ ی  – ــردن  ــ ــ ــاول ک ــ ــ ــپ ــ چــ ســــــــــــواره-   .3 
البرز-  استان  مركز  تـــازی-  نفی  حــرف   .4
ــان بــیــهــوده   طــــول ســـن آدمـــــی – ســخــن
۵. حریف و همرزم – کویری در کشورمان – 
پس ندادنی خسیس ۶. قورباغه – سرازیری 
در ساحل جنوبی  بندری   .۷ برشمردن   –
پــرش   – همیشه   – کــریــمــه  شــبــه جــزیــره 
نوا  و  ادبــی – صــدا  از مکاتب  مــفــرد-   .۸ 
اســرار  محرم   – ستاره   - برنج  شلتوک   .۹ 
بی نیازی جستن – شترعرب – عضو   .10
منفی– شهری صنعتی  عــدد   .11 صــورت 
1۲. ضــرب- خریدن-  غمگین  آلــمــان-  در 
شهرهاست و جمع مدینه – دیــروز تازی 
13. سراینده »کمدی الهی« – این پول را 
شکل   .14 لحظات  خرج كنید–  سوئد  در 
ــورت – شــــرق- عــبــادتــگــاه تــرســایــان   و صــ

1۵. نام سابق كشور ماداگاسكار- از مصالح 
ساختمانی فلزی

فــرانــســه که  ــادشــاه  پ فــریــب –  و  1. حیله 
و  غصه   .۲ اعــدام شــد  انقالبیون  به وسیله 
انــدوه – بــرادر شیرازی– تحف 3. از انواع 
از  نهی   – دخــتــرانــه  ــام  ن  – پیونددرختان 
خــروار  نمونه  تــردیــد-  و  شــک   .4 نالیدن 
اســـــت– درخـــــت تــســبــیــح – حـــرفـــی در 
الــفــبــای یــونــانــی ۵. کــفــش ســتــور– نوعی 
قایق مسابقه ای – به سوی خدا برگشتن 
۶. افول خورشید – متضاد چاقی – کتف 
ــازرگــان - »خــانــم« شلخته-   ب و شــانــه ۷. 
تصویرگر ۸. مادر باران- مدعیالعموم – فلز 
مهم  مسائل  حیران-   – چراگاه   .۹  چهره 
10. عدد دایــره– التماس کننده – محله ای 
آوازه خــــوان سحری-  تــهــران 11.  اســت در 

 – شباهت  پسوند   .1۲ چه کسی؟   – خداست  حبیب 
دیهیم- نمک خوراکی – »گالری« بی سروته 13. پرنده 
ایرانی  برای دختران  است  نامی  این هم   – ربیع   مقلد- 
14. خراب و بایر- ماه قمری – شن نرم 1۵. سیستم اعالم 
تغییرمسیر در رانندگی- از كشورهای به وجودآمده پس از 

فروپاشی شوروی سابق

  افقی

  عمودی

درخشش نیشابوری ها در جشنواره 
روستاها و عشایر دوستدار کتاب 

احمدآباد  و  بشرآباد  بــرزنــون،  روســتــای  سه  نیشابور: 
شهرستان نیشابور توانستند جواز ورود به مرحله نهایی 
و عشایر دوستدار کتاب  هفتمین جشنواره روستاها 

ایران را کسب کنند.
هیئت  داوران این جشنواره در مرحله اول 113 روستا و 
منطقه عشایری را برای داوری در مرحله دوم انتخاب 
کردند و در ادامــه ۵۵ روستا و منطقه عشایری از ۲0 
برگزیدگان  عنوان  به   شاخصه ها  اســاس  بر  را  استان 
مرحله دوم این جشنواره انتخاب و به دبیرخانه جشنواره 
برای داوری نهایی معرفی کردند که سه روستای برزنون، 
بشرآباد و احمدآباد شهرستان نیشابور در جمع این 
روستاهای برگزیده قرار دارند.در مرحله نهایی جشنواره 
روستاها و عشایر دوستدار کتاب 10 روستا به عنوان 
روستاهای برگزیده دوستدار کتاب و 1۵ روستا نیز به 
عنوان روستاهای شایسته تقدیر و یک روستا به عنوان 

برگزیده استمرار انتخاب خواهند شد.
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