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اراضـــی  هکتار  هـــزار   ۳۴۴ شمالی  خــراســان 
کشاورزی دارد که حدود ۳۰۰ هزار هکتار از این 
اراضی زیر کشت ۳۳ محصول زراعی و مابقی 
نیز زیر کشت ۲۶ نوع محصول باغی قرار دارد و 
ساالنه حدود ۱.۵ میلیون تن محصول زراعی و 
باغی در این استان برداشت می شود که ارزش 

اقتصادی در سال به بیش ...

ــوی گفت:  ــان رضـ ــراسـ ــاد دیـــه خـ ــیــس ســت رئ
مبارک  مــاه  در  غیرعمد  جــرایــم  ۱۶۳زنـــدانـــی 
رمضان و با همراهی شهرداری در ۱۶۳ محله 
غفاریان طوسی  مــی شــونــد.جــواد  آزاد  مشهد 
در خصوص اجرای پویش هر محله مهربانی 
به باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه 

امسال امکان برگزاری ... .......صفحه 3 .......صفحه 2 

گوشت قرمز در مسیر گرانی!
 مدیر عامل شرکت آبفا 

با اشاره به کاهش 6۵ درصدی بارندگی ها:

 امیدواریم کار
  به جیره بندی آب 

در مشهد نرسد

هشدار رئیس اتاق بازرگانی 

احتمال بروز بحران در 
بازار گندم و قاچاق آن 

جدی گرفته شود

 تعطیلی بانک ها
 الزمه تعطیلی بازار

اجــرای  نــظــارتــی،  و  بهداشتی  متولیان  اعـــام  اســـاس  بــر 
محدودیت های کرونایی در بیشتر شهرها و ازجمله مشهد 
مانند دوره پیش نیست و شاهد فعالیت گروه های مختلف 
مشاغلی هستیم که براساس دستورالعمل ها باید در این 

روزها تعطیل باشند...

.......صفحه 2 

.......همین صفحه

.......صفحه 4 

دردیدارمدیرعاملمؤسسهفرهنگی
قدسباامرایارتشمطرحشد

ارتش، نماد 
خودباوری

سیگنالهایخطرناکبهگوشمیرسد

.......صفحه 3 

مدیر عامل شرکت آب و فاضاب مشهد گفت: بر اساس آمارهای 
موجود در ۲۳ روز گذشته از فروردین سال جاری تقریباً افزایش 
قابل توجهی در مصرف آب در مشهد وجود داشته است.حسین 
اسماعیلیان در گفت وگو با ایسنا در خصوص شرایط تأمین آب 
شرب مشهد در تابستان امسال با توجه به کاهش بارندگی ها 

اظهار کرد: متأسفانه در سال جاری وضعیت ...

یادداشتیادداشت
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پیام  خمینی)ره(  امــام   ،۱۳۵8 فــروردیــن  بیست وششم 
مهمی خطاب به مردم انقابی و ارتش صادر نمودند. 

این پیام پنج بند اصلی داشت. سرفصل و شروع آن که 
مهم ترین نکته نیز در آن مستتر بود به این شکل به 
گوش ملت انقابی رسید. »با اهدای سام و سپاس از 
مجاهدات خستگی ناپذیر شما ملت شجاع که اهداف 
دست  و  رساندید  پیروزی  آستانه  تا  را  اســام  مقدس 
خیانتگران داخلی و خارجی را با خواست خدای بزرگ 
قطع کردید، الزم است به تذکرات زیر توجه نمایید: روز 
چهارشنبه ۲9 فروردین روز ارتش اعام می شود. ارتش 
محترم در این روز در شهرستان های بزرگ با ساز و برگ 
به رژه بپردازند و پشتیبانی خود را از جمهوری اسامی 
ایــران و حضور خود را برای فداکاری در  و ملت بزرگ 
راه استقال و حفظ مرزهای کشور اعام نمایند«. این 

.......صفحه 4 گوشه ای از پیام جاودانه رهبر ...

 رئیس بخش عفونی بیمارستان امام رضا)ع( مشهد 
از تکمیل شدن  افزایش بیماران کرونا  با اشــاره به 

ظرفیت اورژانس کرونای این بیمارستان خبر داد.
تعداد  گفت:  ایسنا  با  گفت وگو  در  خداشاهی  رزیتا 
بیماران روزانه بیمارستان امام رضا)ع( بسیار زیاد شده 
افزایش  نیز  اینکه تخت های بخش ها  باوجود  است. 
یافته ولی ظرفیت اورژانس کرونای بیمارستان تکمیل 

است.
تعداد  اینکه سعی می کنیم  با  داد: حتی  ادامــه  وی 
اکسیژن  که  بیمارانی  به  و  باشد  بــاال  هم  ترخیص 
در  و  کنند  تهیه  دارو  می گوییم  بــاالســت  خونشان 
خانه استراحت کنند، ولی با این حال هرروز تعداد 
کووید  اورژانـــس  بخش  و  می شود  بیشتر  بستری ها 
بیمارستان امام رضا)ع( در حال حاضر پذیرش ندارد.
رئیس بخش عفونی بیمارستان امام رضا)ع( مشهد 
در خصوص تعداد بستری های بیماران کرونایی بیان 
کرد: حدود ۶۰ بیمار در بخش آی سی یو و حدود ۱۷۰ 
بیمار در بخش های این بیمارستان بستری هستند.
خداشاهی با اشاره به افزایش ابتای کرونا بین جوانان 

گــروه در خطر  ــراد سالمند همیشه  اف کــرد:  تصریح 
آن ها  تعداد  که  بگوییم  نمی خواهیم  یعنی  بوده اند؛ 
بیشتر یا کمتر شده است چون افراد سالمند همیشه 
با هر بیماری  جزو گروه آسیب پذیر هستند، ولی در 
بــدون بیماری   افــراد جــوان  حــال حاضر تعداد فوتی 

زمینه ای بسیار زیاد شده است.

 بیمارستان های خراسان شمالی»
 در وضعیت بحرانی 

رئــیــس دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی خـــراســـان شمالی 
کرونا،  به  مبتایان  آمــار  افزایش  علت  به  گفت:  هم 
بیمارستان های استان در حالت بحرانی قرار گرفتند 
و به منظور پذیرش بیماران کرونایی و ارائه خدمات 
درمانی بهتر، ظرفیت تخت ها افزایش داده شد.دکتر 
هفته ای  هفته،  ایــن  اظــهــارکــرد:  هاشمی  سیداحمد 
از  ــود.وی  ب نیز سخت تر خواهد  بعد  و هفته  سخت 
راه انــدازی یک مرکز سرپایی برای بیماران خبر داد و 
بیمارانی که ضرورتی به بستری  این مرکز  گفت: در 

ندارند به صورت سرپایی درمان می شوند.

ایــران با اشــاره به حاشیه های  اتاق بازرگانی  رئیس 
در  کــشــور،  آبــی  وضعیت  و  گندم  تضمینی  خرید 
ــازار گــنــدم و  ــ ــروز بــحــران در ب خــصــوص احــتــمــال بـ
و  بــازار سیاه  آن و شکل گیری  به  وابسته  تولیدات 

قاچاق هشدار داد.
بازرگانی صنایع،  اتاق  ایران، رئیس  اتاق  به گزارش 
معادن و کشاورزی ایــران با اشــاره به وضعیت آبی 
کشور و خشکسالی پیش رو گفت: به نظر می رسد 
بـــروز خشکسالی در  احــتــمــال  و  کــم آبــی  مــوضــوع 
و  متولی  دستگاه های  جانب  از  هنوز  جــاری،  سال 
بخش های اثرگذار جدی تلقی نشده و به مثابه دیگر 
امور، باید در این بحث نیز به مرز بحران برسیم تا 
برای آن  و  یافته  اولویت  امر  برای متولیان  موضوع 

چاره جویی صورت بگیرد.
غامحسین شافعی در نشست شورای گفت وگوی 
دولــت و بخش خصوصی خراسان رضــوی، عنوان 
از استاندار خراسان رضــوی تقاضا داریــم در  کــرد: 
با مأمور کردن  اقــدامــی صــورت دهــد و  ایــن رابطه 
با  مقابله  راهکارهای  بررسی  به  گفت وگو  شــورای 

پدیده خشکسالی در استان، نظرات و پیشنهادهای 
متولیان امر و نخبگان این حوزه را دریافت و ارائه 

کند.
تولیدات  بــر  خشکسالی  اثـــرات  از  ادامـــه  در  وی 
و  آورد  میان  به  گندم سخن  ــژه  وی به   و  کــشــاورزی 
توضیح داد: در خصوص نرخ تضمینی خرید گندم 
از کشاورزان متأسفانه با شرایط ناگواری مواجه ایم. 
بهای اولیه ای که دولت در سال گذشته تعیین کرد، 
نرخ ها  در  تغییراتی  اینکه  وجود  با  و  نبود  مناسب 

اعمال شد هنوز نرخ مذکور عادالنه نیست.

شافعی ادامه داد: اگر این تجربه دوباره تکرار شود 
و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت 
عادالنه ای اعام نشود، همین مقدار تولید کم که 
نیازها  تأمین کننده  کم آبی سال جاری،  به  واسطه 
نخواهد بود؛ یا از مرزها خارج می شود و یا برای آن 

بازار سیاهی شکل می گیرد. 
نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماه های آینده 
کشورها  دیــگــر  از  را  محصول  بــاالتــری  قیمت  بــا 

خریداری و وارد کند.
به  ــاره  اشـ بــا  اظــهــارات خــود  از  شافعی در بخشی 
آرد استان خراسان رضوی،  مشکات کارخانه های 
ظرفیت خالی آن ها و همچنین سرمایه گذاری هایی 
خوبی  ــازار  ب گفت:  هستند،  تهدید  معرض  در  که 
حــوزه  کشورهای  و  افغانستان  در  ایـــران  آرد  ــرای  ب
خلیج فارس فراهم است و از آنجایی  که کارخانه های 
آرد خراسان دارای ظرفیت خالی هستند، می توان با 
وارد کردن بخشی از گندم مورد نیاز این کارخانه ها، 
آرد تولیدی را به این کشورها صادر کرد و بهره وری 

اقتصادی را رقم زد.

هشدارمعاونبهداشتدانشکدهعلومپزشکینیشابور:

 مراقب ابتالي کودکان 
به کروناي جهش یافته باشیم

پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشت  مــعــاون  نیشابور:
نیشابور از خطر گسترش و شیوع کرونای جهش یافته 

در کودکان هشدار داد.
کرونای  تفاوت  کــرد:  اظهار  تقی آبادی  عصمت  دکتر 
جهش یافته در قــدرت و سرایت انتقال بیماری است 
که چهار برابر بیشتر همراه با بروز عائم شدید و حادتر 
است و برخاف کرونای قبلی، تمام گروه های سنی و 

حتی کودکان را نیز درگیر می کند.
وی افــزود: ویــروس کرونای جدید برخاف بــاور عموم 
مــردم، افزایش قابل توجهی در مبتا کــردن اطفال و 
کودکان زیر ۱۴سال دارد به گونه ای که روز شنبه بیست و 
هشتم فروردین هفت کودک در مرکز آموزشی، پژوهشی 

و درمانی حکیم بستری شده اند.
از  نیشابور  در  قرمز  آغــاز وضعیت  به  اشــاره  با  وی 
هجدهم فروردین خاطرنشان کرد: در اسفند سال 
فروردین  در  و  ۱۰۰تــســت  روزانـــه  میانگین  گذشته 
سال جاری این تعداد به میانگین روزانه ۲8۵تست 
رسیده است که این میزان نشان می دهد میانگین 
تست های مثبت از ۲۰درصد به باالی ۴۰ درصد در 

بیماران سرپایی افزایش یافته است.

تکمیل ظرفیت اورژانس بیمارستان امام رضا)ع( 
مشهد تا وضعیت بحرانی خراسان شمالی

هشداررئیساتاقبازرگانی

احتمال بروز بحران در بازار گندم و قاچاق آن جدی گرفته شود

      صفحه 1 خراسان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی 
شماره 139960306013002196 مورخ 1399/11/16 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حس��ین حس��نی ش��هری فرزند علی در شش��دانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر بنا به 
مساحت 597/14 مترمربع از پالک شماره 1200 فرعی از 3- اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 
ش��ده مع الواس��طه از آقای احمد ملکی شهری مالک رسمی محرز گردیده اس��ت، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ1400126
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/16                                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/31

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهری

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 و برابر رأی 
ش��ماره 139960306013002194 مورخ 1399/11/16 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا س��بحانلوی رش��تخوار فرزند حسین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 229/05 
مترمربع از پالک شماره 1146 فرعی از 3- اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از 
آقای محمدرضا محمودی مالک رس��می محرز گردیده اس��ت، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها 
منتش��ر و در روس��تاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید 

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.1400634
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/31                                                                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/15

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سید ضیاءالدین مهدوی شهری

,ع
14
00
63
9

دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی ترب��ت حیدریه در نظ��ر دارد کاالهای خود به 
ش��رح جدول ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(  به صورت 
الکترونیک��ی به فروش برس��اند . الزم ب��ه ذکر برگزاری مزای��ده صرفا از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت می باش��د و کلیه مراحل فرآیند مزایده ش��امل خرید و دریافت اس��ناد مزایده 
)در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده )ودیعه(، ارس��ال پیش��نهاد 
قیمت ، بازگش��ایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بس��تر سامانه از این 
طریق امکان پذیر می باش��د. پیش��نهاد می گردد با توجه به تنوع کاال های مطرح ش��ده در مزایده 
قب��ل از ارائه پیش��نهاد از اقالم موض��وع مزایده بازدید به عمل آورید . عالقمندان به ش��رکت در 
مزایده می بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با ش��ماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر استانها، در سایت س��امانه ) www.setadiran.ir( بخش" ثبت 
نام/پروفایل مزایده گر"موجود است .

مبلغ ودیعهشماره مزایدهشرحردیف

1
فروش یک دستگاه موسو به شماره پالک 

5991000004688000001110/000/000 الف12  ایران 12

2
فروش یک دستگاه موسو به شماره پالک 613 

1000004688000002120/000/000الف 12 ایران 12

زمان انتشار در سایت : )ساعت8 صبح  1400/02/01 (  
تاریخ بازدید:  ) 1400/02/04 الی  1400/02/11( 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : )1400/02/11 ساعت 19(
زمان بازگشایی : ) ساعت 10 صبح 1400/02/12(          زمان اعالم به برنده : )1400/02/13(

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

ش�رکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام 
امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی س�اختمان های اداری و انبارهای س�ازمانی خود را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد ش�رایط و در بس�تر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( اقدام 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد ، بازگشایی نرخ های پیشنهادی و 
..."از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www. setadiran. irانجام خواهد شد و 
الزم است شرکت کنندگان در مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی )توکن( را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
1. ش�ماره فراخ�وان و تاری�خ انتش�ار آگهی مناقص�ه در س�امانه: 2000001566000002 روز س�ه ش�نبه مورخ 

1400/01/31
2. نام و نشانی برگزار کننده مناقصه: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی به آدرس مشهد 

- میدان فردوسی  ابتدای بلوار شهید صادقی 
3. هزینه خرید اس�ناد مزایده: مبلغ 500.000 ریال می باش�د که از درگاه بانکی موجود درس�امانه ستاد انجام 

می گیرد.
4. مهلت زمانی دریافت اس�ناد مناقصه از سامانه: از روز سه ش�نبه مورخ 1400/01/31 لغایت ساعت 19:00 روز 

پنجشنبه مورخ1400/02/09
5. آخرین مهلت ارائه نرخ پیشنهادی – بارگذاری در سامانه:تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 1400/02/20

6. تاریخ گشایش پیشنهادها: روز سه شنبه مورخ 1400/02/21 ساعت 09:00 در سالن جلسات استان می باشد.
7. مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار: مبلغ 1.174.000.000 ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش 
واریزی به شماره حساب شبای IR 870100004001039706374385نزد بانک مرکزی از طریق دستور پرداخت 

ساتنا با شناسه واریز 30 رقمی 994263500100000000000000000060قابل ارائه می باشد.
8. آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
)پاکت الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه، می بایستی به صورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا 
پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/02/20 به دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزار کننده مزایده در آدرس 

فوق  الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 37269063-051 به آدرس اینترنتی 
شرکت www.assc.ir و همچنین پشتیبانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره 1456 ویا به 

آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets..mporg..ir نیز مراجعه فرمائید.
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی
نوبت اول- تاریخ انتشار: 1400/01/31- شماره : 55/34/00/340 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
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قدسگزارشمیدهد

خسارت 620 میلیارد ریالی خشکسالی به دیمزارهای خراسان شمالی 
اراضــی  هکتار  هــزار  خراسان شمالی ۳۴۴ 
کشاورزی دارد که حدود ۳۰۰ هزار هکتار از 
این اراضــی زیر کشت ۳۳ محصول زراعی 
و مابقی نیز زیــر کشت ۲۶ نــوع محصول 
باغی قرار دارد و ساالنه حدود ۱.۵ میلیون 
تن محصول زراعــی و باغی در این استان 
برداشت می شود که ارزش اقتصادی در سال 

به بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال می رسد.
از ســوی دیــگــر بــراســاس گـــزارش ســازمــان 
هــواشــنــاســی خـــراســـان شــمــالــی و جهاد 
سال  در  بارندگی  میزان  استان  کشاورزی 
زراعی جاری ۵۴ درصد کاهش داشته است.

بنا بر اعالم سازمان جهاد کشاورزی استان 
در بخش دیمزاری ۳۸ هزار هکتار از اراضی 
استان زیر کشت غالت شامل جو و گندم 
موسوم به کشت پاییزه رفته است که ۳۰ 
درصد از کل اراضی دیمزار استان را شامل 
مــی شــود کــه بــه طــور کامل از بین رفــت و 
مــورد در  خسارت سرانگشتی همین یک 
حوزه کشاورزی به ۶۲۰ میلیارد ریال می رسد 
این  تولید  عملکرد  مــی شــود  پیش بینی  و 
محصوالت کاهش چشم گیری داشته باشد.

خسارت 620 میلیارد ریالی»
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
ایرنا  خبرنگار  بــا  گــفــت وگــو  در  شمالی 
می گوید: در سال زراعی جاری ۱۸۶ هزار 
هکتار از اراضی کشاورزی خراسان شمالی 
زیــر کشت گندم و جــو آبــی و دیــم قــرار 
گرفت که ۱۱۸ هزار هکتار از این اراضی را 
دیمزارهای گندم و جو تشکیل می دهند 
دیمزار  به  مربوط  بیشترین خسارت  که 

گندم است.
استان  گندم  دیمزارهای  یوسفی  عبدهللا 
 را حــدود ۹۸ هــزار هکتار و جــو را حــدود 
اظهار  و  می کند  عــنــوان  هکتار  هـــزار   ۲۰
مــی دارد: با احتساب قیمت گندم حدود 
۶۲۰ میلیارد ریال به کشاورزان دیم کار گندم 

و جو خراسان شمالی خسارت وارد شد.
وی می افزاید: عالوه بر کشترازهایی که بر 
ــاران از بین رفــت، بخش  اثــر نبود بــارش ب
خوبی  سبز  دیــمــزارهــا سطح  از  دیــگــری 

ــرای ادامـــه رشد  دارد که ب
و  نیاز دارد  بـــاران  بــه   گیاه 
ــاورزان  ــ ــشـ ــ ــم ایـــنـــک کـ هــ
بــــرای ادامـــــه رویــــش ایــن 
بارش  منتظر  محصوالت 

باران هستند.
یوسفی اظــهــار امــیــدواری 
می کند و می گوید: اگر در 
روزهــای آینده بــارش باران 
داشـــتـــه بــاشــیــم و دمـــای 
هـــوا نــیــز مــتــعــادل باشد 
دیمزارهایی که تا حدودی 

از رشد مناسبی برخوردار بوده است به دانه 
خواهد نشست و در صــورت نبود بارش 
احتمال افزایش سطح خسارت های ناشی 
از خشکسالی در دیمزارهای گندم و جو 

وجود دارد.

کاهش 41 درصدی ورودی آب سدها»
خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
شمالی نیز از کاهش شدید منابع آب استان 
به خبرگزاری ایرنا خبر می دهد و می گوید: 
ورودی آب به سدهای این استان در هفت 
مــاه گذشته از ســال آبــی جــاری نسبت به 
مدت مشابه در سال آبی قبلی، ۴۱ درصد 

کاهش یافته است.
سیدعقیل مرتضوی اظهار 
مـــــی دارد: در مـــدت زمــان 
گذشته از سال آبی جاری 
تنها ۵۲ میلیون مترمکعب 
سدهای  مخازن  وارد  آب 
استان شده و اکنون نیمی 
از ظرفیت سدهای خراسان 

شمالی خالی است.
وی علت کاهش آب ورودی 
به مخازن سدهای خراسان 
شدید  کــاهــش  را  شمالی 
بارندگی در استان ذکر و تصریح می کند: 
مقدار بارندگی سال آبی جاری در مقایسه با 
زمان مشابه سال آبی پیش از آن ۵۴ درصد 
و در مقایسه با میانگین دوره درازمدت ۱۰ 

ساله، ۴۲ درصد کاهش یافته است.

حضور غیرمجاز دامداران در مراتع»
فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت 
مــحــیــط  زیــســت خـــراســـان شــمــالــی نیز 
ــا مــی گــویــد:  ــا خــبــرنــگــار م در گــفــت وگــو ب
خشکسالی و کاهش بارندگی سبب شده 
است حضور غیرمجاز دامداران در مراتع و 

مناطق حفاظت  شده استان بیشتر شود.

در  اینکه  بیان  با  محمدحسین صالحی 
یک هفته اخیر شاهد هجوم دامــداران به 
مراتع در مناطق تحت مدیریت حفاظت 
محیط  زیست در »قرخود«، »سالوک« و 
حضور  می افزاید:  هستیم  »میاندشت« 
دام در این فصل سبب خسارت و ضربه 
به پوشش گیاهی است و تهدید برای مراتع 

محسوب می شود.

کاهش 54 درصدی بارندگی ها»
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان 
شمالی نیز با اشاره به وضعیت بارندگی ها 
در استان می گوید: میزان بارندگی در استان 
از ابتدای سال آبی جاری )مهر ۹۹( تا ۲۰ 
فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۵۴ درصــد کاهش یافت به 
طوری که در این مدت صرفاً ۹۴.۱ درصد 
باران در ایستگاه های باران سنجی استان به 

ثبت رسید.
مــهــری  هــاشــمــی دویــــن مـــی افـــزایـــد: بر 
اساس پیش بینی ها تا دو هفته دیگر هم 
بارش خوب و قابل مالحظه ای نخواهیم 
میزان  می شود  پیش بینی  ولــی  داشــت، 
بارش باران اردیبهشت ماه در این استان 

به حد نرمال برسد.

نمایش »دایک« از خراسان شمالی 
در جشنواره بین المللی روسیه 

خوش درخشید
نمایش »دایک« از خراسان شمالی در چهارمین جشنواره 
بین المللی تئاتر جینجرفست در بخش های تصویرسازی و 

بازیگری زن به عنوان برگزیده معرفی شد.
ابوالحسن حیدری، معاون امور هنری و سینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی گفت: نمایش »دایک« به 
نویسندگی هیوا ربانی، کارگردانی حامد عالمی پور و کاری 
از گروه تئاتر هنر بجنورد به عنوان نماینده کشور ایران 
در چهارمین جشنواره بین المللی جینجر روسیه خوش 

درخشید.
وی افزود: عنوان اثر برگزیده در بخش تصویرسازی به حامد 
عالمی پور و در بخش بازیگری زن به راضیه بدرانلویی رسید.
به گزارش روابط عمومی این اداره کل، وی گفت: سعیدآقایی، 
امیر تقی پور، راضیه بدرانلویی، حامد عالمی پور، هیوا ربانی، 
احمد قدوسی، سیدعلی محمدی و فاطمه وثوقی نیا از عوامل 

اجرایی این اثر نمایشی در این جشنواره بودند.
چهارمین دوره این جشنواره از ۹ تا ۱۴ آوریل در شهر توال 
روسیه برگزار شد و با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

برگزیده  عــنــوان  دایـــک  نمایش  تــاکــنــون  اســـت؛  گفتنی 
جشنواره های جوی فست اوکراین، کوئینتای یونان، بخش 
دفاع مقدس جشنواره فجر و جشنواره بین المللی تئاتر فتح 

خرمشهر را در کارنامه خود دارد.

الیروبی و بازگشایی مسیل های 
دشت رسول آباد در تربت جام 

بازگشایی  و  الیروبی  از  تربت جام  آب  منابع  امــور  مدیر 
مسیل های دشت رسول آباد در این شهرستان خبر داد و 
گفت: الیروبی به طول ۱.۵ کیلومتر، ساخت ۲هزار و ۵۰۰ 
متر خاکریز حفاظتی و بازگشایی یک هکتار از مسیل اصلی 
رسول آباد که در غرب شهر تربت جام قرار دارد توسط این 

امور انجام شد.
به گزارش خبرنگار قدس، یوسف اختری اظهار کرد: سیالبی 
که پاییز ۹۸ وارد بیمارستان سجادیه و بخشی از شهر شد 
گرچه بر اثر یک اتفاق و خارج از وظایف این دستگاه بود اما 
به طور جدی مورد توجه این امور و کارگروه سیل شهرستان 
قرار گرفت تا امکان ورود مجدد سیالب به شهر در صورت 
بارش به حداقل برسد.وی ادامه داد: در سال گذشته پس از 
بررسی کامل میدانی منطقه، شناسایی گلوگاه ها و تخلفات 
توسط واحد مهندسی رودخانه این امور بالفاصله اقدام های 

الزم در دستور کار قرار گرفت. 

مدیرعاملشرکتآبفا
بااشارهبهکاهش۶۵درصدیبارندگیها:

 امیدواریم کار به جیره بندی آب 
در مشهد نرسد

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت: بر اساس 
آمارهای موجود در ۲۳ روز گذشته از فروردین سال جاری 
تقریباً افزایش قابل توجهی در مصرف آب در مشهد وجود 
داشته است.حسین اسماعیلیان در گفت وگو با ایسنا در 
خصوص شرایط تأمین آب شرب مشهد در تابستان امسال 
با توجه به کاهش بارندگی ها اظهار کرد: متأسفانه در سال 
جاری وضعیت بارندگی ها کاهش داشته و وضعیت آب 
مشهد شرایط خاصی دارد و این شرایط در چند سال گذشته 
کم سابقه بوده است.وی افزود: بر اساس آمارها متوسط 
بارندگی خراسان رضوی تاکنون ۸۲ میلیمتر بوده و میانگین 
بارندگی در شهر مشهد با ۷۷ میلیمتر پایین تر از استان بوده 
است. این مقدار تقریباً حدود یک سوم بارندگی های سال 

گذشته و ۶۵ درصد کمتر از سال گذشته بوده است.
اسماعیلیان خاطرنشان کرد: همچنین میزان بارندگی ها در 
خراسان رضوی ۶۳ درصد نسبت به سال گذشته و ۴۳ درصد 
نسبت به دوره آماری بلندمدت کمتر بوده است، با وجود 
این مشهد در میزان بارندگی ها وضعیت حادتری نسبت به 
متوسط استان دارد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر ذخایر سدهای تأمین کننده 
آب مشهد روند کاهشی را نسبت به سال گذشته نشان 
می دهد و شاهد کاهش ۲۰ الی ۳۰ درصدی میانگین ذخیره 
آب در سدهای دوستی، ارداک و طرق هستیم. بخشی از آب 
مشهد نیز از طریق دو قنات تأمین می شوند اما آب موجود 

در آن ها نیز کاهش ۶۵ درصدی را نشان می دهد. 

 سال آبی جاری 
تنها 52 میلیون 

مترمکعب آب وارد 
مخازن سدهای استان 
شده و اکنون نیمی از 

ظرفیت سدهای خراسان 
شمالی خالی است

بــرشبــرش

رنا
 ای

س
عک
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پ
/9
90
32
28

باربری نمونه امام رضا
تریلی، تک، خاور، کارگر

32136393-4
سلطانی 4232 249 0915

ط
/9
91
15
52

/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

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

ط
/9
91
21
20

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

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

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
01
97

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
81
37
50

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

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

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

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

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ج
/1
40
06
24

زمین فروشی یامعاوضه 
توس33 ، 420متربامجوزساخت 

امتیاز آب وبرق
 09159055218

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

ج
/9
90
28
35

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

پ
/9
90
33
17

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

ط
/9
90
06
79

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/9
90
41
88

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



خبرخبر خبرخبر

با همکاری شورای اجتماعی محالت رقم خواهد خورد

آزادی ۱۶۳زندانی جرایم غیرعمد 
در ماه رمضان

خــراســان رضــوی گفت: ۱۶۳زنــدانــی  دیــه  رئیس ستاد 
همراهی  با  و  رمضان  مبارک  مــاه  در  غیرعمد  جرایم 

شهرداری در ۱۶۳ محله مشهد آزاد می شوند.
هر  پویش  اجــرای  خصوص  در  غفاریان طوسی  جــواد 
محله مهربانی به باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به 
اینکه امسال امکان برگزاری جشن  های گلریزان برای 
از تمامی  ندارد،  زندانیان جرایم غیرعمد وجود  آزادی 
اداره هــا، سازمان ها، ارگان ها و به خصوص  شهرداری 
مشهد درخواست کمک کردیم تا در این پویش ما را 

همراهی کنند.
معاونت  با  مؤثری  جلسات  راستا  ایــن  در  افـــزود:  وی 
تا  شده  برگزار  مشهد  شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی 

بتوانیم این پویش را به بهترین شکل برگزار کنیم.
رئیس ستاد دیه خراسان رضوی با اشاره به همراهی 
اقــدام خیرخواهانه،  ایــن  خــوب شــهــرداری مشهد در 
ارگان ها و  ادامه داد: خوشبختانه در این راستا همه 
شهرداری مشهد و  ۱۶۳ محله مشهد به خوبی پای 
کار آمدند تا بتوانیم مناطق مورد نظر خود را شناسایی 

کنیم.
غفاریان طوسی بیان کرد: امید داریم در پایان ماه مبارک 
همکاری  با  که  باشیم  داشته  را  توفیق  ایــن  رمضان 
شورای اجتماعی محالت در هر محله یک آزادی رقم 
بزنیم و دست کم در این ایام ۱۶۳زندانی جرایم غیرعمد 

را به آغوش خانواده بازگردانیم.
وی تصریح کرد: برای آزادی هر زندانی سه رکن مورد 
نظر است؛ رکن نخست، جلب رضایت فرد شاکی است 
را  زندانی  یک  آزادی  زمینه  اقــدام  این  با  می تواند  که 
فراهم کند و همچنین می توان با کمک خیران زمینه 
آزادی یک زندانی را فراهم کرد و یا بخشی از مبلغ دیه 
را خانواده فرد زندانی تأمین می کنند که این رکن دوم 
محسوب می شود و رکن سوم هم تأمین مبلغ دیه با 

کمک محالت و در حد توان است.

فرمانده مرزبانی خبر داد

 کشف 2۶0 کیلوگرم موادمخدر
و چوب قاچاق در مرزهای 

خراسان رضوی

ــاع، فـــرمـــانـــده مـــرزبـــانـــی اســـتـــان  ــجــ ســـــــردار شــ
مــوادمــخــدر  مــقــادیــری  از کشف  خــراســان رضــوی 
گــزارش  داد.بـــه  خبر  استان  ایــن  مرزبانان  توسط 
خراسان رضوی  استان  مرزبانی  فرماندهی  قدس، 
در تشریح این خبر گفت: در راستای برخورد قاطع 
این فرماندهی  با قاچاقچیان موادمخدر، مرزبانان 
در سه عملیات جداگانه موفق شدند 2۶0 کیلوگرم 
را  حشیش  و  هروئين  تریاک،  نــوع  از  موادمخدر 

کشف کنند. 
از یک دستگاه  مواد  این  گفت: بخش عمده  وی 
هوشیاری  و  اطــالعــاتــی  ــراف  اشـ بــا  تریلی  ــودرو  خـ
توقیف خــودرو،  کــه ضمن  مــرزبــانــان کشف شــده 
تــحــویــل مــراجــع قــضــایــی  رانـــنـــده آن دســتــگــیــر و 
گــفــت: بحمدهللا  ــان  ــای پ در  شـــد.ســـردار شــجــاع 
و  است  حاکم  استان  مرزهای  در  مطلوبی  امنیت 
مرزبانان به احدی از قاچاقچیان اجازه عملی کردن 

نقشه های شومشان را نخواهند داد.

 کشف 2 تن چوب قاچاق »
در هنگ مرزی درگز

و  ایــســت  عملیات  یــک  ــرای  اجـ پــی  در  همچنین 
مرز  در  قــاچــاق  چــوب  سنگین  محموله  بــازرســی، 
کشف و توقیف شد.به گزارش قدس؛ سردار مجيد 
شجاع، فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی در 
بازرسی های  و  ايست  اين خبر گفت: طی  تشريح 
انــجــام گشت های مـــرزی، مــرزبــانــان اين  مـــداوم و 
فرماندهی موفق به کشف یک هزار و 950 کيلوگرم 

چوب قاچاق شدند. 
در اين راستا متهم و کاالی قاچاق مکشوفه برای 
داللت  ذی صــالح  مراجع  به  قانونی  مراحل  سير 

داده شدند.

رحمانی:بررسی های خبرنگار قدس  عقیل 
حاکی از آن است که کشتار دام مولد در 
استان خراسان به شدت در حال افزایش 
است که اگر مسئوالن مربوط فکری برای 
باید  آینده  ماه  در چند  نکنند،  ماجرا  این 
شاهد افزایش شدید قیمت هر کیلو گوشت 

قرمز و کمیاب شدن آن باشیم.

کشتار، چاره مقابله با گرانی!»
ــزوالت آسمانی به  ــاران و ن امسال بــارش ب
شدت کاهش داشته و همین امر در کنار 
برخی کوتاهی های مسئوالن متولی، زنگ 
خطر عدم استقبال عــده ای از دامــداران به 
پرورش و نگهداری دام سبک و سنگین را به 

صدا درآورده است.
چند ماه پیش، از خروجی برخی اقدام ها 
مانند کشتار مرغ تخم گذار و ...، گزارش هایی 
را منتشر کردیم و درآن زمان هشدار دادیم 
که کمبود نهاده و حتی سودجویی برخی 
افراد موجب ایجاد نوسان قیمتی در بازار این 

محصول می شود که همین گونه هم شد.
حال بررسی های میدانی روزنامه قدس در 
مورد گوشت قرمز)گوسفند، گاو( حاکی از 
آن است که آسمان تیره ای در ماه های اخیر 

پیش روی بازار و مصرف کننده خواهد بود.
را به صــورت دقیق تر  اگــر بخواهیم ماجرا 
بررسی کنیم می توانیم بیان کنیم که کشتار 
دام مولد به شدت افزایش یافته و این امر 
خود  یک سیگنال هشداردهنده است و 
می تواند این احتمال را افزایش دهد که در 
چند ماه اخیر اگر کار به همین صورت پیش 
برود با کمبود گوشت قرمز روبه رو خواهیم 
شد و باید مانند دو سال پیش دست به 
دامــان واردات شویم که خود حاشیه های 

فراوانی دارد.
برخی از دامــدارهــا که دام مولد خود را در 
مسیر کشتار قــرار داده یا نیت ایــن کــار را 
دارند، معتقد هستند خشکسالی پیش رو و 
از سوی دیگر افزایش قیمت جو و همچنین 
ــــت در تأمین  ــکــردن کــافــی دول حــمــایــت ن
با  اینجا رسانده که  به  را  کــار  خــوراک دام، 
وجود ممنوعیت کشتار دام مولد؛ آن ها دام 
را به دالل و یا کشتارکن می فروشند. شاید 
اگر کمی منطقی به ماجرا نگاه کنیم حق 
با دامدارباشد؛ چرا که اگر هزینه کرد آن ها 
برای پروار کردن دام با قیمت نهایی برابر و 
یا از آن بیشتر شود، رغبتی برای پرورش دام 

وجود نخواهد داشت. حتی 
از  بــرخــی  مــی شــود  شنیده 
دامداران سرمایه خود را در 
دیگر حوزه ها به کار گرفته اند 
می تواند  هم  رفتار  ایــن  که 
پی  در  خوشایندی  عواقب 
را  تولید  و  بــاشــد  نــداشــتــه 
کاهش دهد.در حال حاضر 
اگــر مقایسه قیمت در هر 
کیلو گوشت قرمز گوسفندی 
اواخر سال گذشته را با چند 

متوجه  باشیم،  داشــتــه  ســال  ابتدایی  مــاه 
افزایش قیمت محسوس هر کیلو گوشت 

خواهیم شد.

»کشت فراسرزمینی« روی هوا!»
پــیــگــیــری هــای مـــا نشان  ــگــر  از ســـوی دی
و  کــشــاورزی  جهاد  وزارت  متأسفانه   داد 
زیر شاخه های آن در شهرستان ها در اجرای 
مصوب  فراسرزمینی«  »کشت  آیین نامه 
به  کــه  اســالمــی  ــورای  95/2/5 مجلس شـ
امضای معاون اول رئیس جمهور هم رسیده 

است، کوتاهی کرده اند.
در متن این آیین نامه آمــده اســت: کشت 
فراسرزمینی به معنی بهره برداری از منابع، 

ــا و  عــــوامــــل، ظــرفــیــت هــ
امکانات سایر کشورها برای 
تولید محصوالت کشاورزی 
مورد نیاز در راستای حفظ 
ارتقای  پایه تولید و  منابع 
و ســایــر  امـــنـــیـــت غـــذایـــی 
کشور  صنعتی  نــیــازهــای 

است.
از ســوی دیگر در مــاده 2 
ایــن آیین نامه اشــاره شده 
وزارت جهاد کشاورزی  که 
وزارتــخــانــه  های  با همکاری  اســت  مکلف 
امــورخــارجــه و امــور اقتصادی و دارایـــی و 
بــا رعایت  و  ربــط  سایر دستگاه هــای ذی 
قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تنظیم 
و ارائه مشوق ها و حمایت ها به متقاضیان 
کشت فراسرزمینی، از جمله موارد زیر اقدام 
نماید:الفـ  انجام پشتیبانی، ارائه اطالعات 
و مشاوره  های الزم به متقاضی،ب ـ تعهد 
خرید محصوالت و یا تولید قـــراردادی در 
مورد  محصوالت  مــورد  در  رقابتی  شرایط 
نیازی که اولویت آن ها توسط وزارت جهاد 
اعـــالم و در چــارچــوب مقادیر  کــشــاورزی 

مصوب انجام می شود.
برون رفت  راهکارهای  دیگر  از  همچنین 

از ماجرا این است که پشتیبانی امور دام 
به ماجرا ورود کرده و خوراک دام و نهاده 
مورد نیاز دامدار را تأمین کند و در پایان 
دوره هم دام  پرواری را خریده و راهی بازار 

کند.

انتقاد دامپزشکی هم از گرانی نهاده»
مدیرکل  بــا  مــاجــرا  بیشتر  پیگیری  بــرای 
تماس  هــم  خــراســان رضــوی  دامپزشکی 
این  به  واکنش  در  اعلمی  که  می گیریم 
مــولــد طبق  گــفــت: کشتار دام  مــوضــوع  
در  اســت،  ممنوع  موجود  بخشنامه های 
چند روز گذشته هم یک محموله از دام 
مولد کشتار شده را در یکی از کشتارگاه ها 

شناسایی و توقیف کرده ایم.
در  خــراســان رضــوی  دامپزشکی  مدیرکل 
ادامه بیان کرد: یکی از دالیل کشتار دام 
مولد، گرانی نهاده هاست  که توانایی دامدار 
را در پروار کردن پایین می آورد. برخی ها به 
که  مولدی هستند  بره های  دنبال کشتار 

سال آینده تولید خواهند داشت. 
اینکه سودجویان به دنبال کسب منفعت 
هستند، شکی نیست اما تهیه نهاده برای 
دامدارهم با مشکالتی روبه رو است که باید 

برای آن فکری شود.

سیگنال های خطرناک به گوش می رسد

گوشت قرمز در مسیر گرانی!
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مدیرکل دامپزشکی 
خراسان رضوی: یکی از 
دالیل کشتار دام مولد، 

گرانی نهاده هاست  
که توانایی دامدار را 
در پروار کردن پایین 

می آورد 

بــرشبــرش
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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 

/ج
99
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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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ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205

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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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700
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به تعدادی 
حسابدار خانم
جهت کار در شرکت 

ساختمان سازی محدوده 
طالب نیازمندیم

09381064009 حیدری
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به تعدادی
نیروی مهندس

معماری خانم و با تجربه 
جهت کار در شرکت 

ساختمان سازی محدوده 
طالب نیازمندیم

09381064009 حیدری

/ج
99
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65
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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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خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816
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خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

حسابدار

مشاغل گوناگون

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

ط
/9

90
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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

پ
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90
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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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ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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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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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016

ط
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40
04
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ضایعات 
بیرجندی

خرید آهن آالت، درب و 
پنجره آلومینیوم، مس، 
برنج، چدن، موتورخانه و 

شوفاژ، شیرآالت و ...
حمل و بازدید رایگان

) باالترین قیمت(
تخریب ساختمان پذیرفته میشود

09156656522
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99
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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اخطار وابالغ
آقای ابوطالب میرحسینی فرزند 

صفرعلی به اطالع 
می رساندهمسر شما خانم زهره 

سادات موسوی نسب 
 فرزند سیدحمزه

 با در دست داشتن حکم 
دادگاه قصد طالق وجدایی از 

شمارادارند لذا ظرف مدت یک 
هفته پس از ابالغ در دفترخانه 
حاضر وذیل اوراق واسنادمربوط 

به طالق راامضاءنمائیددرغیر 
اینصورت طالق شما یکطرفه ثبت 

واعتراض بعدی شما مسموع 
نیست

)آدرس دفترخانه مشهدابتدای پنجتن 
بابانظر26/1 (

محمدرضا شیدایی
سردفتر ازدواج وطالق15-27مشهد

متفرقه



یادداشتیادداشت

خبرخبر

تعطیلیبانکها
الزمهتعطیلیبازار

بر اساس اعالم متولیان بهداشتی  علی محمدزاده: 
و نظارتی، اجرای محدودیت های کرونایی در بیشتر 
شهرها و ازجمله مشهد مانند دوره پیش نیست و 
مشاغلی هستیم  مختلف  گروه های  فعالیت  شاهد 
روزهــا  ــن  ای در  بــایــد  دستورالعمل ها  ــراســاس  ب کــه 

تعطیل باشند.
هفته  و  گذشته  هفته  در  نظارتی  تیم های  هرچند 
ــاری بــا انــجــام گــشــت هــای مــتــعــدد در بــــازار با  جــ
در  باز هم  اما  کرده اند  برخورد  ازایــن صنوف  برخی 
تعطیلی  انتظار  نمی توان  مشهد  مانند  کالنشهری 
بــی تــردیــد ســاده انــگــاری  و  را داشــت  بـــازار  گسترده 
شهروندان و مشاهده فعالیت عادی در شهر منجر 
بیشتر  شیوع  درنتیجه  و  حساسیت ها  کاهش  به 
اخیر  روزهــای  در  که  همچنان  شد  خواهد  بیماری 
مبتالیان  و  جان باختگان  آمار  صعودی  سیر  شاهد 

به کرونا هستیم.
بارها هشدار  کارشناسان  آنچنان که  از سوی دیگر 
عوامل  از  یکی  خانوادگی  محافل  برگزاری  ــد  داده ان
اصلی تشدید شرایط بحرانی بوده و هست و الزم 
این  زنجیره شیوع  برای مدتی که  است شهروندان 
ویروس شکسته شود از رفت وآمدهای غیر ضروری 

و برگزاری هر نوع دورهمی پرهیز نمایند.
متولیان  می رسد  نظر  به  که  تأملی  قابل  نکته  امــا 
آن  بــه  توجه جــدی  اعــمــال محدودیت ها  و  تــدویــن 
ندارند و یا تأثیر آن را ناچیز می دانند مسئله فعالیت 
بانک ها باوجود تأکید بر تعطیلی بازار است، چراکه 
واحد صنفی  باشد  قرار  وقتی  باورند  براین  بازاریان 
فعالیت نکند درآمدی نخواهد داشت اما در مقابل 
چک های  و  کند  عمل  خود  مالی  تعهدات  به  باید 

صادره برای خرید اجناس را نیز پاس نماید.
که  افـــرادی  دارنــد  فعالیت  بانک ها  وقتی  بنابراین 
مراجعه  بانک  به  دارنــد  اختیار  در  را  بازاریان  چک 
خواهند کرد و وقتی موجودی حساب آن ها به دلیل 
تعطیلی دوهفته ای کم باشد با عدم تأدیه آن مواجه 
حساب  صاحبان  ــرای  ب را  مشکالتی  که  می شوند 

ایجاد می کند.
تا  البته  کــه  اســتــدالل  همین  بــا  کسبه  از  بسیاری 
تعطیلی  مــی رســد  نــظــر  ــه  ب هــم  منطقی  ـــدودی  حـ
بانک ها را الزمه تعطیلی بازار می دانند و باور دارند 
با تعطیلی بانک ها یا تصمیم گیری متولیان کشوری 
مهلت های  اعمال  قبیل  از  تمهیداتی  اعمال  بــرای 
زمان  در  بازاریان  چک های  کارسازی  برای  مناسب 
محدودیت های کرونایی می توان به تعطیلی بازار در 

این روزها امیدوار بود.
در همین راستا برخی مدیران بانک ها نیز معتقدند 
باز بودن بانک ها در این روزها که برخی از مشاغل 
تعطیل هستند موجب ازدحام بیشتر مراجعان در 
شعب بانکی شده و این اماکن به یکی از کانون های 
شهر(  حاشیه  شعب  ویــژه  )بــه  کرونا  شیوع  اصلی 
که  شهروندان  از  بسیاری  چراکه  می شوند،  تبدیل 
روزهایی  چنین  در  دارنــد  افتاده  عقب  بانکی  امــور 
که مثالً خودشان در روز دورکــاری هستند یا واحد 
صنفی آن ها تعطیل شده به بانک مراجعه می کنند.
ساده  ظاهر  به  نکات  همین  ــراردادن  قـ هم  کنار  با 
به خوبی می توان دریافت تدوین برنامه های ناقص 
کمک  شرایط  بهبود  به  تنها  نه  سهوی(  یا  )عمدی 
نمی کند که خود زمینه ساز ایجاد یا تشدید شرایط 

بحرانی می شود.

آبرسانیباتانکر
به100روستادرنهبندان

بارندگی  کاهش  به  توجه  با  گفت:  نهبندان  فرماندار 
در سال جــاری و گرمای هوا در فصل تابستان تعداد 
روستاهای این شهرستان که آبرسانی سیار می شود به 
۱۱۰ روستا با جمعیت بیش از ۱۶ هزار نفر افزایش می یابد.
در  اکنون  افـــزود:  ایرنا  با  گفت وگو  در  بیکی  مجید 
تابستان  امــا  نداریم  آبــی  تنش  نهبندان  روستاهای 
سختی را پیش رو داریم و محدودیت هایی در تأمین 

آب روستاها خواهیم داشت.
روستایی  نقطه   ۲۸۷ از  حاضر  حــال  در  گفت:  وی 
آبرسانی  تانکر  بــا  روســتــا   ۱۰۰ نهبندان،  شهرستان 
روستاهای  به  سیار  آبرسانی  کــار  اکنون  می شوند. 
مدیرعامل  که  می شود  انجام  تانکر  پنج  با  نهبندان 
شرکت آب و فاضالب استان قول تأمین یک تانکر 

دیگر را داده است.
بیکی اظهار کرد: کمبود آب یکی از مشکالتی است 
و  گستردگی  و  دارد  بیشتری  نمود  نهبندان  در  که 
پراکندگی این شهرستان و فرسودگی ناوگان  آبرسانی 

از مشکالت اصلی ما در زمینه آبرسانی سیار است.
وی با اشاره به ۴۰ درصد فرسودگی شبکه ها و خطوط 
این  کــرد:  اضافه  نهبندان  شهرستان  در  آب  انتقال 
از  زیــادی  هدررفت باالی آب موجب می شود حجم 
آبی که با هزینه های باال تأمین می شود از دسترس 

خارج شود.

در دیدار مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس با امرای ارتش مطرح شد

ارتش، منظومه خودباوری 

هاشم رسائی فر: بیست وششم فروردین ۱35۸، 
مردم  به  خطاب  مهمی  پیام  خمینی)ره(  امــام 

انقالبی و ارتش صادر نمودند. 
و  سرفصل  داشـــت.  اصلی  بند  پنج  پیام  ایــن 
شروع آن که مهم ترین نکته نیز در آن مستتر 

بود به این شکل به گوش ملت انقالبی رسید.
ــالم و ســپــاس از مــجــاهــدات  ــدای سـ ــ ــا اهـ  »بـ
اهــداف  که  شجاع  ملت  شما  خستگی ناپذیر 
پیروزی رساندید و  تا آستانه  را  مقدس اسالم 
دست خیانتگران داخلی و خارجی را با خواست 
خدای بزرگ قطع کردید، الزم است به تذکرات 
فروردین   ۲9 چهارشنبه  روز  نمایید:  توجه  زیر 
روز ارتش اعالم می شود. ارتش محترم در این 
به  با ساز و برگ  بــزرگ  روز در شهرستان های 
جمهوری  از  را  خود  پشتیبانی  و  بپردازند  رژه 
ــران و حضور خــود را  اسالمی و ملت بــزرگ ای
برای فداکاری در راه استقالل و حفظ مرزهای 

کشور اعالم نمایند«. 
ــه رهــبــر کبیر  ــاودانـ ــن گـــوشـــه ای از پــیــام جـ ایـ
بود که سرآغازی  ارتــش  از  انقالب در حمایت 
از  و  دلیرمردی ها  رشادت ها،  پاسداشت  بــرای 
خودگذشتگی های این نیروی پاکباخته انقالب 
شد. نیرویی که حفظ آن، در تــداوم انقالب و 

دستاوردهای آن، نقش مهمی داشت.

شناسنامه تقویمی ارتش »
هر سال که بیست ونهم فروردین فرامی رسد یاد 
و خاطره تمام آنچه ارتش جمهوری اسالمی در 
پا گرفتن حرکت انقالب مردمی ایران و پیروی از 
فرامین امام خمینی)ره( به انجام رسانده و نیز 
سال های  در  ارتشی  سلحشوران  رشادت های 
دفاع مقدس، برای همگان زنده شده و از آن با 

افتخار یاد می کنند.
سرشار از غرور می شویم وقتی، عزت روزافزون 
ارتش را می بینیم و به خود می بالیم از داشتن 
و  امنیت  جــان،  ایثار  با  که  ارتشی  غیورمردان 

اقتدار را به کشور عزیزمان هدیه می کنند. 
ــروز و بــه پـــاس قـــدردانـــی از ایــثــارگــری هــا و  ــ دی
رشــادت هــای دلــیــرمــردان ارتــش، مدیرعامل و 
با  قــدس  فرهنگی  مؤسسه  مدیران  از  جمعی 
حضور در دفتر کار امیر آذریان، فرمانده قرارگاه 
منطقه ای شمال  شرق نزاجا و امیر مستشاری، 
روز  ایــن   ،۷۷ لشکر  عملیاتی  قــرارگــاه  فرمانده 

بزرگ را به جان برکفان ارتشی تبریک گفتند.

پشتیبانان رسانه ای ارتش»
امیر آذریان در آغاز این دیدار گفت: این روز و 
حماسه آفرینی نیروی زمینی را به شما حامیان 
رسانه ای ارتش جمهوری اسالمی، تبریک  گفته 

تصویر  به  در  زحمات شما  از  و 
فــرزنــدان  سلحشوری  کشیدن 

میهن اسالمی قدردانی می کنم.
فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال  
بیان کرد:  ادامــه  در  نزاجا  شرق 
بــازگــردیــم امــام  اگــر بــه گذشته 
پیام  نخستین  در  خــمــیــنــی)ره( 
ارتــش در سال  خــود خطاب به 
شما  مــگــر  فـــرمـــودنـــد،   ۱3۴۲
باشید.  مستقل  نمی خواهید 
از آن زمان بود که رژیم پهلوی، 
ارتش را رصد می کرد اما با این 
نقش  ارتشی ها  از  برخی  وجــود 

مــؤثــری در پــیــروزی انــقــالب داشــتــنــد. پــس از 
که  وجــودی  -با  قرنی  تیمسار  انقالب،  پیروزی 
بازنشسته شده بود- پس از اینکه رئیس ستاد 
تا  داد  انجام  مؤثری  اقــدام هــای  مشترک شــد، 
ارتش برای مردم و انقالب بماند. به همین دلیل  
منافقین این حضور را برنتافته  و او نخستین 

شهید ترور شد. 
امیر رضــا آذریــان تأکید کــرد: روز ارتــش، عید 
ارتش است، زیرا پس از ۱۲ فروردین که مردم 
به جمهوری اسالمی رأی دادند در کمتر از ۲۰ 
روز امام خمینی )ره( ۲9 فروردین را روز ارتش 
ارتش  این  که می گفتند  به کسانی  و  نامیدند 
با  نبود  ارتــش  اگر  زدنــد.  تودهنی  باشد،  نباید 
قائله هایی که از ابتدای پیروزی انقالب به وجود 

آمد نمی توانستیم اقتدار داشته باشیم. 
وی گــفــت: ارتـــش جــمــهــوری اســالمــی ارتشی 
هر  دارد.  ــدگــی  ــازدارن ب عــامــل  و  اســت  مقتدر 
زیادی  تأثیر  زدنــی،  مثال  اقتداری  با  اقدامش، 
حال  در  دارد.  دنــیــا  سیاسی  جــریــان هــای  در 
حاضر در ۷۰۰ کیلومتر از مرزهای شرق کشور، 
چند تیپ از ارتش مستقر است. در جنوب و 
جنوب غرب کشور نیز ارتش همین حضور پر 
نیز  اخیر  در سال های  دارد.  مرزها  در  را  رنگ 
اگر ارتش در مناطقی از جمله نفت شهر مستقر 
نبود از طرف داعش از استان دیاله عراق ضربه 

می خوردیم.

همه مرزها در تیررس ارتش»
نزاجا  شــرق  شمال   منطقه ای  قــرارگــاه  فرمانده 
همچنین بیان کرد: در مباحث راهبردی دفاعی 
و تجهیزات نظامی، ارتش امروز شرایط بسیار 
خوبی دارد. نمونه آن در چهار رزمایش برگزار 
شده در سال گذشته به نمایش گذاشته شد. 
ارتش در کوتاه ترین زمان ممکن، توانمندی هایی 
را به نمایش گذاشت که دشمن حتی تصورش 
را نیز نمی کرد. ما بزرگ ترین رزمایش پهپادی 

را به نمایش گذاشتیم. اکنون 
بیشتر فعالیت های مرزی  نیز 
پهپادی  و  الــکــتــرونــیــکــی  ــا،  مـ
اســت. مــا در فــرودگــاه گناباد 
پیشرفته ترین پهپادها را داریم 
پــرواز می کنند،  که ۱5 ساعت 
تمام معابر در کنترل ماست. 
منطقه  در  ــزرگ  ــ ب ۱۰پـــایـــگـــاه 
ساخته ایم که هر کدام از آن ها 
ــدازه یــک پــادگــان اســت.  بــه انـ
امکاناتی نیز که در آنجا وجود 
پادگان مشهد  در  دارد، حتی 

نیست.
امیر آذریان به قدردانی شورای امنیت ملی از 
ارتش در پاسداری از مرزها به ویژه در مرزهای 
شرقی کشور اشاره کرد و افزود: همه می دانیم 
کــشــور افــغــانــســتــان از نــظــر امــنــیــتــی شــرایــط 
نــدارد و این شاید موجب شده مردم  پایداری 
باید  باشند.  داشته  مورد  این  در  نگرانی هایی 
مستقر  مــرزهــا  در  ارتـــش  کــه  روزی  از  بگویم 
از 5۰ هزار نفری که می خواستند  شده، بیش 
به صورت غیرقانونی وارد کشور شوند بازداشت 
شدند. قدرتی که ارتش در کنار مرزبانان ایجاد 
کرده، به قدردانی شورای امنیت ملی از ارتش 

منجر شد که این جای شکر دارد.

درایت امام خمینی)ره( و احیای ارتش»
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس نیز در این 

دیدار ضمن تبریک فرا رسیدن 
فروردین،  گفت: ۲9  ارتــش  روز 
انقالب  تاریخ  در  عطفی  نقطه 
ــه انـــــدازه  ــه بـ ــی بــــود کـ ــالمـ اسـ
نپرداخته ایم.  ــدان  ب اهمیتش 
پس از قائله طرح انحالل ارتش 
پی  در  -کــه  منافقین  ســوی  از 
ایـــجـــاد ارتـــشـــی جــدیــد تحت 
عــنــاویــن ارتـــش خلق یــا ارتــش 
پیام  بودند-  توحیدی  بی طبقه 
هوشمندانه امام خمینی )ره( در 
۲۸ فروردین ۱35۸که در آن ۲9 

فروردین را روز ارتش اعالم کردند و از ارتشیان 
خواستند که با رژه سراسری در شهرهای بزرگ 
حمایت خود را از جمهوری اسالمی اعالم کنند 
این امر سبب ختم این قائله و  احیای ارتش 

شد.
علی یعقوبی در ادامه گفت: اگر آن زمان ارتش 
منحل می شد و قرار بود ارتش جدیدی ایجاد و 
سازماندهی شود، چند ماه بعد که ناآرامی های 
غرب کشور و جنگ تحمیلی آغاز شد بی تردید 

ــا مشکل  ــوپـــای اســـالمـــی بـ کــشــور و نــظــام نـ
امام  دوراندیشی  اما  می شدند،  ــه رو  روب جدی 
این  نداد  اجازه  خمینی)ره( در کنار لطف خدا 
اتفاق بیفتد و امروز ارتشی مقتدر و باصالبت 

داریم که زبانزد دنیاست.
وی با اشاره به سخنی از امیر موسوی، فرمانده 
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران، اظهار کرد: 
اقــتــدار و قــدرت  ایــن جمله دقیقی اســت کــه 
ــردی در حــوزه  ــازدارنــدگــی ارتـــش، اهـــرم راهــب ب

دیپلماسی است. 
ــراز  اب بــا  قــدس  فرهنگی  مؤسسه  مدیرعامل 
خرسندی از دستاوردها و به کارگیری فناوری های 
نوین در منظومه ارتش، گفت: توجه به عنصر 
انسانی و استفاده از فناوری روز، باعث افتخار 
است و وظیفه ماست که این دستاوردها را در 
رسانه ها منتشر نماییم تا مردم بدانند امنیت 

امروزشان را مدیون چه کسانی هستند.

 فعالیت های لشکر77 در قاب لشکر »
در یک نگاه

پس از این دیدار مدیرعامل مؤسسه فرهنگی 
روز  و  لشکر۷۷ حاضر  قرارگاه  در محل  قدس 
لشکر  فرمانده  مستشاری،  امیر  به  را  ارتــش 

همیشه پیروز خراسان تبریک گفت.
دیــدار  ایــن  در  مستشاری  محمدحسین  امیر 
ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل و مدیران 
لشکر۷۷  قــرارگــاه  در  قــدس  فرهنگی  مؤسسه 
کتاب  جلد  چند  مجموعه  ایــن  در  مــا  گفت: 
نــوشــتــه ایــم کــه عــنــوان یکی از 
آن ها جنگ نرم است. به اعتقاد 
من شما سربازان جنگ نرم در 
ــه و اطــالع رســانــی  ــوزه رســان حــ
مثل  رسانه  اصحاب  هستید. 
میدان  این  در  گمنام  سربازان 
این دیدگاه، من  بنابر  هستند، 
تبریک  به شما  را  روز  ایــن  نیز 

می گویم.
فــرمــانــده قــرارگــاه لــشــکــر۷۷ به 
اقدامی ارزشمند در حوزه ثبت 
وقــایــع مــربــوط بــه لــشــکــر۷۷ با 
عنوان لشکر در یک نگاه، اشاره و اظهار کرد: 
از زمان صفویه که برای حفاظت از حرم مطهر 
لشکر داشتیم تا امروز که حضوری ۱۰۰ ساله در 
پادگان فعلی داریــم، این وقایع با سند موجود 
اسناد،  ایــن  از  مختلفی  بخش های  در  اســت. 
مواردی همچون همراهی ارتش با انقالب، تحکیم 
انقالب در قائله گنبدکاووس-و تقدیم نخستین 
شهید در آن منطقه- مشارکت در ساماندهی 
از  پــس  و  و مسئله طبس  کــردســتــان  اوضـــاع 

دفاع  در هشت ســال  مؤثر  و  فعال  آن حضور 
مقدس، مورد توجه واقع شده که ثمره آن تقدیم 
5 هزارو3۶۷ شهید، ۲هزار و۸۶5 آزاده و بیش از 
بوده است. انقالب اسالمی  به  ۱5 هزار جانباز 

در  ارتش  گوناگون  فعالیت های  داد:  ادامه  وی 
زمینه های مختلف، همچون حضور چهار ساله 
نبرد  اتــمــام  از  پــس  جنگی  مناطق  در  ــداوم  مـ
مرز  در  طالبان  نفوذ  با  مقابله  ساله،  هشت 
افغانستان در سال های ۱3۷۸ و ۱3۷9، مبارزه 
در  از طریق حضور  مواد مخدر  قاچاقچیان  با 
از شهریور ۱39۷ تاکنون و  افغانستان  مرزهای 
یاری رساندن به مردم در وقایع سیل شمال و 
مبارزه  بحث  در  که  اقدام هایی  نیز  و  نهبندان 
مـــواردی اســت که در  از  انجام شــده،  با کرونا 
پرداخته  آن  به  نگاه،  یک  در  لشکر  موضوع 
نیروهای مستشاری  البته حضور  است.  شده 
و مــدافــعــان حـــرم در ســال هــای اخــیــر نــیــز از 
جمله افتخارات ارتش است که تقدیم شهید 

جودی ثانی، سندی بر این مدعاست.
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس نیز در این 
دیدار گفت: در این سال ها هرگاه کلمه پیروز 
را در ادامه نام لشکر۷۷ دیدیم حس اطمینان 
و عزت به همه ما دست داده است که ریشه 
در سابقه خوب و درخشان حضور لشکر۷۷ در 
عرصه های مختلف از ابتدای پیروزی انقالب تا 

به امروز دارد.
علی یعقوبی افزود: عملکرد درخشان لشکر۷۷ 
در عملیات ثامن االئمه )علیه السالم( که منتج 
به شکست حصر آبادان شد همچنین حضور 
مقتدر در عملیات مرصاد که باعث افتخار ما 

خراسانی ها و به طور خاص مشهدی هاست. 
ارشد  فرماندهان  از  بسیاری  خاستگاه  اینکه 
امیر  امیر صالحی،  امیر کهتری،  نظیر  ارتــش، 
لشکر۷۷   ... و  جهانشاهی  امیر  پــوردســتــان، 
بوده، نشان دهنده بنیه قوی این لشکر در منابع 
انسانی مستعد به عنوان کانون استعدادهای 

رزمی و نظامی است. 
وی بیان کرد: در سال های اخیر حضور ارتش 
در کنار مردم، پایگاه مردمی و سرمایه اجتماعی 
ارتش را غنی تر کرده است، حضور پر رنگ و 
فعال در مناطق سیل زده و زلزله زده و نیز یاری 
مردم و مدافعان سالمت در مواجهه با بیماری 

منحوس کرونا، شاهدی بر این مدعاست.  
الزم به ذکر است مدیرعامل مؤسسه فرهنگی 
ــر همکاری  ب دیــــروز  دیــــدار  دو  هــر  در  قـــدس 
فعالیت های  بــازتــاب  در  ارتـــش  بــا  همه جانبه 
آن ها در رسانه تأکید و برای اجرای برنامه های 
ــانـــه اعـــالم  ــرف در حــــوزه رسـ  مـــد نــظــر دو طــ

آمادگی کرد.
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در حال حاضر 
پیشرفته ترین پهپادها 

را داریم که 15 ساعت 
پرواز می کنند، تمام 

معابر در کنترل ماست. 
10پایگاه بزرگ در 

منطقه ساختیم که هر 
کدام از آن ها به اندازه 

یک پادگان است
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به اعتقاد من شما 
سربازان جنگ نرم 
در حوزه رسانه و 

اطالع رسانی هستید 
اصحاب رسانه مثل 

سربازان گمنام در این 
میدان هستند
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 س ا م ا ن ه ب ا و ر س ی ص د  
 2 خ   ک ر ب ا س   ب ه ب و د   ب
 3 ت ف   د ا م ا ن   ا و ن   ه ا
 4 گ ی م   ت و   ی ا ی س   م ا ل
 5 ی و ر و   ن ب ا ت ی   ن ب و ت
 6 ر د ی ا ب   ا ب ر   م ی ا ن ی
 7 ی ا   د ر ا ز ی   م د ا د   ک
 8   ل ی و ا ن ی   ت ا ر ز ا ن  
 9 س   و ر د ه   م ت ب س م   ی م
 10 و ر ن ی ه   ن ب ر   ه ن د س ی
 11 ب ا ج و   ش ا ه ی ن   د ک ت ر
 12 ا ل ه   ا ل ت و   ا ر   ا ا ا
 13 ل ی   م ل ت   ت ا ن ک ر   ن ن
 14 ا   ک ر ک و ک   ل و ا م ه   د
 15   ک م ا ل ک ا م ی ا ب ی ن ی ا
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کــارگــردانــی  بــه  ابــرقــهــرمــانــی   ۱. فیلمی 
پسوندشباهت   -  کــریــســتــوفــرنــوالن  
۲. پایتخت ویتنام – پخش شده روی زمین 
– نام دیگر مهره وزیر در شطرنج 3. سخن 
زشت – بیماری – علم نجوم ۴. خوگرفتن 
 – مقابل اصل – بدنه – ظاهر ساختمان 
ــده –  ــوزه پــنــبــه – گـــــــردآوری شــ ــ 5. غـ
ــورده – بـــز کــوهــی  ــب خـ ــریـ  خـــوردنـــی فـ
۶. هاله ماه – خطایی در ورزش فوتبال 
۷. طول – نام دخترانه ایرانی – از وسایل 
نقلیه قدما ۸. رود عرب – کرکس – دین 
و وام – کجاست؟ 9. رمزآمیز – دود از 
دلــهــره آور   .۱۰ دالوری   - برمی خیزد  آن 
– پارچه یا کاغذ باریک و بلند ۱۱. عدد 
خیطی – نخ هایی که در پهنای قالی بافته 
شــود – پیوسته – صــوت نــدا ۱۲. شهر 
ــاث – ظرف  ان پــرفــروغ – قرمز – فرزند 
قلب   – سینمایی  آرایــش   .۱3 پذیرایی 
قرآن – محصول هنرهفتم ۱۴. گوشت 
چسبیده به ستون مهره ها – استخوانی 

در پا - قادر ۱5. لقب سوره یاسین

ــارســی دربـــی – شــهــری در  ــر ف ــراب  ۱. ب
 خــوزســتــان ، اســتــان مــقــاومــت و ایــثــار 
۲. عکس العمل – حسد – فریاد شادی 
3. همدم – یادبود – خودروی مسابقه ای 
 – بــارکــش- چابک  قوی هیکل  ۴. شتر 
اناجیل اربعه  از  جنگ افزاری ورزشــی – 
و  ننر   – – دستور  5. حــرف دهن کجی 
بــی مــزه – صــوت نــدای بـــی ادب ۶. افق 
به  پــا  گیرکردن  هنگام  زمــیــن خــوردن   –
چــیــزی ۷. گــســتــرش دادن – جـــوان – 
استثنا – قوم  . کلمه  سنگ گرانیت ۸ 
ایــران باستان – باجه – دیدنی نظامی 
گــروه   – پــرطــرفــدار  ــه ای  ــ ورق 9. شیرین 
رمانی   .۱۰ پیامبر)ص(  شهر   – مذهبی 
از صــادق چوبک – بخیل خشکش را 
گاز   – صابون  و  آب  محصول   .۱۱ دارد 
حیات – لــزوم – پسته خاک ۱۲. تکیه 

 کــالم بچه  مشهد – سلسله مسابقات ســراســری – 
سلطان - باال ۱3. صندلی اسب – پایتخت بنگالدیش 
- سرزمین ۱۴. نام پسرانه وطنی – نهر – خبرگزاری 
کار ایران ۱5. مقدار کل محتوای انرژی یک سامانه در 
فشار و دمای ثابت – از محصوالت شرکت خودروساز 
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