
 ناگفته های مجوز حمل سالح 
و ماجرای شکار حیوانات 

 شرکت در انتخابات یک 
تکلیف سیاسی است

آیت اللّه علم الهدی:در گفت وگوی قدس با رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد بررسی شد

زیــســت  مــحــیــط  حــفــاظــت  اداره  رئـــیـــس 
شهرستان مشهد گفت: پروانه شکار افرادی 
که به صــورت قانونی در مناطق بــرای شکار 
حیوانات حضور پیدا می کنند، سه روز اعتبار 
دارد و آن ها اجازه شکار بیش از یک حیوان 
رفتار  بر  نظارت  ــرای  ب و  داشــت  نخواهند  را 

شکارچیان هم یک ...

نماینده ولــی فقیه در خــراســان رضــوی گفت: 
دوران  با  جوانان  و سیاسی  فرهنگی  وضعیت 
پیش از انقالب قابل مقایسه نیست. به گزارش 
قدس آنالین، آیت هللا سیداحمد علم الهدی در 
خطبه های نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه منور 
رضوی اظهار کرد: از جمله مصادیق؛ تقوای عملی 

در مورد ارتباط با جوانان ... .......صفحه 4.......صفحه 3

وام ساخت مسکن روستایی در انتظار تصویب هیئت دولت
 معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره 

به میراث تمدنی این خطه:

خراسان جنوبی سرزمینی 
کشف نشده است

در نشست هم اندیشی بانوان 
اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد

 ریل گذاری ها باید 
به سمت تولید باشد

.......صفحه 2

.......صفحه 2 

 بررسی تهدیدهای کاهش 
40 درصدی تولید گندم در استان

پشت و روی 
قصه آرد و نان

رئیس  بنیاد مسکن انقالب اسالمی عنوان کرد

.......صفحه 4

معاون میراث  فرهنگی وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری 
فرهنگی  میراث  اعتبارات  اینکه  بیان  با  صنایع دستی  و 
نسبت به گستردگی کشور و مسئولیت در حوزه حفظ 
گفت:  اســـت،  ناچیز  بسیار  فرهنگی  مــیــراث  مــرمــت  و 

خراسان جنوبی به ...

عرصه  در  فــعــال  ــوان  ــان ب هــم انــدیــشــی  جلسه  نخستین 
اقتصادی استان به همت کانون زنان اتاق بازرگانی خراسان 
رضوی برگزار شد.رئیس هیئت مدیره کانون بازرگانی استان 
در این نشست هدف از سلسله نشست ها را رفع موانع 

تولید کارآفرینان، چالش ها ...

رنا
 ای

س:
عک

علی اکبر سبزیان: امیدوارم این 
بتواند  تــا حـــدودی  یــادداشــت 
فضای  شـــدن  لطیف  مــوجــب 
رقــابــت انــتــخــابــاتــی کــشــورمــان 
بــاشــد پــس حــرف آخــر را اول 
معتقدم  فرهنگی  کنشگر  یک  عنوان  به  می زنم. 
کتابخوان حرفه ای  یک  باید  آینده  رئیس جمهور 
و دغدغه مند در حوزه ترویج فرهنگ کتاب خوانی 
فعاالن  همه  با  را  مطالبه  ایــن  رو  ایــن  از  باشد. 
می گذارم  اشتراک  به  کشور  فرهنگی  و  رسانه ای 
ریــاســت جمهوری  انــتــخــابــات  نــامــزد هــای  از  کــه 
انتخاباتی شان  بــرنــامــه هــای  کــنــار  در  بــخــواهــنــد 
مــعــیــشــتــی،  و  اقـــتـــصـــادی  حــــوزه ســیــاســی،  در 
خصوص  بــه  فرهنگی  حــوزه  در  برنامه هایشان 
ارائــه  شفاف  صــورت  بــه  را  کتاب خوانی  و  کتاب 

کنند.
در گام اول انقالب و در ۱۲ دوره انتخابات ریاست 
موضوعات  به  نامزدها  معموالً  گذشته  جمهوری 
کتاب خوانی  و  کتاب  بحث  خصوص  به  فرهنگی 
در  برنامه ای  بلکه هیچ  نداشتند  توجهی  تنها  نه 
خصوص توسعه فرهنگ کتاب خوانی ارائه نکردند 

انقالب  رهــبــر معظم  کــه  اســت  ایــن در حــالــی  و 
فکر  :»من  فرمودند  صراحت  به  العالی(  )مدظله 
در  را  کتاب خوانی  فرهنگ  بتوانیم  اگــر  می کنم 
کشور رایج کنیم و در کنار آن تولید کتاب را هم 
وظایف  از  عمده ای  بخش  دهیم  گسترش  خوب 
وسیله  بدین  اسالمی  جمهوری  دولــت  فرهنگی 
بــیــان یعنی یکی  ایــن  انــجــام خــواهــد گــرفــت« و 
جمهوری  دولـــت  فرهنگی  وظــایــف  مهم ترین  از 
کتاب خوانی  فرهنگ  ترویج  و  کتاب  باید  اسالمی 

در کشور باشد.
مردم کشوری که رئیس جمهورش در کنار دغدغه  
کتابشان  و  فرهنگ  و  فکر  دغدغه  نانشان  و  آب 
مــی شــود-را  مــردم محسوب  روح  نــان  و  -کــه آب 
داشته باشد قطعاً در همه عرصه ها توانا خواهند 
این  اســت.  توانایی  دانــایــی  دیگر  روی  چــون  بــود 
کتاب خوانی  و  کتاب  که  اســت  شــده  ثابت  ــزاره  گ
و  اجتماعی  فرهنگی، سیاسی،  فهم  رفتن  باال  به 
اقتصادی جامعه کمک شایانی خواهد کرد چون 
کتاب عنصر تمدن ساز و پیشران توسعه است و 
می تواند سبب اصالح نوع نگرش و بینش، سبک 
در  و  اجتماعی شده  و  رفتاری  الگوهای  و  زندگی 

امیدوار  بانشاط،  پویا،  خــالق،  را  جامعه  نتیجه 
و  تــمــدن ســاز  عنصر  ایــن  مــی کــنــد.  رضایتمند  و 
باید  آن  ترویج  و  فرهنگ سازی  و  توسعه  پیشران 
کشور  اجــرایــی  مقام  باالترین  برنامه های  محور 

]رئیس جمهور[ قرار گیرد.
جریان کتاب در ایران آرام است و رئیس جمهور 
یک  مثل  جایگاهش  از  اســتــفــاده  بــا  مــی تــوانــد 
رســانــه فــراگــیــر و پــرنــفــوذ شــوق خــوانــدن و موج 
کــتــاب خــوانــی را در مـــردم ایــجــاد کـــرده و هــوای 
فرهنگ جامعه را تازه کند. برای تحقق این مهم 
حرفه ای  کتابخوان  یک  باید  خود  رئیس جمهور 
تالش  تمام  ریاست جمهوری  دوران  در  و  باشد 
کتاب خوانی  فرهنگ  توسعه  راستای  در  را  خود 
مردم  توجه  و  مطالعه  عمومی  فرهنگ  ارتقای  و 
کــاالی مهم و حیاتی  یــک  عــنــوان  بــه  کــتــاب  بــه 

فرهنگی مصروف سازد.
داغ  و  مهم  پــرســش هــای  از  یکی  نــظــرم حتی  بــه 
موضوع  همین  می تواند  نیز  انتخاباتی  مناظرات 
باشد. فراموش نکنیم اگر حال کتاب و کتاب خوانی 
خوب شود حال مردم و جامعه از هر نظر خوب 

خوب خوب می شود.

خراسان  اطالعات  کل  مدیر  و  وزیر  مشاور 
ایران  اندازه  به  کشوری  هیچ  گفت:  رضوی 
و  نــبــوده  امنیتی  تهدیدهای  تمرکز  دارای 
ایران  مانند  نیز  کشوری  هیچ  حال  عین  در 

بیاورد.  وجود  به  پایدار  امنیت  نتوانسته 
ــوی  ــل اطــــالعــــات خــــراســــان رضــ ــ مـــدیـــر ک
اعــضــای  و  اجــتــمــاعــی  ــاالن  ــعـ فـ جــمــع  در 
ــیــان ایــن  ســمــن هــای خـــراســـان رضـــوی بــا ب
جمهوری  حاکمیت  اســاس  افــزود:  مطلب 
مردم  به  ما  است  مــردم  بر  متکی  اسالمی 
هستند  مردم  این  بلکه  نمی دهیم  امنیت 

می دهند.  امنیت  نظام  به  که 
ــاره به  ــر کــل اطـــالعـــات اســتــان بــا اشــ مــدی
دشمنان  داد:  ــه  ادامـ رو  پــیــش  انــتــخــابــات 
مردم  به  درباره مشارکت  را  حرف های خود 
می کنند  تــکــرار  مـــدام  و  مــی دهــنــد  نسبت 
حالی  در  نمی رود  صندوق ها  پای  کسی  که 
مناسبی  حــضــور  انــتــخــابــات  در  ــردم  مـ کــه 

داشت.  خواهند 
آمریکایی ها  امروز  افزود:  امنیتی  مقام  این 
پس  هستند  دنیا  اقتصادی  غول  اینکه  با 

ســال   ۲0 و  ســوریــه  در  جــنــگ  ــال  سـ  6 از 
و  آورده انـــــــد  کـــم  افــغــانــســتــان  حــضــور در 
در  است  سال   4۲ ایــران  اما  می کنند  فــرار 
متعدد  جــبــهــه هــای  و  مختلف  کــشــورهــای 

است.  ایستاده  هم  هنوز  و  جنگیده 
ــاره به  ــر کــل اطـــالعـــات اســتــان بــا اشــ مــدی
صهیونیستی  رژیــم  اخــیــر  روزه   ۱۲ جــنــگ 
نبرد  این  در  داد:  ادامه  فلسطین  مردم  با 
اما  شــد  بسته  غــزه  مــرزهــای  همه  نــابــرابــر، 
دالری  میلیارد  صــد  چند  پــدافــنــد  هــم  بــاز 
دســت ســاز  راکــت هــای  مقابل  در  اســرائــیــل 

بود. ناتوان  فلسطینی 
عــضــو شـــورای تــأمــیــن خــراســان رضـــوی در 
بــا اشــاره  بــخــش دیــگــری از ســخــنــان خــود 
این  کریم،  قرآن  در  خیر«  »فعل  تعبیر  به 
مــشــکــالت  حــل  در  مــســاعــدت  را  مــفــهــوم 
پروردگار  عبادت  از  غیر  مسئله ای  و  مردم 
ــرد: ایــن مــوضــوع امــروز  عــنــوان و تــأکــیــد ک
ــای  ــان هــ ــ ــری جــ و  فــــعــــاالن  ــه  ــمـ هـ ــه  ــفـ ــیـ وظـ

است.  اجتماعی 
مــحــور  ــا،  مـ ــنــی  دی ادبـــیـــات  در  افــــزود:  وی 

از آن، داشتن  و بهره بردن  امنیت  ساختن 
باورهای  به  ایمان  و عدم ظلم است.  ایمان 
امنیت آفرین  معاد  و  توحید  مانند  الهی 
جامعه  در  ــدار  ــای پ امــنــیــت  ظــلــم،  و  اســـت 
ــه عــنــوان مــثــال حــریــم  ــد ب ــه هــم مــی زن را ب
است  مهم  اسالم  برای  قدری  به  انسان ها 
ذهن  در  ما  نمی دهد  اجــازه  حتی  قرآن  که 
داشته  ســوءظــن  بقیه  بــه  نسبت  خــودمــان 

باشیم.
انسانی  گفت:  استان  اطــالعــات  کل  مدیر 
می دهد  تسلط  اجــازه  خــود  دشــمــن  بــه  کــه 
و  بیافریند  امــنــیــت  خــود  بـــرای  نــمــی تــوانــد 
هم  جریان های خودی  با  تعامل  در  متقابالً 
است. امنیت آفرین  یکدیگر  حقوق  رعایت 
و  ــران  ــ ــدی ــ م از  شـــمـــاری  ــســه  جــل ایــــن  در 
ارائــه  ضمن  اســتــان  ســمــن هــای  نمایندگان 
از فــضــای ســیــاســی کــشــور،  ــود  تــحــلــیــل خـ
ــردم و  بــر ضــــرورت مــشــارکــت و حــضــور مــ
آینده  انتخابات  در  مردم نهاد  سازمان های 

کردند.  تأکید 

رئیس جمهور باید کتابخوان باشد
مشاور وزیر اطالعات:

ایران پرتهدیدترین نقطه دنیا و یکی از امن ترین کشورهاست

iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r

هیچ جای دنیا نمی توان یافت دولتمردانش دغدغه نان 
مردمانشان را نداشته باشند. کمبود هر چیزی جایش 
پر می شود اما قصه نان جدا از همه داستان هاست. در 
کشوری مثل ایران که سرانه مصرف نان باالست کمبودها 
خیلی زود خودش را نشان می دهد. بارندگی که کم و زیاد 
می شود خیلی ها شرایط تولید گندم، آرد و نان را با وجود 
آن پیش بینی می کنند و کارشناسی شده در موردش 

حرف می زنند.
در چنین شرایطی واضح است زندگی کشاورز گندمکار، 
شدیدتری  وابستگی  نانوا  و  آرد  تولید  صنعت  فعال 
به این تحوالت داشته باشد. گرچه این موضوع برای 
فعاالن این عرصه در ایران چندان صادق نیست! دولت 

.......صفحه 4سیاست های خاص ...

شنبه  8 خرداد 1400

 17 شوال 1442  
 29 می 2021  
 سال سی و چهارم   
 شماره 9539  
ویژه نامه 3918 

      صفحه 1 خراسان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر به دس��تور م��واد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مص��وب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 
139960306013002197 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 مرادعلی عبداله زاده رهنی فرزند حسن در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 198/86 مترمربع از پالک های شمارات 888 فرعی 
و 5426 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقایان محمد رضازاده و حسین وارسته 
مالکین رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوط 
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 انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1401862
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/08                                               تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/3/23
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع  احترام��ا   
چهارش��نبه  روز  در  اول  نوب��ت 
بعداظه��ر   ٥ س��اعت   1400/03/19
در س��الن اداره برگ��زار م��ی گ��ردد.

دستور جلسه:
1- بیالن مالی وبررسی سود و زیان در 

سال  1399
٢- استماع گزارش بازرس وحسابدار 
هیئت مدیره شركت تعاونی مصرف فرهنگیان باخرز

آگهی دعوت مجمع عمومی 
نوبت اول شركت تعاونی مصرف 

فرهنگیان باخرز

ف
/ 1
40
19
51

 دهیاری روستای امرغان طوس  از توابع بخش مركزی شهرستان مشهد در نظر دارد بخشی از زمین های در 
تملك خود را از طریق مزایده عمومی و به شرح جدول زیر واگذار نماید :

مساحت کاربریآدرسردیف
عرصه

قیمت پایه
سپرده شرکت در 

مزایده

1

مشهد ، بلوارتوس 
روستای امرغان 

توس- خیابان کوثر-
محل شعبه نفت 

شرکت تعاونی 

تجاری و 
221.722/771/500/000138/575/000تاسیساتی 

 متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد تا تاریخ1400/3/17به آدرس مشهد ، بلوار توس ، توس 1٢0 ، پالك ٢ 
، طبقه دوم ، شركت تعاونی دهیاریهای غرب بخش مركزی شهرستان مشهد مراجعه نمایند . جهت خرید اسناد 
می بایست فیش واریز وجه به مبلغ 000,00, 1ریال به حساب جاری شماره 0107689٢63005نزد بانك ملی بنام 

دهیاری امرغان طوس  ارائه گردد . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 دهیاری امرغان طوس

آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای

14
01
93
3

 آگه��ی دعوت ب��ه مجمع عمومی فوق الع��اده و عادی 
بطور فوق العاده ش��ركت رواق س��ازان سهامی خاص 
به شماره ثبت 7٢14 و شناسه ملی10380٢30٢30.
بدینوس��یله از كلی��ه س��هامداران ی��ا نماین��دگان 
قانونی آنان دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده و عادی بطور فوق العاده كه در ساعت 9 و 
10 صبح روز پنجش��نبه 1400/3/٢0 در محل قانونی 
ش��ركت واقع در كوهس��نگی 34 پالک ٢٢0 تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانید.
دستورجلسه  مجمع فوق العاده

1- تغییر محل قانونی شركت
٢-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرسین شركت 
در خصوص لزوم افزایش سرمایه و تصمیم گیری در 

این خصوص
3- تصمیم گیری در خصوص تعداد و اعضای هیئت 

مدیره
 4- سایر مواردی كه در صالحیت مجمع باشد

دستورجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

٢- تصوی��ب ت��راز س��ود و زی��ان س��ال های 99-95
3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس��ین شركت
4- س��ایر م��واردی ك��ه در صالحیت مجمع باش��د.

هیئت مدیره 

 آگهی دعوت به مجمع عمومی 
فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شركت 

رواق سازان سهامی خاص به شماره ثبت 
7214 و شناسه ملی10380230230

,ع
14
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72
3
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امداد  كمیته  كاركنان  اعتبار  تعاونی  شركت  اول  نوبت  دوم  مرحله  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
امام خمینی )ره( خراسان رضوی رأس ساعت 1٥ روز چهارشنبه مورخ 1400/4/9 در محل اداره 
كل كمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان رضوی به آدرس: مشهد، بلوار شهید مدرس، مدرس 1٢ 

تشکیل میگردد.
لذا ازنمایندگان منتخب اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن كارت شناسایی  رأس ساعت مقرر 

در محل مذكور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

- گزارش هیئت مدیره و بازرسان
به  منتهی  سال  مالی  صورتهای  تصویب  و  زیان  و  سود  حساب  و  ترازنامه  درباره  تصمیم  اتخاذ  و  رسیدگی   -

 1399/1٢/30
-  اتخاذ تصمیم نسبت به ذخایر و اندوخته ها و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.

- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و افزایش سرمایه تعاونی و تصویب سرمایه در پایان دوره مالی سال 1399 
- اتخاذ تصمیم در خصوص نابرابری سهام اعضا بر اساس ماده)8( اساسنامه.

- تصویب حقوق،مزایا و پاداش هیئت مدیره و بازرسان .
-  تصویب بودجه سال 1400 .

- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.
داوطلبان تصدی سمت بازرسی  به موجب ماده )٢( دستور العمل موظفند حداكثر ظرف مدت 
یک هفته  از انتشار آگهی دعوت، مدارك و فرم داوطلبی را تکمیل و به دفتر تعاونی تحویل 

نمایند.                                                                هیئت مدیره

شركت تعاونی اعتبار كاركنان كمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان رضوی
شار:آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مرحله دوم )نوبت اول(

 انت
تاریخ

(

)14
00/

03/08



در نخستین نشست هم اندیشی بانوان اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد

ریل گذاری ها باید به سمت تولید باشد 
ســــــرور  هـــــادیـــــان: نــخــســتــیــن جــلــســه 
در عرصه  ــعــال  ف ــوان  ــانـ بـ هــم انــدیــشــی 
اقتصادی استان به همت کانون زنان اتاق 

بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد.
ــون بــازرگــانــی  ــره کــان رئــیــس هیئت مــدی
استان در این نشست هدف از سلسله 
نشست ها را رفع موانع تولید کارآفرینان، 
در  پیشنهادها  و  انتقادها  چــالــش هــا، 
گفت:  و  کــرد  اعـــام  تشکل ها  عملکرد 
الزم  بضاعت های  کــانــون  خوشبختانه 
برای ورود و شناخت این فضا را دارد و 

می تواند در کنار کارآفرینان باشد.
مــریــم  ســـراج احــمــدی افــــزود: انباشت 
تولید و نبود امکان فروش، عدم برگزاری 
و نشناختن  کرونا  دلیل  به  نمایشگاه ها 
این  مشکات  از  مجازی  نمایشگاه های 

روزهاست.
وی با اشــاره به اینکه یکی از مشکات 
نبود  اقــتــصــادی  فعالیت های  حـــوزه  در 
ــار دقــیــق اســــت، تأکید  ــ اطـــاعـــات و آم
فعالیت های  از  بسیاری  متأسفانه  کــرد: 
اقتصادی به صورت کارگاه های زیرپله ای 
از  بانک اطاعاتی دقیقی  است و هنوز 
وجــود  زمینه  ایــن  در  اقتصادی  فــعــاالن 

ــرار  ــه همین مــوضــوع ســبــب ف نــــدارد ک
مالیاتی بسیاری از آن ها نیز شده است.

وی اظهار کرد: متأسفانه به دلیل ضعف 
جهانی  بــازارهــای  واقعی  نظارت  نبود  و 
را از دســت داده ایــــم کــه امــیــدواریــم با 
تولیدات خــوب، امکان و زمینه  تاش و 
صادرات را فراهم آوریم؛ چراکه از دیرباز 
و صنایع  فـــرش  چـــون  بــخــش هــایــی  در 
دستی این امکان مهیا بوده و می توانیم 
با برندسازی دیگر کاال ها این مسیر را به 

درستی ادامه دهیم.

اصلی  عضو  پورعباس،  نورالهدی  دکتر 
کـــانـــون بـــازرگـــانـــی اســـتـــان نــیــز در ایــن 
تولید؛  سال  امسال  کــرد:  اظهار  جلسه 
گرفته  نــام  مانع زدایی ها  و  پشتیبانی ها 
است و این شعار نشان می دهد که بیش 
و  همکاری  همدلی،  نیازمند  چیز  هر  از 
ریــل گــذاری  تــا  تــاش مضاعف هستیم 
اقتصادی بتواند به سمت تولید حرکت 
کند زیرا مانع زدایی و پشتیبانی دو بال 
ندانیم   ما  که  زمانی  تا  و  تولید هستند 
نمی توانیم  دارد،  مشکاتی  چــه  تولید 

برای رفع آن کاری انجام دهیم.
عـــدم  درخـــــصـــــوص  ادامـــــــــه  در  وی 
در  خــرد  کارهای  و  کسب  در  موفقیت 
دالیل  از  یکی  گفت:  نیز  کرونا  دوران 
نــبــود  ــدم مــوفــقــیــت هــا را مـــی تـــوان  عــ
ــزی هــای مــدیــریــتــی دانــســت  ــامــه ری ــرن ب
ــات و تــجــربــه در  ــداشــتــن اطـــاعـ کـــه ن
اضافه  آن  به  هم  اقتصادی  بحث های 

شده و شرایط را تشدید کرده است.
نیروی  مانند  دیــگــری  عــوامــل  افـــزود:  او 
الزم،  ارتباطی  مهارت های  عدم  انسانی، 
گذشته،  شکست های  از  یادگیری  عدم 
نبود  مشتری،  نــیــازهــای  گرفتن  نــادیــده 
این  از  تنوع در کار، مشکات مالی و... 
دست مشکات است و همچنین عوامل 
وام  ــاالی  ب بهره  بیکاری،  مانند  بیرونی 
ــازار فــروش نیز از مشکات  ب و مباحث 

پیش روی تولیدکننده است.
عضو اصلی این کانون هدف کانون زنان 
توانمندسازی  را  رضوی  بازرگان خراسان 
بانوان در حــوزه کسب و کار خرد اعام 
کرد و افزود: می توان با آموزش و مشاوره 
راهکارهایی در راستای ارتقای کار بانوان 

ارائه دهیم .

بازداشت دو مأمور پلیس حوزه اقتصادی

رشوه با سکه!
در  قضایی  مقام  دستور  با  گذشته  هفته  رحمانی: 
دادســرای عمومی و انقاب مشهد، دو مأمور پلیس 
اتــهــام دریــافــت رشــوه  بــه  اقتصادی  شاغل در حــوزه 

دستگیر شدند.
بنا بر گزارش قدس، اسنادی از اقدام های مشکوک این 
بودند  اقتصادی شاغل  پلیس که در حوزه  دو مأمور 
دادســـرای  در  مقام قضایی  میز  روی  پیش  روز  چند 
موشکافانه  و  دقیق  بررسی های  گرفت.  قــرار  مشهد 
افــراد  ایــن  گسترده  تخلفات  از  پــرده  پــرونــده  قاضی 
ــا بــه واســطــه برخی  ــرداشــت و مشخص شــد آن هـ ب
نظرشان  تحت  پرونده های  در  غیرقانونی  اقــدام هــای 
حــدود 70 سکه بهار آزادی به عنوان رشــوه دریافت 

کرده اند.
گسترش  احتمال  از  قضایی  تحقیقات  که  حالی  در 
تخلفات این افراد خاطی حکایت داشت، هر دو نفر 
پنجشنبه گذشته به دادسرا احضار و پس از تفهیم 

اتهام دریافت رشوه، بازداشت شدند.

 حادثه ای که با تالش آتش نشانان مشهدی 
ختم به خیر شد

 نجات معجزه آسای راننده 
از زیر لودر واژگون شده!

به گزارش قدس؛ آتشپاد سوم علی محمد کاظمی، مدیر 
حادثه  ــوع  وق از  آتش نشانی  عملیات  ششم  منطقه 
دلخراش منجر به جراحت و محبوسی راننده میانسال 

یک دستگاه لودر حین کار در حومه مشهد خبر داد.
وی  افزود: در پی اعام این حادثه به سامانه ۱۲۵ در جاده 
کات، حوالی روستای معین آباد و اعــزام امدادگران در 
محل مشخص شد، این لودر حین کار به دلیل نامعلومی 
دچار حادثه و واژگون شده که راننده آن زیر این خودرو 
در  نجاتگران  و  آتش نشانان  می شود.  گرفتار  سنگین 
عملیاتی تخصصی و پیچیده تحت نظارت تکنسین های 
اورژانس فرد محبوس شده را از البه الی آهن پاره های این 

لودر رهاسازی و تحویل عوامل امدادی دادند.

 آغاز به کار طرح 
» رسانه همیار سالمت« 

دانشگاه  مشهد،  پزشکی  نظام  سازمان  مشارکت  با 
علوم پزشکی مشهد و خانه مطبوعات و رسانه استان 
خراسان رضوی، طرح »رسانه همیار سامت« به طور 
کارت خبرنگار »همیار  از  مراسمی  در  و  آغاز  رسمی 

سامت« نیز رونمایی شد.
به گــزارش قدس و به نقل از روابــط عمومی سازمان 
پزشکی  نظام  سازمان  رئیس  مشهد،  پزشکی  نظام 
مشهد در این مراسم که صبح روز پنجشنبه گذشته 
سازنده  ارتباط  خواندن  بااهمیت  ضمن  شد،  برگزار 
رسانه ها با کادر بهداشت و درمان در انعکاس صحیح 
ارتقای سواد  و  جامعه  آگــاه ســازی  و همچنین  اخبار 
سامت مردم، گفت: در کنترل همه گیری کرونا نقش 

رسانه ها بیش از پیش آشکار شد.
دکتر علی بیرجندی نژاد ضمن تأکید بر ضرورت ارتقای 
سواد سامت جامعه بیان کرد: انتظار جامعه پزشکی 
از اصحاب رسانه این است که اطاعات موثق و علمی 
نظام  ســازمــان  و  دانشگاه  مانند  معتبر  مراجع  از  را 
پزشکی دریافت و ارائه کنند تا اطاعات غیرعلمی در 
این میان رنگ باخته و در نزد افکار عمومی بی اعتبار 

شوند.

 پیمایش مسیر ۵۰ کیلومتری 
خط الرأس قوچگرد تا شیرباد

نــیــشــابــور: مــســئــول گـــروه کــوهــنــوردی دلــیــران تنگه 
خاطره  و  یــاد  گــرامــیــداشــت  بــا  نیشابور  شهرستان 
شهدای فتح خرمشهر از پیمایش مسیر ۵0 کیلومتری 
بوژان  تا شیرباد  علیا  دیزباد  قوچگرد  از  الــرأس  خط 

نیشابور خبر داد.
به طول  پیمایش سه شبانه روز  کرد:  اظهار  سجادی 
از  ــرأس  الـ خــط  کیلومتری   ۵0 مسیر  در  و  انجامید 
قوچگرد دیزباد علیا تا شیرباد بوژان نیشابور و صعود 
زنبورگاه،  ۳0۲۸مــتــری  قوچگرد،  ۲۸۹0مــتــری  قله های 
۳۳۱۶متری  چمن۳،  ۳000متری  فلسکه،  ۳۱۵0متری 
شیرباد، ۳0۵0متری سیاه لوک و ۲۹۸۱متری شکراب 

انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: این صعود توسط یک تیم ۶نفره از 
اعضای گروه کوهنوردی دلیران تنگه )همنوردان سردار 
شامل  منصوری(  سیدعلی  حاج  حرم  مدافع  شهید 
سجادی؛ سرپرست تیم، علیرضا عمارلو؛ از رزمندگان 
دفـــاع مــقــدس، سیدحسن و ســیــدجــواد قــاضــی؛ دو 

بسیجی رزمنده و جانباز دفاع مقدس انجام شد.

خبرخبر خبرخبر

شماره پیامک: 3۰۰۰723۰۵  استان مااستان ما2
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

شنبه  8 خرداد 1400
    17 شوال 1442   29 می2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9539  ویژه نامه 3918 

ط
/9
91
21
20

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

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
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
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702
ایزوگام شرق

ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت
لکه گیری حتی یک متر

09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

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

کورین
سنگ مصنوعی کابینت 

09108740861

ط
/9
91
16
74

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
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
5م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/9
90
84
67

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
/1
40
09
47

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

ج
/1
40
08
72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

خرید و فروشمشاورین امالک
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی

ط
/1
40
09
48

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 

پ
/9
90
33
17

ــراث  فرهنگی،  ــی م وزارت  فــرهــنــگــی  ــراث   ــی م مــعــاون 
اعتبارات  اینکه  بیان  با  صنایع دستی  و  گردشگری 
مـــیـــراث فــرهــنــگــی نــســبــت بـــه گــســتــردگــی کــشــور و 
فرهنگی  میراث  مرمت  و  حفظ  حــوزه  در  مسئولیت 
بسیار ناچیز است، گفت: خراسان جنوبی به عنوان 
اسامی  ایــرانــی  فرهنگ  و  تــمــدن  مهدهای  از  یکی 
این استان در حوزه میراث  مطرح بوده و موضوعات 

 فرهنگی بی نظیر است.
اصحاب  با  خبری  نشست  در  طالبیان  محمدحسن 
جنوبی  خراسان  کــرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  رسانه 

سرزمینی پر رمز و راز و کشف نشده است.
به گــزارش ایسنا، وی بیان کرد: به دلیل فاصله زیاد 
این استان از مرکز کشور شاید بسیار شناخته شده 

نباشد، اما هر کس به این استان سفری داشته باشد 
با خاطره ای خوش برخواهد گشت.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات میراث فرهنگی نسبت به 
گستردگی کشور و مسئولیت در حوزه حفظ و مرمت 
میراث فرهنگی بسیار ناچیز است، تصریح کرد: در سال 
۹۸ در حوزه میراث فرهنگی ۱۸0 میلیارد تومان اعتبار 
داشته ایم که در سال ۹۹ به حدود ۳00 میلیارد تومان 
رسید و برای سال جاری قول ۵00 میلیارد تومان اعتبار را 

برای این حوزه داده اند که امیدواریم محقق شود.
او ادامه داد: حدود ۴0 هزار اثر تاریخی در کشور داریم 
که این میزان اعتبار برای حفظ و مرمت بسیار ناچیز 

است.
فرهنگی،  مـــیـــراث   وزارت  فــرهــنــگــی  مـــیـــراث   مـــعـــاون 

گردشگری و صنایع  دستی بیان کرد: به عنوان مثال اگر 
تنها برای موزه ملی سالی ۳میلیارد تومان هزینه نشود 
سرپا نیست یا برای تخت جمشید سالی ۸ میلیارد 

تومان هزینه نشود سرپا نخواهد ماند.
طالبیان با تأکید بر اینکه باید توجه بیشتری به حوزه 
میراث  به  توجه  افــزود:  شــود،  کشور  میراث  فرهنگی 
 فرهنگی موجب حفظ هویت فرهنگی می شود و زمینه 

اشتغال زایی سریع را هم فراهم می کند.
در ۶ سال  فرهنگی کشور گفت:  وزیــر میراث   معاون 
در  تاریخی  و مجموعه  بنا  هــزار   ۵ بر  افــزون  گذشته 
 کشور مرمت شده و در خراسان جنوبی نیز ۵ میلیارد و
 ۲00 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی در سال مالی 

۹۹ برای مرمت بناهای تاریخی هزینه شده است.

معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به میراث تمدنی این خطه:

خراسان جنوبی سرزمینی کشف نشده است



محیط  حفاظت  اداره  رئــیــس  رحــمــانــی:  عقیل 
شکار  پــروانــه  گفت:  مشهد  شهرستان  زیست 
افرادی که به صورت قانونی در مناطق برای شکار 
حیوانات حضور پیدا می کنند، سه روز اعتبار دارد 
و آن ها اجازه شکار بیش از یک حیوان را نخواهند 
داشت و برای نظارت بر رفتار شکارچیان هم یک 

نفر از مأموران محیط زیست حضور دارد.
مرتضی شیرزور در تشریح زوایای مختلف ماجرای 
قدس  به  پروانه شکار  و صــدور  نگهداری سالح 
گفت: همان طور که از نام سالح شکاری مشخص 
و نمایان است، این سالح صرفاً باید برای استفاده 
در زمینه شکار حیوانات مورد استفاده قرار بگیرد، 
در این حوزه هم دو نوع سالح شامل گلوله زنی و 

ساچمه زنی در اختیار افراد قرار می گیرد.

انواع شکار و مجوز حمل سالح»
و  زمان ها  در  نوع سالح ها  این  کــرد:  تصریح  وی 
گیرند.  قــرار  استفاده  مــورد  باید  خاصی  شرایط 
بــه کار  بـــزرگ  بـــرای شــکــارهــای  کــه  اسلحه هایی 
سالح هایی  و  گلوله زنی  نــوع  از  می شوند  گرفته 
مورد  و خشکی زی  آبزی  پرندگان  برای شکار  که 
استفاده افراد دارای مجوز شکار)شکارچی ها( قرار 

می گیرند، ساچمه زنی نام دارد.
زیست شهرستان  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
مشهد ادامه داد: افرادی که این نوع سالح ها را 
در اختیار دارند حق هیچ گونه استفاده برخالف 
نــدارنــد و در صــورت  را  چــارچــوب تعریف شــده 
با  از خط قرمزها  مــوارد تخلف و عبور  مشاهده 

خاطیان برخورد خواهد شد.
این مقام مسئول در اداره حفاظت محیط زیست 
و  با موضوع جواز حمل سالح  رابطه  مشهد در 
دیگر موارد آن که در ذهن مردم ابهاماتی به وجود 
این  بــرای شهروندان  شاید  کــرد:  بیان  ــی آورد،  مـ
پرسش پیش بیاید که جوازهای حمل سالح هایی 
از  که صادر می شود چیست و شرایط استفاده  
آن چگونه است. همچنین افرادی که دارای مجوز 
حمل سالح هستند می توانند هر موقع که اراده 
کنند به شکارگاه ها مراجعه کرده و اقدام به شکار 

کنند.
مرتضی شیرزور بیان کرد: باید برای روشن شدن 
تمامی زوایــای کار از کمی عقب تر شــروع کنیم. 
باید  ابتدا  افــرادی که قصد خرید اسلحه دارنــد 
اخذ  متولی  نهادهای  از  آن هــا  صالحیت  تأیید 
را  فــردی صالحیت نگهداری سالحی  اگر  شــود. 
داشته باشد برای او برگه یا همان مجوز نگهداری 
برای  ایــن مجوز هم  و  ســالح صــادر خواهد شد 
بــه ســـالح و  مــربــوط  اداره  کــه  مـــدت مشخصی 

مهمات مشخص می کند، اعتبار دارد.
این برگه ها )مجوز حمل( صرفاً به معنی نگهداری 
ســالح در مــحــدوده مشخص اســت و فــرد حق 
انتقال اسلحه از شعاع اعالم شده را ندارد و پیش 
نگهداری  و  آدرس محل سکونت  فرد  آن هم  از 
امکان دارد فردی دو  را اعالم کرده است.  سالح 
صــادره  مجوز  که  باشد  داشته  مسکونی  منزل 
برای انتقال اسلحه بین دو محدوده صادر خواهد 
شد، اما قرار بر این نیست که مالک سالح بتواند 
اسلحه را به هر جایی که دوست داشته باشد، 
سالح  نگهداری  مجوزهای  معموالً  کند.  منتقل 

توسط سپاه و ارتش صادر می شود.

سالح عشایری و شکاری چه تفاوتی دارند»
زیست شهرستان  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
مشهد گفت: زمانی که کارت حمل سالح توسط 
این دو نهاد و برای فردی صادر می شود به این 
معنی است که مالک اسلحه گواهی نامه حمل 

آن را اخذ کرده است.
ماجرا دقیقاً مشابه رانندگی با خودرو است، یعنی 
اگر کسی گواهی نامه عادی دارد، برای مسافرکشی 
و یا حمل بار نمی تواند از آن  استفاده کند و  باید 
مجوزهای  کند.  دریــافــت  هم  دیگری  مجوزهای 
حمل سالح  صادر شده به هیچ عنوان برای شکار 
اعتبار ندارند و فقط مجوز شکار توسط سازمان 

حفاظت محیط زیست و در مقاطع زمانی خاص 
صادر می شود.

پـــس از صــــدور مــجــوز حــمــل ســــالح، دفــتــرچــه  
شناسایی شکارچی هم به فرد متقاضی تحویل 
و در آن پروانه های شکاری که تا به امروز دریافت 
کرده است، ثبت می شود. اعتبار این دفترچه ها 
برای سالح گلوله زنی سه سال و ساچمه زنی پنج  

سال است.
همچنین دو نوع مجوز حمل سالح وجود دارد، نوع 
و نوع دوم مجوز  اول مجوز حمل سالح شکاری 
حمل سالح عشایری است. همان طور که از اسم 
سالح شکاری مشخص است این سالح صرفاً برای 
شکار مــورد استفاده قــرار می گیرد و مجوز حمل 
سالح عشایری برای امنیت گله داران و افرادی که 

در مناطق مرزی حضور دارند، صادر می شود.
برای سالح های عشایری تحت هیچ شرایطی مجوز 
مورد  کسی  اگــر  بنابراین  نمی شود،  صــادر  شکار 
شناسایی قرار بگیرد که پروانه حمل سالح عشایری 
دارد و مجوز شکار ارائه نماید، مسلماً مجوز جعلی 

و یا برای صدور آن تبانی صورت گرفته است.
بعضی سالح ها در ایران مانند سالح های ورزشی 
وجــود دارنــد که با گاز شــارژ و قــدرت نفوذ باالیی 
دارند، از این اسلحه ها به هیچ عنوان نمی توان برای 
شکار استفاده کرد. مجوز استفاده از این اسلحه ها 

توسط اداره کل ورزش و جوانان صادر می شود.

شیرزور گفت: حمل سالح فقط برای افرادی مجاز 
کــرده باشند.  را اخــذ  کــه مجوز حمل آن  اســت 
این گونه نمی شود که پروانه نگهداری سالحی به 

نام فردی باشد اما اسلحه را دیگری حمل کند.
صــدور  کشور  زیست  محیط  حفاظت  ســازمــان 
بــرخــی مــجــوزهــای شــکــار را بــه اســتــان هــا واگـــذار 
کرده  و از همین رو در زمینه شکار کل و بز، قوچ 
صورت  به  پروانه ها  گوزن ها،  خانواده  و  میش  و 
نوع  ایــن  ــرا متقاضیان  زی خــاص صــادر می شود 
شکار بیشتر و تعداد مجوزها هم محدود است. 
ــودن مــراحــل صـــدور پــروانــه  ــورت فــراهــم بـ در صـ
شکار، قرعه کشی انجام و مجوز شکار حیوانات 
برای شکار  اما  افــراد می شود.  تحویل  بزرگ جثه 
پرندگان در صورتی که محدودیت وجود نداشته 
باشد این مجوزها به استان ها و یا شهرستان ها 
تنفیذ خواهد شد. مجوزهای صادره در این زمینه 
آبزی،  پرنده های  که شامل شکار  دارد  نوع  چند 

کنارآبزی و خشکی زی است.

در کدام مناطق شکار صورت می گیرد؟»
بــه شرایط  توجه  بــا  کــرد:  بیان  مرتضی شــیــرزور 
انتقال  قابل  بیماری های  با  رابطه  در  که  خاصی 
یا سراسر  و  کشور  کل  در  انسان  به  پرندگان  از 
دنیا وجود دارد، این احتمال می رود حتی یک روز 
پس از صدور مجوز شکار، نسبت به ابطال آن 

اقدام شود. باید دقت کرد پروانه شکار متناسب با 
سالحی که در اختیار فرد می باشد و مجوز حمل 

آن را دارند، صادر می شود.
به  دســت  افـــرادی  مواقع  برخی  در  دارد  امکان   
تخلفاتی بزنند، این تخلفات در سیستم حقوقی 
محیط زیست ثبت خواهد شد و مشاهده این 
قابل  ما  همکاران  بــرای  کشور  سراسر  در  مــوارد 
دسترسی خواهد بود. با توجه به تخلف صورت 
برای  مذکور  شکارچی  آن  با  متناسب  و  گرفته 
مدت معینی از شکار منع خواهد شد و امکان 
دارد دیگر برای او پروانه شکار صادر نشود. حتی 
معتبر  جــواز حمل سالحش  فــردی  دارد  امکان 
مرتکب شده،  که  تخلفی  به  توجه  با  امــا  باشد 

پروانه شکار برای او صادر نشود.
زیست شهرستان  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
دارای مدت  پروانه های صادره  کرد:  بیان  مشهد 
آغـــاز شکار  زمـــان  مــعــمــوالً  و  اســـت  مشخصی 
پیش از دوره زادآوری حیوانات و پرندگان است. 
همچنین برای شکار چهار منطقه تحت حفاظت 
در دو  که  دارد  وجــود  محیط زیست در مشهد 
و در  منطقه ممنوعیت مطلق شکار وجود دارد 
این مناطق تحت هیچ شرایطی پروانه شکار صادر 
نمی شود و برای دو منطقه دیگر هم  پروانه شکار 

به صورت ویژه صادر می شود.
پـــروانـــه هـــای شــکــار بـــه دو صــــورت انــتــفــاعــی و 

غیرانتفاعی صادر می شود یعنی در برخی مواقع 
سازمان برای شکار حیوانات و پرندگان به تعداد 
متقاضی  ــراد  افـ از  و  صـــادر  شکار  مجوز  معین 
هزینه صدور پروانه دریافت خواهد کرد یا پروانه 
صادرشده رایگان است. معموالً پروانه های رایگان 
شکار برای حیواناتی مانند خوک و خرگوش است 

که به باغ ها و زراعت آسیب وارد می کنند.

نحوه نظارت روی شکارچیان در هنگام شلیک»
شیرزور در پاسخ به این نکته آیا هنگام حضور 
شکارچی در مناطق، نظارتی روی نحوه رفتار این 
افراد وجود دارد، بیان کرد: افرادی که به صورت 
پروانه  می کنند،  پیدا  حضور  مناطق  در  قانونی 
آن ها سه روز اعتبار دارد، این افراد اجازه شکار 
این  داشــت.  نخواهند  را  حیوان  یک  از  بیشتر 
حیوان هم  سن و سالی مشخص دارد و  معموالً 
انتخاب  شکار  بــرای  کــه  درشت جثه  حیوانات 
می شوند باید بیش از هشت سال سن داشته 
ماده  اجــازه شکار حیوان  از سوی دیگر  باشند. 
داده نمی شود. برای نظارت بر رفتار شکارچیان 
از همکاران ما حضور  نفر  هم همراه آن ها یک 
دارد. در مقابل شکارچی می تواند یک همراه با 
خود به منطقه بیاورد، اما او اجازه آوردن سالح 
دیگر و شلیک نخواهد داشت. مناطقی که برای 
گونه های  مــی شــود،  صــادر  پــروانــه  آن  در  شکار 
در  پروانه شکار  با  فــردی  اگر  و  دارد  مشخصی 
سبزوار در حوالی مشهد دیده شود، اجازه شکار 

نخواهد داشت و با وی برخورد خواهد شد.

سالح های مجاز و خرید و فروش قانونی آن»
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان  رئیس 
مشهد در واکنش به این نکته که آیا هر سالحی 
را می توان خرید و برای آن مجوز دریافت کرد، 
ــزود: ســالح هــای مــجــازی کــه در مــراکــز فــروش  افـ
بــدون شــک  ــد  دارنـ قـــرار  و شناخته شده  رســمــی 
از  هویتی هستند.  و مشخصات  مــدارک  دارای 
فردی  با دستور قضایی  دارد  امکان  سوی دیگر 
اجبار به فــروش سالح شــود  آن هم به واسطه 
تخلفی که در گذشته از شکارچی سرزده است. 
همچنین هستند افرادی که به واسطه تخلفات 
سرزده از آن ها برای ردگم کنی سالح را به فروش 
مــی گــذارنــد، امــا تخلف آن هـــا لــو رفــتــه و سالح 
آن ها باید مورد اعمال قانون قرار بگیرد. بنابراین 
باید به نهادهای  از خرید و فروش سالح  پیش 
صادرکننده مجوز حمل سالح مراجعه و در این 
خرید  آن  از  پس  و  شود  گرفته  استعالم  رابطه 

سالح صورت بگیرد.

در گفت وگوی قدس با رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد بررسی شد

ناگفته های مجوز حمل سالح و ماجرای شکار حیوانات 

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

شنبه  8 خرداد 1400
    17 شوال 1442   29 می2021  
 سال سی و چهارم   
شماره 9539  ویژه نامه 3918 

ط
/1

40
09

71

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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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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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139

ج
 / 

14
00

49
5

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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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

استخدام فوری کارگر خانم در
شرکت خدماتی و نظافتی روزی 

120 تومان 8 صبح تا 4 عصر
09925999754
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به دونفر کارگر پلی استر کار 
نیمه ماهر نیازمندیم
09155583705
09033667080
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به تعدادی زیگزاگ دوز 
و چرخکار خانم و آقا و 
تعدادی بردست خانم 
و آقا و کارگاه بیرون 

بر جهت کار در تولیدی 
تریکو نیازمندیم

09151026986
09151008600
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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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ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

کارگر ساده

خیاط و چرخکار

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن
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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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ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598



خبرخبر خبرخبر
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی عنوان کرد

 وام ساخت مسکن روستایی 
در انتظار تصویب هیئت دولت

هادی زهرایی: رئیس  بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور 
از ارجــاع طــرح افزایش وام ساخت واحــد هــای مسکونی 

روستایی به هیئت دولت خبر داد.
به گزارش خبرنگار قدس، ۲۳۶ هزارمین جلد سند مسکن 
روستایی خراسان رضــوی روز جمعه توسط رئیس بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی در روستای »دیزاوند« قوچان به 
افتتاح  مالک آن تحویل شد. علیرضا تابش در حاشیه  
در  رضــوی  خــراســان  واحــد مسکن محرومان  ۶هزارمین 
روستای کتلر شهرستان قوچان، در جمع خبرنگاران گفت: 
بنیاد مسکن در خراسان رضــوی ۸ هــزار واحــد مسکونی 
محرومان را در حال ساخت دارد که تاکنون ۶ هزار واحد 
رسانده  بــهــره بــرداری  به  و  تکمیل  را  محرومان  مسکونی 
است و ۲ هــزار واحــد مسکن باقی مانده که از پیشرفت 
فیزیکی باالیی برخوردارند و در چند ماه آینده تکمیل و به 

بهره برداری خواهند رسید.
وی ادامه داد: ۳ هزار واحد مسکونی آسیب دیده از سیل 
سال ۹۸، بازسازی آن توسط بنیاد مسکن تقریباً به پایان 
رسیده است و در کنار بازسازی خانه های آسیب دیده از 
سیل محیط روستا نیز بازسازی خواهد شد. همچنین در 
روستاهایی که تعداد خانه های آن ها بیشتر آسیب دیده در 

کنار بازسازی محیط روستا، طرح هادی نیز اجرا می شود.
 تابش با اشاره به تأمین مسکن خانواده های دو معلولی 
توسط بنیادمسکن، گفت: ساخت مسکن خانواده هایی که 
دارای دو معلول باشند با کمک سازمان بهزیستی، بنیاد 
امکانات  و  می شود  انجام  مسکن  بنیاد  و  مستضعفان 
ویژه ای در اختیار آن ها قرار خواهیم داد. در خراسان رضوی 
۶۰۰ تا۷۰۰ خانواده دو معلولی وجود دارد که در حال ساخت 

این واحد های مسکونی در استان هستیم.
در شهرهای  ملی مسکن  اقـــدام  طــرح  در خصوص  وی 
کوچک، افزود: طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای کوچک 
زیر ۲۵ هــزار نفر جمعیت و در برخی از مناطق نیز زیر 
۵۰هــزار نفر، به بنیاد مسکن سپرده شده که حــدود ۷۰ 
تا۸۰هزار واحد مسکونی پیش بینی شده است که زمین این 
واحد های مسکونی از وزارت راه و شهرسازی گرفته می شود. 
تاکنون ۵۰هزار نفر را شناسایی کرده ایم که ودیعه خود را 
دریافت کرده و کار ساخت واحد های مسکونی آن ها در 

جریان است. 
علیرضا تابش در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص 
افزایش قیمت تمام شده واحد های مسکونی روستایی، 
با افزایش قیمت ساخت واحد های مسکونی در  گفت: 
کــشــور، مــوضــوع افــزایــش سقف وام ساخت واحــد هــای 
دولت  مختلف  کمیسیون های  در  را  روستایی  مسکونی 
به ویژه کمیسیون اقتصادی مطرح کردیم که با افزایش وام 
مسکن روستایی از ۴۰ میلیون تومان به سقف ۱۰۰ میلیون 
تومان موافقت شده است و امیدواریم تا پایان عمر این 
دولــت موضوع افزایش وام ساخت مسکن روستایی در 
هیئت دولت طرح و به تصویب برسد که با این موافقت، 
افزایش  از دوبــرابــر  سقف وام مسکن روستایی به بیش 

خواهد یافت.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی نیز با 
بیان این مطلب که کمیسیون عمران با توجه به وظیفه 
ذاتی اش از پروژه های عمرانی در مناطق مختلف کشور به 
ویژه استان ها و مناطق محروم بازدید میدانی می کند، تأکید 
کرد: در این بازدیدها کیفیت، موانع و اولویت بندی پروژه ها و 
تأمین منابع مالی مورد توجه قرار می گیرد و برای نخستین 
بار ۲۰هزار میلیارد تومان در اعتبارات محرومیت زدایی در 

بودجه ۱۴۰۰ دیده شده است. 
محمدرضا رضایی در این خصوص ادامه داد: ۵هزار میلیارد 
تومان برای آسفالت راه های روستایی و ۵هزار میلیارد تومان 
برای بهسازی روستایی در راستای کمک به بنیاد مسکن 
و همچنین بیش از ۷هزار میلیارد تومان برای آبرسانی به 
روستاها در بودجه ١۴٠٠ اعتبار دیده شده و برای نخستین 
بار است شاهد این حجم از اعتبارات برای مناطق محروم 
و روستاییان در کشور هستیم. وی با اشاره به اینکه هنوز 
۵۰درصــد روستاهای کشور نیاز به بهسازی معابر دارند، 
خاطرنشان کرد: تالش می کنیم با کمک بنیاد مسکن این 
موضوع را شتاب دهیم و در حال حاضر ۵۰درصد واحدهای 
مسکونی روستاها نیاز به بهسازی یا نوسازی دارند. مجلس 
کاری را در این راستا در برنامه هفتم توسعه که در سال 
جاری آغاز می شود، شروع کرده است و در بودجه سال های 

آینده نیز برای توسعه و آبادانی روستاها مشاهده می شود.

 صعود بوکسور  بجنوردی 
به نیمه نهایی قهرمانی آسیا

قهرمان  بــر  غلبه  بــا  ایـــران  کیلوگرم   ۸۱ وزن  بوکسور 
جهان از قزاقستان به نیمه نهایی مسابقات قهرمانی 
آسیا صعود کرد. به گزارش فدراسیون بوکس، در وزن 
قشالقی،  میثم  آسیا  قهرمانی  رقابت های  ۸۱کیلوگرم 
دور  در  که  ایــران  بوکس  پدیده  و  بجنوردی  ورزشکار 
نخست بوکسور مطرح هندی را از پیش رو برداشته 
بوکس  قهرمان  نورتائولتوف،  بکزاد  با  تقابل  در  بــود 
جهان از قزاقستان با نمایشی حساب شده، استفاده 
به موقع از ضربات سنگین و هدایت مناسب استکی 
به برتری دست یافت و سزاوارانه به نیمه نهایی رسید 

و مدال برنزش قطعی شد.

آیت هللا علم الهدی:

 شرکت در انتخابات 
یک تکلیف سیاسی است

ولــی فقیه در خــراســان رضــوی گفت: وضعیت  نماینده 
فرهنگی و سیاسی جوانان با دوران پیش از انقالب قابل 

مقایسه نیست.
به گزارش قدس آنالین، آیت هللا سیداحمد علم الهدی در 
خطبه های نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه منور رضوی 
اظهار کرد: از جمله مصادیق؛ تقوای عملی در مورد ارتباط با 
جوانان است؛ امروز در میان خانواده های ما مشکل جوانان 
یک مشکل عمده است؛ گاهی اوقات مشکالتی که برای 
جوان خانواده ایجاد می شود همه زندگی خانواده را تحت 

تأثیر قرار می دهد.
بــرای جوانانشان شکل  خانواده ها در مقام مشکالتی که 
می گیرد جامعه را مقصر می دانند و آن را ناشی از وضعیت 
نیستیم  مدعی  ما  البته  می دانند.  اقتصادی  و  فرهنگی 
وضعیت اقتصادی و فرهنگی جامعه ما آرمانی است اما 
زندگی اجتماعی ما از نظر جوانان به مراتب بهتر از گذشته 
است. تعامل با جوان باید برای حل مشکالت این جوان 
باشد؛ این جوان ده ها نیاز دارد و خانواده باید در این حوزه 
نیز ورود فعال داشته باشد و نباید چشممان به این باشد که 
دولت شغل بسازد؛ آن هم شغلی که پشت میزنشین باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه انقالب مقدس ما یک انقالب 
اسالمی و دینی است، خاطرنشان کرد: نظام ما برآمده و 
مولود از این انقالب است، ازاین رو در همه تکالیف و مسائل 
اجتماعی و سیاسی ما دین دخالت دارد و تمام حرکات و 
برنامه هایی که صورت می دهیم در عرصه انقالب و سیاست 
نظام، باید مستند به دستورات دینی و اسناد مذهبی باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: نمی توانیم در عرصه 
نظام، دین را به حاشیه ببریم و براساس سلیقه و پسند 
خود عمل کنیم؛ وظیفه ما وظیفه دینی است و در این 
نظام مقدس برآمده از انقالب اسالمی افراد جامعه مکلف 
هستند تمام فعالیت های اجتماعی- سیاسی خود را مبتنی 

بر مبانی دینی انجام دهند.
بزرگ  تکالیف  از  یکی  کــرد:  اظهار  علم الهدی  آیــت هللا 
یک  کــه  اســت  مشارکت سیاسی  مسئله  مــا  اجتماعی 
تکلیف است و فقط یک حق نیست که اگر کسی خواست 
در  نکند؛  استفاده  نخواست  کسی  اگــر  و  کند  استفاده 
اندیشه لیبرال دموکراسی مشارکت سیاسی اما حق است 
که هر کس خواست استفاده می کند اما در نگاه اسالمی، 

مشارکت سیاسی یک تکلیف است.
امــام جمعه مشهدمقدس خاطرنشان کــرد: دشمنان ما 
آن ها  و  نگیرید  ــرای خــودتــان تصمیم  ب می خواهند شما 
برای شما تصمیم بگیرند؛ آمریکا نماینده معین کرده که 
با انقالبیون یمن صحبت کند و اول حرفی که گفته این 
است که هرچه آن ها می گویند قبول کند. این استکبار و 
تحکم است؛ آن ها می خواهند شما شرکت نکنید تا برایتان 

رئیس جمهور تعیین کنند.
آیت هللا علم الهدی خاطرنشان کرد: اعتراض های اخیر به 
شورای نگهبان یک عده اعتراض های دلسوزانه است. یک 
عده مردم دلسوزی دارند و گالیه کرده اند اما تکلیف شورای 
نگهبان این نیست. یک عده ای که اعتراض کرده اند این ها 
دانسته یا نادانسته همدست دشمن هستند و همصدا  با 
دشمن شده اند زیرا سعی دشمن این است که یا جمهوریت 
و یا اسالمیت را از میان ببرد. در این گونه حوادث رسانه های 

صهیونیستی می گویند جمهوریت از میان رفت!
وی بیان کرد: ۴۲ سال است هر وقت انتخابات داشته ایم 
این حرف ها را صهیونیست ها زده اند و آقایی که در داخل 
این حرف را می زند همصدا و همدست با آمریکا و دشمن 
احـــراز صالحیت شــورای  به خاطر  اینکه می گوید  اســت. 
نگهبان جمهوریت معنا ندارد، صحیح نیست. مردم برای 
این کشور جان داده اند و حمالت دشمن را خنثی کرده اند و 

این نظام را قبول دارند.

هاشم رسائی فر: هیچ جای دنیا نمی توان 
یافت دولتمردانش دغدغه نان مردمانشان 
را نداشته باشند. کمبود هر چیزی جایش 
پــر مــی شــود امـــا قصه نـــان جـــدا از همه 
داستان هاست. در کشوری مثل ایران که 
سرانه مصرف نان باالست کمبودها خیلی 
زود خودش را نشان می دهد. بارندگی که 
کم و زیاد می شود خیلی ها شرایط تولید 
گندم، آرد و نان را با وجود آن پیش بینی 
مــوردش  در  شــده  کارشناسی  و  می کنند 

حرف می زنند.
زندگی  اســت  واضـــح  شرایطی  چنین  در 
کشاورز گندمکار، فعال صنعت تولید آرد 
و نانوا وابستگی شدیدتری به این تحوالت 
داشته باشد. گرچه این موضوع برای فعاالن 
این عرصه در ایران چندان صادق نیست! 
دولت سیاست های خاص خودش را دارد. 
همه چیز گندم، آرد و نان در سیطره دولت 

است. 
از نـــرخ گـــذاری بـــرای خــریــد گــنــدم گرفته تا 
عرضه آرد به نانوایی ها و در نهایت قیمت 
فــروش نــان بــه مـــردم. آخــرش ایــن می شود 
که با شتاب گرفتن تــورم، دولت برای اینکه 
ــوت قــالــب مــردم  ــر قـ ــورم تــأثــیــر کــمــتــری ب ــ ت
داشته باشد قیمت خرید تضمینی گندم 
را افزایش می دهد هرچند در نهایت بازهم 
 قیمتی نیست کــه کــشــاورز را راضـــی نگه  
ظرفیت  بــا  آرد  تولید  ــه هــای  ــارخــان دارد.ک
پایین فعالیت می کنند و نانوایی ها هم که 
دخل و خرجشان با هم جور درنمی آید از 
کیفیت و کمیت نان می زنند تا به تعادل 

برسند.
ــاهــش انــگــیــزه  ــار ک ــن افـــت تــولــیــد در ک
ــرای تــحــویــل مــحــصــولــش با  ــ کـــشـــاورز ب
بــرای  به تازگی  کــه  ۵هــزارتــومــانــی  قیمت 
اعــالم  دولــت  طــرف  از  تضمینی  خرید 
تولید  کارخانجات  که  شرایطی  و  شــده 
آرد و نانوایی ها دارند از جمله مسائلی 
است که اگر برای آن چاره اندیشی نشود 
بود.  آینده  در  آن  عواقب  منتظر  باید 
چنان که خیلی از کارشناسان تبعات آن 
رئیس  اینکه  ازجمله  کردند.  گوشزد  را 
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی 
بــازار  در  بــحــران  بــروز  احتمال  از  ایـــران 
بــه خـــارج از کشور  گــنــدم و قــاچــاق آن 
گفته و شرایط حاکم بر بازار آرد و گندم 

را بحرانی توصیف کرده بود.

کاهش 40 درصدی تولید گندم »
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی می گوید: در کل فروردین امسال 
حدود ۵ میلیمتر و در مهر و آبان پارسال 
ــاران در  نیز حــدود نیم میلیمتر بــارش ب
اســتــان ثبت شــده کــه ایــن وضعیت به 
کــشــاورزان  و  عشایر  روســتــایــیــان،  گفته 
اســـت.  ــقــه  بــی ســاب اخـــیـــر  ــال  ســ در۵۰ 
محمدرضا اورانی می افزاید: خشکسالی 
موجود در استان که در دو بخش کاهش 
قابل  بارش  نامناسب  پراکندگی  و  بارش 
بررسی است موجب نگرانی بیشتر شده 
اســت. وی اضافه کــرد: امسال ۱۲۶ هزار 
هکتار از کشتزارهای استان زیر کشت گندم 
آبی و حدود ۱۴۲ هزار هکتار نیز زیر کشت 
گندم دیم رفته است و ۸۰ درصــد سطح 
قابل  خشکسالی  دلیل  بــه  دیمی  گندم 
برداشت نیست و نمی توان به آن دلخوش 
ــرد. رئــیــس ســـازمـــان جــهــاد کــشــاورزی  ــ ک
خراسان رضوی گفت: در بخش گندم آبی 
نیز به دلیل تنش آبی موجود، پیش بینی 
می شود بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش تولید 
گندم را تجربه کنیم، به این ترتیب امسال 

تولید ۴۰۰ هــزار تن گندم 
پــیــش بــیــنــی مـــی شـــود که 
مشکل آفرین  امــیــدواریــم 

نشود.

 دولت همه کاره »
در داستان آرد و نان

ــن صــنــفــی  ــمـ ــجـ ــر انـ ــ ــی ــ دب
خراسان  آرد  کارخانجات 
ــم در خـــصـــوص آنــچــه  هـ
در  ــان  ــ ن و  آرد  ــوزه  ــ حـ در 
حــال وقــوع اســت با اشــاره 
بـــه ایــنــکــه هــمــه چــیــز در 
ایـــن مقوله دســـت دولــت 

است و به اصطالح در مدار بسته حرکت 
می کند، گفت: در کشور ما همه چیز نان 
وابسته به دولــت اســت. قیمت محصول 
کــشــاورز است  گندم که حاصل دسترنج 
را دولــت مشخص می کند، آرد و نان هم 
صورت  ــت  دول طریق  از  قیمت گذاری اش 
می گیرد. تورم هم اگر مثل این چند سال 
گندم،  قیمت خرید  شــود  اخیر صعودی 
تولید آرد و فروش نان تغییری نمی کند که 
این شرایط را برای کشاورز، کارخانه دار و نانوا 

سخت تر و سخت تر می کند. در کنار همه 
این ها هزینه های افزایش دستمزد، انرژی و 
سایر هزینه سربار جاری هم به دلیل ثبات 
آرد طــی چند ســال مشکالت  قیمت  در 
خاص خودش را دارد.  محمد سپانلو ادامه 
داد: در این بین هزینه هایی هم که از سوی 
دولت به صورت مابه تفاوت به کارخانه داران 
تولید آرد پرداخت می شود با تأخیر زیاد 
صورت می گیرد که این خود معضلی دیگر 
برای صنف تولیدکننده آرد است. با توجه 
به کاهش ارزش پول انگیزه تولید به شدت 
کاهش پیدا می کند. به اعتقاد ما باید پروسه 
تولید نان از انحصار دولــت خــارج شود و 

دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد. 

 فعالیت کارخانه های آرد استان »
با 30 درصد ظرفیت

وی همچنین بیان کرد: پس از اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها مگر قرار نبود نان و آرد 
قیمتش آزاد شود چرا این گونه نشد؟ دولت 
به جای اینکه یارانه برای خرید گندم بپردازد 
همان پول را به صورت کارت خرید یا هر چیز 
دیگری به مردم بپردازد و به جای دخالت 
مستقیم در موضوع آرد و 
نان، قیمت نان را آزاد اعالم 
کند مثل سایر کشورهای 
دنیا، بی شک مدیریتی که 
از طرف بخش خصوصی 
صــورت خواهد گرفت هم 
نــان  کیفیت  ــای  ــقـ ارتـ بـــه 
از  اینکه  و هم  می انجامد 
بــرخــی رانــت خــواری هــا در 
موضوع آرد و نان جلوگیری 
خــواهــد شــد.دبــیــر انجمن 
ــجــات آرد  صــنــفــی کــارخــان
ــورد مــیــزان  خـــراســـان در مــ
تولید آرد در خراسان رضوی 
اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰ کارخانه تولید 
تولید ۲  توانایی  که  فعال اند  استان  در  آرد 
میلیون و ۴۰۰ هزار تن آرد در سال را دارند، 
بــا ۳۰ درصــد  ــن کارخانه ها  ای امــا در واقـــع 
ظرفیتشان فعالیت دارند و ساالنه ۸۰۰هزار 

تن آرد در خراسان رضوی تولید می شود.

داستان افزایش نرخ تورم و ثبات »
قیمت نان تا کجا دوام می آورد؟

رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد نیز به 

شرایط موجود در بازار نان ایراد گرفت.
مصطفی کشتگر می گوید: مشکل اصلی 
فعلی در موضوع نان اضافه شدن هزینه های 
در  کــه  اســت  قابل توجهی  ــورم  تـ و  جانبی 
یــک  ســال گذشته اتــفــاق افــتــاده اســـت. با 
یک حساب سرانگشتی متوجه می شوید 
دستمزد کارگر، هزینه های خرید خمیر مایه، 
باال رفتن تعرفه آب، برق و گاز و مواردی از این 
دست که تأثیر زیادی در مجموع هزینه های 
نانوایی ها دارد افزایشی غیرقابل مهار در این 
مــدت داشته اســت. در چنین شرایطی با 
ثابت نگه داشتن قیمت آرد که ۷۵ درصد 
از قیمت واقعی آن را دولت به صورت یارانه 
شرایط  نمی شود  خیلی  می کند  پــرداخــت 
موجود را مدیریت کرد. وی نیاز هر نانوایی 
به کارگر را به طور متوسط پنج نفر ذکر و بیان 
نانوایی  ایــن شرایط که هزینه های  کــرد: در 
افزایش یافته و نرخ مصوب نان تغییری نکرده 
است نانوایان مجبورند کارگران خود را تعدیل 
کنند و این موضوع روی کیفیت پخت نان 

اثر می گذارد. 

ردیابی ماشین های توزیع آرد»
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و عضو 
شورای آرد و نان مشهد نیز با اشاره به اینکه 
در حال حاضر توزیع آرد توسط شرکتی از 
بخش خصوصی انجام می شود، گفت: این 
شرکت ضمانت های الزم برای توزیع درست را 
داده تا مشکلی در زمینه توزیع آرد در مشهد 
پیش نیاید. شکوه میرشاهی در خصوص 
نظارت هایی که بر توزیع آرد در مشهد انجام 
می شود نیز اظهار کرد: طرح برکت در راستای 
همین موضوع اجرا شد که دبیرخانه آن نیز 
هنوز فعال است در این طرح تمامی مواردی 
که برای توزیع مشکل ساز بود مورد بررسی 
قرار گرفت و برای رفع آن اقدام شد و چنانچه 
مــواردی از جمله جلوگیری از فروش آرد به 
صورت آزاد مهار شود، نشان می دهد از این 
طرح نتیجه الزم حاصل شده است. وی بیان 
کرد: روی ماشین های حمل آرد شرکت مورد 
ــرارداد جــی پــی اس نصب شــده که امکان  ــ ق
تجهیزات  اینکه  دارد ضمن  وجــود  ردیابی 
به روزتری نیز قرار است این ماشین ها داشته 
از  که  نماید  فراهم  را  امکان  ایــن  تا  باشند 
کارخانه تا نانوایی تمام راه قابل رصد باشد، 
حضور  با  تحویلی  آرد  هم  تحویل  از  پس 

بازرسان کامالً مورد بازرسی قرار می گیرد.
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۱۲۶ هزار هکتار زیر 
کشت گندم آبی و 

حدود ۱4۲ هزار هکتار 
نیز زیر کشت گندم دیم 
رفته است و ۸0 درصد 
سطح گندم دیمی به 
دلیل خشکسالی قابل 
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 2   م ی ل ه   ا ل ب ا س ت ه   و
 3 پ ی ن ه   س ر   ی ر ا ق   گ ز
 4 ا ش ک   ب ر ب ر   پ ر   ق و ی
 5 ن ه   خ و ا س ت ن ی   م ی ش  
 6 ت   گ ا ت   ت و ر   ن ا م   م
 7 و ا ز ل ی ن   ش د ن ی   ه ل و
 8 م ر   ه م ا ن   ه ا ش م   ب گ
 9 ی س ر   ا م ی ن   ی ا م ا ه ا
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 12 ک ا ن   ب ا   س ز ا ر   م ا ش
 13 ر ک   ل ا و ک   و ل   خ ا ل و
 14 ن   م و ز ا ی ی ک   ج و د و  
 15 د ر ی ا  ک ا ر ا ی ی ب   س ل
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دوم  دوران  غــــــول آســــــای  پــــرنــــده   .۱  
زمین شناسی – دیوار بلند ۲. انگور نارس 
– آدم آهنی – قلعه حسن صباح ۳. زمان 
که  بی آستین  سفید  پیراهن   – بــی پــایــان 
پرنده  می پوشند–  لباس  زیــر  زردشــتــیــان 
شناگر ۴. مایع شفاف بین عدسی و قرنیه 
چشم – پدر - ستاره ۵. مطرود – همدل 
تبعیدگاه   – نپذیرفتن   .۶ منفی  نــت   –
ورقه   .۷ پشتی  کیف   – میرپنج  رضاخان 
نازک سیب زمینی سرخ شده- نوعی سبزی 
 خـــوردن – نـــزول کــالم خــدا بــر پیامبرش 
۸. برادر شیرازی – فالتی در آسیا – سقف 
 – انتخاباتی  نــظــرات   .۹ خـــودرو  کشویی 
ناخالص-   – مسگر   .۱۰ مهیا   - آفریدگار 
احسن   – و طمع  ۱۱. حرص  تیرپیکان دار 
قــوای  از   – شــعــور  و  درک   .۱۲ طبیعی   -
باریتعالی  خــداونــد  صفات  از   – سه گانه 
۱۳. صحابی گرانقدر پیامبر اعظم)ص( و از 
یاران امام علی)ع( – ایالتی در هندوستان 
– نه تای یونانی ۱۴. ضربه شمشیر – پرنده 

 – گیاه  قلمه   .۱۵ جایگزین   - ــوش آواز  خــ
فیلمی از کمال تبریزی با بازی به یادماندنی 

پرویزپرستویی و شهره لرستانی

با شناسایی  که  کسی   – ۱. شروع کننده   
جدید  شغل   ، امکانات  بسیج  و  فرصت 
ــزاری –  ــ ــول تـ ــد پـ ایــجــاد مــی کــنــد ۲. واحــ
ــه کــمــان – تــنــبــل و تـــن پـــرور  مــبــتــال- چــل
یک   .۴ چیستان   - واحـــد   – افــعــال   .۳
قدیمی  نفتی  روشنایی  خودمانی – چراغ 
توابع  از   .۵ من+شما   – دوست داشتن   –
ترکیه  شمال غربی  در  تنگه ای   – مثلثاتی 
۶. هتاک – خیابان نهاد ریاست جمهوری 
در تهران ۷. قاتل جنگل – نام پسرانه به 
مخترع   – هنری  نقش   - خــنــدان  معنی 
مصالح  از   – دیرنشین  عــابــد   .  ۸ تلفن 
ساختمانی پرمصرف – دنباله رو ۹. پسوند 
مصدر جعلی – عزیز عرب – سرگشته - 
دلیل ۱۰. نوآوری – کنایه از پاسخ منفی به 

درخواست کسی است ۱۱. تن پوشی زنانه – بازسازی ۱۲. 
 دشمن سرسخت – سوره ۴تایی قرآن – فضا - ریشه 
آپارتمانی  گیاه  ۱۳. استطاعت مالی – صوت شــادی – 
ــا ریــشــه غــــده ای شــکــل ۱۴. ابــــزار تــرقــی بــرخــی هــا –  ب
 پوشش ستور – زیباروی بهشتی – همدم و همنشین 
قلیای  دانــه ریــز  و  ۱۵. خــودکــار - سنگ سخت و سیاه 

آتشفشانی با کمتر از ۵۲ درصد سیلیس

  افقی

  عمودی
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