
 همزمان با روز جهانی معلوالن، آیین رونمایی از پروژه های 
شهری ویژه افراد دارای معلولیت مانند مناسب سازی 
کتاب های  و  اتوبوسرانی  ناوگان های  بوستان ها،  فضای 
ویژه نابینایان با حضور استاندار خراسان رضوی، شهردار 
مشهد، مدیرکل بهزیستی خراسان رضــوی و جمعی 
از اعضای شورای شهر مشهد در بوستان ملت برگزار 
شد. مسعود فیروزی، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی 
گفت: تالش ما بر این است تمامی کمبود ها را به حداقل 
برسانیم و خوشبختانه در مشهد توجه به افراد دارای 

معلولیت بسیار بیشتر از سایر شهرهاست.
نظری، استاندار خراسان رضوی گفت: برخورداری از 
نعمت وجود امام رضا)ع(، همه اقدام ها و تصمیم های 
ما را تحت تأثیر فرهنگ رضوی قرار خواهد داد، پس هر 
کاری که در مشهد صورت می گیرد حتماً دارای برکت 
خواهد بود. ارجائی، شهردار مشهد نیز گفت: در حال 
حاضر فضای بازی هشت پارک در اقصی نقاط شهر 
برای افراد دارای معلولیت مناسب سازی شده و از این 
پس هر اتوبوسی که خریداری و یا نوسازی شود باید 
برای توانیابان مناسب باشد همچنین چند جلد کتاب 
کالم هللا مجید، دیوان حافظ و زیارت  امین هللا به خط 

بریل برای نابینایان به چاپ رسیده است.

یک دهه از نصب ستون های بتنی در مرز محدوده شهری مشهد گذشت

سفر به جایی که نه شهر است و نه روستا
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انتشار گــزارش روزنامه  از  با فاصله اندکی    
قــدس کــه اشـــاره بــه ولنگاری در بـــازار تولید 
شهر  سطح  در  نامتعارف  البسه  فـــروش  و 
کمیسیون  اعــضــای  رأی  بــا  ــت،  داشـ مشهد 
نظارت بر سازمان های صنفی مرکز خراسان 

رضوی پیشنهاد عزل چند نفر از مسئوالن 
ارشـــد اتــحــادیــه پــوشــاک مشهد صـــادر و به 
شد.  ارســـال  نــظــارت  عالی  هیئت  دبیرخانه 
روزنــامــه قدس  ــزارش  گ انتشار  از  10روز پس 
که با عنوان »کارت زرد دادستانی به متولیان 

ــازار  ب بــه ولــنــگــاری  تولید و عرضه پــوشــاک« 
ــوشــاک در شــهــر مشهد  تــولــیــد و عــرضــه پ
اشـــاره داشـــت، حــاال اســنــادی به دســت تیم 
خــبــری خــط قــرمــز روزنــامــه قــدس رســیــد که 
ــررســی هــای صــورت  نــشــان مـــی دهـــددر پــی ب

گرفته و با رأی اعضای کمیسیون نظارت بر 
 ســازمــان هــای صنفی مرکز خــراســان رضــوی 
 و با توجه به تخلفات متعدد، پیشنهاد عزل 
ــره صنف  از اعــضــای هیئت مــدی نــفــر  پــنــج 

فروشندگان پوشاک مشهد...

یک روز پس از انتشار گزارش قدس از ولنگاری در بازار البسه مشهد صادر شد

پیشنهاد عزل پنج عضو اتحادیه پوشاک
در شهر3

روستا ها  حاشیه  مــرغــوب  خــاک هــای  فـــروش 
جنوبی،  خــراســان  از  آن  خـــروج  و 
نگران  را  کــشــاورزان  و  روستاییان 

آینده کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
کلوت  منطقه  حاصلخیز  خـــاک 
کیفیت  دلیل  به  خوسف  شهرستان  نصرآباد 
باالیی که دارد، چند وقتی می شود چوب حراج 
به آن زده شده و به فروش می رسد؛ موضوعی 
که گالیه اهالی این منطقه را به همراه داشته 

است.
ــار روســتــای نــصــرآبــاد خوسف  فــــوالدی، دهــی
ــن خـــصـــوص مـــی گـــویـــد: مـــدتـــی اســت  ــ در ای
زمین های کلوت نصرآباد در سامانه درخواست 
استعالمات معدنی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان قرار گرفته است و هر شخصی 
از هر استانی که بخواهد، می تواند خاک های 

این منطقه را خریداری و برای خودش ببرد.
از  بــوده ایــم  بار ها شاهد  اینکه  به  اشــاره  با  او 
اســتــان هــای هــمــجــوار بـــرای خــریــد خــاک رس 
از خاک  زیــادی  و مقدار  آمــده  این منطقه  به 
این منطقه را خریداری کرده اند، افزود: مدتی 
این خاک  خرید  برای  از سمنان  فردی  پیش، 

به این منطقه آمد و حدود ۳ هکتار از خاک 
مرغوب کلوت نصرآباد را با خودش برد.

ــای آجـــرپـــزی بسیار  ــوره هـ ــرای کـ ــ ــاک ب ــن خـ ایـ
مناسب است و با اینکه ۶٠ تا ۸٠ کوره آجر پزی 
اما  هستند،  فعالیت  حال  در  منطقه  این  در 
متأسفانه اهالی این منطقه از این خاک هیچ 

استفاده ای نمی کنند.
ایــمــان طــلــب، مــعــاون امـــور مــعــادن و صنایع 
مــعــدنــی ســازمــان صــنــعــت، مــعــدن و تــجــارت 
خراسان جنوبی هم در این باره می گوید: فروش 
استعالمات  ســامــانــه  در  زمــیــن هــا  ایـــن  خـــاک 
معدنی سازمان صمت استان ثبت شده است 
سایت،  ایــن  به  مراجعه  با  می توانند  افــراد  و 
ثبت  را  خــود  درخواستی  خــاک  حجم  مقدار 
کنند که پس از گذراندن مراحلی این خاک به 

متقاضی فروخته می شود.
او در پاسخ به این پرسش که این خاک برای 
چه مصارفی به استان های همجوار به فروش 
اطراف  استان های  در  می کند:  بیان  می رسد، 
ایــن خــاک بـــرای کــوره هــای آجــرپــزی استفاده 
ایــن خاک  ایــن منطقه به  اگــر مــردم  می شود. 
نیاز دارند باید پیگیری ها صورت بگیرد تا زمین 

مربوطه از این سامانه پاک شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: تسریع 
در روند اجــرای پــروژه راه آهــن بیرجند- 
یونسی در دستور کار استان قرار دارد و 
تا رسیدن به سرمنزل مقصود، به طور 

ویژه دنبال می شود.
جواد قناعت در جلسه بررسی وضعیت 
که  یونسی  بــه  بیرجند  راه آهــــن  ــروژه  پـ
شد،  برگزار  شهرسازی  و  راه  وزارت  در 
ــاس مصوبه  ــراسـ بـ کــــرد:  خــاطــرنــشــان 
پــروژه  ایــن  دولــت، ۷0 درصــد اعتبارات 
توسط صندوق توسعه ملی، ۲0 درصد 
توسط کنسرسیوم ریلی و 10 درصد نیز 
تأمین  ســازی  شهر  و  راه  وزارت  توسط 

خواهد شد.
استاندار با بیان اینکه صندوق توسعه 
ملی باید این اعتبار را در اختیار بانک ها 

قرار دهد، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
از  بــانــک هــا  اســت  بــار  بـــرای نخستین 
ریالی  تسهیالت  ملی  توسعه  صندوق 
ابهاماتی  بنابراین  می کنند،  دریــافــت 
پیش آمــد و در رونــد اجــرای کــار وقفه 

ایجاد کرد.
وی یادآور شد: در این جلسه با اشاره 
ــرورت  بــه دغــدغــه هــای اســـتـــان، بــر ضـ
تسریع در روند اجرای کار تأکید شد و 
نباید کار معطل بالتکلیفی بانک ها در 

نحوه اجرا بماند.
گرفته  تصمیمات  به  بنا  وی،  گفته  به 
تا یک  امیدواریم  این جلسه،  شده در 
بــا روشـــن شــدن تکلیف  آیــنــده،  هفته 
الزم،  تفاهم نامه های  انعقاد  و  بانک ها 

شاهد اجرایی شدن این پروژه باشیم.

در  فرهنگی  کــاالهــای  جشنواره  دومین 
خراسان شمالی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی 
بــا اشـــاره بــه بــرگــزاری دومــیــن جشنواره 
از  یکی  ــان،  اســت در  فرهنگی  کــاالهــای 
راه هــای حفظ و انتقال فرهنگ را کاالی 

فرهنگی و اقتصادی دانست.
 حسین فرخنده با اشاره به نتایج پژوهش 
پیمایش مصرف کاالهای فرهنگی ایران 
نظر  از  ما  استان  آنکه  وجــود  با  گفت: 
و متوسط درآمد خانوار  ناخالص  تولید 
اما  است،  کم درآمد  استان های  زمره  در 
در  استان  مردم  فرهنگی  میزان مصرف 
کشوری  میانگین  از  بــاالتــر  زمینه  ایــن 
از هنردوست  ناشی  امــر،  ایــن  و  اســت 

بودن مردم است.
 هدایای فرهنگی، نوشت افزار و عروسک 
که متناسب با فرهنگ منطقه است، از 
فرهنگی  کاالهای  جشنواره  بخش های 

خراسان شمالی است.
آثــار،  ارســال  مهلت  آخرین  مــاه  ۲۵دی 
آثــار و هفتم بهمن  ۲بهمن مــاه، داوری 
برگزیدگان  معرفی  و  اختتامیه  آیــیــن 

جشنواره خواهد بود.
کاالهای  نخستین جشنواره  به  پارسال 
در  کــه  بـــود  رســیــده  اثـــر   1۳0 فرهنگی، 
بخش کاالها و هدایای فرهنگی ۸۵ اثر، 
اثر، در بخش  در بخش نوشت  افزار 1۷ 
اسباب بازی  بخش  در  اثر،   1۸ عروسک 
۹ اثر و در بخش کسب وکارهای نوپا هم 

یک اثر ارائه شد.

خاک فروشی در خراسان جنوبی! فراخوان دومین جشنواره کاالهای فرهنگی پروژه راه آهن بیرجند- یونسی سرعت می گیرد
تلنگر خراسان شمالیخراسان جنوبی

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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رونمایی از پروژه های 
شهری ویژه معلوالن

 بدین وسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت 
می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
روز یکش��نبه مورخ 1400/09/28  ساعت 19 كه 
به شرح ذیل به نشانی : مشهد - خیابان پیامبر 
اعظ��م 15 پ��اک 4 طبقه اول برگ��زار می گردد 

حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ : 

 1400/09/28
1-افزایش سرمایه

 هیئت مدیره

 آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده شركت مرغ تخمگذار یگانه 

نیرو خراسان ) سهامی خاص ( به شماره 
ثبت: 845 )چناران(  شناسه ملی : 

10380591242
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 بدین وسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت 
می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده روز یکش��نبه م��ورخ 1400/09/28 
س��اعت 18 كه به ش��رح ذیل به نشانی : مشهد 
خیابان پیامبر اعظم 15 پاک 4 طبقه اول برگزار 

می گردد حضور بهم رسانند. 
دس��تور جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق 

العاده مورخ : 1400/09/28
1-انتخاب مدیران 

2-انتخاب بازرسان شركت 
3-تصویب ترازنامه و صورتهای مالی 1399 

4-تعیین روزنامه كثیر االنتشار
هیئت مدیره

 آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده

شركت مرغ تخمگذار یگانه نیرو 
خراسان ) سهامی خاص ( به شماره 
ثبت: 845)چناران(  شناسه ملی : 

10380591242
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   تأکید 
امام جمعه 
بجنورد بر رفع 
مشکالت مردم   
حجت االسالم 
والمسلمین نوری، 
نماینده ولی فقیه 
در استان با اشاره 
به مشکالت فزاینده 
به ویژه در عرصه 
دامی، کشاورزی 
و ازجمله تنش 
آبی، به استاندار 
جدید توصیه کرد 
مشکل مردم را از 
نزدیک رصد کرده 
و برای رفع آن ها 
چاره جویی کند.

نماز جمعه گــورســتــان نخاله های  ◾
ــدوده  ــحـ ســاخــتــمــانــی در مـ

شهری
ــان نــجــف در  ــاب ــتــهــای خــی ان
ــوار تـــــوس مــقــصــد مــا  ــ ــولـ ــ بـ
مــی شــود. جایی که می توان 
ستون های بتنی زیادی را پیدا کرد. در محدوده 
نوده تقریباً هر چند قدمی یکی از این ستون ها 
کاشته شده است. آنچه در نگاه اول ذوق هر 
بیننده ای را کور می کند این است که منطقه ای 
وسیع از آن محدوده به دلیل تخلیه نخاله های 
ساختمانی پیش و پس از ستون ها، آنجا را به 
گورستانی از نخاله  تبدیل کرده که وجود آن ها 
می تواند منشأ بیمارهای زیادی ازجمله سالک 

برای ساکنان منطقه باشد.
ــی آنــجــا در مـــورد نخاله های  از یــکــی از اهــال
ساختمانی می پرسیم که جــواب می دهد: در 
ایــن مــحــدوده هر کسی که بنایی دارد هرچه 
نخاله ساختمانی دارد به اینجا منتقل و تخلیه 
می کند هیچ کسی هم نیست از آن ها بپرسد 

چرا این کار را می کنند و جلوشان را بگیرد. 
او ادامه می دهد: صدای ما از وجود سالک در 
این منطقه درآمده که بماند، هرچه زباله کثیفی 
کــه فکرش را بکنید در ایــن مــحــدوده ریخته 

می شود بی آنکه نظارتی صورت گیرد.

زمین بده ساخته شده تحویل بگیر ◾
دور و اطــراف را که با دقت نگاه می کنیم آنچه 
دیـــده مــی شــود ایــن اســت کــه بــرخــی مـــردم از 
ستون هایی که محدوده شهر با آن ها مشخص 
شــده تــجــاوز کــرده و در فاصله چند متری از 

ستون ها اقدام به ساخت وساز کردند.
آنــجــا خانه هایی ساخته شــده کــه مشخص 

می شود چند سالی از ساختن آن ها می گذرد. 
ــکــی دیـــگـــر از اهـــالـــی مــنــطــقــه هــمــکــام  بـــا ی
می شویم و از او می پرسیم مگر ساخت وساز 
ــارج از مـــحـــدوده ای کــه ســتــون هــا مشخص  خـ
کــردنــد غیرمجاز نیست؟ چطور آن هــایــی که 
خانه هایشان خارج محدوده است توانسته اند 
ساخت وساز کنند؟ پاسخ مــی دهــد: شما اگر 

زمــیــن داشــتــه بــاشــی و از ایــن لــحــاظ مشکلی 
نداشته باشی همین فــردا بیا اینجا کسانی 
هستند که در مدت خیلی کوتاهی آنجا را برای 

شما بسازند!
او لبخندی می زند و ادامه می دهد: اینجا کسی 
بــه کسی کــاری نـــدارد شما هــم پیگیری نکن 
چون ممکن است برای خودت دردسر درست 

کنی و آن هایی که منافعشان به خطر می افتد 
برای شما مشکل ساز می شوند. همان طور که 
گفتم خیلی وقت است کسی اینجا به آن ها 
کاری ندارد ما هم کاری از دستمان برنمی آید 
و نمی توانیم چیزی بگوییم. اینجا تــا دلتان 
بــخــواهــد بــزهــکــار و خــافــکــار وجـــود دارد این 
مکان برای آن ها به مکانی امن تبدیل شده و 

به راحتی حاضر نمی شوند از دستش بدهند.

اینجا نه شهر است و نه روستا! ◾
ــارج از شــهــر و  ــه کــارگــاهــی خــ ــگــری ک ــرد دی ــا فـ ب
متری محدوده شهر برای خودش بنا کرده  چند 
گپ می زنیم. او در پاسخ به پرسش ما که پرسیدیم 
اینجا را وقتی ساختید کسی مانع ساختش نشد، 
گفت: نه. من اینجا را برای کارم دایر کردم و اینجا 
زندگی نمی کنم تا االن مشکلی نداشتم فقط 
مشکل اینجا امنیت پایین آن است که نمی شود 
بدون حفاظ و سگ نگهبان باشد چون بافاصله 
توسط کارتن خواب ها و دزدهای زیادی که اینجا 

هستند اموالت به سرقت می رود. 
از او مــی پــرســیــم جــایــی کــه شــمــا هستید که 
ــی شــک روســـتـــا نــیــســت جـــزو شــهــر هـــم که  ب
نیستید اسم اینجا چیست؟ پاسخ داد: اینجا 
همان طور که گفتید نه روستا حساب می شود 
نه شهر، ما هم نمی دانیم اسمش چیست. با 
وجود این، مردمی که اینجا ساخت وساز کردند 
مشکلی با ایــن قضیه نــدارنــد و زندگیشان را 
می کنند. حتی در همین همسایگی ما ملکی 
وجــود دارد که متعلق به یکی از شرکت های 
شناخته شده در زمینه تولید نوشیدنی است 
و دولت هم به ما و هم به آن ها امتیازات آب و 
برق داده است که اگر مشکلی داشت به ما آب 

و برق نمی دادند.

یک دهه از نصب ستون های بتنی در مرز محدوده شهری مشهد گذشت

 سفر به جایی که 
نه شهر است و نه روستا

خبرخبر
روزروز

نرخ شیوع معلولیت در خراسان جنوبی از میانگین کشوری باالتر است
مدیرکل بهزیستی خــراســان جنوبی گفت: نــرخ شیوع 
معلولیت در خراسان جنوبی از میانگین کشوری باالتر است 

و از نظر تعداد معلوالن رتبه خوبی در کشور نداریم.
علی عرب نژاد اظهار کرد: در حال حاضر ۲۸ هزار و ۱۰۸معلول 
زیر پوشش بهزیستی خراسان جنوبی هستند و از نظر 
معلوالن ذهنی و شنوایی رتبه های نخست کشور را داریم. 

وی در خصوص علت شناسی معلولیت ها در خراسان 
جنوبی براساس بررسی ها گفت: ۸۰ درصد معلولیت ها 
در این استان علت ژنتیکی دارد و ۲۰ درصد براثر عوامل 

طبیعی است.
به گــزارش ایسنا، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با 
بیان اینکه شهرستان های زیرکوه و طبس بیشترین درصد 

ــزود: در  ــد، اف معلولیت را نسبت به درصــد جمعیت دارن
خــراســان جنوبی ۳۵ مرکز روزانـــه و ۲۰ مرکز شبانه روزی 
ــرد: در حــال حاضر ۵ هــزار و  ــم. وی بیان ک معلوالن داریـ
۵۷۰نفر در استان پشت نوبت دریافت مستمری سازمان 
بهزیستی هستند و از سال ۱۳۹۷ سامانه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی برای نام نویسی دریافت مستمری از سازمان 

بهزیستی بسته شده و در این خصوص با سازمان مرکزی 
مکاتبه و از طریق نمایندگان مجلس هم موضوع را پیگیری 

کردیم اما این مشکل هنوز رفع نشده است.
در حال حاضر ۱۴ هزار و ۲۴۴ مستمری بگیر در خراسان 
جنوبی داریم و تعداد کل افراد خدمت گیرنده از بهزیستی 

در استان ۱۲۳ هزار و ۴۸ نفر هستند.

گزارش
   هاشم رسائی فر    اواخر دهه 80 بود که 

شهرداری مشهد ستون های بتنی در محدوده 
حاشیه شهر را نصب کرد که یک طرف آن داخل 

محدوده شهر و طرف دیگرش خارج محدوده 
شهر نقش بسته بود. شهرداری با این کار به 

دنبال مشخص کردن محدوده و حریم شهر 
بود. محدوده ای که ابتدا شعاع قانونی خدمات 

شهری را مشخص می کرد و بعد نمادی بود 
برای معلوم بودن تجاوزکنندگان به حریم 

شهر و البته اهرمی برای جلوگیری از گسترش 

بی رویه شهر.
پس از نزدیک به 15 سال از اجرای این طرح و 
اینکه در این سال ها شاید خیلی از ما حداقل 

در یکی از محدوده های شهر مشهد به یکی از 
ستون های بتنی برخورد کرده باشیم، سری به 

یکی از محدوده های شهری مشخص شده با 
ستون های بتنی حریم شهر و خارج آن زدیم تا 
ببینیم این طرح تا چه اندازه توانسته حداقل از 

گسترش شهر یا ساخت وسازهای غیرقانونی در 
حریم شهر مشهد جلوگیری کند.

آیت هللا علم الهدی: 

نقد منصفانه حق مردم است
آیــت هللا سیداحمد علم الهدی در خطبه های 
نماز جمعه مشهد اظهار کرد: اگر مردم کوتاهی 
و بی تدبیری را احساس کردند حق مردم است که 
نقد منصفانه کرده و راهکار را نیز بگویند. ممکن 
است این دو حق مبدل به ناحق شده و تبدیل به 
زیاده خواهی شود. دشمنان با فریب رسانه ای به 
دنبال تبدیل حق به ناحق هستند؛ آن ها مطالبه 
حق مــردم را تبدیل به جریان ساختارشکنانه 
می کنند و این بزرگ ترین عداوت جریان رسانه ای 

معاند است.  
به گزارش قدس آناین، آیت هللا علم الهدی بیان 
کرد: در هفته های گذشته مردمی برای مطالبه حق 
در اصفهان تجمع و حقابه خود را مطالبه کردند و 
علت هم از میان رفتن مزارع بود، اصل تجمع بحق 
بود. پس از تجمع با مذاکرات و مدیریت قابل توجه 
رسانه ای مسئله در یک مثلث حل شد و همه جا 
این مثلث در مسائل اجتماعی ما باید حاکم شود.
ــع ایــــن مــثــلــث مــطــالــبــه  وی افـــــــزود: یـــک ضــل
بصیرت مدارانه مــردم بــود. مدیریت رســانــه ای 
هوشمندانه رسانه ملی هم مهم بود و ضلع سوم 

پاسخگویی مسئوالن بود.
آیت هللا علم الهدی ادامه داد: با این مثلث مشکل 
ــا دشــمــن بــا فــریــب رســانــه ای،  مـــردم حــل شــد ام
 مطالبه را تحریف کرد و پس از حل مسئله دوباره 
پای کار آمد. امام جمعه مشهد با اشاره به حوادث 
اصفهان گفت: مردم اصفهان برای نان و آب مقابل 
انقاب نمی ایستند این ها عده ای مزدور دشمن و 
عده ای هم جوان ناآگاه به تحریک دشمن بودند، 

اما خوشبختانه مسئله جمع شد.

 سری به یکی از محدوده های شهری مشخص شده با ستون های بتنی حریم 
شهر و خارج آن زدیم تا ببینیم سال ها پس از اجرای  طرح مشخص کردن محدوده 
شهر با نصب ستون های بتنی، این اقدام تا چه اندازه توانسته حداقل از گسترش 

شهر یا ساخت وسازهای غیرقانونی در حریم شهر مشهد جلوگیری کند.
گزيدهگزيده
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در استان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/9
90
75
72

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ج
/1
40
65
60

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

ط
/1
40
01
13

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
خوشرنگ

نقاشی،پلی استر،کنیتکس
اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  

ج
/1
40
37
78

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
نقاشی حسان

ط
/1
40
80
63

پالستیک، روغنی، 
اکرولیک، کناف
09159058400

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

09199197160

ط
/1
40
69
55

پیمانکاری ساختمان
صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ج
/1
40
62
38

ج
/1
40
52
66

سنگ سابی الماس شرق
 سنگکاری،گرانیت،بتن،نماشویی 

سند پالست،رولپالک،موزائیک
عظیمی 09158023961

ط
/1
40
07
72
1

ج
/9
91
17
67

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

38824494

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

ط
/1
40
43
10

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

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

09302978698

ط
/1
40
44
11

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

تخریب ساختمانایزوگام و عایق کاری

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

پ
/1
40
42
52

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 

قالی شویی

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

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

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
/1
40
09
70

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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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046



سازش ۲هزار 
زوج متقاضی 

طالق در استان 
دلبری، معاون 

پیشگیری بهزیستی 
خراسان رضوی به 

صداوسیما گفت: 
با برگزاری بیش از 
108 هزارو 950 

جلسه مشاوره ای 
و کارشناسی برای 

زوجین متقاضی 
طالق در استان، از 

ابتدای سال بیش از 
۲هزار زوج از جدایی 
منصرف و با یکدیگر 

به سازش رسیدند.

حیات حیات 
وحشوحش

ــزارش کـــه حـــال و روز  ــ در آن گـ
نــاخــوش و بـــدون نــظــارت تولید 
ــامــتــعــارف بـــه تصویر  الــبــســه ن
ــان شـــد فـــروش  ــیـ کــشــیــده و بـ
این گونه البسه در بازار به قصد 
تغییر هویت فرهنگی مردم شهر 
و حتی فراتر از آن، هدف قرار دادن عفت عمومی یک 
جامعه در دستور کار دست های پشت پرده است، 

گریزی هم به عدم اجرای قانون مجلس زده شد.
در قسمت هایی از قانون نحوه رسیدگی به تخلفات 
و مــجــازات فروشندگان لباس هایی کــه استفاده 
از آن هــا در مــأ عــام خــاف شــرع اســت و یــا عفت 
عمومی را جریحه دار می کند و روی سایت مرکز 
ــورای اســامــی منتشر  ــژوهــش هــای مجلس شــ پ
شــده بــود آمــده اســت: » مــاده 1- کسانی که عالماً 
لباس ها و نشانه هایی که عامت مشخصه گروه های 
ضد اسام یا انقاب است تولید کنند یا وارد کنند 
و یــا بفروشند و یــا در  مــأ عــام و انــظــار عمومی از 
آن هــا استفاده نمایند مجرم شناخته می شوند و 
البسه و اشیای مذکور در حکم قاچاق محسوب 
می شود.  تبصره- نشان های مذهبی اقلیت های 
دینی رسمی بــرای پیروان این ادیــان از شمول این 
قانون مستثنا اســت.  مــاده 2- مــجــازات تعزیری 
تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان 
و استفاده کنندگان البسه و نشان های مذکور در ماده 
یک به شرح زیر خواهد  بود: تذکر و ارشاد، توبیخ، 
تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه تا 6 ماه در 
مورد فروشنده و جریمه نقدی، در مورد واردکننده 
و تولیدکننده، 10 تا 20 ضربه شاق و پروانه کسب 

فروشنده لغو و... می شود.«
بازخوانی این قوانین و مقایسه آن با آنچه کف بازار 
در حال تولید و فروش بود به طور مشخص گویای 
کوتاهی مسئوالن اتحادیه پوشاک و متولیان تولید 

و عرضه آن در بــازار مشهد بــود. برهمین اساس 
مسئوالن مــذکــور بــه دادســـرا فــراخــوانــده شدند و 
هشدار های قانونی بــرای آخرین بار به آن هــا داده 

شد.
در این جلسه معاون دادستان در حوزه پیشگیری 
از وقــوع جــرم دادســـرای مرکز استان گفت: قصور 
ــوزه عــفــاف و حجاب  اتــحــادیــه هــای مــربــوط در حـ
مشخص و به نظر بنده ترک فعل در انجام وظیفه 
صورت گرفته است. حتی باید به موضوع به صورت 

قضایی رسیدگی شود.
متأسفانه مسئوالن مــربــوط حتی آمـــار دقیق از 
واحد های متخلف ندارند و در این سال های اخیر 
با متخلفان برخورد قانونی و قاطع نشده است. چرا 
تا به امــروز مسئوالن اتحادیه به جای اینکه طرح 
لباس را افراد از فضای مجازی کپی برداری کنند که با 
فرهنگ عرف جامعه ما همخوانی ندارد، فکری برای 

آن نکردند در حالی که وظیفه آن ها بود؟
ــر از نظر  ــ ــار تــصــریــح کــــرد: اگ ــعــت ی قــاضــی شــری

جرم شناسی به ماجرا نگاه کنیم، فردی که در جامعه 
جرمی مرتکب می شود و مال کسی را می برد به یک 
خانواده آسیب می زند، اما افرادی که طرح های لباس 
نامتعارف را به مرحله دوخت می رسانند، فرهنگ 
یــک جامعه و هــویــت یــک ملت را بــه ناکجا آباد 

می کشانند.
از ایــن مــاجــرا چند روزی گذشت تــا اینکه مطلع 
شدیم یــک روز پــس از انتشار گـــزارش مــذکــور در 
روزنامه قــدس، کمیسیون نظارت بر سازمان های 
ــان خـــراســـان رضـــوی تشکیل  صنفی مــرکــز اســت
جلسه داد و تخلفات هیئت مدیره اتحادیه صنف 
فروشندگان پوشاک را بررسی و در تاریخ 1400/9/7 
خروجی جلسه را که به پیشنهاد برکناری تعدادی 
از مسئوالن ارشــد اتحادیه گره خــورد به نهاد های 

باالدستی اطاع داده شد.
در بررسی تخلفات که متأسفانه برخی از آن ها با 
چند سال تأخیر مورد رسیدگی قرار گرفت نشان 
مـــی داد اعضای مذکور در هیئت مدیره حتی به 
اعضای صنف خــودشــان هم رحــم نمی کردند که 
برای شفاف سازی به گوشه هایی از این اقدام ها اشاره 

خواهیم کرد.

واریــز وجــه متقاضیان پروانه کسب به حساب  ◾
آقای مسئول!

در بند 4 بررسی تخلفات هیئت مدیره مذکور، 
مــاجــرای ســوءاســتــفــاده از موقعیت و سمت این 
مسئوالن آمده بود. در تشریح ماجرا هم به هدایت 
متقاضیان دریافت پروانه کسب برای واریــز وجه 
درخــواســتــی بــه حــســاب یکی از مسئوالن ارشــد 
ایــن اتحادیه با ذکــر تاریخ اشــاره شــد. عــدم انجام 
وظیفه و اعمال ماده 27 قانون نظام صنفی در مورد 
320 واحـــد صنفی بـــدون پــرونــده کسب از دیگر 
کوتاهی های صورت گرفته بود که می توان حال و روز 

بازار البسه را در ارتباط با این ماجرا دانست.

سفر اعضای هیئت مدیره به کیش با پول یک برند ◾
از سوی دیگر مقوله پرداخت هزینه سفر اعضای 
متخلف هیئت مدیره صنف پوشاک مشهد به 
جزیره کیش توسط یک برند که چندی پیش در 
مشهد رفتار خاف قانون او با حاشیه های فراوانی 
رو به رو شد، آن هم به بهانه افتتاح شعبه های دیگر 

این فروشگاه، از دیگر موارد مورد بررسی بود.
ــوشــاک که  همچنین مــعــرفــی بــرخــی بــرنــد هــای پ
مشخص بود از سوی این افراد در هیئت مدیره مورد 
حمایت ناعادالنه قــرار گرفته بودند تحت عنوان 
برند برتر به اتــاق اصناف مشهد هم در بند دیگر 
بررسی تخلفات آمده بود. این ماجرا درحالی بود 
که مسلماً واحدهای دیگری در شهر وجود دارند 
که برتر شناخته می شوند اما در لیست این افراد 

جایی نداشتند.
قــرار دادن امکانات اتحادیه در اختیار یک واحد 
صنفی از دیگر حواشی این گــزارش بود. پرداخت 
وجه برای بیمه تکمیلی کارکنان اتحادیه هم مورد 

ایراد قرار گرفت.

هدیه تابلو فرش در عروسی با سر فصل فرهنگی! ◾
همچنین ارائه گزارش خاف واقع در زمینه لیست 
بیمه ماهانه صوری و بیشتر از ساعت کارکرد)120 
ساعت تا 160 ساعت در ماه( برای اعضای مذکور در 

هیئت مدیره پوشاک مشهد موضوعی دیگر بود. 
خرید تابلو فرش برای هدیه در مراسم عروسی دختر 
یکی از اعضای اتحادیه و... از سرفصل هزینه های 
فرهنگی یکی دیگر از موارد غیرقانونی در این گزارش 
برشمرده شــده اســت. از ســوی دیگر به پرداخت 
حقوق های ماهیانه حاشیه دار به برخی افراد نیز در 

این گزارش تخلفات اشاره شد.

یک روز پس از انتشار گزارش قدس از ولنگاری در بازار البسه مشهد صادر شد

 پیشنهاد عزل 
پنج عضو اتحادیه پوشاک

در شهر3

WWW.QUDSONLINE.IR4066 شنبه ۱3 آذر ۱400    ۲8 ربیع الثانی ۱443    4 دسامبر ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9687  ویژه نامه

کشف ۶ بهله پرنده باالبان پیش از قاچاق به کشور های عربی
رئــیــس اداره حفاظت محیط زیــســت تــایــبــاد گفت: 
مأموران مرزبانی مستقر در مرز دوغارون 6 بهله پرنده 

باالبان از قاچاقچیان کشف کردند.
یوسف اربابی افــزود: در این ارتباط یک راننده تبعه 
کشور افغانستان کــه ایــن پرنده ها را داخــل خــودرو 
مسافربری جــاســازی کــرده بــود دستگیر و بــه مرجع 

قضایی تحویل شد.
 وی ادامــه داد: براساس قانون شکار و صید اقــدام به 
زنده گیری و ضرر و زیان وارده به محیط زیست از طریق 
شکار هر قطعه باالبان 2 میلیارد ریال جریمه نقدی و به 

تشخیص قاضی سه سال حبس در پی دارد.
ــان بـــا 47 تـــا ۵۵ ســانــتــیــمــتــر طــــول و ــ ــاالب ــ   پـــرنـــده ب

700 تا هزار و 300 گرم وزن از بزرگ ترین انواع شاهین 
و پرندگان شکاری است که با توجه به کاهش بسیار 
سریع جمعیت آن در دهه های اخیر در معرض خطر 

انقراض قرار دارد.
به گزارش صداوسیما، تعداد باالبان هایی که هر سال 
بــرای بـــازداران خاورمیانه زنده گیری می شوند شامل 

ــرای قطر و  ــرای عربستان، هــزار بهله ب 4 هــزار بهله ب
۵00بهله بــرای هر یک از کشور های کویت، بحرین و 
امارات برآورد می شود. زیستگاه باالبان از شمال و مرکز 
چین تا اروپای مرکزی امتداد دارد و باالبان های مهاجر 
در ماه های مــرداد و شهریور برای زمستان گذرانی به 

ایران می آیند.

پیگیری ویژه
   عقیل رحمانی    با فاصله اندکی از انتشار 
گزارش روزنامه قدس که اشاره به ولنگاری در 
بازار تولید و فروش البسه نامتعارف در سطح 
شهر مشهد داشت، با رأی اعضای کمیسیون 
نظارت بر سازمان های صنفی مرکز خراسان 

رضوی پیشنهاد عزل چند نفر از مسئوالن 
ارشد اتحادیه پوشاک مشهد صادر و به 
دبیرخانه هیئت عالی نظارت ارسال شد.

10 روز پس از انتشار گزارش روزنامه قدس که با 
عنوان »کارت زرد دادستانی به متولیان تولید و 

عرضه پوشاک« به ولنگاری بازار تولید و عرضه 
پوشاک در شهر مشهد اشاره داشت، حاال 

اسنادی به دست تیم خبری خط قرمز روزنامه 
قدس رسید که نشان می دهددر پی بررسی های 
صورت گرفته و با رأی اعضای کمیسیون نظارت 

 بر سازمان های صنفی مرکز خراسان رضوی 
 و با توجه به تخلفات متعدد، پیشنهاد عزل 

پنج نفر از اعضای هیئت مدیره صنف 
 فروشندگان پوشاک مشهد مورد تأیید 

قرار گرفته است.
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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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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 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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لوله بازکنی 
منصف 
رفع نم و 

بوبدون خرابی 
تشخیص با دستگاه 

100%تضمینی
50%تخفیف 

هاشمیه       38815136
سجاد             37660998 
احمدآباد     38459407
معلم            36032154
امام  رضا   38552579
وکیل آباد    35015132
کوهسنگی  38452905
قاسم آباد  36652284
پیروزی       38815136
تمام مناطق09151008325
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

ج
/1

40
08

69

کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی 
تست زردی نوزادان )فتوتراپی(

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی

حفاظتی  ایمنی  سیستمهای  دوره 
اعالم  مداربسته،  دوربین،  )دزدگیر، 
دربهای  تصویری،  آیفون  حریق، 
خانگی،  لوازم  تعمیر   ،) برقی 
 ،PLC و  صنعتی  برق  های  دوره 
تعمیرات  دوره  ساختمان،  برق 
های  دوره  کامپیوتر،  تخصصی 

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

دیپلم  های  مهارت  افزار،  نرم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

37285662
نبش مطهری جنوبی13
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91
05

21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

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

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

پرده و مبلمان

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/1

40
71

63

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464655

خراسان
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

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

رضوی

دامداری مقدم
 09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

ط
/1

40
79

15

منشی خانم
آشــنا بــه حســابداری جهت 
همــکاری در دفتــر فــروش 
مصالــح ســاختمانی واقع در 

بلوار توس  نیازمندیم. 
09150300026

ح
/1

40
81

15

ج
/1

40
75

74

به تعدادی استادکار
بنادیوارچین

 کاشی سرامیک 
نماکار،پالسترکار،گچ سفید

جهت کاردرکشورعراق 
نیازمندیم.لطفا مشخصات 

خودوحرفه کاری تان 
رابه شماره واتساپ 

09152042427
ارسال نمایید 

قصابی و دامداری

منشی و تایپیست

کارگرماهر

قنادی نون
نیروی کارجوان جهت کار
درقنادی باحقوق قانون کار

ساعت کاری :7 تا 15
قبل ازمراجعه تماس گرفته شود 

آدرس:پیامبراعظم 91
09391349562

ج-
/1

40
78

56

جهت کار درتولیدی
سیوشرت شلوار
به نیروهای ذیل 

نیازمنداست:
1-چرخکارراسته 

دوز4نفر
2- زیگزال دوز2نفر

3-بردست حرفه ای و 
ساده 4نفر

درمحدوده خواجه ربیع 
کارتمام سال دوخت 

سیوشرت شلوار
تسویه نقدی

09155209379
09302686595

ج
/1

40
74

29

پیک احمد آباد
 به تعداد زیادی
 موتور سوار

 با تضمین درامد روزانه 
از 250 تا 600هزارتومان

 سریعا نیازمندیم
09155590633

ج
/1

40
74

47

پیک سراسری آشنا
جذب موتورسواربادرآمدروزانه 

250الی 500هزارتومان
 تمام وقت ونیمه وقت 

باپورسانت پایین باسرویس دهی 
باالدربهترین موقعیت شهر میدان 

شهداداخل امام خمینی 5
09035130141

ج
/1

40
75

36
ج

/1
40

76
42

رستوران 
یاسمین
به تعدادی 

پیک موتوری 
نیازمندیم ساعتی 

20هزارتومان+هرفیش 
1000تومان+ناهار 

ساعت کاری12الی16-
20الی 24،شیفت شب 
هرفیش 2000تومان 
تک شیفت هم پذیرفته 

09155167718می شود

پیک سراسری 
شهرگشت

پذیرش موتورسوارتمام وقت 
درآمدروزانه 250 الی 500
1820پورسانت 15درصدتماس با

ج-
/1

40
77

60

رستوران یاسمین 
جهت تکمیل کادرپرسنلی خودبه 

افرادزیرنیازمنداست
1-کمک آشپز
 2-تخته کار

3-کانتر)بسته بندی غذا( 
4-سالن دارومیزبان

5-مدیرداخلی
6-ظرفشورآقا
7-کارگر ساده

)فرامرزعباسی(حقوق عالی
باسابقه کاری/ ساعت کار:8الی17

11 الی17-22الی24
تک شیفت هم پذیرفته می شود 

09155167718

ج
/1

40
76

36

کارگر ساده

خیاط و چرخکار

مشاغل گوناگونپیک موتوری

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/1

40
58

66

آژانس های مسافرتی

ط
/1

40
81

34

ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

ضایعات آهن، آلومینیوم، مس
برنج، چدن و غیره به 

باالترین قیمت روز خریداریم 

09304386194
09012543661

ج
/1

40
49

89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1

40
58

58

ج
/1

40
37

77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/1

40
59

73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

جواز امالک 
به شماره عضویت 5495 به نام 

رضا حاجی نیا مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط میباشد.

1/ر
40

84
56

جشنواره فروش 
کارتخوان

و تعمیرات تخصصی 
انواع کارتخوان

کیوانی
09026558692

ج
/1

40
84

25
ج

/1
40

49
92

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده

متفرقه



   برگزاری 
150دوره آموزش 
سبک زندگی 
اسالمی در بقاع 
متبرکه   
حجت االسالم 
والمسلمین جمال 
ایزدی، معاون فرهنگی 
اجتماعی اداره کل 
اوقاف خراسان رضوی 
گفت: در راستای 
جامه عمل پوشاندن 
به تدابیر رهبرمعظم 
انقالب)مدظله العالی( 
مبنی بر تحقق سبک 
زندگی اسالمی، بیش 
از 150دوره آموزش 
سبک زندگی اسالمی در 
24بقعه متبرکه استان 
برگزار شده است.

در  حاشيه

تأمین آب شرب 
بهداشتی 
10روستای 
 محروم 
در  فریمان 

در مراسمی با حضور 
امام جمعه، نماینده 
مردم در مجلس شورای 
اسالمی، فرماندار، 
مسئوالن شهرستان 
و نماینده یک بنیاد 
نیکوکاری، در عملیاتی 
جهادی و شبانه روزی 
توسط مدیریت امور 
آبفا و شرکت تعاونی 
آبداران خاتم االنبیاء، 
آب شرب بهداشتی با 
اعتبار۴۰میلیارد ریالی 
به۱۰روستای محروم 
باهزار و۵۰۰ نفر جمعیت 
رسید که با افزایش 
این تعداد روستا، کل 
روستاهای برخوردار 
فریمان از آب شرب 
بهداشتی و خدمات 
آبفا از ۹۵ به ۱۰۵روستا 
افزایش یافت.               
گفتنی است۲۰درصد 
هزینه اجرای این طرح 
آبرسانی با همیاری 
مردم و مشارکت بنیاد 
نیکوکاری حاج اکبر 
ابراهیمی و مابقی آن از 
محل منابع داخلی امور 
آبفا خراسان رضوی 
تأمین شده است.

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه ۱3 آذر ۱400    ۲8 ربیع الثانی ۱443    4 دسامبر ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9687  ویژه نامه 4066

افقی ◾
ــی ۲. حــیــلــه –  ــ  ۱. کــتــابــی از پـــرویـــز دوایـ
خوش خلق – ویتامین جدولی 3. لباس 
– گوشت خالص – ثروت - روغنی ۴. آزاد 
– لقب »شیخ شمس الدین محمد بن مکی 
بن احمد عاملی نبطی جزینی« از فقهای 
بــزرگ شیعه قــرن هشتم - بیماری ارثی 
کم خونی ۵. پرنده ای از گنجشک سانان – 
اشعه – قالب مغازه قصابی 6. درنگ کردن 
– بیماری - جهان 7. کشوری آسیایی به 
مرکزیت »کاتماندو« - کله پز و کله فروش- 
شتر بارکش قوی هیکل 8. طایفه کم حرف 
– نماینده – نویسنده فرانسوی »کاندید« 
- رود اروپــایــی ۹. مجانی – فــرق سر – از 
ادات تعلیل ۱۰. بازیکن سابق تیم ملی 
ــام کــوچــک »خــوان  فوتبال آرژانــتــیــن بــا ن
 ســبــاســتــیــن« - لــحــظــه – ریشه گرفتن 
۱۱. در ایــن حالت از شطرنج اگــر مهره ای 
ــتـــه شـــود کیش  ــل شــــاه بـــرداشـ از مــقــاب
مــی شــود – شادمانی – شایع ترین ابــزار 
ارتباطی ۱۲. باال – نام کوچک »استالونه« 

بازیگر معروف امریکایی – ســاز مثنوی 
۱3. زمان بی آغاز – دیدنی نظامی – رنگ 
آرامش بخش – چندین سنت ۱۴. بــاران 
اندک – باتالق – سرگرد سابق ۱۵. خواسته 
معقول مذاکره کنندگان ایرانی از ۱+۵ در دور 
جدید مذاکرات ، با توجه به بدعهدی طرف 

امریکایی و تروئیکای اروپایی

عمودی ◾
 ۱. ماده اولیه مهمات سازی – اجزای جمله 
– استان سعدی و حافظ ۲. نقیض شلوغ – 
طاقچه باال – بها و قیمت 3. ستبر – معدن 
– یخچال طبیعی ۴. مخفف اگر – مایع 
سرشویی – راز و سر – پیشوای زرتشتی 
۵. آمدنی قبل از پیله – قندشیر – درخت 
سهی 6. بخارشدن – درخشان - معمولی 
7. طوالنی – طایفه کم حرف – نوعی برنج 
مرغوب ایرانی 8. شخص و فرد – سقف 
 فــروریــخــتــه – ســهــل انــگــار – مــیــوه نیکو 
۹. جیحون – حرف سی ام سوار بر خودش 
– صحبت درگوشی ۱۰. پرسش – کفش 

الستیکی – نیایش کــردن ۱۱. چاهی در 
جهنم – معما - مهیا ۱۲. حــرص و طمع 
– ضمیری در دستورزبان عربی – واحد 
ــه – حـــرف پــیــروزی  ــزل  سنجش شـــدت زل
۱3. از وسایل غذاخوری – عقاب سیاه – 
غذای تزریقی ۱۴. کرم انگلی انسانی ملقب 
 بــه کــرم سنجاقی – پرحرفی - سرگرمی 
۱۵. سالن انتظار هتل – ثروت – نام قدیم 
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 9 ی  ا ز د ه م   ا س    ت ه   و ز
 10   ن  ا م ی    م د ی  و م   ف ر ا

 11 س  ی    ن  ج ا ت   ب ا ر ک  د   ب
 12 ر   پ د ا ف ن  د   ر د ی  ا ب  
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
نهبندان گفت: از ابتدای سال 
جــاری تاکنون ۱۲ رشته قنات در 
این شهرستان با اعتبار 3 میلیارد 
و ۲7۰ میلیون تومان مرمت و بازسازی شده 
است. علیرضا حیدرپور در گفت وگو با ایرنا 
افــزود: در حال حاضر مرمت سه رشته قنات 
با اعتبار 73۰ میلیون تومان در حــال انجام 
ــه زودی تکمیل مــی شــود. مرمت  ــ اســت کــه ب
قنات های شهرستان از محل اعتبارات بحران، 
خشکسالی، نـــذر آب، اســتــانــی و ملی و با 

مشارکت بنیاد برکت انجام شده است.
مدیر جهاد کــشــاورزی نهبندان بیان کــرد: 
امسال از محل منابع مختلف ملی و استانی 
۵میلیارد و 833 میلیون تومان اعتبار برای 
مــرمــت قــنــات هــای ایـــن شهرستان مصوب 
شده است و پیش بینی می شود از محل این 
اعتبارات ۲۰رشته قنات مرمت و بازسازی شود.
وی گــفــت: همچنین جمعیت هالل احمر 
خــراســان جنوبی در قالب کــاروان 
ــول  ــ ــ ق آب  نـــــــــــذر 

تومان اعتبار برای مرمت پنج رشته  ۱۰۰میلیون 
قنات را در شهرستان نهبندان داده است.

وی از وجود ۹3۰ رشته قنات و چشمه با تخلیه 
ســاالنــه ۱۴۰ میلیون مترمکعب آب در این 
شهرستان خبر داد و گفت: بر اثر خشکسالی 
بی سابقه در سال آبی گذشته حجم آبدهی 

قنات ها 3۰ درصد کاهش یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان به 
تأثیر خشکسالی ۲۰ ساله حاکم بر خراسان 
جنوبی به میزان آبدهی قنوات اشــاره کــرد و 
گفت: بر اثر این خشکسالی ها حجم آبدهی 
قنات های شهرستان 7۰ درصد کاهش یافته و 
حدود 37۰ رشته قنات یعنی ۴۰ درصد قنات  ها 
ــرد: بیشتر  خشک شــده  اســـت. وی بــیــان کـ
قنات های منطقه به الیــه روبــی و مرمت نیاز 
دارند که به دلیل کمبود اعتبار نمی توانیم این 

اقدام را برای همه آن ها انجام دهیم.
ــزار و ۹۴7 رشــتــه قــنــات بــا ۲۰۹ میلیون  6 هـ
مترمکعب آبدهی ساالنه در خراسان جنوبی 
وجود دارد و بنابر اعالم مسئوالن، این استان 

بیشترین تعداد قنوات را در کشور داراست.

پــدیــده کاهش زادآوری کــه در 
چند سال اخیر گریبان جامعه 
ما را گرفته و نگرانی هایی را در 
دغدغه مندان اجتماعی به ویژه 
در خصوص جمعیت شهری ایجاد کرده 
اســت، اکنون با توقف ۱۹ ساله زاد و ولد در 
روســتــای دیسفان گناباد، می تواند ابعاد 
ــازه ای یافته و عمق بیشتری به این ماجرا  ت

ببخشد.
به گــزارش قــدس آنــالیــن، شرایط جمعیتی 
از شاخصه های مهم توانمندی جوامع به 
شمار می رود و پیری و کاهش جمعیت جوان 
و مولد، می تواند بر سرنوشت جامعه تأثیر 
منفی گذاشته و تبعات نامطلوب آن بر آینده 

کشور سایه بیندازد.
گــنــابــاد، واقـــع در جــنــوب خــراســان رضــوی، 
رتبه دوم کشور از نظر سالمندی را در میان 
شهرستان های کشور دارد و افزایش جمعیت 
سالمند آن به یک دغدغه مهم تبدیل شده 
است به طــوری که ۱۲/3۰ درصــد جمعیت 
۹3 هزار نفری این شهرستان را سالمندان 

تشکیل می دهند.
در این میان روستای دیسفان از توابع بخش 
کاخک گناباد گوی سبقت را از دیگران ربوده 
و وضعیت کهولت ســن و کــاهــش شدید 
جمعیت جــوان و مولد ایــن روستا از سایر 
نقاط شهرستان بیشتر است به طــوری که 
در ۱۹ سال گذشته هیچ کودکی در این روستا 
متولد نشده و سکوت سنگین شب های این 
روستا با صدای گریه هیچ نــوزادی شکسته 

نشده است.
رضا پاسبان، دهیار روستای دیسفان گناباد 
گفت: بخش اعظم جوانان این روستا برای کار 
به سایر نقاط مهاجرت کرده اند و اکنون همه 
ــراد مسن تشکیل  جمعیت ایــن روستا را اف

می دهند.
اگر زیرساخت های الزم و اشتغال برای اهالی 
ــود، شاهد  ــجــاد شــ بــه خــصــوص جـــوانـــان ای
مــانــدگــاری و مهاجرت معکوس جــوانــان به 
روستا خواهیم بود و در آن صورت می توان امید 

داشت تداوم زندگی و زاد و ولد هم 
به روستا برگردد.

مرمت ۱۲ رشته قنات در نهبندان  »دیسفان« ۱۹ سال بدون تولد!

مدیرکل 
دفتر امور زنان 

ــواده اســتــانــداری  ــ ــان و خــ
ــان رضــــوی گــفــت: خـــوشـــه ســـازی کلید  ــراسـ خـ
توانمندسازی اقتصادی زنان است که باید همه 
ــان نظام بــه آن توجه داشــتــه و بـــرای توسعه  ارکـ

اقتصادی کشور تالش خود را به کار گیرند. 
 سیده طاهره طهماسبی در بازدید از کارگاه های 
کوچک تولیدی در منطقه صالح آباد افزود: در میان 
زنان، گروهی صاحبان بنگاه های اقتصادی کالن 
بوده و یک فعالیت اقتصادی را در حوزه صنعت، 
خدمات، کشاورزی یا دامداری مدیریت می کنند، 
ازایــن رو این گروه زنان، نیازمند حمایت های ویژه 
در گرفتن مجوزهای مالی و تسهیالتی، بازارهای 
فروش داخلی و خارجی، صادرات و قوانین خاص 

حمایتی 
هستند. گــروه 
دیگری از زنان نیز صاحب 
مشاغل متوسط، خرد، خانگی و خوداشتغالی در 
شهرهای کوچک و روستاها هستند که بخشی 
از آنان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند 
که برای موفقیت این کسب وکارها باید از فرمول 

شبکه سازی استفاده کنیم.
طهماسبی افزود: خوشه سازی یک نوع فعالیت 

گروهی و تیمی است و در کنار تولید، نهادهای 
پشتیبان کــســب وکــار را نیز تشکیل و تقویت 
می کنند و در شرایط کنونی بهترین روش برای 
حــمــایــت از اشــتــغــال زنـــان روش خــوشــه ســازی 
است. دفتر زنان و خانواده استانداری در راستای 
مأموریت خود از این روش حمایت کرده و تاکنون 
چندین خــوشــه در اســتــان تشکیل شــده و در 
برنامه های آینده بنا داریــم تعداد خوشه ها را در 

رشته های مختلف افزایش دهیم.

خراسان رضویخراسان رضوی

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده 
استانداری مطرح کرد

 »خوشه سازی«
رمز توانمندسازی 

اقتصادی زنان
 

عشقستان

خبر

جهاد کشاورزی جمعيت

برگزاری یادواره شهید یعقوبی 
و ۹ شهید روستای »چهکند«

یــادواره بسیجی شهید محمدحسین یعقوبی و 
گرامیداشت ۹ شهید دیگر حومه روستای چهکند 

روشناوند بخش مرکزی بیرجند برگزار شد.
ــمــا، مــعــاون  بـــه گـــــزارش خـــبـــرگـــزاری صــداوســی
هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا)علیه السالم( 
خراسان جنوبی در این مراسم با گرامیداشت یاد 
شهدای منطقه گفت: شهدا کسانی بودند که در 
مسابقه از خودگذشتگی و دینداری برنده شدند.

سرهنگ هــزاری با یادی از شهید ابراهیم هادی 
ــان بــه خــوانــدن کــتــاب شهید با  و تشویق جــوان
عنوان »سالم بر ابراهیم« افزود: در گرفتاری های 
آخـــرالـــزمـــان، شــهــدا مــی تــوانــنــد در تــمــام ابــعــاد 
شخصیتی و زندگی چــراغ راه و الگوی مناسبی 

باشند.
ایــن یـــادواره به همت دهــیــاری، شـــورای اسالمی 
روستا و پایگاه مقاومت بسیج روستای چهکند 
وشناوند برگزار شد. بسیجی شهید محمدحسین 

یعقوبی سال 6۵ در شلمچه به شهادت رسید. 

برای جلوگیری از ورود اُمیکرون صورت گرفت

 اعمال تمهیدات بهداشتی 
در فرودگاه مشهد 

رضاطلبی  مدیر روابــط عمومی فرودگاه های 
خراسان رضوی گفت: تمهیدات بهداشتی الزم 
برای غربالگری و تست کرونا از مسافران خارجی در 
فرودگاه مشهد به منظور ممانعت از ورود بیماران 
کرونایی به ویژه سویه جدید این ویروس به دقت در 

حال انجام است.
حسن جعفری در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: در حال حاضر از کشورهای حوزه خلیج فارس 
و همچنین از افغانستان، پاکستان و ترکیه سفر 
هــوایــی بــه مقصد خــراســان رضـــوی و فــرودگــاه 
بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد انجام 
می شود و از کشورهای آفریقایی سفر هوایی به این 

فرودگاه صورت نمی گیرد. 
وی با بیان اینکه مسافرانی که قصد سفر هوایی 
ــــد بــایــد تست پــی ســی آر 7۲ســاعــتــه همراه  دارن
خود داشته باشند، ادامــه داد: مصوبه سازمان 
هواپیمایی کشوری مبنی بر کاهش قیمت بلیت ها، 
توسط شرکت های هواپیمایی که در فرودگاه مشهد 
تــردد دارنــد لحاظ شده است و در این زمینه نیز 

نظارت دقیقی بر فعالیت آن ها صورت می گیرد.
جعفری همچنین از اجرا نشدن مصوبه کاهش 
قیمت در برخی شرکت های هواپیمایی خبر داد 

که مورد شکایت شهروندان بوده است.

کشف ۲۰قطعه سکه تیموری 
در مانه وسملقان 

 فرمانده انتظامی شهرستان مانه وسملقان گفت: 
در پی کسب اطالعاتی مبنی بر خریدوفروش 
سکه های قدیمی در یکی از روستاهای بخش 
مرکزی شهرستان موضوع با جدیت در دستور کار 

مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
سرهنگ مــهــران فــر افــــزود: بــررســی هــای فنی و 
پلیسی مأموران منجر به شناسایی متهم و کشف 
۲۰عدد سکه نقره قدیمی شد که پس از اعالم نظر 
کارشناسان سازمان میراث فرهنگی مشخص شد 

این سکه ها متعلق به دوره تیموریان بوده است.
سرهنگ مهران فر در خاتمه با اشــاره به انتقال 
متهم به مراجع قضایی گفت: با توجه به غیرقانونی 
بــودن خریدوفروش اشیای عتیقه و باستانی از 
ــی رود در صـــورت کسب  ــ شــهــرونــدان انــتــظــار م
اطــالعــات در خصوص خــریــدوفــروش ایــن اقالم 

بالفاصله پلیس را در جریان قرار دهند.

معلولیت شدید یک سوم 
جامعه معلوالن خراسان رضوی 
معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان 
رضوی گفت: یک سوم معلوالن شناسایی شده و 
زیرپوشش در استان دچار معلولیت شدید و خیلی 
شدید هستند. به گزارش قدس آنالین، حمیدرضا 
علیزاده رضایی اظهار کــرد: هم اینک ۱3۲ هزار 
معلول در استان زیر پوشش خدمات بهزیستی 
هستند که امسال ۲ هزار معلول جدید به شمار 

معلوالن زیر پوشش استان افزوده شده است.
وی با بیان اینکه حدود نیمی از معلوالن زیر پوشش 
استان را معلوالن جسمی تشکیل می دهند، 
ادامه داد: درصد کمی از این شمار دچار معلولیت 
مادرزادی هستند اما درصد باالیی از این افراد بر اثر 
تصادفات و وقوع حوادث دچار معلولیت شده اند.
علیزاده اظهار کــرد: هم اکنون ماهانه 68 هزار 
معلول زیر پوشش بهزیستی استان مستمری 
دریافت می کنند ضمن اینکه ۲7 هزار معلول دیگر 

پشت نوبت دریافت مستمری هستند.

ــال خـــراســـان  ــبـ ــیـ ــیـــس هــیــئــت والـ رئـ
شمالی گفت: سامان میالنلویی، 

والیبالیست استان به سومین 
ــان  ــوجــوان اردوی تــیــم مــلــی ن

دعوت شد.
فرهاد قلی زاده در گفت وگو 
با ایرنا اظهار کرد: با نظر 
کــــادر فــنــی و ســرمــربــی 
تیم ملی والــیــبــال، نام 
سامان میالنلویی نیز 
در فهرست ۲۰ بازیکن 
دعوت شده به سومین 
مرحله اردوی تیم ملی 

نوجوانان قرار گرفت.
وی افزود: این اردو از ۱۴ 
آذرماه جاری به مدت ۱7 
روز در کمپ فدراسیون 

والیبال آغاز می شود. این 
ــنــده دار والیبال  نــوجــوان آی

خـــراســـان شــمــالــی در پست 
ــط نــقــش آفــریــنــی  ــع وســ ــدافـ مـ

می کند.
هم اکنون هزار و ۲۰۰ والیبالیست آقا 

و خانم زیر نظر هیئت ورزشی والیبال در 
خراسان شمالی فعالیت می کنند.

والیبالیست نوجوان خراسانی 
به اردوی تیم ملی دعوت شد

مسئول کمیته رســانــه و اطــالع رســانــی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
واکسیناسیون سیار کــرونــا بــرای 
کارگران در پنج ایستگاه کار این 

شهر راه اندازی شده است.
به گزارش وب دا، دکتر محمد 
ــزود: راه انــــدازی  ــ پهلوان اف
واکسیناسیون سیار در 
ایستگاه های کار در ادامه 
برنامه ریزی های مستمر 
ــرای پـــوشـــش فــراگــیــر  ــ بـ
واکسیناسیون و مقابله 
با کرونا انجام شده است.
وی گفت: ایستگاه های 
ســیــار واکــســیــنــاســیــون 
در مــیــدان امــام رضـــا)ع(، 
حــاشــیــه شــهــرک بــاهــنــر، 
ــت، حاشیه  ــدالـ مـــیـــدان عـ
ــــی و  ــای ــرک شــهــیــد رجــ ــهـ شـ
ــار حــاشــیــه خلج  ــ ایــســتــگــاه ک

مشهد راه اندازی شده اند.
هم اکنون بیش از ۹۰ درصد جمعیت 
باالی ۱8 سال در مناطق زیرپوشش این 
دانشگاه دُز اول و 7۱ درصد آنان نیز دُز دوم 

واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

 واکسیناسیون سیار کرونا 
در پنج ایستگاه کار مشهد

بیابانزدایی

بادشکن غیرزنده برای مقابله با شن های روان
رئیس ســازمــان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 

کشور بر استفاده از ظرفیت جوامع محلی 
در مــدیــریــت عــرصــه هــای بیابانی 

تأکید کرد.
ــد از  ــ ــازدی ــ ــصــور در ب ــن دکـــتـــر م

پــروژه هــای بیایان زدایی گناباد 
ــوی مــشــارکــتــی  ــگــ ــ اجـــــــرای ال

مدیریت بیابانی را نقطه عطفی 
در ارتـــقـــای حــفــاظــت از ایــن 
عرصه ها و بهره برداری پایدار از 
خدمات منحصربه فرد مناطق 

بیابانی برشمرد.
محمود زنگنه، رئیس اداره امور 

ــل منابع طبیعی  بیابان اداره کـ
و آبــخــیــزداری خــراســان رضــوی 

گفت: حرکت شن های روان در 
مناطق بیابانی یکی از معضالتی 

است که عالوه بر مخاطرات زیستی، 
خسارت های زیادی به تأسیسات، ابنیه 

و... وارد می کند، از سوی دیگر استفاده از مالچ به 
دلیل استفاده از مواد نفتی و  بالطبع مشکالت زیست 
محیطی در سال های اخیر مورد انتقاد بسیاری از 

کارشناسان این حوزه واقع شده است.
ــادشــکــن غـــیـــرزنـــده شطرنجی   ب
یکی از پــروژه هــایــی است 
کــه بــه منظور 

بیابان زدایی در مناطق بیابانی اجرا می شود. این 
پــروژه با استفاده از بقایا و سرشاخه های 

خشک درخــتــان بــا تکیه بــر دانــش 
بــومــی، جایگزین بسیار خوبی 

بـــرای مــالــچ پــاشــی و اســتــفــاده 
ــرای تثبیت  ــ ــواد نــفــتــی ب ــ از م

تپه های شــن روان در مــوارد 
خاص است.

مــحــمــدرضــا نــخــعــی، رئیس 
ــع طــبــیــعــی و  ــابـ ــنـ اداره مـ
ــزود:  ــ آبـــخـــیـــزداری گــنــابــاد اف
بادشکن غیرزنده در منطقه 
عــمــرانــی شــهــرســتــان گناباد 
روی تــپــه هــای شــن روان در 
ــاده بین المللی  مـــجـــاورت جــ
ــدان - مشهد اجــرا شــده و  زاهـ

اثربخشی بسیار خوبی در کنترل 
و تثبیت تپه های شــن  روان دارد 

و مانع حرکت شــن روی جــاده شده 
است. این پروژه عالوه بر جلوگیری از حرکت 

شــن هــای روان موجب کاهش گــردوغــبــار در این 
مناطق می شود. 

در سال جاری 3۰کیلومتر بادشکن غیرزنده 
در شهرستان های خواف و گناباد از 

محل اعــتــبــارات ملی اجــرا 
خواهد شد.
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