
تجربه نگاری  و  توانمندسازی  نشست  نخستین 
فعاالن فرهنگی، تربیتی مشهد با موضوع جهاد 
روزنامه قدس  تــاالر همایش های  دیــروز در  تبیین 
برگزار شد. در این همایش که جمع زیادی از جوانان 
بسیجی، فعاالن رسانه ای، فرهنگی و تربیتی حضور 
سیدمحمد  والمسلمین  حجت االسالم  داشتند، 
حسین راجی، نویسنده کتاب »صعود چهل ساله« 
و مدرس دانشگاه در سخنانی به اهمیت و نقش 
جهاد تبیین و درک صحیح از آن در مسائل روز 
جامعه با توجه به فرمایشات رهبرمعظم انقالب 
پــرداخــت. خیلی از آن هــایــی کــه در حــال حاضر 
تبیین صحبت می کنند در مورد  مــورد جهاد  در 
نظریات خود در این خصوص اختالفاتی دارنــد و 
در تبیین جهادتبیین هم عقیده نیستند. آنچه مورد 
نظر است این است که امروز باید بتوانیم به درستی 
تبیین کنیم. تبیین یعنی باز کردن گره های ذهنی 
مــردم. برنامه ریزی کنیم تا این چالش های ذهنی 
از بین برود. پرسش این است چرا جهاد تبیین با 
اهمیت شده است؟ پاسخ این است چون امروز 
دشمنان موفق شده اند ذهن مردم را کامالً منحرف 
کنند و در چنین فضایی تنها چیزی که می تواند 
جواب دهد تبیین است. جهاد تبیین یعنی مقابله 

با تحریف دشمن.
گفتنی است این همایش با مشارکت بسیج رسانه 
روزنامه قدس، سپاه ناحیه عمار و معاونت فرهنگی 

شهرداری منطقه یک مشهد برگزار شد.

قدسمعضلساکنانیکشهرخراسانشمالیرابررسیمیکند

نعره کامیون ها در کوچه های گرمه
درنخستیننشستتوانمندسازی

وتجربهنگاریفعاالنفرهنگیتربیتیمشهد
درسالنهمایشروزنامهقدسمطرحشد

 » »جهادجهاد  تبیینتبیین««  
 سالح سالح  مقابلهمقابله  

با تحریفبا تحریف  
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 معلوالن بیرجندی 
اسیر کم توجهی مسئوالن 

 حمالت هکری 
تهدیدی برای تجارت آنالین 

 برگزاری جشنواره ملی 
عکس رضوی از ۸ خرداد

 کانون های فرهنگی مساجد 
از سیاسی کاری پرهیز کنند
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خراسان جنوبی

 خراسان شمالی 

 تأمین اعتبار
 ۲۱ یادمان  شهدای گمنام

به  بــا توجه  اســتــانــدار خــراســان جنوبی گفت: 
دیدار با رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس کشور اعتبارات الزم برای ساخت 
استان  در  گمنام  یادمان شهدای   ۲۱ تکمیل  و 
جــذب شــد. به گـــزارش ایــرنــا، جــواد قناعت در 
دیــدار اعضای ستاد سومین کنگره ســرداران و 
توجه  با  افــزود:  بشرویه  ۱۵۴شهید شهرستان 
به گزارش های رسیده ۱۲یادمان شهدای گمنام 
استان در حال ساخت است و برای مابقی هیچ 
اقدامی انجام نشده که در چشم انداز ۱/۵ ساله 

باید همه این یادمان ها تکمیل شود.
وی ادامه داد: یادواره ها و کنگره های بزرگداشت 
شهدا هرچه خودجوش  و مردمی تر برگزار شود 
نتیجه بهتر و اثربخشی بیشتری برای جامعه و 

نسل جوان خواهد داشت.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه هدف از 
برگزاری یادواره های شهدا ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت و بازگو کردن آن برای نسل جوان است، 
یاد و نام شهدا و  تصریح کــرد: فراموش شدن 
برگزار نشدن یادواره ها به معنی فاصله گرفتن از 
اصول انقالب اسالمی است. وی گفت: با توجه 
برگزاری کنگره شهدای بشرویه در شهریور  به 
سال جاری باید تالش شود یادمان های شهدای 
گمنام این شهرستان تا زمان برگزاری کنگره به 

اتمام برسد و آماده بهره برداری شود.

ضرورت تغییر الگوی کشت 
معاون استاندار خراسان شمالی گفت: موضوع کم آبی در 
استان یک مسئله بسیار جدی است و باید الگوی کشت 

کشاورزی در استان تغییر کند.
با مسئله  کــرد:  اظهار  رشیدی  تسنیم٬ مهدی  گــزارش  به 
هستیم  روبــه رو  استان  در  گسترده  کم آبی  و  خشکسالی 
و باید برای مقابله با این موضوع برنامه جدی و عملیاتی 

داشته باشیم. 
وی گفت: همکاری کشاورزان برای عبور از شرایط بحرانی 
حوزه  در  استان  توسعه  اصلی  محور  اســت.  مهم  بسیار 
کشاورزی و دامپروری است و ایجاد انگیزه برای کشاورزان 
و سهیم شدن آنان در بهره وری منابع آب بدون شک نتایج 

مطلوب تری دربر دارد.
علت  به  که  دارد  مطالعاتی  محدوده   ۱۱ شمالی  خراسان 
برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، وزارت نیرو توسعه 
مطالعاتی  در هشت محدوده  را  منابع  این  از  بهره برداری 
ممنوع اعالم کرده و وضعیت منابع آب در چهار دشت از 

این محدوده ها بحرانی است.
بارندگی در هشت مــاه ســال آبــی جــاری نسبت به مدت 
و  بــوده  با کاهش ۵0درصـــدی مواجه  مشابه سال گذشته 

وضعیت برای منابع آبی استان نگران کننده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان:

سرانه آموزشی خراسان رضوی از میانگین کشور کمتر است
مــدارس خراسان  نوسازی  مدیرکل 
رضوی گفت: سرانه فضای آموزشی 
۴/3مترمربع  استان  دانش آموزان 
و در کشور ۵/۲مترمربع است در 
حالی که سرانه مطلوب و استاندارد 

8مترمربع است.
ابوالقاسم بابایی در گردهمایی مدیران عامل مجامع 
خیرین مدرسه ساز و معاونان مشارکت های مردمی 
ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 

در مشهد افزود: 
ــالس درس در  ــ ــرح بــا هـــزار و ۲۵۱ک پــارســال 3۱۵طــ
خــراســان رضــوی بــه بــهــره بــرداری رسید کــه از این 
تعداد، ۱۹۵طرح با ۶۹۹کالس درس از محل اعتبارات 

مشارکتی و مردمی به بهره برداری رسید.
مدیرکل نــوســازی مـــدارس خــراســان رضــوی گفت: 
بهره برداری از ۲۶8 طرح با هزار و 3۱۱کالس درس، 
حذف ۲0۵ مدرسه کانکسی سنتی و ۱۶۴ کانکس 
امسال  برنامه های  از  برخی  استان  در  غیرسنتی 

است.
رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی هم در این 
گردهمایی گفت: خیران، سرداران جهاد در عرصه 

سازندگی آموزش وپرورش هستند.
حمید طریفی حسینی افزود: وزیر آموزش وپرورش 
بیشتر زمان خود را به خیران اختصاص می دهد زیرا 

کار افراد خیر، یک کار تربیتی و اثرگذار است.
وی افزود: در دولت قرارگاه محرومیت زدایی و عدالت 
تربیتی در وزارت آموزش وپرورش تشکیل شده است 
که استان های مختلف مرزی همراه با این سازمان در 
آن عضو هستند تا عدالت تربیتی در همه استان ها 

حاکم شود.
استثنایی گفت:  آمــوزش وپــرورش  رئیس ســازمــان 

یکی از رویکردهای ما، فراگیرسازی و متناسب سازی 
مدارس عادی است تا شرایط برای خانواده ها مهیا 
شــود و در صــورت تمایل فرزند معلول خــود را در 
مدرسه نزدیک محل سکونت خود نام نویسی کنند.
مردمی  مشارکت های  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
سازمان نوسازی مــدارس هم گفت: امسال رقم های 
خوبی برای نوسازی مدارس و تکمیل پروژه ها در نظر 

گرفته شده است که ازجمله آن ها 3هزار و ۱00 میلیارد 
تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام خیران، ۵هزار 
میلیارد  هزار  و  محرومیت زدایی  برای  تومان  میلیارد 

تومان برای امکانات آموزش مجازی است.
حمیدرضا تقی پور افزود: دولت پای کار آمده است و 
خیران هم مشارکت بسیار خوبی دارند تا پروژه های 
نیمه تمام را به پایان برسانیم و پروژه های جدید را 
شــروع کنیم و اگــر خیران و دولــت پــای کــار نیایند 
ــه رو  رو ب اجتماعی  و  آمــوزشــی  جــدی  بحران های  با 

خواهیم شد.
رئیس جامعه خیران مدرسه ساز کشور هم گفت: 
باید ظرفیت ۴0 هــزار نفری خیران داخــل و خارج 

کشور را به دو برابر افزایش دهیم.
ناصر قفلی افزود: براساس آمار مسئوالن خراسان 
رضوی، ۵۶درصد مدارس عادی و 80درصد مدارس 
استثنایی این استان با مشارکت خیران ساخته شده 

که موجب افتخار است.
تأکید  ــورد  مـ کــه  مــــواردی  از  یکی  داد:  ــه  ادامــ وی 
مسئوالن قرار گرفته، ساخت هنرستان در نزدیک 
از  و  ــت  اسـ شــهــرک هــای صنعتی  و  کــارخــانــه هــا 
استانداران درخواست می کنیم در این خصوص با 

مجامع خیران مدرسه ساز همکاری کنند.
از  مصلحی  محمد  گــردهــمــایــی  ایـــن  حاشیه  در 
ــان رضــــوی بـــه عـــنـــوان سفیر  ــراسـ ــــدالن خـ ــن روشــ

مدرسه سازی کشور معرفی شد.

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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 فراخوان اجرای آس��فالت سطح شهر فیض آباد 
بصورت متر مربع

شهرداری فیض آباد  در نظر دارد فراخوان اجرای 
آسفالت سطح شهر فیض آباد بصورت متر مربع 
به شماره 2001093029000002 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل 
اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د.
متقاضیان ش��رکت در فراخوان در صورت عدم 
عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت 
گواهی امض��ای الکترونیکی )به ص��ورت برخط( 
برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر س��ازمانی 

اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان:1401,03,05 ساعت 08:00 
مهلت دریافت اسناد فراخوان:

1401/03/11 ساعت 08:00
مهلت ارسال پیشنهادات:1401/03/22 ساعت 08:00
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/03/22 ساعت 09:00
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 
مبلغ براورد شده شهرداری36,490,351,800 ریال

مبلغ تضمین در مناقصه: 1,830,000,000 ریال
اطالع��ات تم��اس و آدرس دس��تگاه : خراس��ان 
رضوی ش��هر فیض آباد میدان امام خمینی )ره( 

05156722336
 مرتضی رئیسی -  شهردار فیض آباد

مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری فیض آباد
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باعنایت به ماده»6«آئین نامه اجرائی انتخابات هیأت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی)موضوع تبصره3ماده22قانون 
نظام صنفی( و دراجرای مصوبه کمیس��یون نظارت برسازمانهای صنفی شهرستان سبزوار،بدینوسیله ازکلیه داوطلبان 
عضویت درهیات مدیره وبازرس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی شهرستان سبزوار دارندگان شرایط ذیل 
دعوت میشوداز روز سه شنبه مورخ 1401/03/03ظرف مدت10روز،حداکثر تاروزپنج شنبه مورخ 1401/03/12 بامدارک 
ذیل،ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir-سامانه ساران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،بادرج 
شناس��ه صنفی،نسبت به ثبت نام وبارگذاری تصاویر مدارک مربوطه،بش��رح ذیل اقدام وسپس با ارائه اصل وتصویر 
م��دارک ذیل الذکر،جهت ادامه فرآیند ثبت نام وتکمیل پرسش��نامه)درمهلت قانونی فوق(به دبیرخانه هیأت اجرایی 
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرس��تان س��بزوار واقع در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان سبزوار به 

آدرس میدان طالقانی خیابان عالمه طباطبائی مراجعه نمایند.
شرایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران 2-اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر  4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگي و افالس
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر  6- عدم اشتهار به فساد  7- داشتن حداقل مدرك تحصیلي دیپلم براي افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیات مدیره اتحادیه  8- حداکثر س��ن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج س��ال  9- داشتن پروانه کسب معتبر 

دائم  10-داشتن وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

1-6 قطعه عکس 4*3 جدید پشت نویسی شده  2-سه سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه بهمراه اصل آن 
3-سه سری تصویر پشت و رو کارت ملی بهمراه اصل آن

4-یک برگ تصویر از آخرین مدرک تحصیلی)حداقل دیپلم(یا گواهی معتبر بهمراه اصل آن
5-یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم بهمراه اصل آن

6-یک برگ تصویر از اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه
*داوطلبان محترم الزاما میبایس��ت قبل ازمراجعه حضوری به دبیرخانه هیأت اجرایی،درسامانه ایرانیان اصناف بشرح
 فوق الذکر،ثبت نام الکترونیکی راانجام داده وسپس جهت ادامه فرآیندثبت نام به دبیرخانه هیأت اجرایی،مراجعه نمایند.

* داوطل��ب ش��دن کارکنان اتحادی��ه ها،اتاق اصن��اف ودس��تگاههای اجرائی موضوع م��اده)5( قان��ون مدیریت خدمات 
کشوری،درانتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی،منوط به استعفای آنان ازشغل قبلی خود،پیش ازثبت نام درانتخابات 

است واعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده،پیش از شروع به کار درهیأت مدیره اتحادیه،الزامی است.
*اسکن اصل مدارک شناسنامه-کارت ملی-پروانه کسب-اعتبارنامه ومدرک تحصیلی هنگام ثبت نام الزامی میباشد.

*بر اس��اس دادنامه ش��ماره1165-1166مورخ1399/9/29هیات عمومی دیوان عدالت اداری وبخشنامه های مرکز اصناف 
وبازرگانان ایران،اعضای اتحادیه هایی که بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره عضویت داشته 

اندمجاز به ثبت نام نمی باشند. 
 بهشتی نسب-رئیس هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار
)هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی( آگهی ثبت نام نوبت دوم
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بند اول دستور جلسه مذکور به شرح زیر 
اصالح می گردد طرح و تصویب ترازنامه و 
حس��اب سود و زیان شرکت در سال مالی 
1399 و 1400 پ��س از اس��تماع گ��زارش 

هیات مدیره و بازرس .
هیئت مدیره

 تعاونی کارکنان برق خراسان

اصالحیه 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 

سالیانه نوبت اول مورخ 1401/03/31
شرکت تعاونی اعتبار برق خراسان

ف
/4
01
02
62
5



   صنعت 
گردشگری 
 نیازمند
 طرحی نو  
حجت االسالم 
والمسلمین عبادی، 
نماینده ولی 
فقیه در خراسان 
جنوبی گفت: 
صنعت گردشگری 
نیازمند طرحی 
نو است که جدای 
از معرفی فرهنگ 
و تمدن، اقتصاد 
و موقعیت های 
فرهنگ سیاسی را 
در نظر داشته باشد 
تا جلو کارشکنی ها 
در این زمینه گرفته 
شود.

خراسان شمالی ــا و  ◾ ــون هـ ــیـ ــامـ ــردد کـ ــ ــ تـ
خطرات جبران ناپذیر

این شهروند ادامــه می دهد: 
ــیــری  ــدب ــاش مـــســـئـــوالن ت ــ کـ
بیندیشند و درخصوص تردد 
کامیون ها در شهر مدیریت 
داشته باشند و حداقل کمربندی شهر را تکمیل 
و تجهیز کنند. اتمام پـــروژه کنارگذر در گرمه 
ضرورتی است که گویا به دست فراموشی سپرده 

شده است.
وی ادامــه مــی دهــد: پــارک کامیون ها در معابر 
شــهــری خــطــرات و مشکالت زیـــادی همچون 
خرابی آسفالت، ایجاد آلودگی صوتی و... را برای 

شهروندان ایجاد می کند.
حسن زاده یکی از ساکنان خیابان پرستار گرمه 
ــه از این خیابان کم عرض  اظهار می کند: روزان
خودروهای سنگین بسیاری عبور می کنند که 
ــرزش زمین رعــب و وحشت در دل  با عبور و ل

ساکنان ایجاد می شود.
وی مــی گــویــد: بیشتر وسایل نقلیه سنگین 
حامل بارهای پرخطر و قابل اشتعال ازجمله 
نفت و گازمایع هستند و پــارک کــردن آن هــا در 
کنار خیابان ها نه تنها از لحاظ ترافیکی، بلکه 
ازنظر مسائل زیست محیطی و آلودگی صوتی 
مشکل آفرین است و در صورت انفجار، خطری 

جدی برای ساکنان محسوب می شوند.

نارضایتی رانندگان ◾
یکی از کامیون داران گرمه نیز می گوید: به دلیل 
تردد در معابر شهری بارها من و دوستانم دچار 

سانحه تصادف با وسایل نقلیه دیگر شده ایم. 
صادقی ادامــه مــی دهــد: نیمه رهــا کــردن پــروژه 
کنارگذر بزرگ ترین معضل شهرستان ماست 

چــراکــه بــا ساخت کنارگذر و ایــجــاد مــیــدان در 
انتهای کــنــارگــذر از سمت قلعه جالل الدین 
بسیاری از مشکالت تردد خودروهای سنگین 

رفع می شود.
وی می گوید: ما رانندگان از شهرداری و شورای 
اســالمــی تــقــاضــا داریــــم حــداقــل در کــنــارگــذر 
روشنایی نصب کنند و فکری برای ایمن کردن 

این محور داشته باشند.
 یکی از رانندگان که تمایلی به معرفی خود ندارد، 
بیان می کند: ما عضو تعاونی کامیون داران گرمه 
نیستیم و چــون عضو نیستیم اجــازه پــارک در 
پارکینگ تعاونی را نداریم و مجبوریم کامیون ها 

را جلو منزل پارک و از داخل شهر تردد کنیم.
وی می افزاید: برخی همسایگان نیز به دید بدی 
به ما نگاه می کنند و فکر می کنند ما با پارک کردن 

خودرو قصد آزار و اذیت آنان را داریم.

پارکینگ جوابگو نیست ◾
مسئول تــعــاونــی کـــامـــیـــون داران گــرمــه نیز در 
گفت وگو با قــدس می گوید: پارکینگ موجود 
ظرفیت حدود 200 دستگاه کامیون را دارد در 
صورتی که شهر گرمه چند برابر ظرفیت این 

پارکینگ، کامیون سنگین و سبک دارد.
ــروری  ــواد مــحــمــودیــان ادامــــه مـــی دهـــد: ضـ جــ

است مسئوالن مربوط قطعه زمینی به انجمن 
رانندگان واگـــذار کنند تا درخــصــوص ساخت 

پارکینگ مناسب اقدام شود.
اســدی، شهردار گرمه نیز با بیان اینکه پــروژه 
کنارگذر این شهر 50درصــد پیشرفت فیزیکی 
ــن طــرح نــیــاز به  دارد، مــی گــویــد: بـــرای اتــمــام ای
80 میلیارد ریال است که در صورت تأمین اعتبار 

پروژه به اتمام خواهد رسید.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جـــاده ای خــراســان شمالی نیز در گفت وگو با 
قدس درخصوص پارکینگ خودروهای سنگین 
می گوید: این استان به دلیل قرار گرفتن در مسیر 
استان های خراسان رضوی و شمالی، همه ساله 
شاهد عبور تــعــداد زیـــادی نــاوگــان سنگین در 
محورهای اصلی اســتــان اســت، ازایـــن رو بــرای 
شهرستان های فاروج، بجنورد، مانه وسملقان، 
اسفراین، گرمه و جاجرم نیاز به پارکینگ است 
کــه بسته بــه ظرفیت هــر پارکینگ اعتبار آن 

متفاوت خواهد بود.
سعید سبحانی درخصوص برنامه های این اداره کل 
برای ساخت پارکینگ باری اظهار می کند: پارکینگ 
عمومی یا توقفگاه ناوگان سنگین برون شهری باید 
توسط بخش خصوصی ساخته شــود، ازایـــن رو 
اگر سرمایه گذاری اعالم آمادگی کند و مورد تأیید 
باشد اداره حمل ونقل تقاضای اختصاص زمین به 
راه و شهرسازی یا منابع طبیعی در هر شهرستان 
می کند، درغیراین صورت سرمایه گذار باید زمین 

مورد نیاز را نیز تملک کند.
ــن پــرســش کـــه آیـــا تـــا کنون  ــاســخ بـــه ایـ وی در پ
سرمایه گذاری اعالم آمادگی برای ساخت پارکینگ 
کرده است یا خیر، می گوید: در شهرستان شیروان 
دو سرمایه گذار با زمین های ملکی اعالم آمادگی 

کرده اند و اکنون در مرحله اجراست.

قدسمعضلساکنانیکشهرخراسانشمالیرابررسیمیکند

نعره کامیون ها در کوچه های گرمه

خبرخبر
روزروز

آیت اهلل علم الهدی: میدان داران فتح خرمشهرهای پیش رو، روحانیون هستند
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: در عرصه فتح 
خرمشهرهای پیش رو، مـــیـــدان داران همان روحانیونی 
هستند که چشم به فرمایش رهبرمعظم انقالب دارند و با 
همان شهامت رزمندگان عملیات بیت المقدس، در خیمه 
ــت و رهبری ســربــازی می کنند. آیــت هللا سیداحمد  والی
علم الهدی در همایش »خرمشهرها در پیش اســت« در 

مدرسه علمیه نواب مشهد افزود: تا زمانی که جریان والیت 
بر رهبری انقالب مسلط اســت، هیچ انحرافی در مسیر 
زمینه سازی برای فرج حضرت بقیه هللا االعظم)ارواحنا فداه( 
حادث نخواهد شد. وی افزود: مجاهدت های روحانیت در 
عرصه های مختلف موجب آبرو شد. امروز دشمن با همه 
قدرت روحانیت را سرکوب می کند این مجاهدت ها به عنوان 

طلبه و روحانی تأمین کننده آبرو، عظمت و محبوبیت این 
قشر عظیم در دل های مردم بود و این ارزشمند است و با 
اخالص و ارتباط قلبی شما با امام زمان)عج( این مجاهدت ها 
ادامه پیدا خواهد کرد. وی با اشاره به سالروز فتح خرمشهر 
گفت: جریان فتح خرمشهر روحیه را از دشمن در تمام دوران 
دفاع مقدس گرفت و دشمن بعثی دست به کار غیرانسانی 

بمباران شیمیایی و موشکباران شهرها زد.
آیت هللا علم الهدی افزود: رهبرمعظم انقالب سوم خرداد  ۹5 
در فرمایشات خود فرمودند، خرمشهرها در پیش است و 
اگر با اخالص رزمندگان فتح خرمشهر، بایستیم و بندگی 
خودمان را برای خدا ثابت کنیم، خداوند متعال که در فتح 

خرمشهر رزمندگان را کمک کرد، ما را امداد می کند.

   سمانه محمدزاده ثانی   بیش از 10 سال است گزارش روز
که از آغاز کلنگ زنی پروژه کنارگذر خلیج فارس در 

شهر گرمه می گذرد. پروژه ای که با صرف میلیاردها 
تومان هنوز نیمه تمام است و معضل پارک و تردد 

خودروهای سنگین در کوچه و خیابان های شهر گرمه 

چند سالی است گریبانگیر رانندگان این وسایل نقلیه و 
شهروندان شده است.

به گفته مسئوالن، این شهرستان برابر آخرین 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن )1۳۹۵( دارای 

2۵ هزار نفر جمعیت است و بیش از ۷00 کامیون دارد 

که به عنوان قطب کامیون داران در استان شناخته شده 
است. در حال حاضر تردد کامیون ها در شهر موجب 
ایجاد ازدحام و شلوغی و خطراتی در معابر شهری 
شده و شهروندان و رانندگان وسیله نقلیه خواستار 
اتمام طرح پروژه کنارگذر شدند. یکی از شهروندان 

گرمه ای در گفت وگو با قدس با ابراز گالیه مندی از 
تردد ماشین های سنگین در داخل شهر می گوید: 

سال هاست شاهد تردد کامیون ها در معابر کم عرض، 
)باوجود مدارس و اماکن عمومی ( شهر هستیم که 

جان فرزندان و خانواده هایمان در خطر است.

 برگزاری جشنواره ملی 
عکس رضوی از ۸ خرداد

مدیرکل فرهنگ و ارشـــاد اســالمــی خراسان 
شمالی از برگزاری جشنواره ملی عکس رضوی 

از 8 خردادماه در بجنورد خبر داد.
بــه گـــزارش ایسنا، تقی صــادقــی بــا اشـــاره به 
بــرگــزاری یــازدهــمــیــن جــشــنــواره ملی عکس 
رضوی، اظهار کرد: تاکنون یک هزار و ۱۱۱ اثر از 
28 استان کشور به دبیرخانه این جشنواره در 

بجنورد ارسال شده است.
وی افـــزود: »جــالل شمس آذران«، »صــادق 
ــوری« و »مــنــصــوره مــعــتــمــدی« داوران  ــ سـ
ــواره مــلــی عــکــس رضــوی  یــازدهــمــیــن جــشــن

هستند که داوری آثار را انجام داده اند.
وی ادامــــه داد: ایـــن جــشــنــواره از هشتم تا 
یازدهم خرداد در بجنورد برگزار می شود و در 
کنار آن تالش می کنیم دستاوردهای معنوی 

نیز برای استان داشته باشد.
صــادقــی گفت: قصد داریـــم اردوهــایــی را در 
بعضی مناطق برخوردار و کم برخوردار استان 
در شهرستان های رازوجرگالن، مانه وسملقان، 
اسفراین و بجنورد برگزار کنیم تا سبب معرفی 

آن ها شود.
وی بر ضــرورت معرفی ظرفیت های استان، 
اماکن و آداب و رسوم منطقه نیز تأکید کرد 
و افــزود: به همین دلیل برنامه های متنوعی 
برای حدود ۴0 هنرمندی که در استان حاضر 
مــی شــونــد تـــدارک دیــده ایــم تــا ظرفیت های 
استان به نمایش گذاشته شود؛ کارگاه هایی 
ــان بــرگــزار  نــیــز بــاحــضــور ایـــن افــــراد در اســت

می شود. 
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در استان

ج
/1
41
06
65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"

09155597618-37532823

ط
/1
41
14
07

گازرسانی

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

ط
/1
41
14
48

عالی ومناسب
تعمیرات بنایی 

وبازسازی 
بناهای قدیمی 
09151118806

دفترمهندسی معماری نیکخو

ج
/1
41
24
67

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
41
24
56

خریدار عادالنه

ط
/9
91
17
41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

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

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

پ
/1
40
42
52

ط
/1
41
06
37

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

پ
/1
40
42
53

ج
/1
40
57
47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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واز
 پر

ینا
37604809آتر تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
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خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

مشاغل گوناگون

آژانس های مسافرتی
1601

نقاشی و کاغذ دیواری

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

گازرسانی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای عباس نجات

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 17106
 به نشانی:الهیه 50 نبش یوسف آبادی 60 مغازه دوم

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارند ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه حساب 

حداکث��ر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151372358
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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59

2

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه



زلزله شهر»زو« 
را در کالت 

لرزاند
به گزارش مرکز 

لرزه نگاری کشوری، 
این زمین لرزه 

4ریشتری صبح روز 
گذشته ساعت ۹ و 

۲۲دقیقه و ۹ ثانیه 
در عمق ۸ کیلومتری 

شهر زو در بخش 
زاوین شهرستان 
کالت رخ داد.  این 

زلزله در مشهد نیز 
حس شد. 

پشتیبانی

تسهیالت هزار 
میلیاردی در راه 
خراسان شمالی

مدیرکل دفتر جذب و 
حمایت از سرمایه گذاری 

استانداری خراسان 
شمالی گفت: به منظور 

حمایت بیشتر از 
سرمایه گذاران بخش 

خصوصی در حوزه دام و 
طیور در سفر اخیر معاون 

وزیر جهاد کشاورزی 
به استان برای ایجاد 

کشتارگاه صنعتی دام 
سبک و سنگین و... 

تسهیالت هزار میلیارد 
تومانی مصوب شد. به 

گزارش فارس، سیدعلی 
میرکریمی اظهار کرد: 
یکی از دستاوردهای  

این سفر، تعهد وزارت 
جهاد کشاورزی به منظور 

تأمین تسهیالت برای 
سرمایه گذاران بخش 

خصوصی بوده که 
با جذب این میزان 

تسهیالت تحوالت 
قابل توجهی در این حوزه 

شاهد خواهیم بود.
یکی دیگر از تعهدات 

وزارت جهاد کشاورزی 
صدور مجوز برای ایجاد 

بزرگ ترین زنجیره گوشت 
قرمز در شیروان است.

خبرخبر
روزروز

مــعــمــوالً حــمــالت DDoS به 
مــنــظــور اخــــاذی و بــاج گــیــری 
صـــورت مــی گــیــرد و افــزایــش 
ناگهانی آن مــی تــوانــد بــرای 
ــاشــد.  ــارت مــضــر ب ــجـ یـــک تـ
ــر کــردن  مهاجمان بــا ســرازی
ــا یا  ــای جــعــلــی فـــــراوان ســـرورهـ ــواســـت هـ درخـ
شبکه های قربانی را هدف قرار داده و درنهایت 
منجر بــه خــرابــی سیستم ها و مختل شدن 

خدمات می شوند.
به گزارش قدس و به نقل از پلیس فتا، براساس 
ــران،  ــدیـ ــن نــظــرســنــجــی مــســئــولــیــت مـ ــریـ آخـ
مــطــالــعــه ای تــوســط WTW جهانی و شرکت 
حقوقی Clyde & Coنــشــان مــی دهــد اخــاذی 
سایبری یکی از نــگــرانــی هــای اصــلــی در میان 
مدیران شرکت هاست. مجرمان سایبری جرئت 
یافته اند تا حمله کنند زیرا متوجه شده اند افراد 
و سازمان های بیشتری بدون احتیاط های الزم و 

دفاع سایبری آنالین می شوند.
اخــاذی سایبری اشکال مختلفی دارد. با این 
حــال، همه آن هــا در تهدید یک فرد یا سازمان 
به اختالل، ناراحتی یا آسیب مشترک هستند، 
مگر اینکه باج پرداخت شود. از باج افزار گرفته تا 
استفاده از ویدئوهای رسوایی آنالین برای اخاذی 
از افراد مشهور یا شخصیت های شناخته شده، 
نباید خطر اخاذی سایبری را کم اهمیت جلوه 

داد. 

◾  Ransom DDoS حمالت
 Distributed Denial بسیاری از کسانی که با
of Service در ادامــه ایــن هشدار آمــده است: 
اســاســاً، حــمــالت DDoS فقط بــا تــقــاضــای باج 
هستند. مهاجمان سرورها یا شبکه های قربانی را 

با درخواست های جعلی سرازیر می کنند تا آن ها را 
بیش از حد بارگذاری کنند و منجر به خرابی شود. 
آن ها برای قربانی روشن می کنند که حمله تنها 
ــرآورده شدن شرایط که معموالً در مورد  پس از ب
پرداخت بــاج اســت، متوقف می شود. در برخی 
موارد، باج می تواند وظیفه ای مانند الحاق به عدم 

انتشار یا انتشار برخی اطالعات یا توقف عرضه 
محصول باشد.

به عنوان مثال، بورس نیوزلند در آگوست 2021 
دچــار تعلیق طوالنی مدت معامالت شد زیرا 
ارائه دهنده میزبانی وب آن به طور مداوم هدف 

قرار می گرفت.

احتمال افزایش حمالت  ◾
براساس نظرسنجی مایکروسافت، باج افزار که 
مهم ترین مشکل امنیت سایبری در سال 2021 
بــود، در ســال 2022 هم قــرار اســت بزرگ ترین 
تهدید امنیت سایبری برای مشاغل باقی بماند.

بـــاج افـــزار بـــدون شــک یــک مشکل بـــزرگ اســت. 
گزارش هایی مبنی بر پرداخت بیش از 600میلیون 
دالر به عامالن باج افزار در سال 2021 وجود دارد. 
انتظار می رود این ارقام هشداردهنده در سال های 
ــرا به نظر می رسد  آینده بیشتر افــزایــش یابد، زی
راه حل های پیشگیری تا حد زیادی بی اثر بوده است 
و قربانیان همچنان به پــرداخــت به باج خواهان 
ادامه می دهند. کارشناسان امنیت سایبری بارها 
به سازمان ها و افــراد توصیه می کنند که تسلیم 
باج خواهی نشوند. با ایــن حــال، ایــن توصیه تا 
حد زیادی مورد توجه قرار نمی گیرد. بسیاری به 
پرداخت باج ادامه می دهند، زیرا طبق گزارش ها، 
این گزینه در مقایسه با متحمل شدن زیان های 
سنگین، به دلیل اختالل در عملیات تجاری و 

آسیب به شهرت سازمان »بهتر« است.
با این حال، مهم است روشن شود که پرداخت باج 
تضمینی برای بازیابی فوری عملیات عادی نیست. 
ــا ســایــر تــهــدیــدات  مــانــنــد وضــعــیــت مقابله ب
ــاذی ســایــبــری  ــ آنـــالیـــن، مـــبـــارزه بــا تــهــدیــد اخـ
ساده تر از انجام آن است. اقدام های احتیاطی 
مــخــتــلــف، اقـــدام هـــای پیشگیری و کــنــتــرل و 
ــزارهــای نــرم افــزاری تضمین کننده حفاظت  اب
مطلق نیستند. با این حال، انجام مواردی نظیر 
ــدرت در مقابل جــرایــم و  ــردن ق آمـــوزش و بــاال ب
حمالت سایبری، داشتن تدابیر امنیتی مناسب 
ــاج به  و ابــزارهــای دفــاعــی و پــرداخــت نــکــردن ب
هکر ها می تواند از راهکارهای کاهش خطرها و 

حمله های مذکور باشد.

خطری که شرکت های برخط را گرفتار کرده است

 حمالت هکری 
تهدیدی برای تجارت آنالین 

گزارش هایی مبنی بر پرداخت بیش از 600میلیون دالر به عامالن باج افزار درسال 
۲0۲1 وجود دارد. انتظار می رود این ارقام هشــداردهنده در سال های آینده 
بیشتر افزایش یابد، زیرا به نظر می رسد راه حل های پیشگیری تا حد زیادی 
بی اثر بوده است و قربانیان همچنان به پرداخت به باج خواهان ادامه می دهند. 

گزيدهگزيده

خبر خوب

خبر روز

کاسب با انصاف
لطیفی: در میانه ناآرامی های اخبار روغن و 
ماکارونی و اعالم قیمت های جدید و نگرانی های 
مردم، شنیدم سوپرمارکتی در نزدیکی میدان 
شهدا روغــن و ماکارونی را با همان نرخ قبلی 
می فروشد. تصور کــردم از چند حالت خارج 
نیست؛ یا انبار پری داشته و رفته اند سراغش 
و مجبور شده چنین کاری بکند یا اجناسش 
ــوده یا در حــال تغییر شغل  در حــال انقضا ب
است! پس از اینکه موفق شدم با او صحبت 
کنم به خاطر فکر و خیال هایم شرمنده شدم. 
فــروشــنــده وقــتــی متوجه شــک مــن بــه ماجرا 
شـــد، گــفــت: مــن و بــــرادرم شــریــک هستیم. 
وقتی دیدیم اوضــاع روغــن و ماکارونی به هم 
ــه نظر  ریــخــتــه و مــشــتــری هــا هــم مــضــطــرب ب
می رسند تصمیم گرفتیم نوعی جهاد کنیم. 
ما کاسب جهادی هستیم. جهاد کاسب در 
چنین موقعیتی می تواند این باشد که با مردم 
همدلی و همراهی کند و اجناس را به خاطر 
سود بیشتر انبار نکند. هرچند مجبور باشیم 
با قیمت بیشتری همین محصوالت را بخریم 
امــا احــســاس کــردیــم ایــن طــوری می توانیم به 
مــردم محله کمک کنیم. در هر حال از آنچه 
فــروخــتــیــم، ســود حــاللــی داشــتــه ایــم کــه خدا 
برکتش را مــی دهــد و بـــرای خرید دوبـــاره هم 
خدا بزرگ است. او می گفت: موجودی ما در 
ــزرگ و زنجیره ای  مقایسه با فروشگاه های ب
آن قــدری نبوده که به چشم بیاید. 100 کارتن 
ــود. همه را  روغــن و هشت جعبه ماکارونی ب
تقدیم مردم کردیم آن هم با همان قیمت قبلی. 
ترجیحمان این بود که به مشتری های محله 
خودمان بفروشیم با این انگیزه که آن هــا هم 
بدانند مهربانی را باید از محله زندگی آغاز کرد. 
وقتی این گونه شد با خودم گفتم کاش مردم از 
سوپرمارکت ها در محله ها حمایت بیشتری 
کنند. اگر من در اثر حمایت مردم، توانم بیشتر 
می شد و به جای 100 کارتن، 1000کارتن روغن 
می داشتم، خــانــواده هــای بیشتری استفاده 
می کردند. مردم می فهمند که من و برادرم در 
این موقعیت فکر جیب نبودیم و سعی کردیم 
در کنارشان باشیم و این نعمت بزرگی است. 
از همه همکارانم می خواهم به ما بپیوندند و 
تاحدامکان جهادگر باشند. این می تواند یک 

پویش »#من_کاسب _جهادی_ام« باشد.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی خبر داد

 رد مرز 130 هزار 
تبعه خارجی غیرمجاز

فرمانده مرزبانی خراسان رضــوی گفت: سال 
گذشته بیش از ۵00 هزار افغانستانی به صورت 
قانونی از مرزها وارد استان شدند که از این تعداد 
بیش از ۳00 هزار نفر به کشور خود برگشتند و 
200 هزار نفر در ایران مانده اند. همچنین پارسال 
از ورود بیش از 1۳0 هــزار تبعه افغانستانی 

غیرمجاز جلوگیری شد.
ــردار مجید شــجــاع صبح روز گذشته در  ســ
نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه، با تأکید 
بر وجود تفاوت بین فضای داخلی و فضای مرزی، 
اظهار کرد: موضوعات مرزی به سرعت می توانند 
منجر به ایجاد اختالفات جدی بین دو کشور 
شوند، ازاین رو از رسانه ها انتظار داریم در چنین 
مواقعی به کمک ما بیایند و در انتشار درست 

اخبار ما را همراهی کنند.
فرمانده مرزبانی خراسان رضــوی بیان کرد: 
سال گذشته بیش از ۵00 هزار افغانستانی به 
صورت قانونی از مرزها وارد استان شدند و از 
این تعداد بیش از ۳00 هزار نفر به کشور خود 
برگشتند و 200 هزار نفر در ایــران مانده اند. 
همچنین ســـال گــذشــتــه، از ورود بــیــش از 
1۳0 هزار تبعه افغانستانی به ایران از طریق 

مرزهای خراسان رضوی جلوگیری شد.
به گــزارش ایسنا، ســردار شجاع با اشــاره به 
طرح هوشمندسازی مرزهای استان عنوان 
ــعــداد دســتــگــاه هــای  کـــرد: در حـــال حــاضــر ت
هوشمند مستقر در مــرزهــا افــزایــش یافته 
است و این طرح هوشمندسازی مرزها هنوز 
هم ادامــه دارد. در حال حاضر ما 100درصــد 
ــه دو شــیــوه فیزیکی و  مــرزهــای اســتــان را ب
هوشمند رصد می کنیم و اشــراف اطالعاتی 

کامل بر مرزها داریم.
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تشکیل ۵۲پرونده تخلف برای انبارهای خراسان شمالی
معاون اداره نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت خراسان شمالی از شناسایی ۵2 انبار که متخلفان 

اقدام به تخلف اقتصادی کرده بودند، خبر داد.
علی وفاخواه اظهار کرد: از این تعداد، پرونده تخلف برای 11 
انبار به علت احتکار و ۴1 انبار به علت عدم اعالم موجودی 

آن ها تشکیل شده است.
وی افزود: افرادی که دارای انبار کاال هستند باید اطالعات 
انبار و کاالهای موجود در آن را به این سازمان اعالم کنند 

در غیر این صورت مرتکب تخلف شده اند.
وفــاخــواه ادامــه داد: بیشتر کاالهایی که در ایــن انبارها 

احتکار شــده و یا مــوجــودی آن هــا اعــالم نشده، شامل 
کاالهای اساسی همچون روغن و... بوده است.

به گــزارش ایسنا، وی در ادامــه بیان کــرد: طی دو هفته 
اخیر بیشترین پرونده تخلف تشکیل شده در ارتباط با 

گران فروشی بوده است.

وفاخواه اظهار کرد: درج نکردن قیمت، عرضه خارج از 
شبکه و اعالم نکردن موجودی و احتکار، دیگر پرونده های 

تخلفی بوده که در مدت مذکور تشکیل شده است.
وی در ادامه از تشکیل ۷۴۳ فقره پرونده تخلف طی دو 

هفته اخیر در این استان خبر داد.

خبر
   اهدای زندگی دوباره به دو بیمار 

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی دو بیمار 

نیازمند به عضو شد.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد به صداوسیما گفت: در یک 
هزار و یکصد و نود و هفتمین عمل اهدای عضو از 

اهداکننده مرگ مغزی مقداد جوان پویا 4۳ ساله 
که از بیمارستان امام رضا)ع( به واحد فراهم آوری 
اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه 

مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده 
متوفی، این فرد تحت عمل جراحی اهدای عضو 

قرار گرفت.  دکتر ابراهیم خالقی خاطرنشان کرد: 
قرنیه های مرحوم مقداد جوان پویا برای پیوند به 

بیماران نیازمند قرنیه به بیمارستان فوق تخصصی 

چشم پزشکی خاتم االنبیا)ص( مشهد ارسال 
شد. وی گفت: اهدای عضو نوع دوستی غیرقابل 

توصیفی است که یاد و نام یک فرد را جاودانه 
می کند؛ این نوع مهربانی ها در کشور ایران فراوان 

دیده می شود.

قوانین کاغذی باید اصالح شوند

معلوالن بیرجندی اسیر کم توجهی مسئوالن 
باوجود تأکید بسیاری از قوانین بر حمایت از 
معلوالن و مناسب سازی معابر عمومی برای این 
قشر، گالیه های زیادی از سوی این شهروندان 

مطرح شده که گویی شنیده نمی شود.
اگرچه در طول سال های گذشته، قوانین زیادی 
برای تسهیل در امور مربوط به معلوالن تصویب 
شده اما همچنان این قشر جامعه از اینکه کمتر مورد توجه قرار 

می گیرند، گالیه مند هستند.
سال ۹6 دولت در حوزه معلوالن الیحه ای با عنوان الیحه »قانون 
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت« به مجلس شورای اسالمی 
پیشنهاد داد که متأسفانه هنوز در کشور به آن کم توجهی می کنند.
بنا به گفته برخی کارشناسان قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، 
به عنوان مهم ترین سند حمایتی از افراد معلول کشور، چند سالی 
است که تصویب شده و مورد بازبینی و اصالح قرار گرفته است. در 
حال حاضر نبود مکان مناسب برای گذراندن اوقات فراغت بدون 
مشکل و محدودیت، عدم مناسب سازی برخی پیاده روها، اماکن و 
معابر و هزینه باالی لوازم توانبخشی معلوالن از مهم ترین دغدغه 

این قشر از جامعه است.
اشتغال نیز مضاعف بر درد این قشر بوده و باوجود اینکه براساس 
فصل پنج قانون حمایت از حقوق معلوالن، باید ۳درصد از هر آزمون 
استخدامی به معلوالن اختصاص یابد، اما این قانون به خوبی اجرا 

نمی شود.
گــالیــه هــای ایـــن قشر حــاکــی از ایـــن اســـت کــه متأسفانه قانون 
مناسب سازی و دسترسی پذیری معلوالن به اماکن عمومی و 
خدمات شهری در استان کامل اجرا نشده و نیازمند توجه بیشتر 

مسئوالن است.

حمایت درمانی نداریم ◾
یکی از افراد معلول در بیرجند عدم مناسب سازی فضا در جامعه را از 
عمده مشکالت معلوالن نام برد و گفت: برای رد شدن از یک خیابان 

باید کل بولوار را دور بزنیم.
وی با بیان اینکه برای تردد در اداره ها و داروخانه ها و به ویژه در مراجعه 
به پزشکان مشکل داریم، اظهار کرد: بیشتر پیاده روهای سطح شهر 

مشکل دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.
وی با بیان اینکه نبود رمپ و یا آسانسور در طبقات همکف برخی 
مراکز خرید و سایر مکان ها در جامعه افراد معلول را دچار معضل 
کرده است، گفت: فرد معلول حتی نمی تواند به راحتی در ایستگاه 
اتوبوس با ویلچر سوار اتوبوس شده و بدون کمک گرفتن از سایر افراد 

به کارهای روزانه خود بپردازد.
این معلول با بیان اینکه به دلیل نشستن طوالنی مدت روی ویلچر 
دچار نوعی سایش جسمی می شویم، افــزود: در طول زمان باید 
هزینه های بیشتری برای درمان پرداخت کنیم اما نه از سوی سازمان 
بهزیستی و نه بیمه خاصی بــرای پرداخت هزینه مــازاد حمایت 

نمی شویم.
یکی دیگر از افراد جامعه معلوالن در گفت وگو با مهر با بیان اینکه 

درصد بیکاری افراد معلول بیش از افراد سالم است، گفت: با اینکه 
براساس قانون دستگاه های اجرایی موظف به اختصاص ۳درصد 
از استخدام های خود به معلوالن هستند، متأسفانه گاهی در این 
زمینه با کم لطفی بعضی مدیران مواجه شده که سهمیه ۳درصدی 

استخدامی را رعایت نمی کنند.
وی با بیان اینکه معلول بیکار در بیرجند زیاد است، گفت: بسیاری 
از معلوالن تحصیلکرده اند اما دستگاه های اجرایی از آن ها استفاده 

نمی کنند.
وی که خود کارشناس مهندسی کامپیوتر است، اظهار کرد: چندین 
بار در آزمون های مختلف شرکت کــردم اما به دلیل یک سری از 

معلولیت ها پذیرفته نشدم.

مزاحمت اصناف برای معلوالن ◾
فرد دیگری که او هم معلولیت داشت، مدعی شد: متأسفانه برخی 
از خیابان های بیرجند مانند عدل، شهید فهمیده و پاسداران جایی 

برای تردد معلوالن ندارند.
وی با گالیه از برخی مغازه داران بیان کرد: در خیابان های عدل و شهید 
فهمیده، صافکاری ها، جوشکاری ها و دیگر مغازه ها در پیاده روها 

بساط کرده و به اجبار از حاشیه خیابان عبور می کنیم.

این معلول با بیان اینکه متأسفانه بسیاری از قوانین درخصوص 
معلوالن رعایت نشده است، گفت: در بسیاری از اماکن عمومی 

مناسب سازی صورت نگرفته است.

خط و نشانی برای دستگاه ها ◾
سرپرست اداره کل بهزیستی با اشاره به اشتغال معلوالن بیان کرد: 
براساس ماده 1۵ قانون جامع حمایت از معلوالن، ۳درصد از تمامی 
مجوزهای دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی که به نحوی از 
بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، باید در اختیار معلوالن 

واجد شرایط قرار گیرد.
حسن شرفی با بیان اینکه این مورد در همه دستگاه ها سهمیه 
اختصاص داده شده لحاظ می شود، افزود: پس از قبولی فرد معلول 
در آزمون، در مصاحبه های دستگاه ها به دلیل وجود نگاه مبتنی بر 
ناتوانی و نگرش های خاص موجود نسبت به معلوالن متأسفانه حق 
آن ها تضییع می شود. وی ادامه داد: همچنین معلوالن براساس یک 
سری محدودیت های جسمانی نسبت به افراد عادی در اولویت 

بعدی قرار می گیرند.
شرفی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا نظارتی بر این موضوع 
نیست، گفت: به طور جد پیگیری می کنیم که هر دستگاهی که در 
این موضوع کوتاهی کند براساس قانون جامع حمایت از معلوالن، 

به بهزیستی کشور معرفی می شود تا در هیئت دولت مطرح شود.
سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: از معلوالن 
خواستاریم در صورت پذیرفته شدن در هر آزمونی ما را در جریان 

بگذارند تا کارشناسان بهزیستی در کنار معلول قرار گیرند.
وی با اشاره به مناسب سازی شهری بیان کرد: در اماکن عمومی و 
فضای شهری اقدام های خوبی انجام شده اما تا رسیدن به وضعیت 

ایده آل فاصله زیادی داریم.
شرفی اظهار کرد: در اشتغال معلوالن هم تا زمانی که مناسب سازی 

اداره هــا و سطح شهر فراهم نباشد، معلول نمی تواند وارد جامعه 
شود.

سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه براساس 
ماده2 قانون جامع حمایت از معلوالن، برای ارزیابی مناسب سازی 
در تمام دستگاه ها ورود می کنیم، گفت: آن دسته از دستگاه هایی که 
در امر مناسب سازی کوتاهی کرده باشند براساس مصوبه در نمرات 

ارزیابی لحاظ می شود.
وی ادامــه داد: تالش می کنیم در بخش های حمایتی درمانی هم 

هزینه های درمان معلول های نیازمند را تقبل کنیم.



   همکاری 
خیران 
برای جبران 
عقب ماندگی   
سیدجواد پورنقی 
رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی 
خراسان شمالی 
گفت: این استان 
هنوز در بسیاری 
از شاخص های 
بهداشتی و سالمت 
از میانگین های 
کشوری عقب است 
و بی تردید جبران 
این عقب ماندگی ها 
نیازمند همکاری 
سازمان های 
مردم نهاد و 
نیکوکاران است.

در  حاشيه

 حمایت 
ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره(

از تولیدات 
شرکت های 
دانش بنیان 

ستاد اجرايی فرمان 
امام)ره( از تولیدات 
شرکت های دانش بنیان 
در خراسان شمالی 
حمایت می کند.
ارائه تسهیالت در قالب 
مشارکتی به همت بنیاد 
برکت ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( برای 
تکمیل تولید، تأمین 
سرمایه در گردش و 
تسهیالت تکمیلی 
واحدهای تولیدی 
ازجمله حمایت های 
این ستاد است. 
این نهاد تاکنون از 
40 طرح دانش بنیان 
با 20میلیارد ریال 
تسهیالت حمایت 
کرده است. 
شرکت های متقاضی 
تسهیالت می توانند 
در سامانه بنیاد برکت 
ستاد اجرایی امام)ره( 
نام نویسی کنند.
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 افقی: ◾
ــرار نویسنده  ــ  1. اثــــری از احــمــد احـ
و روزنامه نگار ایــرانــی 2. طاقچه بــاال – 
دفتر و دستک دانشجو – قــوم روس 
3. ذره بنیادی – یکی از دوجــنــس – 
پایه ها – نوعی حلوا 4. فرق سر – بتی 
در جاهلیت – حرف تکراری – رسوب 
ــاره سنگ تـــرازو – نیمه –  ته جوی 5. پ
ستاره دنباله دار کم پیدا 6. آزاد – نام 
قــدیــم ایــن تیم فــوتــبــال ، پرسپولیس 
پاکدشت بــود – خـــودروی بازنشسته 
وطنی 7. بعضی ها در دل آب می کنند 
– تازیانه - مساوی 8. آرایشگر سینمایی 
– شرکت واکسن ساز ایرانی که با کوبا 
اقــدام به تولید مشترک واکسن کرونا 
کــرده اســت 9. جــوان – دشمن دیرینه 
پنیر – کشوی لباس 10. بزرگ انگلیسی 
– مــرد پـــرزور و قوی پنجه - نگاه خیره 
11.از عروسک های دوگانه ایرانی و برادر 
ســارا – پایتخت پرو – تبعیدگاه ابوذر 
12. ابزار سوراخ کردن دیوار – کجاست؟ 

- روکش چشم – سیب ترکی 13. مایه 
حیات – علم اشکال – تردید – ساز تیره 
14. شرح واقعه – دارای تکلیف – سر 
فوتبالی 15. زادگـــاه – بلندترین نقطه 

کوه – هم سطح کردن

عمودی: ◾
ــهــادار – از گرفتنی ها –   1. از اوراق ب
پایمال شده 2. یکی از آثار منظوم جامی 
کــه ســرشــار از قصه ها و داســتــان هــای 
تعلیمی و تمثیلی اســت– رزق و روزی 
3. حد – راجع به- زینت رو 4. صف و 
قطار – حشره چسبنده – خضاب- 
سالن بزرگ 5. مقیاسی برای سنجش 
ــرم مــــاده - زرنــــگ - دانــــه روغــنــی  جــ
خــوراکــی 6. بیماری جــذام – صبرزرد 
– از ماشین آالت راهــســازی 7. صوت 
شگفتی – ثروتمند – از مبطالت روزه 
– حدفاصل زانو تا مچ پا 8. چسباندن 
– شیرینی سوغاتی کرمان 9. پسوند 
شباهت – مــوی مجعد – گــودالــی در 

مغازه که فروشنده داخل آن می ایستد 
– ابر زمینی 10. از لوازم نجاری – ریزنمره 
– یــار لبنیاتی آش 11. یــارو – محافظ 
– اسلحه کمری 12. سخنان بیهوده – 
جالل و شکوه - لباده - صدای پنچری 
13. تکرار حرف سی ام الفبا – قند شیر 
- خواری 14. آواز خواب – از نقوش قالی 
ایرانی 15. شاخه ای از ورزش قایقرانی با 
پارو – معبر روی رودخانه – روغن کنجد

جدول     8376
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امـــــام جــمــعــه بـــجـــنـــورد گــفــت: 
ــانـــون هـــای فــرهــنــگــی و هــنــری  کـ
مساجد هیچ وقت نباید سیاسی 
شوند بلکه باید همه گروه ها با هر 

طرز تفکری را در دل مسجد بپذیرند.
به گزارش مهر، حجت االسالم والمسلمین رضا 
نوری با اشاره به اهمیت محوربودن مسجد در 
همه امور، اظهار کرد: تحقق این مهم مستلزم 
عمران معنوی مسجد با حضور مــردم به ویژه 

جوانان و همچنین مسئوالن است.
نــمــایــنــده ولــی فــقــیــه در خـــراســـان شــمــالــی از 
مسئوالن خــواســت بــا مسجد قهر نکنند و 
حــداقــل یکی از نمازهای یومیه را در یکی از 
مساجد محله خــود اقامه کنند و ایــن رویــه را 

تداوم بخشند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی 
با تأکید بر اینکه مسجد متعلق به همه مردم 
اســت و حتی ملکیت زمــیــن مسجد 
پس از ساخت از حیطه 

اختیارات واقف هم خارج می شود، بیان کرد: 
هیچ کس نمی تواند و این حق را ندارد در مسجد 

امرونهی کند.
وی با بیان اینکه در زمان پیامبر)ص( همه امور 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در 
مسجد صورت می گرفت، راه اندازی مجموعه ها 
و پایگاه های فرهنگی ازجمله بسیج، کانون 
مسجد، کتابخانه و… در حاشیه مساجد را 
کار پسندیده و نیکو دانست و گفت: همه این 
مجموعه ها باید در کنار هم برای عمران معنوی 

مساجد تالش کنند.
حجت االسالم والمسلمین نــوری با تأکید بر 
اینکه مسجد خانه خــداســت و هیچ کدام از 
گروه های چپ و راســت نباید ادعــای مالکیت 
خانه خدا را داشته باشند، بیان کرد: کانون های 
فرهنگی و هــنــری مساجد هــیــچ وقــت نباید 
سیاسی شوند، بلکه باید همه گــروه هــا با هر 
طرز تفکری را در دل مسجد بپذیرند و هر که به 

مسجد پناه آورد با آغوش باز استقبال کنند.

روســتــای سرسبز و کوهستانی 
»ریــــــــزه« یــکــی از روســـتـــاهـــای 
بخش مرکزی فــاروج است که در 
21کیلومتری این شهر در خراسان 
شمالی قرار دارد. اهالی روستای ریزه که در دامنه 
ــرار دارد، با گویش کرمانجی  کــوه شاه جهان ق
صحبت می کنند و شغل آن ها باغ داری، دامداری 
و قالی بافی است. روستاهای کواکی در شمال، 
رشوانلو در شمال غرب، کالته شامیر در جنوب 
و سوگلتی در شمال شرق آن واقــع شده اند. از 
جاذبه های گردشگری روستای ریزه می توان به 
قلعه تاریخی، آبشار و چشمه روستا، ارتفاعات 
زیبا و مملو از گیاهان معطر و دارویی، دره سرسبز 
و بــاغ هــای اطـــراف آن و رودخـــانـــه ای کــه دارای 

جاذبه های دیدنی است، اشاره کرد.
آب جــاری شــده از آبشار و چشمه ایــن روستا 
به قدری خوشگوار است که مردم از روستاهای 
دیگر و حتی شهر فــاروج آب این روستا را برای 

مصرف شرب خود می برند.

رودخانه آرام ریزه هم زیبایی های خاص خود 
را دارد؛ رودخانه ای که در تمام مسیرش دارای 
جاذبه هایی دیدنی است و نه تنها هرگز چشم 
بیننده اش را در طول مسیر خسته نمی کند، 
بلکه سایه سارهای درختان میوه و چنار حاشیه 
آن، محیط مناسبی را برای استراحت و آرامش 
مسافرانش فراهم می کند.عالوه بر ارتفاعات، 
باغ های انبوه میوه، آبشارهای کوچک و بزرگ، 
درختان کهن، چشمه سارها، ساختمان های 
پلکانی و... و سنگ های دیــدنــی و کوه های 
سنگی، ازجمله زیباترین و شگفت انگیزترین 
جاذبه های طبیعی و مناظر بکر و مسحورکننده 
روستای ریزه است که اغلب از دید مسافران و 
گردشگران دور مانده است. کوه های سنگی که 
در فاصله یک کیلومتری از روستای ریزه قرار 
گرفته، یکی از عجایب چندگانه روستاست که 
متأسفانه به دلیل نبود اطالع رسانی مناسب، 

گــردشــگــران  بــه راحــتــی از کــنــار تمام 
زیبایی آن می گذرند.

 کانون های فرهنگی 
مساجد از سیاسی کاری پرهیز کنند

 »روستای ریزه«
 جست وجوی آرامش در حاشیه رودخانه آرام

بـــــــــاال 
بودن حقوق 

دولتی در معادن یکی 
از مهم ترین مشکالت در ایــن بخش است 
که استان های مختلف در حال پیگیری برای 
اصــالح آن هستند امــا هنوز هیچ نتیجه ای 

نداشته است.
حمید پروین، نایب رئیس خانه معدن خراسان 
جنوبی در گــفــت وگــو بــا تسنیم اظــهــار کــرد: 
معضل اصلی معادن حقوق دولتی اســت و 
موضوع دیگر که ایــن مشکل را حادتر کرده 
تورم است، چراکه افزایش هزینه های تولید را 

در پی داشته است.
یــنــه هــای حمل زمینی در بخش معادن  هــز
ــا زیـــاد اســـت، رقــیــب اصــلــی ما  سنگ بــه اروپـ

در ایــن 
بـــــــــــخـــــــــــش 
ــیـــــه اســـــــــت کـــه  تـــــرکـــ
زیرساخت های دریایی خوبی دارد امــا نبود 
زیرساخت ها برای ما هزینه های سنگینی به 

دنبال داشته است.
پروین با بیان اینکه بحران بعدی در بخش 
مــاشــیــن آالت و تجهیزات اســت کــه فرسوده 
ــد و اجـــازه ورود مــاشــیــن آالت جدید  شــده ان
ــدارد، ادامـــه داد:  بــه دلیل تحریم ها وجــود نـ
دستگاه های دست دوم نیز به سختی یافت 
می شود و اگر پیدا شود با قیمت های بسیار 
باالیی وجــود دارنــد که مــعــدن دار متوسط از 

عهده خرید آن برنمی آید.
وی با تأکید بر اینکه هزینه های حمل به دنبال 

خــود تعطیلی بخش عظیمی از معادن را به 
دنبال دارد، به دلیل اینکه معادن نمی توانند 
ــزود: هزینه های  هزینه ها را کاهش دهند، اف
تولید سه تا چهار برابر شــده امــا نــرخ فروش 
را نمی توان افزایش داد، چراکه بــازار جهانی 
این قیمت را قبول نمی کند و با افزایش قیمت 
توسط رقبا حذف خواهند شد و بــازار داخلی 
هــم ظرفیت ایــن گــرانــی و ایــن مــقــدار تولید را 

ندارد.
وی گــفــت: اگـــر هــزیــنــه هــای تــولــیــد از فــروش 
همچنان باالتر باشد راه حلی به جز تعطیلی 
ــــدارد کــه پیشنهاد مــی شــود  ــود ن مــعــادن وجـ
تسهیالت فـــوری بـــدون بــهــره و بــا تنفس به 
معدن دار داده شود تا تعادلی ایجاد شود که 

از این رکود عبور کنیم.

تلنگرتلنگر

حقوق دولتی 
مشکالت معادن 

خراسان جنوبی را 
دوچندان کرده است 

مردان آسمانی

خبر

فرهنگ خراسان گردی

شهید علی اصغر کالته سیفری
والدت:1338/03/05

نام پدر:محمدعلی
شهادت: 1362/12/06

محل تولد: سبزوار - كالته سیفر
محل شهادت: جزیره مجنون

مزار: گلزار شهدای كالته سیفر 
محمدعلی و همسرش هشت سال بود چشم به 
راه فرزندی بودند تا گرمابخش خانه شان باشد تا 
اینکه به حرم امام مهربانی ها پناه بردند و دست 
بــه دعــا برداشتند. فــرزنــد پسری کــه پــس از این 
توسل کاشانه شان را روشنی بخشید، علی اصغر 
بود که در 5خرداد 1338 در روستای کالته سیفر 
در نزدیکی سبزوار دیده به جهان گشود. تربیت 
اسالمی از او فرزندی صالح ساخت. پس از فراگیری 
قرائت قرآن در مکتبخانه با رسیدن به هفت سالگی 
راهی دبستان شد. پس از آن تحصیالت خود را در 
هنرستان ادامه داد و موفق به اخذ مدرک دیپلم در 
رشته برق شد.علی اصغر در ایام جوانی فریادرسای 
روح هللا را با گوش جان شنید و به صف مبارزان 
پیوست. پخش اعالمیه های حضرت امـــام)ره(، 
تکثیر نوار و... ازجمله فعالیت های او بود. او که به 
دستور امام)ره( خدمت سربازی خود را نیمه کاره رها 
کرده بود پس از پیروزی انقالب برای گذراندن دوران 
خدمت سربازی داوطلب شد و در سال 1359 به 
عضویت سپاه پاسداران درآمد و همزمان کتابخانه 
روستای کالته سیفر را بنیان نهاد. پس از چندی 
به جبهه رفت و در عملیات های بسیاری حماسه 
آفــریــد. وی در ســال 1360 ازدواج کــرد و صاحب 
فرزندی به نام »حامد« شد و سرانجام در عملیات 
خیبر در حالی که فرماندهی گردان جبار را برعهده 
داشت در ششم اسفند 1362در 24سالگی جزیره 
مجنون را به خون خویش آراست. پیکر مطهر او 
در گلزار شهدای روستای کالته سیفر به خاک 

سپرده شد.

کاهش 179 میلیون مترمکعبی 
ذخایر سدهای خراسان رضوی 

مدیر بهره برداری سدهای آب شرب مشهد گفت: 
حجم آب ذخــیــره در پشت ســدهــای خــراســان 
ــا ایـــن مقطع از ســـال آبـــی جـــاری 454  رضـــوی ت
میلیون مترمکعب است. این رقم در سال گذشته 

633میلیون مترمکعب بوده است.
امیر سالکی با اشــاره به وضعیت ذخیره آب در 
ــد از حجم  ســدهــای اســتــان اظــهــار کـــرد: 29درصــ
سدهای استان در سال آبی جاری پر بوده که این 
آمــار در ســال آبــی گذشته در مــدت زمــان مشابه 

40درصد بوده است. 
ــزود: در حــال حــاضــر از 37 دشــت استان  ــ وی اف
وضعیت 34 دشــت بحرانی اســت که مؤثرترین 
راه برون رفت از بحران کم آبی مدیریت صحیح در 

بخش های تولید، توزیع و مصرف است.
مدیر بهره برداری سدهای آب شرب مشهد با اشاره 
به اینکه حجم ورودی آب در سال آبی جــاری به 
سدهای خراسان رضوی 151/3 میلیون مترمکعب 
بـــوده، تصریح کـــرد: حجم ذخــیــره آب در چهار 
سد اصلی استان یعنی سد طرق 9/71 میلیون 
مترمکعب، سد کارده 7/46میلیون مترمکعب، 
سد دوستی 319/35میلیون مترمکعب و سد 

ارداک 12/21میلیون مترمکعب است.
وی ادامه داد: میزان بارندگی در استان در سال آبی 
گذشته 108/2 و در سال آبی جاری 141/2میلیمتر 
ــار در مــتــوســط بــلــنــدمــدت  ــ ــ ــن آم ــ ــه ایـ ــ ــوده ک ــ ــ ب
178/2میلیمتر است که با افزایش 31درصــدی 
نسبت به سال آبی گذشته و کاهش 21درصــدی 

نسبت به متوسط بلندمدت مواجه هستیم.

 خطر شیوع بیماری تب دنگ 
در خراسان جنوبی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
اظهار کرد: خراسان جنوبی در خطر ورود بیماری 

تب دنگ از کشورهای همسایه و عربستان است.
مجید شایسته گفت: با توجه به شیوع تب دنگی در 
کشور افغانستان، ایالت سند پاکستان و شهرهای 
جده و مدینه که در ایام حج میزبان زائــران ایرانی 
هستند، زنگ هشدار خطر ابتال به این بیماری در 
خراسان جنوبی به صدا درآمده است. وی با بیان 
اینکه برای پیشگیری از شیوع بیماری تب دنگ در 
خراسان جنوبی، پنج کارگروه تشکیل شده است، 
افزود: عامل ایجاد تب دنگ، پشه آئدس است که 
می تواند با گزش افراد سبب انتشار بیماری شود. 
وی گفت: خراسان جنوبی شرایط زیستی مساعدی 
برای رشد و تکثیر این نوع پشه دارد و احتمال اینکه 
این بیماری انتقال پیدا کند وجود دارد. پشه آئدس 
می تواند در آب راکد مانند آب جمع شده در تایرهای 
فرسوده، آب جمع شده داخل شیشه ها و پساب 

فاضالب تخم ریزی و زندگی کند.

مــدیــرکــل هواشناسی خــراســان جنوبی 
گفت: بارندگی های استان طی سال 

ــار  ــ ــا آمـ ــ ــایـــســـه بـ ــقـ جــــــــاری در مـ
بارندگی های بلندمدت 27درصد 

کاهش داشته است. خندان رو 
با بیان اینکه میزان بارندگی 
ــی  ــ ــال زراعـ ــ ــدای سـ ــ ــت ــ از اب
81میلیمتر بوده که نسبت 
به سال گذشته 35درصد 
ــزایــش داشــتــه اســت،  اف
گفت: البته نسبت به 
مـــدت زمـــان مــشــابــه در 
ــنــدمــدت 27درصـــــد  ــل ب
کاهش بارندگی داشتیم. 
وی با اشاره به اینکه میزان 
بارندگی استان به صورت 
میانگین از ابتدای فروردین 

11میلیمتر بوده است، گفت: 
بارندگی ها حـــدود 50درصـــد 

نسبت به سال گذشته کاهش 
داشته است.  وی افزود: بیشترین 

ــی در  ــاری زراعــ بــارنــدگــی در ســـال جـ
شهرستان قــایــنــات بــا 129میلیمتر و 

کمترین میزان بارندگی در شهرستان طبس 
با 62میلیمتر بوده است.

کاهش ۲7درصدی بارندگی ها 
در خراسان جنوبی

استاندار خراسان رضوی گفت: باید 
مسائل و مشکالت زیرساختی 
این مرز به عنوان ورودی کشور 
ــزارش  ــ ــه گ ــود. بـ ــ ــرف شـ ــرطـ بـ
ــط عمومی  ــ اداره کــل رواب
ــداری خـــراســـان  ــ ــان ــ ــت اســ
رضوی، نظری در جلسه 
کمیسیون برنامه ریزی، 
هماهنگی و نظارت بر 
مــبــارزه بــا قــاچــاق کاال 
و ارز اســـتـــان اظــهــار 
کــرد: در بحث کشف 
کاالهای قاچاق باید از 
سمت نظارت میدانی 
بــه سمت نظارت های 

سامانه ای برویم.
ــزود: نــظــارت هــای  ــ وی اف
مــیــدانــی قــابــل اســتــمــرار و 
پایش مناسب نیست. همه 
دستگاه ها باید از سامانه ای 
بــرای نظارت بر کاالها استفاده 
ــازار،  کنند تــا عــالوه بــر نــظــارت بــر ب
قــاچــاق کــاالهــا هــم مــورد ارزیــابــی قــرار 

گیرد. 

تأکید استاندار بر حل مشکالت 
زیرساختی مرز دوغارون 

مقدم     اســتــاد ســهــراب محمدی از هنرمندان 
ارزشــمــنــد مــوســیــقــی نـــواحـــی ایـــــران و بخشی های 

شــمــال خــراســان اســـت کــه حــمــاســه خــوانــی هــا و 
منظومه خوانی های او شاخص و ماندگار 

اســت. نزدیک به 40 ترانه انقالبی در 
زمان انقالب و جنگ تحمیلی ازجمله 

آثار این هنرمند مردمی است.
سهراب محمدی که در سال 1317 
در شهرستان مانه وسملقان دیده 
به جهان گشود، مشهور به سهراب 
بخشی، موسیقیدان، آهنگ ساز، 
خواننده و نوازنده دو تار کُرد ایران 
ــده بخشی های  ــازمــان ــن ب و آخــری
خودبند کرمانج شمال خراسان بود.

وی تنها بخشی ای بــود که مدرک 
درجـــه یــک هــنــری، مــعــادل دکــتــرای 

نوازندگی و خوانندگی را دریافت کرده 
بود. پدر و پدربزرگ و اجداد وی در زمان 

حیات خود، از فعاالن هنرهای دستی، سرودن 
شعر کرمانجی و موسیقی بخشی بودند. او از 10 سالگی 

نواختن دوتار و خواندن شعرهای محلی را آغاز کرد.
نخستین بار فوزیه مجد، مادر اتنوموزیکولوژی 
موسیقی نواحی، او را به جامعه هنری معرفی 
کرد. سهراب نخستین خواننده کُرد 
کرمانج بود که همکاری خود 
با رادیــو را آغاز 

کرد و این همکاری تا آخرین روزهــای عمرش ادامه 
ــت. موسیقی و هنر ســهــراب محمدی عـــالوه بر  داشـ

ایران، در کشورهای آسیای میانه نیز شناخته شده  
است. قطعاتی همچون: شاره جان، آهنگ 

طوفان، شهید، لیاره و گاُل مِن، ازجمله 
آثار سهراب محمدی به شمار می آیند.

ــبــهــشــت 1397، مــراســم  در اردی
تــجــلــیــل و بـــزرگـــداشـــت ســهــراب 
محمدی در مجتمع فرهنگی هنری 
مانه وسملقان برگزار و از سردیس 
سهراب محمدی رونمایی شد. در 
سی ویکمین جشنواره موسیقی 
فجر نیز جایزه باربد بهترین آلبوم 
موسیقی نواحی، به آلبوم موسیقی 
ــر ســهــراب  ــان« اثـ ــراسـ »شــمــال خـ

محمدی تعلق گرفت.
ــراب مــحــمــدی  ــهــ ــی ســ ــلـ شـــغـــل اصـ

کشاورزی و موسیقی بود. او سه دختر و 
پنج پسر داشت که گفته می شود همه آن ها 

نوازنده دوتار هستند.
استاد محمدی که با وجــود بیماری زیرپوشش هیچ 

بیمه ای نبود، در 22 مرداد 1399، در 82 سالگی بر 
اثر ایست قلبی درگذشت. به گفته خانواده 

سهراب محمدی، او تا آخرین لحظات 
عمر دوتـــار خــود را بــر زمین 

نگذاشت.

 »سهراب محمدی« سرآمد بخشی های خراسان

نام آوران خراسان
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