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84درصدعشایر
خراسان جنوبی
واکسینه شدند
عصمتی پور
مدیرکل امور عشایر
خراسان جنوبی
گفت  ۸۴ :درصد
از عشایر خراسان
جنوبی واکسن کرونا
را دریافت کردهاند.
شهرستانهای
بشرویه با ۹۷درصد
بیشترین و نهبندان
با  ۶۹درصد کمترین
آمار دریافت واکسن
کرونا را در بین
عشایر خراسان
جنوبی دارند.
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خرید حمایتی زعفران ،همچنان در حد صفر!

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت :میزان
خرید حمایتی زعفران در خراسان رضــوی بهدلیل قیمت
باال همچنان صفر است.ایرج ناصریمقدم افــزود :اگرچه
مراکز خرید حمایتی زعفران در این استان از اواخر مهرماه
فعال شده اند ،اما تاکنون هیچ زعفرانی از سوی کشاورزان
برای فروش به مراکز خرید سطح استان تحویل نشده است.

وی گفت :افــزایــش قیمت زعـفــران در ب ــازار موجب شده
تمایل کـشــاورزان به فــروش محصول خــود در قالب طرح
خرید حمایتی زعفران صفر شود و بر همین اساس قیمت
زعفران در بازار در دو سال گذشته به میزان بسیار فزایندهای
رشد کرده است.هنوز دستوری از سازمان مرکزی برای پایان
فعالیت و جمع آوری مراکز خرید حمایتی زعفران اعالم

اهدای عضو پاکبان مشهدی

گزارش

نسوج بدن پاکبان مشهدی شامل پوست ،قرنیه،
استخوان ،قلب و تاندون با رضایت خانواده وی
اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،رئیس بانک

رضاطلبی رئیس اتحادیه
صــنــف م ــش ــاوری ــن ام ــاک
مشهد بیشترین و کمترین
رق ــم اجـ ــاره مــســکــن در ایــن
شهر را اعالم کرد.
علی مـ ــرادزاده در گفتوگو
با قدس آنالین اظهار کــرد :تسهیالت ودیعه
مسکن نتوانست مانع از افزایش اجارهبها
شــود .بــه دلیل افــزایــش تــورم و سبد مصرفی
خانوار  ،به طور طبیعی نرخ اجارهبها نیز افزایش
پیدا می کند که این موضوع در شهر مشهد
نیز محسوس و قابل مشاهده است و تازمانی
که سیاست کالن دولت در حوزه مسکن صرفا ً
در حرف خالصه نشده و به عمل نزدیک شود،
به طــوری که ساخت و عرضه ساالنه مسکن
افــزایــش پــیــدا کــنــد ،نــمـیتــوان انتظار کاهش
اجارهبها و یا ثابت ماندن آن را داشت.

نشده؛ بنابراین ۱۴مرکز فعال در این زمینه در شهرستانهای
زعفرانخیز استان باز هستند .وی گفت :اساس اجرای طرح
خرید حمایتی زعفران از کشاورزان سبب جلوگیری از افت
قیمتمحصولوکمکبهکشاورزانبرایفروشمحصولبه
قیمت مطلوبتر میشود و اکنون با وجود قیمت باال در بازار،
عمال ًدیگر نیازی به فروش محصول در قالب این طرح وجود

سلول ،بافت و عضو تحقیقات پزشکی قانونی
کشور گفت :نسوج پاکبان متوفای مشهدی پس از
هماهنگیهای الزم اهدا و به تهران ارسال شد.
دکتر سعید شاه حسینی افزود :نسوج بدن این
پاکبان شامل پوست ،قرنیه ،استخوان ،قلب و

رئیس اتحادیه صنف مشاورین امالک مطرح کرد

بیشترین و کمترین رقم
اجاره مسکن در مشهد

◾

در حاشيه

 ۹۰۰مجموعه
مردمی
از سامانه
«قهرمانمن»
بهرهمندشدند
مسئول ستاد مردمی
بزرگداشت دومین
سالگرد شهادت
حاج قاسم سلیمانی
در مشهد گفت:
همزمان با دومین
سالگرد شهادت سردار
سلیمانی۹۰۰،مجموعه
مردمی از خدمات و
محصوالت سامانه
«قهرمان من»
بهرهمند شدند.
امین بهنام افزود:
همزمان با دومین
سالگرد شهادت
سردار سلیمانی،
۹۰۰مجموعه مردمی
استان از ۲۵۰هزار
محصول و۲۷۰خدمت
سامانه «قهرمان
من» استفاده کردند
و ۳۰۰مراسم شهری
بزرگداشت در حال
برگزاری است.

وحید بیات  -قدس

◾عدم تناسب عرضه و تقاضا
رئیس اتحادیه امــاک مشهد ادامــه داد :در
ســالهــای گــذشــتــه ت ــاش چــنــدانــی در حــوزه
ســاخــت و عــرضــه مسکن در کــشــور صــورت
نگرفت و دولــت قبلی در ایــن زمینه اقــدام
خاصی انجام نــداد ،از ایــن رو انتظار می رود
دولــت بــا جدیت بیشتری در زمینه ساخت
مسکن به ویــژه طــرح مسکن ملی عمل کند،
اگرچه حداقل حــدود سه ســال بــرای ساخت
مسکن در این طرح زمــان الزم است و در این
بازه زمانی نیز رشد قیمت مسکن همانند سایر
بازارها طبیعی خواهد بود.
م ــرادزاده اف ــزود :کمترین رقــم اجــاره در شهر

گزيده

قیمت مسکن در شهر مشهد متری ۵میلیون
تــومــان و بیشترین قیمت نیز ح ــدود متری
۱۵۰میلیون تومان است.
وی ادام ــه داد :اگــرچــه فــعــاالن ح ــوزه مسکن
منتظر نتیجه مــذاکــرات هستهای هستند و
برخی آنها از عرضه واحدهای مسکونی خود
اجتناب کرده و فایلهای خود را راکد کردهاند
اما انتظار می رود تا پایان سال جاری حداقل
شاهد رشد ۱۵درصدی قیمتها در بازارمسکن
باشیم ،از طرفی تقاضا برای مسکن در ماههای
انــتــهــای س ــال بــه وی ــژه در هــفــتـههــای پایانی
اسفندماه افزایش پیدا می کند که به دلیل
کمبود عرضه ممکن اســت حتی قیمتها را
بیشتر از ۱۵درصد افزایش دهد.
وی با بیان اینکه پدیده بالکن خوابی در حاشیه
شهر مشهد تا حدودی کاهش داشته ،بیان کرد:
رشد قیمتها و ناتوانی افراد در تأمین مسکن،
آنهــا را به ایــن سمت ســوق داده بــود ،امــا با فرا
رسیدن فصل سرما ایــن پدیده کاهش یافته و
سکونت آنها به موارد دیگری تبدیل شده است.

◾

◾یک نکته
بسیاری از شهروندان از نبود معیار قابل استناد
در ح ــوزه قیمت گ ــذاری مسکن و نیز تعیین
میزان اجاره بها دربازار گالیه داشته و معتقدند
صاحبان خانه به خواسته خــود قیمت هایی
را اعالم می کنند و همین موضوع باعث شده
تا شاهد چندگانگی قیمتها در بخش فروش
و اجاره بها باشیم به نحوی که گاهی مواقع دو
ملک مجاور و مشابه در یک مجتمع مسکونی
با قیمتهای متفاوت عرضه شود.

میهمانانآسمانی

تشییع دو شهید گمنام در صالحآباد

یادواره شهدای «درود» در سالگرد سردار دلها

به یاد سردار
باحضور شاعران فارسی زبان افغانستانی
پاکستانی و هندی برگزار شد

عصر شعر
مجازی
«جهان مرد»

◾

بیشترین رقم اجاره نیز که در قراردادهای ثبت
شــده در اتحادیه مــوجــود اســت ۴۰۰میلیون
تومان رهن با ۳۵میلیون تومان اجاره و کمترین

تاندون با رضایت خانواده وی اهدا شد.
وی ادامه داد :در حال حاضر اهدای نسوج در
سه شهر تهران ،شیراز و مشهد انجام میشود و
نسوج اهدایی به تهران ارسال میگردد.
محسن بهامین از پاکبانان منطقه سه شهر

یادواره

ابوالحسن صاحبی مراسم
وداع بــا دو شهید گــمــنــام تــازه
تفحص ش ــده س ــاله ــای دفــاع
مقدس ،باحضور و استقبال گرم
مردم شهیدپرور صالحآباد در نقاط مختلف
این شهرستان برگزار شد.
نماینده دفتر حفظ آثــار و نشر ارزشه ــای
دفــاع مقدس بــا بیان ایــن مطلب گفت :در
آستانه شــهــادت دخــت نبی مکرم اســام و
همزمان بــا سالگرد شــهــادت س ــردار د لهــا
شهید حاج قاسم سلیمانی ،اهالی این خطه

◾افقی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراســان رضوی :امیدواریم
محورهایاقتصادیکهاستاندار محترم برایاقتصادوداراییاستان تعریف
کرد ه و همچنین جایگاه مراکز خدماتی استان را افزایش دهیم و مرکزی به
عنوان مرکز پایش و رصد تمام جریانهای اقتصادی در استان داشته باشیم.

مشهد بــراســاس آم ــار ،بین ۳۰تــا ۴۰میلیون
تــومــان رهــن بــا ۵۰۰هـ ــزار تــومــان اســت کــه در
مناطق حاشیه شهر به ثبت رسیده اســت و
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سال سی و پنجم

شماره 9715

 .1از ط ــوالنــیت ــر ی ــن  ،م ـه ـل ـکتــر یــن و
سرنوشتسازترین نبردهای جبهه شرقی
جنگ جهانی دوم که به تهاجم آلمان به
شــوروی سابق مربوط میشود  .2بطن –
امالخبائث – واحــد پول میانمار  .3سوره
چهارگانه قــرآن – امــا  ،ولــی – جلوهگری -
نیز  .4پایتخت موسیقی جهان – نقطه
اینترنتی – نشانه  -آسمان .5از هفتسین
– بخش تخلیه سد – شاخهای از اقتصاد
 .6شترکش عرب – یکصدویازده – شهر
محل شـهــادت امــا مع ـلــی(ع)  .7نــام مــادر
اس ـف ـنــدیــار در شــاهـنــامــه  -س ــاز ت ـیــره –
دنبال هرو سوزن  .8نمونه خروار – هدایتگر
وسیلههای شناور یا پرنده – مجرای تخلیه
فــاضــاب  .9بیماری -دیــوارســورا خکــن –
واحــدشـمــارش خ ــودرو  .10عصر – فرش
پرزبلند  -مــردان  .11گیاهی در مو – نامی
دخترانه بــه معنی فریبدهنده  -درس
نوشتنی  .12مــوی گ ــردن شیر و اســب –
حدفاصل مچ تا زانــوی پا – نیمه حبوبات

محروم و مرزی ،دو روز از شهدای گمنامی که
در عملیات رمضان در شلمچه شهید شده
بودند ،به گرمی و عزت استقبال و در ادامه
ب ــرای دفــن در مــیــدان شــهــدا مشهد بدرقه
کردند.
علیرضا خسروی افزود :این مراسم با شکوه با
سه آیین استقبال خودجوش مردمی مواجه
شــد ،ایستگاه اول روســتــای بنی تــاک ،پده
جانمراد و روستاهای حومه ،ایستگاه دوم
روستای جعفریه و جهان آباد وایستگاه سوم
در خود شهر صالح آباد برگزار شد.

نجم الشریعه دومین سالگرد
ش ـ ـهـ ــادت س ـ ـ ــردار ح ـ ــاج قــاســم
س ـل ـی ـمــانــی و یـ ـ ـ ــادواره ش ـهــدای
دان ـ ـشآمـ ــوز و  ۹۶شـهـیــد شهر
درود با حضور دانشآموزان مــدارس در آستانه
متبرکه امامزادگان عین علی و زین علی از نوادگان
امام جواد علیه السالم این شهر برگزار شد .در
ایــن مراسم حجتاالسالم سید محمدحسن
سجادیزاده امام جمعه درود با استناد به آیات
قرآن کریم و با اشاره به محبوبیت یک فرد از ناحیه
خداوند در بین مردم گفت :اگر انسان ایمان را

عصر شعر مجازی «جهان مرد» به مناسبت
دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی
باحضور شــاعــران فــارســی زبــان افغانستانی،
پــاکــســتــانــی و هــنــدی ب ــه مــیــزبــانــی اداره کل
کــتــابــخــان ـههــای عــمــومــی خـ ـراس ــان رضـ ــوی و
مشارکت شاعران استانهای خراسان جنوبی،
خراسان شمالی ،سیستان و بلوچستان ،قم و
گلستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانههای
عــمــومــی خ ــراس ــان رضـ ــوی ،در ابــتــدا حجت
االسالم و المسلمین علی اکبر سبزیان ،مدیرکل
کتابخانههای عمومی خراسان رضــوی ضمن
تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)
با بیان اینکه برگزاری این قبیل برنامهها کمترین

کار برای ادای دین به حاج قاسم سلیمانی است،
افزود :عنوان «جهان مرد» به واسطه جمعیت
باالی عالقهمندان او در سراسر جهان است که
با هر قوم و مذهبی که به دنبال صلح و آرامش
جهانی هستند ،بسیار بجا و مناسب است.
گفتنی ا ســت ،در ادا م ــه قاسم مهرنیا؛ شاعر
خــراســان شمالی ،جعفر عباسی؛ شــاعــری از
استان خراسان جنوبی ،عباسعلی صباغزاده؛
شاعری از سیستان و بلوچستان ،احمد شهریار،
شاعر پاکستانی و حمزه محمودی؛ شاعر اهل
افغانستان از استان قم و آخوند قره جه شاعر
ترکمن ،محمد نــادر امیری و محمد اسحاق
رســولــی شــاعــران اهــل افغانستان از استان
گلستان به خوانش سرودههای خود پرداختند.

جدول 8278
– ضربهای در فوتبال  .13حشره خودمانی
– آفتابه سفالی  -زینت ناخن – طاقچه
باال  .14پیشوند استاندارد بینالمللی –
آزاد – چاهی در پستترین طبقه از جهنم
 .15مخفی – باشگاه حرفهای فوتبال شهر
بیرمنگامانگلیس

◾

◾عمودی

 .1زنـ ــگ کـلـیـســا – اشـ ـک ــاف – خـ ــودرو
بازنشسته وطنی  .2کشور معمرقذافی
م ـع ــدوم – ن ــام قــدیــم نـیـشــابــور  .3ب ــاران
ان ــدک – ادب – نهنگ در ی ــای ــی  -ی ــازده
 .4برج مخابراتی – وجوددارد – حد – اشاره
بــه نــزدیــک  .5رجــا – گوشت چسبیده به
ستون مهرهها – کمکغذای پرخاصیت
گیاهی  .6ظــرف حــروف سربی چاپخانه –
خوردنی متعجب – جزایر هفدهگانهای که
یکی از مناطق خودمختار دانمارک است
 .7مایه آهنگ – مترشح  -خاوری  .8کلمه
پرسش – هدایت خودرو  -کمان  .9ضروری
– واحد شدت صوت – لنگه در  .10پیدرپی

و پشتسرهم – فارسیزبان – خودروساز
باسابقهآلمانی.11مقاصددرونی–گرداننده
چرخهای صنعت کشور – آسیاب خانگی
 .12از حالت سهگانه ماده – نابینا – ارتش
جمهوری اسالمی – حرف هفدهم الفبای
انگلیسی.13برهنه–پیشین–توهینکردن
–قدمیکپا.14یکنواخت-سپاه.15معالجه
– کــاه جنگی – اجـ ــزای تشکیلدهنده
یک زبان

حل جدول شماره قبل

رعایت کند و عمل صالح داشته باشد خداوند
او را در بین انسانها محبوب می کند و سردار
سلیمانی از جمله افــرادی بود که محبوبیت او
از طــرف خداوند در دل مــردم قــرار گرفت .سید
عبدهللا حسینی مدیر آموزش و پرورش زبرخان
نیز با اشاره به تأثیر معنوی برگزاری یادواره شهدا
در بین دانـ ـشآم ــوزان گفت :بــا تــاش مدیران
آموزشگاههای این شهرستان یادواره شهدا در بین
دانشآموزان به تدریج برگزار خواهد شد.
در ایــن مراسم معنوی پیکر یک شهید گمنام
توسط دانشآموزان تشییع شد.

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com
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ندارد .محصول زعفران امسال در چهار سطح «نگین» به
نرخ هر کیلوگرم  ۲۰۵میلیون ریال ،زعفران «شبه نگین» به
نرخ هر کیلوگرم ۱۶۰میلیون ریال ،زعفران «پوشال مرغوب»
هر کیلوگرم  ۱۵۵میلیون ریال و همچنین زعفران «پوشال
معمولی» به نــرخ هر کیلوگرم  ۱۳۵میلیون ر یــال از سوی
سازمان تعاون روستایی خریداری میشود.
مشهد بامداد  ۱۲دی ماه هنگام خدمت در
بزرگراه شهید چراغچی ،حدفاصل چراغچی۲
تا میدان امام حسین(ع) این شهر در اثر برخورد
وانت نیسان درگذشت و ضارب نیز از صحنه
متواری شد.

مردانآسمانی

مصطفیعارفی
نام پدر :عبدالعلی
تاریخ تولد1359/10/15 :
تاریخ شهادت1395/2/5 :
محل تولد :تربت جام
محل شهادت :سوریه-تدمر
سرورهادیان شهید مدافع حرم «مصطفی
عارفی» فرزند عبدالعلی متولد  15دی ماه سال
 1359در خانوادهای مذهبی در تربت جام چشم
به جهان گشود .پدرش کارمند فرمانداری تربت
جام بود و دوران طفولیتش همزمان شد با شهادت
دایی گرانقدرش فرامرز عارفی .تحصیالت خود را
در مقطع ابتدایی در تربت جام آغاز کرد از همان
کودکی با مسجد و پایگاه بسیج بسیار مأنوس بود.
فعالیتهای مذهبی و فرهنگی را از مدرسه شروع
کرد و هر چه بزرگتر میشد عزم راسخش برای نبرد
فرهنگیبیشترشد.
ج ـهــاد را وظـیـفــه هـمـگــان بـ هخـصــوص خــودش
میدانست .پس از حمله گروه تکفیری داعش به
عراق به بهانه زیارت کربالی معال به عراق رفت و به
صف مجاهدان و مدافعان حرم پیوست .از آن پس
راهش را مصممتر از قبل در راه دفاع از حرم آلهللا
پیگیری کرد.
بارها بــرای عملیاتهای سخت و سنگین عازم
عراق شد .او که دیگر به فرماندهای شجاع و دالور
تبدیل شده بود ،جهت اعزام به سوریه آموزشهای
سخت را پشت سر گذاشت و با رضایت پدر ،مادر و
همسر فداکارش عازم نبرد با حرامیان تکفیری شد.
سرانجام در آخرین مأموریت پس از نبردی سنگین
به آرزوی دیرینش رسید و در دفاع از حرم بیبی
زینب(س) در اردیبهشت ماه سال  1395شربت
شهادت را نوشید .از این سردار دالور دو فرزند  ۱۰و
سه ساله به یادگار باقی ماند.

خبر
رئیسجهاددانشگاهیخراسانجنوبیخبرداد

ثبت اختراع
«قرص جوشان عناب»

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت:
«ق ــرص جــوشــان آرامبــخــش و ضــد افسردگی
عناب» توسط پژوهشگران مجتمع تحقیقات
گیاهان داروی ــی جهاددانشگاهی اســتــان در
سامانه مالکیت فکری ثبت اســنــاد و امــاک
کشور با شماره  ۱۰۴۶۶۱ثبت شد.
ج ــال الــدیــن صــادقــی ،اف ـ ــزود :خ ــام فــروشــی
مــحــصــوالت ک ــش ــاورزی یــکــی از چــال ـشهــا و
معضالت استان است و میتواند یکی از علل
ناکامی ص ــادرات تلقی شــود.ایــجــاد و توسعه
صنایع تبدیلی و تولید ف ــراورد هه ــای غذایی
دارویی از محصوالت راهبردی استان میتواند از
خام فروشی محصوالت استراتژیک و ارزشمند
استان مانند زرشک ،زعفران و عناب جلوگیری
کند و یکی از بهترین راهکارهای توسعه اشتغال
پایدار ،ایجاد ارزشافزوده محصوالت و توسعه
اقتصادی در اســتــان ،جلوگیری از مهاجرت
بیرویه و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی
به حساب آید.
بــه گـ ــزارش ایــســنــا رئــیــس جهاددانشگاهی
خراسان جنوبی ادامه داد :میوه عناب با توجه
بــه خــواص تغذیهای و داروی ــی بــاال ،پتانسیل
بسیار خوبی جهت فراوری دارد و میتوان از این
محصول فراوردههای متعدد غذایی و دارویی
تولید کرد.
صــادقــی بیان کــرد :جهاد دانشگاهی استان
از سال  ۱۳۹۶در راستای کاهش خام فروشی
و ص ــادرات خــام محصوالت راهــبــردی استان
و ایــجــاد ف ــراوردهه ــای متنوعتر و باکیفیتتر
از ایــن محصوالت اقــدام به تولید دانــش فنی
فراوردههای متعدد و متنوعی بر پایه محصوالت
استراتژیک استان کرده است.
الزم به ذکر است فرموالسیون قرص جوشان
آرامبخش عناب قابلیت تولید صنعتی را داشته
و بــدون ساکارز و گلوتن بــوده و به همین دلیل
استفاده از آن بــرای اف ــراد مبتال بــه سلیاک و
دیابت بالمانع است.

