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خبر
روز

ثبت ۳۶۰هزار
تماسمزاحمی
باسامانه
۱۲۵مشهد

ظهوریان،مدیرعامل
سازمانآتشنشانی
مشهدگفت:
برقراری۳۶۱هزار و
 ۴۵۶تماستلفنی
مزاحمیباسامانه
 ۱۲۵در یک سال
گذشتهجدایازاینکه
موجبسلبآرامش
وضررهایمعنوی
و مادی میشود،
موجب بازماندن از
خدماترسانیبه
موقعبهحادثهدیدگان
میشود.

اهدای اعضای بانوی مشهدی به 6بیمار نیازمند

علوم پزشکی مشهد گفت :اهدای اعضای بانوی مرگ
مغزی مشهدی موجب ادامــه زندگی  6بیمار نیازمند
به عضو شد.
بــه گـ ــزارش وبدا ،ابــراهــیــم خــالــقــی ،مــســئــول واحــد
فــراه ـمآوری اعــضــای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد گفت :در هزار و صد و شانزدهمین عمل اهدای

خبر

رئیساتاق بازرگانی خراسانشمالیاز سفر سفیر
ن سال جاری به
بنگالدش و هیئت همراه در بهم 
این استان خبر داد .به گزارش قدس آنالین ،سعید

◾

آغازساخت
مرکزجامع
سالمتروستای
احمدآباد
فریمان
عملیات اجرایی
ساخت مرکز خدمات
جامع سالمت
روستای احمدآباد
در زمین اهدایی خیر
نیکاندیش رجبعلی
اسدی ،به مساحت
هزارو ۵۰۰متر با
زیربنای ۵۸۰متر و اعتبار
 ۵۰میلیارد ریال آغاز
شد.
گفتنی است باتوجه
به فاصله۳۰کیلومتری
این روستا و روستاهای
اقماری با مرکز خدمات
جامع سالمت
سنگبست ،با ساخت
این مرکز ۱۸روستای
فریمان با جمعیتی
افزون برهزارو ۱۰۰نفر
زیر پوشش خدمات
بهداشتی قرار گرفته و
گام مهمی در راستای
رضایتمندی و تسهیل
در ارائه خدمات
بهداشتی درمانی به
مردم برداشته خواهد
شد.

فیضزاده ،رئیس اتاق پیشهوران هرات اظهار
ک ــرد :زمینه مشترک فرهنگی بین دو کشور
زیاد است برای مثال در موضوع کشف حجاب
اجباری در زمان پهلوی اول ،تعداد زیادی از مردم
ایران به افغانستان رفتند و دهها سال در آنجا
زندگی و حتی ازدواج کردند و سپس برگشتند
و در تربتجام خیلی از این خانوادههای دورگه
وجود دارد .بــازار ناب افغانستان بیش از همه
کشورهای دنیا برای ایرانیها سودمند است.
او معتقد است :ذائقه افغانستانی به محصول
ایــرانــی خیلی نزدیک اســت ،چــرا تولیدکننده
ایــرانــی اســتــفــاده نمیکند؟ بعضی از اق ــام را
تولیدکننده ایرانی از استرالیا و کشورهای دور
وارد میکند درحالی که میتواند از افغانستان
وارد کند .برخالف ترکیه که دوست دارد با اروپای
شرقی سرمایهگذاری مشترک داشته باشد،
افغانستان دوست دارد با ایران سرمایهگذاری

وی از خراسان شمالی بهعنوان قطب کشاورزی
کشور یاد کرد و خواستار سرمایهگذاری مشترک در
تمام حوزهها بهویژه محصوالت کشاورزی در زمینه
صادرات زعفران و انگور و سایر محصوالت باغی این
استانبهبنگالدششدکهبااستقبالسفیربنگالدش

در میزگرد اندیشکده مسئله روزنامه قدس
با فعاالن اقتصادی ایرانی و افغانستانی مطرح شد

افغانستان را بــازار آزادی توصیف کرد که همه
چیز در آن توسط عرضه و تقاضا تعیین میشود.
او گفت :در افغانستان بخش خصوصی از
دولت مستقل است و بخش خصوصی هرچه
بخواهد میتواند کار کند.
غوثی افــزود :در گذشته میلیونها دالر صرف
جنگ میشد ولی حاال جنگی نیست و دولت
افغانستان با عواید گمرکات میتواند کشور را
بسازد .او با انتقاد از برخی رسانهها که فضای
افغانستان را ناامن جلوه میدهند ،اظهار کرد:
حــوادث در تمام دنیا رخ میدهد و منحصر
بــه افغانستان نیست مــثــا ً در آمــریــکــا یک
نفر تیراندازی میکند و  20نفر را میکشد .او
واقعیت افغانستان را با آنچه رسانهها نشان
دادهانـ ــد مــتــفــاوت توصیف کــرد و از رویــکــرد
حکومت جــدیــد بــا بخش خصوصی سخن
گفت .او گفت  33سال است تجارت میکند و
هماکنون مشغول تجارت با کشورهای مختلف
اســت و کارخانههای خــودش در افغانستان
فعال هستند و مشکلی ندارند.

غفلت از تجارت با همسایه شرقی

عاطفه حیدری

فرهاد زنگنه بــا تــوجــه به
آم ــاره ــای ارائـ ــه ش ــده توسط
رواب ـ ـ ــط ع ــم ــوم ــی س ــازم ــان
ص ــم ــت ،خ ـ ـراسـ ــان رضـ ــوی
چــهــارمــیــن اســتــان صنعتی
کــشــور اس ــت و 5ه ـ ــزارو500
واحــد صنعتی در تمام گــروههــای صنعتی از
صنایع غذایی و معدنی گرفته تا خودرو و صنایع
شیمیایی فعالاند .در استان بیش از  43شهرک
صنعتی و  220هزار واحد صنفی وجود دارد.
این ظرفیت عظیم اقتصادی را که در کنار فاصله
 120کیلومتری هرات تا مرز ایران قرار میدهیم،
در کنار زبان و فرهنگ مشترک و ذائقه مشابه،
توقع داریم حجم مبادالت و معامالت اقتصادی
بسیار سنگینی بین ایــران و افغانستان وجود
داشته باشد ،اما متأسفانه اینچنین نیست.
در همین زمینه فرصتی دســت داد تا میزبان
آقــای حقیقی؛ فعال اقــتــصــادی ایــرانــی مقیم
افغانستان ،آقــای غوثی؛ تاجر و تولیدکننده و
معاون اتــاق صنایع هــرات و فــیـضزاده؛ تاجر و
رئیس اتــاق پیشهوران هــرات و چند تن دیگر
باشیم و دیدگاههای آنان در مورد ظرفیتهای
اقتصادی ایران و افغانستان را بشنویم .به نظر
میآید اکنون در افغانستان بازار ایدهآلی شکل
گرفته است که به دور از دخالت دولت در اقتصاد
و یا ایجاد انحصار ،قواعد بازار آزاد مانند عرضه و
تقاضا همه چیز را تعیین میکند و بالطبع چنین
بازاری ،بهشت تاجران محسوب میشود.

او گفت :کلیههای زندهیاد ادیب در بیمارستان منتصریه
به آقــای  ۵۱ساله ساکن قوچان و آقــای  ۶۲ساله ساکن
تربتجام که سالها از نارسایی کلیه رنج میبردند و
با دیالیز تحت درمــان بودند به صــورت رایگان اهــدا و
پیوند شد.
مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم

پورآبادی در دیدار با سفیر جمهوری بنگالدش
در ایران ،به ظرفیتهای بالقوه خراسان شمالی
دربخشهایمختلفصنعت،معدن،کشاورزیو
گردشگری پرداخت و گفت :مراودات تجاری طرفین،
توسعه و رونق اقتصادی به همراه خواهد داشت.

خراسان شمالی
میزبانسفیربنگالدشمیشود

◾زمینههای مشترک همکاری ایران و افغانستان

درمان

عضو از اهداکننده مرگ مغزی شهناز ادیب  ۶۱ساله كه
از بیمارستان فارابی به واحد فراهمآوری اعضای پیوندی
در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود،
پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضايت خانواده
وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای
عضو قرار گرفت.
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مشترک داشته باشد.
فیضزاده گفت :افغانستان فصل جدیدی را
آغاز کرده است و گروه طالبان برای ایرانیها هیچ
محدودیتی قرار نمیدهد .هنوز دولت رسمی در
افغانستان نداریم ،اما این دلیل نمیشود بخش
خصوصی شامل کارخانهداران و تجار و اصناف از
یکدیگر فاصله بگیرند ،زیرا در حال حاضر بیشتر
میتوانیم با شما م ــراودات اقتصادی داشته
باشیم .او با اشــاره به اینکه مشهد دارای 115
هزار واحد صنفی و هرات دارای  85هزار واحد
صنفی اســت ،معتقد است در شرایط حاضر
که به صورت موقت در بخش خدمات بانکی در
افغانستان مشکل وجود دارد ،باید از ظرفیت
اصناف استفاده کرد.
◾تحریمها و نقش ایران در صنعت افغانستان
ف ــیــضزاده خــاطــرنــشــان ک ــرد :لــولــه گ ــاز ای ــران
سالهاست تا لب مــرز دوغ ــارون آمــده است
امــا آمریکا اجــازه نمیدهد ایــن لوله به هرات
بیاید ،درحالی که از مــرز ایــران تا هــرات فقط
 120کــیــلــومــتــر مــســیــر ص ــاف اس ــت و بخش
خصوصی افغانستان هم به مشارکت تمایل
دارد .حــاال آمریکا رفته اســت و هیچ مانعی
نیست .او گفت :دیگر آمریکا نیست به دولت
ما دستور بدهد که مراودات اقتصادی با ایران

مــعــاون اتـ ــاق صــنــایــع ه ـ ـرات نــیــز بـ ــازار ام ــروز

مــدیــر آب و خــاک ســازمــان جــهــاد کــشــاورزی
خــراســان رضــوی گفت :ایــن اســتــان و استان
کرمان دارای بیشترین میزان فرسایش خاک
در کشور هستند.
جعفر جوادی با بیان اینکه متوسط فرسایش
خــاک در جــهــان  8تــن در هکتار اســت و در
کشو رهای پیشرفته بــا اقــدا مهــای حفاظتی
این میزان به  ۲تن کاهش یافته است ،گفت:
ســاالنــه حــدود  ۱۸۴میلیون تــن خــاک در این
استان دچار فرسایش میشود .فرسایش خاک
در خراسان رضــوی بین  ۹تا  ۲۴تن در هکتار
است که به صورت میانگین  ۱۵تن در هکتار و
حدود دو برابر متوسط جهانی است.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،جــوادی

گفت :فرسایش آبــی خــاک موجب میشود
خاک به صورت سیالب در پشت سدها نقش
مسدودکننده را به خــاک روان شــده بدهد و
موجب کاهش حجم آبگیری سدها شود .در
خراسان رضوی  ۲میلیون مترمکعب رسوب از
این طریق در سدها ثبت شده است.
وی گفت :خراسان رضوی و کرمان دو استان
بحرانی در زمینه فرسایش بادی هستند.
در حال حاضر  ۸۰۰هکتار از اراضی استان در
معرض فرسایش بادی است که این وضعیت
در شهرستا نهای جنوبی اســتــان از جمله
گناباد با شدت و وخامت بیشتری همراه است.
وی گفت :روزانه هزار و  ۷۰۰تن زباله در مشهد
تولید که به زبالهگاهها منتقل میشود و فقط

منابع طبیعی
آمار نگرانکننده فرسایش خاک
در خراسان رضوی

دو برابر
متوسطجهانی!

◾

◾نــیــازمــنــدیهــای ک ــااله ــای اســاســی در ب ــازار
افغانستان

باید خیلی پایین باشد .فیضزاده که دغدغه
صنعت نوپای افغانستان را دارد ،از ایرانیها
مـیخــواهــد بــا انتقال تــجــارب صنعتی خــود،
از صنایع افغانستان حمایت کنند .او تأکید
دارد از آنجا کــه ایــرانـیهــا در شــرایــط تحریم
توانستهاند صنعت خود را سرپا نگه دارنــد،
تجارب ارزشمندی دارند.
فــی ـضزاده معتقد اســت بیشترین تولیدات
خراسان رضــوی به افغانستان صــادر میشود
یک ایــرانــی به ونــزوئــا یا اربیل عــراق مــیرود و
سرمایهگذاری میکند ،اما به هرات که فقط 120
کیلومتر از ایــران فاصله دارد نمیرود .درحالی
که اگر ایرانیها در افغانستان سرمایهگذاری
کنند ،نیروی کار افغانستان به ایران نمیآید .او
گفت :در سال  1396در مزایده کارخانه سیمان،
ایرانیها برنده شدند اما آمریکا راهاندازی آن را
ممنوع کرد و در نهایت با کارشکنی آنها کارخانه
سیمان راه نیفتاد که اگر راه بیفتد حداقل  10هزار
فرصت شغلی ایجاد میشود و شاید  100هزار
نفر از تعداد مهاجران غیرقانونی افغانستان به
ایران کاسته شود.

◾

حــقــیــقــی ،ف ــع ــال اق ــت ــص ــادی ایـ ــرانـ ــی مقیم
افغانستان نیز از وزارت صمت گله داشــت و
گفت :فرایندهای اداری حضور هیئت تجاری
افغانستان در ای ــران ،سخت و طوالنی بــوده و
چندبار به خاطر اشتبا ههای اداره صمت در
نامهنگاریهای اداری ،در کنسولگری دچــار
مشکل شدهاند .او معتقد است :گرچه سه اتاق
مشترک داریــم اما هیچ یک عملکرد مطلوبی
ندارند ،اتاق افغانستان در مشهد تعطیل است
و در تهران فقط یک منشی دارد .او عملکرد
رایزنهای اقتصادی را نامطلوب خواند و اظهار
کــرد :رایــزن ایــران در افغانستان پس از  6سال
حضور در افغانستان ،نه رویــدادی ایجاد کرده
و نــه مـیتــوانــد بــه فــعــاالن اقــتــصــادی اطالعات
مناسبی بدهد.
حقیقی معتقد است مسئوالن ایرانی برنامه
ندارند ،بخش خصوصی هم فقط دوست دارد
کاال صادر کند درحالی که بــازار افغانستان از
نظر کاال اشباع شده است و باید بخش خدمات
فنی مهندسی ،دارو ،شرکتهای دانشبنیان و
آموزش تقویت شود .او همچنین به نیاز بازار
افغانستان به بستهبندی اشــاره کــرد و زمان
حاضر را بهترین زمــان بــرای سرمایهگذاری
تولیدی دانست.

◾

◾ امنیت و کاهش فساد در حکومت جدید
افغانستان

 ۱۵درصد این میزان تبدیل به کمپوست شده
و بقیه مــعــمــوال ًبــه ص ــورت غــیــراصــولــی دفــع
م ـیشــونــد .تخلیه پــســا بهــا ،پسماندهای
کشاورزی ،صنعتی و بیمارستانی از مهمترین
عــنــاصــر آلــودهکــنــنــده خ ــاک در ای ــن اســتــان
هستند.
محسن فــنــودی ،مــدیــرکــل مــنــابــع طبیعی و
آبــخــیــزداری خــراســان رضــوی هــم بــا اش ــاره به
افزایش سطح و شمار کانو نهای تحت تأثیر
فرسایش بادی در این استان گفت :براساس
آخرین بررسیها از سوی سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری ،اکنون  ۳۰کانون تحت تأثیر
فرسایش بادی با سطحی معادل  ۲میلیون و
۴۰۰هزار هکتار در این استان وجود دارد.

جدول 8251
افقی
 .1م ـل ـقــب بـ ــه «مـ ـهـ ـی ــن اسـ ـ ـت ـ ــاد» از
نستعلیقنویسان ق ــرن ده ــم هـجــری و
استاد خوشنویسان بزرگی چون میرعماد و
علیرضاعباسی.2لقبیدرچرخریسندگی
– تختههای بزرگ چوبی – اسباب زحمت
 .3جدال – مصیبت  -بلیغ  .4نوعی حلوا
– طریقه – ذوق و قریحه  -خاندان .5صدام
در جنگ تحمیلی چندبار از این گاز سمی
استفاده کرد  -بلیغ  -لحظه  .6انجیر عرب
– سود حرام – مخفف اینک « -مناعت»
بیسروته  .7لذتی که در آن است در انتقام
نیست – همزمانی  -خورشید  .8ضمیر
بیحضور – گور – آرزوها – آتش مختصر
 .9بیابان بــیآب و علف – شعبد هباز -
تفاوت  .10گــردش کودکانه – نیز – ارزش
و اعتبار – آقــا و ســرور  .11واحــد والیبال
 ول ــرم  -کــار بـیمــزد  .12صــوت نفرت –برگشت تیر پــس از اصــابــت بــه سطحی
سخت – عشق فرنگی – عدد بههمزدنی
 .13کشت بــه امـیــد خ ــدا – تـقــوا  -غذا

 .14پایه المپ – منطقه سردسیری – از
درختان سوزنیبرگ شهری  .15بازیکن
ســا لهــای قبل تیم فوتبال پرسپولیس
تهران که این فصل راهــی سایپای تهران
شد  -لوکس

◾

◾عمودی

 .1پــولــک مــاهــی – عـقــاب فــوتـبــال آسیا
 .2م ـ ـجـ ــازات ش ــرع ــی – ت ـیــم فــوتـبــالــی
در چـمـپـیــونـشـیــپ  -از ان ـ ــواع رســانــه
 .3مــوشــواره – کامیون ارتـشــی – بریدن
شاخههای زایــد درختان  -ثنا  .4نظریه
شهـ ــا – مـفــرد – خ ــاک کــوزه
– م ــادر ورز 
 .5ذره بــاردار شیمیایی – واحــد شمارش
فــرش – ترشوشیرین  .6صلح – عــدد -
معانی  .7آزاد – مانندی – عدد کوچکی
که کنار عدداصلی نوشته شود  .8دلآزار
کهنه – متحرک – از ملزومات طبخ آش
– حرف مکرر  .9بخش تبلیغات فروشگاه
– فقیر  -ناپخته  .10الماس تراشخورده
– کهنسال – از اناجیل اربعه  .11سفید

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com

تــرکــی – مــرکــز حکومتی نــادرشــاه افشار
– فلوی مغناطیسی  .12حــرف و ضمیر
انگلیسی – ســر فــوتـبــالــی – پ ـه ـلــوان –
س ــازم ــان ام ـن ـیــت و اط ــاع ــات ک ـشــوری
رژ یــم ستمشاهی  .13ناهموار – لیست
غــذای رستوران – قالبی – کلمه افسوس
 .14قــانــون مغولی – بــازگــردانــدن اســت و
فیلمی بــه ک ــارگ ــردان ــی «ع ـلــی غ ـفــاری»
 پــادگــانــی در ت ـهــران  .15آلبومی ز یـبــا وخاطرهانگیز از استاد محمداصفهانی –
فلزچهره
حل جدول شماره قبل
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پزشکی مشهد گفت :کبد مرحومه ادیب در بیمارستان
منتصریه به آقای  ۶۰ساله ساکن مشهد پیوند شد.
خالقی گفت :قرنیههای زن دهیاد شهناز ادیب برای پیوند
به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی
از پوست مرحومه نیز به بخش سوختگی بیمارستان
امام رضا(ع) برای پیوند ارسال شد.
روبهرو بود .رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی از
سفیر بنگالدش و هیئت همراه آن دعوت کرد به این
استانبیایندتاازنزدیکباظرفیتهاوتوانمندیهای
خراسانشمالیدرتمامبخشهابهمنظور
سرمایهگذاریمشترکبیشترآشناشوند.

مردانآسمانی

شهیدحسنحسنآبادی
تاریخ تولد1341 :
تاریخ شهادت1357/9/12 :
متولد:بجنورد
سرورهادیان شهید حسن حسنآبادی سال
 ۱۳۴۱در یک خانواده مذهبی در شهرستان بجنورد
به دنیا آمــد .او آخرین فرزند خــانــواده  ۹نفری بود.
در دو سالگی پدرش را از دست داد و از آن به بعد با
سرپرستی مــادرش دوران کودکی را سپری کــرد .وی
از خردسالی به همراه مــادرش در مساجد حضور
مییافت و در مجالس مذهبی و روضهخوانی شرکت
میکرد .هنگامی که وی قدم در دبستان آریا گذاشت
با یکی از جنایتهای رژیم پهلوی مواجه شد .عوامل
رژیم برادر بزرگش به نام احمد را که در پادگان مهاباد
خدمت سربازی خود را میگذراند به قتل رساندند
و با دسیسه و حقهبازی روی آن سرپوش گذاشتند.
این حادثه ناگهانی موجب شد ایشان در راه مبارزه با
طاغوت مصممتر شود.
شهید حسنآبادی ضمن گذراندن تحصیالت دوران
راهنمایی در مدرسه شادلو با حــوزه علمیه قم نیز
ارتباط برقرار کرد و مجالت و کتابهای مذهبی آن
عصر را از حوزه دریافت و مطالعه میکرد .وی به تالوت
قــرآن کریم نیز عالقه وافــری داشــت و چندین بار در
مسابقات قرآنی شهرستانهای بجنورد و قم شرکت و
مقاماتمختلفیکسبکرد.
او از نخستین افرادی بود که اعالمیههای امــام(ره) را
تکثیروپخشمیکرد.ازاینروچندینبارموردتعقیب
عوامل ســاواک قــرار گرفت ،به طــوری که برادرانش
ایشان را هر روز در یک محل مخفی میکردند.
با علنی شدن انقالب و برپایی تظاهرات و راهپیمایی
شهید حسنآبادی نیز وارد مرحله تازهای از مبارزات
شد و از ترتیب و جهتدهندگان تظاهرات شد .در
روز دوازدهــم آذر  ۱۳۵۷مصادف با اول محرم در اوج
تظاهرات و درگیری عوامل رژ یــم با مــردم در میدان
شهیدبجنوردمورداصابتگلولهقرارگرفتوبهفیض
شهادت نائل آمد.

خبر
خراسان شمالی میزبان
مسابقات شنای کارگران کشور

رئیس هیئت ورزش کارگری خراسان شمالی از
میزبانی ا سـتــان از رقــا بـتهــای شنای قهرمانی
کارگران کشور خبر داد و گفت :این رقابتها از
۱۷آذر آغاز میشود.
براتعلی سعیدی در گفتوگو با مهر اظهار کرد:
خراسان شمالی میزبان شنای قهرمانی کارگران
کشور ،گرامیداشت سردار دلهاست.
رئیس هیئت ورزش کارگری خراسان شمالی ادامه
داد :ایــن رقــابـتهــا از  ۱۷آذر بــه مــدت ســه روز در
مجموعه ورزشی کارگران بجنورد برگزار خواهد شد.
وی افزود :خراسان شمالی برای سومین سال پیاپی
میزبانی این رقابتها را برعهده دارد که این امر از
عملکرد خوب استان در میزبانی حکایت دارد .این
رقابتها حکم انتخابی تیم ملی بــرای حضور در
مسابقات کارگری جهان که سال آینده در ایتالیا
برگزار میشود را نیز دارد.
برای نخستین بار صورت گرفت

برداشت بادام زمینی در جوین

بــرای نخستین بار محصول بــادام زمینی از سطح
۲هزار مترمربع از اراضی کشاورزی جوین برداشت
شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،علیاکبر
قارزی ،مدیر جهاد کشاورزی جوین با بیان اینکه برای
نخستین بار بادام خاکی به صورت بذری در  ۲هزار
مترمربع این شهرستان کشت شده است؛ گفت:
زمان کشت این گیاه در شهرستان از اول فروردین
تا اواســط اردیبهشت و زمــان برداشت آن اواســط
مهر ماه است و میتواند منبع درآمدی خوبی برای
کشاورزان منطقه باشد.
وی گفت :این گیاه به صورت بذری و یکساله کشت
میشود و کـشــاورزان میتوانند این محصول را به
صورت کشت مخلوط در باغها و محصوالت صیفی
از قبیل باقال و هندوانه انجام دهند و از کاه و کلش آن
نیز برای علوفه دام استفاده کنند.

