
 پیگیری انتقال زندان مشهد
به خارج از شهر

 نوزاد رحمت آبادی
 در آسمان به دنیا آمد

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی گناباد:در شورای قضایی استان مطرح شد

 غالمعلی صادقی بر استمرار حمایت های قضایی 
و مســاعدت های حقوقی از صنعــت و واحدهای 
تولیدی و تالش در جهت تحقق شعار سال تأکید 
کرد.رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای 
قضایی خراســان رضوی که در جلســه شــورای 
قضایی استان سخن می گفت خواستار  استفاده از 

ظرفیت های قانونی در جهت تحقق...

رئیــس اورژانس پیش بیمارســتانی گناباد گفت: 
یک نوزاد هنگام انتقال مادر باردار به بیمارستان، 
در بالگرد اورژانس هوایی گناباد به دنیا آمد. امین 
زمانی اظهار کرد: در پی اعالم اورژانس »گیسور« 
مبنی بر نیاز فوری بــرای انتقال یک مادر باردار 
با درد زایمانی، بالگــرد اورژانس هوایی گناباد به 

منطقه اعزام شد. این مادر باردار که... .......صفحه 3.......صفحه 3 

آخرین اقدام ها برای کاهش قیمت کاالهای اساسی
معاون استاندار خراسان رضوی:

 فعالیت جدید
 در ارتفاعات جنوبی 

مجاز نیست

....... همین صفحه 

ک  لبـی
 پدافند هوایی 

 شمال شرق
 به رزمایش 

»کمک مؤمنانه«
قدس  امیر سرتیپ دوم ستاد سیدمحمد احمدیان پور، 
فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا)ع( در 
حاشــیه برگزاری رزمایش »مدافعان - یاوران سالمت« با 
اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری که فرمودند 
خوب است رزمایش »کمک مؤمنانه« در کشور رخ دهد، 
تصریح کرد:  به محض این فرمان کارکنان  منطقه پدافند 
هوایی شمال شرق امام رضا)ع( نیز مقدمات را فراهم کردند 
تــا این اتفاق رخ دهد و از 5 تا 20 درصد حقوقشــان را 
در اختیار مان قرار دادند  و بسته های معیشتی خریداری 
و ساماندهی شد و نیازمندان اطراف منطقه پدافند هوایی 
شمال شرق کشور شناســایی و این اقالم به دست آن ها 

خواهد رسید.

قدس درآستانه ماه مبارک رمضان بررسی می کند

.......صفحه 2 

رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس:

نبرد باکرونا، نگاه  
جامعه را به نخبگان 

تغییر می دهد

پس از اعتراض فعاالن محیط زیست به آغاز مجدد فعالیت تخریب 
ارتفاعات جنوبی توسط شهرداری مشهد، مدیرکل نظارت بر اجرای 

طرح های زیربنایی معاونت فنی شهرداری ...

.......صفحه 2 

فرماندار مشهد: 
 بیشترین جمعیت حاشیه  نشین

 در منطقه ۳ شهرداری  زندگی می کند
فرمانــدار  قــدس: 
مشــهد  شهرســتان 
ســرزده  بازدیــد  در 
ی  ر ا د شـهـــر ز ا
منطقــه 3 گفــت: با 
توجه به جمعیت ۴30 
هــزار نفــری در این 

منطقه و تراکم جمعیتی باال، بر تداوم فعالیت ها و رعایت 
اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی تا ریشه کن 
شدن ویروس منحوس کرونا تأکید می شود. سید محمدرضا 
هاشمی پس از استماع گزارش اقدام ها و فعالیت های صورت 
گرفته توسط شهردار منطقه 3 و معاونان وی از واحدهای 
مختلف بازدید و از رعایت فاصله گذاری هوشمند اجتماعی 
و پروتکل های بهداشــتی در این شــهرداری تشکر نمود.

 ۵ مجروح در سانحه رانندگی 
در حومه مشهد

قدس: رئیس ایستگاه 50 آتش نشانی مشهد از تصادف 
شــدید دو دســتگاه خودرو ســواری در جاده روستای 
اسپندیان در 20 کیلومتری مشهد و مجروح شدن پنج 

نفر خبر داد.
آتشیار قاســم پور گفت: در پی تماس تلفنی شهروندان 
با ســامانه ۱25 مبنــی بر تصادف رانندگــی رخ به رخ 
بیــن وانت پیکان و ســواری مــزدا در جاده روســتای 
اســپندیان در 20 کیلومتری مشــهد، ستاد فرماندهی 
آتش نشــانی بالفاصله گروه نجات و امداد و پیشــگیری 
از حریق ایســتگاه های 3۶ و 50 را به محل حادثه اعزام 
کرد. با حضور آتش نشانان، امدادرسانی الزم به محبوسان 
و مجروحان این ســانحه رانندگی انجام شد و مصدومان 
به وسیله تکنسین های اورژانس ۱۱5 حاضر در محل به 

مراکز درمانی منتقل شدند.
علت این حادثه توســط پلیس راهور اســتان در دست 

بررسی است.

خبرخبرخبرخبر

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در 

دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 155- اصلی اراضی کهنه کند

1- شش��دانگ یکباب خانه از پالک 155 اصلی فوق به مس��احت 128.23 متر مربع ابتیاعی آقای پوریا پارسائی 
از محل مالکیت ثبتی غالمعلی رحمانی حصاری برابر رای شماره 2200-98 مورخ 98/10/18 کالسه 97-188 

هیات
2- شش��دانگ یکباب خانه از پالک 155 اصلی فوق به مس��احت 134.20 متر مرب��ع ابتیاعی خانم مینا آذری 
نیس��تانی از محل مالکیت ثبتی غالمعلی رحمانی حصاری برابر رای شماره 2197-98 مورخ 98/10/18 کالسه 

189-97 هیات
بخش دو بجنورد پالک 193- اصلی اراضی بیدک

3- ششدانگ یکباب تاسیسات تصفیه خانه آب شیرین از پالک 90 فرعی از پالک 193 اصلی فوق به مساحت 
49606 متر مربع ابتیاعی ش��رکت آب منطقه ای خراس��ان ش��مالی از محل مالکیت ثبتی باباخان ولد حسن و 
کدخدا عباس بیدکی ولد حس��ین و ورثه مرحوم خان محمد ولد کربالئی نور محمد بنام های خیرالنس��اء خانم 
بیدک��ی و خدیجه خانم بیدکی و آغ مایه خانم بیدکی  برابر رای ش��ماره 2728-98 مورخ 98/12/11 کالس��ه 

879-93 هیات
بخش دو بجنورد پالک 200- اصلی اراضی بدرانلو

4- ششدانگ یکباب تاسیسات پمپاژ آب از پالک 282 فرعی از پالک 200 اصلی فوق به مساحت 11095 

متر مربع ابتیاعی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی از محل مالکیت ثبتی غالمرضا امیری برابر رای شماره 
2721-98 مورخ 98/12/11 کالسه 522-94 هیات

بخش دو بجنورد پالک 224- اصلی اراضی مملجه
5- ششدانگ یکباب تاسیسات پمپاژ آب از پالک 153 فرعی از پالک 224 اصلی فوق به مساحت 17268 متر 
مربع ابتیاعی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی از محل مالکیت ثبتی جعفرقلی عابدی فرزند قربانعلی و 

جمشید بی زبان فرزند محمد برابر رای شماره 2721-98 مورخ 98/12/11 کالسه 522-94 هیات
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق درمحل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9900080
تاریخ انتشار نوبت اول:  30                  /01                  /99                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 14                  /02                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد- احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 75-99 مورخ 99/01/25 هیات به ش��ماره کالسه 119-98 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 

بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه منفردی فرزند حیدرقلی بشماره شناسنامه 476 
صادره از جاجرم در یک باب خانه به مساحت 120 متر مربع از پالک 61 فرعی از 129 اصلی واقع در اراضی 
ملکش بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای علی شعبانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9900081
تاریخ انتشار نوبت اول:  30                  /01                  /99           تاریخ انتشار نوبت دوم: 14                  /02                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 2725-98 مورخ 98/12/11 هیات به شماره کالسه 155-98 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی قدیمی فرزند اسماعیل بشماره ملی 0670075841 در 
یک باب منزل به مساحت 118.85 متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای جلیل باغچقی فرزند بوداغ محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 

اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9900082
تاریخ انتشار نوبت اول:  30                  /01                  /99      تاریخ انتشار نوبت دوم: 14                  /02                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 79-99 مورخ 99/1/25 هیات به ش��ماره کالس��ه 150-98 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شهریار اسفندیاری فرزند مراد بشماره شناسنامه 10 صادره 
از راز و جرگالن در یک باب منزل به مساحت 112.90 متر مربع از پالک 820 فرعی از 155 اصلی واقع در 
اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی رحمتی فرزند صفرعلی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9900083
تاریخ انتشار نوبت اول:  30                  /01                  /99        تاریخ انتشار نوبت دوم: 14                  /02                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان برق خراسان

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول ش��رکت تعاونی اعتبار کارکنان برق خراسان کد 1079 در 
ساعت 16 روز شنبه مورخ 99/03/03 در محل میدان بسیج، معاونت بهره برداری برق تشکیل می گردد 
از کلیه اعضای شرکت مذکور دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه 
حضور بهم رس��انند.1- طرح و تصویب ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان شرکت در سال مالی 98 پس از 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس.2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت تعاونی 

برای سال مالی 99   3- انتخاب هیئت مدیره و بازرس.4- تصمیم گیری در مورد تقسیم سود.
5- تصمیم گیری در مورد بیمه و مالیات سال های 98 و 99.   6- تصمیم گیری در مورد دریافت کارمزد 
وام ها.اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مذکور مقدور نمی باشد، می توانند حق رأی خود 
را ب��ه موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نماین��د. در این صورت تعداد آرای وکالتنامه هر 
عضو حداکثر سه رأی و هر فرد غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود که الزم است عضو به همراه نماینده 
خود در تاریخ های 15 اردیبهش��ت الی 18 اردیبهش��ت به دفتر تعاونی مراجعه نمایند. ضمنًا داوطلبان 
عضویت جهت هیئت مدیره و بازرس ش��رکت موظفند از تاریخ انتش��ار این آگهی حداکثر به مدت یک 

هفته جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی اعتبار مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.
س هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار برق منطقه ای خراسان 

/ 9
81
32
33

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی شرکت  پرنیان ادمان 

آفرین خراسان  سهامی خاص 
ثبت شده به شماره  42681  
بدین وس��یله از کلیه سهامداران شرکت 
ف��وق دع��وت میگ��ردد در جلس��ه مجمع 
عموم��ی عادی ک��ه در تاری��خ 1399/02/11 
در س��اعت 11 صبح در آدرس محل شرکت 

برگزار میگردد حضور بهم رسانید 
دستور جلسه :

انتخ��اب مدی��ران-  بازرس��ان- روزنامه 
کثیراالنتشار -  تصویب  تراز مالی 

س هیئت مدیره  
99
00
06
7

www.qudsonline.ir

@qudsdaily

@quds_daily

@qudsonlineTV@qudsonlineTV

qudsonline

@qudsnewspaper

qudsonlineTVqudsonlineTV

اجرای درمان بیماران کرونایی از طریق سلول درمانی در مشهد
قدس: طرح »سلول درمانی« از طریق کاربرد شیوه نوین از سلول های بنیادی در درمان بیماران کرونایی 

توسط متخصصان پزشکی مولکولی و سلول درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال اجراست. 
این اقدام برای نخستین بار از طریق تزریق سلول های بنیادی روی پزشکی که  در حین خدمت مبتال به 

کرونا شده، در بیمارستان امام رضا)ع( مشهد در حال اجراست. 
پزشک فوق تخصص مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این خصوص گفت: مشغول انجام 
یک مدل درمانی جدید در آسیب های ریوی ناشی از کرونا در قالب طرح تحقیقاتی در دانشگاه هستیم. 
دکتر امیر ادهمی مقدم افزود: این روش روی یکی از اعضای کادر درمانی و پزشکی که در حین درمان 

بیماران، دچار سندرم حاد تنفسی و مبتال به ویروس کرونا شده در حال انجام است. 
وی ادامه داد: در این روش ســلول های بنیادی از مغز استخوان یک فرد دیگر جدا شده و طی مراحلی 

کشت داده شده و آماده تزریق به بیمار می شود. 
او اضافه کرد: روش انجام به این صورت است که این سلول ها که خاصیت ضد التهابی دارد در دو نوبت 

2۴ تا ۴۸ ساعته به بیمار تزریق شده است. 
مسئول بخش مراقبت های ویژه )ICU( بیماران کرونایی بیمارستان امام رضا)ع( مشهد نیز گفت: این 
پزشــک بیمار که درگیری های شــدید ریوی و تنفسی داشته اســت هم اکنون با روش سلول درمانی  
تحت نظارت ویژه قرار دارد. دکتر علیرضا صداقت افزود: با توجه به درگیری شــدید ریوی بیمار، رژیم 
آنتی بیوتیک تقویت گشــت و رژیم آنتی وایرال نیز تغییر داده شــد که خوشبختانه نتایج خوب بالینی 

مشاهده شده است. 
وی ابراز امیدواری کرد که روش سلول درمانی روی بیماران کرونایی که با کار علمی معاونت های آموزش، 
درمان و پژوهش دانشــگاه علوم پزشکی مشهد حاصل شده، بتواند گام بلندی در عرصه درمان بیماران 

کرونایی باشد و به عنوان الگو در کشور مطرح شود. 

معاون استاندار خراسان رضوی:
  فعالیت جدید در ارتفاعات جنوبی مجاز نیست

مشــهد فــوری: پــس از اعتــراض فعاالن 
محیط زیســت به آغاز مجــدد فعالیت تخریب 
ارتفاعات جنوبی توسط شهرداری مشهد، مدیرکل 
نظارت بر اجرای طرح های زیربنایی معاونت فنی 
شــهرداری مشهد اعالم کرد اجرای طرح کمربند 
جنوبی متوقف شده و اقدام های در حال انجام نیز 
در واقع بارگیری  کنده کاری های گذشته است که 

با مجوز ستاد تدبیر انجام می گیرد.
در این خصوص معــاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری خراســان رضوی گفت: به دلیل توقف 

فعالیت های عمرانی در ارتفاعات جنوبی، عملیات ساختمانی و جاده سازی در این مکان رها شده بود و با 
توجه به رفت و آمد مردم در ارتفاعات جنوبی که از این مکان برای تفریح و استراحت استفاده می کنند، 

وضعیت نامناسب و خطرناکی به دلیل ریزش سنگ وجود داشت.  
یزدان پناه افزود: برای مناسب سازی این مکان برنامه ای به شهرداری مشهد دادیم که پارکینگ، پیست 
دوچرخه سواری و پیست پیاده روی برای رفاه مردم بسازند و فقط در همین حد مجاز به ساخت و ساز 
هســتند.  وی با بیان اینکه هیچ گونه فعالیتی در راســتای ادامه ساخت و سازهای قبلی مجاز نیست، 
گفت: مدام بر فعالیت های صورت گرفته در ارتفاعات جنوبی نظارت می شود و ستاد تدبیر هم فقط در 
راستای حفظ طبیعت اجازه فعالیت داده است و در صورت جلسه نیز تأکید شده که هیچ گونه فعالیت 

جدیدی نباید انجام گیرد.
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قدس در آستانه ماه مبارک رمضان بررسی می کند

آخرین اقدام ها برای کاهش قیمت کاالهای اساسی 
اساســی  اقــام و کاالهای  تأمین  قدس 
خانواده ها هــر چند مأموریتــی دائمی برای 
متولیان این حوزه است اما در مقاطعی از سال 
این مأموریت ضروری تر و بااهمیت می شــود 
مقاطعی همچون ایام نوروز و مهم تر از آن ماه 
مبارک رمضان که همه دستگاه های مرتبط با 
بحث تأمین و توزیع کاالهای اساسی برنامه های 
خود را به اجرا می گذارند تا خانواده ها با دغدغه 

کمتری نیازهای غذایی خود را تأمین کنند.
بر همین اســاس با نزدیکی به مــاه مبارک 
رمضان در ســال جاری نیز یک بار دیگر تمام 
توجهات به مســئله تأمین اقام مورد نیاز در 
این ماه جلب شده و شاید بتوان گفت با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا و توقف بســیاری از 
فعالیت ها و به هم خوردن روند طبیعی امور، 
اهمیت پشتیبانی و تأمین اقام ضروری مهم تر 

از هر زمان دیگری است.

جوالن گرانی در بازار نیمه تعطیل
نکته قابل تأمل در بازار این روزها افزایش قیمت 
بی دلیل بیشــتر اقام مصرفی است؛ چراکه با 
توجه به تعطیلی مراکــز مصرف اقام غذایی 
همچون رســتوران ها و حذف میهمانی های 
نوروزی، مجالس عروســی و عزاداری ها باید 
شاهد کاهش قیمت ها می بودیم ولی آنچه در 

بازار رخ داده خاف این امر را نشان می دهد.
آنچه مسلم اســت اقامی چون انواع گوشت، 
حبوبات و شکر در ماه مبارک رمضان به دلیل 
افزایــش تقاضا اندکی افزایش قیمت دارند اما 
همان گونه که گفته شد چون ذخیره نوروزی 
ایــن اقام موجود بوده و هیچ کمبودی وجود 
ندارد نباید افزایشی صورت می گرفت ولی به 
نظر می رسد اگر تغییری در این روند صورت 
نگیرد باید با این شوک به پیشواز ماه مبارک 

رمضان رفت.

ضرورت تشدید نظارت 
نماینده مردم مشهد و کات در مجلس شورای 
اسامی نیز معتقد است با نظارت بیشتر باید از 

افزایش قیمت ها جلوگیری شود.
حجت االسام والمسلمین نصراهلل پژمان فر با 
انتقاد از روند افزایشی قیمت کاالهای اساسی 
به قــدس آناین می گوید: عده ای بی  توجه به 
فشــارهای وارده به مــردم و بدون هیچ دلیل 
خاصی قیمت  کاالها را به طور تدریجی افزایش 
داده اند و قیمت برخی از کاالها در هفته اخیر 
افزایش پیدا کرده اســت از این تقویت شبکه 
توزیع کاال و تشدید نظارت بر قیمت کاال ها در 
بازار در شرایط فعلی بسیار ضروری و الزم است 
تا زمینه هر گونه سودجویی و فساد اقتصادی 

در سطح جامعه کاهش پیدا کند. 
وی با بیان اینکه گرانی های اخیر در حوزه های 
مختلف بــه ویژه مواد غذایی در آســتانه ماه 
مبارک رمضان هیچ توجیهی ندارد، می افزاید: 
گایه مردم درباره کمبود نظارت بر بازار بسیار 
بجاست و دســتگاه ها و مجموعه های نظارتی 
خراســان رضوی باید در این زمینه پاسخگو 

باشــند و درباره مطالبه مــردم در این زمینه 
فعالیت بیشتری داشته باشند.

پژمان فر با اشــاره به اینکه دولــت باید جلو 
پس  لرزه های افزایش قیمت ها را بگیرد، تصریح 
می کند: دولت باید با برنامه ریزی دقیق از جمله 
کارآمدســازی نظام توزیع کاالها و خدمات و 
کاهش واسطه های غیرضرور و ناکارآمد قیمت 

اجناس و کاالها را در آستانه 
ماه مبــارک رمضان کاهش 
دهد تا مــردم توانایی کافی 
برای خرید مــواد پروتئینی 
و میوه جات را داشته باشند، 
همچنین وزارت صمت باید 
با برنامه ریزی صحیح عرضه 
کاالهای اساســی را تنظیم 

کند.

مصرف ذخیره نوروزی 
برای رمضان

در همیــن حــال معــاون 
ســازمان صنعــت، معدن و 
رضوی  خراســان  تجــارت 

در گفت وگویی با بیان اینکه امســال با وجود 
پیش بینی الزم برای حضــور میلیونی زائران 
در مشــهد بخش عمــده ای از کاالهای انبار 
شــده نیازی به توزیع پیدا نکرد و ذخیره شد، 
می گوید: با توجه به توزیع نشدن بخش قابل  
توجه کاالهای سهمیه تنظیم بازار بهار و ذخیره 
این کاالها در انبار و همچنین ســهمیه های 
جدیدی که در آینده اختصاص خواهد یافت، تا 
چند ماه آینده هیچ مشکلی در تأمین کاالهای 

اساسی نخواهیم داشت.
علی غفوری مقــدم با بیان اینکه طرح تنظیم 
بازار از ابتدای اســفند ســال گذشــته آغاز و 
همچنان ادامه دارد، می افزاید: یک هزار و 917 
تن شکر سهمیه اصناف، افزون بر یک هزار تن 
برنج هندی، ۴۰۰ تن گوشــت، ۶۰۰ تن برنج 
پاکســتانی و ۳۰۰ تن قند تنظیم بازار در این 

ایام توزیع  شده است.
وی همچنین در خصوص گوشــت و مرغ نیز 
می گویــد: ۸۰۰ تن مرغ منجمد برای تنظیم 
بازار عید ذخیره سازی شده بود اما با توجه به 

عرضه مناسب و قیمت خوب مرغ گرم مرغ های 
منجمد توزیع نشــد و این ذخیره در ایام ماه 
مبارک رمضان اســتفاده خواهد شد تا همراه 
با ســهمیه جدید ماه رمضان بازار مرغ به  طور 

کامل مدیریت شود.

تالش برای کاهش قیمت ها پیش از ماه 
رمضان

معــاون هماهنگــی امــور 
اســتانداری  اقتصــادی 
خراســان رضــوی هــم با 
تأمین  از  کامــل  اطمینان 
کامــل اقــام مــورد نیاز 
می گوید: سهمیه ماه مبارک 
و  مشخص  استان  کاالهای 
اباغ شــده و به زودی در 

بازار عرضه می شود.
علــی رســولیان می افزاید: 
در بررســی قیمــت کاال و 
شاهد  اســتان  در  خدمات 
برخی  در  قیمــت  افزایش 
تاش  که  هســتیم  کاالها 
می کنیم با افزایش عرضه و نظارت بیشــتر 

قیمت ها را متعادل کنیم.
او می گوید: حبوبات، برنج، پرتقال، ســیب و 
برخی نهاده های دامی افزایش قیمت داشته 
و نرخ لبنیــات، برخی مصالح ســاختمانی 
مانند سیمان و گچ تغییری نداشته و قیمت 
آهن آالت نیز روند کاهشی داشته است با این 
حال هر چند قیمت گروه های کاالیی تفاوت 
زیادی با نرخ متوســط کشوری آن ندارد اما 
در مجموع قیمت ها در یک ماه اخیر افزایش 

یافته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
خراســان رضوی در ارتباط بــا حبوبات نیز 
می گوید: قیمت حبوبات بــه دلیل افزایش 
تقاضــا و محدودیت در مبادالت با آســیای 
میانه رشــد غیرمنطقی داشته است، با این 
نگرش و به منظــور افزایش واردات حبوبات 
نشستی با واردکنندگان استان برگزار خواهد 
شد، در این راستا باید برای افزایش سطح زیر 
کشت این محصوالت در استان نیز چاره ای 

اندیشیده شود.
رســولیان ادامه می دهــد: 1۴۰ تن لوبیا در 
انبارهای اســتان موجود است که به زودی 

ترخیص خواهد شد.
وی در خصــوص تأمین گوشــت مورد نیاز 
خانواده هــا نیــز خاطرنشــان می کند: یک 
هزار و ۲۰۰ تن گوشــت منجمد ویژه طرح 
تنظیم بازار ماه مبارک به اســتان اختصاص 
یافته همچنین از 1۶ اسفند تا 1۶ فروردین 
ماه امســال ۶ میلیــون و ۸۰۰ هــزار فقره 
جوجه ریزی در استان انجام گرفته که بسیار 
بیشتر از نیاز استان اســت، لذا کشتارگاه ها 
موظف هســتند میــزان تعهد اســتان در 
خصــوص خرید مرغ از مرغــداران را اجابت 

کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
خراســان رضوی ادامه می دهد: در بســته 
معیشــتی که برای کمک به نیازمندان تهیه 
شده اســت، عاوه بر کاالهای اساسی مانند 
برنج و شــکر که از سهمیه طرح تنظیم بازار 
استان تأمین می شود، از کاالهایی مثل مواد 
لبنی، گوشت قرمز منجمد و گوشت مرغ نیز 

استفاده خواهد شد.
رسولیان با اشاره به سهمیه طرح تنظیم بازار 
ماه مبارک رمضان خراسان رضوی می گوید: 
۴هــزار و ۴۴ تن برنج هنــدی، ۲هزار و ۲۲ 
تن گوشت مرغ، یک هزار و ۲۰۰ تن گوشت 
منجمد، ۴هزار و ۴۴ تن روغن نباتی و ۴هزار 
و ۴۴ تن شــکر به استان اختصاص یافته که 
به نسبت جمعیت بین مشهد و شهرستان ها 

توزیع خواهد شد.

نکته پایانی 
با توجه به نکات ذکر شده هرچند بر اساس 
محاســبات هیچ گونه کمبــودی در بخش 
تأمین اقام مورد نیاز مــاه مبارک رمضان 
نباید وجود داشــته باشد تا به بهانه کاهش 
عرضه و افزایش تقاضا قیمت ها افزایش یابد 
لذا در شــرایط موجود هر گونه افزایشــی 
می توانــد فقط نتیجه نبود نظــارت بر بازار 
باشــد لذا اگر دستگاه های نظارتی با قدرت 
بیشــتری وارد میدان شــوند نه تنها نباید 
افزایــش قیمتی صورت بگیــرد که به علت 
افزایــش عرضه برخی از اقام باید شــاهد 

کاهش قیمت ها نیز باشیم. 
به زبان ســاده اگر صــادرات اقام مصرفی 
در ماه مبــارک رمضان مدیریت و نظارت ها 
در بازار تشــدید شــود می توان امیدوار بود 
تمامی معادالت ســودجویان به هم خورده 
و روزه داران با برکت ارزانی به پیشــواز ماه 

مبارک رمضان بروند.

 اطالعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چند روزی است که به روزرسانی نمی شود 

  اطالع رسانی به مردم
 راهی برای مهار کرونا

هاشم رسائی فر: از ســی ام بهمن کــه موضوع ابتای اولین 
ایرانی ها به کرونا رسانه ای شد هر روز آمار مبتایان به تفکیک 
به صورت کشوری و استانی به اطاع مردم رسیده است. مردم از 
این طریق شرایط شیوع این میهمان ناخوانده را رصد می کنند 
و تا حدود زیادی حتی در رعایت اصول بهداشتی در بین مردم 

تأثیرگذار نیز بوده است. 
آمار کشــوری که به جای خودش همچنان باقی اســت و هر 
روز ســخنگوی وزارت بهداشت میزان مبتایان، بهبودیافتگان 
و فوتی هــا را اعام می کند اما آنچه در چند روز اخیر شــاهد 
بودیم این اســت که از دانشگاه علوم پزشکی مشهد که خیلی 
از شهرستان های استان خراسان رضوی را شامل می شود آماری 
از این دست به اطاع مردم نمی رسد! برای خیلی ها جای سؤال 
دارد کــه چرا در این چند روز آماری از وضعیت شــیوع کرونا، 
مبتایان و حتی بهبودیافتگان در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد منتشر نشده است؟
در راستای  شفاف سازی این موضوع برآمدیم و ارتباط گرفتیم با 
یکی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا دلیل آن را جویا 
شویم؛ آنچه عایدمان شد این بود که گویا از آن ها خواسته شده تا 
آمارها را اعام نکنند! دلیلش را حتی خود آن ها هم نمی دانستند 
اما چون به دانشگاه علوم پزشکی این موضوع اعام شده آن ها 

نیز در این چند روز آماری در این خصوص به رسانه ها ندادند.
دلیل یا ادله این درخواست هرچه که باشد حتماً تدبیری پشت 
آن نیز هســت. اما نکته و نکاتی نیز در پس اعام نشدن آمار 
وضعیت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم وجود دارد. 
مهم ترین نکته اینکه همان طور که ابتدا عنوان شد اعام آمار 
ضمن آگاهی بخشــی به مردم درصد باالیی از مردم را مجاب 
می کند که دقتشــان در رعایت اصول ایمنی و بهداشتی را باال 
ببرند و این یعنی یک گام بلند در راستای مهار کرونا. نکته دیگر 
که باز هم همجنس نکته اول است این است که در حال حاضر 
که روند ابتا به ویروس کرونا در کشور روندی کاهشی به خود 
گرفته اعام آمار و مقایسه ای که مردم نسبت به قبل خواهند 
داشــت آن ها را به اینجا خواهد رساند که تنها آگاهی داشتن 
از چند و چون اصول و مقررات بهداشــتی و رعایتی که در این 
مدت از سوی مردم صورت گرفته نتیجه اش به اینجا انجامیده 
اســت که شیوع بیماری سیر نزولی به خودش گرفته و با ادامه 
این راه می توان گامی بلند در راه مهار ویروس کرونا در اســتان 

و کشور برداشت.
از هــر طرف که به موضوع اطاع رســانی به مردم در خصوص 
اوضاع شــیوع کرونا در شهر و استان بپردازیم به نظر می رسد 
ثمره آن آگاه تر شدن مردم و همراهی بیشتر آن ها در مسیر مهار 

و ریشه کنی این ویروس خواهد بود.

در رژه »یاوران سالمت« عنوان شد  
  ارتش شمال شرق کشور 

در خاکریز دفاع از سالمت
خراسان  استاندار  قدس: 
شــیوع  با  گفت:  رضوی 
ویروس کرونــا، نهادهای 
مختلف کشــور و استان 
در مقابله بــا این ویروس 
فعالیت هــای مختلفــی 
انجــام دادند که از جمله 

آن ها قرارگاه منطقه ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش است که 
تجهیزات و امکانات مختلف بهداشتی و درمانی خود را به این امر 

اختصاص داد. 
رزم حســینی در مراســم رژه »یاوران سامت« که به مناسبت 
گرامیداشت روز ارتش برگزار شد، اظهار کرد: در مقابله با کرونا، به 
لطف امام هشتم)ع( به نسبت موفق شده ایم البته هنوز هم باید 
مراقب باشیم و فاصله اجتماعی را رعایت کنیم و خوشبختانه در این 

زمینه وضع بسیار خوبی نسبت به کل کشور داریم.
امیر سرتیپ دوم ستاد رضا آذریان، فرمانده قرارگاه منطقه ای 
شــمال شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسامی ایران در 
خصوص اقدام های این قرارگاه در مقابله با کرونا به ایرنا گفت: 
از اواخر بهمن پارســال دستورعمل مقابله با این ویروس اباغ 
شد و این قرارگاه همگام با سایر نهادهای مسئول برای مبارزه 
با این ویروس وارد عمل شــد و تدابیر ایمنــی در یگان ها و 
نهادهای تحت امر و عملیــات ایزوله و ضدعفونی مکان ها به 
صورت مداوم با هدف حفظ سامتی کارکنان و سربازان انجام 

شد.

  آزادی ۶ زندانی جرایم غیرعمد توسط 
یک بنیاد نیکوکاری

قدس: ۶ زندانی جرایم غیرنقد توسط بنیاد نیکوکاری ایرانیان 
به کانون خانواده بازگشتند.

مدیر عامل بنیاد ایرانیان با اعام این مطلب گفت: در آستانه 
ماه مبارک رمضان و در راستای سنت حسنه بنیاد نیکوکاری 
ایرانیــان در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با همت حامیان 

بنیاد، ۶ زندانی دیگر به کانون گرم خانواده بازگشتند.
او یادآور شــد: با همت اعضا، حامیان و خیران محترم بنیاد 
نیکــوکاری ایرانیان تاکنون ۵۲ زندانــی آزاد و به کانون گرم 

خانواده های خود بازگردانده شده اند.

 گفت وگو با امیر اسدی، فرمانده 
گروه ۴۴۴ مهندسی رزمی ارتش 

  از ساخت پل  پیروزی روی کارون 
تا کمک به هموطنان سیل زده

سرور  هادیان: در تمام 
طول تاریخ ، ملتی در برابر 
تهاجم  دشــمنان پیروز 
خواهند شــد که عاوه 
بر داشــتن روحیه ایثار، 
از  شهامت و شــجاعت 
توان باالی نیروی نظامی 
نیز برخوردار باشــند . ارتش جمهوری اسامی ایران با شروع 
جنگ تحمیلی با تمامی یگان های خود به دفاع از آب، خاک 
و آســمان این مرز و بوم پرداخت و شاید یکی از یگان هایی 
که کمتر به آن پرداخته شده، یگان مهندسی رزمی است . به 
مناسبت روز ارتش جمهوری اسامی ایران، به سراغ فرمانده 
گروه ۴۴۴ مهندسی رزمی، امیر سرتیپ دوم هیبت اهلل اسدی 

رفته ایم تا کمی درباره خدمات این یگان آشنا شویم.

شهیدان همه دوران
وی در ابتدا می گوید: یاد و خاطره شــهدای انقاب اسامی، 
شهدای دوران دفاع مقدس به ویژه ۴۸ هزار شهید گلگون کفن 
ارتش جمهوری اســامی ایران، شــهدای مدافع حرم و 17۳ 
شهید گروه ۴۴۴ مهندسی رزمی، شهدایی که در هیچ عصر 
و تاریخی امام و رهبرشــان را تنها نگذاشتند گرامی می دارم. 
آن هایی که با نثار جانشان استقال، عزت و آبرو را برای نظام 
مقدس جمهوری اســامی ایران و یــأس و ناامیدی را برای 

دشمنان به ارمغان آوردند. 
امیر سرتیپ دوم هیبت اهلل اسدی با بیان اینکه پس از پیروزی 
انقاب اسامی در شرایطی که دشمنان کمین کرده انقاب و 
به تبعیت از آنان دوستان ناآگاه نغمه شوم و خطرناک انحال 
ارتش را سر داده بودند، تصریح می کند: ارتش در حساس ترین 
شرایط حیات خود قرار گرفته بود و امام خمینی)ره( به عنوان 
بزرگ ترین حامی ارتش پا پیش نهاد و نقشه های شوم دشمنان 
انقاب را نقش بر آب کرد و در پیامی با قاطعیت هر چه تمام تر 
ضرورت حفظ ارتش را اعام و در راستای انسجام، یکپارچگی 
و وحدت ارتش، فرمان تاریخی و مهمی را صادر فرمودند و روز 

۲9 فروردین را روز ارتش نام گذاری کردند.
وی خاطرنشــان می سازد: یگان های مهندسی نیروی زمینی 
محوری ارتش جمهوری اســامی ایران یکــی از یگان های 
پشتیبانی کننده سایر یگان های عملیاتی است که نقش مؤثری 
را در هشــت ســال دفاع مقدس داشــتند تا حدی که یگان 
مهندسی رزمی و مهندسی تأسیسات ارتش دوشادوش سایر 
یگان ها در بحث تخریب، مین گذاری و مین روبی در عملیات ها 

حضور داشت.

نبود وابستگی به خارج
امیر اســدی ادامه می دهد: در حوزه مهندســی 1۰۰درصد 
کارهایمان بومی و داخلی است و تمامی طرح ها پس از مطالعه 
و برنامه ریزی با استفاده از مشاوران و پیمانکاران داخلی انجام 
می شود و در برخی مسائل با دانشگاه ها ارتباط و تعامل داریم.
وی با اشــاره به این نکته که در همه ارتش های دنیا یکی از 
پیچیده ترین مأموریت ها و وظایف وظیفه مهندســی است، 
اظهار می دارد: یگان  های مهندسی ۵۳ هدف و مأموریت دارند 
که فقط یکی از این مأموریت های مهندسی مین و تخریب و 
انفجارات اســت. مثاً اگر قرار باشد جاده ای ساخته یا پلی به 
صاحدید تخریب شود، مهندسی وارد عمل می شود. همچنین 
تصفیه آب برای تمامی یگان های منطقه، سنگرسازی و... از 

جمله وظایف یگان های مهندسی است.
امیر اســدی درباره مهندسی نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اســامی ایران در روزهای ابتدایی جنگ می گوید: عملکرد 
مهندسی در جنگ بی نظیر بود. نصب پل های پیروزی روی 
رود کارون، نخستین گام بزرگ برای رسیدن به خرمشهر بود 
و یگان مهندسی نیروی زمینی محوری ارتش با ساخت پل 
توانست، مقدمات عبور تمام نیروهای ترک کننده و قرارگاه های 

فعال در این عملیات را فراهم آورد.

جهش بزرگ سپاه در مهندسی جنگ
فرمانده گروه ۴۴۴ مهندسی رزمی در ادامه تأکید می کند: سپاه 
پاســداران نیز پس از عملیات بیت المقدس جهش بزرگی در 
زمینه مهندسی جنگ داشــت و با ساخت پل روی رودخانه 
اروند در عملیات والفجر۸ و ساخت پل های متعدد در عملیات 
بدر و خیبر در زمینه مهندســی اعجــاز کرد و مکمل تاش 
نیروهای مهندسی ارتش و سپاه و حضور مجاهدانه نیروهای 
جهاد ســازندگی بود که به شایستگی به عنوان سنگرسازان 

بی سنگر شناخته شدند. 
امیر اسدی بیان می دارد: اکنون هزاران نفر از کارکنان این یگان 
در میدان های مین مشغول کار هستند و مناطق را برای یافتن 
مین جســت وجو می کنند و باید تمام دقت خود را هم به کار 
بگیرند زیرا اگر در 1۰ هکتار زمین هزار عدد مین باشــد، آن 
منطقه بســیار خطرناک است و اگر حتی یک مین هم باشد 
باز هم برای جان انسان ها بســیار خطرآفرین است و این در 
حالی است که عراق در جنگ تحمیلی محدوده ای به گستره  
بیــش از ۴ میلیون هکتار از اراضی پنج اســتان مرزی ایران 
یعنی آذربایجان غربی، کردستان، ایام، کرمانشاه و خوزستان 
را مین گذاری کرده بود که همه این گســتره در دوران دفاع 
مقدس به گلوله های عمل نکــرده و انواع موانع به کار گرفته 
شده نیز آلوده شــده است که جمع آوری افزون بر ۵ میلیون 
انــواع مین ضدنفر، ضدتانک و ضدخودرو و بیش از ۶ میلیون 
انواع گلوله های عمل نکرده، گوشه ای از فعالیت های پاکسازی 
یگان های مهندسی در مناطق آلوده مرزهاست و سبب احیای 
ســرزمین های مرزی و رشد و شکوفایی اقتصادی و بازگشت 
ساکنان مناطق مرزی به موطن اصلی خود شد که در نهایت 

موجب ایجاد امنیت پایدار در این مناطق شده است.
امیر اسدی توضیح می دهد: در همین راستا بیش از ۲۰۰ شهید 
و یک هــزار و ۸۰۰ جانباز ۵۰ درصد بعد از قطعنامه ۵9۸ از 

کارکنان خدوم مهندسی تقدیم انقاب شده است. 

ساخت پل، آبرسانی، الیروبی سدها و راه سازی
وی ادامه می دهد: همچنین می توان از سایر فعالیت های این یگان 
در سال گذشته انجام سه پل بیلی و کانالگری در شهرهای استان 
گلستان را نام برد که خوب درخشید و امسال نیز در شهرهای 
استان خراسان جنوبی در روستای شاهرخت و همچنین در شهر 
حاجی آباد توانسته است با انجام عملیات آبرسانی به این روستاها 
و همچنین سدهایی که سالیان گذشته الیروبی نشده بود دو سد 
را الیروبی کند و هم اکنون به روســتاهایی که تردد روستایی با 

مشکل روبه روست، مشغول انجام راهسازی است.

محبوبه علیپور شــیوع کرونا با تمام 
مصایبی که با خود داشــت، بی شک برای 
جامعــه علمــی جهان فرصتــی طایی 
محسوب می شــود؛ چراکه موجب شده 
جهانی را که سال ها عادت کرده قهرمانان 
خود را در کســوت ورزشکاران، بازیگران 
و حتــی مدل های مجلل ببیند حال وادار 
ســازد در برابر جامعــه علمی و محققان 
قدری فروتنانه ظاهر شود. آیا در جامعه ما 
نیز کرونا می تواند اهمیت صاحبان اندیشه 
و دانش را به تصمیم ســازان و آحاد مردم 
یــادآوری کند. به هــر روی پای صحبت 
دکتر رضا لطفی، رئیــس بنیاد نخبگان 
خراســان رضوی نشســتیم تا نظرش را 
درباره آثار کرونا بر فعاالن عرصه دانش و 

فناوری بدانیم.

آقای دکتر لطفی، آیا شرایط فعلی 
وضعیت  در  کرونا  شــیوع  مقوله  و 
مسئولیت ها و وظایف بنیاد نخبگان 

تغییراتی داشته است؟
را  موضــوع  ایــن 
می توان در دو زمینه 
دوره  در  فعالیــت 
پســاکرونا  و  کرونا 
بررسی کرد. در حال 

حاضر و در زمان شــیوع کرونا باید متذکر 
شوم که براساس وظایفی که برای بنیادهای 
استانی تعریف شده؛ ما نمی توانیم به سراغ 
صنایع و فنــاوران فعال برویم؛ چراکه این 
موضوع در شــرح وظایف معاونت علمی 
ریاســت جمهوری و بخش فناوری وزارت 
بهداشت تعریف شــده است. البته رئیس 
بنیاد ملی نخبگان ایران و معاون فناوری 
ریاست جمهوری یک نفر یعنی آقای دکتر 
ستاری هســتند. اما به دالیل ساختاری 
و ســازمانی، بنیادهای نخبگان اســتانی 
نماینده معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری در استان ها محسوب نمی شوند. 
ولــی در صورت مراجعه نخبــگان اعم از 
مراکز دانش بنیان یا غیر دانش بنیان سعی 
کردیم نقش تسهیلگری داشته باشیم. در 

دوره پســاکرونا از آنجا که بی شک سبک 
زندگی بشــر پس از این رویداد تغییراتی 
خواهد داشت از این رو ما سعی داریم که 
به تحلیل این قضیه پرداخته و پیش بینی 
کنیم که چــه تحوالتی رخ خواهد داد. به 
این ترتیب متناسب با دگرگونی های حاصل 
شده، در راستای شناسایی و توانمندسازی 

جامعه نخبگانی خود اقدام کنیم.

بــه اعتقاد شــما نبــود تعریف 
مسئولیت ها و وظایف حوزه فناوری 
اســتان ها،  در  نخبگان  بنیاد  برای 
می تواند در عملکــرد آن ها اثرگذار 

باشد؟
بــه اعتقــاد مــن هــر قــدر وظایف و 
مسئولیت های هر فرد و سازمان مشخص تر 
باشد، نتایج بهتری حاصل می شود. به این 
ترتیــب در حال حاضر شــرح وظایف ما 
در بنیاد نخبگان اســتانی مشخص است. 
بنابراین چنانچه شــرح وظایف نوینی به 
عنوان نماینده معاونــت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در بخش حوزه فناوری 
نیز بر مســئولیت های ما افزوده شــود به 
گونه ای که در چارچوب مشخصی تعریف 
شــود؛ بنیادهای استانی قادر به انجام این 
وظیفــه خواهند بود؛ چراکــه این قضیه 
می تواند کارکردی هم افزایی داشته باشد. 
زیرا از طرفی بســیاری از فناوران استان، 
عماً از نخبگان محسوب می شوند. از سوی 
دیگر براساس ســند ملی نخبگان؛ نخبه 
فردی اســت که در جامعه اثرگذار باشد. 
از همین رو از نقش هــای اثرگذار جامعه 
نخبگان این است که به عرصه فناوری ورود 
پیدا کرده و به حل مســائل جامعه کمک 
کننــد. همان گونه که شــاهدیم در حال 
حاضر شــرکت های دانش بنیان با جدیت 
به کارزار مقابله با کرونا وارد شــده و نقش 

مؤثری نیز دارند. 

در سال جاری بودجه ها و اعتباراتی 
که برای بنیاد نخبگان خراسان رضوی 
تعریف شــده نســبت به سال های 

گذشته تغییر کرده است؟
نکته حائز توجه درباره اعتبارات این حوزه 
این اســت که هر بودجــهای که تصویب 
می شود به طور تمام و کمال تخصیص پیدا 
می کند. همچنیــن گرچه ما عاقه مند به 
افزایش میزان بودجه های یاد شده هستیم؛ 
اما از آنجــا که بودجه ها از ســوی دولت 
پرداخت می شود طبیعی است که در شرایط 
فعلی با محدودیت مواجه باشیم. بنابراین در 
استان خراسان رضوی سعی خواهیم کرد 
در سال جاری مجمع خیرین نخبه پرور را 
تشکیل دهیم. به این ترتیب از ظرفیت های 
بخش خصوصی و خیران استفاده خواهیم 
کرد. در همین زمینه نیز گفت وگوهایی با 
داشته ایم  سرآمد  دانش بنیان  شرکت های 
الزم به ذکر اســت که این قضیه صرفاً به 
معنای جلب حمایت های مالی نیست بلکه 
منظور، بهره گیــری از قابلیت های بخش 
خصوصی در راستای تقویت بنیاد نخبگان 

استان خراسان رضوی است.

در  کرونا  مزایای شیوع  از  بی شک 
جهان این بــوده که قدرت و اهمیت 
توانمندسازی  راســتای  در  فناوری 
نخبگان را به جوامع نشان داده است. 
به نظر شما این مقوله در روند حمایت 
از تقویت فناوری و حمایت از جامعه 

نخبگانی ما اثرگذار خواهد بود؟
در تکمیل این بحث بایــد اضافه کنم که 
ضمن درک اهمیت فناوری، شــیوع کرونا 
سبب تقویت خودباوری در جامعه ما شد؛ 
چراکه وضعیت شیوع این بیماری همزمان با 

تحمیل تحریم ها علیه ملت ما اتفاق افتاد. از 
همین رو عمده محصوالت مورد نیاز توسط 
کارشناســان وطنی در حال تولید و عرضه 
اســت. حال آنکه پیش از این در حوزه های 
گوناگون ما همانند بچه پولداری بودیم که با 
تکیه به درآمد پدری که همان پول نفت ما 
بود؛ به خرید فناوری از دیگر کشورها عادت 
کرده بودیم. همین مقوله نیز موجب شده 
بود که مردم جامعه مــا به لحاظ پذیرش 
ظرفیت های تولید فناورانه از خودباوری الزم 
برخوردار نباشند. باید توجه داشت که زمانی 
حوزه فناوری تقویت شده و رشد می کند که 
احساس نیاز به این قضیه وجود داشته باشد. 
این در حالی است که پیش از این صنعت 
کمتر به دانشــگاه ها احساس نیاز می کرده 
و دانشگاه های ما چندان این احساس نیاز 
را جدی نمی گرفتند که بخواهند مســائل 

جامعه را حل کنند.
از همیــن رو با بروز چالشــی به نام کرونا 
که مسئله بســیار جدی بود، احساس نیاز 
هم جدی و واقعی شــد و با توجه به اینکه 
چند سالی است با زحمات معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، نگرش تقویت 
زیســت بوم فناوری در کشور شکل گرفته 
است، اتفاقات مهمی در حوزه توسعه فناوری 
ایرانی در مبارزه با کرونا افتاده است. بنابراین 
معتقدم کرونا تجربه ارزشــمندی خواهد 
بــود و همان گونه کــه در دنیا به موجب 
این بحران، تغییرات برگشت ناپذیری اتفاق 
افتاده است، در جامعه ما نیز نگاه مسئوالن 
و مردم به حوزه فناوری و جامعه نخبگانی 

تغییرات چشمگیری خواهد داشت.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:
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زوم

ایرنا  بخشــدار مرکزی مشهد گفت: در 
صورت عدم رعایت دســتورات بهداشــتی 
و فاصله گذاری هوشــمند در روســتاهای 
بخش مرکزی و مناطق حاشیه ای مشهد، 
شاهد افزایش ابتال به کرونا و مرگ و میر 
ناشــی از آن در این مناطــق در دو هفته 

آینده خواهیم بود.
متأسفانه پس  افزود:  ابوطالب ســرابیان 
اجتماعی   فاصله گــذاری  طرح  تبدیل  از 
به فاصله گذاری هوشــمند، اســتفاده از 
ماسک توســط مردم در مناطق پرتردد 
و رعایــت فاصلــه فیزیکــی در مناطق 
حاشــیه به ویژه در روستاهای پرجمعیت 
چســبیده به کالنشهر مشهد کمتر مورد 

توجــه قــرار گرفته که همیــن موضوع 
ممکــن اســت در هفته هــای آینده به 
افزایش شمار قربانیان ناشی از کرونا در 

این مناطق منجر شود.
وی ادامه داد: براساس اعالم دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد تا پیش از آغاز فاصله گذاری 
هوشــمند، بخش مرکزی نسبت به میزان 
جمعیت خود در مقایسه با دو بخش رضویه 
و احمدآباد و شــهر مشهد دارای کمترین 
میــزان ابتال به کرونا و مرگ ناشــی از آن 
بوده  که این موفقیت در ســایه همکاری 
مردم در دوران تعطیــالت و فاصله گذاری 
اجتماعی و خانه نشــینی مردم در روستاها 

به دست آمده است.

بخشدار مرکزی مشهد گفت: برای تشویق 
مردم به رعایت مســائل بهداشتی در دوره 
فاصله گذاری هوشــمند، طرح های جدیدی 
از هفتــه آینــده در این بخــش به ویژه در 
روســتاهای پرجمعیت چسبیده به مشهد 

اجرا خواهد شد.
۲۰ روستای بزرگ یا در اصطالح اَبَرروستا با 
۱۱۴هزار نفر جمعیت و ســیمایی شهری و 
ساختمان هایی چند طبقه در حریم مشهد 

و چسبیده به آن قرار دارد.

هشدار بخشدار مرکزی مشهد 
درباره رشد کرونا در مناطق حاشیه

خط قرمز  غالمعلی صادقی بر استمرار حمایت های قضایی و مساعدت های حقوقی از 
صنعت و واحدهای تولیدی و تالش در جهت تحقق شعار سال تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای قضایی خراسان رضوی که در جلسه شورای 
قضایی استان سخن می گفت خواستار  استفاده از ظرفیت های قانونی در جهت تحقق 
اهداف دســتگاه قضایی برای ارائه خدمات بهتر به ویــژه در زمینه جهش تولید و رفع 

مشکالت سازمان های تابعه با کار جهادی و تالش مضاعف شد.
در این جلســه رئیس کل دادگســتری اســتان بر موارد ذیل که خواســت ریاست 
قوه قضائیه نیز هســت، تأکید کرد: تالش در جهت تکریــم همکاران و ارباب رجوع، 
مبارزه با فســاد درونی و بیرونی، تأکید بر نظــم و انضباط اداری، رعایت پروتکل ها 
و مقررات بهداشــتی در وضعیت کنونی و ایام پیش رو، تالش در جهت جهش تولید،  
تأکید بر رعایت حقوق عامه، توجه بیش از پیش به امر پیشگیری، تأکید بر اتقان آرا 
و تسریع در رسیدگی ها، دادرسی غیرحضوری و الکترونیک طبق موازین و قوانین با 
تأکید بر نوآوری، اعمال حبس زدایی، اعمال نظارت بر ضابطان، ترویج فرهنگ صلح 
و ســازش، داوری و میانجیگری و خدمت رسانی هرچه مطلوب تر به مردم در دوران 

پساکرونا.

اقدام های انگیزشی برای خدمت مضاعف به مردم 
رئیس شورای قضایی استان همچنین از سازمان بازرسی خواست وظیفه اعمال نظارت 
قانونی بر نحوه عملکرد مسئوالن در خدمت رسانی به مردم از جمله تحقق شعار سال را 

با جدیت پیگیری نماید.
از سویی استمرار ارائه آموزش های حقوقی به مردم از طریق رسانه ها با رعایت نظامات 
موجود، تسهیل ارائه سازوکارهای خدمت رسانی در ثبت اسناد با هدف کاهش ورودی 
پرونده به واحدهای قضایی، تأکید بر اجرای سیاســت حبس زدایی و اصالح مجرمان 

توسط اداره کل زندان ها، استمرار اقدام های مثبت پزشکی قانونی در فرایند رسیدگی های 
قضایی، تالش در جهت انگیزه بخشی به کارکنان برای تالش مضاعف برای خدمت رسانی 
هرچه مطلوب تر بــه مراجعان، اعمال نظارت های قانونی بر ادارات و ســازمان ها برای 
حفاظت از اراضی و اموال دولتی توسط سازمان بازرسی، پیگیری مسائل مربوط به انتقال 
زندان مرکزی مشهد به خارج از شهر و سایر مسائل مطروحه در زمینه زندان ها توسط 
اداره کل زندان ها، پیگیری اجرای درخواست های پزشکی قانونی از جمله ارتباط »برخط« 
با دانشگاه ها و مراکز مهم پزشکی برای تسهیل امور، تأکید بر اجرای طرح های نوآورانه 
در فرایند بازرسی ها توسط سازمان تعزیرات حکومتی، اجرای دقیق دستورعمل حفظ 
کرامت انسانی ریاست محترم قوه قضائیه، پیگیری جدی برای اجرایی شدن ارتقای کمی 
و کیفی دادرسی الکترونیک، پیگیری برای اجرایی شدن مصوبات آخرین سفر ریاست 
 محترم قوه قضائیه به استان در سال 98 توسط دبیرخانه؛ از دیگر خواسته ها و دستورات 
رئیس شــورای قضایی استان و رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از اعضای حاضر و 

مسئوالن قضایی بود.
در این جلسه همچنین اعضا به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و  گزارشی از عملکرد 

زیرمجموعه خود در سال 98 ارائه کردند.

سوژه از شما / پیگیری از ما

در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی خوانندگان  
عزیز    در حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام كلمه »سوژه« را قید نمايید.

شماره پیامک:   300072305

روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 نوزاد رحمت آبادی در آسمان 

به دنیا آمد
قدس: رئیــس اورژانس 
گناباد  پیش بیمارستانی 
گفت: یک نــوزاد هنگام 
انتقــال مادر بــاردار به 
بالگرد  در  بیمارســتان، 
اورژانس هوایی گناباد به 

دنیا آمد.
امین زمانی اظهار کرد: در پی اعالم اورژانس »گیسور« مبنی 
بر نیــاز فوری برای انتقال یک مادر بــاردار با درد زایمانی، 
بالگرد اورژانس هوایی گناباد به منطقه اعزام شــد. این مادر 
باردار که از اهالی »رحمت آباد« گناباد است، بالفاصله توسط 
اورژانس هوایی به بیمارستان عالمه بهلول گنابادی منتقل 
شد، اما دقایقی قبل از به زمین نشستن بالگرد، با آغاز فرایند 
زایمان، نوزاد با کمک تکنســین های پرواز در داخل بالگرد 

به دنیا آمد.
وی افزود: با نشستن بالگرد مامای تیم تحویل گیرنده بیمار که 
با هماهنگی قبلی در پایگاه حضور داشت، اقدام های الزم را 
برای مادر انجام داد و مادر و نوزاد به بیمارستان منتقل شدند 

و حال این نوزاد دختر و مادر خوب است.

 سیالب به ۱۰ اثر تاریخی بجستان 
خسارت وارد کرد
اداره  رئیــس  قــدس: 
بجستان  میراث فرهنگی 
از خسارت سیالب به ۱۰ 
اثر تاریخی این شهرستان 

خبر داد.
اظهار  نــوروزی  امان اهلل 
کرد: بارش شدید باران و 

سیالب یک هفته گذشته موجب خسارت ۲۰ تا ۴۰درصدی 
به ۱۰ اثر تاریخی این شهرستان شد.

 وی افــزود: ایــن آثار شــامل تعــدادی کاروانســرا، 
مسجدجامع روســتای مزار، آب انبار و  آسیاب تاریخی  
اســت. گزارش خسارت به آثار تاریخی بجستان به ستاد 
مدیریت بحران شهرســتان اعالم شــده و میزان دقیق 
خسارت مالی وارده توســط کارشناسان میراث فرهنگی 

در دست بررسی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
خراسان رضوی:

 ۵۰ درصد شبکه های توزیع آب استان 
فرسوده است

قدس: به گفته مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب 
قبوض  خراســان رضوی 
استان  در  مشترکان  آب 
به صــورت خوداظهاری 

محاسبه می شود.
بیان   سیدابراهیم علوی 

کرد: با توجه به شــیوه ویروس کرونا و ضرورت عدم مراجعه 
قاریان به در منازل مشــترکین، طــرح خوداظهاری کنتور 
مشترکان در استان در 76 شهر و ۲هزار و5۰۰ روستای تحت 

پوشش به اجرا درآمده است.
علوی افزود: در اجرای این طرح مشــترکان اقدام به ارسال 
شماره کنتور آب خود به شماره های تعیین شده می کنند و 
برای آن دسته از مشترکان که امکان ارسال از طریق پیامک 
را ندارند قبض علی الحســاب مصرف مشابه سال قبل صادر 

می شود.
وی خاطرنشــان کرد: پس از گــذر از بحران کرونا قبوض 
علی الحساب با شماره های فعلی تدقیق شده و میزان آب بها 

به مشترکان به شکل قطعی اعالم خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب خراســان رضوی 
همچنیــن گفــت: نیمــی از ۳۰هــزار کیلومتــر طول 
شبکه های روستایی و شهری آب در این استان فرسوده 

است.
علــوی در مراســم تودیــع و معارفه رؤســای قبلی و 
جدیــد شــبکه آب و فاضالب کاشــمر کــه به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شــد، افزود: از ۲۴هزار کیلومتر 
طول شــبکه های روســتایی و 6هــزار کیلومتر طول 
شــبکه های شــهری آب این اســتان حــدود ۱5هزار 
کیلومتر فرســوده است که برای تعویض هر کیلومتر 6 

تا 7میلیارد ریال موردنیاز است.
وی ادامــه داد: چــون امکان تعویــض همزمان تمامی 
شــبکه های فرســوده را نداریم باید تعویض شبکه های 
فرسوده براساس اولویت و تراکم اتفاقات صورت گیرد.

 باند سرقت دوچرخه و محتویات خودرو
متالشی شد

 رمزگشایی از ۱۰۶فقره سرقت  شبانه   
قــرمـــز:  خــط 
مشهد  فرمانده انتظامی 
از عملیــات مشــترک 
برای  کالنتــری  ســه 
رمزگشایی از ۱۰6 فقره 
دســتگیری  و  سرقت 

متهمان خبر داد. 
سرهنگ عباس صارمی ساداتی در تشریح ماجرا گفت: گزارش 
سرقت های ســریالی خیابانی در مناطقی از شهر مشهد به 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ ، پلیس را برآن داشت آغاز طرح 
عملیات ضربتی برای شناسایی و دستگیری عامالن دستبرد 
به وسایل شهروندان  به تیم های  تجسس کالنتری های شهید 
هاشمی نژاد، سناباد و گلشهر مشهد اعالم و تحقیقات گسترده 

در این رابطه آغاز شد.
فرمانده انتظامی مشــهد افزود: تیم های تجســس کالنتری 
۱۳شهید هاشمی نژاد در این مأموریت ضربتی پس از کنترل 
و مراقبت های پوششی یکی از عامالن اصلی این سرقت ها را 
در حالی که قصد دســتبرد به یک مغازه را داشت، دستگیر 

کردند.
وی خاطرنشان کرد:متهم ۲9ســاله که در برابر ادله پلیس  
راهــی جز بیــان حقیقت نمی دیــد به ارتــکاب ۱5 فقره 
سرقت های شبانه دوچرخه از پارکینگ خانه های مسکونی 
در محدوده خیابان های کامیاب،مطهری،جاده سیمان و دیگر 

مناطق شهر مشهد نیز اعتراف کرد .
سرهنگ صارمی ســاداتی گفت: تیم های تجسس کالنتری 
گلشهر مشــهد نیز در این عملیات ضربتی با بررسی دقیق 
سرنخ های به دست آمده سه عضو باند حرفه ای سرقت که با 
دستبرد به پارکینگ خانه های مسکونی، دوچرخه های سرقتی 
را به خانه ای در حاشــیه شهر منتقل و پس از تغییر رنگ و 
ظاهری با فاکتورهای فروش قالبی به فروش می رساندند را 
نیز شناسایی و دســتگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهمان  

5۱دستگاه دوچرخه سرقتی کشف شد. 
این مقام انتظامی افــزود: با انجام تحقیقات اولیه و کنترل و 
مراقبت های نامحسوس، تیم های تجسس کالنتری سناباد 
مشهد نیز برای اجرای مرحله نهایی این عملیات ضربتی وارد 
عمل شــده و جوان ۲8ساله موتورسوار که با موتورسیکلت 
ســرقتی در محدوده خیابان های ارشــاد، دهخــدا، خیام، 
بیستون، وحدت، ابن ســینا، دستغیب، کالهدوز و فردوسی 
اقدام به تخریب شیشه خودروهای سواری پژو۲۰6 و سرقت 
وسایل و قطعات این وسایل نقلیه شخصی می کرد را دستگیر 

کنند. 
سرهنگ صارمی ســاداتی اظهار کرد: با دستگیری دو مالخر 
اموال مسروقه و کشف یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی دیگر 

از ۴۰ فقره سرقت رمزگشایی کردند. 
فرمانده انتظامی مشهد با تشکر از همکاران خود در کالنتری 
۱۳،۱5و ۲6مشهد در به نتیجه رساندن این عملیات ضربتی 

گفت: تحقیقات از عامالن سرقت های خیابانی ادامه دارد.

 محاصره زورگیران خشن درمشهد
خـط قرمز:جانشــین 
انتظامــی  فرماندهــی 
دستگیری  از  مشــهد 
کــه  اتباع خارجــه  دو 
بولــوار  محــدوده  در 
مرتکب  پیروزی مشهد 
ســرقت های ســریالی 

می شدند، خبر داد.
ســرهنگ محمد طبســی گفــت:از چندی قبــل گزارش 
سرقت های خشن  سریالی در محدوده بولوار خاقانی، رضوی 
و فکوری مشهد به فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم  و دستورات 

الزم برای پیگیری سریع پرونده صادر شد. 
جانشــین فرماندهی انتظامی مشهد افزود: تیم های تجسس 
کالنتری ۴۰نجفــی در پیگیری های اولیه خود با بررســی 
ســرنخ های موجود دو عامل اصلی این سرقت ها را چهره زنی 

و تحت تعقیب قرار دادند. 
وی اظهار کرد:مأموران کالنتری نجفی برای دســتگیری سه 
متهم که ســرو صورت خود را پوشانده و با موتورسیکلت در 

بزرگراه شهید کالنتری در حرکت بودند وارد عمل شدند. 
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: پلیس در این عملیات راکب 
موتورسیکلت و یکی از همدستانش را دستگیر و دو قبضه قمه 
و یک عدد افشانه فلفلی کشف کرد، اما همدست آن ها که در 

یک لحظه از ترک موتور پایین پرید، متواری شد. 
وی با اشــاره به اینکه تحقیقات از دو متهم که تبعه خارجی 
هستند برای کشف زورگیری های انجام شده توسط آن ها ادامه 
دارد، گفت: تاکنون 6شاکی پرونده برای پیگیری شکایت خود 

از این سارقان خیابانی به کالنتری نجفی مراجعه کرده اند .

 کفش های دزدی 
مخفی کاری دزد را نمایان کرد

ســرکالنتر  خط قرمز: 
جنــوب پلیس مشــهد 
از دســتگیری دو سارق 
حرفــه ای خبــر داد که 
مالباختــه  کفش هــای 

دستشان را رو کرد. 
مالکــی  ســرهنگ 
گفت:تیم تجســس کالنتری جهاد ساعت 6بامداد روز گذشته 
هنگام گشــت زنی و کنترل حوزه اســتحفاظی خود جوانی را 
مشــاهده کردند که اطراف خودروهای پارک شده حاشیه یکی 
از خیابان ها پرســه می زد. وی افزود:مأموران این جوان ۳5ساله 
کــه به موادمخدر اعتیاد دارد  را به عنوان مظنون  دســتگیر و 
در بازرسی از وسایل همراه او یک جفت کفش،یک عدد ادکلن، 
یک عدد افشانه فلفلی و دیگر وسایل را کشف کردند . وی اظهار 
کرد: متهم در حالی که ادعا می کرد وســایل متعلق به خودش 
است وقتی افسر تجســس از او خواست کفش هایش را پایش 
کند نتوانست به دروغگویی هایش ادامه دهد و مشخص شد این 

کفش ها چند شماره از پای متهم کوچک تر است! 
سرهنگ مالکی گفت:متهم در تحقیقات بعدی پرونده با معرفی 
همدست خود به ارتکاب سرقت وسایل از داخل خودرو سواری 
اعتراف  و پلیس بالفاصله متهم دیگر پرونده که جوانی ۳8ساله 
و معتاد به موادمخدر اســت را دستگیر کرد. وی با اشاره به این 
مطلب گفت : از متهمان یک کیسه حاوی ۱۰کیلوگرم سیم و 

کابل مسروقه  مخابراتی نیز کشف شد.

عقیل رحمانی رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان مشهد ضمن اعالم عملکرد 
تیم های نظارتی یگان های تحت امر در مناطق 
شــکار ممنــوع در ایام نوروز، از دســتگیری 
۱۳شکارچی غیرمجاز در پی چندین عملیات 

نفسگیر خبر داد.

شیوع كرونا و تصور كاهش
 رصدهای میدانی

مرتضی شیرزور، رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان مشهد در تشریح این خبر 
به قــدس گفت: با توجه به شــیوع ویروس 
کرونا و محدودیت های ایجاد شده در زمینه 
ترددها و خلوت شــدن برخــی مناطق، این 
احتمال بــرای همکاران مــا متصور بود که 
احتماالً شــکارچیان متخلــف و افرادی که 
با اقدام  های هنجارشــکنانه خود خواسته یا 
ناخواســته کمر به نابودی محیط زیست به 
هر قیمتی بسته اند، دست به سالح شکاری 
خواهند شــد و بــا این تصور کــه تیم های 

نظارتی هم به واسطه شــیوع ویروس کرونا 
از نظارت های میدانی خود خواهند کاســت، 

جلســاتی با اعضــای یگان 
زیســت  محیط  حفاظــت 
شهرســتان برگزار و قرار بر 
تشدید گشــت های میدانی 
 در مناطــق شــکار ممنوع 

و ... شد.
محیط  حفاظت  رئیس اداره 
مشهد  شهرســتان  زیست 
از همین رو  تصریح کــرد: 
حفاظت  یــگان  مأمــوران 
شهرستان  زیســت  محیط 
مشــهد در مــدت ۲۰ روز 
ابتدای فروردین ماه ســال 
جاری تمامــی مناطقی که 

احتمال جوالن شــکارچیان غیرمجاز در آن 
مکان ها می رفت را بــه صورت ویژه و گاهی 
هــم به صورت شــبانه روزی تحــت کنترل 

گرفتند.

دستگیری شکارچیان در ارتفاعات
مرتضی شیرزور ادامه داد: بازهم مانند گذشته 
مأموران یگان حفاظت محیط 
زیســت شهرستان مشهد با 
توجه به رصــد میدانی، آثار 
به جا مانده از تردد خودروها 
و اطالعات و اخبــار واصله، 
در چندین سلسله عملیات 
توانســتند محــل حضــور 
شــکارچیان غیرمجــاز در 
ارتفاعات و محل های کمین 
شــکار و ... را شناسایی و در 
این زمینه ۱۳شــکارچی را 
یا در حین ارتــکاب جرم و 
یا در حالی که آماده شــکار 

می شدند، دستگیر کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشهد عنوان کرد: پس از دستگیری این افراد 
متخلف کــه در 6 مرحله عملیات ســخت و 
نفسگیر صورت گرفته بود و بازرسی لوازم همراه 

شکارچیان متخلف منجر به کشف چهار قبضه 
سالح دولول کالیبر ۱۲ و یک قبضه سالح پنج 
تیر )دستکش مجاز(، دو قبضه اسلحه غیرمجاز 
پی ســی پی، دوربین چشــمی ۴۰*۱۰، یک 
دســتگاه پروژکتور و دیگرادوات شکار و صید 

کشف و توقیف شد.
وی عنوان کرد: در این میان تیم های عملیاتی 
حین پایش مناطق شــکار ممنوع پی بردند 
که یک گله گوســفند به صــورت غیرمجاز و 
خارج از فصل چرا، وارد منطقه حفاظت شده 
»باغ کشمیر« شــده  که موضوع با همکاری 
مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 
تربت جام مورد پیگیری و پس از خارج کردن 
دام ها از منطقه صورتجلســه آن تنظیم و به 

عامالن آن اخطار داده شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشهد به سرانجام متخلفان بازداشت شده هم  
اشــاره کرد و در این زمینه گفت: شکارچیان 
متخلف پس از طی شــدن دیگر مراحل مورد 

نیاز به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد خبر داد

دستگیری 13شکارچی و  كشف  انواع سالح غیرمجاز 

در شورای قضایی استان مطرح شد

 پیگیری انتقال زندان مشهد
به خارج از شهر

مأموران يگان حفاظت 
محیط زيست مشهددر 
چندين سلسله عملیات 
توانستند محل حضور 

شکارچیان غیرمجاز در 
ارتفاعات و محل های 

كمین شکار را شناسايی 
و 13شکارچی را دستگیر 

كنند

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
 افزایش دما در خراسان رضوی 

قــدس: اداره کــــل 
ســـی  شنــــا ا هـو
اعالم  خراســان رضوی 
کرد: با توجه به بررسی 
مدل های  و  نقشــه ها 
پیش بینــی، از امروز با 
عبور جریانات ناپایدار و 

ضعیف از روی استان در ساعاتی افزایش ابرناکی و رگبارهای 
پراکنده همراه با افزایش ســرعت وزش باد در نقاط مختلف 
اســتان دور از انتظار نیست. ضمناً دمای هوا تا اواسط هفته 

روند افزایشی خواهد داشت.
بر این اســاس هوای امروز شهرســتان مشــهد قسمتی تا 
نیمه ابری در بعدازظهر افزایش ســرعت وزش باد با احتمال 

رگبار و رعد وبرق پیش بینی می شود.
در ۲۴ ســاعت گذشــته جوین با کمینــه دمای ۲درجه 
سلسیوس خنک ترین و داورزن با بیشینه دمای ۲۰ درجه 
سلســیوس گرم ترین شــهرهای اســتان خراسان رضوی 
بوده انــد. طی این مدت کمینه و بیشــینه دمای شــهر 
مشــهدمقدس به ترتیب 6 و ۱5 درجه سلســیوس بوده 
اســت. همچنین بیشترین ســرعت وزش باد از ایستگاه 
هواشناسی بردســکن با ســرعت 58 کیلومتر بر ساعت 

گزارش شده است.
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خبرخبر خبرخبر
  بازگشت 105 واحد راکد به چرخه تولید 

در آذربایجان شرقی
شــرقی:  آذربایجان 
صنعت،  سازمان  رئیس 
تجــارت  و  معــدن 
آذربایجان شرقی با اشاره 
فعالیت 3هــزار و ٨٠٠ 
واحد تولیدی و صنعتی 
و رتبه چهارم کشــوری 
استان از این نظر، گفت: 

در ســال گذشته و در راستای رفع موانع تولید و با اقدام های 
صورت گرفته، ۱٠۵ واحد صنعتی راکد در استان فعالیت خود 

را دوباره آغاز کرده و به مدار تولید بازگشتند.
حبیب امین زاده روز پنجشنبه در بازدید از واحدهای صنعتی 
اظهار کرد: همچنین در ســال گذشته مشکالت یک هزار و 
۵٠٠ واحد تولیدی و صنعتی در زمینه های تسهیالت بانکی، 
بدهی های قبلی و تقسیط رفع شد و به چرخه تولید بازگشتند.

  ساخت 333 واحد مسکونی
 توسط خیران اردبیل

اردبیل: مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل از 
ساخت 333 واحد مسکونی توسط خیران مسکن ساز در این 
استان خبر داد.فرهاد سبحانی همچنین از ساخت و واگذاری 
۲۶٠ واحد مسکونی خیرســاز در استان به متقاضیان واجد 
شرایط در ۱٠ سال گذشته خبر داد و گفت: مؤسسه مردم نهاد 
و عام المنفعه انجمن خیران مسکن ساز استان اردبیل، با هدف 
تأمین مسکن نیازمندان با رویکرد بهره مندی از ظرفیت خیران 
و با حمایت بنیاد مسکن استان، اقدام های خوبی برای خانه دار 

کردن نیازمندان آغاز کرده است.

  مراقب پیامک های
 دریافت تسهیالت معیشتی  باشید

البرز: رئیس پلیس فتا 
البــرز گفــت: تبلیغات 
پیامکی مبنی بر »دریافت 
معیشتی«  کمک  یارانه 
دام کالهبــرداران برای 
کاربران و مردم اســت.
اقبالی  محمد  سرهنگ 

اظهار کرد: در چنین شــرایطی افراد ســودجو بــا راه اندازی 
سایت های جعلی و ارسال پیامک با عنوان نام نویسی تسهیالت 
و وام معیشــتی سعی در کســب اطالعات کاربران دارند.وی 
اضافه کرد: سرپرستان خانواده برای استفاده از تسهیالت در 
نظر گرفته  شــده فقط به پیام های وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات با سرشماره v.refah توجه کنند. اقبالی گفت: برای 
دریافت وام یک میلیون تومانی )تسهیالت بانکی حمایتی کرونا 
ویژه یارانه بگیران( نیازی به نام نویســی در هیچ وب ســایت، 
مراجعه حضوری به بانک یا ســازمان های دولتی نیســت و 
سرپرست خانوار کد ملی خود را به سرشماره ۶3۶۹ ارسال کند.

  47 روستا در چهارمحال و بختیاری
 در معرض رانش است

چهارمحــال و بختیاری: مدیرکل دفتــر مدیریت بحران 
اســتانداری چهارمحال و بختیاری گفت: در این استان ۴۷ 
روســتا در معرض خطر رانش زمین، ســیالب و ریزش کوه 
هســتند.مرتضی زمان  پور تأکید کرد: بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی تاکنون برای هفت روســتا از مجموع ۴۷ روستای 
در معرض خطر رانش زمین، ســیل و ریزش کوه این استان، 

مطالعات امکان سنجی را اجرا کرده است.
وی افــزود: مطالعات ۴٠ روســتای در معــرض خطر دیگر 
چهارمحال و بختیاری در ســال جاری از سوی بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی استان انجام خواهد شد.

    جمع آوری 6هزار و 100 سالح
 در خوزستان

فرمانده  خوزســتان: 
اســتان  انتظامــی 
خوزستان فراوانی سالح 
تهدیدهای  از  یکــی  را 
جــدی در این اســتان 
دانســت و گفت: تعداد 
۶هــزار و ۱٠٠ قبضــه 

ســالح غیرمجاز در سال گذشــته در خوزستان جمع آوری 
شد.سردار حیدر عباس زاده پنجشنبه  شب در حاشیه افتتاح 
کالنتری ۱۴ خرمشهر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعداد 
زیادی ســالح غیرمجاز در اختیار برخی افراد اســت، افزود: 
نیروی انتظامی تالش فراوانی برای جمع آوری این اسلحه ها 
داشــته است.فرمانده انتظامی خوزســتان بیان کرد: در این 
راســتا همچنین برخی از عامالن تیراندازی در مناسبت ها و 

هنجارشکنان نظم و امنیت نیز دستگیر شده اند.

 موکب سالمت جنبش  نجباء عراق
 در قم برپا شد

قــم: موکب ســالمت 
جنبش اسالمی نجباء از 
گروه های مقاومت عراقی 
برای مشارکت در تالش 
ایرانیان در مقابله با کرونا 
و حمایت از خانواده های 
پنجشنبه  آســیب دیده 

 شــب در آیینی در یکی از خیابان های قم افتتاح شد.نماینده 
جنبش مقاومت اســالمی نجباء عراق، در حاشــیه این آیین 
در گفت وگو با خبرنگاران بیان کرد: در این موکب بسته های 
غذایی در بین مردم نیازمند توزیع خواهد شد.موســوی ابراز 
کرد: عالوه بر بســته های غذایی توزیع  شــده در بین مردم، 
این گروه تعدادی بســته غذایی را هــم در بین کادر درمانی 
قم توزیع کرده اســت.وی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران 
حــق زیادی بر گردن ما دارد و ما عالوه بر رابطه اســالمیت، 
رابطه برادری نیز با یکدیگر داریم.وی بیان کرد: اقدام هایی که 
ایــران در حق مردم و گروه های مقاومت اســالمی انجام داده 
بسیار بیشــتر از برپایی این قبیل موکب های سالمت است.

  کمک دانشگاه هنگ کنگ
 به بیمارستان پیامبر اعظمa گنبد 

گلستان: رئیس مجمع 
خیران گلســتان گفت: 
کاالهــای  محمولــه 
بهداشــتی  تخصصــی 
بــه ارزش ۷٠ میلیــارد 
ریال که توســط یکی از 
هنگ کنگ  دانشگاه های 
به بیمارســتان پیامبر اعظم)ص( گنبد اهدا شده به  زودی از 
گمرک ترخیص و به این مرکز درمانی ارسال می شود.علیرضا 
نبی اظهار کرد: عالوه بر دریافت این کمک، واحدهای صنعتی، 
تاجران و بازرگانان ایرانی عضو این مجمع تاکنون ۲٠ میلیارد 
ریال اقالم بهداشتی برای کمک به درمان بیماران مبتال به کرونا 
و مهار این بیماری در استان گلستان کمک کردند.وی افزود: 
مجمع خیران کشور پس از شیوع کرونا، تأمین بخشی از اقالم 
مورد نیاز بخش بهداشت و سالمت کشور را تقبل کرد که در 
این راستا، اقالم بهداشتی مختلف مانند مواد ضدعفونی  کننده، 
ماسک، گان و دستگاه های اکسیژن ساز به ارزش ۲٠ میلیارد 
ریال توسط خیران کشور تهیه و به گلستان اختصاص یافت.

  قاچاق شبانه چوب 
از استان های زاگرسی به اصفهان

یگان  فرمانده  اصفهان: 
طبیعی  منابع  حفاظت 
اصفهان  آبخیــزداری  و 
از کشــف حــدود ۱3٠ 
تُن چــوب بلوط و زغال 
و هشــت انبار و کارگاه 
غیرقانونــی نگهداری و 
تولید در شهرســتان خمینی شــهر در غرب استان خبر داد.

سرهنگ علیرضا طاهری اظهار کرد: در این  ارتباط هشت نفر 
بازداشت و تحویل مراجع قضایی شدند و تجهیزات و وسایل 
این افراد سودجو کشف و ضبط شد.وی اضافه کرد: بر اساس 
برآورد اولیه ارزش این میزان چوب و زغال افزون بر ۷میلیارد 
ریال است که متأسفانه از استان های زاگرس به  غیر از اصفهان، 

وارد استان شده بود.
به گفته فرمانده یــگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری 
اصفهان؛ چوب های قاچاق از استان های زاگرسی همجوار مانند 
کهگیلویه و بویراحمد به صورت شبانه و مخفیانه وارد استان و 

توسط افراد متخلف به زغال تبدیل می شود.

  گیالن با کمبود خون روبه رو است
انتقال  مدیرکل  گیالن: 
خون گیالن با بیان نیاز 
استان به  تمامی گروه های 
خونی از نیــاز فوری به 
 AB دو گــروه خونــی
منفــی و A منفی خبر 
داد .دکتــر بابک پاک دل 
خوش اخالق از مردم نوعدوست گیالن در گروه های خونی یاد 
شده خواســت تا در صورت واجد شرایط بودن به نزدیک ترین 
پایگاه انتقال خون استان مراجعه کنند.وی گفت: ساالنه ۲٠٠ 
هــزار واحد خون و فراورده های خونی در گیالن تولید که برای 
بیماران تاالســمی، هموفیلی، جراحی ها، تصادفات و... مصرف 
می شود.وی بیان کرد: در حال حاضر به دلیل شرایط موجود و 
شیوع کرونا، میزان مراجعه اهداکنندگان برای اهدای خون کاهش 
 یافته است و اهداکنندگان باید توجه داشته باشند که نیاز به خون 
همیشگی است و در این شرایط تمام اقدام ها برای جلوگیری از 
انتقال ویروس کرونا در مراکز اهدای خون رعایت شــده است و 
اهداکنندگان با اطمینان خاطر برای اهدای خون مراجعه کنند.

  نوشیدن الکل جان 95 نفر 
را در استان فارس گرفت

فارس: مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
فارس گفت: از اوایل اســفند ۹٨ که تقریباً نخستین روزهای 
شیوع ویروس کرونا در این استان بود تا ۲۷ فروردین ماه جاری 
تعداد ۷۹۱ نفر در اثر مصرف الکل صنعتی دچار مسمومیت 
شــدند که ۹۵ نفر از آن ها فوت کرده اند.محمدجواد مرادیان 
افــزود: در مجموع در مدت مذکور از ۷۹۱ نفری که با عالیم 
مسمومیت ناشــی از مصرف الکل صنعتی به مراکز درمانی 
اســتان مراجعه کردند ۶۹۶ نفر بستری شدند.وی میانگین 
ســنی افرادی که در فارس دچار مسمومیت الکلی شده اند را 
۲٠ تا ۴٠ ســال عنوان کرد و ادامه داد: مصرف الکل صنعتی 
به  صورت خوراکی، مرگ آفرین است و نقشی در از بین بردن 

ویروس کرونا ندارد.

بوشهر: »نام کنگان با کمبود آب گره  خورده است« این 
جمله ای است که یکی از شهروندان کنگانی به ما می گوید 
و ابراز می کند: در تابســتان آب برای مصرف نداریم در 
فصولی مانند بهار هم به دلیل جاری شدن سیالب به دلیل 
آب بردگی خطوط انتقال آب شــهروندان از انشعاب آب 
بی بهره هستند. بارش های بهاره در نخستین هفته امسال 
موجب وارد کردن خســارت به کارخانه آب  شیرین کن 
کنگان شــد و این موضوع آب شبکه های انتقال و توزیع 
شهری را کاهش داد.متأسفانه سیل در بهار امسال منجر 
به فوت یک شهروند ۲۴ ساله کنگانی در منطقه هنویز 
شد که جنازه وی نزدیک فاز ۱۲ پارس۲ کنگان پیدا شد.

  سهمیه اندک 
کمبــود آب در کنگان همواره یکی از موارد بحث برانگیز 
بوده تا آنجا که فرماندار کنگان استان بوشهر بارها اعالم 
کرده اســت: رنج مردم این شهرستان صنعتی به خاطر 
کمبود آب زیبنده و پذیرفتنی نیست. سیدعلی پاک نژاد 
با بیان اینکه ســهمیه آب این شهرستان مربوط به سال 
٨۵ و پیش از آن اســت اما جمعیت امروز کنگان بیش 
از دو برابر آن زمان شــده اســت، می گوید: مردم در این 
شهرستان با مشــکل جدی آب روبه رو هستند که این 
مشــکل در فصل های گرم بیشــتر خودنمایی می کند.  
فرماندار کنگان با بیان اینکه متأسفانه سیل اخیر موجب 

تخریب برخی تأسیســات آبرسانی شــد، بیان می کند: 
به زودی عالوه بر افزایش ۲هزار لیتری ســهمیه استانی 
شهرستان کنگان با فعالیت آب  شیرین کن کمبود آب رفع 
می شود. سیدعلی پاک نژاد اظهار می کند: بارندگی های 
اخیر در این شهرستان سبب طغیان رودخانه های فصلی، 
آبگرفتگی معابر، خســارت به برخی تأسیسات شهری 
و روســتایی، آبگرفتگی برخی منازل شهری و روستایی، 
آب بردگی برخی وسایط نقلیه شهروندان، مسدود شدن 
موقت راه ترانزیتی عسلویه- کنگان در نزدیکی بندر پرک، 
قطع موقت آب و گاز در برخی محالت شهری و روستایی، 
خسارت به بخش کشاورزی و نیز تلف شدن چند رأس دام 
شد. وی بیان می کند: یکی از درخواست های همیشگی ما 
از مســئوالن آب استان بوشهر افزایش سهمیه کنگان و 

اتخاذ تصمیم جدی و عملی در این ارتباط بوده است.

  تأمین آب به  صورت موقتی 
در همین ارتباط مدیر امور آبفای جاســک با اشــاره به 
وضعیت آب گفت: آب کنگان و روســتاهای مجاور آن 
در شهرســتان جاســک تا دو هفته آینده از محل آب 
 شیرین کن »بونجی« تأمین می شود.علی زارعی می افزاید: 
آب روستای کنگان پیشتر از محل آب  شیرین کن تأمین 
می شد که با توجه به سیل اخیر آسیب هایی به آن وارد 
و در تأمین آب روســتای مذکور مشــکالتی به وجود 
آمد.وی اظهار می دارد: تأمیــن آب از این محل موقتی 
اســت و شــرکت آب و فاضالب برای تأمین موقتی آب 
این روســتا یک حلقه چاه در پایین دســت سد رابگ را 
وارد مدار کرد تا نیاز آبی اهالی رفع شــود.زارعی افزود: 
آبرسانی به روســتاهای مذکور از سد جگین در دستور 
کار قرار گرفته که با تأمین اعتبار مورد نیاز، آبرســانی از 
این محل انجام می شود.وی اعتبار مورد نیاز این طرح را 
۶٠٠ میلیارد ریال اعالم و بیان کرد: شرکت نفت و صنایع 
مجاور روستای کنگان و کوه مبارک که از این خط لوله 
منتفع می شوند، بخشی از اعتبارات را متقبل شدند تا این 
طرح آبرسانی سریع تر اجرا شود. به گفته مدیر امور آبفای 
جاسک، این طرح آبرسانی به  محض تأمین اعتبار در بازه 

زمانی ۶ ماهه به پایان می رسد.

مردم و مسئوالن در انتظار نتیجه بررسی دستگاه قضا 

مرگ  پرندگان تاالب میانکاله کار کیست؟
قدس آنالین : بر اثر بیماری مشــکوکی که 
بهمن  ماه در تاالب بین المللی میانکاله رخ داد 
افزون بر ۴٠ هزار بال پرنده وحشی از ۱۲ گونه 
پرندگان زمستان گذران در این تاالب بین المللی 
تلف شدند که بیشترین تلفات مربوط به چنگر 
و فالمینگو گزارش  شد. اگرچه تلفات مشکوک 
پرندگان زمســتان گذران تــاالب بین المللی 
میانکاله پیشــینه دار است زیرا در دهه ٨٠ نیز 
بسیاری از این پرندگان در این تاالب قتل عام 
شدند و پرونده آن ها بدون مشخص شدن علت 
مرگ مختومه شد! پرونده پیشین تلفات مرگبار 
پرندگان وحشــی در تاالب میانکاله پس از رد 
شدن ابتال به بیماری های آنفلوانزا و نیوکاسل 
از سوی کارشناســان وقت دامپزشکی استان 
مازندران، تنها با طرح احتمال مســمومیت و 

بدون پیگیری علت مسمومیت بسته شد.

  تکرار فاجعه
تلفات انبــوه پرندگان زمســتان گذران تاالب 
میانکاله در شــرق مازندران نخستین بار سوم 
بهمن  سال گذشــته با مشاهده تعدادی الشه 

توسط محلی ها به محیط  زیست گزارش شد.
نخســتین الشــه ها که مربوط به گونه های 
پرندگان مهاجر شــامل چنگر و فالمینگو بود 
در بخش جنوبی تاالب بین المللی میانکاله در 
منطقه موسوم به »قلعه پایان« در شهرستان 

گلوگاه واقع در شرق مازندران مشاهده شد. 
گمانه زنی هــای اولیــه از بیماری های فصلی 
آنفلوانــزای پرنــدگان و نیوکاســل گرفته تا 
آلودگی احتمالی آب تاالب به خاطر رها کردن 
فاضالب های خانگی و صنعتی، سموم کشاورزی 
و... متمرکز بود ولی با گســترده شــدن سطح 
آلودگی و ادامه دار شدن تلفات، کارشناسان به 
دنبال علت اصلی رفتند.برای نخستین بار حدود 
یک هفته پس از آغاز تلفات پرندگان، سازمان 
دامپزشــکی اعالم کرد که علت مرگ پرندگان 
پس از بررسی نمونه های ارسالی به تهران سم 
»بوتولیسم« تشخیص داده شد.طرح این موضوع 
با توجه به کاهش آب تاالب میانکاله در منطقه 
قلعه پایان و راکد مانــدن آن تا حدودی مورد 
پذیرش قرار گرفت، ولی پــس  از آن برخی از 
کارشناسان و دوستداران محیط  زیست با اعالم 
اینکه سم بوتولیســم موجب مرگ آبزیان هم 
می شود ولی در میانکاله ماهیان جان سالم به در 
بردند، این گزینه را در معرض تردید قرار دادند.

  انتشار بیانیه ای حیرت آور 
در حالــی که افکار عمومی در 
بهمن سال گذشته کم کم در 
حال فراموشی و دست برداشتن 
از گمانه زنی های مختلف درباره 
مرگ پرنــدگان این تاالب بود 
به  یکباره بیانیــه ای در فضای 
مجــازی مازندران منتشــر و 
دست  به  دست شد که در آن 
عده ای که خود را »شکارچیان 
شــرق مازندران« می نامیدند 
اعالم کردند که پرندگان مهاجر 
تاالب بین المللی میانکاله را با 
ریختن سم قتل عام کردند تا 
انتقام خود را از محیط  زیست 

بگیرند!
اگرچه دو روز بعد جمع دیگری 

خود را »شکارچیان قانونمند شرق مازندران« 
خواندند و به چالش بــا صادرکنندگان بیانیه 
برخاستند و از دستگاه قضایی خواستار برخورد 
قاطع با آن ها شــدند، ولی سکوتشــان درباره 
اصالت داشتن یا نداشتن بیانیه این گمانه زنی 
را تقویت کرد که احتماالً ادعای ریختن ســم 
صحت دارد.انتشار بیانیه منسوب به شکارچیان 
شــرق مازندران که در آن مســئولیت کشتار 
پرندگان زمســتان گذران تــاالب بین المللی 
میانکاله را قبول و آن را انتقام گیری از محیط 
 زیســت اعالم کردند، تردیدها دربــاره اعالم 
بوتولیســم به  عنوان علت مرگ این پرندگان 

است.اعالم  داده  افزایش  را 
مازندران  محیط  زیســت 
هــم مبنی بر شــکایت از 
بیانیــه  صادرکننــدگان 
اذهان  تشــویش  به عنوان 
عمومی نیز گمانه زنی ها را 
بیانیه  اگرچه  کرد،  تقویت 
صــادر شــده فاقد نــام و 
نشــان خاصی بوده و تنها، 
نخســتین کانــال فضای 
مجازی یا شبکه اجتماعی 
قابــل   آن  منتشــرکننده 
اســت.اگرچه  شناســایی 
سازمان دامپزشکی با وجود 
بیانیه شکارچیان  انتشــار 
و قبول مســئولیت کشتار 
پرنــدگان مهاجــر تاالب 
میانکاله همچنان بر بوتولیسم به  عنوان علت 
تلفات اصرار دارد ولی محیط  زیست مازندران 
با طرح شکایت از صادرکنندگان بیانیه، دستگاه 
قضایی را به  عنوان مدعی العموم پای کار آورد تا 
منتشرکنندگان بیانیه را اعم از اینکه ادعایشان 
درست باشد یا نه، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

  در انتظار بررسی دستگاه قضایی
در همین راستا رئیس سازمان دامپزشکی کشور 
درباره ادعای برخی مبنی بر ســمی شدن آب 
تاالب بین المللی میانکاله به صورت دستی اظهار 
کرد: در بررسی های آزمایشگاهی وجود سموم 

شیمیایی مبنی بر اینکه به صورت دستی سم 
وارد آب تاالب شده باشــد، اثبات نشده است.

رفیعی پور عنوان کرد: بر پایه آزمایش های صورت 
گرفته بیوتیکسین موجود در آب ناشی از فعل 
و انفعاالت طبیعی یعنی جلبک ها بوده اســت 
اما با این حال ســازمان حفاظت محیط زیست 
به عنــوان مرجع ذی صالح از افرادی که مدعی 
وجود سموم شیمیایی در آب این تاالب شده اند 
شکایت کرده و ما منتظریم دستگاه قضایی به 

این موضوع رسیدگی و نتیجه را اعالم کند.

  بازارهای شوق آفرین
سال هاست که بســیاری از دوستداران محیط 
 زیست در راستای جلوگیری از شکار پرندگان 
مهاجــر و تله گذاری هــای بی حد و حصر که 
حیــات این میهمانان را بــه مخاطره انداخته 
اســت تالش بسیاری داشــتند که بخشی از 
این درخواست ها معطوف به تعطیلی بازارهای 

فروش پرندگان در مازندران است.
بســیاری از دوســتداران محیط  زیست ادعا 
می کننــد تا هنگامی که ایــن بازارها فعالیت 
دارند، تقاضا برای کشــتار نیز هست البته در 
مقابل فشارهای سیاسی همواره اجازه تعطیلی 
این بازارهــا را نداده و عده ای معتقدند که این 
پرندگان به اشتغال و معیشت برخی خانواده ها 
و شکارچیان گره  خورده  است.حال باید منتظر 
نشست تا مشخص شود با ورود دستگاه قضایی 
انتشار خبر انتقام شکارچیان از محیط  زیست و 
آلوده کردن آب تاالب تا چه میزان صحت دارد!  

دوستداران محیط 
زیست در انتظار 

پاسخ دستگاه قضایی 
هستند تا مشخص 

شود خبر انتقام 
شکارچیان از محیط  

زیست و آلوده 
کردن آب تاالب 

میانکاله صحت دارد 
یا شایعه است؟

بــرشبــرش
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۱. اثری ارزشــمند مشــتمل بر مجموعه 
دعاهای امام ســجاد»ع«- غضب ۲. سیاه 
در گویش بچه لندن- ســرزمین- شــهر 
پرفروغ- نفی عرب 3. کیفیت و چگونگی- 
 کسی که بدگویی مردم کند- کشور تزارها 
۴. دربدری- تقویت امواج رادیویی- بخشی 
از خاک بوشــهر را دربر می گیرد ۵. الفبای 
موسیقی- مساوی- طاغی ۶. براثر خوردن 
شیر نجوشیده عارض می شود- طالیی رنگ- 
ویتامین جدولی ۷. یک قسمت از ۲۴قسمت 
شبانه روز- از چاشنی ها- میوه آتشین- مد 
 روز ٨. طوفــان پیچنــده- تسلیم شــده 
۹. شــیمی کربن - قــوت الیموت- ســاز 
مثنوی- کارخانه باســابقه خودروســازی 
فرانسوی ۱٠. پیش درآمد خورد- آموختنی 
لقمان - کشور خمرها ۱۱. امپراتور معاصر 
 اصحاب کهــف- نت منفی- امــراز رفتن 
۱۲. فراوانی- زمیــن پهناور و هموار- الهه 
جنگ در روم باستان ۱3. سما- گستراننده- 
فریادکشیدن ۱۴. زادگاه رازی- راندن- علم 
نجوم- باغچه کوچک ۱۵. جامه درویشی- 

بانوی نویسنده ایرانی خالق »سووشون«

 ۱. از وعده هــای اصلــی- جدیدالــورود 
 ۲. شــیرینی- به دنیاآمــدن- ســنگواره 
3. کنایــه از لباس نازک اســت- شــیوع 
بیمــاری- ثانــی.۴. جایگاه ســخنرانی- 
 - سرفوتبالیســت   .۵  . اعتراف کــردن 
 واحــد کوچــک وزن- تعجــب- ناپاک.

 ۶. توگوشــی- زادگاه سیدجمال الدین- 
نت اســتمرار ۷. واحد شمارش شیشه- 
نام کوچک ماندال- نموکردن ٨. باشــگاه 
 فرهنگی ورزشــی ارامنه تهــران- قصور

 ۹. موی شاعرانه- در متون زیست شناسی 
در برابر واژه میمون به کار می رود- حرف 
نوروزی ۱٠. پول ســامورایی- نمایشگاه 
نمونه های گیاهی- از اصول دین اســالم 
۱۱. خورشــید - الفبای تلگراف- جواب 
عروس خانم- حــرف فاصله ۱۲. از انواع 
سیمکشی ســاختمانی- یار دیرین شمع 
و گل و بلبل ۱3. دیدنــی نظامی- آلیاژ 
خوراکــی- کاور ۱۴. تیراندازی- تحفه- 
کثرت آمدوشــد ۱۵. از ظروف پرکاربرد 

آشپزخانه- واحدی در ورزش بسکتبال 

  عمودی  افقی
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