
 کالهبرداری مجازی به اسم خیریه ای 
شناخته شده

 3هزار فضای آموزشی خراسان رضوی
 نیازمند مقاوم سازی هستند

رئيس پليس فتا خراســان رضوى از شناسايى و 
دستگيرى فردى خبر داد که در فضاى مجازى 
بــا جعل عنوان و سوءاســتفاده از احساســات 
مردمى دست به اقدام هاى مجرمانه اى زده بود.

ســرهنگ جواد جهانشــيرى، رئيس پليس فتا 
استان در تشريح نحوه وقوع اين خبر به قدس 
گفت:  چند روز پيش با شكايت نماينده حقوقى 

يكى از خيريه هاى و...

معاون وزير و رئيس ســازمان نوســازى وتوسعه 
وتجهيزمــدارس کشــور درخصوص بازســازى 
ونوســازى 3 هزار فضاى آموزشــى که نيازمند 
مقاوم سازى هستند، گفت:حدود30 درصد مدارس 
استان خراسان رضوى نيازمند بهسازى ونوسازى 
هســتند. »مهر اهلل رخشــانى مهر« که در يک 
نشســت مطبوعاتى به صــورت ويدئو کنفرانس 

شرکت کرده بود، اين مطلب و... .......صفحه 2 .......صفحه 3

فعالیت زیر پوستی مراکز اقامتی درشهر مشهد
بیماران دیابتی از کمبود 

انسولین گالیه دارند

روزهای تلخ 
بیماران قندی
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 درگذشت استاد نامدار دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
پس از دهه ها خدمت و طبابت

دکتر صراف به دیار باقی شتافت
قدس: دکتر »محمدتقى صراف« استاد پيشكسوت گروه اطفال دانشگاه علوم پزشكى و حكيم شناخته شده براى چند نسل 
از شهروندان مشهدى، بامداد دوم ارديبهشت ماه پس از دهه ها خدمت در عرصه طبابت، در سن ۹2 سالگى به ديار باقى 
 شتافت. دکتر صراف در طول عمر با برکت خويش عالوه بر تربيت صدها پزشک در دوره هاى عمومى و تخصصى، موفق به تأليف 
کتاب هاى متعدد، تدوين و چاپ ۸۱ مقاله در مجالت ايرانى و خارجى و مشارکت در طرح هاى تحقيقاتى بين المللى شده 
بود. وى تا ماه هاى پايانى عمرش لحظه اى از خدمت به کودکان بيمار دست برنداشت و براى ارتقاى سالمت جامعه تالش 
کرد و سرانجام سحرگاه ديروز دعوت حق را لبيک گفت و به ديار باقى شتافت. رئيس دانشگاه علوم پزشكى مشهد با 
انتشار پيامى درگذشت دکتر صراف را به جامعه پزشكى و خانواده آن حكيم روان شاد تسليت گفت. دکتر محمدحسين 
بحرينى در اين پيام نوشــت: چرخش ايام بار ديگر ما را در عزاى عزيزى مهربان و همكارى دلســوز نشاند. عروج دکتر 
صراف که عمر با برکت خويش را با همت وصف ناشدنى صرف پيشبرد علم و خدمت به مردم نمود، ضايعه جبران ناپذيرى 
براى جامعه پزشكى و دانشگاهى است. وى افزود: دکتر صراف استادى فرزانه، دلسوز، فداکار و نمونه يک انسان مهربان، 
نجيب و مســئوليت پذير بود که جاى خالى وى به ســادگى پر نخواهد شد، اما اطمينان دارم سپيدپوشان اين ديار با 
ايمان و عزمى راسخ راه استاد را ادامه خواهند داد. دکتر محمدتقى صراف سال ۱30۷ در يزد متولد شد و پس از طى 
 دوران ابتدايى و دبيرستان، در دانشكده پزشكى مشهد پذيرفته شد. مرحوم صراف پس از گذراندن دوره هاى تخصصى و 
فوق تخصص در رشته کودکان، پزشكى بلندآوازه و متبحر در شهر مشهد و به عنوان يكى از پيشتازان پى ريزى پايه هاى 

نظام مند درمان تخصصى و علمى کودکان شناخته شد.

فعاالن صنعت گردشگری برنده روزهای کرونایی را صاحبان مراکز اقامتی غیر رسمی می دانند
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چشم سوم

مهدی کاهانی مقدم  مشــهد که مرکز يک استان وسيع و صنعتى است، 
به  عنوان دومين کالنشــهر مذهبى جهان و بزرگ ترين شــهر کشور پس از 
تهران، درحالى  که ســاالنه بيش از 30ميليون نفر از زائران امام هشــتم)ع( را 
ميزبانى مى کند، در فهرست کالنشهرهاى آلوده کشور قرار دارد. روزانه بيش از 
يک ميليون خودرو در اين کالنشهر تردد دارند و ميليون ها  ليتر بنزين مصرف 

مى شود.
درعيــن  حال عوامل طبيعى متعددى نيز در بروز و ماندگارى آلودگى هوا در 
کالنشهر مشهد نقش دارند؛ چرا که مشهد به لحاظ ساختار طبيعى بر پهنه يک 
دشــت نشسته است و وجود کانون هاى بحران گردوغبار خارجى و داخلى در 

کنار آالينده هاى ثابت و متحرک در تشديد آلودگى  هواى آن مؤثرند.
به تمام اين موارد بايد سوختن روزانه ده ها ميليون ليتر بنزين در آسمان مشهد 
به  واسطه پروازهاى انجام  شده در فرودگاه شهيد هاشمى نژاد را نيز اضافه کرد 

که حجم قابل توجهى آلودگى به اين شهر تحميل مى کند.

دومین فرودگاه کشور بالی جان مردم
اين فرودگاه در حال حاضر دومين فرودگاه پررفت وآمد کشور پس از فرودگاه 
بين المللــى مهرآباد تهران و ميــزان پروازهاى آن حتى بيشــتر از فرودگاه 
بين المللى امام خمينى)ره( با روزانه بيش از 200 پرواز داخلى و خارجى است 
که قرارگيرى آن در داخل شــهر و انجام پروازها در تمام ســاعات شبانه روز و 
آلودگى زيست محيطى و صوتى ناشــى از تردد اين حجم پرواز هواپيماهاى 

پهن پيكر از آسمان شهر، سال هاست مشهدى ها را آزار مى دهد. 
به همين خاطر و به دنبال گاليه هاى مستمر شهروندان مشهدى، طرح انتقال 
فرودگاه به خارج از شــهر از سال ها قبل مورد بررسى و تأکيد قرار گرفت و در 
دولت قبل نيز به تصويب رســيد، اما بــه داليل نامعلومى اين مصوبه تاکنون 

اجرايى نشده است.
اين در حالى  اســت که براساس يک پژوهش علمى مشخص  شده هر هواپيما 
بــه  طور ميانگين برابر با 60هزار خودرو آلودگى هوا ايجاد مى کند که اگر اين 
تعداد را در بيش از 200پرواز داخلى و خارجى فرودگاه شــهيد هاشــمى نژاد 
ضرب کنيم، به عدد نگران کننده اى خواهيم رسيد که نشان مى دهد فرودگاه 
مشــهد روزانه به  اندازه تردد بيش از يک ميليون وسيله نقليه )نزديک به تعداد 
تمام خودروهايى که در سطح شهر تردد دارند( در آلودگى هواى شهر مشهد 

نقش آفرين است.
عالوه بر آلودگى صوتى و زيســت محيطى فرودگاه مشهد، خطرآفرينى مسير 
پروازها روى بافت مسكونى به دليل احتمال بروز سوانح هوايى و امكان سقوط 

هواپيما روى منازل شهروندان را نيز نبايد از نظر دور داشت.
درعين  حال عملكرد دولت در اين سال ها و به ويژه پس از تصويب طرح انتقال 
فرودگاه شهيد هاشمى نژاد به خارج از شهر مشهد، بيشتر از آنكه عمل گرايانه 
باشد، پوپوليستى بوده است. چنان که استاندار خراسان رضوى در سال ۹۷ در 
جلسه اى با تأکيد بر ضرورت انتقال فرودگاه مشهد، وعده داده بود اين طرح در 
بهار سال بعد به نتيجه قطعى خواهد رسيد. ابتداى سال ۹۸ نيز در جلسه اى 
ديگر به مديران مربوط تكليف کــرد تا ظرف يک هفته براى جانمايى محل 
جديد فرودگاه بين المللى مشهد در اراضى دولتى حدفاصل مشهد-چناران اقدام 
کنند و نتايج  يافته هاى خود را در اختيار شرکت فرودگاه ها قرار دهند تا پس 

از انتخاب محل، اقدام هاى بعدى صورت گيرد.

انتقال فرودگاه منتفی اعالم شد
با اين  وجود چندى پيش مديرکل فرودگاه هاى خراسان رضوى با منتفى اعالم 
کردن طرح انتقال فرودگاه مشــهد، تنها راه چاره براى رفع مشكالت صوتى و 

آلودگى هاى زيست محيطى هواپيماها و مزاحمت هايى که هنگام برخاستن و 
فرود براى شــهروندان ايجاد مى کنند را ايجاد باند ســوم و مورب در فرودگاه 

شهيد هاشمى نژاد اعالم کرد.
اين اقدام هم در ادامه عملكرد پوپوليستى دولتمردان ارزيابى مى شود، چراکه 
گفته اند احداث باند جديد دو سال زمان مى برد و به بيش از 200ميليارد تومان 
اعتبار نياز دارد که اين مســئله به  نوعى خط بطالنى است به اميد شهروندان 
مشــهدى که ساليان متمادى با مشــكالت ناشــى از همجوارى با فرودگاه 
دســت وپنجه نرم مى کنند به خصوص آنكه شرايط کنونى اقتصادى و تشديد 
تحريم هــاى خارجى تمامى اقدام هاى اين  چنينى را تحت تأثير قرار داده و به 
نظر نمى رســد تا پايان تصدى دولت يازدهم اين پروژه نيز به مرحله اجرايى 

حتى نزديک شود.
با اين  وجود نماينده مردم مشهد و کالت در مجلس در خصوص اينكه چرا 
هيــچ  يک از راهكارها از جمله احداث باند مورب براى کاهش آلودگى هوا 
و صوتى ناشــى از پروازها در فرودگاه شهيد هاشمى نژاد از سوى مسئوالن 
مربوطه انجام نمى شود، مى گويد: هيچ  يک از اين راه حل ها، راهكار اصلى 
بــراى کاهش آلودگى هوا و صوتى و اثــرات زيانبار وجود فرودگاه در دل 

شهر مشهد نيست.
حجت االسالم پژمان فر نيز معتقد است: جابه جايى و انتقال فرودگاه، تنها 
راهكار اســت تا هم بتوان به تقاضاهاى رو به افزايش براى مسافرت هاى 
هوايى پاســخ داد و هم اينكه شهر مشــهد از وجود آالينده هاى مخرب 
ناشى از انجام پروازها از آسمان شهر رهايى يافته و هم ساکنان همجوار 
بــا اين فرودگاه از آلودگى صوتى آن در امان باشــند. به خصوص اينكه 
وجود فرودگاه در درون شــهر به لحاظ پدافند غيرعامل داراى اشــكال 

است.
دراين  بين اما ميلياردها ريال پول بيت المال به بهانه مطالعات گوناگون و برپايى 
جلسات متعدد از بين رفته و تنها عده اى فرصت طلب و سودجو با سوءاستفاده 
از رانت هاى ايجاد شــده ثروت اندوزى کرده و از اين نمد کالهى براى خود و 

اطرافيانشان بافته اند.

خواب خرگوشی مدیریت شهری
در ميان اين  همه هياهو اما مديريت شهرى مشهد گويى در خواب خرگوشى به 
سر مى برد و يا سرخود را زير برف فروکرده است. در همين دو، سه سال اخير 
بيشتر مديران شهردارى و شوراى شهر مشهد بدون توجه به وقايع و اتفاقات 
پيرامونشان همواره چشم خود را روى مشكالت بسته اند به طورى  که خودروها 
را عامل 65 تا ۸0درصد کل آلودگى هاى زيست محيطى شهر مشهد اعالم کرده 
و مابقى تقصير را هم به گردن شــهروندان، صنعتگران و امثال آن انداخته اند؛ 
انگار اينكه مى گويند ميزان آلودگى هاى زيست محيطى پروازهاى انجام  شده 
در فرودگاه معادل تمام خودروهايى اســت که روزانه در شهر تردد مى کنند، 

دروغى بيش نيست.
درحالى  که شــايد شهردارى بيشترين ســود را از محل انتقال فرودگاه 
به دســت آورد؛ همچنان که برخى شهرداران و اعضاى شوراى شهر در 
ادوار گذشــته با اشاره به ســود حاصل از تغيير کاربرى اراضى فرودگاه 
حتى براى مشــارکت و پيشقدم شــدن در اين راه اعالم آمادگى کرده 
بودند. اما ظاهراً بيان اين قبيل صدمات ناشــى از حضور فرودگاه در دل 
شــهر که  بارها و بارها از زبان مردم، مســئوالن و رسانه ها مطرح  شده، 
بر اراده متوليان امور براى انتقال فرودگاه تأثيرى نداشــته اســت. اميد 
که در آينده اى نه  چندان دور شــاهد تحقق اين مهم به دست مسئوالنى 

دلسوز و متعهد باشيم.

خبر

قدس معاون عمران، حمل ونقل و ترافيک شهردارى 
مشهد گفت: تقاطع غيرهمسطح ابوطالب در 22 بهمن 
 امســال با اعتبارى افزون بر3۱ ميليــارد تومان آماده 
بهره بردارى خواهد شد.خليل اهلل کاظمى دراين خصوص 
افزود: پروژه تقاطع غيرهمسطح ابوطالب با هدف برقرارى 
ارتباط ميان بولوار ابوطالب شــمالى با بزرگراه شــهيد 
چراغچــى، همچنين بخش مرکزى شــهراجرا خواهد 
شد.وى اضافه کرد: درحال حاضر بزرگراه شهيد چراغچى 
به عنوان يک شريان حياتى با بولوار ابوطالب به صورت 
يک سه راهى تقاطع دارد که به وسيله دوربرگردان تازه 

تأسيس غيرهمسطح با فاصله مناسب در دو سمت بولوار 
تكميل شــده اســت، که با اجراى تقاطع غيرهمسطح 
ابوطالب، بخش جنوبى بولوار با عبور از بزرگراه شــهيد 
چراغچى به بخش شمالى متصل خواهد شد. وى تصريح 
کرد: اجراى اين پروژه که در مدت ۱0 ماه انجام خواهد 
شــد، در ســهولت تردد و کنترل تبادل ترافيک ميان 
بزرگراه شهيد چراغچى و بولوارابوطالب تأثير بسيار زيادى 
خواهد داشت وهمچنين دسترسى بولواروليعصر به راه 
جانبى شمالى بزرگراه شهيد چراغچى و بولوار ابوطالب 

شمالى را تأمين خواهد کرد.

گزارشی از یک پویش مردمی 

جمع آوری کمک های 
مؤمنانه در مسجد 

 fحضرت قائم

در ايــن روزها که حواس همه به کرونا پرت شــده و بخش بزرگى از 
توانمندى بهداشــت و درمان کشــور معطوف به مقابله با شيوع اين 
ويروس شده است و تالش کادر درمانى نسبت به سابق مضاعف شده، 

اما هستند بيمارانى که با مشكالتى از و..
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khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

  بخشش اجاره بهای 10واحد 
مسکونی و تجاری  در طرقبه

فارس: اين روزها کوچه به کوچه و محله به محله شهرمان 
تجسم زيبايى از شعر سعدى شيرين سخن شده، آنجا که 
مى گويد:»چــو عضوى به درد آورد روزگار، دگر عضوها را 
نماند قرار«. مردم باصفا و بخشنده  طرقبه نيز از اين قافله 
جا نمانده اند و به بهترين شــكل عيار انسانيت و ايثار را 
نسبت به همشهريانشان در سختى ها و ناماليمات روزگار 
نشان دادند. از کمک هاى نقدى، تهيه و توزيع بسته هاى 
کمک معيشــتى، آبميوه گيــرى و دوخت ماســک هاى 
بهداشتى گرفته تا ضدعفونى و گندزدايى کوچه ها و معابر 
شهر. پير و جوان، کودک و نوجوان، زن و مرد همه و همه 
در اين روزهاى سخت مبارزه با بيمارى کرونا، سنگ تمام 

گذاشتند.
در راستاى پويش »رزمايش همدلى« بخشش اجاره بهاى 
اسفند و فروردين ماه صاحبان ۱0ملک مسكونى و تجارى 
در طرقبه براى مســتأجران، جلــوه اى ديگر از مهربانى، 

گذشت و بخشندگى مردم طرقبه را به نمايش گذاشت.
مالک چهاردربند مغازه تجارى در طرقبه اجاره بهاى اسفند 
و فروردين ماه را که بيش از ۱5ميليون تومان است را به 
مستأجرانش بخشيد تا ضمن کمک به مستأجران در اين 
ايام سخت، در پويش همدلى و کمک مؤمنانه به بهترين 

نحو مشارکت داشته باشد.
صاحب يک رستوران و خانه مسكونى نيز به دليل کسادى 
بازار ناشى از شيوع بيمارى کرونا و متضرر شدن مستأجران 
از اين اوضاع،  اجاره بهاى دوماهه امالک خود را بخشــيد 
و به پويش »رزمايش همدلى« پيوســت.صاحب دو خانه 
مسكونى نيز اجاره دوماهه خود را به مستأجرانش بخشيد 
تا کمى خاطر مســتأجران در روزهاى کاهش درآمدها و 
تعطيلى بعضى مشاغل به دليل بيمارى کرونا، از دغدغه ها 

و فشار اقتصادى آسوده شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خراسان شمالی:

  پاسخ منفی پتروشیمی به ستاد 
مبارزه با کرونا، لکه ای ننگ است

بجنورد- خبرنگار قدس: مديرکل دفتر هماهنگى 
امور اقتصادى استاندارى خراسان شمالى گفت: پاسخ 
مبارزه  استانى  ستاد  به  خراسان  پتروشيمى  منفى 
با بيمارى کرونا لكه ننگى بر دامان مديران استانى و 

کشورى پتروشيمى است.
محمد بدرى اظهار کرد: در حالى که ستاد استانى مقابله 
با بيمارى کرونا طى چندين جلسه با توجه به کمبودهاى 
موجود در اســتان در خصوص تأمين اقالم بهداشتى 
و معيشتى سربازان خط مقدم مبارزه با ويروس کرونا 
در بيمارســتان ها و مراکز درمانى و همچنين حمايت 
از خانواده ها و بازماندگان فوت شــدگان اين بيمارى، از 
شرکت پتروشــيمى درخواست همكارى داشته است، 
ولــى با کمال تعجب و خارج از عــرف و اخالق ملى و 
اسالمى و انسانى، اين مجموعه با ستاد استانى همراهى 

نكرده است.

خبرخبر
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+ صفحه »میهن«           

صفحه 1 خراسان  1399/02/03

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران قفل و کلید مشهد«

بازرسان  و  مدیره  هیئت  انتخابات  برگزاری  اجرایی  نامه  آئین   »  6  « ماده   »  1  « تبصره  استناد  به 
اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 98/11/30 
کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد بدینوسیله از کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و 
بازرس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران قفل و کلید مشهد، دارندگان شرایط ذیل دعوت 
 )  99/02/21 مورخ  یکشنبه  روز  تا   99/02/07 مورخ  یکشنبه  روز  از   ( روز   15 مدت  ظرف  گردد  می 
شخصًا با مدارک ذیل، ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir - سامانه ساران ) انتخابات 
الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی، نسبت به ثبت 
ارائه اصل و تصویر  با  اقدام و سپس شخصًا  به شرح ذیل،  بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه  و  نام 
به   ،) قانونی فوق  ) در مهلت  تکمیل پرسشنامه  و  نام  ثبت  ادامه فرآیند  الذکر، جهت  مدارك ذیل 
دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد، واقع در سازمان صنعت، معدن 

و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .
شرایط الزم :

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
** داوطلبان محترم الزامًا می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرائی، در سامانه ایرانیان اصناف 
به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه هیئت 

اجرائی، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت، ثبت نام آنان بصورت حضوری، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری ، در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از ثبت 
نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره 

اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد 
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نگاهی دوباره به بدعهدی دولت در اجرای یک طرح اولویت دار

انتقال فرودگاه مشهد؛ از وعده تا عمل راه درازی در پیش است
معاون شهردار مشهد اعالم کرد

بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح ابوطالب تا 10 ماه آینده

معاون وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به قدس : رئیس پلیس فتا خراسان  رضوی خبر داد



بیماران دیابتی از کمبود انسولین گالیه دارند

روزهای تلخ بیماران قندی
هاشم رسائی فر در این روزها که حواس همه 
به کرونا پرت شــده و بخش بزرگی از توانمندی 
بهداشت و درمان کشور معطوف به مقابله با شیوع 
این ویروس شــده اســت و تالش کادر درمانی 
نسبت به سابق مضاعف شده، اما هستند بیمارانی 
که با مشکالتی از جمله نبود یا کمبود دارو مواجه 

شده اند و گالیه مندی هایی دارند.
بیماران دیابتی از همین دست بیمارانی هستند 
که این روزها برای تهیه و خرید انســولین دچار 
مشکالت زیادی شده اند. نبود یا کمبود این دارو 
موجب سردرگمی خیلی از بیماران دیابتی شده 
تا حدی کــه خیلی از داروخانه ها بعد از مراجعه 
این بیماران اعالم می کنند انسولین با نرخ دولتی 
ندارند. البته گویا این موضوع برای داروخانه های 
شبانه روزی کمتر صدق می کند و این داروخانه ها 
تا حدودی همچنان انسولین را به تعداد سهمیه 

ماهیانه در اختیار بیماران دیابتی قرار می دهند!

 سرگردانی بیماران دیابتی برای تهیه 
انسولین

شهروندی در خصوص نبود انسولین سهمیه ای 
می گوید: این مشــکل یکی دو هفته است برای 
بیماران دیابتی به وجود آمده است من شاید به 
خیلی از داروخانه های سطح شهر مشهد مراجعه 
کردم، اما انسولین را نتوانستم تهیه کنم. همسرم 
حدود 70 سال سن دارد با مشکل بیماری دیابت 
دست و پنجه نرم می کند، باور کنید خیلی برای 
تهیه این دارو باید بگردم تا بلکه بتوانم نیاز یک 

ماهش را برآورده کنم. روا نیســت خانواده هایی 
که بیمار دیابتی دارند و خودشان دچار مشکالت 
زیادی هستند برای تهیه چند انسولین در ماه این 

گونه سرگردان بمانند.
وی ادامــه می دهــد: تفاوت قیمت انســولین 
ســهمیه ای با آنچه که به صــورت آزاد فروخته 
می شود 10 برابر است با شرایط فعلی اقتصادی و 
مشکالتی که هست، واقعاً خیلی از بیماران دیابتی 
نمی توانند از عهده مخارج تهیه انسولین از بازار 

آزاد برآیند.

 دو نرخی شدن مثل تهیه انسولین
یکی دیگر از شهروندان نیز با ابراز گالیه از کمبود 

انســولین برای بیماران دیابتی مدعی می شود: 
با اینکــه در حال حاضر تهیه آمپول انســولین 
ســهمیه ای برای مردم مشکل شده است، اما تا 
دلتان بخواهد این آمپول به صورت آزاد در همین 
داروخانه هایی که می گویند آمپول ســهمیه ای 
نداریم، پیدا می شود. سؤال این است چه اتفاقی 
افتاده که این دارو را به نرخ آزاد می توان تهیه کرد، 
اما انسولین سهمیه ای این گونه نایاب شده است؟ 
وی ادامه می دهد: من حدود 10 ســال اســت 
دیابتی هستم به جز چند ســال اول که تقریباً 
برای تهیه انسولین مشکلی نداشتم در سایر مواقع 
هرازگاهی داستان نبود و کمبود تکرار می شود و 
مشکالت عدیده ای برای ما به وجود می آورد. این 

در حالی است که اگر بخواهم همین انسولین را به 
صورت آزاد بخرم مشکلی نیست و خیلی راحت 

تهیه می شود. 

 تهیه انسولین در وضعیت شیوع کرونا
مرد میانســالی که از کمبود آمپول انســولین 
گالیه مند بود نیز در این باره گفت: در شــرایط 
فعلی که مردم با ویروس کرونا دســت و پنجه 
نرم می کنند باید بیمــاران دیابتی که از جمله 
بیماران در خطر هستند در به در دنبال انسولین 
باشند، نکته جالب تر اینکه داروخانه های معدوی 
انسولین سهمیه ای دارند و این موجب می شود 
تا مراجعه بیماران دیابتی به این داروخانه ها که 
اکثراً شــبانه روزی هستند بیشــتر شود و خطر 
شیوع بیماری کرونا و انتقال آن به بیماران دیابتی 

افزایش یابد.
وی بــه نکته دیگــری نیــز در این خصوص 
اشــاره می کند و می گویــد: داروخانه ها برای 
 فروش انسولین سهمیه ای باید شماره سریال 
تک تک آمپول هایی که به بیماران می فروشند  
را در ســامانه ای که بــه همین منظور در نظر 
گرفته شده ثبت کنند که این کار زمانبر است 
و داروخانه ها برای اینکه وقتشان گرفته نشود و 
فروش آمپول انسولین سهمیه نیز سود چندانی 
برایشان ندارد کمتر رغبت به تهیه و فروش آن 
می کنند که این نیز یکی از دالیل جواب منفی 
دادن به بیماران دیابتی بــرای فروش آمپول 

سهمیه ای است.

  تعطیلی کالس های حضوری دانشگاه 
فردوسی تا پایان سال تحصیلی

آنالیــن-  قــدس    
مدیر  اکرمــی:  وحید 
روابط عمومی دانشــگاه 
فردوسی مشــهد گفت: 
آموزشــی  کالس هــای 
دانشــگاه فردوســی به 
پایان  تا  فیزیکی  صورت 

سال تحصیلی برگزار نخواهد شد. شیوه نامه برگزاری امتحانات 
نیز پیش از پایان ترم به دانشجویان ابالغ خواهد شد. 

دکتر عادل سپهر در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالین عنوان 
کرد: به دلیل تجمع باالی دانشــجویان در دانشگاه فردوسی، 

ادامه تعطیلی کالس های درس دانشگاه منطقی است. 
وی ادامــه داد: پیــش از شــیوع کرونا، ۶ هزار دانشــجوی 
خوابگاهی در دانشگاه حضور داشتند. اگر بین این تعداد زیاد 
دانشــجو خدای ناکرده یک نفر مبتال یا ناقل کرونا باشد، چه 
اتفاق ناگواری برای دیگر دانشــجویان یــا کارکنان خدمات، 
تغذیه و... خواهــد افتاد؟ وی تصریح کرد: رخداد این موضوع 
برای دانشگاه بســیار ناراحت کننده خواهد بود و برای جامعه 
نیز تبعات زیادی خواهد داشــت. دانشجویان با کتابخانه ها و 
مراکز فرهنگی و کارگاهی زیادی در بیرون دانشگاه در ارتباط 

هستند و از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده می کنند. 
دکتر سپهر بیان کرد: سالمت دانشجویان در اولویت است، به 
همین دلیل شــرایط تحصیلی را تا پایان نیم سال به صورت 
مجازی برگزار و به پیش خواهیم برد و در پایان اردیبهشــت 
معاونت آموزشی برای برگزاری برخی از دروس در تابستان که 
جنبه کارگاهی و آزمایشگاهی دارند تصمیم گیری خواهد کرد. 
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم شرایط به زودی مساعد و عادی 
شود، اما دانشگاه در تصمیم گیری بین سالمت دانشجویان و 
امور و فعالیت های دانشــگاهی، مطمئناً سالمت دانشجویان و 

خانواده دانشگاه را انتخاب خواهد کرد. 
مدیر روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد یادآور شد: نحوه 
برگزاری دوره های مجازی ممکن اســت برای دانشــجویان 
سختی هایی از جمله شــرایط و داشتن امکانات برخط بودن 
و یا عدم تجربه دانشــجویان و استادان در برگزاری این گونه 
کالس ها به وجود آورد، اما ســالمت جامعه دانشگاهی از تمام 

این سختی ها ارجح و باالتر است. 
وی افــزود: در خصــوص برگزاری امتحانات، دانشــگاه تمام 
حالت هــای ممکن را در نظر خواهد گرفــت. اگر تا آن زمان 
شرایط عمومی جامعه مســاعد شده بود امتحانات به صورت 
فیزیکی برگزار می شــود، اما اگر به این نتیجه رسیدیم که تا 
پایان خرداد نیز شــرایط به حالت عادی باز نخواهد گشت به 
ناچار دستورعمل و شیوه نامه جدیدی را عنوان خواهیم کرد.    
وی با اشــاره به اعتبار برگزاری کالس های درسی به صورت 
مجازی، گفت: تمامی دروســی که بــه صورت مجازی برگزار 
می شــود دارای اعتبار بوده و نمرات و امتیازات آن در کارنامه 
تحصیلی دانشجویان درج خواهد شد و مالک ترم های آینده 

خواهد بود.

 کمک های یک نیک اندیش
 به نیازمندان زبرخان

درود - خبرنگار قدس: 
در آســتانه مــاه مبارک 
نهمین  بــرای  رمضــان 
ســال متوالی کمک های 
ملِک  مهندس  غیرنقدی 
فخرا به تعداد هزار و 200 
بسته مواد غذایی توسط 

هیئت امنای امامزاده سید یحیی باغشن بین نیازمندان بخش 
زبرخان توزیع شــد. رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان 
نیشابور با بیان این خبر گفت: این کمک ها در یک بسته با هفت 
قلم مواد غذایی )برنج، روغن، چای، عدس، ماکارونی، رب وقند( 
اســت که در آســتانه ماه مبارک رمضان بین نیازمندان بخش 
زبرخان در بقعه متبرکه امامزاده سید یحیی باغشن توسط هیئت 

امنای این مجموعه متبرکه توزیع شد. 
حجت االسالم صادق خلیلی این کمک ها را به ارزش 200 هزار 

تومان برای هر بسته ودر مجموع 240میلیون تومان بیان کرد.

 شناسایی 120 هزار نیازمند آسیب دیده 
از کرونا در خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل کمیته امداد خراســان 
شمالی از شناســایی 120 هزار نیازمند آسیب دیده از کرونا در 

استان توسط قرارگاه مواسات خبر داد.
مجید الهی راد در گفت وگو با خبرنگار ما، اظهار کرد: شناسایی، 
پایش و احصای مشاغل آسیب دیده از کرونا و نیازمندان محالت، 
تهیه بانک اطالعاتی و اولویت بندی نیازمندان توســط قرارگاه 
مواســات در حال انجام اســت. وی خاطرنشــان کرد: ۵4 هزار 
خانــوار کمیته امداد، 17 هزار خانوار بهزیســتی، 2 هزار و 400 
بیمار سرطانی، 10 هزار کشاورز، 1۶ هزار نیازمند شناسایی شده 
توسط مراکز نیکوکاری،100 نفر از نیازمندان شهرداری )شامل 
زبالــه گردها(،10 هزار خانوار نیازمند در محالت، 2 هزار و ۵00 
نفر از رزمندگان معسر، هزار نفر زندانی، هزار و 100 نفر نیازمند 
در اداره کار و 7 هــزار خانوار نیز در قالب ســایر موارد به عنوان 
جامعه هدف قرارگاه مواســات شناسایی  شده اند. وی برنامه های 
پیش بینی شده برای کمک به این خانواده ها را تهیه سبد غذایی، 
پرداخت و بخشش اجاره بها و هزینه درمانی برشمرد و افزود: به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، برخی از افراد جامعه آسیب مالی دیده 
و یا مشاغل خود را از دســت  داده اند، بر این اساس پیوستن به 

رزمایش بخشش ایرانیان یکی از ضروریات است. 

 چهل و سومین دوره مسابقات قرآن 
در خراسان شمالی برگزار می شود

خبرنگار  بجنــورد- 
امور  اداره  رئیس  قدس: 
قرآنی اوقاف و امور خیریه 
با  گفت:  خراسان شمالی 
توجه به ابالغ شیوه نامه، 
چهــل و ســومین دوره 
مسابقات سراسری قرآن 
کریم مرحله شهرستانی در بازه زمانی 24 خرداد تا 27 تیرماه 

برگزار خواهد شد.
حجت االسالم محمد صالحی نیا، اظهار کرد: داوطلبان عالقه مند 
به شرکت در این دوره از مسابقات می توانند از ششم اردیبهشت  
www. لغایت 1۶ خرداد برای نام نویســی از طریق ســایت

my.oghaf.ir اقدام کنند.
وی با اشــاره به برگزاری این مســابقات در 10 رشته، گفت: 
سایت نام نویسی در این مسابقات از ساعت 24 روز جمعه، 1۶ 
خردادماه بسته خواهد شد، عالقه مندان در بازه زمانی یاد شده 

به  منظور ثبت نام اقدام کنند.
صالحی نیــا ادامه داد: تفاوت مســابقات این دوره نســبت به 
دوره های گذشــته این اســت که این مســابقات در مرحله 
شهرستانی به مرکزیت سه شهرستان برای ارتقای سطح کیفی 
مسابقات اســتانی برگزار خواهد شد که این سه مرکز شامل 
بجنورد )بجنورد، مانه و ســملقان، رازو جرگالن (، اســفراین 

)اسفراین، گرمه و جاجرم( و شیروان )شیروان، فاروج( است.
وی اظهار کرد: اوایل مردادماه مرحله اســتانی چهل وسومین 
دوره مســابقات قرآنی اوقاف در یکی از شهرستان های استان 
با حضور نفرات برتر مرحله شهرستانی برگزار خواهد شد که 
برترین های این دوره نیز به مسابقات کشوری راه خواهند یافت.

صالحی نیا تأکید کرد: با توجه به وجود بیماری کرونا در کشور، 
تعیین زمان دقیق مســابقات مرحله شهرستانی بستگی به 
سنجش شرایط استان به لحاظ مهار بیماری کرونا دارد که به 

زودی زمان دقیق اعالم خواهد شد. 

معاون وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به قدس : 
  3هزار فضای آموزشی خراسان رضوی 

نیازمند مقاوم سازی هستند
حســین پورحسین: 
معــاون وزیــر و رئیس 
سازمان نوسازی وتوسعه 
کشــور  وتجهیزمدارس 
درخصــوص بازســازی 
فضای  هزار  ونوسازی 3 
آموزشــی کــه نیازمند 
مقاوم سازی هســتند، گفت:حدود30 درصد مدارس استان 

خراسان رضوی نیازمند بهسازی ونوسازی هستند. 
»مهر اهلل رخشــانی مهر« که در یک نشست مطبوعاتی به 
صورت ویدئو کنفرانس شــرکت کرده بود، این مطلب را در 
پاسخ به پرســش قدس عنوان کرد و افزود:آموزش وپرورش 
استان خراســان رضوی و اداره کل نوسازی مدارس با یاری 
خیران وتأمین اعتبارات استانی دراین خصوص باید همیاری 
کنند واین درحالی اســت که درسال 98 از اعتبارات دولتی 
180میلیارد تومــان تخصیص یافت، امــا فقط42میلیارد 
تومان توسط منابع استان تأمین شده است وامسال هم رقم 

تخصیصی برای بازسازی 200میلیارد تومان است.
وی اظهار کرد: در سال های گذشته اتفاقات خوبی در توسعه 
ونوســازی و تجهیز مدارس کشــور رخ داده است، زحمات 
زیادی را همکاران در اســتان ها داشــته اند که خروجی این 

زحمات ارتقای فضاهای آموزشی بوده است.
وی با بیان اینکه در خراســان رضوی سرانه فضای آموزشی 
4.4 دهم متر مربع است و خراسان رضوی زیر خط میانگین 
سرانه آموزشــی قرار دارد، افزود: در کشور 10 استان وجود 
دارد که زیر خط میانگین ســرانه فضای آموزشی هستند و 
سازمان نوســازی به عنوان یک مجموعه عمرانی باید برای 
این پروژه ها برنامه داشته باشد که این موضوع یکی از اهداف 

ماست.
رخشانی مهر اعالم کرد: در سال 9۶ به خراسان رضوی برای 
نوسازی مدارس ۶7 میلیارد تومان اختصاص دادیم و این رقم 
در سال 97 به بیش از 1۵0 میلیارد تومان افزایش یافت که 
در سال 98 این اعتبار به 180 میلیارد رسیده که نسبت به 

سال قبل بیش از 30 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه در سال 98 در خراسان رضوی یک هزارو3۶4 
کالس درس تحویل اداره کل اســتان شده و از ابتدای دولت 
دوازدهم هم 3 هزار کالس درس نوساز به اداره کل خراسان 
رضوی واگذار شده است، افزود :سال پیش اتفاقات خوبی در 
حوزه خیران افتاد و در سال جاری هم اعتبار مصوب 3 هزار 
و 2۵0 میلیارد تومانی برای پروژه های مشارکتی در اختیار 
داریم، این ردیف پروژه های مشارکتی نسبت به سال 9۶ رشد 

1۶ برابری داشته است.
وی با اشاره به اینکه در حاشیه شهر مشهد پروژه حیات طیبه 
که یکی از طرح های بزرگ مدرســه سازی کشور است اجرا 
شده، افزود: در سال 98 حدود 14 هزار کالس درس تحویل 
دادیم که ســهم خراسان رضوی یک هزارو3۶4 کالس بود و 
 برای ســال 99 در صورت تخصیــص اعتبار همین تعداد به 

بهره برداری خواهد رسید.
مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیزمدارس خراسان رضوی هم 
دراین نشســت خبری جمع آوری33 کالس خشتی و گلی 
در خراســان رضوی را از اقدام های ســال گذشته برشمرد و 
افزود: بزرگ ترین پروژه ورزش دانش آموزی کشوردرحاشیه 
شهرمشــهد به عنوان مجتمع حاتمــی باهزینه 100درصد 
خیرنیک مرام حاتمی با۶هزارمترمربع زیربنا اجراشده است که 
بعد از گذر از بیماری کرونا درمشهد به بهره برداری می رسد.

جاسم حســین پوردرباره طرح های مهم عمرانی امسال در 
استان خراســان رضوی گفت : 493طرح شامل یک هزار و 
8۶0کالس جدید با بیش از 300میلیارد تومان امســال در 
خراســان رضوی ساخته می شــود و13هزارمترمربع پروژه 
هم درزمانــی کم باهزینه بیش از40میلیاردتومان توســط 

خیرمحترم مهندس مروجی ساخته شد.
وی با اشــاره به اینکه جمعیت دانش آموزی استان به یک 
میلیون و300هزار نفر رسیده است، گفت: حاشیه شهرمشهد 
با تراکم دانش آموز روبه رو اســت وباید توجه ویژه ای برای 
توسعه فضاهای آموزشی ورزشــی ومدارس محروم حاشیه 

شهرداشته باشیم.

علی پور  در روزهای اخیر با اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند در کشور، حال زمزمه های 
فعاالن حوزه گردشــگری، به طرح جدی مطالبات تبدیل شده است. چنان که گفته می شود 
در روزهای آینده باید شاهد بازگشایی درهای هتل ها و اماکن اقامتی به روی میهمانان باشیم. 

معاون گردشگری خراسان رضوی با اشاره تلویحی به همین قضیه، می گوید: از ابتدای اسفند 
با شــیوع ویروس کرونا؛ با اجرای محدودیت زیارت اماکن مذهبی به خصوص حرم مطهر و 
همچنین ممنوعیت فعالیت مراکز اقامتی در شهر مشهد؛ فعالیت در این زمینه تعطیل شد. از 
همین رو به طور رسمی در کنار ده ها واحد اقامتی و مسافرتی ، بیش از 30 واحد از هتل های 

معتبر شهر مشهد تقاضای تعطیلی خود را اعالم کردند. 
یوسف بیدخوری در ادامه می افزاید: پیشنهادهایی از سوی فعاالن این صنعت برای بازگشایی 
مراکز اقامتی داشتیم و مکاتبه هایی در همین زمینه انجام شده است. البته براساس دستورعمل 
ابالغی شــماره 2 اداره کل میراث فرهنگی و گردشــگری به واحدهای اقامتی؛ قید شده که 
واحدهای اقامتی برای بازگشایی ابتدا باید تقاضا دهند، سپس آمادگی الزم را از لحاظ معاینه 

پزشکی کارکنان داشته و مواد ضدعفونی کننده را تهیه کرده باشند.
وی درباره نظارت بر فعالیت اقامتگاه های غیررسمی و رسمی نیز خاطرنشان می کند: بی شک 
کانون فعالیت مراکز اقامتی در شهر مشهد؛ خیابان های منتهی به حرم مطهر است. براساس 
مصوبات ســتاد مقابله با کرونا بازرســی هایی از مراکز اقامتی توسط نهادهای متولی همانند 
تعزیرات، اتحادیه هتل داران و مهمانپذیران و ســازمان میراث فرهنگی انجام شده که از این 
موارد می توان به بازرسی از هزار و 700 مرکز اقامتی و رسیدگی به 310 مورد شکایت در همین 
زمینه اشــاره کرد. همچنین مسئولیت نظارت بر مراکز غیررسمی به عهده اداره اماکن است. 
اگرچه تمام نهادها سعی دارند خدمات مطلوب را در اختیار گردشگران قرار دهند، اما در برخی 
موارد مسافران و زائران محل اقامت خود را انتخاب می کنند. بنابراین همواره به مسافران تأکید 
می شود به منظور تأمین امنیت خود از مراکز اقامتی رسمی استفاده کنند. همچنین مسافران و 
شهروندان مشهدی می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این باره با شماره تلفن های 

09۶29 و3704۵ تماس بگیرند.

  توصیه های کاغذی برای یک بیماری کهنه 
بنابر اظهارات کارشناسان حوزه گردشگری، هرچند سفر به مشهد در روزهای اخیر در مقایسه 
با ســال گذشته کاهش چشمگیری داشته، اما طی 20 روز از 2۵ اسفند 98 تا 1۵فروردین؛ 
2 میلیون و 439 هزار و 23 زائر و مســافر به مشهد وارد شده اند. همچنین بنابر شواهد طی 
روزهای گذشــته نیز حجم سفر به این شهر رشد محسوسی داشته است. این درحالی است 
که طبق نظر فعاالن صنعت هتلداری، در روزهای اخیر برنده روزهای کرونایی؛ صاحبان مراکز 

اقامتی غیررسمی بوده اند. ناگفته نماند که همیشه وضعیت فعالیت این گونه مراکز مورد انتقاد 
فعاالن رسمی است. در روزهایی که براساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا مراکز اقامتی مجوز 

فعالیت نداشته اند؛ کم نیستند مراکز اقامتی رسمی وغیر رسمی که به فعالیت مشغولند. 
بنابر شواهد یکی از شهروندان، روزهای پایانی اسفند در قالب مسافر به هتل ها و مهمانپذیرهایی 
در خیابان امام رضا)ع( که فاصله چندانی با حرم مطهر نداشتند، مراجعه کردم. گرچه بیشتر 
آن ها با تردید پذیرشی انجام ندادند، اما مراکزی نیز آماده ارائه خدمات بودند. به راستی درعمل 
محدودیتی برای اســکان و اقامت مسافران وجود ندارد. نکته قابل توجه اینکه برای فعالیت 
اقامتگاه های رسمی و شناخته شــده همچنان محدودیت وجود دارد، اما اماکن غیر رسمی 
در تمام شهر مشهد از منطقه ییالقات تا حاشیه شهر در جذب مسافر فعال هستند. یکی از 
فعاالن حوزه گردشگری نیز خاطرنشان می کند: گرچه دستگاه های متولی سعی دارند مانع 
تبلیغ مراکز اقامتی در سایت ها و شبکه های مجازی شوند، اما حقیقتاً فعالیت در این زمینه 
پررونق است، حتی هتل های چند ستاره نیز در این فضاها به تبلیغ مشغولند. جالب اینجاست 
در حالی که متولیان این حوزه هنوز اطالعاتی از ادامه فعالیت مراکز اقامتی در روزهای آینده 
ندارند، اما بسیاری از مراکز اقامتی برای عید فطر و خرداد برنامه پذیرش مسافران را بسته اند. 
وی تأکید می کند: گرچه انتظار می رفت با تغییر ساختار مجموعه میراث فرهنگی از سازمان به 
وزارتخانه؛ مشکالت فعاالن این حوزه کاهش یابد، اما در شرایط شیوع کرونا همچنان تنگناهای 
صنعت گردشگری و هتلداری همانند گذشته ادامه دارد. ازهمین رو فعاالن این حوزه نگرانند 
که اگر در ماه های آینده وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، سرنوشت کسب وکار آن ها 

چقدر برای مدیران و مسئوالن جدی خواهد بود تا به موقع از آن ها حمایت کنند. 

فعاالن صنعت گردشگری برنده روزهای کرونایی را صاحبان مراکز اقامتی غیر رسمی می دانند

فعالیت زیر پوستی مراکز اقامتی در شهر مشهد
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پویش

سرور  هادیان  سال هاســت که مساجد 
عالوه بر انجــام فریضه های دینی؛ مســائل 
از کار  فرهنگــی، همدلــی و گره گشــایی 
همنوعــان را نیز در نظر گرفته اند و از این رو 
مساجد مدت هاست که محلی برای همدلی ها 
و همراهی های بسیار هستند. مسجد حضرت 
قائم)عــج( واقع در بولوار ســاجدی3 هم در 
سال71 که به همت آســتان قدس رضوی، 
زمین 900 متری را برای مسجدسازی واگذار 
کرد، چند سالی اســت که مردم  آن منطقه 
با امکانات اولیه در فضــای باز نماز را برگزار 
کردند و بعد چادر و ایرانیت، ســقف آن شد 
و کم کم با همت عالی کارهای مهندسی آن 
انجام گرفت و هنوز هم ساخت آن ادامه دارد. 
اما در همه این مقاطــع زمانی، فعالیت های 
بســیج خواهران و برادران در این مســجد با 

همان امکانات کم آغاز شد.
از  از گفت وگــوی یکــی  این هــا بخشــی 
بازنشســتگان نیروهــای ســپاه اســت که 
مسئولیت پروژه های مسجد حضرت قائم)عج( 

را بر عهده گرفته است.

 همدلی و همراهی
رحیم خادم عمومــی می گوید: در همه این 
ســال ها با وجــود امکانات محــدود در این 
مسجد کارهای خیر فراوانی انجام شده است.

وی می افزاید: در تمام اتفاقات کشــور مانند 
سیل و زلزله، مسجد به جمع آوری اقالم مالی 
و نیازهای مناطق زلزله زده یا سیل زده کمک 
کرده است و همچنین کمک به مردم مظلوم 

یمن نیز از دیگر برنامه هایمان بوده است.
وی با اشاره به این نکته که با شیوع بیماری 

کرونا این مســجد نیز برنامه های مختلفی را 
در دســتور کار خود قرار داده است، توضیح 
می دهد: با حفظ مســائل بهداشتی و رعایت 
طــرح فاصله گذاری اجتماعــی، نماز در این 
مسجد برگزار می شــود و برای برگزاری هر 

بار نماز، خادم مسجد را ضدعفونی می کند.

 پویش قربانی
خــادم همچنین اظهار مــی دارد: از یک ماه 
پیش از نیمه شــعبان برنامه ریزی الزم انجام 
شــد تا به شــکل دیگری ارادتمان را به امام 
زمان)عج( به دلیل شیوع بیماری کرونا نشان 
دهیم. به همین خاطر پویشی با عنوان پویش 
قربانی به نیت سالمتی و فرج امام زمان)عج( 
و همچنین رفع بال در شب و روز نیمه شعبان 
انجام و حدود 24میلیون تومان در مســجد 
جمع آوری شــد که با مبلغ 21 میلیون 10 
رأس گوسفند خریداری شد و با 3میلیون نیز 

جشن والدت امام زمان)عج( را برگزار کردیم 
و گوشــت های قربانی بین افــراد نیازمند در 

مناطق کم برخوردار شهر توزیع شد.
وی خاطرنشان می سازد: برای آنکه این جشن 
با رعایت موازین بهداشــتی باشد، تبلیغات از 
طریق بسیج مسجد، هیئت بقیه اهلل و جلسه 
دعای ندبه انجام شــد و همچنین با همکاری 
کانون فرهنگی مهدوی مبلغ جمع آوری شده 
به 80 میلیون تومان رسید و شب و روز نیمه 
شــعبان در مجموع تعداد 33رأس گوسفند 

قربانی و بین نیازمندان توزیع شد.

 طرح کرامت حسنی
وی در ادامه در خصوص برنامه های در حال 
انجام این مســجد اظهار مــی دارد: در طرح 
کرامت حسنی با همکاری معاونت اجتماعی 
و مشــارکت های مردمــی، هیئــت امنای 
مســجد، بســیج خواهران و برادران مسجد 

و هیئــت بقیه اهلل از نیمــه رمضان تا والدت 
امام حســن مجتبی)ع( تهیه 313 بسته به 
نیت تعداد یاران امام زمان)عج( در دســتور 
کارمان قرار دارد که با بســته بندی  مایحتاج 
غذایی نیازمندان شــامل؛ ۵ کیلو برنج، یک 
روغن 900گرمی، قند و شــکر، رب، 2 بسته 
ماکارونی، 2 عدد مرغ، تخم مرغ، مواد شوینده، 
مواد ضدعفونی کننده، حبوبات، چای و خرما 
به ارزش تقریبی هر بســته حدود 200 هزار 

تومان بین نیازمندان توزیع می شود.
وی بیان می دارد: برای این کار خداپسندانه 
نیاز به ۶4 میلیــون تومان داریم که تاکنون 
مبلغی از آن جمع آوری شــده است. وی به 
بیش از 14 بار ضدعفونــی محله در دو ماه 
اخیر از فعالیت های بســیج مســجد اشاره 
می کند و می افزاید: عالوه بر ضدعفونی محله 
هر پنــج روز در قالب گروه های هفت نفره از 
بســیجیان تحصیلکرده در طــرح غربالگری 
4030 برای سالمت خانواده ها تماس گرفته 

و اطالعات الزم درباره کرونا داده می شود.
خادم بیان می دارد: همچنین پایگاه بســیج 
خواهران مسجد و مجتمع فرهنگی حضرت 
قائم)عــج( تهیه هفت ســری جهیزیه برای 
عــروس و دامادهــای نیازمنــد و همچنین 
تهیه چهار ســری سیسمونی نوزاد و اهدا به 
زوج های نیازمند به نیت سالمتی و فرج امام 
زمان)عج( را تاکنون انجــام داده اند. وی در 
پایان تأکید می کند: در این منطقه در صورت 
مراجعه نیازمندان با تکریــم نام و آدرس ها 
گرفته می شــود و پــس از تحقیقات ماهانه 

مبالغی با احترام به آن ها اهدا می شود.

گزارشی از یک پویش مردمی 

  fجمع آوری کمک های مؤمنانه در مسجد حضرت قائم
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سالمتسالمت

یک مسئول در تاکسیرانی مشهد:
 رانندگان تاکسی حق دریافت 

کرایه نقدی را ندارند 
آنالیــن-  قــدس 
بهاردوست: مدیر روابط 
عمومی تاکسیرانی مشهد 
ویروس  شــیوع  گفت:با 
کرونا اولیــن اقدامی که 
در سازمان تاکسیرانی در 
این خصوص انجام شــد 

تشکیل ستاد مبارزه با کرونا بود که در همین راستا یکسری 
اکیپ های نظارتی را به همراه بازرسان سازمان تاکسیرانی این 
مأموریت را عهده دار شــدند که کار ضدعفونی ناوگان را به 

انجام برسانند. 
همایون محمدیان ادامه داد: در راستای پیشگیری از شیوع 
کرونا نرم افزار تاپ جهت جلوگیری از رد و بدل شدن پول نقد 
راه اندازی شــده که در همین خصوص حدود ۹هزار دستگاه 
تاکســی مجهز به پرداخت الکترونیک شــده اند. البته تمام 
ناوگان ها ملزم به استفاده از این نرم افزار هستند، در غیر این 
صورت همکاران بازرسی ما با  تاکسی های فاقد این نرم افزار، 

برخورد و اعمال قانون خواهند داشت. 

 بازگشایی تمامی مراکز پزشکی مشهد 
به جز حوزه زیبایی

ایرنــا: تمامــی مراکز 
درمانی و پزشکی به جز 
مناطق  در  زیبایی  حوزه 
زیرپوشش دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد با رعایت 
بهداشــتی  پروتکل های 

بازگشایی شدند. 
مدیــر نظارت بــر درمان و اعتباربخشــی دانشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد با بیان این مطلب افزود: اکنون ارائه تمامی 
خدمات درمانــی به جز جراحی های زیبایی، پوســت و مو و 
اقدام های غیراورژانســی دندانپزشکی در مناطق زیر پوشش 

این دانشگاه در حال انجام  است.
دکتر علی اصغر انجیدنی افزود: از اول اردیبهشت ماه فعالیت 
مطب های پزشــکی، کلینیک های تخصصی و درمانگاه ها، 
آزمایشــگاه ها، مراکز تصویربــرداری، مراکــز فیزیوتراپی، 
چشم پزشکی و  بیمارستان ها و سایر مراکز به روال گذشته 

برگشته است. 
وی اضافه کرد: رعایت اصول بهداشتی در این مراکز پزشکی 
براســاس پروتکل های بهداشتی ابالغ شده ویژه هر رسته از 
قبیل رعایت فاصله گذاری هوشــمند، جلوگیری از ازدحام 
بیماران در اتاق انتظار، پوشــش مناسب، استفاده از ماسک 
و دستکش برای پیشگیری از ویروس کرونا مورد تأکید است.

دبیــر کمیته مراقبــت و درمان بیماری کرونا در دانشــگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: محدودیت در فعالیت مطب های 
پزشکان با هدف پیشگیری از شیوع کرونا از اسفند ماه سال 
گذشته اعمال شده و همچنان معتقدیم اگر اقدام های درمانی 
جنبه فوریــت ندارد، بهترین گزینه به تعویق انداختن آن از 

سوی شهروندان است.

 3 نوجوان مفقود شده در ارتفاعات 
بینالود پیدا شدند

امداد  مســئول  قدس: 
جمعیــت  نجــات  و 
هالل احمر مشهد از پیدا 
شدن سه نوجوان مفقود 
شده در رشــته کوه های 
بینالود روســتای کنگ  
طرقبه و تحویل آن ها به 

خانواده هایشان خبر داد. 
مجید زارع گفت: بــا اعالم مرکز کنترل و هماهنگی عملیات 
هالل احمر خراسان رضوی مبنی بر مفقود شدن سه نوجوان در 
ارتفاعات روستای کنگ، یک تیم کوهستان به همراه تجهیزات 

کامل دوشنبه شب گذشته به محل حادثه اعزام شد. 
وی افزود: پس از رســیدن نیروهای امدادی به محل حادثه و 
پیمایش مسیر طوالنی سرانجام امدادگران در ارتفاع ۲هزار و 
۲۰۰ متری و پس از بیش از ۶ساعت عملیات جست وجو موفق 

به دسترسی به این سه نوجوان شدند. 
وی اظهار کرد: عدم آگاهی و سهل انگاری نوجوانان عامل اصلی 

این حادثه بوده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری 
خراسان رضوی مطرح کرد

 15 شهرستان 
در صدر بیشترین خسارت های جوی 

مدیــرکل  ایســنا: 
دفتــر مدیریــت بحران 
استانداری خراسان رضوی 
گفــت: در ســال جاری 
استان  شهرســتان   15
شامل  خراســان رضوی 
داورزن، سبزوار، رشتخوار، 
خوشاب، کاشــمر، خلیل آباد، گناباد، تربت حیدریه، تربت جام، 
نیشابور، جوین، کالت، تایباد، مه والت و فریمان براثر بارش های 

سیل آسا بیشترین خسارت را دیده اند.
حجتعلی شــایانفر عنوان کرد: پدیده هــای جوی فروردین  ماه 
شامل طوفان، سرمازدگی، تگرگ و سیل به 15 شهرستان استان 

خراسان رضوی خسارت وارد کرد.
وی ادامه داد: براســاس فرم هایی که از دســتگاه های اجرایی 
گرفته شــده به دلیل سیل های همراه با سرمازدگی، تگرگ و 
طوفان در فروردین  ماه امســال، 1۹هزار و 51۰میلیارد ریال 
خســارت به بخش های مختلف از جمله کشــاورزی، اماکن 
مســکونی و تأسیسات زیربنایی در شهرستان های استان وارد 

شده است.
شــایانفر مطرح کــرد: طبق ارزیابی های صــورت گرفته 
بیشــترین میزان خسارت وارده با 18هزار و ۶5۰میلیارد 
ریال مربوط به بخش کشــاورزی شــامل زراعت، باغی، 
دامی، طیور و آبزیان، منابع آبی، ساختمان ها و تأسیسات 
کشاورزی بوده است. وی با بیان اینکه به بخش تأسیسات 
زیربنایی و راه نیز حدود 7۰۰میلیارد ریال خسارت وارد 
شده که بیشــترین میزان با 3۶۰میلیارد ریال مربوط به 
بخش راه و جاده است، عنوان کرد: سیالب و بارندگی های 
فروردین  ماه به 5۰۰ واحد مســکونی حدود 15۰میلیارد 

ریال خسارت و آسیب  وارد کرده است.
وی ادامه داد: هر چند بر اثر ســیل، سرمازدگی، تگرگ، 
بــارش و طوفــان، در فروردین  ماه امســال فقط به 15 
شهرســتان استان خراســان رضوی خســارت وارد شد، 
اما بارش ها را در همه شهرســتان های اســتان داشتیم. 
شهرســتان های داورزن، ســبزوار، رشــتخوار، خوشاب، 
کاشــمر، خلیل آباد، گنابــاد، تربت حیدریــه، تربت جام، 
نیشــابور، جویــن، کالت، تایباد، مــه والت و فریمان بر 
اثر بارش های سیل آســا بیشترین خســارت را در استان 

خراسان رضوی دیده اند.
شــایانفر به آخرین وضعیت ســیالب روستای بهانگر در 
شهرســتان داورزن اشاره کرد و گفت: حدود 1۹ دستگاه 
ماشین آالت ســنگین از شــهرداری، بنیاد مسکن، تیپ 
47سلمان سپاه، دهیاری ها و بخشداری های خود داورزن 
مشغول رسوب برداری، پاک سازی معابر و منازل به همراه 

نیروهای هالل احمر و جهادی هستند.
وی بیان کرد: رســوب برداری، پاک سازی معابر و منازل 
در روستاهای آبرود و ســویز شهرستان داورزن به اتمام 
رســیده، اما عملیات در روستای بهانگر هنوز ادامه دارد. 
هر چند بر اثر ســیالب فروردین ماه سه نفر جان خود را 
از دست دادند، اما فقط مرگ یک نفر در روستای زرداب 
خواف بر اثر هجوم مســتقیم سیالب بوده و دو نفر دیگر 
که پسر بچه های 1۲ و 13ساله بوده اند، در بخش رضویه 
مشهد و در رشــتخوار بودند که بر اثر بی احتیاطی جان 

خود را از دست دادند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی 
گفت: از شــهروندان درخواست داریم به هشدارهایی که 
از سوی سازمان هواشناسی و دستگاه های عملیاتی داده 
می شــوند، توجه کنند. بسیاری از مشکالت به ویژه موارد 
جان باختگان به دلیل بی احتیاطــی و صبور نبودن افراد 
اتفاق می افتد، هر چند می بینند در مسیر سیالب جاری 
شــده، اما توجهی نکــرده و همچنان بــه راه خود ادامه 

می دهند.

 دستگیری حفاران غیرمجاز در شیروان
قــدس: رئیــس اداره 
 ، هنگــی ث فر ا میر
گردشگری و صنایع دستی 
شیروان از دستگیری پنج 
حفار غیرمجاز در شیروان 

خبر داد.
میثم زارع، رئیس اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شیروان گفت: 
پنج حفار غیرمجاز در منطقه هفت تپه روستای دوین شیروان 
به هنگام حفر محوطه های تاریخی با همکاری نیروی انتظامی 

دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
زارع افزود: مســتندات الزم برای اثبات جرم این افراد تهیه 
شده که در زمان برگزاری محاکمه متخلفان، به قاضی پرونده 
ارائه خواهد شد.هفت تپه روستای دوین با قدمت ۶هزار ساله 
جزو آثار تاریخی شناسایی شــده در این شهرستان است. 
شهرستان شــیروان ۶5 اثر تاریخی ثبت شده در فهرست 

آثار ملی دارد.

فتا  پلیــس  رئیــس  رحمانی  عقیــل 
خراســان رضوی از شناســایی و دستگیری 
فردی خبر داد که در فضای مجازی با جعل 
عنوان و سوءاســتفاده از احساسات مردمی 

دست به اقدام های مجرمانه ای زده بود.

 نوعدوستی مردم بازیچه سودجویان
پلیس  رئیس  سرهنگ جواد جهانشــیری، 
فتا استان در تشــریح نحوه وقوع این خبر 
به قدس گفت:  چند روز پیش با شــکایت 
نماینده حقوقی یکی از خیریه های معتبر در 
استان خراسان رضوی مبنی بر سوءاستفاده 
و جعل عنوان از خیریه مذکور، رســیدگی 
به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس 
فتا شهرســتان بینالود یکی از توابع استان 

خراسان رضوی قرار گرفت.
سرهنگ جهانشــیری ادامه داد: با توجه به 
ارائه مســتندات از ســوی نماینده مؤسسه 
خیریه مردم نهاد، مشــخص شــد فردی با 
سوءاســتفاده و جعل هویت روابط عمومی 
مؤسسه این خیریه در شبکه های اجتماعي، 
اقدام به انتشــار شماره حســاب خود کرده 
و بــرای جلــب اعتمــاد بیشــتر کاربران 
فضای مجــازی با توســل به جعــل عنوان 
مسئوالن روابط عمومی، اقدام های مجرمانه 
خــود را پیــش می بــرد. این مقام ارشــد 
انتظامی با اشاره به اقدام های فنی و پلیسی 
در خصوص شناســایی متهــم، اظهار کرد: 
کارشناســان پلیس فتا شهرســتان بینالود 
پس از انجام یکســری اســتعالم و ردزنی 
محل بارگذاری مطالــب و دیگر اقدام های 
فنی موفق به شناســایی متهم شــده و با 
کسب دستور قضایی فرد مذکور را به مکان 

پلیس فتا احضار کردند.

 یک زن پشت پرده همه چیز
وی بیــان کــرد: متهم 
که زن جوانــی بود و از 
توسط  دســتگیری اش 
پلیــس متعجب شــده 
بــود؛ در مواجهه با ادله 
فنی لب به سخن گشود 
و اعتراف کرد به منظور 
جلب اعتمــاد مردمی از 

نام روابط عمومی مؤسسه خیریه استفاده کرده 
و قصد داشته کمک های جمع آوری شده را به 
دست نیازمندان برساند! سرهنگ جهانشیری 
تصریح کرد: بــا توجه به مدت فعالیت متهم 
در رابطه با جرم مرتکب شــده، رقم و میزان 

کالهبرداری در دست بررسی است.

رئیس پلیس فتا استان در پایان به کاربران 
توصیه  فضای ســایبری 
کــرد: همان طور که در 
اسالمی  مجازات  قانون 
جعل عنوان جرم است، 
در فضای ســایبری نیز 
سوءاســتفاده از نــام و 
عنوان افــراد جرم بوده 
جرایــم  قانــون  در  و 
رایانه ای برای مرتکبان هم  مجازات تعیین 
شده است. از طرف دیگر شهروندان گرامی 
برای ارســال کمک هــای نقدی بــه افراد 
نیازمند به ســوی مؤسسات خیریه معتبر و 
احراز صالحیت شــده بروند و با دیدن هر 
تبلیغ منتشر شده در فضای  مجازی اقدام به 

واریز وجه نکنند و پیش از هر گونه پرداخت  
و کمــک مردمی از صحت شماره حســاب 
مرتبط با خیریــه اطمینان حاصل نموده تا 

گرفتار افراد شیاد نشوند.
شایان ذکر است، پلیس فتا از کلیه کاربران 
می خواهــد در صــورت مشــاهده مــوارد 
مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به نشانی 
www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات 

مردمی آن را ثبت کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان  رضوی خبر داد

کالهبرداری مجازی به اسم خیریه ای شناخته شده

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 یک سامانه بارشی در راه خراسان رضوی 

باران  بــارش  قدس: 
بــا فعالیــت ســامانه 
بارشــی جدید از عصر 
جاری  هفته  پنجشنبه 
دما  کاهش  بــا  همراه 
آغاز  در خراسان رضوی 
می شــود و تا روزهای 

ابتدایی هفته آینده بیشتر مناطق استان را فرا می گیرد. 
این بارش ها بیشتر در نواحی جنوبی و غربی استان همراه با 

وزش باد و افزایش ابر رخ می دهد.
در ۲4 ساعت گذشته تربت حیدریه با کمینه دمای 8 درجه 
سلسیوس و سرخس با بیشینه دمای 3۰درجه سلسیوس به 
ترتیب سردترین و گرم ترین شهرستان های خراسان رضوی 

بوده اند
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فضای مجازی: 

قدس  معاون استاندار و فرماندار مشهد گفت: برای سال 
جدید چهار راهبرد مشــخص شده که از تمامی مدیران 
دستگاه های اجرایی شهرستان انتظار داریم برای تحقق 

آن ها تالش مضاعف نمایند.
سیدمحمدرضا هاشمی در نخستین نشست شورای اداری 
در سال جدید ضمن قدردانی و تشکر از کادر پزشکی به 
عنوان مدافعان سالمت، افزود: مدیریت پیشگیری و مبارزه 
با ویروس منحوس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی 
و طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی و اجرای مصوبات 
ستاد کرونای کشور تا ریشه کن شدن این ویروس، از دیگر 

راهبردهای مهم در سال جاری است.
رئیس شورای اداری شهرستان مشهد تصریح کرد: رعایت 
حقوق شــهروندی و تکریم ارباب رجوع در دستگاه های 
اجرایی از دیگر مواردی اســت که انتظار است با اهتمام 
جــدی و مســئوالنه در این خصوص دنبال شــود. وی 
خاطرنشــان کرد: حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع 
باید به صورت ویژه رعایت و اقدام شــود تا رضایتمندی 
مــردم  افزایش یابد. وی تصریح کرد: کرونا نباید موجب 

غفلت نظام اداری از خدمت به مردم شود.
فرماندار مشــهد بیان کرد: پیگیری کاهش آسیب های 
اجتماعــی در قالب اجرای برنامه طــرح نجات، از دیگر 
برنامه های ســال جدید در شهرستان مشهد است که با 

جدیت پیگیری می شود.
هاشمی خاطرنشان کرد: اجرای طرح نجات یا رسیدگی 
به حوزه های کمتر توسعه یافته در مناطق کمتربرخوردار 
مشهد از سال گذشته با مشــارکت نهادهای فرهنگی، 
اجتماعی، خدماتی و اجرایی آغاز و نیازهای این مناطق 

شناسایی و احصا شده است.

وی افزود: در راستای اجرای برنامه کالن توسعه اقتصادی 
فرهنگی استان هم اکنون تفاهمنامه ۲8۲ طرح با 4۲هزار 
و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و پیش بینی اشتغال 

برای 85هزار نفر به امضا رسیده است.

 ۴ اولویت شهرداری مشهد در سال جدید
شهردار مشهد هم در این جلسه گفت: مدیریت شهری 
مشــهد در ســال ۹۹ بر چهار موضوع حمل ونقل پاک، 
کاهش آسیب های اجتماعی، رسیدگی بیشتر به مناطق 
کم برخــوردار و اقدام های مســتمر و قــوی در مبارزه و 
پیشگیری از شیوع کرونا متمرکز خواهد بود که این امر 

نیازمند همکاری و همدلی همه دستگاه هاست. 
محمدرضــا کالیی اظهار کرد: در مبارزه با آســیب های 
اجتماعی که موضوعی کامالً بین دســتگاهی است باید 

کارگران ســاختمانی، کــودکان کار، معتادان متجاهر و 
کارتن خواب نیز مورد توجه قرار گیرند.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از اهداف ما در سال ۹۹ دستیابی 
به حمل ونقل پاک و برقی کردن اتوبوس ها، تاکســی ها 
و بهره منــدی حمل ونقل باری از موتوربرقی اســت که 
امیدواریم در این مسیر به توفیق نسبی دست پیدا کنیم. 
وی با اشاره به رسیدگی به مناطق کم برخوردار به عنوان 
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه مدیریت شهری در سال 
۹۹، اظهار کرد: در نظر داریم تا در سال جاری با برقراری 
انسجام و هماهنگی میان همه دستگاه ها رسیدگی و توجه 

بیشتری به مناطق کم برخوردار شهر داشته باشیم. 
کالیی تصریح کرد: همچنین ادامه اقدام های مستمر و قوی 
در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا موضوع مهم دیگری 
است که در سال ۹۹ مورد توجه شهرداری مشهد قرار دارد.

فرماندار در نشست شورای اداری مشهد:

کرونا نباید موجب غفلت نظام اداری از خدمت به مردم شود

حادثه روز

خط قرمــز فرمانده انتظامي مشــهد از 
دســتگیري دو جوان کــه در این روزهاي 
خطر شــیوع ویروس کرونا خانه مسکوني 
را به مرکز عرضه قلیان تبدیل کرده بودند، 

خبر داد. 
سرهنگ عباس صارمي ساداتي گفت: در پي 
کسب اطالعاتي مبني بر راه اندازي یک مرکز 
عرضه قلیان مخفی داخل خانه اي مسکوني 
و رفت وآمد جوانان به این محل، با توجه به 
تهدید شیوع ویروس کرونا و اهمیت حفظ 
سالمتی شهروندان، دســتورات الزم براي 

پیگیري سریع این موضوع صادر شد.

 شرارت در قلیان خانه زیرزمینی
مأموران  افــزود:  مشــهد  فرمانده انتظامي 
کالنتــري شــهید نــواب صفــوي پس از 
تحقیقات اولیه و شناســایي محل مذکور 
با هماهنگي مقام قضایي وارد عمل شــدند 
و خانه مســکوني را که مجهــز به دوربین 
مداربســته بــود در حالي کــه چند جوان 
مشغول استعمال قلیان بودند، مورد بازرسي 

قرار دادند.
سرهنگ صارمي خاطرنشان کرد: مأموران 
انتظامــي با حضور دادیــار مجتمع قضایي 

ناحیه 3 مشهد و دســتورات قضایي اقدام 
به دســتگیري دو متهم کردند، اما آن ها با 
شرارت در مقابل مردان قانون مقاومت نشان 
دادند و با شکســتن یک ظرف و پرتاب آن 
به سوي مأموران انتظامي، یکي از کارکنان 

پلیس را مصدوم کردند.

 دستگیری مالکان خانه ای که محل 
خطرآفرینی بود

این مقام انتظامی گفت: مأموران انتظامی با 
اقدام قاطعانه و جدي خود این دو جوان را 
دستگیر و در بازرسي از محل ۲۰ تنه قلیان 
و هشــت دســتگاه دوربین را کشف و دو 
دستگاه خودرو سواري متعلق به متهمان و 

دیگر وسایل را توقیف کردند.
سرهنگ صارمي ســاداتي با اشاره به اینکه 
مأمور فداکار نیروي انتظامي به علت صدمه 
وارده بالفاصله به مرکز درماني انتقال یافت 
و خوشبختانه حال جسمي او مساعد است، 
ادامه داد:  پلیس در کنار مدافعان ســالمت، 
با حضوري مقتدرانه، بــه وظایف قانوني و 
تکالیفي که برعهــده دارد عمل مي کند و 
اهمیت این نقش مهــم در برقراري نظم و 
امنیت و تأمین سالمتي جامعه در این روزها 

که با شــیوع ویروس کرونا، سالمتي مردم 
عزیز تهدید مي شود، از حساسیت بیشتري 

برخوردار است.
فرمانده انتظامي مشهد در پایان با خداقوت 
به تمام کارکنــان پلیس که در راه مقدس 
خدمت به مــردم و تأمین نظــم و امنیت 
شهروندان جان فشــاني مي کنند، گفت: از 
مردم عزیز و شهروندان قانون مدار نیز انتظار 
داریم همچون همیشه با خدمتگزاران خود 

در پلیس مشــهد همکاري الزم را داشــته 
باشــند. وي در پایان با اشاره به این مطلب 
 که پلیس مشــهد با افــرادي که بخواهند 
این گونه ســالمتي شــهروندان را به خطر 
بیندازند برخورد قانوني و قاطعانه مي کند، 
تأکید کــرد: از خانواده هاي عزیز نیز انتظار 
داریــم آگاهي هاي الزم را به فرزندان جوان 
خود بــراي خودداري از حضــور در مراکز 

شلوغ و  پرتردد ارائه دهند.

در پی یک اقدام مجرمانه، مأمور نیروي انتظامي مصدوم شد

دستگیری دو گرداننده مرکز عرضه قلیان 

 انجام بیش از 120هزار مورد 
سی تی اسکن برای تشخیص کرونا

علی پور: بیش از 1۲۰هزار سی تی اسکن توسط بخش خصوصی 
برای تشخیص بیماری کرونا انجام شده است.

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این 
 مطلب گفــت: بیش از 4هــزار آزمایش تشــخیصی به روش 
)پی .سی .آر( تشخیص سریع ملکولی  انجام شده است. چنان 
که هر روز بیش از4۰۰ مورد در آزمایشگاه های جهاددانشگاهی 
مشهد و واحد آزمایشگاهی بیمارستان امام حسین )ع( انجام شده 
است. همچنین در شهرستان های تربت حیدریه، گناباد و نیشابور 

آزمایشگاه هایی برای انجام این گونه آزمایش ها فعالیت می کنند.
 حمیدرضا رحیمی، متخصص پزشکی ملکولی در ادامه افزود: 
شیوه پالســمادرمانی نیز به عنوان طرح تحقیقاتی در دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد همانند دیگر مراکز دانشگاهی کشور در 
حال اجراست که در این طرح پنج بیمار به عنوان دریافت کننده 
پالسما تحت مراقبت و بررسی هستند. همچنین طرح تحقیقاتی 
ســلول درمانی متکی بر استفاده از ســلول های بنیادی در این 
مجموعه در حال اجراست. به این ترتیب پنج بیمار برای انجام 
این شیوه درمانی انتخاب شده اند که از چهار بیمار مورد پژوهش 

نتیجه این شیوه در سه بیمار مثبت است.
مدیر بهداشــت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
نیز اظهار کرد: از11 اسفند سال گذشته تا اول اردیبهشت سال 
جاری، 77۹هزار و 88 مورد بازرسی از فعالیت واحد های تولید 
و عرضه موادغذایی و مراکز پرتردد در مناطق زیرپوشــش این 
دانشــگاه صورت گرفته که از این تعــداد یک هزار و ۲34 واحد 
متخلف تعطیل شده اند. همچنین ۲هزار و 5۰۰ واحد نیز برای 
تعیین تکلیف به دادگاه معرفی شــده اند. در همین بازرسی ها 

۲3هزار و 858 کیلوگرم مواد  غذایی فاسد کشف و معدوم شد.
مهندس حسنی در ادامه گفت: استان خراسان رضوی رتبه سوم 
ثبت نام صنوف را در سامانه سالمت وزارت بهداشت پس از تهران 

و اصفهان به خود اختصاص داده است.



خبرخبر خبرخبر

 اجرای طرح مدرسه سازی 
»آجر به آجر« در گیالن

مدیــرکل  گیــالن: 
گیالن  مدارس  نوسازی 
با اشــاره به اجرای طرح 
مدرسه ســازی »آجر به 
آجــر« در گیالن گفت: 
طــرح »آجر بــه آجر« 
سند  تحقق  راستای  در 

تحول بنیادین و زیرنظام فضا و تجهیزات آموزشی اجرا خواهد 
شــد. وی تأکید می کند: هر کس بتوانــد به خرید یک آجر 
برای ساخت مدرســه هم کمک کند، اقدامی خیرخواهانه و 

خداپسندانه انجام داده است.
علی دقیق در جلســه تبیین و تشــریح طرح »آجر به آجر« 
اظهار کرد: این طرح به تازگی در ســازمان نوســازی مدارس 
کشور برنامه ریزی شده که باید با قوت هرچه تمام تر در استان 

ما نیز پیگیری و عملیاتی شود.

 مددجویان بهزیستی میبد
چشم انتظار کمک خیران 

اداره  رئیــس  یــزد: 
شهرستان  بهزیســتی 
 میبــد گفــت: چشــم

3 هزار خانوار مددجوی 
اداره بهزیستی شهرستان 
میبد بــه کمک خیران 
در ماه مبــارک رمضان 

دوخته شده است.
سید محسن فالح اظهار کرد: امسال امکان برپایی سفره های 
ضیافت افطاری در مســاجد مقدور نیست و با توجه به اینکه 
در شهرستان میبد بیش از ۱۵۰مسجد وجود دارد که در همه 
این مساجد 3۰ شب سفره های افطاری با نذورات مردمی برپا 
می شد، اداره بهزیســتی آماده دریافت این نذورات است که 
به صورت سبدهای حمایتی شــامل کاالهای اساسی مورد 
نیاز مددجویان و خانوارهای تحت پوشش آن ها دریافت و به 
مددجویــان خود تحویل دهد و یا بــه صورت بن خرید کاال 

توزیع کند.

 الیروبی منازل سیل زده شهداد کرمان 
توسط  بسیجیان
فرمانده ســپاه  کرمان: 
کرمان  استان  ثاراهلل)ع( 
گفت: برای ما اولویت در 
حوزه امدادرسانی تخلیه 
آب از منــازل، الیروبی 
و ضدعفونــی کردن بود 
با  دانشجویی  بسیج  که 

حضور نیروهای متخصص و چهار کارواش وارد منطقه شدند و 
شروع به تخلیه آب از منازل کردند و تاکنون ۱2۰ خانه کاماًل 

تخلیه، الیروبی و ضدعفونی شده است.
ســردار حسین معروفی در حاشیه بازدید از منطقه سیل زده 
شــهداد، اظهار کرد: بچه های سپاه، نواحی حضرت امیر)ع( و 
حضرت رســول)ص( ازجمله فرماندهان و نیروهای آن ها در 
منطقه ســیل زده حضور پیدا کردند و با هماهنگی مسئوالن 
اجرایی و پیگیری جلســه مدیریت بحــران در خود منطقه 

موضوعات را دنبال کردند.

 اهدای تلفن همراه هوشمند 
به دانش آموزان بی بضاعت بازرگان

آذربایجان غربی: مدیر آموزش و پــرورش ماکو از اهدای 
۴۵ دستگاه تلفن همراه هوشمند به دانش آموزان بی بضاعت 
بازرگان خبر داد. نادر بهرامی اظهار کرد: خیران نیک اندیش و 
سخاوتمند بازرگان در راستای یاری رساندن به امر آموزش در 
دوران شیوع بیماری کرونا در شهرستان و در راستای کمک 
به استمرار آموزش، تعداد ۴۵ دستگاه تلفن همراه هوشمند را 
به دانش آموزان بی بضاعت دبیرستان های بازرگان اهدا کردند.

وی ارزش این مســاعدت را یک میلیارد ریــال اعالم کرد و 
افزود: این اقدام خداپسندانه یک ابتکار جدید و مهم در عرصه 

آموزش و فرهنگ است.

 لپ تاپ مفقود شده 
۲۵ کارگر را اخراج کرد

اجرایی  دبیــر  مرکزی: 
و  ســاوه  کارگر  خانــه 
زرندیــه از اخــراج 2۵ 
از  یکــی  در  کارگــر 
شــرکت های تولیــدی 
شــهر صنعتی کاوه در 
شهرستان ساوه به بهانه 

مفقود شدن یک دستگاه لپ تاپ خبر داد.
داوود میرزایــی عنوان کرد: کارگران اخراجی شــرکت پارلو 
در مراجعــه به خانه کارگر مدعی شــدند که کارفرمای این 
واحد تولیدی با طرح ادعاهای واهی و پوچ دســت به اخراج 
دســته جمعی کارگران زده است. این بهانه مفقود شدن یک 
دستگاه لپ تاپ در فضای کارخانه است که گفته شده برای 
کنترل و پایش کارگران و محیط کاری مورد اســتفاده قرار 

می گرفته است.

 دستگیری عامل انتشار شایعه 
ورود مسافران کرونایی 

فارس: رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی و دستگیری 
عامل انتشار دهنده شایعه اخراج ایرانیان مبتال به ویروس کرونا 
و ورود این مسافران به یکی از شهرستان های استان خبر داد.

سرهنگ حشمت سلیمانی گفت: در پی شکایت تعداد زیادی 
 از شهروندان مبنی بر اینکه نام آن ها جزو بیماران کرونایی و 
پر خطری که وارد کشور شده اند در فضای مجازی منتشر و این 
موضوع موجب سلب آسایش و ناراحتی برای خود و خانواده 
آن ها شــده است، با بررسی دقیق تر مشخص شد که شکات 
همگی مسافران یکی از پروازهای ورودی به کشور بوده اند که 
 اســامی آن ها در فضای مجازی به عنوان بیماران کرونایی و 

پر خطر توسط شخصی ناشناس منتشر شده است.

 ملخ های صحرایی
 به ارزوئیه کرمان رسیدند

کـرمـــان: مــدیــر 
ی  ز ر و کشـــا د جـها
شهرستان ارزوئیه گفت: 
ملخ هــای صحرایــی - 
شهرســتان  به  دریایی 

ارزوئیه رسیدند.
تشریح  در  امیری  رضا 
جزئیات این خبر گفت: با توجه به مشــاهده دسته  های 
ملــخ صحرایی - دریایی در شهرســتان ارزوئیه و امکان 
طغیــان زودهنــگام این آفت و احتمال ایجاد خســارت 
به محصوالت کشــاورزی این شهرســتان، کشاورزان در 
صورت مشــاهده دســته  های ملخ صحرایی کارشناسان 
جهاد کشــاورزی را مطلع کنند تا هرچه سریع تر نسبت 
به کانون کوبی آن ســطح آلوده اقدام و از خســارت آن 

جلوگیری به عمل آید

 زنجان پیشرو در
 نسخه نویسی الکترونیکی 

مدیــرکل  زنجــان: 
بیمه ســالمت اســتان 
براســاس  زنجان گفت: 
برنامه ریزی هــا تــالش 
می شود طی سال جاری 
نسخه نویسی الکترونیکی 
در مطب هــای اســتان 
حداقل به ۹۰ درصد برسد و ۱۰ درصد باقیمانده نیز بر مبنای 

پروژه جدید انجام می گیرد.
دکتر خدیجه ابراهیم خانی با اشاره به روند اجرای نسخه نویسی 
الکترونیکی در اســتان افزود: برای نسخه نویسی الکترونیکی 
مطب های اســتان از زیرساخت های الزم برخوردار هستند و 
از این طریق می توانند نسبت به استحقاق سنجی بیمار نیز 

اقدام کنند.
وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی ها تا پایان تیر امســال کاربرد 
دفترچه های بیمه به حداقل کاهش خواهد یافت و این مهم 

امسال با جدیت بیشتری اعمال می شود.

 ضرب و شتم مأمور 
منابع طبیعی مریوان 

ســنندج: رئیس اداره 
مریوان  طبیعــی  منابع 
گفت: متخلفان و تخریب 
کنندگان جنگل های این 
شهرستان، حین تخریب 
اراضی ملــی به مأموران 
منابــع طبیعی حمله ور 
شــده و یکی از مأموران را مورد ضرب و شــتم قرار داده و به 

شدت مجروح کردند.
شــاهرخ محمودی اظهار کرد: مأموران پاسگاه ویژه منابع 
طبیعی برای کشــف تخریب، تصرف، قطع و زغال گیری 
از درختان جنگلی به روســتای گماره لنگ عزیمت کرده 
بودنــد.وی اضافه کرد: یــک گروه از تخریبگــران منابع 
طبیعی به محض مشــاهده مأموران با پوشــاندن صورت 
خود به آن ها حمله کرده و ســبب جراحت شــدید دست 

یکی از مأموران شدند. 

 مجرمان مالی غیرعمد 
چشم انتظار کمک خیران

زنجــان: رئیــس کل 
دادگستری استان زنجان 
جرایم  محکومان  گفت: 
مالی غیرعمد، در زنجان 
انتظار کمک های  چشم 
خیران بــرای رهایی از 

زندان هستند.
اســماعیل صادقی نیارکی با اشاره به اینکه جشن گلریزان 
امســال در ماه مبــارک رمضان به صــورت غیر حضوری 
و مجازی برگزار خواهد شــد، تصریح کرد: در ســال ۹۸ با 
کمک هــای مردم اســتان، خیران و برخی نهادها شــاهد 
افزایــش ۱۰۰ درصــدی این کمک ها در جشــن گلریزان 
بودیم و امسال به منظور شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت از 
اجتماع، جشن گلریزان در همه شهرستان ها و بخش ها به 

صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.

اردبیل: براساس آخرین آمار رسمی و اعالم  شده تعداد 
یک هزار و ۴۰۰ روستای اســتان اردبیل دارای ضریب 

محرومیت هستند.
گفتنی است تعداد ۱۹۴ روستای استان اردبیل در مناطق 
سخت گذر قرار گرفته اند که به خاطر شرایط خاص این 
مناطق مانند دوری از شــهر، شرایط جوی مثل سردی 
هوا و بارش سنگین برف و کوالک کمک رسانی و یا ارائه 
خدمات آموزشی در آن ها بسیاری مواقع غیرممکن است.

دانش آموزانی که تا دیروز در بســیاری از این روستاهای 
محروم در حســرت تأمین کاغــذ و دفتر بودند حال به 
دلیل آموزش مجازی باید دغدغه خرید بسته اینترنتی 
و تلویزیون داشته باشند غافل از اینکه در بسیاری از این 

روستاها رایانه و تلویزیون هیچ کاربردی ندارد! 
متأســفانه به دلیل ســخت گذر بودن و نبود امکانات، 
امواج اینترنتی و شــبکه های داخلی راهی برای رسیدن 
به این مناطق تاکنون پیدا نکرده اســت و دانش آموزان 
این مناطق دلخوشــی از وجود شبکه شاد برای جبران 

عقب ماندگی از درس ندارند.
اگر سری به روستاهای اوجغازسفلی، بلوکانلو یا روستاهای 
نولی بالغی، گرســن گروســن، کره ناب و اکبر کندی 
بزنید می توانیــد محرومیت های برجای  مانده در برخی 
روستاهای این استان از توابع خلخال یا مشگین شهر را از 

نزدیک مشاهده کنید.
درحالی که بسیاری از روستاها حتی سقفی به نام کالس 
درس بر باالی ســر دانش آموزان ندارند، حاال قرار است 

همین دانش آموزان سوار بر امواج اینترنت آموزش مجازی 
را فرا بگیرند!

محرومیت مشکل ساز 
مدیرکل آموزش وپرورش استان اردبیل در همین زمینه با 
قبول تلویحی مشکالت آموزشی در مناطق سخت گذر و 
محروم استان، اظهار می کند: محدودیت های آموزشی که 
مبتنی بر اینترنت و فضای مجازی است به ویژه در مناطق 

روستایی و محروم استان مشکل ساز شده است.
احمد ناصری می گوید: متأسفانه برخی مناطق از پوشش 
اینترنت و حتی فرکانس های تلویزیونی محروم هستند و 
یا فقر و محرومیت امکان استفاده از اینترنت و موبایل را 

برای آن ها ناممکن کرده است.
مدیرکل آموزش وپرورش استان اردبیل بیان می کند: این 
اداره کل برای پوشش برنامه های شبکه آموزشی شاد در 

برخی مناطق روستایی استان با مشکالتی روبه رو است.
وی اذعــان می کند: نبود پوشــش اینترنتی در مناطق 
ســخت گذر، باالبود هزینه اینترنــت و همچنین نبود 
امکان مالی در برخی از خانواده ها برای تهیه گوشی های 
هوشمند ازجمله مشکالتی است که آموزش وپرورش در 
پوشش حداکثری دانش آموزان اســتان با آن ها روبه رو 
اســت، بنابراین پیشــقدم شــدن خیران در این راستا 

می تواند کارساز باشد.

عشق خدمت
وی با اشــاره به مشکالت و محدودیت هایی ازاین دست 
در اســتان، می گوید: باوجوداینکه برخی از روســتاها از 
شبکه شــاد و یا برنامه های تلویزیونی محروم هستند، 
اما گزارش های رســیده حاکی از آن اســت که معلمان 
حاضر در این روستاها نســبت به اتمام دروس، جبران 
عقب ماندگی درسی و آموزش دانش آموزان به روش های 
مختلف و با رعایت توصیه های بهداشتی اقدام کردند تا 

هیچ دانش آموزی دچار عقب ماندگی در درس نشود. 
وی بیان می کند: در بیشــتر مدارس استان معلمان با 
بهره گیری از فضای مجازی اقدام به تدریس، رفع اشکال 
و تکلیــف دهی به دانش آمــوزان می کنند و در مناطق 
کمتر توسعه یافته، روستاهای دور و مناطق عشایری نیز 
معلمان با حضور خانه به خانه با رعایت نکات بهداشتی و 
با احساس مسئولیتی دوچندان به ادای وظیفه اجتماعی 

خود پرداخته و صحنه های زیبایی را رقم می زنند.

مراسم افتتاح دوباره تمدید شد

»تبریز- سهند«؛ اتوبان وعده ها!
تبریز: درحالی  که هر روز بر وسعت و جمعیت 
سهند افزوده می شود و دسترسی شهروندان و 
ساکنان آن به تبریز باید تسهیل و تسریع پیدا 
کند، اما متأسفانه بزرگراه تبریز- سهند هنوز 
پس از گذشت ۱۰ سال به پایان نرسیده است.

شهر سهند یکی از شهرهای جدید آذربایجان 
شرقی به شــمار می رود که در ناحیه شمال 
غربی شهرستان »اسکو« واقع  شده  و جمعیتی 

افزون بر ۸۰ هزار نفر دارد.
ســهند هجدهمین شــهر پرجمعیت استان 
به حســاب می آید و هدف از ساخت این شهر 
اسکان دادن سرریز جمعیت کالنشهر تبریز بود 

که با استقبال گسترده مردم نیز روبه رو شد.
کلنگ ســاخت بزرگراه تبریز- سهند در سال 
۱3۸۹ شمســی به زمین زده شد تا ساکنان 
شهر جدید ســهند که بخش عمده ای از آنان 
را ســرریز جمعیت کالنشــهر تبریز تشکیل 
می دهد، بتواننــد در کوتاه ترین زمان ممکن 
به تبریز دسترسی داشته باشند، اما این طرح 
مهم از آن زمان تاکنون هرسال وعده افتتاح در 
تابستان ســال آینده را تجربه کرده و هنوز به 

ثمر ننشسته است.
ناتمام ماندن پروژه ســاخت ایــن بزرگراه 2۴ 
کیلومتری مشکالت زیادی برای مردم تبریز، 
اسکو و شهر جدید سهند ایجاد کرده است که 
از مهم ترین آن ها می توان به طوالنی بودن جاده 
کنونی تبریز- سهند، افزایش حجم ترافیک در 
این مسیر، افزایش روزافزون تصادفات رانندگی 
در این محور مواصالتی و همچنین هزینه های 

تردد بین دو شهر تبریز و سهند اشاره کرد.

اعتراض استاندار
بزرگراه 2۴ کیلومتری تبریز- ســهند ازجمله 
طرح های راه ســازی حیاتی آذربایجان است 
که استاندار آذربایجان شرقی شخصاً وعده داد 
این مسیر تا پایان شهریور ۹۸ به بهره برداری 

می رسد.
متأسفانه آن قدر در خصوص افتتاح این بزرگراه 
وعده داده  شــده اســت که تأخیر در ساخت 
آن حتی صدای خود اســتاندار را هم درآورد 

و پورمحمدی سال گذشــته اعالم کرد »اگر 
احداث این مســیر به همین شکل پیش برود 

بــه مردم می گویــم که چه 
افرادی در مسیر این بزرگراه 

سنگ اندازی می کنند!«
آذربایجان شرقی  اســتاندار 
ســال گذشــته عنوان کرد: 
تأمیــن مالی این پــروژه از 
سوی وزارت راه و شهرسازی 
معطل  بهانه های سطحی  با 
 مانــده اســت و متأســفانه 
بخشــی از بدنه اجرایی راه و 
شهرسازی و مدیران استانی 
با حرکت  خوبــی  همراهی 
توسعه استان در این زمینه 

ندارند.
وی سال گذشته حتی تهدید 
کرد: بنــده به عنوان نماینده 

دولت باید به مردم اســتان گزارش دهم و اگر 
بزرگراه تبریز- ســهند در موعد مقرر به اتمام 
نرسد به مردم اعالم خواهم کرد که چه کسانی 

در برابر این مسئله مقاومت می کنند.
استاندار آذربایجان شرقی بابیان اینکه بزرگراه 
تبریز- ســهند، ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد، ابراز امیدواری کرد این مسیر حداکثر تا 
بهار سال ۹۹ زیر بار ترافیک برود.

گفتنــی اســت همزمان با 
فــرا رســیدن فصــل بهار 
پایان  بــه  پــروژه  این  هم 
اســتاندار  حاال  و  نرســید 
آذربایجان  شرقی علت عدم 
بهره برداری از پروژه تبریز- 
سهند را شــرایط اقلیمی و 
کرونایــی اعــالم می کند و 
 می افزاید: هر هفته از اتوبان 
تبریــز ـ ســهند بازدیــد 
داشــتیم و به صورت جدی 
پیگیر بودیم ولی با شــیوع 
ویــروس کرونــا ســرعت 
کارهــای اجرایی این پروژه 

کاهش یافت.

اتوبان وعده ها
سهند چند سالی اســت که تبدیل به اتوبان 
وعده های مسئوالن شده است. آخوندی وزیر 
سابق راه و شهرسازی اردیبهشت سال ۹3 در 
بازدید از شــهر جدید سهند، از تکمیل اتوبان 
تبریزـ سهند با مشارکت این شهر طی مدت 

یک  سال خبر داد.
پس  از آن نیز در ســال ۹۴ در نخســتین 
ســفر دکتر روحانی به آذربایجان شــرقی، 
رئیس جمهــور خبر از اتمام پــروژه آزادراه 
2۴ کیلومتری تبریز- ســهند تا پایان سال 

۹۵ داد.
اعتراض های مردمی به تکمیل نشــدن این 
بزرگــراه به قدری باال رفت کــه محمدرضا 
پورمحمــدی، اســتاندار آذربایجــان وعده 
بهره برداری از این بزرگراه را تا شهریور سال 

۹۸ داد ولی باز هم این وعده محقق نشد.

تمدید وعده افتتاح
در همین راســتا مدیرکل راه و شهرســازی 
آذربایجان  شــرقی در خصوص زمان به پایان 
رسیدن این پروژه، می گوید: تا پایان این فصل 
کاری یعنی خرداد ۹۹ این پروژه به بهره برداری 

می رسد.
ابوالقاســم ســلطانی بابیــان اینکــه پروژه 
ساخت بزرگراه تبریز- سهند جزو مهم ترین 
طرح های راه سازی استان است که به خاطر 
کرونا تعطیل نشد، ادامه می دهد: از نخستین 
روزهای هفته جاری شــاهد سرعت گرفتن 
احداث این بزرگراه هستیم و تالش می کنیم 
تا خرداد امسال شاهد افتتاح این طرح ملی 

باشیم.
وی افزود: بر اساس قرارداد منعقده، ۴۰ درصد 
ســهم هزینه ســاخت این بزرگراه بر عهده 
پیمانکار و ۶۰ درصد دیگر بر عهده وزارت راه و 

شهرسازی است.
وی بابیان اینکه این پروژه با جدیت در حال 
انجام اســت، ادامه داد: کارگران و نیروهای 
فعال در این پروژه باوجود شــیوع ویروس 
کرونا با رعایت مســائل بهداشــتی سرکار 
حاضر می شوند و برای اتمام پروژه در تالش 

هستند.
ســلطانی در خصــوص اخذ عــوارض از این 
بزرگراه، اظهار کرد: با توجه به سرمایه گذاری 
بخش خصوصــی بعد از افتتاح پــروژه تردد 

به شرط پرداخت عوارض خواهد بود.

ناتمام ماندن پروژه 
 ساخت بزرگراه 

۲۴ کیلومتری 
تبریز-سهند 

مشکالت بسیاری 
برای مردم تبریز، 
اسکو و شهر جدید 
سهند ایجاد کرده 

است
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