
 ابالغ پروتکل های بهداشتی 
در مراکز تعویض پالک 

 ۱۴۰ مورد  تغییرکاربری غیرمجاز 
تخریب شد

با اقدام قاطع جهاد کشاورزی مشهد یک مقام ارشد انتظامی اعالم کرد

رئیس پلیس راهور اســتان از اعــام  پروتکل های 
بهداشــتی در مراکز تعویض پاک و دفاتر خدمات 
خودرویی در استان خراسان رضوی خبر داد.سرهنگ 
حمیدرضا دهنوی در تشریح این خبر گفت: با توجه 
به کاهش ســطح انتشار این بیماری و برابر مطالبه  
شــهروندان مبنی بر استفاده از خدمات این مراکز، 

پس از بازدید دفاتر و مراکز ...

با تاش و پیگیری های نیروهای جهاد کشاورزی 
مشهد ۱۵۰هکتار زمین که به صورت غیرمجاز به 
باغ ویا و غیره تبدیل شــده بود و برخی در تصور 
سودجویی های کان از این اقدام بودند، قلع و قمع 
شد. امید طهماسبی زاده، معاون رئیس سازمان و 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد در تشریح 

اعمال قانون صورت گرفته...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 

به کارگیری کارگران سرگذر در پروژه های شهری
با ابتکاری ساده محقق شد

»کیسه های نذری« 
طرحی برای مشارکت 

همه مردم

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

در سازمان انتقال خون 
خراسان رضوی برگزار شد

رزمایش همدلی 
با مجاهدان 

سالمت
با هماهنگی های انجام شده با کانون های فرهنگی تبلیغی 
مشهدمقدس و سازمان تبلیغات اسامی استان در آستانه ماه 
مبارک رمضان و با توجه به انتشار ویروس کرونا، مدیران و 
اعضای شورای کانون های فرهنگی در یک حرکت هماهنگ 
جهــت اهدای خون خود به پایگاه اهدای خون امام رضا)ع( 
مراجعه و با اهدای خون خود به بیماران نیازمند به خون سالم 
کمک کردند .مدیرکل انتقال خون استان ضمن قدردانی از 
اهداکنندگان خون افزود: باید اهدای خون را به یک تکلیف 
اجتماعی تبدیل کنیم و شهروند مسئولیت پذیرباشیم. دکتر 
عبداللهــی ضمن دعوت از همه مردم مؤمن اســتان برای 
اهدای خون در ایام ماه مبــارک رمضان، اعام کرد: مردم 
خداجو و مؤمن از بیماران فراموش نکنند. همچنین مسئول 
کانون های فرهنگی تبلیغی استان نیز در ادامه گفت: تمام 
تاش این نیروها با تأسی از سیره  ائمه معصومین)ع( حفظ 

شأن و کرامت نیازمندان به خون ....

یک هفته پس از گزارش قدس در ستاد مقابله با کرونا مصوب شد

.......صفحه 2 

گزارش

 هاشم رسائی فر: بیشتر از دو مــاه است که کشور 
درگیر شیوع ویروس کرونا شده و این موضوع موجب 
شــده تا تمامی تعامات اجتماعی مردم و بالتبع آن 
زندگــی روزمره آن ها حالت عادی خود را از دســت 
بدهد. این اتفاق شــخصی ترین موارد زندگی مردم را 
نیز تحت تأثیر خود قرار داده و در بســیاری از موارد 
ســبب نگرانی آن ها شــده است. شــرایط در دوران 
قرنطینه و شــیوع کرونا به ســمت و سویی رفت که 
حضور مداوم در خانه، کم شدن فعالیت ها، خوابیدن 
زیاد و نیز در بعضــی از مواقع خوردن بیش از پیش 
مواد غذایــی و خوراکی ها درصد باالیی از مردم را در 
همین مدت کوتاه دو ماه دچار اضافه وزن کرده است. 
برای اثبات این موضوع نگاهی به اطراف خودمان که 
بیندازیم خیلی از دوســتان و آشنایان به این موضوع 
اذعان خواهند داشت که حداقل یکی دو کیلویی در 
همین دو ماه اخیر و در روزهای قرنطینه به وزنشان 

اضافه شده است.

 عوامل چاقی در زمان قرنطینه
شهروندی که تقریباً قد و قواره ای ورزشکاری دارد در 
پاسخ به این پرسش که آیا قرنطینه و حضور در خانه 
ســبب اضافه وزنش شده یا خیر، گفت: برای من که 
برنامه منظمی برای ورزش داشــتم این روزها خیلی 
سخت می گذرد راســتش را بخواهید با اینکه سعی 
می کردم ورزش های ســبک را حتــی در خانه انجام 
دهم اما باز هم این موضوع نتوانســته از اضافه شدن 
وزنم جلوگیری کند و حدود یک کیلو به وزنم افزوده 

شده است.
سعادت منش ادامه می دهد: البته من همیشه باشگاه 

مــی روم و برنامه تمرینی خوبی بــرای هر روزی که 
ورزش می کنم دارم اما تعطیلی باشــگاه ها به دلیل 
شیوع کرونا سبب شده تا نتوانم برنامه ورزشم را دقیق 
انجام دهم و کم تحرک تر شده ام به نظر این موضوع به 

افزایش وزنم انجامیده است.
جوانــی که به گفته خودش 23 ســال ســن دارد و 
دانشــجوی ترم آخر دانشگاه است در واکنش به این 
پرســش می گوید: من پیش از شیوع کرونا 72 کیلو 
وزنم بود به واســطه حضور در دانشــگاه و کاری که 
خارج از خانه داشتم مجبور بودم در طول روز تحرک 
زیادی داشته باشــم و به اصطاح سرم به کار خودم 
گرم بود و نمی فهمیدم چه زمانی روز تمام می شــود 
امــا کرونا که آمد همه برنامه هــا را به هم ریخت و 
کاً همه چیز تعطیل شد. این تعطیلی همه جا را فرا 
گرفت که هیچ جایی هم نمی توانستیم برویم. ماندن 
در خانه تنها راه بود؛ این در خانه ماندن و وقت زیادی 
که برای خوردن و خوابیدن داشتیم موجب شد تا در 
بی تحرکی محض اضافه وزن ســوغات حواشی کرونا 
برای من و بیشتر اعضای خانواده ام شود.وی می افزاید: 
چاق شــدن من خیلی برایم در این دو ماه محسوس 
بود تا جایی که وقتی به خودم آمدم دیدم نزدیک به 
چهار کیلــو وزن اضافه کردم اکنون حدود ۱۰ روزی 
می شود که فعالیتم در بیرون از خانه نسبت به زمان 
قرنطینه بیشتر شده که همین فعالیت اندک ضمن 
اینکه جلو افزایش وزن شدیدم را گرفته نزدیک به یک 
کیلو از همان اضافه را کاهش داده اســت. با همه این 
تفاسیر در حال حاضر 7۵ کیلو وزن دارم که سه کیلو 

با پیش از کرونا افزایش وزن برایم اتفاق افتاده است.
پاسخ خیلی از شــهروندان به موضوع اضافه وزن در 

دوران قرنطینه و در مدت دو ماه گذشــته مثبت بود. 
به گفته خیلی از آن ها حداقل یک کیلو در این مدت 
به وزنشــان اضافه شــده و در مواردی بیشتر از این. 
نقطه مشــترک همه اظهارنظرها کم تحرکی، خواب 
زیاد، خوردن بیش از زمان قرنطینه و نداشتن برنامه 
برای ورزش ســبک در خانه دلیل این اضافه وزن ها 
بوده است که در واقع این نمی تواند خبر خوبی باشد؛ 
چرا کــه برای کم کردن همیــن کیلوهای اضافی و 
حداقل رســیدن به وزن پیش از کرونا ابتدا باید جلو 
افزایش آن را گرفت و بعد با باال بردن سطح تحرک و 
انجام ورزش های مناسب خانه باید سختی های زیادی 
را متحمل شــویم که قطعاً کار آسانی نخواهد بود اما 

انجامش غیر ممکن نیست.

کاهش کیلوهای اضافی با ورزش برنامه ریزی شده
دکتر سیدعلی اکبر  هاشــمی جواهری به عنوان یک 
متخصص درمانگری ورزشی که در مباحث توانبخشی 
دارای تجربــه و دانش اســت در این زمینه به قدس 
گفت: قطعاً ورزش کردن و باال بردن ســطح تحرک 
بدنی آن هم با یک برنامه مدون می تواند کســانی را 
که دچار اضافــه وزن در روزهای قرنطینه و در مدت 
دو ماه شده اند از شرایطی که درگیرش شدند نجات 
دهد اما با توجه به اینکه در شرایطی هستیم که هنوز 
خطر شــیوع کرونا در شهر و کشــور ما وجود دارد و 
باشگاه ها و اماکن ورزشی نیز تعطیل هستند توصیه 
می شود تمرینات و ورزشی که قرار است انجام دهیم 
در ابتدا سبک باشد و به مرور زمان بر شدت و زمان آن 
افزوده شود.عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و 
علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد می افزاید: البته 

افرادی که بیماری زمینه ای مثل مشــکات قلبی و 
عروقی، دیابت، آرتروز و نظیر آن را دارند پیش از هر 
کاری باید با پزشک و متخصص خود مشورت کنند 
که با شروع یک فعالیت بدنی نسنجیده دچار مشکل 

بزرگ تری نشوند.
دکتر  هاشــمی جواهری تأکید کــرد: ریتم فعالیت 
ورزشــی که هر فرد برای خــودش در نظر می گیرد 
باید ریتمی آرام و آهســته باشــد و از گرم کردن با 
فعالیت های ســبک و کششی و دوهای نرم و آهسته 
شروع شود و در ادامه در روزهای بعد ریتم تمرینات 
تندتر شــود و البته با شیب مایم به سمت تمرینات 
قدرتی و استقامتی ادامه تمرینات انجام شود. در پایان 
هر مدت زمان ورزشی نیز نباید این نکته را فراموش 
کرد که فرد تمرینات ریکاوری را داشــته باشد و به 
اصطاح در اوج تمرین رها نشود، ریکاوری یا به قولی 
ســرد کردن بدن باید تا جایی انجام شود که ضربان 

قلب به زیر ۱۰۰ و تا حوالی 8۰ برسد.
وی توصیه ای نیز در خصــوص ورزش کردن در ماه 
مبارک رمضــان دارد و می گوید: با توجه به در پیش 
بودن ماه مبارک رمضان باید توجه داشت که ورزش 
باید زمانی انجام شــود که معده نه خیلی پر است و 
نه خالی. 3 تا ۵ ســاعت پــس از افطار بهترین زمان 
برای ورزش کردن در ماه مبارک رمضان است. نکته 
بعدی نیز که باید مد نظر داشــت این اســت که اگر 
کســی دچار اضافه وزن شده است خیلی نباید برای 
کاهش آن عجله کند فرصت ماه مبارک رمضان زمان 
خوبی برای کاستن از همین اضافه وزن است و همان 
طور که عنوان شد تمرینات از سبک شروع شود و با 

برنامه ریزی در اجرا و زمان بندی جلو برود.

»چاقی« سوغات کرونا برای مردم خراسان

طرح »کیسه نذری« یکی از پویش هایی است که با ابتکاری ساده 
همه مردم یک محله را به نیکوکاری دعوت کرده است.این روزها 
مســجد الغدیر واقع در خیام شمالی، طرح خوبی را تحت عنوان 
»کیســه نذری« شــروع کرده اند. در این طرح کیسه های نایلونی 

زیبایی تهیه شده است و به درب منازل ...
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نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی:
رسانه ها باید تحلیل های واقع بینانه 

داشته باشند
بجنورد - خبرنگار قدس: نماینــده ولی فقیه در 
خراسان شمالی گفت: رسانه ها باید مولد خبر باشند و به 
فرموده مقام معظم رهبری، در فضای مجازی پرقدرت 
و جهــادی در مقابله با جریان هــای انحرافی حضور 
داشته باشــند. آیت اهلل ابوالقاسم یعقوبی در نشست 
نقش رســانه ها در رزمایش مواسات که در ساختمان 
بسیج رســانه برگزار شد، اظهار کرد: بسیج رسانه باید 
در حوزه رخدادها، رخوت ها و رخنه های جامعه انقابی 
فعالیت کنند.وی با بیان اینکه رسانه ها باید تحلیل های 
واقع بینانه داشته باشند تا مانع از تحلیل انحرافانه دشمن 
شوند، افزود: به ویژه بســیج رسانه باید در این راه قدم 
بگذارد مثاً جهش تولید یک رخداد است که می توان 
در این بخش کارهای خوب و تحلیل های کاملی انجام 
داد.یعقوبی ادامه داد: رســانه ها بایــد رخدادهایی که 
ممکن است در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی نمود پیدا می کند را رصد کنند.وی 
افزود: نباید نسبت به رخدادها بی تفاوت بود و به سادگی 

از آن ها گذشت، بلکه باید آن ها را تحلیل کنیم.
امــام جمعه بجنورد در ادامــه همچنین یکی دیگر از 
وظایف رسانه ها را شناسایی انگیزه های جوانان و ارائه 
راهکار برای امیدواری آن ها نسبت به آینده عنوان کرد و 
گفت: رسانه موظف است انگیزه های جوانان را شناسایی 

کرده و به صورت میدانی برای آن ها راهکار پیدا کند.
در پایان این نشست که با حضور فرمانده سپاه خراسان 
شمالی برگزار شد، با قدردانی از زحمات مهدی اکرامی، 
محسن امیری به عنوان سرپرست سازمان بسیج رسانه 

خراسان شمالی معرفی شد.

بازگشایی برخی آموزشگاه های 
رانندگی خراسان رضوی به تعویق افتاد

قدس: رئیس پلیس راهور خراســان رضوی از تعویق 
بازگشایی برخی آموزشگاه های تعلیم رانندگی در استان 
خبر داد. ســرهنگ حمیدرضا دهنوی در تشریح این 
خبر گفت: بعضی از آموزشگاه های رانندگی از روز شنبه 
ششم اردیبهشت ماه، بازگشایی و از متقاضیان دریافت 
انواع گواهی نامه های رانندگی، نام نویسی به عمل خواهد 
آمد، امــا تعداد محدودی از آموزشــگاه های رانندگی 
بــه علت عدم آمادگــی و تهیه مقدمــات و ملزومات 
پروتکل های بهداشتی در بازدیدهای انجام شده توسط 
پلیس راهور، مجوز بازگشایی دریافت ننموده و فعاً تا 
بازدید مجدد و احــراز آمادگی کامل و رعایت تمامی 

پروتکل های بهداشتی، تعطیل خواهند بود.
متقاضیــان در زمان حضور در آموزشــگاه های تعلیم 
رانندگی، ملــزم به رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
استفاده از وسایل بهداشتی مانند ماسک و دستکش و 
همراه داشتن نوشت افزار مورد نیاز هستند.توصیه پلیس 
راهور به متقاضیان رعایت دستورات بهداشتی، پرهیز از 
هر گونه تجمع و رعایت طرح فاصله گذاری هوشــمند 

اجتماعی در آموزشگاه های تعلیم رانندگی است.

  توسط محققان قوچانی انجام شد
تولید ماده ضدعفوني کننده با سرعت 
عملکرد بسیار باال براي حذف »کرونا«

زهرایی: رئیس دانشگاه صنعتی قوچان خبر از تولید ماده 
ضدعفوني کننده دست و سطح با سرعت عملکرد بسیار باال 
براي حذف کامل ویروس کرونا خبر  داد.دکتر بهشتی در 
این خصوص گفت: تیم تحقیقاتي شــرکت نانوکاوشگران 
یکتاي توس )نانو کیت( زیر نظر دکتر طاهره روحاني، عضو 
هیئت علمي گروه مهندسي شیمي دانشگاه صنعتي قوچان 
با همکاري مرکز ویروس شناسي شهرک فناوري سامت 
دانشــگاه علوم پزشکي مشــهد مطالعات و آزمایش های 
گســترده اي را از زمان شیوع این بیماري آغاز کردند و در 
نهایت با تأییدیه هاي علمي از مراجع معتبر نظیر دانشگاه 
علوم پزشکي مشهد، موفق به ارائه محصولي ویژه جهت حذف 
کامل CORONA-VIRUS شدند.وی یادآور شد: عملکرد 
 C و هپاتیت B محصول تولید شده  روي ویروس هپاتیت
و حتي HIV در مدت زمان ۱۵ ثانیه به اثبات رسیده است.

دستگیری چهار  قاچاقچی توسط مرزبانان 
قدس: فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از کشف بیش 
از 4۵ کیلوگرم مواد افیونی توسط مرزبانان این استان 
خبر داد.ســردار جان نثار گفت: در راســتای برخورد 
قاطــع با قاچاقچیان مواد مخــدر و جلوگیری از ورود 
مواد افیونی به داخل کشــور، مرزبانان هنگ مرزی و 
مرزبانــی درجه یک تایباد، موفق شــدند بیش از 4۵ 
کیلوگرم مواد مخدر را کشــف نمایند.وی افزود: در دو 
عملیات مرزبانان خراسان رضوی با اشرافیت اطاعاتی 
و نیز رصد شبانه روزی تحرکات مرزی، موفق شدند 2۵ 
کیلو و ۵2۵ گرم تریاک و 2۱ کیلو  و2۰۰ گرم هروئین 
فشرده که در مجموع 46 کیلو و 72۵ گرم مواد افیونی 
است را در حوزه استحفاظی هنگ مرزی تایباد کشف 
کنند.ســردار جان نثار در ادامه با اشــاره به اشرافیت 
اطاعاتی مرزبانان اســتان عنوان کــرد: مرزبانان این 
فرماندهی در راستای این کشفیات موفق شدند چهار 
تن از عامان قاچاق این بای خانمان سوز را دستگیر 
و برای تشــکیل پرونده راهی مراجع ذی صاح کنند. 
همچنین از این قاچاقچیان یک دستگاه موتورسیکلت 

توقیف و تجهیزات فنی نیز کشف و ضبط شد.

 خسارت ۵/۲ میلیارد تومانی سیل 
به راه های جوین

جوین - خبرنگار قــدس: رئیــس اداره راهداری و 
حمل ونقل جاده ای شهرستان جوین گفت: بر اثر شدت 
بارندگی و جریان سیاب اواخر فروردین سال جاری، ۵/2 
میلیارد تومان به راه های این شهرستان خسارت وارد شد.

علی اصغر ســمیعی زاده افزود: در پی این سیاب ها، به 
بخشی از راه ها و ابنیه فنی شامل پل ها، آبنماها، بدنه راه ها 

و آسفالت  ها در شهرستان جوین خسارت وارد شد.
وی اظهار کرد: بیشــترین خسارت سیل، در جاده نقاب 
مرکز شهرســتان جوین، سه راهی رامشــین و راه های 
روستاهای برغمد، بیدخور و مسیر کارخانه اسید سیتریک 

بوده است.

خبرخبرخبرخبر

قدس: مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی گفت: 
با هدف آســودگی خاطر بیمه شدگان و بازنشستگان در 
دوران کرونا، تسهیات جدیدی برای آنان در نظر گرفته 

شده است. 
سیدمحســن نظام خیرآبادی اظهار کرد: در این راستا 
دفترچه درمانی بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد 
تبعی آنان که تا پایان بهمن ماه ٩8 دارای اعتبار بوده 
و استحقاق درمان داشــته اند صرف نظر از پرداخت یا 
عدم پرداخت حق بیمه تا پایان اردیبهشــت سال ٩٩ 

معتبر است.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی مشاغل جدیدی 
را برای برخورداری از مهلت پرداخت حق بیمه ســهم 
کارفرمایی تعیین کرده است که عبارتند از؛ کارفرمایان 
کتاب فروشی ها، انتشاراتی ها، مراکز توزیع کتاب و مدارس 

غیرانتفاعی که جزو بند ٩ رســته های شغلی زیان دیده 
اعام شده از ســوی دولت محسوب می شوند )مراکز و 
مجتمع های فرهنگی و آموزشــی( می توانند نسبت به 
ارسال لیســت حقوق و مزد ماهیانه مربوط به ماه های 
اسفند ٩8، فروردین و اردیبهشــت ٩٩ بدون پرداخت 
حق بیمه ســهم کارفرمایی )2۰درصد حق بیمه سهم 

کارفرمایی( اقدام کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراســان رضوی گفت: آنان 
می توانند بعد از اتمام دوره یاد شــده در تیر ماه ٩٩ در 
صورت عدم توانایی پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی 
ماه های یاد شده نسبت به پرداخت تدریجی و تا حداکثر 

پایان سال ٩٩ اقدام کنند.
نظام خیرآبــادی افزود: حق بیمه ســهم کارفرمایی 
ماه های اشــاره شــده در صورت ارسال صورت مزد و 

حقوق ماهیانه وفق مــاده 3٩ قانون تأمین اجتماعی 
)هر ماه تا آخرین روز ماه بعد( مشــمول جرایم تأخیر 

پرداخت نخواهد بود.
مدیرکل تامین اجتماعی خراســان رضوی گفت: تاریخ 
خاتمه کفالت مستمری بگیران بازمانده و افراد تبعی تحت 
پوشش مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی که 

دارای تاریــخ خاتمه کفالت اردیبهشــت و خرداد ٩٩ 
هستند به ترتیب تا یکم تیر و یکم مرداد امسال معتبر 
اســت و تا موعد مقرر مستمری بگیران در این خصوص 
نیازی به مراجعه به شعبه تأمین اجتماعی ندارند.نظام 
خیرآبادی افزود: بر این اساس، هیچ گونه پیامکی برای 
مراجعه به شعب تأمین اجتماعی برای بررسی وضعیت 

مستمری بگیران ارسال نمی شود.
وی اضافه کرد: همچنین خدمات مشاهده فیش حقوقی، 
حکم افزایش سالیانه، شماره حساب مستمری بگیران، 
صدور گواهی حقوق و کسر اقساط معوق از طریق سامانه 
خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی 
eservices.tamin.ir انجام می شود و مستمری بگیران 
می توانند بدون مراجعه به شعب از خدمات این سامانه 

استفاده کنند.

مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی خبر داد

تسهیالت جدید تأمین اجتماعی در دوران کرونا
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از سیل تا زلزله در کنار هم بوده ایم

رمضان؛ ماه اوج مهربانی و همدلی 
مهربانــی و همدلی را همیشــه دیدیم. کنار هــم بودن را 
بارها تجربه کردیم و تجربه انتقال حســی خوب را بی اندازه 
داشتیم و داریم. از داســتان غم انگیز سیل و زلزله هایی که 
هر از گاهی میهمان مردم گوشــه ای از کشــور می شوند تا 
همیــن یکی دو ماه اخیر کــه میهمانی ناخوانده از مرز دور 

وارد شد و به همه چیز ضربه زد...

چشم سومچشم سوم



یک هفته پس از گزارش قدس در ستاد مقابله با کرونا مصوب شد

به کارگیری کارگران سرگذر در پروژه های شهر ی
علی محمدزاده  با تصویب ستاد پیشگیری 
و مقابله با کرونا خراســان رضوی شــهرداری 
مشهد موظف به ساماندهی کارگران سرگذر 

و به کارگیری آن ها در پروژه های شهری شد.
یکشنبه هفته گذشــته و در گزارشی میدانی 
با عنوان »ســر گذر کرونای بیکاری« وضعیت 
حاکم بر زندگی کارگران سر گذر را به تصویر 
کشــیدیم که مهم ترین خواسته آن ها توجه 
متولیان به بحث معیشــت آن ها بود؛ چراکه 
بیکاری موجود در جامعه شرایط بد اقتصادی 
آن ها را تشدید می کند.بر همین اساس و طبق 
اخبار منتشر شده موضوع کارگران سرگذر در 
آخرین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا 
استان مطرح و تصمیماتی گرفته شده است که 
مهم ترین آن به کارگیری این دسته از کارگران 

در پروژه های مختلف شهرداری است.

   الزام همه حوزه های شهرداری برای 
به کارگیری کارگران سرگذر

معاون خدمات و محیط زیســت شــهرداری 
مشــهد نیز در این باره می گوید: تمام مناطق 
و حوزه های شــهرداری باید نیروی کارگری 
روزمزد خود را از بین کارگران سر گذر تأمین 
کنند.مهدی یعقوبی می افزاید: از سال گذشته 
ساماندهی کارگران ساختمانی به صورت جدی 
در دســتور کار حوزه معاونت خدمات شهری 
شهرداری قرار گرفت و مشاوری نیز برای این 

منظور به  کار گرفته شد.
مقرر شــد با هدف تکریم کارگران ســر گذر، 
هدایت و ســاماندهی کارگران در جایگاه هایی 
که شــهرداری در سطح شــهر ایجاد می کند 
عملیاتی شود و البته برای تحقق این مهم باید 
دستگاه های مرتبط هم به وظایف قانونی خود 

در این خصــوص عمل کنند.
معاون خدمات و محیط زیست 
شــهرداری مشــهد می گوید: 
در مرحلــه نخســت مطالعات 
طرح ســاماندهی کارگران سر 
گــذر، بانک اطالعاتــی کامل 
کارگران تهیه و از نظر تخصص 
دسته بندی می شوند و وظایف 
قانونــی تمامی دســتگاه های 
مرتبط استخراج شــده و قرار 
استانداری  محوریت  با  اســت 
و مدیران دســتگاه های مرتبط 
طرح ســاماندهی این کارگران 

بررسی و نهایی شود.

   4 جایگاه جدید استقرار کارگران سر گذر
یعقوبــی اظهار مــی دارد: با توجه به شــیوع 
ویــروس کرونا، در طرحــی ضربتی در هفته 

جاری چهار جایگاه جدید 
استقرار کارگران سر گذر 
با سازه سبک و با پراکنش 
شهر  ســطح  در  مناسب 
ایجاد می شــود. وی ادامه 
می دهــد: در ایــن طرح 
جایگاه های  بــه  کارگران 
شهرداری هدایت خواهند 
با زمان  شد و متناســب 
حضور کارگــر در جایگاه، 
نوبت دهــی می شــوند و 
شــهرداری، کارفرمایان و 
شهروندان می توانند نیروی 
کار مورد نیاز خود را از این 
محل ها تأمین کنند.البته برای رونق بخشیدن 
به این جایگاه ها به تمامی مناطق و حوزه های 
شهرداری ابالغ خواهد شد که موظف اند نیروی 
کارگری روزمزد خود را از این جایگاه ها تأمین 

کنند و هر روز از بین نیرو های نام نویسی شده 
که تا ســاعت ۱۰ صبح موفــق به پیدا کردن 
کار نمی شوند تعداد مورد نیاز برای پروژه های 
بزرگی نظیر کشف رود اعزام خواهند شد و این 
کار با گردش مناسب و برنامه ریزی شده انجام 
خواهد شــد تا در طول مــاه بتوانیم کارگران 

بیشتری را مشغول کنیم.
او می افزایــد: در ادامه اجرای طرح به تدریج با 
اقدام های کنترلی بیشتر و شناسایی کارگران 
تخصصی واقعــی برنامه های حمایتی دیگری 
هم با همکاری ســایر دســتگاه های مرتبط 
اجرایی خواهیم کرد که به تدریج اطالع رسانی 
خواهد شد.الزم به ذکر است که در چهلمین 
جلسه ســتاد پیشــگیری و مقابله با ویروس 
کرونا در خراســان رضوی با حضور استاندار، 
ساماندهی کارگرانی که در میادین سطح شهر 
و سر گذرها تجمع می کنند برعهده شهرداری 
گذاشته شده و افرادی که پس از ۱۰ صبح سر 

گذر باشند جمع آوری خواهند شد.
بر همین اســاس امیدواریم در مدت چند روز 
آینده شــاهد آغاز اجرای این مصوبه باشیم و 
روزانــه تعــداد قابل توجهی از این دســته از 
کارگران در پروژه های مختلف شــهرداری به 
کارگیری شــوند تا ضمن کاهش مشــکالت 
اقتصادی این قشر از جامعه زمینه حل مشکل 
قدیمی حضور کارگران در حاشــیه برخی از 
معابر شهر نیز مهیا شود؛ چراکه از چند سال 
پیش قرار بود ایستگاه های ساماندهی کارگران 
در چند نقطه از شــهر مشهد ایجاد شوند که 
پس از ساخت نخستین ایســتگاه، راه اندازی 
مابقی ایســتگاه ها بنا به دالیــل نامعلومی به 
تعویق افتاده است که امیدواریم با مصوبه اخیر 

عقب ماندگی های این حوزه هم جبران شود.

  از سیل تا زلزله در کنار هم بوده ایم
رمضان؛ ماه اوج مهربانی و همدلی 

هاشم رسائی فر: مهربانی و همدلی را همیشه دیدیم. کنار 
هم بودن را بارها تجربه کردیم و تجربه انتقال حسی خوب را 
بی اندازه داشتیم و داریم. از داستان غم انگیز سیل و زلزله هایی 
که هر از گاهی میهمان مردم گوشــه ای از کشور می شوند تا 
همین یکی دو ماه اخیر که میهمانی ناخوانده از مرز دور وارد 
شــد و به همه چیز ضربه زد. از اشــتغال و اقتصاد گرفته تا 
سالمتی مردم که خطرناک ترین  لطمه تا اینجاست. کووید۱9 
تقریباً همه کشورهای دنیا را فرا گرفته است. بخواهیم در مورد 
کرونا و اثراتش بگویم ساعت ها می شود درباره اش صحبت کرد 
امــا حضور این ویروس منحوس اتفاقاتی را بین مردم رقم زد 
که مهربانی، ایثار، همدلی و هزاران واژه دیگر برایمان تداعی 
شــد. از ایثار و از خودگذشــتگی مدافعان سالمت گرفته تا 
دور هم جمع شــدن های جهادی مردم خاطرات دوران دفاع 
مقدس را برای همه زنده کرد. کادر درمان اگر در خط مقدم 
مبارزه بودند عده زیادی با بسیج امکاناتی که داشتند به همان 
شکل و شمایل روزهای جنگ از پشت جبهه حمایت کردند 
از مدافعان سالمت و البته آن هایی که ظهور کرونا زندگیشان 

را مختل کرده بود. 
هر کس با هر توانی که داشــت حتی به قدر سهمی کوچک 
در فراهم آمدن بسته های حمایتی و معیشتی قدمی برداشت 
تا جایی که می شــد از هموطنان آسیب دیده از شیوع کرونا 
حمایت شود. کم نظیر یا بی نظیر پویش انسانی دنیا تا به اینجا 
لبخند را روی لبان خیلی از هموطنانی نشاند که کرونا منبع 
درآمدشان را تعطیل کرد یا حتی از کار بیکار شدند. هنوز که 
هنوز است اخبار خوشحال کننده ای هر روز منتشر می شود 
از همدلی مهربانانه مردم با یکدیگر. کرونا هنوز نرفته و معلوم 
نیست تا چه زمانی بین ما جاخوش کند پس باید این همدلی 
ادامه دار بماند. امروز نخستین روز از ماه مبارک رمضان است. 
ماه میهمانی خدا. کریمانه ترین ماه پروردگار. چه ماهی بهتر از 
رمضان مبارک برای اینکه انبوه همدلی و مهربانی هایی که این 
اواخر تجربه کردیم به اوج برسد. مطمئنیم که همین طور هم 
خواهد شد. سالیان گذشته که کرونایی نبود و مردم محدودیت 

نداشتند برای دور هم بودن. 
افطاری دادن ها، اجتماعات خانوادگی و نذری پختن ها آپشن 
خاص و جذاب ماه خدا بود، رســم و رسومی که سالیان سال 
اســت پابرجا مانده و میهمانی خدا را خاص تر کرده اســت. 
امســال اما کرونا مانع همه این مرســومات قبلی شده با این 
حال رمضان مبارک رسیده و شاید خیلی ها چشم به راه گل 
کردن بهار همدلی. ادامه همان طرح و نقشه دوران کرونا در 
این ماه به نظر بهترین اقدام است. تجمیع هزینه افطاری های 
هر ساله و نذر و نیازهایی که خیلی ها داشته اند و البته هدایت 
و برنامه ریزی آن به صورت بسته های معیشتی و حمایتی برای 
رسیدن به دست نیازمند آن اقدامی است که قطعاً خیران یک 
طرف آن هستند. این گونه که شود چه صدمه دیده ها از آسیب 
کرونا و چه نیازمندانی که باید حمایت شوند طعم مهربانی و 
همدلی را این بار در ماه میهمانی خدا بیشتر حس می کنند.

معاون آموزش و پرورش استان در گفت وگو با قدس: 
  نام نویسی کتاب های درسی

 تا ۱۵ اردیبهشت ادامه دارد 
وحید  آنالین-  قدس 
اکرمی: معاون توســعه 
پشــتیبانی  و  مدیریت 
پــرورش  و  آمــوزش 
خراســان رضوی گفت: 
کتاب های  نام نویســی 
درســی دانش آموزان از 

۲۴ فروردین شــروع شده و براســاس جداول زمانی طراحی 
شده والدین دانش آموزان می توانند از سه روش اقدام به تهیه 

کتاب های تحصیلی سال آینده فرزندانشان کنند.
علی ابری اول در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالین عنوان کرد: 
یکی از روش ها، نام نویسی اینترنتی است که تأکید و توصیه 
ما نیز انجام این روش است. دیگر روش موجود این است که 
والدین مبالغ ثبت نام را در اختیار مدیران مدارس قرار دهند تا 
آن ها اقدام کنند. همچنین می توانند مبالغ را به حساب مدرسه 
واریز و فیش واریزی را به صورت مجازی یا حضوری در اختیار 
مدیر مدرسه قرار دهند تا مدیر برای همه دانش آموزان اقدام 
به نام نویســی کند. وی اظهار کرد: بدیهی است که اولیا اگر 
به صورت اینترنتی اقدام به نام نویسی کتاب های درسی کنند 
هزینه کمتری را متقبل خواهند شــد. به این دلیل که وقتی 
اولیا به مدرسه مراجعه می کنند، هزینه بیمه از آن ها دریافت 
می شــود. همچنین برخی نشــریات مانند مجالت رشد که 
برای پیشرفت دانش آموزان منتشر می شود، به آن ها معرفی 
می شــود. در برخی از مدارس بعضی از اقدام های فوق برنامه 
برای آن ها تشریح می شود که بابت هر کدام که البته انتخاب 
آن ها به دلخواه است باید هزینه ای را بپردازند. وی اضافه کرد: 
در ایــن بین تعدادی از مدیــران از والدین می خواهند که با 
پرداخت مبالغی به صورت داوطلبانه و خداپسندانه، برخی از 
هزینه های مدرسه را مانند نقاشی، سیستم های گرمایشی و 
سرمایشی، مسائل بهداشتی و ضدعفونی کالس ها و... تقبل 
کنند. این کار اگر با رضایت قلبی والدین همراه باشد بالمانع 
است اما اگر اجباری در آن باشد مدیر مدرسه مرتکب تخلف 

شده و با او برخورد قانونی خواهد شد. 
معاون توســعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان 
خاطرنشــان کرد: دو پایگاه اینترنتی برای سفارش کتاب های 
درسی به نشانی irtextbook.com و irtextbook.ir در نظر 
گرفته شده است. اولیا برای نام نویسی به صورت مجازی باید به 
یکی از این دو پایگاه مراجعه کنند. در این پایگاه ها جداول مورد 
نیاز به خوبی طراحی شده و فرایند نام نویسی مشخص است. 

 آیت اهلل علم الهدی در رزمایش
 کمک مؤمنانه استان خراسان رضوی:  

  حرکت »قرارگاه مواسات « 
باید تداوم داشته باشد

قدس: این روزها رزمایش 
کمک مومنانه و مواسات 
در  کشــور  سراســر  در 
حــال برگزاریســت . در 
به  نیز  خراســان رضوی 
مواســات  قرارگاه  همت 
پنج شنبه گذشــته  وبا 
حضورآیت اهلل علم الهدی  امام جمعه مشــهد، فرمانده ســپاه 
استان وشهردار مشهد برگزار شد.نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی گفت: »قرارگاه مواسات خراسان رضوی« باید پناهگاهی 
برای اقشــار آسیب پذیر باشــد و این حرکت باید تداوم داشته 
باشد. آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در رزمایش کمک مؤمنانه و 
مواسات در مجتمع فرهنگی آیه های مشهد اظهار کرد: برحسب 
دستورات مقام معظم رهبری که برگرفته از القائات خاص وجود 
بقیه اهلل)عج( است که امر به اجرای یک برنامه منظم و متشکل 
مواســات و همدلی در این موقعیت فرمودند، اقداماتی صورت 
گرفت؛ در نتیجه اجرای این برنامه به اقشار آسیب پذیر باید کمک 

و مساعدتی صورت گیرد. 
وی افزود: اگر درست تأمل کنیم این مسئله یک نتیجه فرعی است 
اما فرمانی که از سوی مقام معظم رهبری صادر شد رهنمودهای 
حکیمانه ای داشت.نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: 
در این طرح در کنار مساعدتی که تحت عنوان رزمایش صورت 
می گیرد ایجاد و پیدایش یک قرارگاه در هر اســتان و سراســر 
کشور است. این قرارگاه مجموعه حرکات مردمی و مشارکت های 
خالصانه مردمی و تشــکل ها را دنبال و هدایت می کند. آیت اهلل 
علم الهدی تصریح کرد: این جریان، جریانی مستمر است و این 
قرارگاه باید یک پناهگاه برای عموم اقشار آسیب پذیر باشد آن 
هم در این موقعیتی که جریان اقتصادی کشور و تأمین معیشت 
در قشــر زحمتکش دچار مشکل شده است و این ها نسبت به 
معیشــت خود نگران نباشند و دغدغه نداشته باشند. وی ادامه 
داد: قرارگاه مواسات باید بتواند اقشار آسیب پذیر و خانواده های 
آسیب پذیر را شناســایی کند و این حرکت در یک زمان کوتاه 
صورت گرفت و تا به امروز حدود ۱۰9 هزار خانواده آسیب پذیر از 
این حمایت ها برخوردار شده اند و ان شاءاهلل این مسئله ادامه دارد 
و ائمه جماعات شهرستان ها نیز پای کار هستند تا این شناسایی 
ادامه پیدا کند. این رزمایش باید با هر نوع فقر و فالکت مبارزه 

کند و این قرارگاه باید پایدار باشد. 
فرمانده ســپاه امام رضا)ع( هم در این مراسم گفت: تا پایان ماه 
رمضان ۲۸۰ هزار بسته معیشتی در خراسان رضوی توزیع می شود. 
سردار نظری اظهار کرد: پس از ماه رمضان بنا به شرایط مرحله 
سوم هم شروع خواهد شد. مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد 
خراسان رضوی هم در این مراسم گفت: قرارگاه مواسات خراسان 
رضوی تا پایان کرونا در کنار محرومان اســت. حجت االســالم 
حمیدرضا مهدوی ارفع افزود: در مرحله اول رزمایش ۲۳۰ هزار 
بسته معیشتی در گروه های جهادی و مسجدی توزیع می شود؛ 
تعــداد یک میلیون غذای گرم توســط قرارگاه با همت کمیته 
امداد توزیع می شــود و ۳۵ هزار بسته بهداشتی نیز با استفاده 
از ظرفیت مردمی در میان مردم محروم استان توزیع می شود.

   پذیرش دو اثر از عکاس روزنامه قدس 
در مسابقات رومانی و یونان

قــدس: دو عکــس از 
سیدحمید  عکاسی  آثار 
هاشــمی، نویســنده و 
عکاس خبــری روزنامه 
پایــگاه خبری  قدس و 
قدس آنالین در مسابقات 
عکاســی  بین المللــی 
کشورهای رومانی و یونان مورد پذیرش و در قاب نمایشگاه قرار 
گرفت.آثار نوشتاری و عکاسی این هنرمند ایرانی پیش از این 
در بسیاری از مسابقات و جشنواره های مطبوعات ایران و خارج 

از کشور موفق به کسب مقام یا پذیرش اثر قرار گرفته است.

  سخنگوی ستاد پیشگیری 
و مقابله با ویروس کرونا خراسان رضوی:

   هرگز نمی گویم که استان و مشهد
 از وضعیت قرمز خارج شده است

یکمین  چهل  و  قدس: 
پیشگیری  ستاد  جلسه 
و مقابلــه بــا ویــروس 
رضوی  خراســان  کرونا 
با حضــور اســتاندار و 
اعضای ستاد برگزار شد 
استان  آخرین شرایط  و 
مورد ارزیابی قرار گرفت. سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله 
با ویروس کرونا اســتان در حاشــیه این جلسه اظهار کرد: از 
مدیران دستگاه های اجرایی درخواست می شود، فقط داخل 
محیط اداره را برای رعایت موازین بهداشتی مهم نشمارند و از 

تجمع افراد در ورودی های اداره هم جلوگیری کنند.
دکتــر بحرینی با اشــاره به تجمع مــردم در برخی از دفاتر 
پیشــخوان تصریح کرد: در جلسه ستاد مقابله با کرونا مقرر 
شد مأموران مراکز بهداشت ضمن بازدید سرزده از این دفاتر، 
تذکرهای الزم را ارائه دهند و در ۲۴ ساعت اگر نسبت به رفع 
این ازدحام اقدامی صورت نگرفت، نسبت به پلمب آن ها اقدام 
شود.بحرینی با اشاره به آخرین وضعیت خراسان رضوی افزود: 
من هرگز نمی گویم که استان خراسان رضوی و شهر مشهد از 
وضعیت قرمز خارج شده است، زمانی این حرف را می زنم که 
بیمار کرونایی در مشهد نداشته باشیم، تا روزی که یک بیمار 
کرونایی در مشــهد وجود داشته باشد، وضعیت قرمز است و 

باید انتظار وقوع فاجعه را داشت.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه باید برای 
بدترین شرایط آماده باشیم، تأکید کرد: من وضعیت مشهد 
را با وجود آمارها و تحلیل هایی که دانشمندان اپیدمیولوژیمی 
می کنند، سبز اعالم نمی کنم و معتقد هستم مردم تا روزی که 
تکلیف این ویروس به لحاظ واکسن و درمان مشخص شود، 
باید وضعیت را قرمز بدانند و موازین بهداشتی را رعایت کنند.

ســرور  هادیان    طرح »کیســه نــذری« یکی از 
پویش هایی است که با ابتکاری ساده همه مردم یک محله 

را به نیکوکاری دعوت کرده است.
این روزها مسجد الغدیر واقع در خیام شمالی، طرح خوبی 
را تحت عنوان »کیسه  نذری« شروع کرده اند. در این طرح 
کیسه های نایلونی زیبایی تهیه شده است و به درب منازل 
محله خودشان می برند و به همراه ماسک و بسته تبرکی 
امام رضا)ع( از اهالی محله درخواست می کنند تا در صورت 
تمایل برای نذر سالمت خودشان داخل این کیسه ها را از 
برنج یا حبوبات و... پر کنند و به بچه های مسجد تحویل 
دهند.امام جماعت این مسجد در گفت وگو با خبرنگار ما 
می گوید: با اجرای این طرح در  چهار شــب حدود ۲ تن 
برنج و حبوبات و ســایر اقالم ماننــد ماکارونی، رب، مواد 
شوینده و بهداشتی و... جمع آوری شده است که این کار 

نشان از مشارکت حداکثری اهالی محله دارد.
حجت االســالم داوود رنگ آمیز طوسی می افزاید: از سال 
۸۵ که به همت مردم شریف شهرک پردیس بولوار خیام 
شــمالی و به صورت خودجوش بنای مســجد و مجتمع 
فرهنگی الغدیر گذاشته شد، سال های متمادی است که 

منشأ برکات و امور خیر بوده است.

 طرح هم سفره و هم لقمه
وی خاطرنشان می ســازد: این مسجد جزو مساجد فعال 
و پیشــرو در منطقه ۲ امور مساجد است که طرح »کیسه 
نذری« برگرفته از ایده ای اســت که از قبل تجربه آن را به 
گونه ای دیگر داشــتیم.وی با اشاره به اینکه طرح هم لقمه 
یا هم ســفره طرحی است که پیشتر تجربه شایسته ای را 
برایمان به ارمغان آورده بود، بیان می دارد: در این طرح بین 
نمازگزاران ظرف های یکبار مصرف در چهارشنبه شب ها 
توزیع می شد و روز ظهر پنجشنبه خانواده ها در کنار غذای 
خودشان به تعداد ظرفی که برده بودند، غذای اضافی پخت 
می کردند و برای خانواده های نیازمند در شــب جمعه به 
مسجد تحویل می دادند. برای مثال گاهی ۲۰۰ پرس غذا 
جمع آوری و بین نیازمندان با طرح هم ســفره یا هم لقمه 

توزیع می شود.امام جماعت مسجد الغدیر تصریح می کند: 
در مباحث خیریه متداول است که به سمت بانی هایی بروند 
اگرچه در امور خیر همیشه بانیان خوب و بزرگی هستند که 
با اهدای مبالغ هنگفتی کارها را پیش می برند اما ما به این 
نتیجه رسیدیم که سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم یک 
گنج بسیار بزرگ است و به نظر من مراکز و مجموعه های 
فرهنگی و دینی ما گاه از این بضاعت غافلند و فقط به دنبال 
کسانی می گردند که پشتیبان برنامه های مذهبی باشند. 
وی بیان می دارد: وقتی ما کار را به خود مردم بســپاریم، 
برکات بسیار زیادی به همراه خواهد داشت. برای مثال در 
طرح هم سفره اگر بنا باشد تعداد زیادی غذا بین خانواده ها 
و محرومان حاشــیه شهر توزیع شود و یک نفر این کار را 
بخواهد انجام دهد در حجم وسیع خرید مواد غذایی و طبخ 
آن  کار سخت و زمان گیری است اما با این طرح، چند صد 
پرس غذا در یک مدت زمان کوتاه طبخ شده و به سادگی 

و آسانی بین تعداد زیادی توزیع می شود.
حجت االســالم رنگ آمیز طوسی تأکید می کند: در بحث 
رزمایش مواســات که مقام معظم رهبری فرمودند ما هم 
دقیقاً همیــن کار را انجام می دهیم؛ پیش مردم رفتیم و 
کیسه های کوچکی تهیه کردیم، کیسه های پارچه ای به 
همراه نبات تبرک حرم رضوی، اســپند متبرک، ماسک 
بهداشتی را درب منزل مردم می دهیم و از آن ها درخواست 
می کنیم برای ماه مبارک رمضان، در جمع آوری آذوقه و 

مواد غذایی ما را همراهی کنند و به مسجد تحویل دهند.

 حفظ کرامت انسانی
امام جماعت مسجد الغدیر اظهار می دارد: معنای مواسات 
یعنی از آنچه متعلق به خودمان است و آن را دوست داریم، 
ببخشیم و انفاق کنیم و در بحث کیسه نذری وقتی کیسه ها 
را به خانه مردم می بریم، آن ها از همان برنجی که خودشان 
مصرف می کنند یا حبوبات و سایر اقالم را اهدا می کنند و 

این طرح می تواند مصداق کاملی برای مواسات باشد.

 نذر سالمت 
وی درباره شــیوع بیمــاری کرونا و بحث نذر ســالمت 
می گویــد: یکی دیگــر از مباحثی که ایــن روز ها وجود 
دارد، بحث شــیوع ویروس کروناســت و یکی از ابزارهای 
مهم معنوی برای حفظ سالمتی و همچنین توصیه های 
موکدی که در دین ما وجود دارد، نذر برای سالمتی است 
و این در حالی اســت که نذر همیشه به معنای نذرهای 
بزرگ نیست و هر کسی در حد توان خویش می تواند در 
نذر سهیم باشد و در بحث کیسه نذری بخشی از هدفمان، 
آموزش سهل کردن مسئله نذر است که در کنار آموزش 
انفاق و روحیه انفاق به مردم یادآور شویم که مشارکت های 
مردمی هرچند قطره هایی اندک باشند، می توانند در کنار 

هم این قطره ها به دریایی مبدل شوند.

با ابتکاری ساده محقق شد

»کیسه های نذری« طرحی برای مشارکت همه مردم

با توجه به شیوع 
ویروس کرونا، در 

طرحی ضربتی در هفته 
جاری چهار جایگاه 

جدید استقرار کارگران 
سر گذر با سازه سبک 

و با پراکنش مناسب 
در سطح شهر ایجاد 

می شود
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تخم مرغ

زومشهری

تعریض پل پرتوی در مسیر برگشت تا تیر ماه 
قدس: معاون عمــران، حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری مشهد از 
ساخت دوربرگردان غیرهمسطح 
شهید برونســی با اعتبار حدود 
۲۱ میلیــارد تومــان در ســال 
99 خبــر داد. خلیل اهلل کاظمی 
در این خصوص گفــت: یکی از 
چالش هایی که بــا آن در حوزه 
ترافیک روبه رو هستیم، مشکالت 

ترافیکی در انتهای بولوار وکیل آباد و پل پرتوی به ویژه در ایام تعطیل است که گالیه بسیاری 
از شــهروندان را در پی داشته است. وی افزود: بر این اساس طرح ساماندهی و تعریض پل 
پرتوی و انتهای بولوار وکیل آباد در دســتور کار قرار گرفت و در فاز اول مســیر رفت بولوار 
وکیل آباد و پل پرتوی به ســمت طرقبه شــاندیز تعریض و روزهای پایانی سال 9۸ زیر بار 
ترافیکی قرار گرفت. معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد اضافه کرد: در 
ادامه نیز عملیات اجرایی فاز دوم طرح و تعریض پل پرتوی در مسیر برگشت از طرقبه شاندیز 
به سمت بولوار وکیل آباد از ۱۵ فروردین 99 و با اعتباری حدود ۴ میلیارد تومان آغاز شده 
است که بر اساس زمان بندی انجام شده در تیرماه زیر بار ترافیکی قرار خواهد گرفت. کاظمی 
با بیان اینکه برای کامل شــدن طرح و کاهش بار ترافیکی مسیر برگشت بولوار وکیل آباد 
نیازمند ســاخت دوربرگردانی غیرهمسطح در بولوار شهید برونسی هستیم، اظهار کرد: بر 
این اساس امسال و در فاز سوم ساماندهی ترافیک بولوار وکیل آباد دوربرگردانی برای هدایت 
بخشی از ترافیک این بولوار به بزرگراه شهید برونسی در این بولوار ساخته خواهد شد. معاون 
عمران، حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشهد تصریح کرد: بر پایه برنامه ریزی های انجام 
شده دوربرگردان شهید برونسی در مدت هشت ماه و با هزینه ای حدود ۲۱ میلیارد تومان 
اجرا می شود. وی گفت: همچنین در فاز چهارم و برای تکمیل طرح نیز به دنبال آن هستیم 

تا تقاطع غیرهمسطح مشهد، شاندیز، طرقبه را در انتهای بولوار وکیل آباد احداث کنیم.

جاده روستای گرماسی صالح آباد از میان دیمه زارها می گذرد!
صاحبي: روســتای گرماسی از 
توابع بخش جنت آباد شهرستان 
صالح آباد یکــی از محروم ترین 
روستاهای مرزی این شهرستان 
اســت در حالی که ۴۰ خانوار و 

۱۴۰ نفر جمعیت دارد. 
رئیس شورای اسالمی روستای 
گرماســی بخــش جنت آبــاد 
صالح آبــاد با بیان این مطلب به 

خبرنگار ما گفت: محور ارتباطی روستای ما تا مرکز بخش جنت آباد دو مسیر دارد؛ یکی 
۳ کیلومتر و دیگری ۶ کیلومتر تا مرکز بخش فاصله داشته و معموالً مردم راه کوتاه تر و 
کمتر را انتخاب می کنند که متأسفانه این راه میانبر از میان زمین های کشاورزان جنت آباد 
می گذرد.نورمحمد رضوانی افزود: هر ساله با آغاز فصل کشت و کار و دیمه کاری، مالکان، 
جاده روستا را با تراکتور خراب کرده و شخم می زنند و با وجود پیگیری های مکرر شورا 
و دهیاری تا حاال به نتیجه مثبت نرســیده ایم و مردم مجبورند پیاده یا ســواره از میان 

شیارهای گاوآهن و دیسک و پنجه غازی عبور کنند. 
وی خاطرنشــان کرد: چند بار به بخشدار وقت صالح آباد و بخشداره فعلی جنت آباد نامه 
داده  و از این موضوع گالیه کرده ایم اما تاکنون خبری نشده است. رئیس شورای اسالمی 
روســتای گرماسی اضافه کرد: عالوه بر این روستای ما از کمبود آب آشامیدنی هم رنج 
می برد، گرچه روستا لوله کشی است و منبع آب داریم اما با تانکر سیار آبرسانی می  شود. 
رضوانی افزود: روســتا از داشتن خانه بهداشت هم محروم اســت و مدرسه هم ندارد و 
دانش آموزان در یک کانکس درس می خوانند. وی تأکید کرد: متأسفانه وضعیت امکانات 
و خدمات رسانی دولت در این روستا در حد صفر است و به همین سبب جوان های این 
روستا، هر ساله از این روســتا به شهرهای بزرگ و همجوار مهاجرت می کنند بنابراین 

ایجاب می کند مسئوالن در این خصوص چاره اندیشی کنند.



خبر

خط قرمز: رئیس پلیس راهور اســتان از اعالم  پروتکل های 
بهداشتی در مراکز تعویض پالک و دفاتر خدمات خودرویی در 

استان خراسان رضوی خبر داد.
سرهنگ حمیدرضا دهنوی در تشریح این خبر گفت: با توجه 
به کاهش سطح انتشار این بیماری و برابر مطالبه  شهروندان 
مبنی بر اســتفاده از خدمات این مراکز، پس از بازدید دفاتر 
و مراکز تعویض پالک در سراســر استان و ابالغ  پروتکل های 
بهداشتی به این مراکز و هماهنگی با پلیس راهور ناجا، براساس 
مجوز صادر شده از امروز شنبه ششم اردیبهشت ماه، این  مراکز 

در مشهد و سراسر استان خراسان رضوی بازگشایی می شوند.
وی  گفت: در راســتای سیاســت های بهداشتی، مراقبتی و 
فاصله گذاری های الزم برای کاهش و پیشــگیری از شــیوع 
ویروس کرونا، مراجعان محترم برای دریافت ارائه خدمات باید 

پروتکل های بهداشتی و موارد ذیل را رعایت نمایند:
1. ارائه خدمات در این مراکز فقط به صورت زوج و فرد خواهد 
بود و بــه خودروهای دارای پالک فــرد در روزهای فرد و به 

خودروهــای دارای پالک زوج در روزهــای زوج ارائه خدمات 
خواهیم داد.

2.مراجعه کنندگان محترم در زمان مراجعه و انجام امور مربوط  
صبر و شــکیبایی الزم را داشته باشــند و اگر ضرورتی برای 
تعویض پالک خودرو ندارند می توانند هفته های آینده به مراکز 

تعویض پالک مراجعه نمایند.

3.کلیه مراجعان گرامی موظف به استفاده از وسایل بهداشتی 
مانند ماسک ودستکش هستند.

4. بــرای رعایت طــرح فاصله گذاری هوشــمند اجتماعی و 
جلوگیری از تجمع مراجعان عزیز مقابل باجه های ارائه خدمات، 
با فاصله یک متری خط کشی و فاصله گذاری شده و مراجعان 
ملزم به رعایت فاصله مناسب از همدیگر هستند و فقط خریدار 
و فروشــنده مجازند وارد مراکز تعویض پالک و دفاتر خدمات 

خودرویی شوند.
5.مراجعه کنندگان محترم در هنگام مراجعه به مراکز تعویض 
پــالک و دفاتر خدمات  خودرویی، ملزم به همراه داشــتن و 

استفاده از نوشت افزار)مانند خودکار و...( موردنیاز هستند.
6.شهروندانی که مهلت اعتبار وکالت نامه آن ها به اتمام رسیده 

باید نسبت به تمدید اعتبار وکالت نامه ها اقدام کنند.
رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی 
در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، مورد تأکید این 

پلیس است.

یک مقام ارشد انتظامی اعالم کرد

ابالغ پروتکل های بهداشتی در مراکز تعویض پالک

نوعدوستی

قدس: با هماهنگی های انجام شده با کانون های فرهنگی تبلیغی 
مشهدمقدس و ســازمان تبلیغات اسالمی استان در آستانه ماه 
مبارک رمضان و با توجه به انتشار ویروس کرونا، مدیران و اعضای 
شورای کانون های فرهنگی در یک حرکت هماهنگ جهت اهدای 
خــون خود به پایگاه اهدای خون امام رضا)ع( مراجعه و با اهدای 

خون خود به بیماران نیازمند به خون سالم کمک کردند .
مدیرکل انتقال خون استان ضمن قدردانی از اهداکنندگان خون 
افزود: باید اهدای خون را به یک تکلیف اجتماعی تبدیل کنیم و 
شهروند مسئولیت پذیرباشیم. دکتر عبداللهی ضمن دعوت از همه 
مردم مؤمن استان برای اهدای خون در ایام ماه مبارک رمضان، 

اعالم کرد: مردم خداجو و مؤمن از بیماران فراموش نکنند. 
همچنین مسئول کانون های فرهنگی تبلیغی استان نیز در ادامه 
گفت: تمام تالش این نیروها با تأسی از سیره  ائمه معصومین)ع( 
حفظ شــأن و کرامت نیازمندان به خــون و فرآورده های خونی 

اســت و همه عوامل دقت الزم را در این امر خواهند داشــت که 
البته  گزارش چنین اقداماتی  با هدف تشویق سایر افراد جامعه و 

کارکنان به این امر خیر و خداپسندانه است.
علما اذعان کرد: در کنار مردم عزیز به خصوص بیماران و نیازمندان 
به خون و فرآورده های خونی جامعه هستیم و تمام تالش خود را 

برای کمک و همکاری با آن ها به کار خواهیم بست.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی نیز با حضور در این رزمایش ضمن 
خداقوت به کارکنان انتقال خون استان با دکتر عبداللهی دیدار و 

اعالم کرد آماده همکاری بیشتر با این سازمان عام المنفعه است .

 اهدای خون استادیاران صالحین و جمعی از طالب حوزه 
خبر دیگری حاکی است، آقایان سررشته استادیار نمونه کشور ، 
حجت االسالم نظافت و دکتر حدادیان به همراه تعدادی از مبلغین 
و استادان حوزه در یک اقدام خودجوش و خداپسندانه با مراجعه 

به پایگاه اهدای خون امام رضا )ع( در این شــرایط انتشار ویروس 
کرونایی و در آستانه ماه مبارک رمضان، خون خود را به بیماران 

نیازمند به خون و فرآورده های خونی اهدا کردند.
حجت االسالم نظافت، استادیار صالحین استان خراسان و مؤسس 
مدارس علمیه حضرت مهدی )عــج(  پس از اهدای خون گفت: 
روحانیون در کارهای خیر همیشه در صف اول حضور دارند و یاد 
گرفته اند که همیشه در صحنه ها به جای زندگی کردن، زندگی 

دادن را هدیه کنند .

در سازمان انتقال خون خراسان رضوی برگزار شد

رزمایش همدلی با مجاهدان سالمت 

خط قرمز: فرمانده انتظامی مشــهد در تشریح دو پرونده 
ضربتی کالنتری های سپاد و رسالت از دستگیری متهمان 

دو پرونده سرقت های سریالی تیزدستانه خبر داد. 
سرهنگ عباس صارمی ســاداتی گفت: بررسی تماس های 
تلفنی شهروندان با فوریت های پلیسی 11۰ حاکی از وقوع 

سرقت های سریالی در یکی از مناطق داشت.
با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت پیگیری هر چه سریع تر 
ماجرا و همچنین درخواست مالباختگان برای شناسایی و 
دستگیری عامالن این سرقت ها، طرح ضربتی در دستور کار 

کالنتری های سپاد و رسالت مشهد قرار گرفت. 
وی افزود: تیم های تجسس کالنتری سپاد در این عملیات 
مأموریت یافتند عامل سرقت دستگاه های کامپیوتر خودرو 
را در حوزه استحفاظی خود دستگیر کنند و بر این اساس 

تیم های کنترل و مراقبت های پوششی وارد عمل شدند. 

 زن جوان یک سارق حرفه ای بود
فرمانده انتظامی مشــهد گفت: مأموران کالنتری سپاد در 
اجرای این مأموریت متوجه حرکات و رفتار مشکوک زنی 
جوان شدند که کنار یک خودرو ایستاده بود و او را به عنوان 
مظنون تحت نظر گرفتند. سرهنگ صارمی خاطرنشان کرد: 
در این لحظه زن جوان با تیزدســتی وارد عمل شــد و در 
کمتر از چند ثانیه کامپیوتر خودرو را سرقت کرد و قصد فرار 

داشت که پلیس راه او را سد کرد. 
وی گفت: با دستگیری این زن جوان در بازرسی از وسایل 
همراه او سه دستگاه کامپیوتر سرقتی خودرو کشف شد و 
متهم پس از انتقال به کالنتری در تحقیقات اولیه اعتراف 
کرد هیچ همدستی نداشته و به موادمخدر صنعتی اعتیاد 
دارد و برای تأمین هزینه های موادمخدر خود اقدام به سرقت 
کامپیوتر خودرو کرده و هر دستگاه که حداقل بین 2 تا 3 
میلیون تومان ارزش داشته را به مبلغ 5۰ تا 1۰۰ هزار تومان 

به فروش می رسانده است. 
سرهنگ صارمی با اشاره به این مطلب که تاکنون 1۰ فقره 
سرقت کامپیوتر خودرو در حوزه استحفاظی کالنتری سپاد 
اعالم شــده، گفت: تحقیقات از زن ســابقه دار برای کشف 

سرقت های انجام شده توسط او ادامه دارد.

 تصادف، راه گوشی قاپ های خیابانی را سد کرد
فرمانده انتظامی در تشــریح عملیات دوم هم عنوان کرد: در 
طرح تشــدید مقابله با سرقت های خیابانی، پیگیری پرونده 
گوشی قاپی های ســریالی در دســتور کار کالنتری رسالت 
قرار گرفت و تیم تجســس با بررسی سرنخ های بدست آمده 
توانستند دو متهم پرونده را چهره زنی و تحت تعقیب قرار دهند.

سرهنگ صارمی ساداتی تصریح کرد: در حالی که تحقیقات 
گسترده پلیسی آغاز شده بود گزارش گوشی قاپی در یکی 
از خیابان ها به فوریت های پلیسی 11۰ اعالم شد و بالفاصله 

تیم تجسس کالنتری رسالت وارد عمل شدند. 
فرمانده انتظامی خراســان رضوی گفت: پلیس با شناسایی 
دو متهم موتورسوار به تعقیب آن ها پرداخت و پس از طی 
مســافتی این دو جوان که دچار وحشت زیاد شده بودند با 

یک خودرو پراید تصادف کردند و زمینگیر شدند. 
وی اظهار کــرد: متهمان در حالی که صدمــه دیده بودند 
موتورسیکلت خود را رها کرده و قصد فرار داشتند که پلیس 
آن ها را بــه دام انداخت و پس از انتقال به کالنتری در برابر 
شــواهد و ادله موجود به ارتکاب گوشــی قاپی های خیابانی 
اعتراف کردند. ســرهنگ صارمی ساداتی گفت: تحقیقات از 
این دو متهم 1۸ و 1۹ ســاله که هیچ سابقه کیفری تاکنون 
نداشته اند در حالی ادامه دارد که 15 مالباخته برای پیگیری 
شکایت خود در این رابطه به کالنتری رسالت مراجعه کرده اند.

روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی 

خراسان رضوی در گفت وگو با قدس عنوان کرد 
 ۲۷هزار و ۱۴۲میلیارد ریال خسارت 

بالیای طبیعی به کشاورزان استان
قدس آنالین - اکرمی: 
مدیریــت  اداره  رئیــس 
بحران و کاهش مخاطرات 
کشاورزی ســازمان جهاد 
خراسان رضوی  کشاورزی 
گفت: در فروردین امسال 
بــا توجه به بــروز بالیای 

طبیعی از جمله بارندگی شدید، سیل، سرمازدگی و تگرگ 2۷هزار 
و 142میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی استان وارد شد. 

حسین خاکی در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالین گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون شاهد بارندگی های بسیار مناسبی بوده ایم، اما 
این بارندگی ها عالوه بر نعمات زیاد، خسارات فراوانی را نیز به بخش 

کشاورزی در خراسان رضوی وارد آورد. 
وی اظهار کرد: بیشــترین میزان خسارت مربوط به بارندگی های 
شدید و سیل بوده است. این عامل به تنهایی 11هزار و ۹۰1میلیارد 
ریال به کشــاورزان ضرر و زیان وارد کرده اســت. سرمازدگی نیز 
یکی دیگــر از مهم ترین عوامل بوده که میزان خســارت وارده آن  

11هزار و ۷64میلیارد ریال است. 
رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: میزان خسارات وارده به 
بخش کشاورزی از ناحیه بارش تگرگ 3هزار و 42۸میلیارد ریال و 

سایر خسارات برآورد شده 4۹میلیارد ریال بوده است. 
وی خاطرنشان کرد: باغات خراســان رضوی در فروردین گذشته 
در مجموع 23هزار و 4۹3میلیارد ریال از بالیای طبیعی خسارت 
دیده اند. همچنین در بخش زراعــت یک هزار و۹62میلیارد ریال 
خســارت وارد شده و در قســمت دام، طیور، آبزیان و واحدهای 

دامداری نیز میزان 355 میلیارد ریال برآورد شده است. 
خاکی اضافه کرد: باقی خسارات به زیرساخت های کشاورزی از قبیل 
قنوات، جاده های بین مزارع، کانال های انتقال آب و... وارد شــده 
اســت. وی یادآور شد: بیشترین خسارات وارده به شهرستان های 
استان متعلق به  شهرستان های جغتای، نیشابور و کاشمر بوده و این 
شهرستان ها در بارندگی های اخیر متحمل بیشترین آسیب شده اند.

فرماندار صالح آباد:
 پروژه تأمین آب شهر جنت آباد با کمک 

معین اقتصادی اجرایی می شود 
صاحبی: طی سفر مشترک رئیس  سازمان جهاد کشاورزی و آبفای 

استان از مسیر لوله تأمین آب شهر جنت آباد بازدید میدانی شد. 
فرماندار شهرستان صالح آباد گفت: براساس توافق به عمل آمده با در 
نظر گرفتن دغدغه مالکان و اعضای شورای اسالمی جنت آباد مقرر 
شد با اصالح شبکه تأمین آب فعلی و مرمت و بهسازی چشمه در 
اختیار آب و فاضالب شهرستان با کمک معین اقتصادی شهرستان 

پروژه مذکور در کوتاه ترین زمان ممکن اجرایی شود.
ولی قلیچی ابراز امیدواری کرد: کمبود آب جنت آباد با اصالح شبکه 

و مرمت چشمه، تأمین آب شهروندان به طور کامل برطرف شود.
وی همچنین از مجتمع آب استای و روستای شهوه نیز بازدید کرد 
و مقرر شد آبفای استان موضوع تأمین آب روستای شهوه)خرم آباد( 
را نیــز به طور جدی در دســتور کار قرار داده و عــالوه بر پروژه 
پیشنهادی، مسیر دیگری نیز مطالعه و در اسرع وقت این پروژه نیز 

به مرحله اجرا برسد.

  آمار مبتالیان به کرونا در خراسان شمالی 
از 600 نفر گذشت

قــدس:   - بجنــورد 
سرپرســت دانشــگاه علوم  
شمالی  خراســان   پزشکی 
گفت: با اعالم نتایج قطعی 
شــده،  انجام  آزمایش های 
تا ظهر چهارم اردیبهشــت 
6۰6 نفر در خراسان شمالی 

به ویروس کرونا مبتال شــده و تعداد آمار فوتی ها نیز به 6۷ نفر 
افزایش یافت.

دکتر سیداحمد هاشمی افزود: در شهرستان های بجنورد 2۸1نفر، 
شــیروان ۷3 نفر، فاروج 3۷ نفر، مانه و ســملقان 44نفر، جاجرم 
2۸نفر، گرمه 23نفر، راز و جرگالن 15نفر و اســفراین 1۰5نفر به 

طور قطعی به بیماری کووید 1۹ دچار شده اند.
وی خاطرنشــان کرد: تاکنون 3۷4 نفر از مبتالیان به این بیماری 
بهبود و از مراکز درمانی مرخص شده اند. وی افزود: آزمایش ۹54 
نفر از موارد مشکوک نیز منفی گزارش شده و هم اکنون 13۰ بیمار 

مشکوک به ابتال به کووید 1۹ بستری هستند.

  مهار آتش سوزی قالیشویی در مشهد
قدس: افســر نگهبان 
شــهر  آتش نشــانی 
عملیــات  از  مشــهد 
چهــار  آتش نشــانان 
ایســتگاه بــرای مهار 
مهیــب  آتش ســوزی 
انبار یک قالیشویی در 

شمال این شهر خبر داد.
سرآتشــیار»احمد مرندی« بــا بیان ایــن مطلب گفت: 
جمعه شب گذشــته در پی تماس تلفنی شــهروندان با 
ســامانه 125 مبنی بر مشاهده آتش و دود از درون یک 
کارگاه قالیشــویی در شمال شهر مشهد، ستاد فرماندهی 
بالفاصله آتش نشانان ایستگاه های 1۸،6،42،۸ را به محل 

حادثه در بولوار پنجتن اعزام کرد.
وی افــزود: بــا حضور آتش نشــانان در محل مشــخص 
شــد حریق در قســمت انبار ضایعات و الوار یک کارگاه 
قالیشویی به وســعت یک هزار مترمربع به وقوع پیوسته 
و حریق در حال ســرایت به قسمت اصلی کارگاه و محل 
نگهداری و شست وشــوی موکت و قالی های دستباف و 
ماشینی بوده که  به سرعت آتش نشانان از چندین جهت 
ضمــن محاصره آتش این حریق را پس از دقایقی مهار و 
ضمن کاوشی چند ساعته و انجام عملیات لکه گیری این 

آتش سوزی را به صورت کامل اطفا کردند.
افســرنگهبان آتش نشانی شهر مشــهد خاطرنشان کرد: 
با ســرعت عمل آتش نشــانان از ســرایت آتش ســوزی 
به دو کارگاه، انبار و دســتگاه های خــط تولید نخ و پرز 
در مجــاورت این مکان جلوگیری به عمــل آمد که اگر 
این اتفاق میســر نمی شد خســارات جبران ناپذیری رقم 

می خورد.
سرآتشــیار »احمد مرندی« یادآور شــد: متأســفانه این  
قالیشــویی بزرگ فاقد هرگونه سیســتم اعالم و اطفای 
حریــق و همچنین بیمه نامه آتش ســوزی بــوده و علت 
دقیق این حریق توسط کارشناسان آتش نشانی در دست 

بررسی است.

در خراسان رضوی صورت گرفت 
  کشف ۴هزار شیء عتیقه 

فرمانده  قرمــز:  خط 
یگان حفاظــت اداره کل 
 ، هنگــی ث فر ا میر
گردشگری و صنایع دستی 
گفت:  خراســان رضوی 
بیــش از 4هــزار قطعه 
اشیای عتیقه در سال ۹۸ 

در خراسان رضوی کشف شده است.
 ســرهنگ محمدعلی مدیر با بیان این مطلب افزود: در 
این مدت با کنترل و نظارت بر فعالیت های افراد متخلف 
ســودجو در مجموع 4هزار و 5۸۸ قطعه شیء تاریخی و 
عتیقه اصل و بدل در خراســان رضوی کشف و ضبط شد 
کــه 4۸6 قطعه از این مجموعه بــدل و بقیه آن ها اصل 

هستند.
وی ادامه داد: همچنین در یک سال اخیر 142مورد جرم 
همچون حفــاری غیرمجاز محوطه های تاریخی، تخریب، 
تغییرکاربری و ساخت وســاز غیرمجاز در این محدوده ها، 
حمل غیرقانونی دســتگاه های فلزیــاب و خریدوفروش 
غیرمجاز اشــیای تاریخی مرتبط با حوزه میراث فرهنگی 

در خراسان رضوی شناسایی شد.
فرمانده یــگان حفاظت میراث فرهنگی خراســان رضوی 
گفت: 135 متخلف در ارتباط با این فعالیت ها در ســطح 
استان دســتگیر و 64 پرونده قضایی برای آن ها تشکیل 

شده است.
وی افزود: یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان رضوی 
در همین مدت 31هزار و 53۹ مورد عملیات گشــت زنی 
و سرکشــی محوطه ها، بناها و آثار تاریخی اســتان را به 
منظور حفاظت و صیانت از اقدام های مخرب متجاوزان و 

نابودکنندگان میراث فرهنگی انجام داده است.
گفتنی اســت، بیش از یک هزار و 5۰۰ اثر، بنا و محوطه 
تاریخی و فرهنگی از اســتان خراسان رضوی تاکنون در 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

  کشف ۷5درصدی انواع سرقت ها 
در فروردین 99 در نیشابور 

میرعلمدار-نیشابور: 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
شهرســتان نیشابور با 
قدردانی از حمایت های 
امام جمعــه،  معنــوی 
تأمین،  شورای  اعضای 
و  ادارات  مســئوالن 
نهادها و اقشار مختلف اجتماعی، اظهار کرد: امنیت پایدار 
محصول همدلی و همکاری شــهروندان است و مهم ترین 
شــرط پایداری امنیت در هر جامعه ای، مشارکت مردم با 

پلیس است.
ســرهنگ حســین دهقانپور افزود: از ابتدای سال جاری 
۷5درصد انواع ســرقت ها کشف  شد که نسبت به اسفند 
ماه ســال گذشــته 22درصد افزایش کشــف داشته ایم. 
ضمن اینکه بیشــترین ســرقت ها مربوط به سرقت لوازم 
و قطعات داخل خودرو با 1۹درصد، باغ ویالها 14درصد 
 و ســرقت موتورســیکلت و منــزل در رتبه هــای بعدی 

قرار دارند.
این مقام انتظامی یادآورشــد: عمل به توصیه های پلیس 
و هوشــیاری مردم در برابر مجرمــان از حضور مقتدرانه 
پلیس هم کارآمدتر است، چرا که امنیت یک نیاز عمومی 

و تولید آن نیازمند مشارکت همگان است.
فرمانده انتظامــی شهرســتان نیشــابور تصریــح کــرد: 
بــا توجه بــه تأکیــدات ســازمانی، تقویــت و افزایش 
هوشمندســازی، افزایــش کیفیــت، تسریع بخشــی در 
ارائه خدمات و کشــف به موقع و علمــی جرایم از دیگر 
برنامه هــا و اولویت های پلیس شهرســتان اســت که با 
 کمک مســئوالن و همکاری شــهروندان با سرعت ادامه 

خواهد یافت.

عقیل رحمانی  بــا تالش و پیگیری های 
نیروهای جهاد کشــاورزی مشهد 15۰هکتار 
زمیــن که به صــورت غیرمجاز بــه باغ ویال 
و غیره تبدیل شــده بود و برخــی در تصور 
ســودجویی های کالن از این اقدام بودند، قلع 

و قمع شد. 

   متولی تشخیص تغییر کاربری 
جهاد کشاورزی

امید طهماســبی زاده، معاون رئیس سازمان 
و مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان مشهد در 
تشریح اعمال قانون صورت گرفته، گفت: وفق 
ماده 2 تبصره 1۰ قانون حفظ اراضی، یکی از 
وظایف جهاد کشاورزی حفاظت و حراست از 

اراضی است . 
طهماســبی زاده تصریح کرد: در این راستا 
و براســاس قانــون حفظ کاربــری اراضی 
زراعــی و باغ هــا، مرجع تشــخیص اراضی 
مذکور ســازمان جهاد کشــاورزی است و 
مراجــع مربوط بایــد نظر ســازمان جهاد 
کشــاورزی را در این زمینه استعالم نمایند 
و هرگونه تغییرکاربــری در قالب ایجاد بنا 
و ســایر اقداماتی که بنا به تشخیص جهاد 
کشاورزی تغییرکاربری محسوب شود جرم 
بوده و قانون گذار جهادکشاورزی را ملزم به 
برخورد قانونی بــا هماهنگی مرجع قضایی 

کرده است.

  بهار، به روستای بهار برگشت
وی ادامــه داد: پــس از آنکــه ایــن تغییر 
کاربری اراضی از ســوی کارشناسان سازمان 
جهادکشاورزی مورد تأیید قرار گرفت و دیگر 
اقدام هــای مــورد نیاز انجام شــد، در نهایت 
مأموران جهاد کشــاورزی بــا حضور نماینده 
دادســرا در محل های مورد تغییرکاربری واقع 
شده حاضر و پس از انجام سلسله مراتب قانونی 
ضمن تنظیم صورت مجلس الزم نسبت به قلع 

و قمع و مستحدثات مذکور اقدام می نمایند. 
طهماسبی زاده، معاون رئیس سازمان و مدیر 

جهاد کشاورزی شهرستان مشهد در ادامه به 
محدوده عملیاتی اعمال قانون شده اشاره و در 
این باره تصریح کرد: در روزهای اخیر تیم های 
گشتی جهاد کشاورزی پس از شناسایی تغییر 
کاربری های غیرمجاز که در مناطق حاشــیه 
شهر مشــهد و در حوالی روســتای بهار قرار 
داشت، با هماهنگی مراجع ذی صالح اقدام های 

قانونی در دستور کار قرار گرفت.
برهمین اساس تجهیزات لجستیکی و ادوات 
مکانیکی به محل اعزام و عملیات پاک سازی 
یــک پهنه وســیع کــه حــدود 14۰مورد 

تغییرکاربری غیرمجاز به مســاحتی افزون بر 
15۰هکتار در اراضی موقوفه بنا شــده بود با 

قاطعیت تمام رفع تصرف شده است.
در پایــان طهماســبی زاده ضمن تشــکر از 
مساعدت و همکاری مرجع قضایی از شهروندان 
مشهدی درخواست کرد در دام افراد سودجو و 
فرصت طلب گرفتار نشــوند و پیش از هرگونه 
خرید و اقدامی از مراجع قانونی، شــهرداری، 
جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استعالمات و 

مجوزهای قانونی را اخذ نمایند.

  ۵۰۰ قطعه دیگر هم 
پیشتر اعمال قانون شد

وی به میزان قلع و قمع صورت گرفته و نجات 
زمین های کشــاورزی و... از باغ ویال شدن در 
سال جاری اشــاره کرد و در این زمینه گفت: 
از ابتدای ســال ۹۹ تاکنون عالوه بر این 14۰ 
قطعه ، 5۰۰ قطعه دیگر هم در روستای زاک 
طبق مقــررات ماده 2 تبصره 1۰ قانون حفظ 
کاربری اراضی زراعی و باغی اعمال قانون شد.

با اقدام قاطع جهاد کشاورزی مشهد 

۱۴۰ مورد  تغییرکاربری غیرمجاز تخریب شد

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
  رگبار و رعد وبرق همراه با وزش باد 

شدید در خراسان رضوی
قدس: اداره کل هواشناسی  
خراسان رضوی اعالم کرد: 
براساس تحلیل نقشه های 
آینده  نگــری و تصاویــر 
ماهواره، برای اغلب مناطق 
به خصوص نیمه شــمالی 
رگبار بــاران و رعدوبرق 

همراه با وزش باد شدید لحظه ای و برای مناطق مستعد احتمال 
رخداد تگرگ پیش بینی می شود. با توجه به حجم بارش عالوه بر 
جاری شدن رواناب، سیالبی شدن مسیل ها دور از انتظار نیست. 
تداوم این وضعیت با شدت و ضعف تا روزهای پایانی هفته است. 
شایان ذکر است، روند افزایش دمای هوا نیز از اواسط  فردا آغاز 
شده تا دوشنبه اوایل صبح ادامه دارد. بر این اساس هوای امروز 
شهرستان مشهد  قسمتی ابری پاره  ای نقاط مه صبحگاهی گاهی 
افزایش ابر و احتمال رگبار باران و رعدوبرق و بعدازظهر افزایش 

سرعت وزش باد پیش بینی می شود.
حداقل و حداکثر دما نیز به ترتیب 12 و 24 درجه سانتیگراد 

باالی صفر خواهد بود.
در 24 ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمــای 1۰ درجه 
سلســیوس خنک ترین و سرخس با بیشینه دمای 33 درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. در 
این مدت کمینه و بیشینه دمای شهر مشهدمقدس به ترتیب 
14 و 2۸ درجه سلسیوس بوده است. همچنین بیشترین میزان 
بارش از قوچان 6 /16 میلیمتر و بیشترین سرعت وزش باد از 

بردسکن با سرعت 1۰1کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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زن جوان و دو پسر عامالن سرقت های تیزدستانه خیابانی بودند

رمزگشایی از ۲5 فقره سرقت



خبرخبر خبرخبر
 توزیع ۷ میلیون بسته معیشتی 

در ماه مبارک رمضان
سازمان  رئیس  تهران: 
از  مســتضعفین  بسیج 
توزیع 7 میلیون بســته 
معیشتی در ماه مبارک 
رمضان خبر داد.ســردار 
غالمرضا سلیمانی با بیان 
پایگاه  هــزار  اینکه ۵۴ 

مقاومت مسئولیت جمع آوری کمک های مردمی را بر عهده 
دارند، ادامه داد: کمک های نقدی و غیرنقدی مردم و خیران در 
این پایگاه ها جمع آوری و ساماندهی می شود.سردار سلیمانی 
با بیان اینکه مرحله نخست رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه 
در دو نوبت در ماه رمضان برگزار می شود، اظهارکرد: تا نیمه 
ماه رمضان ۳.۵ میلیون بسته معیشتی و در نیمه دوم این ماه 
مبارک هم ۳.۵ میلیون بسته حمایتی از کمک های مردمی با 

رعایت اصول کریمانه بین نیازمندان توزیع می شود.

 مدارس قم رتبه نخست 
در ورود به برنامه شاد را دارند

قم: رئیس فناوری آموزش و پرورش استان قم گفت: استان 
قم با ورود 8۳ درصد مدیران، ۴0 درصد معلمان و ۳1 درصد 
دانش آموزان به برنامه شاد رتبه نخست ثبت نام در کل کشور 
را از آن خود کرده است.غالمحسین احمدوند با بیان اینکه شاد 
یا همان شــبکه آموزش دانش آموزی می تواند کار تدریس را 
تسهیل کند، تصریح کرد: یکی از نگرانی های جدی خانواده ها، 
مســائل مربوط به امنیت برنامه شــاد بود که خوشبختانه با 

پیگیری بخش های فناوری این مشکالت مرتفع شده است.
وی بیان کرد: از نیمه شعبان تدریس در این برنامه به صورت 
جدی کلید خورد و مدارس متوسطه نیز از چند روز گذشته 

کار خود را آغاز کرده اند.

 پلیس با هنجارشکنان ماه مبارک 
رمضان برخورد می کند

کرمانشــاه: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان 
کرمانشــاه گفت: پلیس برای پاسداشت ماه مبارک رمضان و 
حفظ حرمت آن نهایت تــالش و توان خود را به کار خواهد 
گرفت.ســرهنگ محمدرضا آمویی عنوان کرد: آن دسته از 
رستوران ها، قهوه خانه ها و غذاهای آماده که برابر مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا مجوز فعالیت دوباره پیدا کرده اند الزم است 
پس از اذان مغرب فعالیت خود را از سر بگیرند.وی افزود: برای 
دادن مجوز فعالیت به اصنــاف در طول روز طی ماه مبارک 
رمضان، سهمیه بندی خاصی وجود دارد که این کار با همکاری 
اتحادیــه اصناف و تأیید اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس 

صورت می گیرد.

 حمله ملخ ها به استان های جنوبی کشور
حفظ  مدیر  بوشــهر: 
جهاد  ســازمان  نباتات 
بوشــهر  کشــاورزی 
از  گفت: حجــم باالیی 
دســته جات ملخ از مرز 
شرقی عربستان و جنوب 
خلیــج فــارس تخلیه 

می شوند، دســته جات مذکور بسیار بزرگ هستند به طوری 
که می توانند کل اســتان های جنوبی کشور را پوشش دهند.

احمد ســبحانی عنوان کرد: خوشبختانه در شهرستان های 
دشتستان، دشتی و تنگســتان افزون بر ۹0 درصد کانون ها 
کنترل شده است.وی ادامه داد: در این میان کانونی در منطقه 
باالسر دوراهک شهرستان دیّر به نام کوه احمد سلمان به دلیل 
شرایط اقلیمی خاص منطقه از سه روز گذشته مبارزه را آغاز 
کرده ایم و پیش بینی ما این اســت که در آن کانون تا اواخر 

اردیبهشت ماه مبارزه خواهیم داشت. 

 نارضایتی استاندار کرمان از عملکرد 
شرکت های تعاونی روستایی 

استاندار کرمان  کرمان: 
در واکنــش به عملکرد 
شرکت تعاونی روستایی 
در جنوب استان، اظهار 
شــرکت  وقتی  کــرد: 
تعاونی روستایی درست 
کار نمی کنــد، در آن را 

ببندید. دولت قصد دخالت در امور بخش خصوصی را ندارد، اما 
وقتی مشکل ایجاد می شود، مجبور می شویم ورود پیدا کنیم.

دکتر محمدجواد فدایی عنوان کرد: براســاس مصوبه دولت، 
پیاز تعرفه صادراتی ندارد و شــرکت تعاونی روستایی موظف 
به خرید پیاز از کشــاورزان است همچنین تمامی فرمانداران 
وظیفه دارند در راه اندازی مرکز مستقیم عرضه کاالهای اساسی 
و محصوالت کشاورزی همکاری کنند و این مصوبه تا پایان ماه 
مبارک اعتبار دارد، با این کار قیمت برای مصرف کننده کمتر 

و سود بیشتری نصیب کشاورزان خواهد شد.

 بازار ماهی فروشان بندرعباس 
کانون اصلی کرونا 
معــاون  هرمــزگان: 
علوم  دانشگاه  بهداشتی 
پزشکی هرمزگان هشدار 
داد بازار ماهی فروشــان 
بندرعباس در ســه روز 
گذشــته کانون آلودگی 
مردم بندرعباس به کرونا 

بود.دکتر محمود حسین پور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با 
ابتالی تعداد قابل توجهی به کرونا در استان هرمزگان، شمار 

مبتالیان افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه بیشتر بیماران جدید بدون عالئم هستند 
و به صورت ســرپایی درمان و بدون نیاز به بستری مرخص 
می شوند، اضافه کرد: بازار ماهی فروشان بندرعباس در روزهای 
گذشته کانون آلودگی مردم به کرونا بوده و با همکاری مردم، 
کسبه و سایر عوامل مؤثر تا رسیدن به شرایط استاندارد فعاًل 

فعالیتش متوقف شده است.

 برگزاری رزمایش کمک مؤمنانه 
در آذربایجان غربی

غربی:  آذربایجــان 
شهدای  ســپاه  فرمانده 
از  غربــی  آذربایجــان 
برگزاری رزمایش بزرگ 
سراسری کمک مؤمنانه 
همزمان با سراسر کشور 

در استان خبر داد.
ســردار حبیب شهسواری با اشــاره به اینکه در این رزمایش 
۲00هزار بسته معیشتی در سراسر استان بین افراد نیازمند 
توزیع خواهد شــد، تصریح کرد: این بسته ها از امروز تا پایان 

ماه مبارک رمضان از ساعت ۲1تا۲۳ شب توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بعد از شیوع کرونا سپاه با شعار همگرایی 
و خدمت به مردم کار خدمت رسانی خود را آغاز کرد، یادآور 
شد: رزمایش سراسری بزرگ دفاع بیولوژیکی با حضور ۹۵هزار 

و ۶00 بسیجی در استان درحال اجراست.

 ۳۵۰ واحد مسکن برای محرومان 
چابهار در حال ساخت است

چابهار: رئیس اداره بنیاد مســکن انقالب اســالمی چابهار 
در جنوب سیستان و بلوچســتان گفت: ۳۵0 واحد مسکن 
محرومان در این شهرســتان در حال ســاخت است تا بتوان 
بخشــی از مشکالت مســکن افراد فاقد مســکن را مرتفع 
و بافت های فرســود، خانه هــای کپری، خشــتی و گلی را 
مقاوم سازی کرد.اکبر نورا اظهار کرد: برای هر واحد مسکونی 
۴0 میلیون تومان وام با کارمزد ۴ درصد و ۲۵ میلیون تومان 
کمک بالعوض برای ســاخت مسکن به متقاضیان پرداخت 
می شــود.وی بیان کرد: از این تعداد ۳۵ مورد از خانواده های 

تحت پوشش بهزیستی هستند.

 جمع آوری کودکان کار 
و معتادان متجاهر لرستان

مدیــرکل  لرســتان: 
لرستان گفت:  بهزیستی 
در دو هفته تکلیف شده 
کــودکان کار و خیابانی 
و معتــادان متجاهــر را 
در اســتان جمــع آوری 
می کنیم.دکتر کرم یاری 
در جلســه ای که به منظور جمع آوری کودکان کار و خیابانی 
برگزار شــد، اظهار کرد: در حال حاضر کودکان کار در شــهر 
خرم آباد در چهارراه بیمارستان و چهارراه فرهنگ در دو شیفت 
صبح و عصر فعال هستند.وی با بیان اینکه در آخرین تصمیم 
گرفته شده در استان، بهزیستی موظف به جمع آوری کودکان 
شد، افزود: با استفاده از اهرم های قانونی این مهم انجام می شود.

 مرز »پرویزخان« 
برای فعالیت های تجاری باز است

کرمانشاه: فرماندار قصرشیرین گفت: با شیوع ویروس کرونا 
و تشدید مراقبت های پیشگیرانه، روزانه بیش از 800 کامیون 
کاالی صادراتی از مرز رســمی پرویزخان به اقلیم کردستان 
عراق صادر می شــود.مرادعلی تاتار، فرماندار قصرشــیرین از 
تشدید مراقبت های بهداشــتی در این مرز خبر داد و گفت: 
براساس دستورعمل های ستاد کرونا با کمک همه دستگاه های 
عضو ستاد توانستیم با برنامه ریزی و تدابیر الزم مبادی ورودی 
و خروجی شــهر را به صورت ۲۴ ساعته ضدعفونی کنیم.وی 
با اشــاره به تأکید استاندار مبنی بر اینکه نباید مرز یک روز 
تعطیل شــود، گفت: با پای کار آمدن تمامی دســتگاه های 
ذی ربط مراقبت  های پیشگیرانه در این مرز تشدید یافته و ۲۴ 

ساعته فعالیت تجاری دارد.

 دادرسی ها در کردستان الکترونیکی می شود
سنندج  - ایرنا: رئیس دادگستری استان کردستان گفت: 
شرایط به وجود آمده در دوران شیوع ویروس کرونا به همگان 
ثابت کرد که الکترونیکی کردن امور اداری دادرسی قضایی تا 
چه حد ضرورت دارد؛ بنابراین به دنبال تحقق کامل دادرسی 

الکترونیکی در محاکم قضایی استان هستیم.
محمدرضا مترقب اظهار کــرد:  خدمتگزاری به ارباب رجوع، 
مبارزه با مفاســد و تحقق حقوق عامــه از اولویت های کاری 
دادگستری اســتان اســت و درصددیم با کاهش موجودی 
پرونده ها و حبس زدایی به رهنمودهای ریاســت قوه قضائیه 

جامه عمل بپوشانیم.

قم: بازگشــایی و آغاز فعالیت مجــدد اصناف که حاال 
اماکن سرپوشــیده مانند مجتمع های تجاری نیز به آن 
افزوده  شده اســت باری دیگر بر موج نگرانی های مردم 
و مســئوالن افزوده است.متأســفانه باوجوداینکه بنا بر 
اظهارات مسئوالن بهداشتی بیماری کرونا در قم جوالن 
می دهد و هیچ زمانی برای پایان آن متصور نیســت، اما 
بسیاری از مردم با بی تفاوتی به دامنه انتقال این بیماری 
ناآگاهانه در حال دامن زدن هستند.به گزارش خبرنگار 
ما در این میان فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت ها 
بیش از هر مکان دیگــری در انتقال این بیماری نقش 
مستقیم داشته و مسئوالن اصرار دارند تا توجه  ویژه ای 

در این راستا در دستور کار قرار گیرد.

 فعالیت مراکز تجاری باید اصالح شود
در همین راستا معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت قم گفت: فروشگاه های زنجیره ای 
و بزرگ به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی نقطه 
آسیب اســتان در ابتال به ویروس کرونا بوده و فرهنگ 
خرید در این مراکز به شدت اشتباه و مشکل آفرین است.

امیرحســین پروان بیان کرد: فعالیــت این قبیل مراکز 
تجاری که روزانه شاهد حضور بســیاری از مردم است 
باید اصالح شود.وی اضافه کرد: به همین منظور در طرح 
فاصله گذاری اجتماعی تاکنون ۳00 واحد صنفی قم به 

دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی پلمب شدند.
وی بابیان اینکه در اســتان قم ۳۵ هــزار واحد صنفی 

پروانه دار و 10 هزار واحد بدون پروانه مشــغول فعالیت 
هســتند، ادامه داد: ۹0 درصد از اصناف قم تاکنون در 

سامانه سالمت اطالعات خود را ثبت کرده اند.

 وضعیت عادی نشده است
رئیس مرکز بهداشــت قم نیز بابیان اینکه بســیاری از 
مردم تصور می کنند وضعیت عادی شده است، ابراز کرد: 
متأســفانه حساسیت بسیاری مردم از بین رفته و اصوالً 

این بیماری را جدی نمی گیرند.
ســیامک محبی بابیان اینکه کرونــا همچنان به عنوان 
یــک بیماری جدی در قم جوالن می دهد و هیچ زمانی 
بــرای پایان آن متصور نیســت، ادامــه داد: دراین بین 
بی تفاوتی مــردم و جدی نگرفتن آن می تواند بســیار 
مشکل آفرین باشد.وی یادآور شد: پاساژها و مجتمع های 
تجاری مهم ترین نگرانی مرکز بهداشــت در آغاز مجدد 

فعالیت های اقتصادی است. 
وی بابیان اینکه در حال حاضر برگزاری تجمعات مذهبی 
در ماه رمضان ممنوع است و هیچ مراسم مردمی برگزار 
نمی شود، اظهار کرد: مساجد نیز برای رعایت پروتکل های 
بهداشتی باید اطالعات خود را در سامانه سالمت ثبت و 

شکل فعالیت خود در ماه رمضان را مشخص کنند.

 افزایش تعداد بیماران
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم نیز 
بابیان اینکه احتمال موج دوم کرونا در قم پایدار اســت، 
گفت: تخت های بیمارســتانی قــم در روزهای اخیر با 
افزایش تقریبی مبتالیان به کرونا روبه رو شده و در صورت 
بی توجهی ممکن است موج دوم این بیماری در قم آغاز 
شود.بیژن سلیمان پور در جلسه شــورای اطالع رسانی 
استان قم بیان کرد: درصورتی که فاصله گذاری هوشمند 
به صورت عملی در استان اجرا نشود ممکن است بار دیگر 

شاهد موج فزاینده این بیماری باشیم. 
معاون اســتاندار قم اضافه کرد: آن چیــزی که درباره 
اصناف مهم اســت رعایت پروتکل های بهداشتی است 
و نبایــد به ثبت نام ۹0 درصــد واحدهای صنفی قم در 
سامانه سالمت دلخوش بود.وی گفت: مدیران استانی در 
بیان واقعیت های کرونا و خطرات ناشــی از آن شجاعت 
بیشتری به خرج بدهند و از ترس حضور رسانه ها و انتشار 
خبر واهمه ای به خرج ندهند و ســالمت مردم را فدای 

مصلحت های شغلی نکنند.

مشکالت واگذاری شرکت های دولتی در گیالن ادامه دارد

خصوصی سازی یا مزایده؟! 
رشت: تعطیلی شرکت های بزرگ تولیدی و 
بیکاری هزاران کارگر از دو دهه گذشته یکی 
از معضالت بزرگ به دنبال خصوصی ســازی 
شــرکت های دولتی در گیالن بوده اســت. 
 اکنون شرکت های پوشش، الکتریک گیالن، 
فرش گیالن، نیکنوش، جوراب گیالن، کنف 
کار، ایران کنف، پیله ابریشــم شمال، چینی 
گیالن، کفش گنجه، آلومینیوم خزر، کاشی 
گیالن و... تعطیل  شده اند. شرکت های خاور، 
فومنات، ایران بــرک، ایران پوپلین و صنایع 
چوب اســالم نیز در حالت نیمه تعطیل قرار 

دارند.

 واگذاری به افراد غیرمتخصص 
علــی صادقی یکی از فعــاالن حوزه صنعت 
در این زمینــه به قدس آنالیــن می گوید: 
خصوصی ســازی در این استان بدون نظارت 
و بدون بررســی اهلیت افراد برای چرخاندن 

صنایع صورت گرفته است.
وی بیان می کند: به طور مثال شرکت رشت 
الکتریک به چهار خانم فروخته شد که هیچ 

سررشته ای از کار صنعتی نداشتند 
و نتیجه اش همین شــد کــه کارخانه ای با 
قدمت ۵0 ســال ســابقه به تعطیلی کامل 

برسد.
وی اظهار می کند: متأســفانه کارخانه با 1۲ 
هکتار وســعت به قیمت یک میلیارد و 800 
میلیون تومان فروخته شــد و مدت زیادی 
نگذشــته بود که خریــداران باوجود اینکه 
براساس ماده 8 قرارداد فروش، به هیچ عنوان 
اجازه تعطیلی شــرکت را نداشتند و مکلف 
بودند شــرکت را به بهتریــن نحو ممکن در 
جهــت افزایش تولید و بهره وری اداره کنند، 
اما در عمل با فروش تجهیزات و ماشین آالت، 
عالوه بر اینکه بیکاری کارگران را آغاز کردند، 

کارخانه را نیز به تعطیلی کشاندند. 
وی می افزاید: در کشــور مــا به جای اینکه 
کارخانه ها را به آدم هــای متخصص واگذار 
کنند در اصل به مزایــده می گذارند و هیچ 
اهمیتی ندارد که چه شخصی با چه مدیریت 
و یا تخصصی می خواهد عهده دار این صنعت 
شــود و نتیجه اش همین می شــود که این 
کارخانه ها درنهایت تعطیل و ســرمایه آن ها 

تبدیل به ویــال در مناطق 
شمالی تهران می شود.

وی معتقد اســت فســاد، 
فرایند خصوصی سازی را به 
روشی برای توزیع و اعطای 
امتیاز تبدیــل خواهد کرد 
و انحصارهــای خصوصــی 
انحصارهــای  جایگزیــن 
دولتی می شــود که تبعاتی 
همراه  بــه  جبران ناپذیــر 

خواهد داشت.
ایــن کارشــناس مســائل 
به  اشــاره  بــا  اقتصــادی 
حمایت هایــی کــه باید از 
واگذارشــده  بنگاه هــای 
صورت گیرد، تأکید می کند: 
موفقیت  بــرای  به طورکلی 
در کشور  خصوصی ســازی 

باید پنج شــرط را مدنظر قرار داد و آن ها را 
رعایت کرد.

وی در تشــریح این پنج شــرط می افزاید: 
برنامه توانمندسازی بنگاه ها، تهیه نقشه راه 
توســعه فعالیت، احراز صالحیــت و اهلیت 
متقاضیــان از نظر حرفــه ای و عملکردی، 
اعمــال نظارت های دقیق پــس از واگذاری 
از سوی دولت و مشــروط بودن واگذاری به 
تحقق شروط افزایش تولید، ارتقای کیفیت و 

عدم تعدیل نیرو، مؤلفه هایی 
هســتند که برای موفقیت 
خصوصی ســازی بنگاه های 
اقتصــادی بایــد مدنظــر 
تصمیم گیران این حوزه قرار 

گیرد.

 بیکاری 25 هزار کارگر 
در این راستا حسن ایزدی، 
کارگر  خانه  اجرایــی  دبیر 
روند  اینکه  بابیــان  گیالن 
تاکنــون  خصوصی ســازی 
افزون بر ۲۵ هزار کارگر را از 
کار بیکار کرده است، اظهار 
می کند: از زمان شروع اصل 
در  و خصوصی ســازی   ۴۴
طول 1۵ سال گذشته، ۴۴ 
تعطیل  استان  بزرگ  واحد 
شــدند و این یعنی بیکاری ۳0 هزار نیروی 

کار!
ایزدی اظهار می کند: تعدادی از کارخانه های 
اســتان که زیرپوشش ســازمان های دولتی 
بودند بــه بخش خصوصی واگذار شــدند و 
متأســفانه پس از واگذاری شــماری از این 
کارخانه ها تعطیل و حــدود ۲۵ هزار کارگر 
بیکار شدند و فقط بعضی از واحدها با حداقل 
کارگر مشــغول فعالیت هســتند که البته 

کارگران آن ها نیز چند ماه از حقوقشــان را 
طلب دارند.

چرخه معکوس
نماینــده مردم رشــت در مجلس شــورای 
اسالمی نیز در این زمینه اعتقاد دارد: هدف 
از اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی، شتاب 
بخشــیدن به رشد اقتصادی ملی و گسترش 
مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین 
عدالت اجتماعی است که در گیالن چرخه ای 

برعکس در حال اجراست.
جبــار کوچکی نژاد می گوید: پرواضح اســت 
که حــال وروز بخش تولید خوب نیســت و 
اصطالحاً دخل وخرج باهم نمی خواند، اما در 
اختیار قرار گرفتن بخش خصوصی توســط 
بانک های دولتی آن هم به علت بدهی بانکی 

دقیقاً چرخه معکوس خصوصی سازی است.
وی اظهار می کند: در حال حاضر سهام هفت 
شرکت در استان گیالن در اختیار بانک ملی 
قرار دارد که بخشی از آن به دلیل بدهی های 

بانکی به تملک این بانک درآمده است.
وی با اشــاره بــه اصل ۴۴ قانون اساســی 
می گوید: ایــن اصل بر کاهش فعالیت دولت 
در اقتصاد داللت دارد و نشــانگر این اســت 
که برای گذر از اقتصــاد دولتی چاره ای جز 

خصوصی سازی نیست. 
وی می افزایــد: امــا چرخــه معیوب بخش 
خصوصی قدرتمنــد را به بهانه بدهی بانکی 
دوباره بــه زیر چتر دولت می برد مانند آنچه 
که بر ســر ایران پوپلین آمد که کارخانه به 

علت بدهی بانکی مصادره شد!
وی یادآور می شــود: در اقتصاد توسعه یافته، 
معموالً بدهی بانکی منجر به مصادره کارخانه 
از بخش خصوصی نمی شــود، یــا مزایده ای 
برگزار و سرمایه گذار جدیدی برای کارخانه 
تولیدی پیدا می شــود و یا بانک با توجه به 
تولیدی بودن کارخانه، نهایت تســامح را در 
تعامل با مالکان خصوصی در پیش می گیرد.

وی تأکید می کند: در چنین اقتصادی، خلع 
ید از بخش خصوصــی و واگذاری به بخش 
دولتی، آخرین تیر در ترکش اســت، اما در 
کشور ما قضیه برعکس و به تبع آن در گیالن، 

چرخه معکوس است. 

در کشور ما به جای 
اینکه کارخانه ها به 
آدم های متخصص 

واگذار شود در 
اصل آن ها را به 

مزایده می گذارند 
و اهمیتی ندارد 

چه شخصی با چه 
مدیریتی عهده دار 

صنعت می شود

بــرشبــرش

هشدار مسئوالن 

کرونا در قم جوالن می دهد، مردم جدی بگیرند
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محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 خ ا ط ر ا ت ی ک و ر ز ش ک ا ر
 2 ط ی ب ه   ر و س ت ا   ک ر م و
 3   س ل   م ی   ا ر م ه   ا ر ی
 4 س ت   ا ر ک ا ن   ب ی م ن ا ک
 5 ر   م س م و ع   ق د و م ه   ر
 6 ک ل م ب و   ت ر د   ل د   م د
 7 ا ی ز   ز ر ن گ   ک ا و ا ک  
 8 ر ا و ی   ش ا ب ا ش   ح ی ا ت
 9   ل ج ا ج ت   ر ج و ع   ت ر س
 10 م ی   و ر   ه گ ل   ت ک ا م ل
 11 ی   پ ر ی م ا   ا ل ی و م   س
 12 ن م ا ی ا ن   س ل ی ق ه   ک ل
 13 ی س ر   ن ق ا ر   ز ه   ر و  
 14 م ا د ه   ب ل و ا ر   پ ه ل و
 15 م ح م د ر ض ا ش ر ی ف ی ن ی ا
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حرف   - نیمه گرم  راز-  و  سر  الیموت- 
همراهي ۶. عامل انتقال وراثت- برادران 
و  شاهین  نام هاي   با  ایراني  فوتبالیست 
شاهرخ- طرح و نظر 7. سیاح- رختشوي 
8. شعله آتش- خداي درویش- صوت ندا- 
چیره دست   .۹ زراعت  سه گانه  مراحل  از 
– کنتور 10. نابودي - ابزار جوش آوردن 
آب- نوعي زغالسنگ 11. دندان سوهان- 
دیواربلند  هوش-  استوار-  و   محکم 
1۲. زیرانداز باسابقه ایراني- لهیب آتش- 
از لوازم تحریر 1۳. چه بسیار- شطي پرآب 
براي  مارکي   - کشور  جنوب غرب  در 
ساعت و ماشین حساب 1۴. از عوامل فني 

صدا و سیما - الستیک مرتجع- بسنده 
1۵. ماه میالدي- مرید و مخلص

1. سربازان پیاده نظام اسلحه سنگین یونان 
فوتبالیست ۲.  ایمني  از وسایل   - باستان 
پناه- مایه آهنگ - ستون پنجمي ۳. مادر 
خودماني- اجازه نامه- نام دخترانه وطني ۴. 
برابر فارسي »هرزنامه« را برایش برگزیدند 
وسایل-  و  امکانات  از  بهینه  استفاده   -
مادرعرب ۵. پدربزرگ - دورویي- دستگاهي 
شاهان  لقب  ایراني-  سنتي  موسیقي  در 
 سلجوقي ۶. شرور- بلدرچین- اشعه درماني 
تنگي نفس-  براي  مفید  دارویي  گیاه   .7
فلز  مساوي-   - پدرمرده   .8 چرم  نوعي 
طایفه اي   .۹ نوشتني  درس  سرچشمه- 
خانه   .10 مصنوعي  الماس   - آسیایی 
 تابستاني- نشان دادن- ویتامین انعقادخون 

نمکي-  مزه  دارند-  در کفش  بعضي ها   – بي سواد   .11
طرح قدیمي دبیرستاني 1۲. تکیه دادن- یاري رسان – از 
مواد حالت دهنده مو1۳. نوعي مسلسل آلماني- بلبل- 
 .1۵ اجاره   – اندک  باران  صاحبان-   .1۴ نقاشي کردن 

آغازگر تابستان- شاخه اي از ایل لک

  افقی

  عمودی
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