
اشتغال زایی 22هزار نفری صنایع تبدیلی در مشهداردیبهشت یادآور تولد و شهادت علی اکبر است
فرماندار در حاشیه بازدید از سه واحد تولیدی موادغذایی خبر دادگفت وگو با مادر سرباز شهید »علی اکبر حشمتی«

 متولد اردیبهشت ۱۳۳۹ است و اردیبهشت ۱۳۶۹ 
هم به شهادت رســید. اهل درس و روزه و نماز بود، 
مدرسه که تعطیل می شد سر کار ساختمانی می رفت 

و به عمویش کمک می کرد. همسرم کشاورز بود.
»علی اکبــر« هم درس هایش خوب بود، دیپلمش را 
سال ۵۷ که گرفت، گفت می خواهد در آینده رشته 

مهندسی کشاورزی بخواند ...

فرماندار مشهد در حاشیه بازدید از سه واحد صنایع 
تبدیلی کشاورزی گفت: 22۷ واحد فعال صنایع 
تبدیلی و تکمیلی در شهرســتان مشهد فعالیت 
دارند که برای شــنیدن مشــکالت آن ها برنامه 

مستمر بازدید میدانی در دستور کار است. 
هاشــمی، فرماندار مشهد در حاشیه این بازدید از 

صنایع تبدیلی و نقش ...
.......صفحه ۳.......صفحه 2 

ورود اتوبوس های جدید با دنده سنگین !
مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد خبر داد

 خراسان رضوی 
 در آستانه ورود به 

پیک دوم شیوع کرونا

.......صفحه ۳

.......صفحه 2 

 آقای استاندار قول و قرار 
سال گذشته را فراموش 

نکنید 

خطر بیخ گوش 
 همسایگان 
کال زرکش

داســتان ســاماندهی کال زرکش قصه امروز و دیروز 
نیســت که کسی از آن خبر نداشــته باشد. حداقل در 
4-۳ ســال اخیر چندین گزارش از شرایط آن و قول ها 
و مساعدت هایی که مســئوالن دادند و تا اینجا به آن 
 عمل نشــده در روزنامه قدس منتشــر شــده است.

اما اینکه چرا تاکنون به آنچه می بایســت عمل می شد 
نشده اســت را باید از زبان مسئوالن مرتبط بیان کرد. 
گرچه طول کال زرکش بیشــتر از 2 کیلومتر نیســت 
اما برنامه ســاماندهی این کال خیلی وقت است که در 
محدوده سه روستای چهل حجره، صیدآباد و امیرآباد 

قرار است ...

از تابستان 98 تاکنون فقط 38 دستگاه تحویل مشهد شده است

.......صفحه 2

رزمایش همدلی علیه 
گرانی ارزاق عمومی

 مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اگر تا امروز 
شــاهد آمار افزایشی در سطح استان باشیم، این امر نشان دهنده این 

است که وارد پیک دوم شیوع کرونا شده ایم ...

در آستانه ماه مبارک رمضان امسال هم به رویه سال های گذشته، 
مســئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت از عرضه انبوه کاالهای 

اساسی در بازار خبر داده و مدعی شدند ...
.......صفحه 2

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خسارت ۱۵۸ میلیارد تومانی سیل و •
تگرگ به مزارع و باغ های مه والت 

قدس: مدیر جهاد کشاورزی مه والت گفت: بارش شدید 
تگرگ و وقوع باد و طوفان دوشنبه گذشته، ۱۵۸ میلیارد 
تومان به مزارع و باغ های این شهرستان خسارت وارد کرد.

قاســمی افزود: بــه ۷۰ هکتار از مزارع گنــدم و جو این 
شهرستان به ارزش 2۹۶ میلیون تومان خسارت وارد شده 

است.

زلزله حوالی کالت را لرزاند•
قدس: زلزله ای به بزرگی 4 ریشتر عصر دیروز حوالی کالت 
در خراسان رضوی را لرزاند.  براساس اعالم وب سایت مرکز 
لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این 
زلزله ســاعت ۱۵:۰۷ رخ داد، طول جغرافیایی این زمین 
لرزه ۵۹.۸۸ کیلومتر، عرض جغرافیایی آن ۳۶.۹4 کیلومتر 

و عمق آن ۸ کیلومتر بوده است. 

کشف 9 هزار لیتر سوخت قاچاق •
در مرزهای خراسان رضوی

جانشــین  قدس: 
خراســان  مرزبانی 
رضــوی از کشــف 
هــزار  از ۹  بیــش 
قاچاق  سوخت  لیتر 
این  مرزبانان  توسط 
هنگ خبر داد. ســرهنگ ابراهیمی بیان کرد: در زمینه 
جلوگیري از هرگونه قاچاق سوخت و برخورد با قاچاقچیان 
سرمایه های ملي کشور، مرزبانان هنگ مرزی و مرزبانی 
درجه یک تایباد موفق به کشف چندین محموله سوخت 
قاچاق شدند. وی گفت: مرزبانان خراسان رضوي با ایجاد 
ایست و بازرسی های مستمر و تنگ نمودن عرصه فعالیت 
قاچاقچیان، موفق شدند ۹ هزار و ۵۰ لیتر سوخت قاچاق 
به ارزش 4۹۷ میلیــون و ۷۵۰ هزار ریال را در چهار روز 

گذشته کشف نمایند.

خبرخبرخبرخبر

قدس: رئیس پلیس آگاهي اســتان از شناســایي و 
دستگیري متهم ســابقه دار و کشف ۶۰ فقره سرقت 
محتویات داخل خــودرو از پارکینــگ مجتمع هاي 

مسکوني یکی از مناطق مشهد خبر داد. 
سرهنگ جواد شفیع زاده گفت: در پي گزارش چند فقره 
سرقت وسایل و محتویات داخل خودروهاي سواري در 
پارکینگ مجتمع هاي مناطق مسکوني غرب مشهد که 
موجب نارضایتي شــهروندان شده بود، دستورات الزم 

براي شناسایی و دستگیری عامالن سرقت صادر شد. 
وي افزود: کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی استان 
با بررسی دقیق این ســرقت ها و اقدام هاي اطالعاتي 
توانستند یکي از عامالن اصلي دستبرد به خودروهاي 

سواري را چهره زني و مورد شناسایي قرار دهند.
سرهنگ شــفیع زاده گفت: کارآگاهان پلیس آگاهي 
پس از هماهنگي با مقام قضایي و کنترل و مراقبت هاي 
گسترده، متهم پرونده را ردزني و در اقدامي غافلگیرانه 

دستگیر کردند.

وي خاطرنشــان کرد: در بازرســی از مخفیگاه متهم 
تعداد زیادی لوازم ســرقتی شــامل پخــش خودرو، 
دوربین مداربســته خودرویي، عینک آفتابي، تعدادي 
ساعت مچي، قفل کتابي، ســوئیچ پراید و ریموت در 

پارکینگ، جعبه آچار و... کشف شد.
رئیس پلیس آگاهي خراســان رضوي با اشاره به اینکه 
متهم پس از تشــکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر 
مراحــل قانونی به مراجع قضایی معرفی شــد، گفت: 
تاکنون ۶۰ مالباخته شــکایات خودشــان را تسلیم 
پلیس کرده و مالباختگان می توانند با مراجعه به سایت 
اینترنتي WWW.Police.Ir و ورود به قســمت اموال 
کشف شده نسبت به شناســایي اموال مسروقه خود 
اقــدام و پیگیري کنند. ایــن مقام انتظامي در پایان از 
مدیران و ساکنان مجتمع هاي مسکوني خواست نسبت 
به اســتفاده از تجهیزات بازدارنده سرقت و به خصوص 
دوربین هاي کنترلي توجه بیشتري داشته باشند تا از 

وقوع این  گونه سرقت ها پیشگیري شود.

قدس: فرمانده انتظامي مشــهد از دستگیري متهم 
پرونده ســرقت موتورســیکلت هاي آگهي شده براي 
فروش در یک ســایت واســطه گر خبر داد. سرهنگ 
عباس صارمي ساداتي در تشریح این خبر گفت: یکي 
از شهروندان سراسیمه و مضطرب با فوریت هاي پلیسي 
۱۱۰ تماس گرفت و اظهار کرد موتورسیکلتش را جلو 

چشمانش به سرقت برده اند.
فرمانده انتظامي مشهد افزود: بالفاصله هماهنگي هاي 
الزم از مرکز فرماندهي و کنترل پلیس مشهد به عمل 
آمد و تیم هاي تجسس کالنتري ۱۵ سناباد مأموریت 

یافتند براي پیگیري سریع پرونده وارد عمل شوند.
سرهنگ صارمي ساداتي گفت: تحقیقات اولیه پلیسي 
حاکــي از آن بــود که شــاکي پرونــده آگهي فروش 
 موتورســیکلت خود را در سایت فضاي مجازي منتشر 
مي کند و فردي به عنوان خریدار با او در تماس بوده که 
با یک موتورسیکلت سر قرار حاضر شده و موتورسیکلت 
مالباخته را به بهانه بررسي وضعیت فني سوار مي شود 

و پا به فرار مي گذارد.
وي خاطرنشــان کرد: تحقیقات بعدي پرونده نشــان 
مي داد که موتورسیکلت جامانده از متهم نیز سرقتي 
بوده ، بنابراین تیم تجسس کالنتري سناباد با اقدام هاي 
گســترده و ردزني هاي دقیق سرنخ هاي موجود، عامل 

این سرقت را شناسایي و تحت تعقیب قرار دادند.
سرهنگ صارمي ســاداتي تصریح کرد: پلیس پس از 
هماهنگي با مقام قضایي و در اقدامي غافلگیرانه، متهم 
پرونده را در مخفیگاهش دســتگیر و موتورســیکلت 
مسروقه را که در خانه اي دیگر مخفي کرده بود، کشف 

کرد.
وی گفت: تحقیقات از متهم پرونده که تاکنون سابقه 
کیفري نداشته ادامه دارد و در پایان از شهروندان انتظار 
داریم هنگام خرید و فروش کاال و وســایل نقلیه خود 
به خصوص در فضاي مجازي به توصیه هاي پلیســي و 
نکات قانوني و موارد الزم در انجام معامالت توجه داشته 

باشند تا از وقوع چنین مشکالتي پیشگیري شود.

موتورسواري با فریب آگهی دهنده ها  60 فقره سرقت سریالي لو رفت

چهار شنبه 10 اردیبهشت 1399

 5 رمضان 1441
 29 آوریل 2020  
سال سی و سوم  
 شماره 9233  
ویژه نامه 3612 
+ صفحه »میهن« 

     صفحه 1 خراسان

از خدم��ات  نظ��ر دارد جه��ت اس��تفاده  در 
مهندس��ین ط��راح و ناظ��ر و مج��ری دارای 
ظرفیت و صالحیت در ساختمان زیتون واقع 
در منطقه ثامن به آدرس بلوار ش��هدای حج 
نب��ش ح��ج 3 را ، از طریق مناقص��ه عمومی 
واگذار نماید متقاضیان می توانند جهت اخذ 
اطالعات حداکثر یک هفته از تاریخ آگهی به 
آدرس خیابان آیت ا      هلل بهجت نبش بهجت 9   
مراجعه و یا با ش��ماره 05132280509تماس 

حاصل نمایند.
 شرایط مناقصه

 - متقاضیان جهت خرید اس��ناد می بایستی 
مبل��غ ی��ک میلیون ریال به ش��ماره حس��اب 
بانک صادرات به ش��ماره 01071302710004 
به نام ش��رکت محراب عمران تهران واریز و 
اصل رسید را هنگام دریافت ارائه نمایند.

- مهل��ت تحوی��ل اس��ناد ت��ا پای��ان وق��ت 
اداری99/02/17  و نیز بازگش��ایی پاکت ها  
یک روز بعد از مهلت تعیین ش��ده میباشد .
- متقاضی��ان جه��ت ش��رکت در مناقص��ه باید 
 500 مبل��غ  ب��ه  نام��ه  ضمان��ت 
نماین��د. ارائ��ه  ری��ال  میلی��ون 
 - ش��رکت محراب عمران تهران نسبت به رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

مناقصه عمومی
شرکت محراب عمران تهران 
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مرک�ز تحقیقات و آموزش کش�اورزی و منابع طبیعی خراس�ان رض�وی در نظر دارد مناقصه عموم�ی انجام امور 
پشتیبانی،خدماتی،تاسیساتی و فضای سبز  به شماره  2099091081000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
شرایط مناقصه : 

الف( مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  از سایت : ساعت  8 صبح  روز شنبه  مورخ 99/02/13 خواهد بود.
ب(  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 8 صبح   روز سه شنبه مورخ 99/02/23
ج( زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت  10 صبح  روز چهارشنبه مورخ  99/02/24

د( محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : مشهد – بزرگراه شهید کالنتری – حدفاصل میدان جمهوری اسالمی و جهاد – مرکز تحقیقات آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی – کمیسیون معامالت مرکز- آقای سعیدی

ه( تلفن تماس و هماهنگی : 5-38717071-051  داخلی 239 همراه : 09156571089
و( میزان سپرده شرکت در مناقصه : معادل مبلغ 540/000/000 ریال)پانصد و چهل میلیون ریال (  که به  صورت ضمانت نامه بانکی یا چك 

تضمین شده به نام مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی 
تبصره : هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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فراخوان مناقصه امور پشتیبانی ،خدماتی،تاسیساتی و فضای سبز

مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

خراسان رضوی خراسان رضوی
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ف آماد و پش��تیبانی منطقه ش��مال ش��رق نزاجا )مدیریت خرید و 
پیمان- دایره فروش( در نظر دارد در س��ال جاری اقالم مش��روحه 

ذیل را بصورت مجزا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

مبلغ سپرده شرکت در کارخانه یختعدادشرح جنس
مزایده به ریال

400/000/000در شهر مشهد100000 قالبیخ در قالب 25 کیلویی1

300/000/000در شهرستان بیرجند50000 قالبیخ در قالب 25 کیلویی2

س��پرده شرکت در مزایده: ش��رکت کنندگان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به عنوان 
تضمی��ن هر یک از ردیف های فوق به حس��اب جاری طالیی 5151571639009 نزد بانک س��په به نام 
وجوه متفرقه ف آماد و پش منطقه شمالش��رق نزاجا واریز یا معادل آن ضمانت نامه معتبر بانکی و 

یا اوراق مشارکت به مزایده گذار ارائه نمایند.
تاریخ و محل دریافت اسناد مزایده: از مورخه: 99/02/22 لغایت 99/02/24 درب انتظامات پادگان 

ف آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق. )مدیریت خرید و پیمان- دایره فروش(
زمان و محل تحویل پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید حداکثر تا ساعت 13/00 مورخه: 99/02/27 

پاکت های پیشنهادی خود را به انتظامات پادگان تحویل نمایند.
زمان و محل قرائت پیش��نهادها: پیشنهادهای واصله در ساعت 09/00 مورخ: 99/02/28 در حضور 

اعضای کمیسیون مزایده در دفتر مدیر خرید و پیمان بازگشایی و قرائت خواهد شد.
هزین��ه درج آگه��ی به عهده برن��ده مزایده ب��وده و کارفرما در رد ی��ک یا تمام پیش��نهادها مختار 

می باشد.
آدرس محل برگزاری کمیسیون: مشهد- خیابان امام خمینی)ره(- انتهای امام خمینی 81 پادگان ف 

آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نزاجا )مدیریت خرید و پیمان(  تلفن: 7- 38599116- 051

آگهی مزایده عمومی فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق 
نیروی زمینی ارتش دایره فروش- مدیریت خرید و پیمان نوبت اول

 بدینوسیله از کلیه ی سهامداران شرکت فرش شهریار طوس و یا نمایندگان قانونی آن ها دعوت می شود در 
جلسه ی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که به شرح ذیل تشکیل و برگزار می شود حضور یابند.

زمان: روز دوشنبه مورخ 99/2/22 ساعت10  صبح مکان: نشانی قانونی شرکت واقع در کیلومتر 35 جاده ی 
مشهد- نیشابور جنب روستای باغچه- کارخانه ی فرش شهریار طوس

دستورجلسه:
 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره      2- انتخاب بازرسان  

3- سایر مواردی که از اختیارات مجمع عمومی عادی است.
هیئت مدیره شرکت فرش شهریار طوس

آگه�ی دع�وت ب�ه مجم�ع عموم�ی ع�ادی ب�ه ط�ور فوق العاده ش�رکت
فرش ش�هریار طوس به ش�ماره ثبت 6849 و شناس�ه ی مل�ی 103022659

س
/ 9

90
03

59

یادداشتیادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir

س
قد

 / 
می

اش
 ه

ید
حم

د 
سی

س: 
عک

 



آقای استاندار قول و قرار سال گذشته را فراموش نکنید  

خطر بیخ گوش همسایگان کال زرکش

 هاشم رسائی فر: داستان ساماندهی کال زرکش 
قصه امروز و دیروز نیســت که کســی از آن 
خبر نداشــته باشــد. حداقل در 4-3 ســال 
اخیر چندین گزارش از شرایط آن و قول ها و 
مساعدت هایی که مسئوالن دادند و تا اینجا به 
آن عمل نشده در روزنامه قدس منتشر شده 
است. اما اینکه چرا تاکنون به آنچه می بایست 
عمل می شــد نشــده اســت را باید از زبان 
مســئوالن مرتبط بیان کرد. گرچه طول کال 
زرکش بیشــتر از 2 کیلومتر نیست اما برنامه 
ســاماندهی این کال خیلی وقت است که در 
محدوده ســه روستای چهل حجره، صیدآباد 
و امیرآباد قرار اســت اجرایی شود که آخرین 
موضوعی که به ادعای مسئوالن می شود به آن 
استناد کرد این است که شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی، شهرداری و اداره کل مسکن 
 و شهرســازی به عنوان متولیان ســاماندهی 
کال زرکش تا به اینجا رســیده اند که نقشه 
و طــرح مورد نظــر را آماده کننــد و بعد از 
آن مناقصــه پیمانکار انجام شــود و در ادامه 
کار شروع شــود که مراحل انتخاب پیمانکار 
و مناقصــه آن گویا بر عهــده اداره کل راه و 
شهرسازی گذاشته شــده است. داستانی که 
حداقل یک سال است از آن می گذرد و هنوز 

پیمانکار طرح ساماندهی معرفی نشده است.
از کارشناسان شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی که موضوع را پیگیری کردیم پاسخشان 

این بود که اداره کل مسکن و شهرسازی باید 
پیگیر باشــد و بحث بودجه ای طرح را نهایی 
کند که در این میان مسئله اختصاص بودجه 
و اعتباری که برای آن در نظر گرفته می شود 
اهمیت زیادی دارد که احســاس می شود گره 

کار همین جا باشد.

پیگیری برای اختصاص ردیف بودجه ای س
ساماندهی کال زرکش

برای روشــن شدن داستان به سراغ مسئوالن 
اداره کل راه و شهرســازی رفتیــم. مهندس 
علی عودی به عنوان معاون بازآفرینی شهری 

و مســکن اداره کل مســکن و شهرسازی در 
خصــوص آخریــن اقدام هایی کــه در مورد 
ســاماندهی کال زرکش انجام شــده است به 
قدس گفت: در داستان ساماندهی کال زرکش 
متولی اصلی در واقع شهرداری مشهد و شرکت 
آب منطقه ای هســتند اما بنا به توافقاتی که 
بین اداره کل مســکن و شهرسازی و طرفین 
دیگر صورت گرفته پیگیری نقشه ها و طرح ها 
و مطالعاتی که انجام شده است بر عهده ما قرار 

داده شده است.
 وی در ادامه افزود: مطالعات کار همان طور

که عنوان شد انجام شده و نقشه ها نیز آماده 

اســت حتی اسناد مناقصه نیز مهیا شده اما 
آنچه مهم اســت این اســت که پیگیری ها 
بــرای اختصاص ردیف بودجــه و اعتبارات 
که از زمان مدیرکل ســابق و نامه هایی که 
زده شده بود همچنان ادامه دارد که آخرین 
مورد آن به نامه ای برمی گردد که خطاب به 
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شهری کشور 
در تاریخ هفدهم فروردین 99 زده شــده و 
در آن درخواست شــده تا بحث اعتبارات و 
ردیف بودجه ای این طرح مشخص شود که 
تا به اینجا هنوز پاســخ این مکاتبه به دست 

ما نرسیده است.

8/4 میلیارد تومان اعتبار اولیهس
عودی همچنین اعتبــارات مورد نیاز برای 
شــروع ســاماندهی کال زرکش را همان 
مبلغ ســال های قبل که 8 میلیارد و 400 
میلیــون تومــان در نظر گرفته شــده بود 
عنــوان و اظهار کرد: مبالــغ برآورد همان 
مبالغ ســال های قبل است که اجرای طرح 
به طول 2 کیلومتر در محدوده روستاهای 
چهل حجــره، امیرآبــاد و صیدآباد را در 
بر می گیــرد. آنچه می شــود در این مورد 
گفت این اســت که پیگیری ها برای ردیف 
اعتبــاری طرح در ســال مالــی را ادامه 
می دهیم تا با تصویــب آن مراحل اجرایی 

کار آغاز شود.

 رزمایش همدلی علیه •
گرانی ارزاق عمومی

در آســتانه ماه مبارک رمضان امســال هم به رویه سال های 
گذشته، مســئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت از عرضه 
انبوه کاالهای اساسی در بازار خبر داده و مدعی شدند اجازه 
نوســان قیمت کاالهای اساسی را در ماه رمضان نمی دهند و 
با توجه به کافی بودن ذخایر کاالیی، هیچ دلیلی برای گرانی 
اقالم پرمصرف غذایی از جمله برنج، شکر، حبوبات، گوشت، 

مرغ، خرما و امثال آن وجود ندارد.
با وجود این گشت و گذاری مختصر در بازار مشهد در چند روز 
گذشته نشان می دهد که این اظهارات ادعایی واهی و وعده ای 
توخالی بیش نبوده و افزایش قیمت کاالهای اساسی به قصه 
تکراری هر ساله ماه مبارک رمضان تبدیل شده است؛ همچون 
همیشــه هیچ کار اساسی از سوی دستگاه های مسئول برای 

رفع مشکل انجام نمی شود. 
امســال هم گرانی ارزاق عمومــی و افزایش قیمت کاالهای 
پرمصرف مانند گوشت قرمز و مرغ، برنج، خرما و حبوبات به 
یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها در این ماه تبدیل شــده 
اســت. درحالی که این روزها با توجه به بدتر شــدن شرایط 
اقتصادی مردم به دلیل شیوع بیماری کرونا، برای جلوگیری 
از افزایش قیمت ها باید بیش از ســال های گذشته »کنترل 
بــازار« مورد توجه قرار می گرفت؛ اما به جرئت می توان گفت 
کــه حتی اگر بنا به ادعای مســئوالن، برخوردهای قانونی با 
متخلفان صورت می گیرد، این برخوردها مانع بزرگی بر ســر 
راه افزایش قیمت ها نبوده و نتوانســته بازار ارزاق عمومی را 
کنترل کند؛ ضمن آنکه به نظر می رسد فتیله همین اقدام های 
نه چندان قاطع و مردم محور نیز پایین کشیده شده و به جز 
موارد معدودی برخورد با محتکران و گرانفروشان- که در پی 
شــکایت ها و پیگیری های مردمی صورت می گیرد- تالش 

مؤثری در این زمینه شاهد نیستیم.
تمام ایــن اقدام ها بــه فرض اســتمرار و تــداوم آن، فقط 
کنترل کننده بخش عرضه است و دستگاه های متولی در بخش 
کنترل و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها و برخورد با 
گرانفروشان، عملکرد قابل قبولی نداشته اند و در مواردی چون 
تعیین و ابالغ نرخنامه، با اعالم قیمت های رسمی باالتر از کف 
بازار حتی موجب باز شدن فضای تاخت و تاز برای سودجویان 
و هرج و مرج در بازار شــده اند. این بدتر از زمانی است که هر 
کسی اجناس و کاالهای خود را به هر قیمتی که دلخواهش 
بود، به فروش می رســاند و هیچ مرجعی برای تعیین قیمت 

واقعی کاالها وجود نداشت.
با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان به ناچار تقاضای خرید 
بسیاری از اقالم خوراکی افزایش می یابد و این موضوع بستر 
مناســبی را برای جوالن ســودجویان و گرانفروشان فراهم 
می سازد، ضروری است دستگاه های متولی کنترل بازار با تمام 
توان وارد میدان شــده و با اتخاذ برنامه های کارآمد در تأمین 
مایحتاج عمومی با قیمت مناسب اقدام کنند و صد البته جای 
دستگاه های نظارتی و برخورد با متخلفان و گرانفروشان در این 

عرصه نباید خالی بماند.
برخالف سال های گذشــته که وضعیت کمی باثبات تر بود، 
برخی برنامه های دستگاه های مسئول برای تنظیم و کنترل 
بازار را شــاهد بودیم اما امســال به نظر می رسد هیچ برنامه 
مؤثری به منظور کاهش قیمت ها به مرحله اجرا نرسیده و یا 

آنچنان که باید مؤثر نبوده است. 
در حــال حاضر گرانی رو به رشــد اقالم مــورد نیاز مردم و 
مایحتاج روزانه خانواده ها، واقعیتی اســت که در بازار مشهد 
و دیگر شــهرهای خراسان رضوی به چشم می خورد؛ هرج و 
مرج قیمت ها بیداد می کند و مردم که مرجع تشخیص قیمت 
واقعی در دســترس ندارند، به ناچار تن به خرید کاالی مورد 

نیازشان با هر قیمتی می دهند. 
به نظر می رســد در شرایط اینچنینی که به نظر می رسد در 
هفته های اخیر عنان کار از دست دولتمردان خارج شده است، 
تنها خود ما مردم هستیم که می توانیم مؤثرتر از هر دستگاه 
و مســئولی، بار ســنگین گرانی اجناس و ارزاق عمومی را از 
دوش خانواده هایی که به ویژه در این روزهای سخت کرونایی، 
زندگی به کامشان نیست و زیر بار فقر و تهیدستی کمر خم 

کرده اند، برداریم.
همچنانکه رهبر معظم انقالب به مناســبت فرارســیدن ماه 
مبارک رمضان، تشــکیل رزمایش همدلــی را مورد تأکید 
قــرار داده و فرمودند: »رمضان ماه انفــاق و ایثار و کمک به 
مستمندان است؛ چه خوب است که یک رزمایش گسترده ای 
در کشــور به وجود بیاید برای مواســات و همدلی و کمک 
مؤمنانــه به نیازمندان و فقرا که این اگر اتفاق بیفتد، خاطره  

خوشی را از امسال، در ذهن ها خواهد گذاشت«.

چهاردهمین پایگاه اورژانس جاده ای •
نیشابور کلنگ زنی شد

نیشــابور- خبرنگار 
کلنگ زنی  آیین  قدس: 
پایــگاه  چهاردهمیــن 
اورژانس جاده ای )بیست 
و سومین پایگاه اورژانس 
۱۱۵( بــا نــام حاجیه 
خانم ثریــا جنتی؛ خّیر 

نیک اندیش ســالمت در کیلومتر ۵0 محور نیشابور- سبزوار 
برگزار شد.آیین کلنگ زنی این پروژه خّیرساز با حضور مقام های 
عالی رتبه نیشــابور برگزار شد.گفتنی اســت، اورژانس۱۱۵ 
نیشابور با هشت پایگاه شهری، ۱4 پایگاه جاده ای و یک پایگاه 

اورژانس هوایی مشغول ارائه خدمت است.

 جانباز مشهدی •
به یاران شهیدش پیوست

کاظمی  محمد  قدس: 
ازغدی، جانباز ۷0 درصد 
از سال ها  مشهدی پس 
تحمل مشکالت ناشی از 
مجروحیت به مقام رفیع 

شهادت نائل شد. 
شــهید کاظمی ازغدی 
یکم فروردین ۱34۵ در مشهد متولد شد. این جانباز سرافراز 
20 مهــر ۱3۶۶ مجروح و دوباره پــس از بهبودی به جبهه 
بازگشــت که 30 آبان همان سال در میمک کردستان بر اثر 

برخورد ترکش، قطع نخاع شد.
این جانباز ۷0 درصد سرانجام هشتم اردیبهشت ماه امسال در 

بیمارستان قائم)عج( مشهد به یاران شهیدش پیوست.
مجروحیت دوران جبهه این جانباز شهید موجب بروز سرطان 
کبد و درگیر شــدن و آسیب به مهره های کمر وی شد و در 

نهایت روده های وی نیز برداشته شد.
سه سال پایانی زندگی شهید کاظمی ازغدی با تحمل شرایط 

جسمانی یاد شده سپری شد.
براســاس اعالم بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، 
مراسم تشییع این شهید واالمقام به دلیل پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا در اجتماعات برگزار نمی شــود اما ادای احترام 

کادر نظامی به مقام رفیع این شهید واالمقام انجام می شود.
پیکر مطهر این شهید در گلزار شهدای روستای ازغد از توابع 

شهرستان مشهد به خاک سپرده می شود.

مدیرعامل این بنیاد:

• jجشنواره امام رضا 
امسال به صورت ویژه برگزار می شود

بنیاد  مدیرعامل  قدس: 
فرهنگــی  بین المللــی 
هنری امام رضا)ع( گفت: 
با توجه به شیوع ویروس 
امام  کرونا جشنواره های 
رضا)ع( در اســتان های 
ویژه  به صورت  کشــور 

برگزار خواهد شد.
محمودرضا برازش اظهار کرد: متأســفانه بیماری کرونا این 
روزها همه کشورهای دنیا را آلوده کرده و مناسبات سیاسی، 

اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داده است.
وی افزود: کشور ما نیز از این موضوع مستثنا نبوده و بسیاری از 
فعالیت ها و اقدام های دینی، فرهنگی و هنری تحت تأثیر این 
ویروس، دستخوش تغییر شده اند و حرم مطهر امام رضا)ع( و 
سایر اماکن مقدس کشور برای زیارت و حضور زائران تعطیل  
شده است و معلوم نیست عادی سازی شرایط چه زمانی محقق 

شود.
وی خاطرنشــان کرد: اگر تا پیش از میــالد امام رضا)ع( که 
۱3 تیرماه اســت شرایط بهداشتی اجازه حضور افراد در یک 
سالن و برگزاری مراسم را به ما ندهد، با همکاری رسانه ملی و 
بهره گیری از فضای مجازی مراسم جشن شب میالد و تجلیل 
از خادمان فرهنگ رضوی و برگزیدگان جشنواره های استانی 

امام رضا)ع( برگزار خواهد شد.
برازش افزود: اگر شرایط بهداشتی بهتر شد و امکان برگزاری 
مراسم را با رعایت دستورعمل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی را داشته باشیم، مراسم شب میالد به صورت محدود 

در یکی از سالن های شهر مشهد برگزار می شود.
مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگــی هنری امام رضا)ع( در 
ادامه خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری 
امام رضا)ع( در اســتان ها نیز امسال تحت تأثیر شیوع کرونا 
قرار گرفت و مطابق سال های گذشته امکان انتشار فراخوان و 

شروع جشنواره ها از اسفند سال گذشته فراهم نشد.
وی گفــت: در این راســتا و پس از دریافــت نظرات دبیران 
جشنواره های اســتانی مقرر شد مراســم هجدهمین دوره 
جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در استان های کشور در نیمه 
دوم ســال 99 و پس از پایان ماه صفر آغاز و تا انتهای ســال 
ادامه یابد که اطالعات الزم در این خصوص به زودی در سایت 
بنیاد بین المللی امام رضا)ع( به نشانی shamstoos.ir منتشر 

خواهد شد.

پر شدن ۵۸ درصد حجم سد های •
خراسان شمالی  

بجنورد- خبرنگار قدس: در اثر بارش های سال گذشته و 
ابتدای امسال، ۵8درصد حجم سد های استان پر از آب شد. 

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با اشاره به 
بازگشایی سه باره سد بارزو و چندباره سد شیرین دره گفت: در 
اثر بارش های سال گذشته و ابتدای امسال، ۵8 درصد حجم 

سد های استان پر از آب شد.
ســیدعقیل مرتضوی ظرفیت همه هشت سد استان را 234 
میلیون مترمکعب اعالم کرد و افزود: از این تعداد، ســه سد 

برای تأمین آب شرب استفاده می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی  
اعالم کرد
تجلیل از 3۵3 معلم نمونه کشوری •

استانی و منطقه ای در هفته معلم
بجنــورد- خبرنگار قدس: مدیر کل آمــوزش و پرورش 
خراســان شــمالی گفت: در هفته معلم از 3۵3 معلم نمونه 

کشوری، استانی و منطقه ای تجلیل می شود .
عباس سعیدی اظهار کرد: مراسم تجلیل از معلمان نمونه در 
سطوح مختلف، از مدرسه تا سطح کشور برگزار و از معلمان 

بزرگوار تجلیل خواهد شد.
وی تجلیل از پیشکســوتان عرصه تعلیــم و تربیت، معلمان 
بازنشســته، معلمان تأثیرگذار و عیادت از معلمان در بستر 
بیماری را یادآور شــد و افزود: این برنامه ها با گرامیداشت یاد 
و خاطره معلمان شهید استان و دیدار با خانواده معزز شاهد 

آغاز می شود.
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اظهارات استاندار خراسان رضوی در بازدید فروردین 98س
اســتاندار خراسان رضوی فروردین سال گذشــته در جریان بازدید از کال زرکش 
مشــهد،گفت: کال زرکش به طول ۱0 کیلومتر به دلیل بارش های رگباری باران 
طغیان کرده بود و حتی به برخی از خانه های ســاخته شــده در حریم این کال 
آسیب رساند، بر حسب تصمیم شورای مدیریت بحران شهرستان مشهد، الیروبی 
این مســیل در دستور کار قرار گرفته است.علیرضا رزم حسینی اظهار کرد: پس از 
اتمام عملیات الیروبی مسیل ها و بازگشایی کال زرکش، دیوارهای ساحلی نیز در 
اطراف این کال نصب خواهد شــد تا در آینده، هیچ خطری به لحاظ وقوع ســیل 

متوجه مشهد نباشد.
استاندار خراسان رضوی گفت: کال زرکش رواناب ها را به کشف رود هدایت می کند 
و امیدواریم محدوده مشــهد و روستاهای حریم این کالنشهر به مساحت 8۶ هزار 

هکتار از خطر سیالب و خسارت های ناشی از سیل مصون بماند.

سرور هادیان: متولد اردیبهشت ۱339 است 
و اردیبهشت ۱3۶9 هم به شهادت رسید. اهل 
درس و روزه و نماز بود، مدرســه که تعطیل 
می شد ســر کار ســاختمانی می رفت و به 

عمویش کمک می کرد. همسرم کشاورز بود.
»علی اکبــر« هــم درس هایش خــوب بود، 
دیپلمــش را ســال ۵۷ که گرفــت، گفت 
می خواهد در آینده رشته مهندسی کشاورزی 

بخواند.
حاجیه خانم »شــوکت دریایی« مادری که 
هنوز پس از گذشــت 39 سال از شهادت 
پســرش همه جزئیات تولد تا پیدا شــدن 
پیکر پسرش را به خاطر دارد برایم تعریف 
می کنــد: خداوند بــه مــن ۶ فرزند عطا 
کرده اســت و پســرم علی اکبر به شهادت 
رســید. او پیش از انقالب هم مذهبی بود، 
اوایــل جنگ بــود که به ســربازی رفت و 
۵ اردیبهشــت۱3۶0 در محاصــره عناصر 
گروهــک تروریســتی کوملــه و دمکرات 
قــرار گرفت و به همراه چنــد تن دیگر از 

همرزمانش به شهادت رسید. 
 این مادر ۷9 ساله تأکید می کند: خیلی دنبال 

علی اکبرم گشتیم اما هیچ خبری از او نبود، 
نه می دانستیم که شهید شده است نه خبر و 

اثری از زنده بودنش بود.

2۵ سال به انتظار ماندم س
حاال بغض می کند و می گوید: 2۵ سال چشم 
انتظاری آسان نیست، پیکر پسرم و دوستانش 
را پس از 2۵ ســال به ما تحویل دادند. وقتی 

پیکر پسرم را آوردند، همسرم فوت شده بود.
او حاال برایم از خبرهایی که پس از پیدا شدن 
پیکر جوان رشــیدش بــه او داده اند، تعریف 
می کند: از پیکر علی اکبر استخوان هایش باقی 
مانده بود و عینک، ساعت، چکمه ها، کاله و 
اورکتش هم بود، اســم پسرم روی اورکتش 

باقی مانده بود.
گفتند که پســرم با سه نفر دیگر از دوستان 

ســربازش داخل ســنگر در کردستان بودند 
که خمپاره ای به سنگر آن ها اصابت می کند. 
پای پسرم همانجا قطع شده و پیکر او و سه 
همرزمش را در باغی همان نزدیکی دفن کرده 

بودند.
دور  گذشــته های  از  حاجیه خانم  حــاال 
برایــم توضیح می دهــد؛ از آن زمانی که 
قــرار بود علی اکبر را دامــاد کند و حتی 
کمی پیشــتر، از کودکی او که در میان 
خانــواده و اقــوام و آشــنایان خوبی و 

مهربانی او زبانزد بود.

به خوبی و مهربانی زبانزد بودس
مادر تأکید می کنــد: از علی اکبرهیچ خاطره 
بدی ندارم، همیشــه به حرفم گوش می داد 
و بهانه ای نمی گرفت. حتی یک بار که بیمار 

بودم، تمام مدت از من پرستاری کرد.
این مادر صبور توضیح می دهد: هر بار خواب 
علی اکبر را می بینم با پدر و پسرعمویش که 
او هم شــهید شــده با هم  هستند و مدام به 
من می گوید: مامان حالم خوب است، نگران 

نباش.

گفت وگو با مادر سرباز شهید »علی اکبر حشمتی«

اردیبهشت یادآور تولد و شهادت علی اکبر است

عشقستانعشقستان

علی محمدزاده: موضوع کمبود اتوبوس در سیستم حمل و 
نقل عمومی کالنشــهر مشهد یکی از مباحث قدیمی و شاید 
بتوان گفت یکی از مشکالت مدیریت شهری مشهد در سالیان 
اخیر بوده است و مدیران مختلف سازمان اتوبوسرانی این شهر 
تاکنون با اجرای روش های مختلف درصدد جبران کاستی های 
این حــوزه بوده اند کــه از آن جمله می توان به اســتفاده از 
مینی بوس به جای اتوبوس در خطوط مختلف و یا بازســازی 

اتوبوس های فرسوده اشاره کرد.
با تمام این اوصاف بر اساس محاسبات صورت گرفته کالنشهر 
مشهد برای رسیدن به حداقل های حوزه حمل و نقل عمومی 
 بــه حدود 2هزار دســتگاه اتوبــوس نیاز دارد و با احتســاب 
مینی بوس های فعال در این حوزه باز هم نزدیک به یک هزار 
و ۵00 دســتگاه اتوبوس دیگر الزم اســت تا به استانداردهای 
این بخش در سرانه مسافر به خودرو و یا میانگین عمر ناوگان 

نزدیک تر شد.
بر همین اساس در ســال های مختلف مدیران شهری تالش 
کرده اند با خرید اتوبوس های جدیــد آرام آرام به ارتقای این 
سازمان کمک کنند ولی در چند سال اخیر به دالیلی همچون 
موضوعات تحریمی یا افزایــش قیمت ها اندکی این روند هم 
کندتر شــده و به نظر می رسد شاید حفظ شرایط موجود در 
حال حاضر اولویت بیشــتری پیدا کرده و حداقل در دو سال 
اخیر بازسازی اتوبوس های متوقف در پارکینگ های اتوبوسرانی 

سرعت بیشتری گرفته است.
از ســوی دیگر اما مدیران اتوبوسرانی همچنان پیگیر خرید 

اتوبوس های جدید هم بوده و هستند به نحوی که در آخرین 
اظهارات مدیرعامل سابق این شرکت در اواسط سال گذشته 
قرارداد خرید ۱00دستگاه اتوبوس بسته شده و مقرر شده بود 
تا پایان ســال تحویل شوند و عالوه بر آن تعداد ۱00دستگاه 

مینی بوس هم قرار بود به ناوگان اضافه شود.
سعید حسینقلی زاده مقدم؛ مدیرعامل فعلی سازمان اتوبوسرانی 
مشهد هم اواخر سال گذشته و مدتی پس از تصدی این پست 
ضمن تأکید بر کمبود اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی اظهار کرد: 
بدون کمک دولت نمی توان یک هزار و 400 دستگاه اتوبوس 

برای جبران کاستی ها خریداری کرد.
وی نیز به موضوع خرید 200دستگاه اتوبوس و مینی بوس اعالمی 
از سوی مدیرعامل قبلی اشــاره و اظهار امیدواری کرد: تا پایان 

سال بخش قابل توجهی از این خودروها تحویل این شرکت شود.
بر همین اســاس و به منظور پیگیری ایــن موضوع با مدیر 
روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی گفت وگویی داشتیم که وی 
از تحویل 3۱ دســتگاه اتوبوس و 82 دستگاه مینی بوس خبر 
داد و اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک باقیمانده تعهدات 

شرکت های طرف قرارداد اجرایی شود.
اتحادی گفت: به دلیل اعمال تحریم ها خرید قطعات از خارج 
و مونتاژ اتوبوس ها در داخل با مشــکل مواجه شــده بنابراین 
شــرکت های طرف قرارداد هم نتوانسته اند به قراردادها عمل 

کرده و تمام تعهدات خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: ازاواسط سال گذشته تاکنون 3۱ دستگاه اتوبوس 
جدید خریداری و وارد ناوگان شــده که از این تعداد هشــت 
دســتگاه از ایران خودرو و 20 دستگاه نیز از شرکت دیگری 
خریداری شده است همچنین ســه دستگاه دیگر مربوط به 
شــرکت طرف قرارداد تحویل ۱00 دستگاه اتوبوس است که 

قرار است به مرور باقیمانده اتوبوس ها تحویل شوند.
وی افزود: از ۱00 دستگاه مینی بوس تعهد شده در سال گذشته 
نیز تاکنون 82دستگاه تحویل شده و در آینده نزدیک 28دستگاه 
دیگر نیز تأمین خواهد شد بنابراین در حال حاضر با همکاری 
معاونت اقتصادی شــهرداری مشهد در حال تدوین شیوه نامه 
نحوه واگذاری مینی بوس ها به بخش خصوصی هستیم که به 
محض نهایی شدن این شیوه نامه و دریافت مجوزهای الزم این 
موضوع اطالع رسانی و در اسرع وقت نسبت به به کارگیری مینی 

بوس ها در سامانه حمل و نقل عمومی اقدام خواهد شد.

از تابستان ۹۸ تاکنون فقط 3۸ دستگاه تحویل مشهد شده است

ورود اتوبوس های جدید با دنده سنگین !

پیگیریپیگیری

چهار شنبه  10 اردیبهشت 1399
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روی خط خبرروی خط خبر
مدیرعامل آبفای خراسان رضوی خبر داد

 آبرسانی دائم و فصلی •
با تانکر به 280 روستا 

مدیرعامــل  قــدس: 
شــرکت آب و فاضالب 
گفت:  خراســان رضوی 
280 روســتا با جمعیت 
66هزار نفر در اســتان با 
کمبود آب مواجه اند و با 

تانکر آبرسانی می شوند. 
ســیدابراهیم علوی با اعالم این خبر اظهار کرد: از این تعداد 
130روســتا به صورت دائم و 150روستا به شکل فصلی از 
طریق تانکر آبرسانی می شوند. برای برخورداری این روستاها 
از آب پایدار در قالب مجتمع های آبرســانی موضوع دریافت 
اعتبار از صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار دارد تا مشکل 
کم آبی مناطق روستایی پیش از تابستان سال جاری برطرف 

شود.
وی یکی از دالیل کمبود آب در روســتاها را استفاده از آب 
شــرب برای آبیاری باغ و باغچه داخــل منازل و دام و طیور 
دانســت و افزود: این روش موجب فشار به شبکه آب شرب 
اســت و از روستاییان می خواهیم با مدیریت تعداد دام خود، 

مانع از قطع آب در روستاها شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی همچنین با 
اشــاره به حوزه عملکرد این شرکت در استان پس از اجرای 
طرح یکپارچه سازی شــرکت های آبفای شهری و روستایی 
اظهار کرد: با اجرای این طرح از ابتدای ســال جاری شرکت 
آبفای خراسان رضوی عالوه بر 72 شهر با یک میلیون و  800 
هزار نفر جمعیت وظیفه ســقایی 2هزار و 400 روســتا با 

جمعیت یک میلیون و 500 هزار نفر را برعهده گرفته است.
به گفته وی در اجرای این طرح 222 روســتا و ســه شهر 
بینالود، رضویه و ملک آباد  تحت پوشش خدمات شرکت آب 

و فاضالب مشهد قرار گرفتند.

از سوی مدیرکل سازمان انتقال خون 
خراسان رضوی مطرح شد 

درخواست از بیماران کرونایی •
بهبودیافته برای اهدای خون

تکتم  آنالین-  قدس 
بهاردوســت: مدیرکل 
ســازمان انتقــال خون 
گفت:  خراســان رضوی 
از  اهــدای خون یکــی 
بهداشــتی،  اقدام هــای 
ارزشمند  و  خیرخواهانه 

در مقاطع مختلف زمانی به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان و 
محرم در کشور ماست. هر چند اهدای خون در ماه رمضان به 
دلیل روزه داری مردم کاهش می یابد که این کاهش معموالً 
از هفته دوم این ماه آغاز می شود که مردم خدادوست ایرانی 
به ویژه همشــهریان مؤمن مشهدی هر ســاله در این ایام با 
همراهی مسئوالن در این امر خداپسندانه همیشه پیشقدم 
بوده اند. مجید عبداللهی در توضیح انجام این امر خداپسندانه 
افزود: هر چند مشــهد در حال حاضر مشــکلی بابت ذخایر 
خونی ندارد، ولی متأسفانه با شیوع بیماری کرونا امسال هم 
مانند سال های گذشــته به برگزاری این نذر خداپسندانه و 
همراهی همه همشهریانمان برای تأمین ذخایر خونی بیشتر 
نیازمندیم. وی ادامه داد: امسال هم مانند سال های قبل نذر 
خون را در این ایام هر شب از ساعت 21 الی 23 داریم و مردم 
می توانند با مراجعه به ایستگاه های سیار در مناطق مختلف 
شهر از جمله میدان شریعتی در این امر خداپسندانه شرکت 
کنند که طبق آمار ما خوشبختانه مراجعه و استقبال مردم از 

این کار زیبا همچنان در حال افزایش است. 
وی اضافه کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا، سازمان انتقال 
خون از روز گذشته شروع به درمان پالسمادرمانی کرده است 
و من از همه همشــهریان درخواست می کنم که در این امر 
خطیر شرکت کنند. هر چند در حال حاضر خوشبختانه این 
بیماری کنترل شــده، ولی از آن جایی که امکان پیش بینی 
وضعیت جدیدی از شــیوع این بیماری را در کشــور نداریم 
به همین جهت و برای انجام پیشــگیری های الزم، سازمان 
انتقال خون مبادرت به گرفتن پالسمای بیماران بهبود یافته 
از بیماری کرونا کرده تا بتواند در ماه های آینده از این پالسما 
برای مصارف درمانی از جمله تولید واکسن، دارو و... استفاده 
کند. مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان رضوی بیان کرد: 
من از اینجا از همه کســانی که بیماری کرونا داشته اند و در 
حال حاضر بهبود پیدا کرده اند و از زمان بهبودیشان یک ماه 
گذشته دعوت می کنم به شکرانه این سالمتی با مراجعه به 
پایگاه انتقال خون شریعتی میدان شریعتی با پاسخ دادن به 
پرســش های همکاران ما پالسمای خونشان را برای اتفاقات 
احتمالی اهدا کنند تا همکاران ما با ذخیره ســازی آن ها در 
زمان مقتضی برای درمان افراد مبتال به بیماری ویروس کرونا 

استفاده کنند.

پس از وقوع جرم در فضای مجازی صورت گرفت
دستگیری یک کذاب•

میرعلمدار-نیشابور: 
حســین  ســرهنگ 
فرمانــده  دهقانپــور، 
اظهار  نیشابور  انتظامی 
کــرد: در پی شــکایت 
مشــاور حقوقی یکی از 
ادارات سطح شهرستان 
نیشابور مبنی بر نشــر اکاذیب علیه آن اداره در شبکه های 
اجتماعــی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 

پلیس امنیت قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی های اولیه مأموران انتظامی مشخص شد 
فردی ناشناس با نشر اکاذیب از طریق شبکه های اجتماعی 
مشکالتی برای کارکنان اداره موردنظر ایجاد و موجب ایجاد 

جو بدبینی و زیرسؤال بردن خدمات آن ها شده است.
این مقام انتظامی خاطرنشــان کرد: مأموران دایره عملیات 
ویژه پلیس امنیت عمومی با انجام یکسری تحقیقات فنی و با 
اشراف اطالعاتی متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی 

وی را دستگیر کردند.
فرمانده نیروی انتظامی نیشــابور با اشاره به اینکه متهم در 
مواجهه با ادله و مستندات پلیس به بزه انتسابی اعتراف کرد، 
عنوان داشــت:هر کسی که به هر نحوی اقدام به مزاحمت و 
هتک حیثیت در فضای مجازی کند، براســاس قانون جرایم 
رایانه ای افــزون بر اعاده حیثیت به حبــس و جزای نقدی 

محکوم می شود.

 بی توجهی به پروتکل های بهداشتی
 کار دست متخلفان داد

پلمب پنج خبازی در بجنورد•
بجنــورد- خبرنگار 
پلیس  رئیــس  قدس: 
امنیــت  و  اطالعــات 
عمومی استان از پلمب 
پنــج واحــد خبــازی 
عدم  به دلیل  متخلــف 
رعایــت پروتکل هــاي 

بهداشتی در شهرستان بجنورد خبر داد.
سرهنگ غالمرضا قربانی در خصوص جزئیات این خبر ، اظهار 
کرد: در راستاي ارتقای سالمت در جامعه و برای پیشگیری 
از انتشار ویروس کرونا در بین اصناف، این طرح با هماهنگی 
مقام قضایی و همکاری ســایر دستگاه ها به صورت روزانه در 
سطح اســتان اجرا شده اســت.وي اضافه کرد: روز گذشته 
مأمــوران اداره نظارت بر اماکن عمومی به همراه نمایندگان 
سازمان صمت، تعزیرات حکومتي و مرکز بهداشت از تعدادی 

واحد صنفی در سطح شهرستان بجنورد بازدید کردند.
این مقام انتظامی با قدردانــی از همراهی برخی واحدهای 
صنفی در امر پیشــگیری از ویروس کرونا، خاطرنشان کرد: 
پنج باب مغاره خبازی به علت عدم رعایت دستورعمل های 
بهداشتی و استفاده نکردن از دستکش، ماسک و همچنین 

دریافت وجه نقد در سطح شهرستان بجنورد پلمب شدند.

با واکنش به موقع پلیس نیشابور 
 گردن کلفتی های دو شرور •

پایان گرفت
میرعلمدار- نیشابور: 
انتظامــی  فرمانــده 
از  نیشــابور  شهرستان 
دستگیری  و  شناسایی 
دو تن از مخالن نظم و 
امنیت عمومی که تحت 

تعقیب بودند، خبر داد.
سرهنگ حسین دهقانپور در تشریح این خبر اظهار کرد: در 
پی دریافت خبری مبنی بر ورود دو تن از مخالن نظم و امنیت 
عمومی تحت تعقیب و فراری به ســطح شهرستان نیشابور، 
پیگیری موضوع در دســتور کار پلیس امنیت عمومی قرار 
گرفت.وی خاطرنشان کرد: مأموران دایره عملیات پلیس امنیت 
عمومی با اشراف اطالعاتی مخفیگاه دو متهم را شناسایی و با 
هماهنگی مقام قضایی در عملیات هایی ضربتی آن ها را که به 
اتهام مزاحمت، ایراد خسارت به خودروهای عبوری و... تحت 
تعقیب بودند، دستگیر کردند.سرهنگ دهقانپور یاد آورشد: 
متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای 
ســیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.فرمانده انتظامی 
شهرستان نیشابور با قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس 
تصریح کرد: پلیس و دستگاه قضایی مصمم هستند با کسانی 
که نظم و آرامش عمومی شــهروندان را خدشه دار و موجب 
ایجاد رعب و وحشــت می شوند برابر قانون برخورد و در این 

مسیر از هیچ تالش و کوششی دریغ نخواهند کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی عنوان کرد
احضار تصویب کنندگان استخر روباز •

بانوان بجنورد پای میز محاکمه
بجنــورد- خبرنگارقــدس: رئیــس کل دادگســتری 
خراسان شــمالی ضمن هشــدار جدی به عوامل هدررفت و 
تضییع حقوق بیت المال در موضوع اســتخر روباز بانوان، از 

وعده محاکمه مسببین بروز این رویداد خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین جعفری در جلسه علنی شورای 
اســالمی شهر بجنورد با انتقاد شــدید از تصمیمات اشتباه 
مسئوالن مربوط به ویژه در حوزه مسائل فرهنگی، به موضوع 
احداث اســتخر روباز بانوان در بش قارداش بجنورد اشــاره 
و گفت: هر گونه تصمیم گیری در حوزه مســائل فرهنگی و 
اجتماعــی باید مطابق با فرهنگ عمومی و دینی ما و دارای 
صبغه کامالً اسالمی باشد و اصوالً تصمیمات در این حوزه ها 
به گونه ای نباشد که هم منابع عمومی هدر برود و وقت تلف 

شود و هم آن طرح و پروژه قابل استفاده نباشد.
رئیس عالی دســتگاه قضایــی در خراسان شــمالی با ابراز 
ناخرسندی و انتقاد شدید از مسئله احداث استخر روباز ویژه 
بانوان به سوءتدابیر برخی دستگاه های مسئول و تبعات منفی 
ناشی از این تصمیم ناصواب و آثار مختلف مترتب بر آن در 
ابعاد فرهنگی و اجتماعی اشاره و تصریح کرد: همان گونه که 
در گذشــته اعالم کردم این استخر با کاربری استفاده برای 
بانوان به هیچ وجه راه اندازی نمی شــود و افرادی که در این 
حوزه مرتکب قصور و ســهل انگاری شــده اند نیز عالوه بر 

پاسخگویی به افکار عمومی، باید محاکمه شوند.

عقیل رحمانی: فرماندار مشــهد در حاشیه 
بازدید از ســه واحد صنایع تبدیلی کشاورزی 
گفــت: 227 واحــد فعال صنایــع تبدیلی و 
تکمیلی در شهرستان مشــهد فعالیت دارند 
که برای شنیدن مشکالت آن ها برنامه مستمر 

بازدید میدانی در دستور کار است. 

فرماندار مشهد: نگرانی های صنایع س
تبدیلی را رصد می کنم

هاشمی، فرماندار مشهد در حاشیه این بازدید 
از صنایع تبدیلی و نقش آن در تحقق شــعار 
ســال به قدس گفت: در ابتــدا باید هفته کار 
و کارگر را خدمت این عزیزان به ویژه اقشــار 
مختلف قشــر کارگری تبریــک و خداقوت 
گفت. همان  طور که شاهد هستید امروز سه 
بازدید در راســتای تحقق شعار سال که مقام 
معظم رهبری تأکید بر جهش تولید داشتند، 
از واحد های تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی 

کشاورزی صورت گرفت.
هاشمی تصریح کرد: در این بازدید که به اتفاق 
تعدادی از مدیران صورت گرفت، مشاهده شد 
برخی از واحدها به لطف خدا با تمام مشکالت 
با قدرت در حال تولید و فعالیت هستند. برخی 
از واحد ها هم وقتی صحبت های مدیران آن ها 
را شنیدیم، مشخص شــد آن ها دغدغه های 
جزئــی دارند که در انتهای این بازدید میدانی 
حتماً جلسه ای با آن ها گذاشته خواهد شد و 
مشکالت آن ها را به دقت خواهیم شنید و به 
صورت ویژه ای مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

اشتغال زایی 22 هزارنفری در سطح س
شهرستان 

فرماندار مشهد عنوان کرد: در حال حاضر 227 

واحد صنایع تبدیلی و غذایی 
در حوزه شهرســتان مشهد 
فعال  هستند و همین امر و 
تالش صورت گرفته موجب 
شده تا شهرستان مشهد در 
استان رتبه اول صنایع مذکور 

را در اختیار بگیرد.
با توجه به فعالیت گسترده 
این تعــداد واحد بــه مدد 
ما  گرفته  تالش های صورت 
نگرانی در این حوزه نداریم، 
اما متأسفانه با شیوع کرونا در 
برای  ممنوعیت هایی  جهان 
صادرات این گونه تولیدات به 

وجود آمده که موجب شده در این دوماه اخیر 
صادراتی صورت نگیرد.

هاشــمی گفت: امــا چون 
محصوالت  نگهداری  امکان 
صنایع تبدیلی در سردخانه ها 
امیدواریم  اســت،  فراهــم 
نزولی  همان طور که ســیر 
ابتال به ویروس کرونا را شاهد 
بودیم، به زودی صادرات این 

محصوالت هم آغاز شود.
وی بیان کرد: چندی پیش 
در جلسه شورای اداری هم 
اعالم کردم که نباید شیوع 
این ویــروس ما را از حرکت 
در مســیر تحقق شعار سال 
غافل کند، به همین جهت از 
سال گذشته بازدید از واحدهای تولیدی را در 
دســتور کار قرار داده ایم و این روش همچنان 

ادامه خواهد داشت و بنده تالش خواهم کرد تا 
به صورت میدانی و شخصاً در جریان مشکالت 

و کمبودها قرار بگیرم.
در این بازدید نکته خوبی را مشــاهده کردم و 
آن هم این بود که برخی واحدها در این ایام به 
سبب بروز ویروس کرونا مجبور به تعدیل نیرو 
شدند که خوشبختانه امروز و در بازدید با این 
نکته روبه رو نشدیم  و هیچ یک از این واحدها 
دست به تعدیل نیرو نزده بودند که جای تشکر 
دارد.وی بــه میزان اشــتغال زایی این صنایع 
هم اشــاره و در این  رابطــه گفت: حدود 52 
درصد از این صنایع در حوزه شهرستان مشهد 
فعال هســتند که این تعداد حــدود 22هزار 

اشتغال زایی را در پی داشته است.

مدیرجهاد کشاورزی مشهد: صادرات س
30 درصد صنایع تبدیلی

در ادامه مدیر جهاد کشــاورزی مشــهد هم 
گفت: یکی از مشکالتی که  متوجه این صنف 
بود شــیوع ویروس کرونا بود وخوشبختانه  با 
پیگیری های صــورت گرفته و خالقیت هایی 
که خود تولیدکنندگان به کار بردند، به لحاظ 
رعایت پروتکل های بهداشتی وضعیت خوبی را 

در سطح این واحدها شاهد هستیم.
طهماســبی زاده ادامــه داد: صنایع تبدیلی و 
تکمیلی حمایت خوبی از صنعت کشاورزی ما 
دارد، چرا که تضمینی است برای بازار فروش 
محصوالت کشاورزی و از سویی تعدیل کننده 

قیمت محصوالت کشاورزی است.
همچنین بیشــتر از 30 درصــد محصوالت 
کشــاورزی که در صنایع تبدیلی و تکمیلی 
بسته بندی می شــوند به خارج از کشور صادر 

می شوند.

فرماندار در حاشیه بازدید از سه واحد تولیدی موادغذایی خبر داد

اشتغال زایی 22هزار نفری صنایع تبدیلی در مشهد

در حال حاضر 227 
واحد صنایع تبدیلی 

و غذایی در حوزه 
شهرستان مشهد فعال  

هستند و همین امر و 
تالش صورت گرفته 

موجب شده تا شهرستان 
مشهد در استان رتبه 

اول صنایع مذکور را در 
اختیار بگیرد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
 رگبار گاهی توأم با رعد وبرق•

و وزش باد شدید
قدس: اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق 
بررسی نقشه ها و مدل های پیش بینی از امروز با نفوذ سامانه 
فعال و بارش زای دیگری روی اســتان مجدداً شــاهد آغاز 
بارندگــی به صورت رگبار گاهی توأم با رعدوبرق و وزش باد 
شدید )در نواحی مستعد بارش تگرگ( در اکثر نقاط استان 
خواهیم بود. بارش ها به صورت متناوب و با شــدت و ضعف 
تا اواســط هفته آینده ادامه خواهد داشت،بنابراین طی این 
مدت آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب و سیالب در نواحی 

مستعد استان دور از انتظار نیست.
هوای امروز مشهد، قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر همراه 
با رگبار و رعدوبرق )در برخی نقاط بارش تگرگ( گاهی وزش 

باد شدید لحظه ای پیش بینی شده است.
در 24 ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمــای 5 درجه 
سلسیوس خنک ترین و تایباد با بیشــینه دمای 34 درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
طی این مدت کمینه و بیشــینه دمای شهر مشهد مقدس 
به ترتیب 11و 26 درجه سلســیوس بوده اســت. همچنین 
بیشترین میزان بارش از ایستگاه هواشناسی مه والت به میزان 
14/9میلیمتر و بیشــترین ســرعت وزش باد از بردسکن با 

سرعت 94 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

3
چهار شنبه  10 اردیبهشت 1399

   5 رمضان1441 29 آوریل 2020  
 سال سی و سوم  
شماره 9233 ویژه نامه 3612 

در شهـردر شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹0383۴380۱ 

فضای مجازی: 

بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامی خراسان شمالی از 
متالشی شدن باند سارقان 1/5 میلیاردی با 10 فقره سرقت در 

شهرستان مانه وسملقان خبر داد.
ســردار علیرضا مظاهری با اعالم جزئیات این خبرگفت: در 
پی وقوع چند فقره ســرقت منــازل و اماکن خصوصی در 
سطح شهرستان مانه و سملقان، بالفاصله موضوع با جدیت 
در دســتورکار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار 

گرفت. 
وی افزود: مأموران با انجام اقدام های فنی و پلیسی و با تالش 

شبانه روزی موفق به شناسایی چهار سارق حرفه ای شدند.
این مقام ارشــد انتظامی اســتان اظهار کــرد: مأموران طی 

هماهنگی قضایی در چند عملیات غافلگیرانه سارقان را دستگیر 
و به مقر انتظامی منتقل کردند که متهمان در بازجویی های 

فنی به عمل آمده به 10 فقره سرقت اعتراف کردند.
سردار مظاهری با بیان اینکه سارقان از منازل و اماکن خصوصی 
اقالمی از قبیل چرخ گوشــت صنعتی، تلویزیون ال سی دی، 
یخچال، گاز، مایکروفر، بخاری و کولر گازی و لوازم ساختمانی 
شامل پیکور و هیل تی و... به سرقت برده بودند، تصریح کرد: 
برابر اعالم کارشناسان ارزش اموال سرقتی یک میلیارد و500 

میلیون ریال برآورد شده است. 
فرمانده انتظامی استان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده 

برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

قدس: رئیس پلیس راه خراســان جنوبی گفت: برخورد تریلی 
 و اتوبوس صبح دیروز )سه شــنبه( در محور درح به سربیشه

12 کشته و هشت مصدوم به جا گذاشت. 
ســرهنگ علیرضا رضایی افزود: این حادثه ساعت 6:40 
روز گذشــته در کیلومتر 75 محور سربیشه به ماهیرود 

رخ داد.
وی گفت: اتوبوس از روستای النو به سمت سربیشه در حرکت 
بود که با یک دستگاه کشنده ولوو حامل بار پیاز برخورد کرد.

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی اظهار کرد: علت حادثه 
در دست بررسی است.

وی تصریح کرد: مصدومان به بیمارســتان اعزام شدند و حال 
عمومی تعدادی از آن ها وخیم گزارش شده است.

فوت شــدگان 10 نفر از مسافران اتوبوس و راننده و سرنشین 
تریلی بوده اند. 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی هم از 
اعزام پنج تیم امداد و نجات به محل حادثه خبر داد.

محمدحمزه اسعدزاده به ایرنا گفت: این تیم ها از درح، سربیشه، 
درمیان و از طریق بالگرد هوایی به محل اعزام شدند.

»ُدرح« از توابع شهرستان سربیشه است و در 120 کیلومتری 
بیرجند مرکز خراسان جنوبی قرار دارد.

مهر: مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد گفت: 
اگر تا امروز شــاهد آمار افزایشی در سطح استان باشیم، این امر 

نشان دهنده این است که وارد پیک دوم شیوع کرونا شده ایم. 
حمیدرضا رحیمی اظهار کرد: خراسان رضوی همچنان در شرایط 
نامســاعدی در خصوص ویروس کرونا بسر می برد، آمار ما تا روز 
ششم اردیبهشــت ماه تقریباً یک حالت تأخیری داشته، ولی از 

امروز)دیروز( شــاهد تغییراتی هســتیم و امیدواریم وارد پیک 
دوم نشــده باشــیم. اگر تا فردا این تغییرات ادامه داشته باشد و 
آمار افزایشــی باشد، این امر نشان دهنده این است که وارد پیک 
دوم شــده ایم.مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در خصوص برنامه دانشــگاه علوم پزشــکی در حوزه پیشگیری، 
افزود: تمام دســتورعمل های کشــوری در حال انجام اســت و 

هر آنچه ابالغ می شــود در حال اجراست. البته خود ما نظراتی 
داشته ایم که منعکس کرده ایم. همچنین عدم موافقت خود را در 
خصوص ترددهای بین استانی، به خصوص از استان های همجوار 
خراسان رضوی به وزارتخانه منتقل کرده ایم.وی در خصوص آمار 
مبتالیان به کرونا در سطح اســتانی گفت: متأسفانه نمی توانم 

آماری در این خصوص ارائه دهم.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی خبر داد

باند سارقان 1/5 میلیاردی در مانه و سملقان متالشی شد

تصادف در جاده درح - سربیشه با 1۲ کشته و هشت مصدوم 

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد

خراسان رضوی در آستانه ورود به پیک دوم شیوع کرونا

خط رقزمخط رقزم

حادهث روزحادهث روز

هشدارهشدار

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم مسئوالن د     ستگاه های 
اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 30007۲305 با ما د     ر تماس باشید     .

این کار شهردار منطقی نیستس
چرا مســئوالن برای کارکرد مترو و اتوبوس 
رسیدگی نمی کنند. در تهران و سایر شهرها 
صبح تا شب مترو و اتوبوس فعالیت می کند 
ولی در مشهد این طور نیست، انگار این کرونا 
فقط برای مشهد آمده است. این کار شهردار 

منطقی نیست. 780۴...۹37

به جای افزایش کرایه خدمات بهتر بدهیدس
افزایش هر ساله کرایه اتوبوسرانی مشهد در شرایط سخت اقتصادی و در شرایط کرونایی، جنگ 
با مردم اســت، شورای شهر مشهد به جای افزایش کرایه ها به فکر خدمات بهتر و معیشت و 

زندگی مردم باشد. ۹286...۹۱5

قابل توجه اداره بهداشتس
این باقالی هــای مازنــدران و گرگان که 
کامیون کامیون وارد مشــهد و استان های 
دیگر می شــود موجب بیمــاری کم خونی 
می شود و شــاید مبتالیان کرونا را زیادتر 

کند! 
۹35...2256 

صدای ما را به گوش مسئوالن برسانیدس
سدی در درگز احداث شده، هر موقع سیل می آید سرازیر می شود به سمت ترکمنستان و هنگام بارندگی 
نیروی انتظامی دستور تخلیه منازل را می دهد. مسئوالن وعده حل مشکل را داده بودند. ما در بستر 

رودخانه زندگی می کنیم و شرایط زندگی برایمان سخت است. لطفاً پیگیری کنید. 5038...۹۱5
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 ۱۰ هزار یتیم در آذربایجان شرقی •
چشم انتظار حامی هستند

شــرقی:  آذربایجان 
امداد  کمیتــه  مدیرکل 
بیان  با  آذربایجان شرقی 
اینکه حامــی یابی برای 
۱۰ هزار کــودک یتیم و 
کمیته   برنامه  محسنین، 
امداد استان در ماه مبارک 

رمضان است، گفت: حامیان می توانند ماهانه کمک های نقدی را 
به حساب کودکان تحت پوشش خود واریز کنند.

محمد کالمی با اشاره به حامی یابی برای۱۰ هزار کودک یتیم در 
ماه مبارک رمضان، گفت: برای جلوگیری از فقر بین نسلی، باید 
سرمایه گذاری ویژه ای روی کودکان یتیم انجام شده و آن ها را از 
لحاظ کاری و دانش ارتقا دهیم تا نه تنها خود دچار فقر نشوند، 

بلکه بتوانند خانواده های خود را نیز از فقر نجات دهند.

۴۰ هزار نفر در دستگاه های اجرایی •
استخدام می شوند
غربی:  آذربایجــان 
معاون رئیــس جمهور و 
رئیس ســازمان اداری و 
گفت:  کشور  استخدامی 
با توجه به نیــاز اعالمی 
دستگاه های اجرایی برای 
نیروی انسانی، پیش بینی 

می شود امسال ۴۰ هزار نیروی جدید از طریق آزمون استخدام 
شوند. جمشید انصاری با سفر به ارومیه در گفت وگو با خبرنگاران 
با اشاره به فعالیت ستاد ویژه کاهش مجوزها متشکل از نمایندگان 
سه قوه، تصریح کرد: در این کمیته تعداد قابل توجهی از مجوزها 

برای سرعت بخشی به فعالیت های اقتصادی باطل شد.
وی با بیان اینکه متناسب با فعالیت های جدید مجوزهای جدید 
نیز تعریف می شود، افزود: برنامه ریزی شده تا مجوزها تکراری و 

غیرضروری نباشد تا خللی در روند فعالیت ها ایجاد نشود.

توزیع ۱۰هزار بسته معیشتی سپاه ایالم •
در قالب رزمایش کمک مؤمنانه

ایالم: جانشــین فرمانده 
امیرالمؤمنین)ع(  ســپاه 
استان ایالم گفت: ۱۰هزار 
بســته غذایی بــه ارزش 
3۰ میلیارد ریال در ایالم 

توزیع می شود.
قدرت کریمیان گفت: در 

مرحله اول رزمایش کمک مؤمنانه ۱۰هزار بسته غذایی به ارزش 
3۰ میلیارد ریال بین افرادی که کسب و کارشان در روزهای اخیر 
به واســطه بیماری کرونا دچار مشکل شده بودند، توزیع خواهد 
شــد. وی افزود: مرحله دوم رزمایش در نیمــه اول ماه مبارک 
رمضان تا عید سعید فطر برگزار می شود و ۲۴هزار بسته معیشتی 
را با کمک نهادهای حمایتی در جامعه هدف توزیع خواهیم کرد.

مورد مثبت مبتال به کرونا در جزیره هرمز •
وجود ندارد

هرمزگان: بخشدار هرمز 
شــیوع  ابتدای  از  گفت: 
ویروس کرونا در کشــور، 
با  جلســاتی  برگزاری  با 
مسئوالن این جزیره برای 
جلوگیری از شــیوع این 
شده  برنامه ریزی  ویروس 

است. سیدمجدالدین حســینی در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینکه تاکنون مورد مثبت مبتال به کرونا در جزیره هرمز گزارش 
نشده است، افزود: لغو برنامه های گردشگری به جزیره، ضدعفونی 
مستمر اماکن عمومی و معابر به مدت 3۵ روز، تولید روزانه ۵ هزار 
ماسک و توزیع آن بین ساکنان جزیره و جلوگیری از ورود افراد 
غیر بومی به جزیره از اقدام هایی بود که برای کنترل ویروس کرونا 

در جزیره انجام شد.

 گورستان ستارخان تبریز •
به پارک تبدیل می شود

شــرقی:  آذربایجان 
شــهردار تبریز از تبدیل 
به  ســتارخان  گورستان 
پارک در نیمه اول ســال 

جاری خبر داد.
ایرج شهین باهر در بازدید 
از گورستان ستارخان در 

منطقه ایده لو، با اشاره به اهمیت تبدیل این گورستان به پارک، 
اظهار کرد: با تبدیل گورستان ستارخان به پارک، در منطقه ای 
کم برخوردار یک پارک ایجاد می شود که از این لحاظ مهم است.

وی ادامه داد: از طرفی مســاحت گورستان ستارخان 3/۵ هکتار 
است که با تبدیل آن به پارک، سرانه فضای سبز تبریز به شکل 

قابل توجهی افزایش می یابد.

 نجات درختان کهنسال »طاق بستان«•
 از خطر مرگ

کرمانشاه: مدیــر پایگاه 
بســتان  طاق  تاریخــی 
بــا اشــاره بــه شــیوع 
آفــت کرم ســاقه خوار و 
میان  پوستخوار  سوسک 
درخت های کهنسال طاق 
بستان، گفت: با همکاری 

تعدادی از دستگاه های ذی ربط، برنامه درمان این درختان را آغاز 
کرده ایم. ملیحه مهدی آبادی به تشکیل کارگروه درمان درختان 
متشکل از کارشناســان میراث فرهنگی، جهادکشاورزی و امور 
پارک ها اشاره کرد و گفت: براساس برنامه این کارگروه هر ماه یک 
مرتبه درختان کهنسال طاق بستان را مورد بازدید و درمان قرار 
می دهند. وی افزود: درختان کهنسال طاق بستان از جمله درخت 
7۰۰ ساله موســوم به »رحمت« در سال های گذشته به دالیل 

مختلفی دچار آسیب هایی شده اند.

 تراموای هوشمند بدون راننده •
در شیراز راه اندازی می شود

فارس: معاون حمل ونقل 
و ترافیــک شــهرداری 
شیراز اعالم کرد: تراموای 
راننده  بدون  هوشــمند 
)ART( در این کالنشهر 

راه اندازی می شود.
در  زوربخش  مجتبــی 
جلسه ویدئوکنفرانسی با اعضای کمیسیون هوشمندسازی 
شــورای شهر شیراز با اشاره به اینکه فناوری جدید تراموای 
هوشــمند)ART( مزایای سیســتم حمل ونقل اتوبوسی و 
ریلی را همزمان در خود دارد و در عین حال یک سیســتم 
حرکتی ســریع و از همه مهم تر دوستدار محیط زیست به 
شــمار می رود، گفت: در جلسه کمیسیون هوشمندسازی و 
فناوری اطالعات شورای اســالمی شهر شیراز این سیستم 
نوین حمل ونقلی برای بررسی های کارشناسی و راه اندازی در 

شهر شیراز در دستور کار قرار گرفت.

تشکیل بانک اطالعاتی مجرمان •
حرفه ای و سابقه دار در قزوین

قزوین: معاون دادستان 
عمومی و انقالب قزوین 
اطالعاتی  بانــک  گفت: 
و  مجرمــان حرفــه ای 
قزوین  استان  سابقه دار 
با هدف کنترل و کاهش 

جرایم تشکیل می شود.
ابراهیم احمدی گودینی در ســتاد کنترل مجرمان حرفه ای 
و سابقه دار اســتان قزوین، افزود: دستورعمل تشکیل بانک 
اطالعاتی این مجرمان به صورت شهرســتانی، استانی و در 
نهایت کشــوری اســت که از طریق ضابطان قضایی صورت 

می گیرد.
وی اطالعــات زندان و نیروی انتظامــی را مهم ترین منابع 
موجود برای تشکیل بانک اطالعاتی عنوان کرد و گفت: این 
اطالعات در دو مرحله دســتگیری و ســوابق محکومیت به 
ترتیب از طریق نیروی انتظامی و زندان جمع آوری و ارسال 

می شود.

مهلت نگهداری معتادان تا 6 ماه •
تمدید شد

تهران  استاندار  تهران: 
گفت: ستاد ملی مبارزه 
با کرونا مهلت نگهداری 
معتادان را ســه تا ۶ ماه 
تمدید کرد و از ســوی 
دیگــر کمیتــه درمان 
مقابله بــا کرونا متقاعد 
شد نسبت به جمع آوری و نگهداری معتادان رها شده اقدام 
کند. انوشیروان محسنی بندپی در جلسه ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، اظهار کرد: با توجه به اینکه مهلت نگهداری معتادان 
متجاهر بر اساس مصوبات قبلی بین سه تا ۶ ماه بود و امکان 
تمدید نگهداری آن ها وجود نداشت، بعضی از مراکز نگهداری 

نسبت به رهاسازی معتادان متجاهر اقدام کردند.

آلودگی ۲۰ هزار هکتار از اراضی •
گلستان به آفت ملخ مراکشی

گلستان: مدیرکل منابع 
آبخیزداری  و  طبیعــی 
عملیات  گفت:  گلستان 
مبــارزه بــا آفــت ملخ 
مراتــع  در  مراکشــی 
شهرستان های مراوه تپه، 
گنبــدکاووس، آق قال و 

کالله که از ابتدای سال ۹۹ آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
ابوطالب قزل ســفلو در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با 
توجه به خســارت جبران ناپذیر این آفت و احساس خطر از 
ســوی دامداران و کشــاورزان منطقه، برنامه عملیاتی برای 
مبــارزه با این آفت در تمامی مناطق آلوده در اســتان اجرا 

می شود.
وی، بیشــترین حجم آلودگی را در مراوه تپه، گنبدکاووس و 
آق قال اعالم کرد و افزود: سطح آلوده شناسایی شده ۲۰ هزار 
و ۵۰۰ هکتار بوده که از این ســطح تاکنون ۱۰ هزار و 7۴۰ 

هکتار مورد مبارزه قرار گرفته است.

پساب از ۲۳ نقطه وارد این رودخانه بزرگ می شود

کام تلخ کارون از فاضالب
اهواز: شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون به 
پیشنهاد سازمان حفاظت محیط  زیست در سال 
۱3۸۱ به تصویب هیئت وزیران رســید. هدف 
آن هماهنگی در جلوگیری از آلودگی رودخانه 
کارون و بهبود کیفیــت آب این رودخانه بوده، 
تا حدی که آب شــرب مردم شهرهای آبادان و 

خرمشهر را باکیفیت مناسب تأمین کند. 
همچنین در راســتای ایجاد تعادل پایدار بین 
فعالیت های توسعه ای در بخش های کشاورزی، 
صنعت و اســکان جمعیت با حیــات رودخانه 
کارون، شــورای حفاظت کیفی رودخانه کارون 

تشکیل  شده است.
هرچند این رود تمدن ساز دارای شورایی به نام 
حفاظت کیفی را یدک می کشد و مدیران دخیل 
در ایــن جمع حفاظتی باید تالش خود را برای 
حفظ و تندرستی آن به کار گیرند، اما شنیده ها 
از وضعیت این رود بســیار نگران کننده است و 
اقدام های حفاظتی این شورا را زیر سؤال می برد.

در حال حاضر فاضالب از ۲3 نقطه به رودخانه 
کارون در اهواز تخلیه می شود هرچند قرار بود 
شرکت آبفا اهواز تا سال ۱3۹۶ پنج نقطه بحرانی 
که حــدود ۴۰ درصد از فاضالب اهواز از طریق 
آن ها وارد رودخانه می شود را به عنوان اولویت در 
دست اجرا بگذارد، اما اقدامی صورت نگرفته تا 
آنجا که بنا شده است تا این کم کاری به دستگاه 

قضایی ابالغ شود.

زهر در کام کارون س
دبیر شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون سال 
گذشته تخلیه فاضالب شهری به این رودخانه 
را به ویــژه در مقطع اهواز تأییــد کرد و گفت: 

متأسفانه این رویه همچنان ادامه دارد.
محمدجواد اشرفی عنوان کرد: هم اکنون حجم 
قابل توجهی از فاضالب اهواز معادل ۴۰ درصد، 
از پنج خروجی اصلی به صورت مستقیم و بدون 
تصفیه وارد رودخانه کارون می شــود که از نظر 
زیســت محیطی و اجتماعی مشــکالت زیادی 

ایجاد کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط  زیســت خوزســتان 
وضعیت تصفیه فاضالب ۱3 بیمارســتان در 
این اســتان را نامناسب خواند و افزود: از این 
تعداد، فاضالب عفونی ۶ بیمارستان به صورت 
تصفیه نشــده و خام وارد رودخانه ها و منابع 

آبی استان می شود.

وی بــا انتقــاد از سیســتم ناکارآمــد تصفیه 
فاضالب های بیمارســتانی در خوزستان، بیان 
کرد: بیمارستان های حضرت زینب)س( ماهشهر 
و اللی به طورکلی بــدون تصفیه خانه فاضالب 
هستند و تصفیه خانه فاضالب بیمارستان های 
گلســتان و منفرد نیاکی )۵7۸ ارتش( و سینا 
در اهواز و بیمارستان امام رضا)ع( امیدیه بیش 
از یک ســال است که غیرفعال شده و فاضالب 
به صــورت تصفیــه نشــده در رودخانه تخلیه 

می شود.
وی با اشــاره به این موضوع که به دلیل تأمین 
نشــدن اعتبار تصفیه خانه فاضــالب اهواز، این 
تصفیه خانــه تکمیل نشــده و حتــی اقدامات 
کوتاه مدت برای چند نقطه بحرانی نیز به نتیجه 
نرسید، افزود: شرکت آب و فاضالب خوزستان 
متعهد شده بود تا نیمه نخست سال ۹۸ تعداد 
پنــج تصفیه خانه فاضالب را در شــهرهای این 
استان به بهره برداری برســاند، اما این طرح ها 
هم اکنون ۸۰ درصد پیشــرفت دارد و به اتمام 

نرسیده است.
مدیرکل حفاظت محیط  زیســت خوزســتان 
با اشــاره به حذف ردیف اعتباری مصوبه عالج 
بخشی و احیای کارون، بیان کرد: اگرچه در این 
زمینه با ریاست جمهوری نیز مکاتبه شده، اما 

این اعتبار هنوز محقق نشده 
است.

تهدید سالمتس
بهداشــت  مرکــز  رئیــس 
فاضالب  تخلیه  خوزســتان 
و  بیمارســتان ها  عفونــی 
فاضالب هــای  همچنیــن 
پســاب های  و  شــهری 
کشاورزی را به این رودخانه 
عامــل تهدیــد ســالمت و 

بهداشت شهروندان می داند.
اشاره  با  مهدی حسینی زاده 

به این نکته که بیش از 7۰ درصد فاضالب اهواز 
وارد رودخانه کارون می شود و رهبر معظم انقالب 
به تازگی دستور ویژه برای مسئله فاضالب اهواز 
صــادر کرده اند، ادامه می دهد: ضروری اســت 
برنامه وسیع و راهبرد مشخصی برای جلوگیری 

از ورود فاضالب به رودخانه کارون تدوین شود.

اقدام عجیبس
وضعیت دفع پســاب در کارون به گونه ای است 
که سال گذشته معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توســعه منطقه ای وزارت  کشور را به نشست 

تخصصی بررسی مشکالت آب 
و فاضالب اهواز کشاند.

بابــک دین پرســت در ایــن 
نشست گفت: در هیچ شهری 
این توجیه را از زبان مسئوالن 
نشنیدم که برای جاری نشدن 
فاضــالب در خیابان، آن را در 
رودخانــه بریزند، اما این اتفاق 

در اهواز رخ می دهد.
وی با اشــاره به لزوم اجرایی 
شدن طرح ساماندهی رودخانه 
کارون، گفت: تمام دستگاه های 
متولی ازجمله شــرکت آب و 
فاضالب، ســازمان آب و برق، محیط  زیست و 
اداره کل گردشگری باید فکری به حال رودخانه 

کارون کنند.
دین پرســت افزود: ۱۶ مرداد امســال نامه ای 
مبنی بر وجود مشــکل در فاضــالب اهواز به 
رهبری تقدیم شــد و ایشــان باوجــود تمام 
دغدغه ها و مســئولیت ها، در تاریخ ۲۲ مرداد 
در فرمانی خطاب به رئیس جمهور بر ضرورت 
حل مشــکل فاضالب اهواز تأکیــد کردند و 
ریاســت جمهوری نیز دستور الزم را به رئیس 

سازمان برنامه وبودجه ابالغ کرد.

رهبر معظم انقالب 
در تاریخ ۲۲ مرداد 

در فرمانی خطاب 
به رئیس جمهور بر 

ضرورت حل مشکل 
فاضالب اهواز تأکید 

کردند
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مرکزی: موضوع واگذاری شــرکت های دولتی و اجرای اصل ۴۴ 
 قانون اساســی یکی از موضوعاتی اســت که همواره مورد تأکید 

رهبر معظم انقالب قرار گرفته است.
از زمان واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی اما و اگرها 
و بایدونبایدهای مختلفی مطرح  شده است و در این مسیر شاهد 
فراز و نشیب هایی در برخی واگذاری ها بوده ایم و برخی اتفاق ها نیز 
در بعضی مجموعه ها مانند هپکو، آذرآب و هفت تپه رخ  داده است. 
واقعیت این اســت که تصدی بخش خصوصی در تعدادی از این 
واگذاری ها آن طور که بایــد توقع ها را برآورده نکرده و درنتیجه 

موجب بروز اعتراض کارگران این مجموعه ها شد.

هپکو خصوصی یا دولتی اداره می شود؟س
بعد از اعتراض های گسترده کارگران هپکو، در مهر سال گذشته 
ســهامدار این مجتمع صنعتی خلع ید شد و سهام هپکو به طور 

موقت در اختیار دولت قرار گرفت.
درهمان زمان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی 
تأکید کرد که این سهام در اختیار سازمان خصوصی سازی است و 

دوباره به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
خبر فسخ قرارداد سهامدار هپکو در مهر سال گذشته با درخواست 
استاندار مرکزی و دستور رئیس جمهور موجب شد تا بسیاری از 
کارگران این فسخ قرارداد را به منزله پایان مشکالت و بهبود اوضاع 
دانسته و این باور در آن ها ایجاد شود که این کارخانه به مالکیت 

دولت بازگشته است. فسخ قرارداد هپکو در فضای مجازی و جامعه 
کارگری به این گونه تعبیر شــد که هپکو از این  پس در زیر سایه 
مدیریت دولتی فعالیت خواهد کــرد و امکان تعویق پرداخت ها 
همچون ســال های گذشته وجود نخواهد نداشــت و البته این 
تعبیری بود که سال گذشته استاندار مرکزی آن را نادرست خواند.

واگذاری حتمی است س
استاندار مرکزی در نخستین نشســت خود با کارگران در سال 
جدید، گفت: واگذاری واحد تولیدی هپکو اراک به سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع غذایی کشور )ایمیدرو( قطعی است و 

این مهم در چند هفته آینده عملیاتی می شود.

سیدعلی آقازاده افزود: این واگذاری در نشست ویژه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی کشــور با حضور معاون اول رئیس جمهوری در 
آذرماه پارسال مصوب شد، اما اجرای آن درگیر دست های نامرئی 
رده های پایین مدیریتی نهادهای ملی بود که با پیگیری مجموعه 
مدیریت استان مشکالت حل  شــده و هپکو اراک تا چند هفته 
دیگر به ایمیدرو واگذار می شــود. وی ادامــه داد: واگذاری هپکو 
 اراک از بخش خصوصی به ســازمان خصوصی سازی و پرداخت 
۴۰۰ میلیارد ریــال از منابع دولتی به این واحد تولیدی از دیگر 
مصوبات نشســت اقتصاد مقاومتی بود که اکنون عملیاتی شده 

است.

واگذاری واگن پارس س
استاندار مرکزی همچنین از مقدمات واگذاری شرکت واگن پارس 
به گروه صنعتی مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا( خبر داد 

و گفت: این موضوع نیز به زودی محقق خواهد شد.
آقــازاده بیان کرد: پودر آلومینا کــه ماده اولیه خط تولید ایرالکو 
است تا تیر امســال تأمین و تا یک سال دیگر نیز با شرکت های 
خارجی در این خصوص قرارداد امضا شده است، بنابراین مشکلی 
در تأمیــن مواد اولیه این واحد تولیدی وجــود ندارد. وی اضافه 
 کرد: ساخت مجتمع آزادسازی شرکت ایرالکو که تاکنون بیش از 
۲۸ میلیون دالر تجهیزات این واحد تأمین  شده، تا پایان امسال به 

نقطه مطلوب می رسد.

پس از بارها پاسکاری بین دولت و بخش خصوصی 

واگذاری هپکو حتمی شد

7796جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده
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 1 د ع ا ی ع ه د   ا غ ا ز ی ا ن
 2 ا ز   و د   ک ا ل ا ن م ا   ی
 3 خ   م ن ه ا   س و ز ا ن   ا م
 4 ل و ا ش   ذ ر ت   ی م   س و ا

 5 ه ل و   پ ی ت و ن   ل س ا ن ی
 6   ر ا ی ا ت   ا ی ش   گ ر د و

 7 ج م   ا ت   م ر و ا ن   ت ی ش
 8 و   ج ن و ب ی   ش ل و ا ر   ی
 9 ه ا ن   ق ه ق ر ا   ا ر   ک ج
 10 ر ن ج ر   ر ا ن   ا ح ج ا م  
 11 گ ز ا ف ه   ت گ ر گ ی   ر ا ی
 12 و ی ل   و ی   ی ک ا   ا ز ن ا
 13 گ م   ز ن د ا ن   ه م ز ن   ن
 14 ر   ق ن د و ش ک ر   ک ر   ل ک
 15 د ا م د ا ر ی   گ و ش م ا ه ی

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. اثری معروف از »گابریل گارســیامارکز« 
 نویسنده  کلمبیایی خالق »صدسال تنهایی« 
۲. آســیاب- دیواربلند- حرکت مارپیچی–  
طاقچه باال 3. پوشش بدن »سنگ پشت«- 
»علــت« زیاد - دهان – شــعر یا نوشــته 
خنده دار و طعنه آمیز ۴. نخستین- از ماهیان 
 خزری- کشوری رنگی در شمال شرقی اروپا 
 ۵. از فالســفه – روغن کنجــد- خون بها 
۶. سرمای شدید- پخش کردن – دفن کردن 
مرده 7. متین و باوقار- مک- این بار هیچ گاه 
به مقصد نمی رســد۸. اســب چاپار- شیوه 
ســخن گفتن- نام عمومــی دانه های تیره 
گندمیــان- اهلی ۹. مســاوی – خالکوبی 
روی پوســت-جایگاه فراخ ۱۰. آن چه مانع 
حرکت آزادانه شود – مارکی برای نوعی عطر 
فرانسوی - حرف فاصله ۱۱. ظرف قهرمان- 
عنصری در جدول تناوبی که در ساخت ساعت 
 اتمی به کار می رود- میوه خوشمزه تابستانی 
۱۲. رئیس باشگاه اینترمیالن ایتالیا- لقبی 
 در چرخ ریســندگی- ســلطان آســمان 
۱3. لقب  شــاهان سلجوقی- »پیشوند« و 

»پسوند« هردو دارند- از جریان های دوگانه 
سیم برق- فلزچهره ۱۴. نشان جمع- کربن 
 خالص- ابزار اخطار خــودرو- بوی رطوبت 

۱۵. کنایه از تهدیدکردن کسی است

۱. دوره حیــات قدیمــی زمین شناســی- 
آبــزی خوردنی ۲. نــام یکی از ســرداران 
اشک ســیزدهم - مقبره و آرامگاه- درخت 
نوشــابه 3. کوری مادرزادی- دریا- قایق و 
کرجی۴. پسوند مصدرجعلی- از تقسیمات 
ارتشــی- لگد- حــرف چهاردهــم الفبای 
انگلیســی ۵. کشــت وکار- نفــی تازی- 
 باالآمــدن نرم افــزار رایانــه – به دنیاآمدن 
۶. واحــد مکالمه تلفنی- وحشــی گری – 
هنرهفتم که این روزها کمی مهجور مانده 
 7. نوعی نان نــازک- احتیاج- غذای پرنده 
۸. چهــره- بلندی- پیرومرشــد- صحنه 
نمایش ۹. طایفه ای در هندوستان- کذب- 
الهه خورشید مصر باســتان ۱۰. گاری- از 
 اخالط چهارگانه نزد قدما- کشــور شــکر 
۱۱. شیشه آزمایشگاهی- عضو تنفسی- قلب 

قرآن- رنگ و فام ۱۲. موتورسیکلت دودزای روسی- مشک 
خالص- پهناور- کشیدنی بچه ۱3. قطب قالیبافی استان 
آذربایجان شــرقی- نشــان مفعولی – »گاو« در گویش 
بچه بغداد ۱۴. دنده مارپیچی- نوار مغناطیسی ضبط صدا- 
رگ گیاهی ۱۵. در امان خداست- تفسیری عربی از »ابوعلی 

طبرسی«

  افقی

  عمودی

گزارشگزارش
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