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مراقب مسدود شدن 
حسابتان  باشید

هشدار قضایی در زمینه خرید و فروش کاال در سایت »دیوار« و»شیپور«فرمانده مرزبانی خراسان رضوی با اشاره به اقدام های سال گذشته عنوان کرد

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی در جمع 
خبرنگاران به تشــریح برخی از اقدام های این 
فرماندهی از ســال گذشــته تاکنون پرداخت.

ســردار »جان نثار« با اشــاره بــه اقدام های 
با ویروس کرونا  این فرماندهی برای مقابلــه 
گفت: مبادی ورودی به شهرستان های مرزی 
توسط مرزبانان این استان کنترل می شوند و 

همکاران ما در ...

 غالمرضــا قنبــری راد، قاضی دادســرای ویژه 
فضای مجازی با توجه به مشکالت ایجاد شده برای 
برخی فروشــندگان کاال در سایت های واسطه گر 
مانند »دیوار« و» شــیپور« گفت: شهروندان عزیز 
که تصمیم می گیرند کاالیی را از طریق این گونه 
سایت ها به فروش برسانند حتماً قبل تحویل کاال 
مواردی نظیر اخذ مدرک شناسایی و تطبیق آن 

با ظاهر متقاضی ... .......صفحه 3.......صفحه 3

راهکارهای شورا  برای کاهش ترافیک در اطراف حرم
 توسط محققان 

دانشگاه حکیم سبزواری 
انجام شد

 ساخت کابین 
امواج ضدعفونی کننده 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

قدس ازشروع جابه جایی ها و 
نابسامانی  اجاره بها گزارش می دهد  

 آغاز فصل 
 خانه به دوشی 

همیشــه وقتــی از اجاره نشــینی صحبت بــه میان 
می آمد نخســتین جمله ای که گفته می شد همراه با 
خوش نشینی بود؛ اجاره نشــینی و خوش نشینی. این 
جمله برای خودش تاریخ مصرف داشته و سال هاست 
در همان روزگاران قبل مانده اســت. در شرایط فعلی 
داستان با گذشته برای اجاره نشین ها از زمین تا آسمان 
فرق دارد. هنوز مستأجر موعد قرارداد و اجاره نامه اش 
به پایان نرســیده چند ماهی مانــده به پایان مهلتش 
باید یا به فکر تمدیــد اجاره نامه و توافق با صاحبخانه 
باشــد یا اینکه به فکر جمع کردن اسباب و اثاثیه اش 
و رفتن به مکان جدید. علت را باید جایی جســت که 
هیچ چیز اکنون به مانند گذشــته نیســت. مهم ترین 
دلیل هم همان داستان پول و منفعتی است که کمتر 
کســی به حق خودش قانع اســت و حاضر می شود با 
انصاف بیشتری به داستان مستأجر و صاحبخانه نگاهی 

مرحمت آمیز داشته ...

رئیس شورای شهر در پاسخ به قدس تشریح کرد

.......صفحه 2 

سیل می تواند 
برای سیستان و بلوچستان 

نعمت باشد

 »هیرمند«

 تشنه مدیریت

کابین امواج ضدعفونی کننده برای کاهش بار ویروسی کارکنان مراکز 
درمانی و جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا به دســت پژوهشگران 
دانشگاه حکیم سبزواری طراحی و ساخته شد. مسئول تیم طراحی 
این کابین و عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری 

در این خصوص به خبرنگاران ...

.......صفحه 4

آغاز جمع آوری معتادان متجاهر•
قدس: دبیر شــورای هماهنگی مبــارزه با مواد مخدر 
خراسان رضوی گفت: جمع آوری معتادان متجاهر که به 
دلیل شیوع بیماری کرونا به طور موقت متوقف شده بود 
از روز گذشته آغاز شــد. صالحی اظهار کرد: سه مرکز 
قرنطینه اولیه با در نظر گرفتن پروتکل ابالغی ســتاد 
مبــارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشــت، برای پذیرش 
۵۰۰ مرد و ۱۰۰ زن معتاد در هر مرحله آماده ســازی 
شــده اســت.وی گفت: در این مراکز معتادان ۱4 روز 
قرنطینه می شوند و پس از این مدت افرادی که نتیجه 
تست کرونای آن ها منفی باشد به مراکز اقامتی ماده ۱۶ 

ارجاع داده می شوند.

شناسایی 14 کانون ملخ در شیروان•
شیروان- خبرنگارقدس: مدیر حفظ نباتات سازمان 
جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: در بازدیدهای اخیر 
کارشناسان کشــاورزی، ۱4 کانون ملخ در دهستان زوارم 
بخش مرکزی شهرستان شــیروان شناسایی شده است. 
رضایی گفت: با توجه به بازدیدهای صورت گرفته، وضعیت 
مبارزه با ملخ زیر یک دهم و به صورت لکه لکه اســت، اما 
چون در این مناطق تعداد به نرم اســتاندارد نرسیده است 

فعالً مبارزه انجام نمی شود.

 ضرورت انجام واکسیناسیون •
در شرایط شیوع بیماری کووید 19

در  واکسیناســیون  انجام  خبرنگارقدس:  بجنورد- 
شرایط شیوع بیماری کووید۱9 به منظور حفظ سالمت 
و پیشــگیری از بیماری هــا ضروری اســت.عضو هیئت 
علمی و پزشک متخصص کودکان دانشگاه علوم پزشکی 
خراسان شــمالی با اعالم این خبر گفت: متأسفانه برخی 
والدین به دلیل شــرایط کنونی و بدون مشورت با پزشک 
متخصص انجام واکسیناسیون را به تعویق می اندازند. دکتر 
 شیما شکری اظهار کرد: همه والدین باید نسبت به انجام 
به موقع واکسیناسیون فرزندان خود اقدام کنند تا عواقب 
جبران ناپذیری به همراه نداشته باشد. وی کاهش سیستم 
ایمنی، احتمــال ابتال به عفونت ها و بیماری های مختلف 
را از عواقــب انجام ندادن به موقع یــا به تعویق انداختن 
واکسیناسیون برشمرد و عنوان کرد: با انجام واکسیناسیون 
احتمال ابتال به بسیاری از بیماری ها و عفونت های گوش، 
ریه و مغــز )مننژیت( کاهش می یابد. وی خاطرنشــان 
کرد: به تعویق انداختن واکسیناســیون و بهره مند نشدن 
از آن به هــر دلیلی، عالوه بر کودکان بــرای بالغین نیز 
تهدیدکننده ســالمت به شــمار می رود. دکتر شکری با 
اشاره به اضافه شدن واکسن هموفیلوس آنفلوانزای تیپ 
B به واکسیناسیون کشوری در سال های اخیر، گفت: این 
واکسن در بدو تولد، دو، چهار و ۶ ماهگی تزریق می شود .

خبرخبرخبرخبر

محبوبه علی پور: یک عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با اشاره به نبود 
نظارت هــای کافی در تولید مواد ضدعفونی کننده، گفت: بی تردید گرچه 
در هفته های اخیر فعالیت در تولید مواد ضدعفونی کننده به شدت رونق 
گرفته، اما به طور قاطع باید گفت تعــداد عمده ای از مراکز تولیدکننده 
بدون رعایت سازوکارهای علمی و بی توجه به استانداردهای الزم به فعالیت 

مشغول هستند.
دکتر مسعود میرزایی شهرابی در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: از 
آنجا که ســطح سواد علمی جامعه نیز چندان باال نیست؛ بازار عرضه این 
محصوالت قابل توجه اســت، بنابراین از راهکارهای پیشگیری از فعالیت 
افراد فرصت طلب وسودجو؛ افزایش سواد علمی جامعه است. به این ترتیب 

روند آسیب به جان و سالمت مردم کاهش می یابد.
این پژوهشگر برتر کشور در حوزه علوم پایه تأکید کرد: شهروندان باید 
بدانند زمانی که قراراســت ماده ای برند بهداشتی، درمانی و آرایشی به 
خود بگیرد، نیازمند طی فرایندهای علمی و پیچیده اســت. برای مثال 
در زمینه تولید انواع مواد الکلی، ما یک نوع الکل با عنوان اتانول داریم 
که خاصیت بهداشتی و ضدعفونی دارد و یک نوع الکل دیگر نیز به نام 
متانول که ســمی بوده و در صنعت بــه کار می رود. خاصیت این مواد 
برای بشــر نیز فرایندی علمی است که در نتیجه آزاد شدن آنزیمی در 

کبد حاصل می شود.
وی همچنیــن افــزود: در روزهــای اخیــر بــه دلیل کثــرت فعالیت 

مراکزغیرتخصصی، نحوه بازرســی و نظارت دســتگاه های متولی نیز با 
کاستی هایی مواجه است. ناگفته نماند که شایعات و تبلیغات غیرواقعی نیز 
بر اقبال مردم به سمت مصرف محصوالت آسیب زا و غیرعلمی اثرگذار است. 
چنانکه در جامعه می شنویم عرضه محلول های ضدعفونی کننده که دارای 
قدری متانول است ایرادی ندارد و حتی جنبه ضدعفونی کنندگی قوی تری 
دارند. همچنین زمانی که این محصوالت با قیمت ارزان تر نیزعرضه شود، 
مردم چشم هایشــان را می بندند و ضرورت وجود اســتانداردهای الزم را 
نادیده می گیرند و این گونه به خرید این مواد رغبتی صدچندان نشــان 

می دهند.
دکتــر میرزایی شــهرابی اظهار می کنــد: درحال حاضــر به دلیل 
افزایــش مصرف اتانــول، این ماده با دشــواری در دســترس قرار 
می گیــرد. از همین رو افراد ســودجو در مراکز غیــر تخصصی در 
تولید مواد ضدعفونی کننده از متانول اســتفاده می کنند که این امر 
ســالمت مصرف کننده را به خطر می اندازد. این در حالی اســت که 
متخصصان شــیمی و بیوشــیمی در مراکز علمی همانند زیست بوم 
خیام با هم اندیشــی در اتاق های فکر تــالش می کنند با تولید مواد 
جایگزیــن که خاصیت ضدعفونی کنندگی دارند؛ این مواد را ارزان تر 
و قابل دســترس تر در اختیار مردم قرار دهند. در صورتی که فعاالن 
در مراکــز غیرتخصصی از چنین دانشــی برخوردار نیســتند که با 
جایگزینی مواد، محصوالتی ســالمت محور تولیــد کنند. همچنین 

عمده فعالیت های آن ها نیز متکی بر کسب منافع مالی است و آنچه 
اهمیت چندانی ندارد، سالمت مردم است. 

این عضو هیئت علمی دانشــگاه در ادامه می گوید: به منظور گسترش 
و اثربخشــی افزون تر نظارت ها بر مراکز تولیدی، جا دارد که نهادهای 
متولی از دانش صاحبنظران در حوزه شــیمی و بیوشــیمی استفاده 
کننــد. به این ترتیب ایــن گروه ها می توانند به عنــوان رایزن علمی 
بــر روند تولید، عرضــه و مصرف مواد ضدعفونی کننده مشــارکت و 
نظارت داشــته باشــند، چرا که در حال حاضر در کنــار تولید مواد 
ضدعفونی کننده تقلبی و غیرعلمی، شــاهد مصرف فراگیر وایتکس و 
آب اکسیژنه در جامعه هستیم که می تواند عوارض مخربی بر سالمت 

شهروندان داشته باشد. 

یک عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در گفت وگو با قدس عنوان کرد

جوالن بی محابای فرصت طلبان در عرضه مواد ضدعفونی
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ش�رکت ف�رآورده ه�ای غذای�ی رض�وی در نظ�ر دارد توزی�ع 
محصوالت خود را در فروش�گاه های زنجیره ای سطح شهر مشهد 
بهمراه س�فارش گ�ذاری کاال از طریق برگزاری مناقصه به ش�رکت 
ی�ا پیمانکار واجد ش�رایط واگ�ذار نماید. لذا از متقاضیان درخواس�ت می گردد 
جه�ت دریافت ف�رم مربوطه و اعالم پیش�نهاد قیمت به نش�انی: مش�هد، ابتدای 
بزرگراه آس�یایی، ش�رکت فرآورده های غذایی رض�وی، واحد فروش مراجعه 
نمایند. زمان ارائه پیشنهاد تا مورخ 1399/2/17 می باشد. زمان برگزاری جلسه 
و بازگش�ایی پیش�نهادات 1399/2/21 خواهد بود. مبلغ ودیعه جهت شرکت در 
مناقصه 10 میلیون ریال می باش�د که می بایست به حساب شماره 6052636867 

به نام شرکت فرآورده های غذایی رضوی واریز گردد.
بدیهی است وجه ودیعه در پایان مناقصه به متقاضیان عودت می گردد.

در ص�ورت نیاز به اطالعات بیش�تر م�ی توانند با تلف�ن 36574005-051 داخلی 
179 تماس حاصل نمایند.

آگهی مناقصه
شرکت فرآورده های 

غذایی رضوی

آگهی دعوت مجمع 

بدینوس��یله ازکلیه س��هامداران محترم 
ش��رکت کش��اورزی وپنبه پاک کنی حامد 
مش��هد بشماره ثبت 13266 وشناسه ملی 
درجلسه  میش��ود  10380083480دعوت 
مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده ک��ه در روز 
س��اعت  راس   1399/2/23 ش��نبه  س��ه 
9 صب��ح درنش��انی مرک��ز  اصلی ش��رکت 
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میامی-روس��تای تپه س��ام-خیابان امام 
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قدس از شروع جابه جایی ها و نابسامانی اجاره بها گزارش می دهد  

آغاز فصل خانه به دوشی
هاشم رسائی فر: همیشه وقتی از اجاره نشینی 
صحبت به میان می آمد نخســتین جمله ای 
که گفته می شــد همراه با خوش نشینی بود؛ 
اجاره نشــینی و خوش نشینی. این جمله برای 
خودش تاریخ مصرف داشــته و سال هاست در 
همان روزگاران قبل مانده است. در شرایط فعلی 
داستان با گذشته برای اجاره نشین ها از زمین تا 

آسمان فرق دارد. 

پایان دوران اجاره نشینی و س
خوش نشینی 

هنوز مســتأجر موعد قرارداد و اجاره نامه اش 
به پایان نرســیده چند ماهی مانــده به پایان 
مهلتش باید یا به فکر تمدید اجاره نامه و توافق 
با صاحبخانه باشد یا اینکه به فکر جمع کردن 
اسباب و اثاثیه اش و رفتن به مکان جدید. علت 
را باید جایی جســت که هیچ چیز اکنون به 
مانند گذشته نیست. مهم ترین دلیل هم همان 
داســتان پول و منفعتی است که کمتر کسی 
به حق خودش قانع اســت و حاضر می شود با 
انصاف بیشتری به داستان مستأجر و صاحبخانه 
نگاهی مرحمت آمیز داشته باشد. همیشه روال 
این بود اجاره نامه که به سر می رسید کافی بود 
صاحبخانه از رفتار و کردار و تعهد مستأجرش 
رضایت داشــته باشــد و  محال بود صاحب 
ملک به رفتن چنین مســتأجری راضی باشد 
هر طور بود توافق می کرد تا مســتأجر بماند. 
افزایش اجاره ای هم که اگر قرار بود اتفاق بیفتد 
آنچنانی نبود که مســتأجر نتواند از عهد ه اش 
برآید. معقول هر آنچه عرف بود اضافه می شد 
به اجاره بها. اما اکنون دیگر از این خبرها نیست 
یا اگر هم هست آن قدر نایاب که وقتی داستان 

رو می شود حتی رسانه ای هم می شود!
فالن صاحبخانه چند سال اجاره بهای ملکش را 
افزایش نداده است رسانه ها این را تیتر می کنند 
در حالی که همین موضوع تا چند ســال قبل 

روال بود و عادی.

این ها را که کنار هم می گذاریم 
به حقیقت اجاره نشــین بودن 
و خوش نشــین نبــودن حاال 
پی می بریــم. اتفاقی که نفس 
مســتأجران را گرفته و ســهم 
زیادی از درآمد ماهیانه آن ها را 
می بلعد. طوری که اگر حساب 
و کتاب کنی بــه این واقعیت 
تلخ می رسی که مستأجران در 
واقع کارگــران صاحبان امالک 
می شــوند و برای آن ها کسب 

درآمد می کنند! 

خدا به داد مستأجران س
برسد

این درد بزرگی اســت که مرد متشــخص و 
قابل احترامی که سال ها با عزت و آبرو زندگی 
کرده تنها به این دلیل که نتوانسته از افزایش 
اجاره بهایی که صاحبخانه از او طلب کرده پیش 

زن و بچه اش شرمنده شود 
و اثــاث بــه دوش از این 
خیابان بــه آن خیابان و 
از این منطقه شــهر به آن 
منطقه شهر در رفت و آمد 

باشد.
کــه  میانســال  مــردی 
تقریباً 55 سال سن دارد 
زمانی که از یکی از دفاتر 
بیرون  امــالک  معامالت 
درهم  چهــره اش  می آید 
نظر می رســد،  به  گرفته 
وقتی از او در مورد اوضاع 
می پرســم  خانه ها  اجاره 
آهی می کشــد و می گوید: فقط خــدا به داد 
مردمی برسد که اجاره نشین هستند! نمی دانم 
آن هایی که فقط به فکر خودشان و جیبشان 
هستند چطور می خواهند پاسخگوی وجدانشان 
باشند؟ با هر حساب و کتابی که چرتکه بندازی 

جور درنمی آید خانه ای که برای یک سال قبل 
اجاره اش حدود یک میلیون و 600 هزار تومان 
بوده به یکباره باید چیزی در حدود یک میلیون 
تومان به اجاره اش اضافه شود تا مستأجر جور 

مشکالت اثاث کشی را نداشته باشد.

بی قانونی در بازار اجاره بها س
وی در ادامــه می افزاید: همه چیز حســاب و 
کتاب دارد اما داســتان اجاره بها هنوز که هنوز 
اســت بی قانون باقی مانده و هر کس هر طور 
که بخواهد هر قیمتی روی اجاره بهای ملکش 
می گذارد در این میان فقط مستأجر است که 
ضرر می کند و صدایش را کســی نمی شنود 
چون هم صاحبخانه و هم صاحبان بنگاه های 
معامالت امالک سودشــان در این اســت که 

اجاره ها باالتر باشد.
شهروندی دیگر با گالیه از روند فعلی افزایش 
اجاره بهای امالک در شهر مشهد عنوان می کند: 
زندگی برای ما خیلی ســخت شــده اســت 
باور کنید هر چــه درآمد داریم باید بدهیم به 
صاحبخانه. بقیه مخارج زندگی را چگونه باید 
بدهیم واقعاً نمی دانیم. این درست نیست دولت 
باید فکری اساسی برای این موضوع بیندیشد. 
عرف این اســت که اجاره خانه باید یک سوم 
درآمد هر فردی باشد چطور می شود با افزایش 
حقوق 15 درصدی اجاره بهای 50 تا 70 درصد 
افزایش یافتــه را جبران کرد؟ مردم و آن هایی 
که صاحبخانه اند قدری انصاف داشته باشند به 
خصوص در حال حاضر که موضوع شیوع کرونا 
جدی شده و امکان گشتن و جست وجو برای 

خانه مناسب کمتر وجود دارد.

 ساخت کابین امواج ضدعفونی کننده •
در دانشگاه حکیم سبزواری 

قــدس: کابیــن امواج 
ضدعفونی کننــده برای 
کاهــش بــار ویروســی 
و  درمانی  مراکز  کارکنان 
جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا به دست پژوهشگران 
دانشگاه حکیم سبزواری 

طراحی و ساخته شد. 
مسئول تیم طراحی این کابین و عضو هیئت علمی گروه فیزیک 
دانشگاه حکیم ســبزواری در این خصوص به خبرنگاران گفت: 
کابین امواج ضدعفونی کننده در گروه فیزیک دانشــگاه حکیم 
ســبزواری برای کمک به کادر درمان سبزوار که در خط مقدم 

مبارزه با بیماری کرونا هستند طراحی و ساخته شده است.
دکتر احسان کوشکی افزود: با توجه به ویژگی هایی که در طراحی 
این کابین مورد توجه قرار گرفته این دستگاه می تواند در از بین 

بردن بخش زیادی از آلودگی های ویروسی مفید واقع شود.
وی با اشاره به اینکه این دستگاه به صورت خودکار و با ورود فرد 
به داخل کابین راه اندازی می شــود، اظهار کرد: همزمان با ورود 
فرد به کابین، چشمه های متعدد نور فرابنفش و نیز چهار چشمه 
فراصوت، بخش میانی بدن شخص شامل لباس ها و دست ها که 
بیشــتر در تماس با آلودگی است را به مدت ۲0 ثانیه به صورت 

کامل پرتودهی می کند.
عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری گفت: 
مزیت مهم این دســتگاه غیرلمسی بودن کابین است که سبب 
می شود کارکنان درمان پس از استفاده از آن و هنگام ترک مراکز 

درمانی با اطمینان بیشتری از محیط خارج شوند.
کوشکی با تأکید بر اینکه تمامی تجهیزات مورد استفاده در این 
کابین از داخل کشور تأمین شده است، افزود: کار تحقیقاتی روی 
این کابین برای افزودن گزینه های بیشتر روی آن توسط استادان 

گروه فیزیک این دانشگاه ادامه دارد.

 قول شهردار برای •
رسیدگی به مشکالت اهالی توس 81

مشهد  شــهردار  قدس: 
در بازدید از خیابان توس 
81 )محله علیزاده( برای 
مردم  این  امور  رسیدگی 

قول های مساعدی داد.
محمدرضــا کالیی ظهر 
دیروز در حاشیه بازدید از 

این منطقه به مطالبات مردمی افراد ساکن این منطقه در محل 
کانون فرهنگی و هنری سردار شهید محمدحسین بصیر گوش 
داد. از جمله مشکالت موجود در این محله می توان به وجود 300 
کارتن خواب در خیابان های توس 75 تا 91، نبود مرکز مشــاوره 
عمومی رایگان، کمبود شــدید فضای ســبز، کمبود زمین های 
ورزشی، نبود پایگاه نیروی انتظامی، نبود کتابخانه و فرهنگسرا 
و نبود ون های مخصوص در مســیر توس به حرم مطهر رضوی 
و... اشــاره کرد. شهردار در پایان برای حل مشکالت این منطقه 

قول های مساعدی داد.

یک مسئول در فاروج:
 اسامی بیگانه از سردر مغازه ها •

حذف می شود
فاروج- خبرنگار قدس: 
سرپرست اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی فاروج گفت: 
سردر  از  بیگانه  اســامی 
مغازه هــای شهرســتان 

فاروج حذف می شود. 
در  رضوانــی  حســن 

راستای مقابله با عناوین و القاب بیگانه موجود در شهرستان 
گفت: القاب و عناوین بیگانه جایگاهی در فرهنگ جامعه ایرانی- 
اسالمی ندارند و موارد موجود بایستی با جایگزینی اصطالحات 
مناسب فارسی اصالح شود. وی اظهار کرد: دستگاه هایی که به 
کارگاه ها، کارخانه ها، اماکن تولیدی و تجاری و خدماتی پروانه 
تأسیس و پروانه کســب یا بهره برداری یا اجازه تولید و ادامه 
فعالیت می دهند می بایست پیش از صدور پروانه و اجازه فعالیت 
به متقاضیان، ابالغ کنند تا نســبت به استعالم نام مؤسسه یا 
محصوالت خود و گزینش نام فارسی از طریق اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی شهرستان اقدام کنند .

کمک ۲میلیارد ریالی شهرداری •
بجنورد به رزمایش مواسات

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: شــهردار بجنورد 
ریالی  از کمک ۲میلیارد 
شــهرداری بجنــورد به 
در  مواســات  رزمایــش 

بجنورد خبر داد.
هادی زارعی اظهار کرد: 

در راســتای فرمایش مقام معظم رهبــری در رزمایش کمک 
مؤمنانه با مصوبه شورای شهر بجنورد مبلغ ۲00 میلیون تومان 
بسته های معیشتی تهیه و در مناطق کم برخوردار شهر بجنورد 

توزیع خواهد شد.

 پیکر خلبان شهید •
در تربت حیدریه تشییع شد

ایرنا: پیکر پاک شهید سروان »امیر اسالمی ملکی« خلبان 
نیروی انتظامی جمهوری اســالمی روز گذشته با حضور 
مسئوالن و اقشار مختلف مردم در زادگاهش تربت حیدریه 

تشییع و در بهشت عسکری این شهر آرام گرفت. 
سروان امیر اسالمی ســاعت 17 روز سوم اردیبهشت ماه 
جاری در پی ســقوط هواپیمای آموزشی ناجا سسنا که از 
فرودگاه »بیشــه کاله« محمودآباد به مقصد تهران در حال 
پرواز بود، به علت شــرایط نامســاعد جوی حین عملیات 
انتظامی در منطقه سلمانشــهر مازندران با سقوط هواپیما 

به مقام رفیع شهادت نائل آمد. 
شهید اسالمی مدرک »آی.آر« خلبانی را در سال 1395 از 
دانشگاه علمی کاربردی تهران اخذ کرد و سپس به عنوان 
مسئول آموزش و جذب خلبانی دایره دانشجویان دانشگاه 
علوم انتظامی انتخاب شد که تا پیش از شهادتش عهده دار 

این مسئولیت بود.
از این شهید نوزاد 10 ماهه ای به یادگار باقی مانده است.

گالیه زعفران کاران از پرداخت نشدن •
مطالبات معوق و پاسخ اداره تعاون   

ابوالحســن صاحبی: 
جمعــی از زعفران کاران 
صالح آبــادی از پرداخت 
موقــع  بــه  نشــدن 
مطالباتشان گالیه کردند. 
زعفــران کاران  از  یکی 
با اشــاره به اینکه سال 
گذشته، دولت برای حمایت از کشاورزان در قالب شرکت 
تعاونی تربت جام اقدام به خرید زعفران از کشاورزان کرد، 
گفت: قرار شــد ۴0 روز پس از خرید، تســویه شــود اما 

افسوس این طرح ناموفق بود و اجرایی نشد.
وی افزود: کار خرید حمایتی زعفران کشــاورزان در سال 
گذشــته در راستای سیاســت های حمایتی دولت از آبان 
مــاه آغاز و در ایــن چارچوب محصول زعفــران در همه 
شهرستان های استان به طور همزمان توسط اتحادیه های 
تعاون روستایی خریداری شد اما با وجود گذشت پنج ماه 
از زمان خرید زعفران فقط تاکنون حدود 50 درصد طلب 

زعفران کاران پرداخت شده است. 
یکی دیگر از زعفران کاران اظهار کرد: در آذر سال گذشته 
با توجه به اینکه در گذشــته تعاون روســتایی تربت جام 
طلب کشاورزان را بابت تحویل زعفران زود پرداخت کرده 
بود تصمیم گرفتم که زعفران برداشــت شده را مجدد به 
تعاون روســتایی تربت جام تحویل دهم و در زمان تحویل 
مقرر شد که در ابتدا ۴0 درصد پول آن به صورت نقدی و 

بقیه را تا پایان سال 98 تسویه کنند.
وی افــزود: اداره تعاون با وجــود اینکه بیش از یک ماه از 
سال 99 هم گذشــته اما هنوز طلب ما را پرداخت نکرده 
و هــر زمانی که بــه تعاونی مراجعــه می کنیم در جواب 
می گوینــد که هر زمان دولت به ما پرداخت کرد ما هم به 

شما پرداخت می کنیم.
مدیر تعاون روســتایی تربت جــام در این خصوص گفت: 
در راســتای سیاســت های حمایتی دولت بــرای خرید 
محصوالت کشاورزی به خصوص زعفران اقدام کردیم که 
در این مدت مقــدار 8 هزار و ۴03 کیلوگرم زعفران را از 

یک هزار و 799 نفر از زعفران کاران خریداری کردیم.
امینــی افزود: به زعفران کارانی که از تاریخ 1۲ تا ۲8 آبان 
98 زعفران به اتحادیه تعاون روســتایی شهرستان تحویل 
داده اند تا پایان ســال گذشــته 50 درصد از طلب آنان را 
پرداخت کرده ایم و به دیگر زعفران کاران شهرستان که از 
تاریخ ۲8 آبان تــا 30 آذر 98 زعفران به اتحادیه تحویل 
دادند تا تاریخ 18فروردین امســال به میزان ۴۲ درصد از 

طلب آنان پرداخت شده است. 
وی تصریــح کرد: بــا توجه به پیگیری هایــی که صورت 
گرفته بر اساس آخرین اخبار با آن دسته از زعفران کاران 
کــه تا مقــدار 5/۲ کیلوگرم زعفران بــه اتحادیه تحویل 
داده اند تســویه شــده و طبق قولی که داده شده با بقیه 
زعفران کاران که بیــش از 5/۲ کیلوگرم تحویل دادند در 

آینده نزدیک تسویه خواهد شد.

یک شهروند با گالیه 
از روند فعلی افزایش 

اجاره بهای امالک 
عنوان می کند: زندگی 

برای ما خیلی سخت 
شده است باور کنید هر 

چه درآمد داریم باید 
بدهیم به صاحبخانه. 

بقیه مخارج زندگی را 
چگونه باید بدهیم
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رضا طلبی: رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: 
ســاخت پارکینگ در خیابان های اطراف حرم مطهر 
موجب افزایش تردد وســایل نقلیه در این منطقه می شود، از 
این رو برنامه ای برای ساخت پارکینگ در این محدوده نداریم. 
محمدرضــا حیــدری در نشســت خبــری که بــه صورت 
ویدئوکنفرانس و به مناســبت ســالروز تأســیس نهاد شورای 
اســالمی برگزار شد، در پاسخ به پرسش قدس آنالین در مورد 
برنامه مدیریت شــهری برای کاهش ترافیــک در خیابان های 
اطــراف حرم مطهر رضوی اظهار کرد: خیابان های اطراف حرم 
مطهر دارای شرایط ویژه ای به خصوص در مناسبت های خاص 
هســتند به طوری که حجم زائرانی کــه در روزهای خاص در 
این محورها تردد می کنند شرایط را به گونه ای رقم می زند که 
نمی توان اقدام خاصی انجام داد. از طرفی سازمان حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری در راستای محدودیت تردد در این محورها و 
کاهش سفر پیشنهادی مبنی بر دریافت عوارض از وسایل نقلیه 
به شورا ارائه کرد که به دلیل وجود برخی مسائل، اجرای آن از 
ســوی شورا به مصلحت دانسته نشد و فعاًل متوقف شد اگرچه 

الیحه آن همچنان در شورا وجود دارد.
وی با بیان اینکه برای ســاخت سه ایســتگاه قطار شهری در 
اطــراف حرم مطهر، ۲هــزار و 600 میلیارد تومــان اعتبار در 
نظر گرفته شــده اســت تا در ســه ماهه ابتدایی سال1۴00 
این ایستگاه ها افتتاح شــوند و راه اندازی آن ها و اتصال خط ۲ 
قطار شــهری به خط 3 تا حدود زیادی مشکل ترافیک در این 
منطقه را برطرف خواهد کرد، افزود: ما به هیچ وجه بنا نداریم 
در محورهــای اطراف حرم مطهر پارکینگ بســازیم زیرا این 

موضوع سبب افزایش تقاضای سفر و تردد وسیله های نقلیه در 
خیابان های نزدیک به حرم مطهر می شود و به عبارتی مشکلی 

را برطرف نمی کند. 
رئیس شورای شهر مشهد تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که 
زائران و شهروندان در منطقه ای نزدیک به خیابان های منتهی 
به حرم مطهر خودروهــای خود را در پارکینگ ها قرار دهند و 
فاصلــه باقیمانده را از طریق حمل و نقل عمومی طی کنند. از 
این رو  شهرداری با همکاری آستان قدس رضوی طرحی را در 
راستای کاهش ترافیک در این محور تعریف کرده است مبنی 
بر اینکه در چند نقطه از جمله میدان شــهدا، چهارراه مقدم، 
چهارراه آهن، 17شهریور و میدان بسیج پارکینگ هایی ساخته 
شود و زائران خودروهای خود را در این پارکینگ ها قرار دهند 
و فاصله باقیمانده تا حرم مطهر را با وسایل حمل و نقل عمومی 
طی کنند. این مدل در کشورهای توسعه یافته بسیار اثربخش 

بوده اســت و اجرای آن تا حدود زیادی مشکل ترافیک در این 
منطقه را برطرف خواهد کرد. 

20 پرونده با سوت زنیس
حیدری در مورد طرح ســوت زنی در شهر مشهد نیز گفت: در 
مورد برنامه سوت زنی که در این دوره از شورا در مشهد اجرایی 
شد تاکنون ۲0پرونده تشکیل شده است که 10مورد آن جنبه 
کلــی و نیاز به اطالعات دقیق و روشــن دارد و پنج پرونده نیز 
فســاد در آن ها محرز شــده اســت و با رعایت اعتبار و آبروی 
افراد این هفته درباره آن ها تصمیم گیری خواهد شد. از طرفی 
تقاضــای ما در مورد اجرای بهتر این برنامه از شــهروندان این 
است که فرهنگ سوت زنی را ارتقا دهند و وقت بیشتری را برای 
این موضوع اختصاص دهند و صرفاً به ارائه اطالعات کلی بسنده 
نکنند. وی در مورد دخالت مستقیم در انتصاب معاون فرهنگی 
شهرداری مشهد هم گفت: انتخاب و انتصاب مسئوالن شهری 
بر عهده شــهرداری اســت و اینکه در انتصاب معاون فرهنگی 
دخالت داشته ام را تکذیب می کنم و شهردار بر اساس اختیارات 
خودشان عمل کرده اند اگرچه هنوز انتقاداتی درباره فعالیت این 

حوزه از سوی منتقدان وجود دارد. 
رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد همچنین در مورد انتصاب 
مجدد معاون ســابق فرهنگی مشهد با وجود حرمت شکنی که 
درباره خبرنگاران داشت نیز گفت: به اعتقاد ما شهردار و معاون 
فرهنگی سابق هر دو نفر در این موضوع نقش داشتند و اگرچه 
درباره این مسئله هر دو نفر از اصحاب رسانه عذرخواهی کردند 
اما در مورد انتصاب مجدد این فرد باید شهردار پاسخگو باشد.  

رئیس شورای شهر در پاسخ به قدس تشریح کرد

راهکارهای شورا برای کاهش ترافیک در اطراف حرم

نشست خبرینشست خبری

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.

علی محمدزاده: پس از انتشــار خبری 
در خصــوص بارگیری دوچرخه های مورد 
استفاده در ســامانه دوچرخه های عمومی 
مشهد از آلمان برخی از شهروندان نسبت 
به خریــد دوچرخه ها از خارج از کشــور 
انتقاد داشــته و خواهان پیگیری موضوع 

شدند.
در بیان ســابقه بیشــتر این موضوع ذکر 
این الزم اســت که پس از ناکامی مدیریت 
شهری در فعال کردن سامانه دوچرخه های 
اجــاره ای در مشــهد که بیشــتر به دلیل 
تخلفات پیمانــکار این حوزه بود در نهایت 
پس از فســخ قرارداد پیمانکار قبلی سعی 
شــد تا با به روز کــردن دوچرخه ها رغبت 
بیشتری در شهروندان برای استفاده از این 

وسیله حمل و نقلی ایجاد کنند.
بر همین اســاس بــا پیمانــکار جدیدی 
قــرارداد عقد شــد و الزامات مــورد نظر 
اعالم شــد که یکی از آن ها اســتفاده از 
دوچرخه های مناسب و اســتاندارد بود و 
قرار بود تا پایان سال گذشته تعداد ۲هزار 
دســتگاه دوچرخه نسل چهار وارد مشهد 
شــود ولی تاکنون هیــچ دوچرخه ای به 

مشهد نرسیده است.

مدیر عامل شــرکت الیت نیــز به عنوان 
متولی این موضوع در شــهرداری مشهد 
چند روز پیش گفت که نخستین محموله 
دوچرخه هــا در مرز ترکمنســتان منتظر 
بازگشــایی مرزها اســت تا وارد کشــور 
شــود اما همان گونه که ذکر شــد برخی 
از شــهروندان که مصوبات شورای شهر را 
دنبال می کنند به مصوبه ممنوعیت خرید 
خارجی اقالم مشــابه تولید داخلی اشاره 
کــرده و به نوعی این اقــالم را در تضاد با 

این مصوبه دانستند.
بر همین اســاس ضمن طرح این پرسش 
از مدیر روابط عمومــی معاونت عمران و 
حمل و نقل شــهرداری مشهد خواستیم 
تــا توضیحاتی در این بــاره ارائه دهد که 
بخت آزما گفت: مصوبه شــورای شهر در 
خصوص ممنوعیت خرید خارجی اقالمی 
که تولیدات داخلی مشــابه دارد به شدت 
در شهرداری رعایت می شود و در موضوع 

دوچرخه ها هم رعایت شده است.
وی افزود: نکته قابل توجه در این موضوع 
این اســت که شهرداری مشــهد خریدار 
این دوچرخه ها نیســت و پیمانکار سامانه 
دوچرخه ای با توجه به شــروط و الزاماتی 

که در قرارداد وی با شــهرداری ذکر شده 
بایــد جدیدترین دوچرخه هــا را در این 

سامانه به کار گیرد.
بر همین اســاس و از آنجایی که در حال 
حاضر دوچرخه های نســل چهار در داخل 
تولید نمی شود راهی به جز خرید از خارج 
نداشته ولی تمهیدات الزم اندیشیده شده 
تا ســهم خرید های خارجی در این بخش 
به حداقل برســد و بخش عمده نیاز شهر 
پس از ورود دوچرخه های خارجی به داخل 
کشور از طریق مهندسی معکوس و توسط 

شــرکت های داخلی تأمین شود به همین 
منظور خرید های صــورت گرفته کمتر از 

تعداد نیاز اصلی شهر است.
بــا  اولیــه  رایزنی هــای  ادامــه داد:  وی 
کارخانجــات تولید دوچرخه صورت گرفته 
و امیدواریم در کمترین زمان شاهد ساخت 
نمونــه داخلی دوچرخه های نســل چهار 
باشــیم؛ چراکه با کاهش هزینه های خرید 
اقــالم مورد نیاز بی تردید شــاهد خدمات 
مطلوب تــری از پیمانــکار و در مجمــوع 
مدیریت شهری به شهروندان خواهیم بود.

قدس بررسی می کند 

دلیل خرید دوچرخه های خارجی برای مشهد چیست؟

پیگیریپیگیری

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی 

وظیفه خود می داند در 
جهت رفع مشکالت مردمی،  

سوژه های ارسالی از 
سوی خوانندگان  عزیز در 

حوزه های شهری، اجتماعی، 
اقتصادی و ...  را پیگیری و 

منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 77 نفر در خراسان شمالی •

قربانی کرونا شدند
بجنــورد - قــدس: 
علوم  دانشگاه  سرپرست 
خراسان شمالی  پزشکی 
بــا اعــام نتایج  گفت: 
آزمایش هــای  قطعــی 
انجام شده، تا ظهر دهم  
اردیبهشــت 700 نفــر 

در خراسان شــمالی به ویروس کرونا مبتا شده و تعداد آمار 
فوتی ها بدون تغییر همان 77 نفر باقی ماند.

دکتر سیداحمد هاشمی افزود: در شهرستان های بجنورد 
326 نفر، شیروان 88 نفر، فاروج 43 نفر، مانه و سملقان 
60 نفــر، جاجرم 31 نفر، گرمه 23 نفــر، راز و جرگان 
21 نفر و اســفراین 108 نفر به طــور قطعی به بیماری 

کووید1۹ دچار شده اند.
وی اضافــه کرد: متأســفانه مردم با بازگشــایی برخی از 
صنوف در این ایام رعایت موارد بهداشــتی را نمی کنند و 

با شیب، آمار در حال افزایش است.
دکتر هاشــمی خاطرنشــان کــرد: تاکنــون 412 نفر 
از مبتایــان به ایــن بیماری بهبــود و از مراکز درمانی 

مرخص شده اند.
وی افزود: آزمایش یک هزار و 14نفر از موارد مشکوک نیز 
منفی گزارش شده و هم اکنون 108 بیمار مشکوک ابتا 

به کووید 1۹ بستری هستند.

مدیرکل بیمه سالمت خراسان شمالی:
200 بیمه شده استان به علت کرونا •

بستری شدند
بجنورد- قدس: مدیرکل بیمه سامت خراسان شمالی گفت: 
تاکنون 200 بیمه شده این سازمان در استان به علت مبتا به 

ویروس کرونا بستری شدند.
دکتر محسن رعنایی اظهار کرد: هنوز در این زمینه آماری در 
دست نیست، ولی هر فرد مبتا به کرونا برای مراکز درمانی 
بین 25 تا 30 میلیون ریال و در بخش های ویژه 60میلیون 

ریال هزینه دارد.

 استفاده رایگان از حمل ونقل عمومی •
برای معلوالن مشهدی 

قدس: مشــاور شهردار 
معلوالن  امور  در  مشهد 
گفت: استفاده رایگان از 
حمل ونقل عمومی برای 
معلولیت  دارای  افــراد 
را در دســتور کار قرار 
داده ایــم، اما بــه دلیل 

تعطیلی مترو و شــرایط استفاده از اتوبوس به علت کرونا 
این امر مشــهود نبوده، مقدمات آن به خوبی انجام شده 

و استفاده از آن در فرصت های دیگر فراهم خواهد شد. 
محمدرضا تیموری در خصوص دیگر اقدام های شهرداری 
بــرای افراد دارای معلولیت، خاطرنشــان کــرد: یکی از 
برنامه های پیش بینی شده ما برای افراد دارای معلولیت، 
شناســایی محل ســکونت این افراد توســط ســازمان 
آتش نشانی است تا در مواقع ضروری مانند بحران ها، اگر 
نیاز به کمک رســانی خاص تری بود، با امکانات بیشتری 
به این افراد دسترســی داشته باشــیم که در این رابطه 

آتش نشانی به ما قول مساعدت داده است. 

  استخر روباز •
به کافی شاپ تبدیل خواهد شد

بجنورد- قدس: شــهردار بجنورد گفت: اســتخر روباز 
ویژه بانوان در بش قارداش بجنورد به کافی شــاپ تبدیل 

خواهد شد.
زارعــی افزود: با توجه به اینکه محل ســاخته شــده برای 
اســتخر روباز بانوان بدون اســتفاده مانده اســت قرار شد 
بــرای جلوگیری از تخریب محل نســبت بــه واگذاری از 
طریق فراخوان به بخش خصوصی برای اســتفاده به عنوان 

کافی شاپ اقدام شود.
گفتنی است، در جلسه علنی شورای اسامی شهر بجنورد 
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ضمن هشدار جدی 
بــه عوامل هدررفت و تضییع حقوق بیت المال در موضوع 
اســتخر روباز بانوان، از وعده محاکمه مسببین بروز این 

رویداد خبر داده بود. 

 کشف بیش از یک میلیارد ریال 
کاالی قاچاق در مرز استان 

 نقشه قاچاق البسه پرستاری •
به سنگ خورد

فرمانده  قرمــز:  خط 
هنگ مــرزی تایباد از 
کشــف محموله کاالی 
این  مرزهای  در  قاچاق 

هنگ خبر داد.
کاظــم  ســرهنگ 
صمدی، فرمانده هنگ 
مرزی تایباد در تشــریح این خبر بیان کــرد: با فعالیت 
مستمر و تیزهوشانه پرسنل هنگ مرزی تایباد در ایست 
و بازرسی 17شهریور، آن ها موفق به کشف مقادیر زیادی 

کاالی قاچاق شدند.
فرمانده هنگ مرزی تایباد افــزود: در این عملیات مأموران 
توانســتند 10هزار ثوب لباس پرســتاری قاچاق به ارزش 

یک میلیارد و 700 میلیون ریال را کشف کنند.
الزم به ذکر اســت، این مقــدار کاالی قاچاق از یک خودرو 
ایســوزو کشف شــد که در ادامه خودرو توقیف و راننده نیز  

تحویل مراجع قضایی شد.

4 کشته و مجروح در محورهای •
خراسان شمالی

بجنورد- قدس: رئیس 
پلیس راه خراسان شمالی 
از وقوع سه مورد حادثه 
محورهای  در  رانندگی 
اســتان با یک کشته و 

سه مجروح خبر داد.
علیرضــا  ســرهنگ 
حســین زاده گفت: در پی وقوع سه مورد حادثه رانندگی در 
محورهای استان بافاصله کارشناســان پلیس راه به همراه 

عوامل امدادی به محل های موردنظر اعزام شدند.
وی با اشــاره به اینکه این حوادث در محورهای اسفراین در 
اثر واژگونی یک دستگاه 206، محور اسفراین به سبزوار بر اثر 
خروج از جاده یک دستگاه سمند و محور چمن بید- آشخانه 
بر اثر برخورد یک دســتگاه سمند با یک دستگاه هیوندا به 
وقوع پیوسته اســت، افزود: در این حوادث یک نفر کشته و 
سه نفر دیگر نیز مجروح که توسط عوامل امدادی به مراکز 

درمانی منتقل شدند.
رئیس پلیس راه استان خراسان شــمالی با بیان اینکه در 
بررســی های به عمل آمده تخطی از ســرعت مطمئنه، 
عدم توجــه به جلــو و تجاوز به چپ عوامــل اصلی وقوع 
این حوادث بوده اســت، خاطرنشان کرد: رانندگان عزیز 
همواره باید برای پیشگیری از وقوع حوادث تلخ جاده ای، 

قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

توقیف 31 دستگاه وسیله نقلیه متخلف •
در نیشابور 

میرعلمدار-نیشابور: 
انتظامــي  فرمانــده 
از  نیشــابور  شهرستان 
توقیــف 31 دســتگاه 
و  موتورســیکلت 
این  در  متخلف  خودرو 

شهرستان خبر داد. 
سرهنگ حسین دهقانپور در تشریح این خبر اظهار کرد: 
به منظور ارتقای امنیت اجتماعي، ترافیکي و کاهش تلفات 
جانی و مالی، طرح برخورد با خودرو و موتورســیکلت های 
متخلف در ســطح شــهرک های نیشــابور  توسط پلیس 

شهرستان اجرا شد.
وي افــزود: در این طرح که 15 تیم گشــت محســوس و 
نامحسوس از پلیس راهور ، کانتری 13 قدس ، یگان امداد، 
پلیس مبارزه با موادمخدر و امنیت عمومی حضور داشتند  در 
ســطح بولوارهای فضل ، معلم ، جانبازان ، پژوهش و بولوار 
دانشگاه اجرا و در این راستا 10 دستگاه موتورسیکلت و 21 
دستگاه خودرو متخلف به علت مخدوش بودن پاک، نداشتن 
مدارک و کاه ایمنی، حرکات نمایشــی و... توقیف و راهي 

پارکینگ شدند.
این مقام انتظامي با اشــاره به اینکــه بعضی از رانندگان 
خودروهــا به دلیل ارتــکاب چندین تخلف حادثه ســاز 
)عبور از چراغ قرمز، حرکات مارپیچ و نمایشی و...( مبلغ 
400 هزار تومان جریمــه و همچنین 10 نمره منفی در 
گواهی نامه آن ها ثبت شد، خاطرنشان کرد: هدف پلیس 
از اجراي این طرح ها افزایش امنیت، آســایش و آرامش 

مردم است .
فرمانده انتظامی نیشــابور تصریح کرد: در این طرح مقداری 
انواع موادمخدر نیز کشف و سه نفر نیز پس از تشکیل پرونده 

برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

 فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی 
جاجرم خبر داد

کشف 23 عدد زیرخاکی  •
قـــدس:  بجنورد- 
حفاظت  یگان  فرمانده 
استان  فرهنگی  میراث 
از کشف 23 قلم ظروف 
ســفالی مربوط به قرن 
پنجم هجری  و  چهارم 

در جاجرم خبر داد. 
سرهنگ حسین اصغر قنبرزاده با اعام جزئیات این خبر 
گفت: در پــی اعام گزارش نمایندگــی میراث فرهنگی 
شهرســتان جاجرم مبنی بر اینکه یکی از دوســتداران 
میــراث فرهنگی تعدادی ظروف ســفالی قدیمی را پیدا 
کرده، بافاصله عوامل میراث فرهنگی شهرستان جاجرم 

به محل موردنظر اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه با حضور مأموران این یگان در محل 
موردنظر مشخص شد تعداد 23 قلم ظروف سفالی شامل 
انواع کاســه و بشقاب لعاب دار توسط این فرد پیدا شده، 
افزود: برابر اعام کارشناســان میراث فرهنگی این ظروف 

متعلق به دوره چهارم و پنجم هجری است.
این مقام انتظامی ادامه داد: ظروف کشف شده پس از مرمت 

توسط میراث فرهنگی تحویل امین اموال سازمان شد.

عقیل رحمانی  غامرضا قنبری راد، قاضی 
دادســرای ویــژه فضای مجازی بــا توجه به 
مشکات ایجاد شده برای برخی فروشندگان 
کاال در ســایت های واســطه گر مانند »دیوار« 
و» شیپور« گفت: شهروندان عزیز که تصمیم 
می گیرند کاالیی را از طریق این گونه سایت ها 
به فروش برســانند حتماً قبــل تحویل کاال 
مواردی نظیر اخذ مدرک شناسایی و تطبیق 
آن بــا ظاهر متقاضی )احراز هویت( را رعایت 
کنند و همچنین شــماره پاک وسیله نقلیه 

احتمالی خریدار را یادداشت کنند.

خرید با پول مالباختهس
قاضی دادســرای ویژه فضای مجــازی ادامه داد: 
در ایــن گونه موارد باید تعارف و خجالت را کنار 
گذاشــت، چرا که ممکن اســت وجوه نامشروع 
)فیشــینگ شده و...( به حســاب فرد فروشنده 
واریز شــود، بدین ترتیب حساب وی مسدود و 
دردسرها آغاز خواهد شد. گاهی امکان دارد منشأ 
این مسدودی دستور قضایی یک شهرستان دیگر 
باشد که به این صورت مشکات عدیده ای برای 

فروشنده ایجاد خواهد کرد.
قاضی غامرضا قنبری راد عنوان  کرد: باید  دقت 
شــود خریدار در محل فروش کاال و به صورت 
حضوری وجه خرید کاال را به کارت فروشــنده 
منتقل کند، نه اینکه اول شــماره کارت بگیرد و 
مدعی شــود پای عابربانک و یا... خواهد رفت و 
لحظاتی بعد وجه را منتقل خواهد کرد؛ چرا که 
ممکن است همان طور که گفته شد وجه حاصل 
از کاهبرداری مجازی را از طریق شماره کارت 

فرد فروشنده تحصیل کند.
ایــن مقام قضایــی بیان کــرد: افــرادی که 
بیعانــه دریافــت می کننــد و کاالیــی ارائه 
نمی دهند)کاهبرداران( هیچ وقت بیعانه را به 
کارت خود واریز نمی کنند، بعضاً برای نقد کردن 
وجوه حاصل از کاهبرداری به  سراغ آگهی های 
فروش کاال، طافروشی ها ، فروشگاه های لوازم 
خانگــی و... رفته و شــماره کارت افراد را اخذ 
می کنند تا ابتدا هزینه کاال را واریز کنند و بعد 
طا یا کاالی مورد نظر را تحویل بگیرند. باز هم 
تأکید می شــود افراد از ارائه شماره کارت برای 

واریز وجه پیش از معامله خودداری کنند.

صدور فاکتور جعلی برای جلب اعتمادس
وی ادامه داد: افرادی که در سایت دیوار و امثالهم 

خریدار کاالیی هســتند باید از پرداخت وجه به 
عنوان بیعانه جــداً خودداری کننــد. در اغلِب 
این گونه موارد شگرد کاهبرداران این است که 
کاالی مورد نظر خود را با قیمت کمتری نسبت 
به آنچه در بازار وجود دارد درج می کنند و موجب 
می شــوند خریدار ترغیب شده و برای آنکه کاال 
از دست نرود عجوالنه تصمیم به واریز مبلغی به 
عنوان بیعانه کند، این در صورتی اســت در پس 
این گونه آگهی ها کاهبرداری نهفته اســت  و 
پس از واریز وجه)بیعانه(، فرد آگهی دهنده دیگر 

پاسخگوی خریدار نیست.
گاهی کاهبــرداران از روش های دیگری مانند 
جعل مدارک کاال، رســیدخرید، صدور فاکتور 
فــروش و... برای جلب اعتماد خریدار اســتفاده 
می کنند که باز هم تأکید می شود به هیچ عنوان 

به این شیوه ها اعتماد نکنند.

رونمایی از یک سرقت عجیبس
قاضی دادسرای ویژه فضای مجازی به نمونه ای 
از یک شــیوه ســرقت در این فضا اشــاره و 
در توضیــح آن  گفت: چندی پیش ســارق 
حرفه ای در ســایت »دیــوار « آگهی فروش 
یک موتورســیکلت گران قیمت را مشاهده  و 
همانجا نقشه مجرمانه ای را طراحی می کند. 
اندکی بعد او کنار خیابان رفته و  یک خودرو 
مسافرکش شــخصی را کرایه می کند. وقتی 

او ســوار خودرو می شــود 
ســر صحبت را با راننده باز 
می کند و بــه او می گوید 
می خواهم موتورســیکلتی 
اما تبحری  خریداری کنم، 
در چانه زنی ندارم، شــما با 
من بیا و پس از پسندیدن 
وسیله برای من چک و چانه 
بزن و حتی از موتورسیکلت 
ایــراد بگیر تا بتوانم مبلغی 

تخفیف بگیرم.
در ادامه وقتی راننده تاکسی 
و ســارق به محل مراجعه 
می کنند، پس از آنکه فرِد به 

ظاهر خریدار وسیله را انداز و برانداز می کند، از 
فروشنده درخواست می کند با موتور دوری بزند 

تا زیرپای وسیله را هم تأیید کند.
فروشنده که می بیند دوست خریدار با خودرو در 
محل حضور دارد قبول می کند و سارق با موتور 
از محل دور می شود و چند دقیقه بعد فروشنده 
که از برنگشــتن خریدار گایه مند می شــود به 
مسافرکش شخصی می گوید دوستتان نیامد که 
پاسخ می شنود او که دوست من نبود، من فقط 

یک راننده هستم!
قاضی قنبری راد گفت: هرچند با صدور دستورات 
قضایی متهم حدوداً 35 ساله ردزنی و دستگیر 

کاربران فضای مجازی   اما  شد، 
در معامات مختلــف با افراد 
ناشــناس باید همه جوانب را 
مدنظر قرار دهنــد و از اعتماد 

بی جا خودداری شود.
حتی بررســی شکایت مطرح 
شده در دستگاه قضایی نشانگر 
آن بــود که برخــی در مورد 
کیفیــت کاالی آگهی شــده 
تعاریف دروغین ارائه می دهند 
و پــس از انجــام معامله دیگر 

پاسخگو نیستند.

نیت شیطانی مجرمانس
این مقام قضایی در دادسرای ویژه فضای مجازی 
تصریح کرد: در میان آگهی دهندگان هســتند 
معدود افرادی که بــه دنبال نیت های مجرمانه 
دیگری نیز هســتند. آن هــا در پس آگهی های 
مختلف در تاشــند تــا به منازل شــهروندان 
)آگهی دهنــده( راه پیدا کــرده و اقداماتی نظیر 
سرقت به عنف و در برخی موارد نیت های شیطانی 

خود را اجرایی کنند.
در این راستا هم برخی گزینه های درج آگهی در 
سایت دیوار همچون عنوان »کمک کننده« که تالی 
فاسد به همراه داشت، با دستور قضایی از روی این 

سایت حذف شده است.

هشدار قضایی در زمینه خرید و فروش کاال در سایت »دیوار« و»شیپور«

مراقب مسدود شدن حسابتان باشید

باید  دقت شود خریدار 
در محل فروش کاال و 

به صورت حضوری وجه 
خرید کاال را به کارت 

فروشنده منتقل کند نه 
اینکه اول شماره کارت 

بگیرد و مدعی شود پای 
عابربانک و یا... خواهد 

رفت و لحظاتی بعد وجه 
را منتقل خواهد کرد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
 باران و تگرگ •

دوباره خراسان را فرا می گیرد
تحلیل  طبــق  قدس: 
تصاویــر  و  نقشــه ها 
ماهــواره هواشناســی 
تقویت  بــه  توجــه  با 
جوی  ناپایداری هــای 
حجــم  بیشــترین 
بــارش طی امــروز در 

شهرســتان ها و توابع قوچان، درگــز، کات )به ویژه نواحی 
غربــی(، چناران، فریمــان، ارتفاعات و دامنه هــای بینالود، 
نیشابور، تربت جام )به ویژه نواحی شمال غربی( و برخی از نقاط 

کانشهر مشهدمقدس پیش بینی شده است.
هوای امروز مشهد  نیمه ابری تا ابری گاهی همراه با بارندگی 
و رگبار  باران و رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید با احتمال 

بارش تگرگ خواهد بود.
همچنین هوای فردای این شــهر هم قسمتی ابری به تدریج 
افزایش ســرعت وزش باد و افزایــش ابر گاهی رگبار باران و 

رعدوبرق  با احتمال بارش تگرگ پیش بینی شده است.
در 24 ســاعت گذشــته جوین با کمینه دمــای  6 درجه 
سلســیوس خنک ترین و خواف با بیشینه دمای 2۹ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
در این مدت کمینه و بیشــینه دمای شهر مشهدمقدس به 
ترتیــب 12و 22 درجه سلســیوس بوده اســت. همچنین 
بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه های هواشناسی بردسکن 
با ســرعت 54 کیلومتر بر ساعت و بیشترین میزان بارش از 

کات نادر با 2/2میلیمتر گزارش شده است.
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فضای مجازی: 

اســتان  مرزبانــی  فرمانــده  قــدس: 
خراســان رضوی در جمع خبرنــگاران به 
تشــریح برخی از اقدام های این فرماندهی 

از سال گذشته تاکنون پرداخت.
ســردار »جان نثار« با اشاره به اقدام های 
ایــن فرماندهی برای مقابلــه با ویروس 
بــه  ورودی  مبــادی  گفــت:  کرونــا 
شهرستان های مرزی توسط مرزبانان این 
استان کنترل می شوند و همکاران ما در 
ســرمای زیر صفر درجه بــرای مقابله با 
کرونا بیش از 40 شبانه روز انجام وظیفه 

می کردند.
وی بــا تأکید بر اینکــه مأموریت مرزبانی 
تعطیلــی بردار نیســت، افــزود:  چه در 
حوزه اقدامــات مقابله با کرونــا و چه در 
حوزه حراست از مرزهای استان، مرزبانان 
ایــن فرماندهــی جــان بر کــف در حال 
خدمت رسانی هستند. اقدام های پیشگیرانه 
ویروس کرونا برای پرســنل کادر و وظیفه 

به خوبی انجام شده و خوشبختانه تاکنون 
کارکنان مــا هیچ گونه ابتایــی به کرونا 

نداشته اند.
وی با اشــاره به رزمایــش همدلی مؤمنانه 
گفت: مرزبانی استان با قربانی کردن بیش 
از 15 رأس گوســفند و توزیع گوشت آن و 

همچنین توزیع بیش از 500 بسته معیشتی 
و بهداشــتی بین نیازمندان در مرز، وظیفه 

خود را به خوبی انجام داده است.
فرمانــده مرزبانــی اســتان در خصــوص 
کشــفیات این فرماندهی در سال گذشته 
خاطرنشان کرد: 4 تن و ۹۹ کیلوگرم انواع 

موادمخدر، حدود 100میلیارد ریال کاالی 
قاچاق و نیز 500هزار لیتر سوخت قاچاق 
توســط مرزبانان این اســتان در سال ۹8 
کشف شــد که اکثر این کشفیات در قالب 
جاســاز بوده و همرزمان ما با هوشــیاری 

موفق به کشف آن ها شده اند.
وی عنــوان کــرد: در ســال ۹8 مرزبانی 
اســتان قریب به 220 ماقــات مرزی با 
همتایــان خود در کشــورهای همســایه 
این  افغانســتان داشته که  ترکمنستان و 
ماقات های مرزی در راســتای استیفای 
حقــوق دولت جمهوری اســامی ایران و 

مرزنشینان بوده است.
ســردار »جان نثار« با اشــاره به شعار سال 
))جهش تولید(( یادآور شد: مرزبانی استان 
خراسان رضوی در این راستا تاش می کند 
تــا با برقــراری امنیــت در مرزها فرصت 
مناسبی را برای ســرمایه گذاران و فعاالن 

اقتصادی به وجود بیاورد.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی با اشاره به اقدام های سال گذشته عنوان کرد

کشف 4 تن موادمخدر و 10میلیارد کاالی قاچاق

خط قرمزخط قرمز
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قطعی های غیرعادی برقس
هنــوز دو ماه از ســال۹۹ نگذشــته که 
قطعی های برق هم شــروع شــده و پنج 
مرتبه در منطقه انتهای شــهرک رجایی 
برق قطع شــده که اگر یک بار دیگر قطع 
بشود رکورد قطعی برق سال۹8 شکسته 
می شــود! البته روش قطع برق هم بسیار 
خطرناک و غیرعادی است. برق اکثرمواقع 

هنگام خاموشــی سه مرتبه قطع و وصل می شود که اولین آسیبش به یخچال وتلویزیون 
است. ما تلویزیونمان به تازگی و پیش ازعید به خاطر قطع برق آسیب دید و تعمیر کردیم 

و می ترسیم دوباره هزینه هنگفتی بابت تعمیر یا سوختنش بپردازیم. 615۸...۹36

آیا کسی هست به داد کارگران برسد؟س
شــرکت ... بابت وام 50میلیونی به اســم هر کارگر از بانک صادرات فرم هایی 10الی 15 
صفحــه ای آورده بود که کارگرها امضا کردند. پس از چند روز همان برگه ها را آوردند تا 
کارگرها انگشــت هم بزنند. این چه جور قانون بانکداری است؟ وقتی هم که شخصی از 
یک ارگانی وارد شــرکت می شود، شرکت به کارگرها می گوید اگر در مورد وام پرسیدند 

بگویید که ما خبر نداریم، آیا کسی هست به داد کارگران برسد؟ 156۸...۹01

این چه جور عدالت آموزشی است!س
خانواده های پایین شهر که اکثر اوقات هشتمان گرو نهمان هست گوشی هوشمندمان کجا بود 

که شبکه شاد داشته باشیم. آخر این چه جور عدالت آموزشی است! یک شهروند

نظارتی بر دفاتر پیشخوان دولت نیست س
چرا هیچ نظارتی بر دفاتر پیشخوان دولت 
نیست؟ 26 اسفند ۹8 در دفتر پیشخوان 
دولت در بولوار پایــداری ثبت نام کردم و 
قرار بود که در مدت 48 ساعت کد بورسی 
برایم ارسال شــود که تاکنون کد بورسی 
برایم ارسال نشــده است و چندین مرتبه 
هم بــه دفتر پیشــخوان مراجعه کردم و 

نتیجه ای نگرفتم. آیا این کوتاهی متوجه کارگزاری اســت یا دفاتر پیشخوان دولت؟ چرا 
هیچ گونه نظارتی وجود ندارد؟ 0233...۹15

چرا طرح عقب نشینی اجرایی نمی شود؟س
تمام کوچه های منطقه شــهرک رجایی بین2تا6متری است. با توجه به اینکه این منطقه 
درگســل زلزله قرارگرفته، چرا در مجوز ساخت وســازهای جدید شهرداری ناحیه2و3 

منطقه 6طرح عقب نشینی اجرایی نمی شود؟ 615۸...۹36

به وضعیت پرداخت حقوق معلمان غیرانتفاعی رسیدگی کنیدس
از مسئوالن محترم آموزش و پرورش و نهاد مشارکت های مردمی این سازمان عاجزانه خواهان 
رسیدگی به وضعیت پرداخت حقوق معلمان غیرانتفاعی هستم. اکثر دبیران دبیرستان ها از 
ابتدای اســفند ماه تاکنون حقوقی به خود ندیده اند و این در حالی است که به طور کل پایه 

حقوقی این دبیران در طول سال تحصیلی حتی از کارگران هم کمتر است. 3115...۹35
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ساخت یک هزار و۳۰۰ واحد مسکونی •
برای نیازمندان قزوین 

قزوین: مســئول ستاد 
اجرایی فرمــان امام)ره( 
گفت:  قزوین  استان  در 
ســاخت هــزار و ۳۰۰ 
اعطای  مسکونی،  واحد 
۲۰ میلیــارد تومان وام 
اشتغال و توزیع ۱۳ هزار 

بسته معیشتی میان نیازمندان از برنامه های ستاد در قزوین 
است.

مرتضی فرخی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راســتای 
رزمایش کمک مؤمنانه، این ستاد نیز وارد مشارکت شده است 

تا سهمی از این کار خداپسندانه نصیب خود کند.
وی تصریح کرد: ســهم هر شهرســتان یک هزار بسته و در 
قزوین و طارم هم ۴ هزار بســته اســت که همه کمک ها با 
محوریت دفتر آیت اهلل عابدینی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه 

قزوین، سپاه و بسیج توزیع خواهد شد.

 افزایش ۲۰ درصدی اهدای عضو •
در چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری: 
مسئول هماهنگ کننده 
تیــم پیونــد اعضــای 
چهارمحــال و بختیاری 
از افزایــش ۲۰ درصدی 
اهدای عضو در سال ۹۸ 
نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته در استان خبر داد.
زهرا سیاح با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۳۲ عمل 
اهدای عضو در استان انجام شد، افزود: به علت شیوع ویروس 
کرونا انجام عمل پیوند بنا به دســتورعمل وزارت بهداشــت 
ممنوع بود و از ۱۵ اردیبهشــت عمل هــای اهدای عضو در 

استان ها از سر گرفته می شود.
وی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری جزو پنج استان برتر از 

نظر اهدای عضو در کشور است.

 ۵۰ هزار بسته کمک معیشتی •
در سراسر گیالن توزیع شد

رشت: ســخنگوی ستاد رزمایش مواسات در گیالن با اشاره 
به توزیع ۵۰ هزار بسته کمک معیشتی به صورت همزمان در 

استان، گفت: ارزش این تعداد بسته ۱۵ میلیارد تومان است.
حجت االسالم ولی عادلی در مراسم توزیع بسته های معیشتی 
در قالب رزمایش مواسات، همدلی و کمک مؤمنانه در مصالی 
امام خمینی)ره( رشــت، گفت: این بسته با مشارکت خیران، 
مــردم و نهادهای انقالبی در این امر خداپســندانه تهیه و به 

صورت همزمان در سراسر استان توزیع می شود.
وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۸ هزار بسته به نیت ۸ هزار 
شهید استان گیالن در شهر رشت مرکز استان توزیع می شود، 

گفت: ارزش هر بسته ۳۰۰ هزار تومان است.

 81 درصد دانش آموزان مراوه تپه •
»شاد« ندارند

مدیر  گنبــدکاووس: 
پــرورش  و  آمــوزش 
گفــت:  مراوه تپــه 
محرومیت هــا و نواقص 
مخابرات  زیرســاختی 
مراوه تپه سبب شده  در 
تــا ۸۱ درصد جمعیت 

دانش آموزی این شهرستان مرزی استان گلستان امکان اتصال 
به این شبکه را نداشته باشند.

حضرتقلــی دوجی افــزود: به ســبب برخی مشــکالت و 
محرومیت های اقتصــادی خانواده ها برای خرید تلفن همراه 
هوشمند با قابلیت نصب برنامه های آموزشی، پایین بودن سواد 
رسانه ای والدین، داشــتن چند فرزند محصل، اطالع رسانی 
نامناســب و از همه مهم تر کمبودهای زیرساختی در حوزه 
مخابــرات و آنتن دهی ضعیف به ویژه در مناطق روســتایی 
دورافتاده، تعداد دانش آموزان بهره مند از این شبکه آموزشی 

اندک است.

دستگاه قضا با شاهدان دروغین •
قاطعانه برخورد می کند

کردستان: رئیس کل دادگســتری استان کردستان گفت: 
حضور شــاهدان دروغین در محاکم قضایی منجر به صدور 
احکام غیرواقعی و تضییع حق از اصحاب دعوی می شــود و 
بی اعتمادی مردم به سیســتم قضایی را نیــز به دنبال دارد، 
از این رو شناســایی و برخورد با شــاهدان دروغین در فرایند 

دادرسی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
محمدرضــا مترقب اظهــار کرد: رؤســای دادگســتری و 
دادستان های استان موظفند تا با درج مشخصات شاهدان در 
سیستم سمپ )سامانه مدیریت پرونده( و سامانه ساما )سامانه 
اطالعات موثر اشخاص( این افراد متخلف را شناسایی و توسط 
حفاظت اطالعات دادگستری کل استان با آن ها برخورد قانونی 

داشته باشند.

قم همچنان در بحران کرونا قرار دارد•
قم: رئیس دانشگاه علوم 
هشدار  با  قم  پزشــکی 
نسبت به ادامه خطرات 
ویروس کرونا، گفت: قم 
همچنان در بحران کرونا 
قــرار دارد و نمی تــوان 
گفــت کــه در مرحله 
پساکرونا به سر می بریم.

محمدرضا قدیر بیان کرد: پایان کرونا نامعلوم است از این  رو 
باید در راستای توانمندسازی مردم برای مقابله با این ویروس 

برنامه ریزی شود.
وی ادامه داد: در راستای توانمندسازی مردم باید به سؤال های 
آن ها پاســخ داده و آن ها را اقناع کنیــم، آنگاه می توانیم در 

کنترل این همه گیری موفق شویم.

 تأسیسات گردشگری اصفهان •
همچنان تعطیل است

اصفهان: مدیرکل میراث 
گردشــگری  فرهنگی، 
و صنایع دســتی استان 
اســتمرار  از  اصفهــان 
تأسیســات  تعطیلــی 
اســتان  گردشــگری 
مــاه  در  اصفهــان 

اردیبهشت خبر داد. 
فریدون اللهیاری اعالم کرد: با توجه به اینکه استان اصفهان 
یکی از پر ترددترین اســتان های کشــور به شــمار می رود، 
معتقدیم امکان ارائه خدمات به گردشــگران در تأسیســات 
گردشگری و جاذبه های استان همچنان به دلیل خطر شیوع 

ویروس کرونا وجود ندارد.
مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان اصفهان تصریح کرد: تالش می کنیم تا زیبایی های 
اردیبهشت اصفهان را که امسال از یک سو با ماه میهمانی 
خدا همراه شــده و از ســوی دیگر با بارندگی های بهاری 
همراه است، به صورت مجازی به دوستداران فرهنگ و سفر 

معرفی کنیم.

 قتل عام ۳11 پرنده زنبورخوار •
در طارم سفلی

قزویــن: زنبــورداران 
منطقــه طارم ســفلی 
قزوین با خوراندن ســم 
به پرنــدگان زنبورخوار 
آفریقایــی منجــر بــه 
قتل عــام ۳۱۱ قطعه از 

این پرنده شدند.
مهدی طاهری افزود: این پرندگان با شکار زنبورهای قرمز و 
بی خاصیت که خود نوعی آفت برای زنبورداری و محصوالت 
کشاورزی محســوب می شــوند، به نوعی محیط زیست را 
پاک سازی می کنند، اما دو زنبوردار در منطقه طارم سفلی با 
این باور غلط که این پرندگان ممکن است زنبورهای عسل را 

نیز شکار کنند، با خوراندن سم به کشتن آن ها اقدام کردند.
وی گفــت: هم اکنون هر دو زنبوردار توســط یگان حفاظت 
محیط  زیست استان قزوین دستگیر و تحویل مراجع قضایی 
شــده اند که امیدواریم دستگاه قضایی نیز برخورد قاطعی با 

آن ها داشته باشد.

 شمار فوت شدگان الکل در البرز •
به ۴۳ نفر رسید

کرج: رئیس مرکز مدیریت فوریت های پزشکی استان البرز 
اعالم کرد: شمار فوت شدگان الکل از زمان شیوع کرونا تاکنون 

در این استان به ۴۳ نفر رسیده است.
دکترمهرداد بابایی اظهار کرد: در این مدت نیز ۲۰۵ نفر بر اثر 
مسمومیت با الکل در بیمارستان های استان بستری شدند و 

تحت درمان قرار گرفتند.
وی افزود: با وجود توصیه های پزشــکی درخصوص پرهیز از 
رفتارهای خطرناک، متأســفانه برخی به تبعیت از تبلیغات 
افراد شــیاد در فضای مجازی به مصرف الکل یا اســتفاده از 
موادضدعفونــی کننده خطرناک برای مقابلــه به کرونا روی 

آوردند که سبب خطرات جانی شد.

بازسازی ۶۲ مدرسه سیل زده لرستان •
توسط خیرین

خرم آباد: رئیس مجمع 
خیرین مدرســه ســاز 
لرستان گفت: ۶۲ مدرسه 
در مناطــق ســیل زده 
خیرین  توســط  استان 
مدرسه ســاز بازسازی و 

بهسازی می شود.
 محمدعلی رضوی بیان کرد: تاکنون از مجموع این ۶۲ مدرسه 
ساخت ۳۲ مدرسه به پایان رسیده است و امیدواریم تا ابتدای 
سال تحصیلی جدید، ۳۰ پروژه باقی مانده نیز تحویل آموزش 

و پرورش شود.
وی اظهار کرد: تا ابتدای سال ۱۳۹۸ و پیش از حادثه سیل، 
خیرین مدرسه ساز ۳۴۹ فضای آموزشی با یک هزار و ۳۱۹ 
کالس درس را در استان لرســتان ساخته و تحویل داده اند 
و پس از ســیل نیز بیش از ۹۷ میلیارد تومان برای ســاخت 

مدارس سیل زده تعهد کرده اند.

آب رفته به جوی برمی گردد

بازگشت سیلوی همدان به بیت المال 
همدان: سیلوی ۱۶ هزار تنی دولتی همدان 
در شــهریور ســال ۹۷ به مبلغ ۱۶۰ میلیارد 
ریال به بخــش خصوصی آن هــم به صورت 
قسطی واگذار شــد که این واگذاری از همان 
زمان تاکنون محور بحث وجدل بخش دولتی 

و خصوصی شده است. 
شــرکت غله و خدمات بازرگانی همدان سال 
۱۳۹۵ در پی اجرای قانون اصل ۴۴ به بخش 
خصوصی واگذار شد و واگذاری سیلوی همدان 
به بخش خصوصی با قیمت غیرواقعی آن هم 
از طریق مذاکره و نه مزایده در همان ســال، 
موجب شــد تا پس از گذشت چهار سال این 
واگذاری همچنان با حرف و حدیث های فراوان 

روبه رو باشد.
اگرچه واگذاری بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی 
دولت به عنوان یکی از محورهای اساسی و مهم 
در قانون اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ 
و باهدف افزایش سهم بخش خصوصی انجام  
شده، ولی در این مســیر مهم ترین چالش و 
بزرگ ترین عیب خصوصی سازی در ایران نحوه 
واگذاری ها و رعایــت نکردن اصل اهلیت و از 

همه مهم تر قیمت گذاری در آن بوده است.

آنچه گذشتس
اداره غله و خدمــات بازرگانی منطقه ۱۳ در 
همدان مستقر اســت و پیش از این به عنوان 
جزئی از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی 
ایران به شمار می رفت، اما در سال ۹۵ از سوی 
سازمان خصوصی سازی و در اجرای اصل ۴۴ 

قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد.
براساس تقســیم بندی های صورت گرفته در 
کشــور، ۱۴ منطقه به نام شرکت های غله و 
بازرگانی مناطق چهارده گانه تعریف  خدمات 
 شده که شرکت غله و خدمات بازرگانی استان 
همدان به عنوان منطقه ۱۳ در ســال ۹۵ به 
بخش خصوصی واگذار شد به طوری که سازمان 
خصوصی سازی آذرماه ۹۵ چهار منطقه ۷، ۹، 
۱۲ و ۱۳ را به مزایده گذاشت که از این تعداد 
دو منطقه تقاضای خرید نداشته، اما دو منطقه 
۷ و ۱۳ که یکی از آن ها متعلق به همدان است 

به فروش رفت.
سازمان خصوصی ســازی بعد از واگذاری دو 
شــرکت منطقه ۷ و ۱۳ همچنــان به دنبال 
واگذاری سایر مناطق بوده، اما با اعتراض هایی 

که نسبت به این واگذاری ها 
اســتان های  گرفت  صورت 
دیگــر جلــو واگــذاری را  
گرفتند، چراکه معتقد بودند 
واگذاری غله و کاالهایی مانند 
گندم، روغن، برنج و شکر به 
بخش خصوصی موجب بروز 

مشکالتی می شود.
اما قصه واگذاری شرکت  غله 
و خدمــات بازرگانی منطقه 
۱۳ که چند ســالی اســت 
ســروصدا ایجاد کرده و در 
خصوص بالتکلیفی نیروهای 
آن حرف وحدیث های فراوانی 

وجود دارد، آنجا غیر قابل هضم می شــود که 
شــنیده ها حاکی از فروش این ســیلو توسط 
سازمان خصوصی سازی به قیمت ۱۶۰ میلیارد 

ریال و به صورت قسطی بوده است.
در همین راستا پیگیری دالیل واگذاری سیلوی 
همدان در یکی دو سال اخیر از سوی مسئوالن 
استان همدان با جدیت بیشتری دنبال شد تا 

آنجا که هنوز هم این قصه ادامه داشته و نتیجه 
نهایی آن مشخص نشده است.

روند واگذاری متوقف  شده است س
در همیــن حــال معــاون 
اقتصادی  امــور  هماهنگی 
اســتانداری همــدان بابیان 
اینکه دســتور توقــف روند 
واگذاری ســیلوی همدان از 
ســوی وزیر اقتصاد و دارایی 
بیان کرد:  صادر شده است، 
مسئوالن استان به طورجدی 
و  ســیلو  بازگشــت  دنبال 
اداره غله به سیستم دولتی 

هستند.
کرد:  اذعان  پورمجاهد  ظاهر 
بسیار  پیگیری های  سرانجام 
از سوی مسئوالن استان برای 

جلوگیری از واگذاری سیلو به نتیجه رسید.
وی گفــت: به تازگی وزیر اقتصــاد و دارایی 
دستور جدی برای توقف روند واگذاری سیلو 
به بخش خصوصی را صادر کرده که بســیار 

امیدوارکننده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
همدان خاطرنشــان کرد: وقتی این دستور از 

طرف وزیر صادر شــده واحدهای زیرمجموعه 
باید تمکین کــرده و روند واگذاری را متوقف 

کنند.

فروش به یک دهم قیمتس
واگذاری سیلوی همدان به قیمت ۱۶۰ میلیارد 
ریال آن هم به صورت قســطی و در بازه زمانی 
۱۰ ساله تاکنون با موجی از اعتراض ها به ویژه 
از ســوی نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اســالمی روبه رو بوده اســت، چنان که امیر 
خجســته، نماینده مردم همدان در مجلس 
شورای اســالمی در این زمینه می گوید: این 
شــرکت با مذاکره و نه بــا مزایده به یک دهم 
قیمت آن هم به صورت قســطی و ۱۰ ســاله 

واگذار شده که تخلف است.
وی اذعان می کند: واگذاری شــرکت های غله 
هر استان به بخش خصوصی اشتباه راهبردی 
است، چراکه این شرکت ها وظیفه تأمین امنیت 
غذایی مردم را بر عهده  دارند و امور حاکمیتی 

را نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد.
وی بابیان اینکه سیلوی همدان و شرکت غله 
منطقه ۱۳ حــدود ۶۰ میلیارد تومان قیمت 
داشــته و ۱۶ میلیارد تومان فروخته شــده، 
افزود: امیدواریم پیگیری ها نتیجه داده و شاهد 

بازگشت آن به بیت المال باشیم.
خجسته با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی 
سیلوی همدان را به قیمت ناچیز واگذار کرده 
و موضوع از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
شورای اسالمی در دست پیگیری است، گفت: 
واگذاری واحدها به بخش خصوصی یک قانون 
است و دولت باید شرکت ها و تشکیالت دولتی 
را به بخش خصوصی واگذار کند  و بنگاه داری 
را کنار بگــذارد، اما نباید در این زمینه تخلف 

صورت گیرد.
وی تأکید می کند: آنچه مسلم است در واگذاری 
شرکت ها به بخش خصوصی باید کار به افراد 
آگاه ســپرده شــود و از طرفی در واگذاری ها 
بازرسی و نظارت را اولویت بدانیم و قیمت واقعی 
نیز در واگذاری ها لحاظ شــود تا حق وحقوق 

مردم و بیت المال ضایع نشود.

این شرکت با 
مذاکره و نه با 

مزایده به یک دهم 
قیمت آن هم 

به صورت قسطی 
و ۱۰ ساله واگذار 

شده که تخلف است

بــرشبــرش
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زاهدان: واژه ســیل اگرچه در اذهان عمومی معنایی جز تخریب و خسارت و طغیان به همراه 
ندارد، اما برای مردمانی که بیش از ۲۰ سال رنگ آب را ندیده و خشکسالی سفره معیشت آن ها 

را برچیده است حکم نعمت و آبادانی را دارد.
در سیستان حیات مردم به جاری شدن آب در هیرمند و تاالب هامون گره  خورده است، بنابراین 
با سرازیر شدن سیالب از طرف افغانستان به دلیل ناتوانی کشور همسایه در مدیریت بارش ها، 
زندگی به مردم سیســتان لبخند می زند، اما این موضوع یک روی سکه است و روی دیگر آن 
خســارت های بسیاری است که به دلیل همین ســوء مدیریت به انهار و خانه های روستاییان و 

تأسیسات زیربنایی وارد می شود.

سوءمدیریت آن  سوی مرزها س
هرســال با بارش های سنگین در کشور افغانستان، مسئوالن این کشور مجبور به کاهش حجم 
سدها برای مهار سیالب می شوند، بنابراین این موضوع بر حجم سیالب و قدرت تخریب آن در 
مناطق پایین دست می افزاید  و دود این سوءمدیریت به چشم مردم سیستان می رود، اما با این  حال 
مردم این منطقه به همین بالیای طبیعی حتی به قیمت از دست رفتن زندگیشان رضایت دارند.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان بابیان اینکه بارش برف در حوضه های آبریز هیرمند و 
هامون از ابتدای سال زراعی تاکنون قابل توجه بوده، می گوید: سطح پوشش برف ارتفاعات این 

حوضه حدود۲۰۰ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت در ۱۳ سال اخیر برآورد شده است.
محســن حیدری اظهار می کند: بارش های اوایل بهار امسال در حوضه آبریز هیرمند به ویژه در 
شهر قندهار به حدی بود که اگر الیروبی انهار و مدیریت سیالب در سیستان و بلوچستان انجام 

نمی شد، تاکنون صدها روستای شمال سیستان و بلوچستان دچار آبگرفتگی شده بود.
وی می افزاید: برای نمونه در هفته نخســت امسال ســامانه ای بارشی حوضه آبریز هیرمند در 
افغانستان را فرا گرفت که بارش های یک ایستگاه آن در کمتر از ۴۸ ساعت بیش از ۲۲۰ میلیمتر 

گزارش  شد.

خشکسالی و سیالبس
وی ادامه می دهد: بررسی وضعیت تاریخ معاصر رودخانه هیرمند نشان می دهد این رود طغیانگر یا 

به دلیل خشکسالی به مردم سیستان آسیب وارد کرده یا به دلیل طغیان مردم را گرفتار کرده است. 
حیدری تصریح می کند: مردم  خشکسالی های دهه ۴۰ سیستان را که منجر به مهاجرت بخش 
زیادی از مردم شمال سیستان و بلوچستان به مناطق شمالی و شمال شرقی کشور شد را به یاد 
دارند. همچنین سیل اواخر دهه ۶۰ که تقریباً بیشتر روستاهای شمال این استان را درگیر کرد.

وی با بیان اینکه رودخانه هیرمند همواره مخاطراتی هم داشته است، ادامه می دهد: بخشی از 
مخاطرات طغیان هیرمند درنتیجه مدیریت نادرست منابع آب در افغانستان است. 

وی ابراز می کند: نادرست به این معنی که افغانستان براساس معاهده تقسیم آب هیرمند متعهد 
شــده تا حقابه آشامیدنی و کشاورزی سیستان را در طول ســال رهاسازی کند، اما این اتفاق 

نمی افتد و این حقابه تا زمان بارش های سنگین پشت سدها باقی می ماند.

مدیریت سیالب حیاتی است س
وی با تأکید بر اینکه مدیریت ســیالب های ناشی از طغیان هیرمند برای افغانستان نیز حیاتی 
اســت، خاطرنشان می کند: با مدیریت و هدایت این سیالب ها به تاالب هامون که بین ایران و 
افغانستان مشترک است، برخی از چشــمه های تولید گردوغبار واقع در تاالب مهار می شود و 
مناطق غربی و جنوب غربی این کشــور از وقوع گردوغبارهای ناشــی از بادهای ۱۲۰ روزه در 

امان می مانند.

سیل می تواند برای سیستان و بلوچستان نعمت باشد

»هیرمند« تشنه مدیریت
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جالیزی شبیه طالبی- نام کوچک »والسکو« 
سرمربی موفق سابق تیم ملی والیبال کشورمان- 
گریختن ۳. نقش هنری- کشوری در قاره سیاه 
به مرکزیت »بوجومبورا«- تکیه دادن ۴. حیوانی 
عظیم الجثه از خانواده میمون - پایه و اساس- 
ساختمان یا سازنده ساختمان ۵. سال قبل- بر 
اساس افسانه ای ایرانی غول درون آن به کمک 
عالءالدین می آید ۶. پهلوان- مفرد- یک قسمت 
از ۲۴قسمت شبانه روز- خمیر بتونه- مخفف اگر 
۷. ناله- روغنی- بی ایمان ۸. یک ویک- نوعی 
سامورایی  پول  پهناور-  زمین  کیف دستی- 
پوست  دیرین  یار  چغندرپخته-  نیمه-   .۹

جمله  زمستانی-  ماه  صورت-  در  عضوی   .۱۰ استخوان  و 
و  بلور  نوعی  ایده آلیست-  قرآنی- ستون- صد مترمربع ۱۱. 
شیشه ۱۲. محکم- شهر بی قانون- پشت سر ۱۳. حرف هشتم 
انگلیسی- حدومرز داشتن- دوست داشتن ۱۴. قلب قرآن- نام 
اصلی  برادر  و  فیزیک- خواهر  بزرگ  نابغه  اینتشین   کوچک 

۱۵. غذای سنتی و پرطرفدار ایرانی- نقشه ساختمانی

  افقی

  عمودی
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