
يك عمر حبس
 تاوان دو ماه زندگي الكچري!

  در صورت صدور مجوز
امتحانات غیرنهايی حضوری برگزار می شود 

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوی:رد پاي فیشینگ كاران حرفه اي به كشور همسايه رسید

 فرمانده انتظامي شهرســتان سرخس از تعقيب 
ردپــاي مجرمان ســايبري و عامالن برداشــت 
غيرمجاز از حساب شهروند شهرستان سرخس و 
در نهايت شناسايی باند بزرگ فيشينگ در كشور 
همسايه خبر داد.ســرهنگ احمدعلي دماوندي، 
فرمانده انتظامي شهرستان سرخس در تشريح اين 

خبر گفت: فردي ساكن شهرستان...

رئيس جديد اداره آموزش و پرورش شهرســتان 
نيشــابور بــا حضــور مســئوالن و فرهنگيــان 
در ســالن مهــر تابــان نيشــابور معرفی شــد.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوی در اين 
مراسم گفت: امتحانات نهايی پايه دوازدهم از ۱۷ 
خرداد ماه به طور حتم بــه صورت حضوری و با 

رعايت فاصله گذاری...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 
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برنامه »صمت« برای تنظیم بازار رمضانی
روايت معاون شهردار از نخستین 

روزهای طرح ساماندهی

 كارگران 
عشِق سرگذر!

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

همزمان با هفته كار و كارگر 
صورت گرفت

تجلیل از کارگران 
و واحدهای 

تولیدی نمونه 
خراسان رضوی

اســتاندار خراســان رضوی گفت: ما همــواره مدافع 
كارگــران و حق و حقــوق آن ها بوده ايــم و از دولت 
مطالبه كرده ايم.عليرضا رزم حسينی در همايش تجليل 
از كارگــران گروه های كار و واحدهــای توليدی نمونه 
خراســان رضوی كه در ســالن جلســات شهيد باهنر 
استانداری برگزار شــد، ضمن گراميداشت هفته كار و 
كارگر اظهار كــرد: از همه كارگران عزيز كه با تالش و 
پشــتکار فراوان و كارفرمايان ارجمند كه با همت خود، 
چراغ توليد اســتان را روشن نگه  داشــته اند، قدردانی 
می كنم.وی افزود: سال گذشته استان خراسان رضوی 
در حوزه ايجاد شــغل، در رتبه بســيار خوبی در سطح 
كشوری قرار گرفت و اين اتفاق مبارک به بركت تالش 
همه كارفرمايان، مجاهــدان عرصه اقتصادی و مديران 

دستگاه های اجرايی...

در یک نشست خبری بررسی شد

.......صفحه 2 

 ساخت و ساز در حاشیه رودخانه ها 
پايان می يابد؟ 

طغیان رودها به 
دلیل دست اندازی 

در طبیعت

اوايل ارديبهشت ماه گزارشــی از وضعيت كارگران سرگذر در 
مشــهد منتشــر كرديم و چند روز پس از آن در جلسه ستاد 
پيشگيری از كرونا اســتان تصميمی گرفته شد مبنی بر اينکه 
شــهرداری مشهد چهار ايستگاه ساماندهی كارگران سرگذر در 

نقاط مختلف شهر ايجاد كند...

.......صفحه 4 

 امدادرسانی به مصدومان •
تصادف پرايد با اتوبوس

خط قرمز: دو سرنشــين پرايد كه داخل اتاق خودرو 
مچاله و گرفتار شده بودند، نجات پيدا كردند.

اين حادثه كه عصر روز گذشته در صدمتری مشهد، 
ابتدای خيابان فدک به وقوع پيوست و يک دستگاه 
خودرو ســواری پرايد به دليل نامعلومی به شدت با 
يک دســتگاه اتوبوس برخورد كرد، هر دو سرنشين 
خــودرو پرايــد در درون وســيله نقليه محبوس و 
مجروح شــدند كه با حضور نجاتگران و آتش نشانان 
ايســتگاه های ۷ و ۱2 سازمان آتش نشانی و خدمات 
ايمنی شهرداری مشــهد، از درون خودرو رهاسازی 
و برای انتقال به بيمارســتان تحويل تکنسين های 

اورژانس حاضر در محل شدند.

كشف 10 هزار لباس پرستاری •
توسط مرزبانان هنگ تايباد 

قدس: فرمانده هنگ مرزی تايباد از كشف كاالی قاچاق 
در مرزهای اين هنگ خبر داد.سرهنگ »كاظم صمدی« 
فرمانــده هنگ مرزی تايباد در تشــريح اين خبر گفت: 
مأموران هنگ مرزی تايباد با فعاليت مستمر و تيزهوشانه 
در ايســت و بازرسی ۱۷ شهريور، موفق به كشف مقادير 
زيادی كاالی قاچاق شــدند.وی افزود: مأموران ايست و 
بازرسی ۱۷ شهريور با تالش های مداوم توانستند ۱0هزار 
لباس گان پرستاری قاچاق به ارزش يک ميليارد و ۷00 
ميليون ريال كه توسط قاچاقچيان در حال خروج از كشور 
بود را كشــف كنند.الزم به ذكر است، اين مقدار كاالی 
قاچاق از يک خودرو كشف كه خودرو توقيف و  راننده آن 

تحويل مراجع قضايی شد.

قاچاقچی سوخت نقره داغ شدس
خبر ديگر حاكی است قاچاقچی سوخت در قاين به پرداخت 
۱۵۵ ميليون ريال جريمه محکوم شد. خزايی، رئيس اداره 
تعزيرات حکومتی شهرستان قاين گفت: مأموران پاسگاه 
ابراهيم آباد اين شهرســتان در حيــن كنترل خودرو های 
عبوری از يک دســتگاه خودرو سواری يک هزار و ۸0 ليتر 
سوخت قاچاق از نوع گازوئيل كشف و گزارش آن را برای 
رســيدگی به اداره تعزيرات حکومتی قاين ارسال كردند.

خبرخبرخبرخبر

قدس: فرمانده ســپاه رشــتخوار گفت: با هديه مقام 
معظم رهبری، بيش از ۷00 سبد معيشتی به ارزش 
بيش از 24۵ ميليون تومان، بين نيازمندان و اقشاری 
كه در ويروس منحوس كرونا در رشــتخوار به نوعی 

دچار صدمه شده اند، توزيع می شود. 
حميدرضا نامور، فرمانده سپاه رشتخوار در حاشيه آغاز 

مرحله دوم رزمايش مواسات، همدلی و كمک مؤمنانه 
در محل حسينيه ثاراهلل سپاه اين شهرستان، گفت: در 
راستای فرمان مقام معظم رهبری در بحث رزمايش 
مواسات، همدلی و كمک مؤمنانه كه از ۱۵ شعبان در 
رشتخوار به همت خيران گرانقدر كليد خورد، تعداد 
300 بسته در مرحله اول رزمايش پيش از ماه رمضان 

در سطح رشتخوار جمع آوری و بين افراد آسيب ديده از 
بيماری منحوس كرونا توزيع شد.

او افــزود: در مرحله دوم اين رزمايش با توزيع هدايای 
مقام معظم رهبری، بيش از ۷00 بســته معيشتی به 
ارزش هر ســبد 3۵0 هزار تومان بيــن نيازمندان و 
اقشــاری كه در پی ويروس منحــوس كرونا به نوعی 

صدمه ديدند، در رشتخوار توزيع شد.
فرمانده سپاه رشتخوار ادامه داد: برنامه ريزی به طوری 
انجام شــده كه در نيمه ماه مبارک رمضان در شــب 
ميــالد كريم اهل بيت، امام حســن مجتبی )ع(، در 
مجموع در ســطح شهرستان بيش از يک هزار بسته 

معيشتی تهيه و توزيع شود.

کمک ۲میلیارد و ۴۵۰میلیون ریالی رهبر انقالب به نیازمندان رشتخوار

ايرنا: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد گفت: تاكنون 200 طرح پژوهشی بالينی در 
زمينه كرونا به اين معاونت ارســال شــده است. دكتر 
محسن تفقدی افزود: بيشتر اين طرح ها مراحل داوری 
و تأييد الزم را طی كرده  و به مرحله اجرا رسيده اند.وی 
ادامه داد: تعدادی از اين طرح های پژوهشی به بيماران 
دارای شــرايط بالينی متوسط، خفيف و افراد بستری 
در منــزل اختصاص دارد كــه در اين ميان طرح های 
پژوهشی مبتنی بر طب سنتی و استفاده از داروهايی 
با منشــأ گياهی نيز در حال بررســی است.وی گفت: 
بخشی از پژوهش ها روی بيماران حاد مبتال به ويروس 

كرونا و استفاده از داروهای خاص برای اين بيماران حاد 
كاربرد دارد.تفقدی افزود: تمامی طرح های پژوهشــی 
بايد مجــوز الزم را دريافت كنند، همچنين طرح های 
پژوهشی مبتنی بر طب سنتی نيز در حال بررسی است 
و هنوز نتايج علمی در اين زمينه به دست نيامده است.

وی ادامه داد: تهيه مســتندات علمی در ارتباط با اين 
بيماری از ديگر برنامه های اين معاونت است كه می تواند 
در آينده نقش مؤثری داشته باشد زيرا در صورت تکرار 
همه گيری از تجربيات گذشــته بــرای مديريت بهتر 
بيماری اســتفاده می شــود به همين دليل  در مراكز 

درمانی اطالعات چند صد بيمار به ثبت رسيده است.

قدس: جانشــين معاونت ميراث فرهنگی خراسان 
رضــوی از ثبت ملی خوراک محلی »فتير مســکه« 
عشاير خراسان خبر داد. احسان زهره وندی اظهار كرد: 
»فتير مسکه« خوراكی بهاری و ويژه فصل شيردوشی 
در ييالق است. از گذشته تاكنون روستاييان و به ويژه 
عشــاير برای پذيرايی از ميهمانان خويش در هاوار 
)همياری گروهی( مراســم هايی مانند شيردوشــی، 
پشم چينی و قوچ گذار اين خوراک را تهيه و به همراه 
دوغ مشک ميل می كنند. وی افزود: »فتير مسکه« از 
دو واژه فتير و مســکه تشکيل شده است، فتير يکی 
از نان های مهم اقوام ايرانی است كه خمير آن بدون 

مايه زدن تهيه می شود و روی ساج يا در تنور پخته 
می شود. مسکه نيز يک واژه كهن ايرانی به معنی كره 
است، بنابراين فتير مسکه خوراكی شامل فتيرهای 
آغشته به كره تازه گوســفندی و خاک قند يا شکر 
اســت و مواد الزم برای تهيه و استفاده خوراک فتير 
مســکه؛ آرد، آب، كره تازه گوسفندی، خاک قند يا 
شــکر و دوغ است. زهره وندی بيان كرد: اين خوراک 
در استان های خراســان رضوی و شمالی، شهرهای 
كالت، درگز، چناران، قوچان، فاروج، شيروان، بجنورد، 
آشخانه، اسفراين، نيشابور، سبزوار و روستاها و بنه های 

عشايری اطراف اين شهرها پخته می شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

۲00 طرح بالینی كرونا در حال بررسی است
جانشین معاونت میراث فرهنگی خراسان رضوی:

خوراک محلی »فتیر مسکه« شمال خراسان ثبت ملی شد
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 آگهی مزایده
  شهرداری گناباد در نظر دارد باستناد 
ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها و در 
رعایت بند 10 مصوبه 97/7/7 شورای 
شهر گناباد بهره برداری از جایگاههای 
CNG خ��ود )كامی��اب ، پی��ام ن��ور ،   
امام رضا ( را با ش��رایط و مش��خصات 
فنی و از طریق مزایده بمدت دو سال 
شمسی به ش��ركتهای واجد صالحیت 
كه دارای حداقل یكس��ال سابقه كار 
مش��خصًا بهره ب��رداری از جایگاههای 
CNG و مج��وز رس��می صالحی��ت از 
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ای��ران و مراج��ع ذیصالح  می باش��ند 
واگ��ذار نمای��د. لذا ش��ركتهای واجد 
صالحی��ت م��ی توانند جه��ت دریافت 
اسناد جهت دریافت اسناد مزایده از 
تاریخ درج آگهی نوبت دوم بمدت 10 
روز به امورمالی شهرداری مراجعه و 
یا جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره 
تلفن 57222276-051 تماس حاصل 

فرمایند.
 حسین زاده - شه�ردارگناباد 
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آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده

مؤسسه خیریه کوه سر ایزدی به 
شماره ثبت 1926 مشهد

بدینوسیله از كلیه اعضاء هیئت امناء 
دع��وت می گ��ردد تا در جلس��ه مجمع 
عمومی فوق العاده روز یكشنبه مورخ 
99/02/28 س��اعت 11 صب��ح در مح��ل 
مجتمع كوه س��ر بین هاشمیه 60 و 62 

حضور بهم رسانند.
دستورجلسه: انحالل مؤسسه

99 هیئت مدیره مؤسسه خیریه كوه سر ایزدی  
00
50
9



دریک نشست خبری بررسی شد

برنامه »صمت« برای تنظیم بازار  رمضانی
قدس: معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراســان 
رضوی از پیگیری و اجرای برنامه های تنظیم 
بازار اســتان و مشــهد به ویژه در حوزه اقالم 
اساسی، متناظر با سیاست های دولت خبر داد.

علی غفوری مقدم در نشســت خبــری ویژه 
تشــریح برنامه های تنظیم بازار و نظارتی ماه 
مبارک رمضان اظهار کرد: طرح تنظیم بازار ماه 
مبارک رمضان از یک هفته پیش از شروع ماه 
مبارک آغاز شده است و بر اساس برنامه ریزی 
انجام شده تأمین و توزیع اقالم مورد نیاز در این 
طرح که شامل برنج، شکر، مرغ منجمد، گوشت 
قرمز منجمد، روغن، خرما و... است در اولویت 

کمیسیون تنظیم بازار استان قرار گرفته است.
وی افزود: در مرحله نخست اجرای این طرح، 
4هزار و 44 تن برنج هندی، 3هزار و 500 تن 
شکر، 2هزار و 22 تن مرغ منجمد، 2هزار تن 
گوشت قرمز منجمد و 4هزار تن روغن نباتی در 
استان تأمین و توزیع می شود و تأمین خرمای 

مورد نیاز بر عهده مباشر قرار گرفته است.
غفوری مقدم بیان کرد: هر کیسه برنج هندی 
به قیمت 78 هزار تومان برای مصرف کننده و 
شکر خانوار در بسته بندی یک کیلویی به قیمت 
5هــزار و 900 تومان طبق مصوبه کشــوری 
توزیع می شود که در روزهای آینده وارد شبکه 
توزیع خواهد شــد و امکان توزیع شــکر در 
بسته بندی های 900 گرمی و یک هزار و 200 

گرمی نیز وجود دارد.
وی افــزود: هر کیلو مــرغ منجمد به قیمت 
12هزار تومان و گوشت قرمز منجمد به قیمت 
42هــزار تومان توزیع می شــود و 50 درصد 
سهمیه های مذکور متعلق به شهرستان مشهد 

و 50 درصد متعلق به سایر شهرستان هاست.
در این نشســت، رضا شجاعی؛ معاون نظارت 

و بازرســی ســازمان نیز گفت: 
همزمان با طــرح تنظیم بازار، 
طرح نظارتی ماه مبارک رمضان 
نیز از ششم اردیبهشت آغاز شده 
و تا دهم اردیبهشــت 8 هزار و 
400 مورد بازرسی با همکاری 
اتاق اصناف از واحدهای صنفی 
اســتان انجام شده که 5 هزار و 
900 مورد آن مربوط به مشهد 

بوده است.
وی افزود: در این بازرسی ها 814 
مورد تخلف در استان به ارزش 

6.7 میلیارد ریال  کشف شده است.
وی گفت: همچنین 159 گشــت مشترک با 
سایر دستگاه های نظارتی انجام شده و بیشترین 
تخلفات و شکایات در حوزه آرد و نان و کمترین 
آن ها در حوزه عرضه شــله و حلیم بوده است. 
شجاعی تصریح کرد: در این مدت 237 مورد 
شکایت مردمی از سامانه 124 دریافت کرده ایم 

که بیشــتر آن مربوط به 
حوزه کاالیی بوده است.

  
شرایط پرداخت س

تسهیالت به صنوف 
متضرر از کرونا 

نامناسب است
رئیس اتاق اصناف مشهد 
هم در این جلســه گفت: 
شرایط پرداخت تسهیالت 
بانکی بــه صنوف متضرر 
از کرونــا نامناســب و به 
گونه ای است که شامل تمامی صنوف زیان دیده 

نمی شود. 
محمود بنانــژاد افزود: این تســهیالت بانکی 
براســاس تعداد کارگران بیمه شده هر واحد 
صنفی پرداخت می شــود و در صورتی که در 
لیست بیمه ارائه شده از سوی واحد صنفی در 
ماه های آبان، آذر و دی ســال گذشته تغییری 

ایجاد شده باشد، آن واحد از شمولیت دریافت 
تسهیالت خارج می شود. 

وی ادامه داد: این در حالی اســت که بسیاری 
از صنوفی که در دوران شــیوع کرونا ملزم به 
تعطیلی شده و خسارت دیدند کارگر بیمه شده 
ندارند، کارگران آن ها پاره وقت یا موقت بودند 
یا اینکه ماهیت برخی واحدها مانند گیم نت ها 

به گونه ای است که اغلب کارگر ندارند. 
وی گفت: از ابتدای اسفند ماه تاکنون خسارت 
بســیاری به اصناف مختلف وارد شده و شیوع 
کرونا و تعطیلی اجباری اصناف موجب تراکم 
جنس در مغازه ها، از رده خارج شــدن آن ها، 
افزایــش بدهی ها و ده ها معضــل دیگر برای 
صنوف شده اســت. رئیس اتاق اصناف مشهد 
افزود: دولت برای جبران خسارت های صنوف 
متضرر از کرونا، بسته حمایتی برای 10 رسته 
صنفی در نظر گرفت که پس از مکاتبات فراوان 
سه صنف دیگر شامل آموزشگاه های رانندگی، 
آرایشگاه های زنانه و گرمابه ها نیز به این تعداد 

افزوده شد. 

خأل قانون بازرسی ها را بی تأثیر می کندس
مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان 
صمت خراسان رضوی هم در این جلسه گفت: 
یکی از دالیل اینکه تأثیر بازرسی ها و اقدام های 
اینچنینی را در بازار خیلی ملموس نمی بینیم، 

خأل قانونی است.
مهدی مقدسی اظهار کرد: درج نکردن قیمت 
و صادر نکردن فاکتور زمینه بیش از 80 درصد 
تخلفات بعدی را فراهم می کند اما قانون گذار 
برای این مسئله 97 هزار تومان جریمه تعیین 
کرده است یعنی اگر یک واحد سنگین تولیدی 
یا توزیعی این تخلف را انجام دهد برای هر بار 

97 هزار تومان جریمه خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:
 در صورت صدور مجوز،امتحانات •

غیرنهایی  حضوری برگزار می شود 
نیشابور- خبرنگار قدس: 
اداره  جدیــد  رئیــس 
پــرورش  و  آمــوزش 
با  نیشــابور  شهرستان 
و  مســئوالن  حضــور 
فرهنگیان در سالن مهر 
تابان نیشابور معرفی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی در این مراســم 
گفت: امتحانات نهایی پایه دوازدهم از 17 خرداد ماه به طور 
حتم به صورت حضوری و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 
حوزه های امتحانی برگزار می شود.او ادامه داد: امتحانات دوره 
متوســطه اول و دوم که غیرنهایی است در صورتی که ستاد 
ملی مبارزه با کرونا مجوز الزم را صادر کند به صورت حضوری 
و در غیر این صورت به شکل غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی ادامــه داد: دوره ابتدایــی هم آزمون نــدارد و به صورت 
ارزشــیابی کیفی- توصیفی است که توسط معلمان با توجه 
به ســوابق دانش آموزان در طول سال تحصیلی نمره گذاری 
خواهد شد. خدابنده بیان کرد: در حال حاضر از یک میلیون و 
300 هزار دانش آموز خراسان رضوی کمتر از 500 هزار نفر از 
نرم افزار شاد استفاده می کنند.در این مراسم »علیرضا کلیدری« 
به عنــوان رئیس جدید اداره آموزش و پرورش شهرســتان 

نیشابور معرفی شد.

 رزمایش کمک های مؤمنانه•
 توسط بسیج خواهران صالح آباد 

صاحبی: فرمانده حوزه بســیج کوثــر)س( صالح آباد گفت: 
براساس فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر مساوات، همدلی 
و کمک  مؤمنانه به نیازمندان، فقرا و اقشــار آســیب دیده از 
بیماری کرونا، بســیج خواهران مرحله اول توزیع بسته های 

موادغذایی و بسته بهداشتی را آغاز کرد.
فاطمه دادخواه افزود: در گام نخســت این رزمایش توانستیم 
تعداد 10بســته موادغذایی به ارزش تقریبی یک میلیون و 
200هزار تومان به همراه نان گرم و همچنین 10بسته اقالم 
بهداشــتی به ارزش تقریبی570 هزار تومان به لطف خدا و 

کمک خیران آماده سازی و توزیع کنیم.

اجرای طرح »نان مهربانی« در قوچان •
»نان  طــرح  قــدس: 
توزیع  بــرای  مهربانی« 
14 هزار قرص نان بین 
ایتام و اقشار بی بضاعت 
همزمان بــا ماه مبارک 
شهرســتان  در  رمضان 
قوچان در حال اجراست. 

در قالــب این طرح که خیــران در آن از 6هزار تومان تا یک 
میلیون تومان مشــارکت کرده اند، از ســوی واحد اجتماعی 
مرکز افق بقعه متبرکــه امامزاده ســیدابراهیم)ع(  قوچان 
بیش از 150 خانواده نیازمند در جوار بارگاه مطهر شناسایی 
شــده اند.خانواده های نیازمند با دریافت کوپن 5 و 8 عددی 
نان )بر اســاس تعــداد افراد خانواده ( بــرای تهیه نان در ماه 
مبــارک رمضان می توانند به نانوایی های طــرف قرارداد این 
طرح مراجعه کنند.همچنین عــالوه بر خانواده های نیازمند 
مجاور این بقعه متبرکه، ایتام و نیازمندان حاشیه شهرستان 
قوچــان نیز از طــرح »نــان مهربانی« بهره مند می شــوند.

 افزایش آمار مبتالیان به کرونا •
در خراسان شمالی 

بجنورد- خبرنگار قدس: 
سرپرست دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان شمالی 
روز  چنــد  در  گفــت: 
گذشته با افزایش تعداد 
نمونه گیری شاهد جهش 
در شناســایی مبتالیان 

به کووید 19 در اســتان بودیم و این آمار به 814 نفر رسید. 
سیداحمد هاشــمی با اعالم اینکه حال عمومی مبتالیان به 
کرونا در اســتان خوب است و با آموزش های ارائه  شده، آنان 
در منازل خود قرنطینه شــده اند، اظهار کرد: از عموم مردم 
خواسته می شود تا نسبت به رعایت مسائل بهداشتی بی تفاوت 
نباشــند و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.وی یادآور 
شد: مبتالیانی که نیاز به بستری در بیمارستان دارند نسبت 
به هفته های گذشته کمتر شده است با این حال باید بدانیم 
که جامعه همچنان در حــال مبارزه با این ویروس منحوس 
است و رعایت تمامی موارد اعالم  شده به خصوص در صنوف 
الزامی است.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
گفت: با اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام  شده، تا ظهر 12 
اردیبهشت، 814 نفر در خراسان شمالی به ویروس کرونا مبتال 
شــده و تعداد آمار فوتی ها نیز به 80 نفر افزایش یافت.وی از 
ابتالی 814 نفر به کرونا در استان خبر داد و در توضیح آمار 
مبتالیان قطعی این بیماری به تفکیک شهرستان ها نیز اظهار 
کرد: در شهرســتان های بجنورد 376 نفر، شیروان 105 نفر، 
فاروج 54 نفر، مانه و سملقان 70 نفر، جاجرم 33 نفر، گرمه 
24 نفــر، راز و جرگالن 26 نفر و اســفراین 126 نفر به  طور 

قطعی به بیماری کووید 19 دچار شده اند.

 درگفت وگو با مدیران گالری ها مطرح شد
 نمایشگاه های مجازی•

 جایگزینی  برای نگارخانه ها
هادیــان  ســرور 

با شــیوع ویروس کرونا 
بسیاری از مشاغل دچار 
مشکالت فراوانی شده اند 
و یکی از این موارد برگزار 
نمایشــگاه های  نشدن 
هنری اســت. هنرهایی 
که در شــرایط مطلوب هم در بحث اقتصاد هنر سال ها دچار 
مشــکل بوده اند. از این رو به ســراغ تنی چند از مســئوالن 
نگارخانه های شهرمان رفتیم تا نظراتشان را درباره جایگزینی 
نمایشــگاه ها در فضاهای مجازی جویا شدیم تا شاید حداقل 
بخشی از مشکالت هنرمندان، نگارخانه داران و گالری دارها تا 

بهبود شرایط مرتفع شود.

سنگارخانه هایی که توجیه ندارندس
مسئول نگارخانه آذر نور در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: 
به علت شیوع کرونا باید به سمت نمایشگاه های مجازی برویم، 
باید خودمان را با شرایط وفق دهیم، هر چند که پیش از کرونا 
هم در تهران در چندین ســایت معتبر این اتفاق افتاده بود و 

استقبال خوب مخاطب و فروش آثار هم مطلوب بود.
آذر انــور حســینی می افزایــد: متأســفانه در ماه های آخر 
ســال نگارخانه هــا نســبت به ســال های گذشــته، تعداد 
بازدیدکننده هایشان کاهش یافته بود و هنگامی که در این باره 
تحقیق کردیم، با پاسخ هایی چون دوری راه، ترافیک و مشغله 

زیاد مواجه شدیم.
این مدرس نقاشی شــهرمان بیان می دارد: از طرفی یکی از 
مخاطبان دیگرمان یعنی دانشجویان نیز بهانه درس هایشان 
را می آوردند. به اعتقاد من در حال حاضر در بیشــتر منازل 
از طریــق فضاهای مجازی امکانات بــه لحاظ دیداری وجود 
دارد و آن ها در این باره اشــباع می شوند و به همین دلیل از 

نمایشگاه ها استقبال کمتری می شود. 
این پیشکسوت نقاشی تأکید می کند: متأسفانه در انتها هنرمند 
می ماند و هزینه هایی که بر دوش او مانده اســت. همچنین 

بسیاری از گالری دار ها هم از پس هزینه هایش برنمی آیند.
این بانوی هنرمند تصریح می کند: به نظر من در حال حاضر 
نگارخانه ها به خصوص مکان هایی که باید اجاره هم بدهند، 
توجیهــی برای ادامه کار ندارند مگر نگارخانه های دولتی و یا 
نگارخانه هایی که دغدغه اجاره و هزینه ها را نداشته باشند تا 

همچنان برای فرهنگ سازی فعالیت کنند.
وی با اشاره به این نکته که به هر حال باید به دنبال راهکارهای 
جدیدی باشیم، تصریح می کند: امیدوارم پس از کرونا اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی ابتدا آسیب شناسی کند و سپس با 

دیدگاهی جدید برای تأسیس نگارخانه ها مجوز صادر کند.

سنگارخانه های مجازی و حمایت از هنرمندانس
فاطمه چوگانیــان، مدیر نگارخانه آســمان نیز در خصوص 
برگزاری نمایشــگاه مجازی تصریح می کند: با توجه به آنکه 
فعالیت های حضوری در بحث برگزاری نمایشگاه ها کمتر شده 
اســت، به اعتقاد من برای دیده شدن آثار هنرمندان می توان 
از امکانات مجازی بهره برد و الزم به یادآوری اســت، دریافت 
هزینه از هنرمندان در این شــرایط بابت معرفی آثارشان در 
برگزاری نمایشــگاه های مجازی را صحیح نمی دانم. زیرا این 
کار فشار مضاعفی را برایشان به همراه خواهد داشت و این در 
حالی است که برخی گالری ها برای برگزاری نمایشگاه مجازی 
در پیج نگارخانه شــان از هنرمند هزینه دریافت می کنند که 
به نظر من در این بحران نیاز به همراهی، همدلی و همکاری 

بیشتری داریم و باید به فکر هنرمندان بود.
مدیر مســئول نگارخانه چهارسو نیز درباره بحث نگارخانه ها 
در شرایط فعلی می گوید: به نظر من با توجه به بضاعتی که 
هنرمندان حوزه های صنایع دستی و هنرهای تجسمی دارند، 
همین تعداد نگارخانه هایی که در ســطح مشهد وجود دارد، 
آنچنان که باید و شاید در نمایش و فروش آثار و اقتصاد هنر 

نقششان را نتوانستند ایفا کنند.
کریــم جشــنی می افزاید: بارها در جلســات مســئوالن و 
کارشناســان با مدیران نگارخانه ها دربــاره ایجاد یک فضا یا 
سایت اینترنتی برای به نمایش گذاشتن و فروش آثار و کمک 
به اقتصاد هنر صحبت شده بود که به نظر من کرونا موجب 
شد نیاز و ضرورتی که در مشاغل متعدد و همچنین در بحث 
نگارخانه ها و آثار هنری این مهم احساس می شود، جدی تر از 

همیشه به این موضوع اندیشیده شود. 
وی خاطرنشان  می ســازد: در بحث آثار هنری، فروش و ارائه 
آن به صورت اینترنتی به زیرساخت های مناسب نیاز است که 
متأسفانه این مهم تاکنون اتفاق نیفتاده است. بنابراین در حال 
حاضر می توان از این فرصت، بهره مناســب را برد تا مدیرانی 
که بارها قول هایی در این باره داده اند، تدابیر الزم برای فروش 
و نمایش آثار هنری به صورت غیرحضوری و اینترنتی را ایجاد 

کنند.
مدیر مسئول نگارخانه چهارسو تصریح می کند: به اعتقاد من 
معرفی و فروش آثار در سایت هنری معتبر می تواند در رونق 
بخشیدن به آثار هنری و چرخه اقتصاد هنر در مرزهای خارج 
از شــهر و استان مفید باشد و دســت بسیاری از واسطه ها و 

دالالن هنری را از این فضا دور سازد.

سباید به سمت آموزش مجازی رفتس
مدیر نگارخانه ارغوان نیز درباره برگزاری نمایشــگاه مجازی 
می گوید: هفته گذشــته در جلســه ای که با مدیر اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مشهد داشتیم، گفتمانی برای ایجاد 
تدابیری برای بازگشایی آموزشگاه ها و نگارخانه ها به صورت 
محدود و با رعایت موازین بهداشتی و همچنین فعالیت های 

مجازی مطرح شد.
زینب امت رضا می افزاید: خوشبختانه این کار در تهران آغاز 
شده است اما در مشهد بیشتر گالری ها و نگارخانه ها اجاره ای 
هستند و درآمد و پرداخت هزینه های یک نگارخانه از برگزاری 

نمایشگاه های حضوری تأمین می شود.
وی تأکیــد می کند: یک گالــری دار بــرای گالری خویش 
هزینه های زیادی چون اجاره و دیزاین و... را متقبل می شود از 

این رو تأمین این مخارج را نیز باید در نظر داشت.
این هنرمند و مدرس نقاشی خاطرنشان می سازد: به طور قطع 
در شــرایط کنونی باید به سمت و ســوی آموزش مجازی و 
برگزاری نمایشــگاه های غیرحضوری رفــت که این موضوع 
نیاز به فرهنگ ســازی دارد.وی تصریح می کند: می توان آثار 
هنرمندان، رزومه آن ها و قیمت تابلو ها را در نمایشگاه مجازی 
توســط گالری دارها اعالم کرد تا این فرهنگ سازی و فعالیت 

هنری و اقتصادی انجام شود.

درج نکردن قیمت و 
صادر نکردن فاکتور 

زمینه بیش از ۸۰ درصد 
تخلفات بعدی را فراهم 
می کند اما قانون گذار 

برای این مسئله 
۹۷ هزار تومان جریمه 

تعیین کرده است

بــرشبــرش

روزبازارروزبازار

مدرهسمدرهس

نوع دوستینوع دوستی

شت وسالمت شت وسالمتبهدا بهدا

گزارش هنریگزارش هنری
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قدس: اوایل اردیبهشــت ماه گزارشــی از وضعیت کارگران 
سرگذر در مشهد منتشر کردیم و چند روز پس از آن در جلسه 
ستاد پیشگیری از کرونا اســتان تصمیمی گرفته شد مبنی 
بر اینکه شــهرداری مشهد چهار ایستگاه ساماندهی کارگران 

سرگذر در نقاط مختلف شهر ایجاد کند.
بنا به گفته مدیران شــهرداری قرار بر ایــن بود تا کارگران با 
مراجعه به این ایستگاه ها نام نویسی و بر اساس حرفه یا تخصص 
خود به کارفرمایان معرفی شــوند و به طور خاص از آن ها در 
پروژه های شهرداری استفاده شود همچنین مقرر شد کارگرانی 
که تا 10 صبح موفق به یافتن کاری نشدند در حوزه کشف رود 
به کار گرفته شــوند و در نهایت اعالم شــد کارگران مجاز به 

ایستادن در کنار معابر نیستند.
هفته گذشــته و بر اساس وعده ای که معاون خدمات شهری 
شهردار مشهد داده بود چهار ایستگاه در مناطقی که همواره 
محل تجمــع کارگران بودند ایجاد شــدند و هر چند انتظار 
نمی رود رفتاری که چند دهه نهادینه شده در مدت چند روز 
اصالح شــود اما توقع اندکی تغییر در این حوزه می رفت ولی 

آنچه رخ داد کمتر از حد انتظار بود.
بنابراین به منظور اطالع از روند اجرای این تصمیم و حاشیه های 
آن با مهدی یعقوبی؛ معاون خدمات شــهری شهردار مشهد 
گفت وگویی داشــتیم که وی به نکاتی اشاره کرد که به نظر 
می رسد باید دستگاه های مرتبط با موضوع به کمک شهرداری 

بیایند تا شاهد تحوالت قابل ذکری در این حوزه باشیم.
ایجاد چهار ایستگاهس

یعقوبی در ابتدا گفت: توجه به این نکته الزم اســت که تعهد 
شهرداری مشهد در این حوزه فراتر از وظایف قانونی آن است 
اما به دلیل دغدغه های اجتماعی مدیریت شــهری به بحث 
معیشــت این قشر از شــهروندان تالش شده تا حد امکان به 

بهبود شرایط کمک کند.
وی افزود: با شناسایی نقاط تجمع اصلی کارگران چهار ایستگاه 
در محدوده میدان امام حسین)ع(، میدان امام علی)ع( یا همان 
ســیدرضی، خلج و میدان فردوسی ایجاد شد و با هماهنگی 
انجمن صنفی کارگران ســاختمانی این ایستگاه ها تجهیز و 

نیروی اجرایی آن تأمین شد.
نخستین هدف ایجاد بانک اطالعاتی کاملی از کارگران سر گذر 
است تا به محض مراجعه شهروندان یا کارفرمایان متناسب با 
کار آن ها کارگر متخصص آن حوزه به وی معرفی شــود، لذا 

فرم مخصوصی طراحی و بین کارگران توزیع شد تا اطالعات 
خود را در آن درج و در اختیار متصدیان ایســتگاه قرار دهند 
که اســتقبال نسبتاً خوبی شــد.وی در خصوص به کارگیری 
کارگران در پروژه های شهرداری هم گفت: این موضوع به تمام 
مجموعه های شــهرداری ابالغ شده و در گام نخست تعدادی 
از این افراد در حوزه ســازمان عمرانی شهرداری به کارگیری 
شدند اما نکته قابل توجه در این اقدام این است که چون باید 
پرداخت حقوق به این کارگران روزانه صورت بگیرد داشــتن 
تنخواه نقدی در حوزه های مختلف ضروری اســت بر همین 
اساس الیحه دوفوریتی تنظیم و به شورای شهر ارائه شده تا در 

جلسه علنی این هفته نسبت به آن تصمیم گیری شود.

تمهیداتی برای ارتقای سطح تخصص و دستمزد س
کارگران

یعقوبی با تأکید بر ضرورت همکاری سایر دستگاه های مرتبط 
با موضوع در اجرای این طرح اظهار کرد: آنچه مســلم اســت 
بهترین روش برای اجرای این تصمیم ایجاد جذابیت بیشــتر 
برای ترغیب کارگران واقعی برای نام نویســی در سامانه های 
اطالعاتی است لذا در تالش هستیم با همکاری تأمین اجتماعی 
و اداره کار راهکارهای مناســب را شناسایی کنیم تا به اشکال 
مختلف حمایت های مادی و معنوی از کارگران صورت بگیرد. 
به طور مثال از طریق جمــع آوری اطالعات از کارفرمایان در 
خصوص نحوه کار کارگر معرفی شده تمهیداتی برای ارتقای 
سطح تخصص یا میزان دستمزد کارگران متعهد و متخصص 
اندیشیده شود.معاون شهرداری مشــهد افزود: لذا به منظور 
احصای وظایف دستگاه های مختلف و افزایش همکاری های 
بین بخشــی با هماهنگی معاونت عمرانی استانداری به دنبال 
برگزاری جلسات مشترک با مدیران دستگاه های دیگر هستیم 
تــا با تطبیق اختیارات و وظایــف حوزه های مختلف بهترین 
روش ها برای اجرا و ترغیب و تشویق کارگران برای همکاری در 

این تصمیم در دستور کار تمامی دستگاه ها قرار گیرد.

حاشیه های شنیدنی س
یعقوبی در خصوص برخی از جوانب ناملموس این حوزه برای 
شــهروندان گفت: متأســفانه برخی از افرادی که به صورت 
دائمی در ســر گذر هســتند هیچ عالقه ای به کار ندارند و با 
اهداف دیگری در این محل ها هستند؛ به طور مثال برخی ها 

منتظر گرفتن کمک های شهروندان به کارگران هستند که در 
این بخش هم اگر بانک اطالعاتی مورد اشــاره ما ایجاد شود 
شــهروندان خیر با مراجعه به ایستگاه ها می توانند کمک های 

خود را به نیازمندان واقعی برسانند.
او ادامه داد: شــاید دانســتن برخی از حاشیه های نخستین 
روزهای اجرای این تصمیم خالی از لطف نباشد تا نگاه افرادی 
که بــدون اطالع تنها نگاه انتقادی و مطالبه گری دارند تغییر 
کند. برای مثال بر اساس وعده ای که داده شده بود در نخستین 
روز های اجرای ســاماندهی کارگران یک دستگاه مینی بوس 
برای بردن کارگران به محدوده کشف رود به ایستگاه فردوسی 
ارسال شد و با توجه به اینکه پس از ساعت 10 بود و تا رسیدن 
کارگران به کشف رود نزدیک ظهر می شد پیمانکار اعالم کرد 
دو سوم حقوق یک روز یعنی 80 هزار تومان پرداخت می کند 

اما متأسفانه هیچ کارگری سوار مینی بوس نشد.
در ایستگاه سیدرضی 25 نفر سوار شدند ولی وقتی با رسیدن 
به محل کار متوجه شدند که باید علف های هرز محل اجرای 
پروژه را جمــع آوری کنند حدود 20 نفر انصــراف داده و به 
محل توقف برگردانده شدند لذا اگر اندکی در بطن ماجرا قرار 
بگیریم می بینیم عده قابل توجهی از این افراد حاضر به انجام 
کار نیســتند و بیشتر برای استفاده از برخی فرصت ها در این 
محل ها نشســته اند، به طور مثال برای جابه جایی یک وسیله 
بیــش از نیمی از مزد یک روز کار را بگیرند و یا از کمک های 

شهروندان بهره مند شوند.
یعقوبی در پایان گفت: با تمــام این اوصاف حتی اگر بتوانیم 
تا یک ســال آینده فرایند ســنتی کارگران سر گذر را اصالح 
کنیم و شهروندان با مراجعه به ایستگاه های ایجاد شده کارگر 
مورد نیاز خود را پیدا کنند گام بلندی برداشــته ایم بنابراین 
همکاری دستگاه های مختلف، شهروندان و کارفرمایان می تواند 

در سرعت بخشیدن به این اقدام کمک شایانی کند.

روایت معاون شهردار از نخستین روزهای طرح ساماندهی

کارگران عشق سرگذر!

پیگیریپیگیری

قدس: اســتاندار خراســان رضوی گفت: ما 
همــواره مدافع کارگران و حق و حقوق آن ها 

بوده ایم و از دولت مطالبه کرده ایم.
علیرضا رزم حســینی در همایــش تجلیل از 
کارگران گروه های کار و واحدهای تولیدی نمونه 
خراســان رضوی که در سالن جلسات شهید 
باهنر استانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت 
هفتــه کار و کارگر اظهار کرد: از همه کارگران 
عزیز که با تالش و پشتکار فراوان و کارفرمایان 
ارجمند که با همت خود، چراغ تولید اســتان 
را روشــن نگه  داشــته اند، قدردانی می کنم.

وی افزود: سال گذشته استان خراسان رضوی 
در حوزه ایجاد شغل، در رتبه بسیار خوبی در 
سطح کشوری قرار گرفت و این اتفاق مبارک به 
برکت تالش همه کارفرمایان، مجاهدان عرصه 
اقتصادی و مدیران دستگاه های اجرایی رخ داد.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور و 
استان در یک ماه گذشته بیان کرد: با این اتفاق 

ناگوار که از اسفند ماه شروع شد، سرعت رشد 
اقتصادی استان مانند سایر نقاط کشور و دیگر 
کشورهای دنیا گرفته شده و حتی خسارت های 
زیادی هم به اقتصاد وارد شد.گفتنی است، در 
پایان این همایش با حضور اســتاندار خراسان 
رضوی به مناســبت هفته گرامیداشت کار و 
کارگر از کارگران و واحدهای نمونه خراســان 

رضــوی با اهدای لــوح یادبود تجلیل شــد.
 رئیس مجمع نمایندگان خراســان رضوی 
هم در این مراسم گفت: با توجه به شرایطی 
که در کشــور داریم باید بــرای برون رفت از 
آن، تهدیدهــا را تبدیــل بــه فرصت کنیم.

حجت االسالم والمســلمین نصراهلل پژمان فر 
افزود: پیش از این نشان داده ایم که می  توانیم 

تهدیدها را با تدبیر، برنامه ریزی و انعطاف در 
حوزه های مختلف قانونی و اجرایی،  تبدیل به 
فرصت کنیم.وی با اشاره به اینکه پیدا کردن 
راهکارهای کوتاه مدت می تواند جهشی در حل 
مسائل کشــور ایجاد کند، خاطرنشان کرد: 
همواره به صورت میدانی از واحدهای تولیدی 
بازدید کرده ام و ارتباط داشته ام، به طور مثال 
واحد ی داریم که به محض آنکه فشاری به آن ها 
وارد می شود کارگر را برای بیمه بیکاری معرفی 
می کند، همچنین کارفرمایی داریم که با تمام 
توانش کارگر را نگه داشته  است تا بیکار نشود.

وی با بیان اینکه ارتباط تنگانگی بین دستگاه 
اجرایی، قانون گذاری و قضایی اســتان وجود 
دارد، عنوان کرد: در استان خراسان رضوی این 
ارتباط وجود دارد، از استاندار خراسان رضوی 
هم قدردانی می کنم؛ چراکه تمام تمرکز استان 
را در این موضوعات اقتصادی برای حل مسائل 

گذاشته اند و همواره پای کار بوده اند.

همزمان با هفته کار و کارگر صورت گرفت

تجلیل از کارگران و واحدهای تولیدی نمونه خراسان رضوی

تجلیل
تجلیل
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متوسط قیمت 
در سطح شهر
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گوشت مرغ
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گوشت گوساله )سردست( 

لوبیا قرمز)مصوب(
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 حضور بهبودیافتگان کووید 19 •

برای اهدای پالسما
انتقال  مدیرکل  قدس: 
خراســان رضوی  خون 
و  تــاش  بــا  گفــت: 
عمل  به  پیگیری هــای 
از  تعــدادی  آمــده 
بیماری  بهبودیافتــگان 
کرونا با حضور در محلی 

مجزا در سازمان انتقال خون استان )پایگاه امام رضا)ع(( 
نســبت به اهدای پاســمای خود برای کمک به بیماران 

کرونایی اقدام کردند. 
دکتر مجید عبداللهی با بیان اینکه از همه بهبودیافتگان 
کوویــد 19 درخواســت داریــم بــه شــکرانه بازیابی 
سامتی شــان با ســازمان انتقال خون که همواره مورد 
اعتماد مردم بوده همراه شــوند و این سازمان عام المنفعه 

را  در تأمین فراورده های خونی مورد نیاز یاری نمایند. 
مدیــرکل انتقــال خــون خراســان رضــوی همچنین 
خاطرنشــان کرد: به دلیل پاسخ مناســبی که از روش 
پاســمادرمانی در کشور دیده شده هم اکنون این روش 
در ســازمان انتقــال خون خراســان رضوی نیز در حال 
اجراســت و افراد متقاضی می تواننــد ضمن حضور در 
پایگاه هــای اهدای خون فرم درخواســت را پر نموده و 
یا با تلفن های 38516300 و 38595005 در ســاعات 
اداری تمــاس حاصل نمایند و  در لیســت نوبت اهدای 

پاسما قرار بگیرند.
شایان ذکر اســت، اهداکنندگانی که سن 18 تا 60 سال 
و شــرایط عمومی اهدای خون را دارند می توانند در این 

پروژه شرکت نمایند.

یک فعال حوزه گردشگری سالمت:
کرونا فعالیت حوزه گردشگری سالمت •

را صفر کرد 
هیئت   رئیــس  مهر: 
مدیره انجمن حرفه ای 
سامت  گردشــگری 
ی  ضو ن ر ســا ا خر
گفت: کرونــا فعالیت 
را  گردشگری سامت 

صفر کرد. 
حســین نکونام با اشــاره به اینکه کرونــا عمًا حوزه 
گردشــگری ســامت ایران را صفر کرد، ادامه داد: با 
بســته شــدن مرزها هیچ بیمار خارجی به ایران نیامد، 
در نتیجه فعالیت گردشــگری و گردشگری سامت به  

رسید.  صفر 
وی عنــوان کرد: با توجه به اینکه دولت به  صورت پلکانی 
محدودیت های قرنطینه را حذف می کند، احتمال می رود 
تا کمتر از دو ماه آینده، عمل جراحی معمولی آزاد شود و 
از طرفی کشورهای بازار هدف، از جمله عراق و افغانستان 
که هر یک ۴5 درصد از بیماران ورودی مشهد را تشکیل 
می دهنــد به تبعیت این سیاســت، محدودیت های ورود 
و خروج مســافران خود را حذف کننــد. در نتیجه به ما 
کمک می کند تا در چهار ماه تابســتان خسارت های خود 

را جبران کنیم.
رئیس هیئت  مدیره انجمن حرفه ای گردشــگری ســامت 
خراســان رضوی ادامه داد: سال گذشته بیش از 1۲3هزار 
گردشــگر خارجی وارد مشهد شــده اند که از این تعداد 
۲3 هزار نفر خدمات بســتری و نزدیک به 105 هزار نفر 

خدمات زیبایی و درمانی سرپایی دریافت کرده اند. 

نظارت تعزیراتی بر فروشگاه های •
اینترنتی مشهد آغاز شد

رئیس شــعبه  ایرنــا: 
حکومتی  تعزیرات  سیار 
گفت:  خراســان رضوی 
دســتگاه  این  نظــارت 
فعالیــت  نحــوه  بــر 
فروشــگاه های اینترنتی 
در مشهد آغاز شده  و با 
تخلفات برخورد می شود. 

امید جلیلی افزود: این طرح با اباغ از ســوی استانداری 
خراسان رضوی آغاز شده  است.

وی اضافه کــرد: چنانچه شــهروندان از فروشــگاه های 
اینترنتی شکایتی داشته  باشند می توانند از طریق ارتباط 
با ســامانه 135 شــکایت خود را مطرح کنند تا موضوع 

رسیدگی شود.
رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه 
داد: اکنون نیز دو مورد شــکایت از این فروشــگاه ها در 

مشهد در دست بررسی است.
۴هزار و 800 کســب و کار اینترنتی دارای »نماد اعتماد 

الکترونیک« در خراسان رضوی فعالیت می کنند. 

 پلیس مچ زورگیران را •
در صحنه جرم گرفت

خط قرمز: دو ســارق 
که درصــدد یک فقره 
گوشــی قاپی بودنــد با 
ناکام  پلیــس  واکنش 
مانده و یک نفر از آن ها 

دستگیر شد. 
انتظامــی  فرمانــده 
مشــهد گفت: در پی گزارش چند فقره گوشی قاپی در حوزه 
استحفاظی کانتری شفا، دســتورات الزم برای شناسایی و 
دستگیری عامان ســرقت ها به سرکانتری شمال  پلیس 

مشهد داده شد.
سرهنگ عباس صارمی ساداتی تصریح کرد: تیم های تجسس 
کانتری شفا در این مأموریت ضربتی با بررسی سرنخ های 
موجود دو جوان موتورســوار را به عنوان مظنون تحت نظر 

قرار دادند.
وی افزود: پس از چند دقیقه کنترل و مراقبت های نامحسوس 
ایــن دو جــوان در یکی از خیابان های فرعی بولوار شــفا به 

عابرپیاده نزدیک شدند.
این شهروند با گوشی تلفن همراه خود در حال ارسال پیامک 
بود که دو جوان با چاقو قصد زورگیری از او را داشتند. فرمانده 
انتظامی مشهد ادامه داد: در این لحظه پلیس مچ متهمان را 
گرفت و ترک نشین موتورسیکلت با استفاده از تاریکی هوا به 
کوچه پس کوچه ها گریخت و راکب موتورسیکلت دستگیر شد.

متهم در تحقیقات اولیه ضمن معرفی همدســت فراری اش 
تاکنون به 6 فقره گوشی قاپی نیز اعتراف کرده است.

مهار آتش سوزی در پاساژ رسالت مشهد•
مدیرعامل  قرمز:  خط 
از  مشهد  آتش نشــانی 
مهار  آتش ســوزی در 
رسالت  پاساژ  زیرزمین 
در منطقه ثامن این شهر 
آتش نشــانان  تاش  با 

خبر داد.
آتشپاد دوم امیر عزیزی گفت: شامگاه روز پنجشنبه یازدهم 
اردیبهشت 99 در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه 1۲5 
مبنی بر مشاهده دود از داخل پاساژ رسالت، ستاد فرماندهی 
بافاصله آتش نشانان و نجاتگران ایستگاه های 3۲، 1و ۴ را به 

محل حادثه در حوالی چهارراه شهدا اعزام کرد.
مدیرعامل آتش نشانی مشهد افزود: با حضور آتش نشانان در 
محل مشخص شــد حریق در طبقه منفی ۲ پاساژ تجاری 
رسالت به وقوع پیوسته و دود ناشی از این حریق کل مجتمع 
را دربرگرفته بود که آتش نشــانان بافاصله از چندین جهت 
بــا ورود به زیرزمین این پاســاژ قدیمی ضمن اطفای کامل 
این آتش سوزی، عملیات تهویه و تخلیه خود را با استفاده از 

توربوفن های قوی هوا انجام دادند.
مدیرعامل آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد: با سرعت عمل 
آتش نشانان این حریق در کمترین  زمان مهار و از سرایت آتش 
به بافت تجاری و مغازه های این مجتمع جلوگیری به عمل آمد.

این آتش سوزی خسارت جانی نداشته و علت دقیق آن توسط 
کارشناسان مربوط در دست بررسی است.

در پی دو عملیات پلیسی رقم خورد
  کشف پودر بدنسازی و داروی قاچاق •

در نیشابور 
میرعلمدار-نیشابور: 
فرمانده انتظامی نیشابور 
محموله  دو  از کشــف 
و  بدنســازی  پــودر 
داروهای قاچاق به ارزش 
۴50 میلیون ریال دراین 

شهرستان خبر داد. 
سرهنگ حســین دهقانپور اظهارکرد: در پی دریافت خبری 
مبنی بر تردد یک دســتگاه خودرو وانت پیکان حامل پودر 
بدنسازی قاچاق در یکی از محورهای مواصاتی شهر نیشابور، 
بررسی موضوع در دستور کار مأموران دایره مبارزه با قاچاق 

پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از شناسایی وانت پیکان موردنظر در 
بازرســی از این خودرو 50 کیلوگرم پودر بدنسازی قاچاق به 

ارزش تقریبی ۲50میلیون ریال کشف کردند .
این مقام انتظامی با اشاره به یک عملیات موفق دیگر، در تشریح 
این موضوع هم خاطرنشان کرد:  مأموران دایره مبارزه با قاچاق 
کاالی پلیس آگاهــی پس از دریافت خبری مبنی بر انتقال 
یک محموله انــواع قرص های غیرمجاز و قاچاق به یک واحد 
صنفی، بافاصله به محل اعزام و پس از هماهنگی های قضایی 
در بازرسی از این واحد صنفی 3هزار و 100 عدد انواع داروی 
غیرمجاز و قاچاق به ارزش ۲00 میلیون ریال را کشف  کردند. 
این مقام انتظامی با اشــاره به دستگیری دو متهم در این دو 
عملیات، یادآورشد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی 

برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

یک مسئول خبر داد 
   کشف چهار تن برنج احتکار شده •

در سرایان
ایسنا: فرمانده انتظامی 
ســرایان از کشف چهار 
تن برنج احتکار شــده 

خبر داد.
علــوی  ســرهنگ 
وطن دوست اظهار کرد: 
مأمــوران  فرماندهــی 
انتظامی هنگام گشت زنی در سطح شهر به یک دستگاه خودرو 
کامیونت که در حال بارگیری برنج از داخل منزل مســکونی 

بود، مشکوک شدند.
وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی، منزل مســکونی 
مورد بازرسی قرار گرفت و از داخل خودرو و پارکینگ تعداد  
یک هزار و ۴00کیسه برنج 10کیلویی به وزن چهار تن که به 

صورت غیرمجاز و خارج از شبکه توزیع بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی سرایان با بیان اینکه در این راستا متهم دستگیر 
و به مراجع قضایی معرفی شــد، خاطرنشــان کرد: شهروندان 
می توانند هر گونه خبر در خصوص فعالیت افراد سودجو برای 
احتکار و توزیع خارج از شــبکه مایحتاج مردم را برای برخورد 

قاطع و قانونی به مرکز فوریت های پلیسی 110 گزارش کنند.

عقیل رحمانی: فرمانده انتظامي شهرستان 
سرخس از تعقیب ردپاي مجرمان سایبري 
و عامــان برداشــت غیرمجاز از حســاب 
شــهروند شهرستان ســرخس و در نهایت 
شناســایی باند بزرگ فیشــینگ در کشور 

همسایه خبر داد.

اقدام های مجرمانه از شرق تا غرب کشورس
سرهنگ احمدعلي دماوندي، فرمانده انتظامي 
شهرستان سرخس در تشریح این خبر گفت: 
فردي ساکن شهرستان سرخس  با در دست 
داشتن مرجوعه  قضایي و ارائه شکوائیه مبني 
بر برداشت غیرمجاز مبلغ ۲9میلیون ریال از 
حســاب بانکي اش به پلیس فتا شهرســتان 
مراجعه و درخواســت رسیدگي به شکوائیه 
و شناســایی عامــل و یا عامان برداشــت 
غیرمجاز وجه را داشت، بنابراین رسیدگي به 
موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا 

شهرستان سرخس قرار گرفت.
ســرهنگ دماوندي ادامــه داد: با توجه به 
اظهارات شــاکي و تحقیقات به عمل آمده 
فني و پلیســي توســط کارشناسان پلیس 
فتا شهرســتان، رد وجوه ســرقت شده در 
اســتان هاي غربي و مرکزي شناسایي و در 
نهایت مشــخص شد شــاکي همانند تعداد 
دیگری از قربانیان در تله فیشــینگ گرفتار 

شده است.
ســرهنگ دماونــدي افــزود: بــا توجه به 

ردزني هــاي صورت گرفته 
مشخص شد اعضاي باند در 
استان هاي غربي و مرکزي 
فعالیت داشــته و با ایجاد 
تله فیشــینگ به بهانه هاي 
مختلــف اعــم از فــروش 
خدمات  یا  نرم افــزار،  کاال 
در شــبکه هاي اجتماعــي 
به وی ژه تلگرام و اینستاگرام 
به اطاعات حســاب بانکي 
قربانیان دســت یافته و با 

برداشــت غیرمجاز، حســاب بانکي افراد را 
خالي کرده اند.

 تفریح الکچری س
با مال دزدی!

ایــن مقام ارشــد انتظامي 
اضافه کرد : پس از استعام 
فني به عمل آمده از سایر 
استان ها، ابعاد گسترده تري 
از کاهبــرداري با شــگرد 
به  از مجرمــان  موصــوف 
مجرمــان  آمــد.  دســت 
مرد  دو  که  شناسایي شده 
و یــک زن جــوان بودند 
بــا اجــاره کارت عابربانک افــراد عاوه بر 
پولشــویي با وجوه سرقت شــده از حساب 

قربانیان، حدود دو ماه در هتلي در کشــور 
همسایه زندگي کرده  و خودرو گران قیمت 

و یک قطعه زمین خریداري کرده اند.
این ها تمام جرایم صورت گرفته از ســوی 
عامــان ایــن اقــدام نبود و بررســی های 
بیشــتر مشــخص کــرد کــه ســه مجرم 
کرمانشــاه،  اصفهــان،  اســتان هاي  در 
هرمزگان  آذربایجان شرقي،آذربایجان غربي، 
و... هم دســت به این اقدام زده و آنجا هم 

پرونده دارند.
در نهایت با تاش و همکاري پلیس قضایي 
و انتظامي غرب کشور مجرمان دستگیر و با 

صدور قرار راهي زندان شدند.
فرمانده انتظامی ســرخس در پایان توصیه 
کرد: شهروندان گرامي با شناخت و استفاده 
صحیح از بانکداري الکترونیک و شبکه هاي 
اجتماعي، مراقب شــیادان  فضاي سایبري 
که بــا ترفندهــاي مختلف قصــد ربودن 
اطاعات حساس، محرمانه و بانکي را دارند 
باشید و هرگز کارت بانکي و رمزهاي آن را 
بــه هیچ قیمتي در اختیار ســایر افراد قرار 

نداده تا شریک جرم نباشید.
شایان ذکر است، پلیس فتا از کلیه کاربران 
می خواهــد در صــورت مشــاهده مــوارد 
 مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به نشانی

ارتباطــات  بخــش   www.cyberpolice.ir
مردمی آن را ثبت کنند تا کارشناسان پلیس 

فتا به سرعت موضوع را پیگیری نمایند. 

رد پاي فیشینگ کاران حرفه اي به کشور همسایه رسید

یك عمر حبس تاوان دو ماه زندگي الکچري!

شهروندان گرامي
 هرگز کارت بانكي و 

رمزهاي آن را به هيچ 
قيمتي در اختيار سایر 

افراد قرار نداده تا 
شریك جرم نباشيد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
بارش ها در خراسان رضوی ادامه دارد•

قدس: طبــق تحلیل 
و  نقشــه ها  آخریــن 
هواشناسی،  مدل های 
تا  بارش ها  کمــاکان 
جاری  هفته  اواســط 
ادامه  استان  در سطح 
خواهد داشت. بارش ها 

غالباً به صورت رگباری و در ساعاتی همراه با رعد و برق، 
وزش باد شــدید و در نواحی مســتعد با بــارش تگرگ 
پیش بینی می شــود.  هوای امروز مشهد صاف تا قسمتی 
ابری گاهــی افزایش ابر و بارش پراکنده همراه با افزایش 

سرعت وزش باد پیش بینی می شود. 
در ۲۴ ســاعت گذشــته ریوش با کمینه دمای 10 درجه 
سلسیوس خنک ترین و مه والت با بیشینه دمای ۲7 درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
در این مدت کمینه و بیشــینه دمای شهر مشهدمقدس 
به ترتیب 1۴ و ۲1 درجه سلسیوس بوده است. همچنین 
بیشترین میزان بارش از ایســتگاه هواشناسی سبزوار به 
میزان ۲0 میلیمتر و بیشترین سرعت وزش باد از سبزوار 

با سرعت 76 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

3
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 سال سی و سوم  
شماره 9235  ویژه نامه 3614 

در شهـردر شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0903۸3۴3۸01 

فضای مجازی: 

بارش های  شــاهد  گذشــته  روزهای  قدس: 
کم ســابقه در مناطق مختلف استان خراسان 
بودیم و همانطور که کارشناســان هواشناسی 
استان هم پیش بینی کرده بودند، این بارش ها 
تبدیل به روان آب و در مناطقی نیز موجب بروز 

سیاب شدند. 
ســیاب ناشــی از این بارش ها موجب انسداد 
مســیرهای روســتایی، تخریب منازل و حتی 
محبوس شدن سرنشینان خودروهای سواری شد.

انسداد 11 مسير روستاییس
مدیــرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
خراسان رضوی گفت: در پی بارش پنجشنبه شب 
باران راه ارتباطی 11 روستا در شهرستان کات 

مسدود شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، ابراهیم 
نصری در این خصوص گفت: در پی بارش های 
صورت گرفته در پنجشنبه شــب گذشــته راه 

ارتباطی 11 روستا در کات مسدود اعام شد.
وی افزود: روستاهای یاد شده عبارتند از آبگرم، 
باغگاه، خواجه روشــنایی، ســیرزار، مؤمن آباد، 
بام چنار، سنگ دیوار، بابافرجی، چهارراه، خاکستر 
و الئیــن کهنه کــه به دلیل وقوع ســیاب و 
آبگرفتگی راه آن ها تا اطاع بعدی مسدود است.

مدیــرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
خراســان رضوی ادامه داد: در حال حاضر عاوه 
بر 11 راه روســتایی مذکور، راه هفت روستا در 
شهرستان های کات، خوشــاب و چناران این 
استان که در پی بارش های ۴8 ساعت قبل بسته 

شده بودند نیز همچنان مسدود است.
نصری بیان کرد: هم اکنــون تردد خودروها در 

سایر راه های ارتباطی استان از جمله جاده های 
منتهی به مشــهد به صورت عــادی و روان در 
جریان است و بارشــی در این محورها گزارش 

نشده است.

بازگشایی ۶ راه روستایی خوشاب س
سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
 خوشــاب نیز از پاک ســازی و بازگشایی راه 
6 روستای این شهرستان که شب گذشته در 
پی بارش شــدید باران و سیاب مسدود شده 

بود خبر داد. 
عبــاس رباط جزی اظهار کــرد: نیروهای اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای خوشــاب پس 
از کاهش بارندگی و حجم ســیاب، عملیات 
بازگشایی راه های روســتاهای نوروزی، سرخ، 
بابالنگر، داراب، یام و گل گنبد را آغاز و جاده ها 

را به طور کامل باز کردند.
وی ادامه داد: ســیاب شدید سبب آب بردگی 
آب نماهای برخی از این راه های روستایی شد و 
تردد در آن ها را برای ساعاتی دچار مشکل کرد.

 نجات پنج نفر از سيالبس
 توسط هالل احمر قوچان 

در همیــن رابطه رئیــس جمعیت هال احمر 
قوچان از نجات سرنشینان یک خودرو گرفتار 

شده در سیاب خبر داد. 
مســعود برازنده عنوان کرد: در ســاعت 19 
یازدهم اردیبهشت ماه حادثه ای مبنی بر گرفتار 
شدن یک خودرو در محور روستای جعفرآباد به 
عوامل پایگاه شهید یوسف کاهدوز هال احمر 
قوچان اعام شد و عوامل پایگاه به محل حادثه 

اعزام شدند.

وی ادامه داد: عوامل پایگاه پس از تاش فراوان 
با استفاده از تکنیک های نجات در سیاب، افراد 
را از خودرو گرفتار شده در سیاب نجات دادند و 

به مکان امن منتقل کردند.
برازنده درباره علت وقوع این حادثه گفت: راننده 
قصد عبور از سیاب و رفتن به روستا را داشته 
که به علت شدت جریان سیل خودرو از مسیر 
جاده روستا منحرف و به داخل جریان سیاب 

وارد می شود.

 سيالب به منازل روستایی طرقبه س
خسارت وارد کرد

همچنین فرماندار بینالود)طرقبه - شاندیز( در 
خصوص خسارات ناشــی از سیل اخیر گفت: 
بارش باران و ســیاب پنجشنبه شب گذشته 
به 10 واحد مسکونی در روستای اردمه بخش 

طرقبه این شهرستان خسارت وارد کرد. 
سیدحسن حسینی افزود: عاوه بر خسارت 
1/5میلیارد ریالی به منازل روستای یاد شده، 
معابر عمومی روســتای اردمه 500 میلیون 
ریال و راه ارتباطی آن نیز 1/5 میلیارد ریال 

خسارت دیده اند.
وی ادامه داد: میزان آسیب بارش های بهاری به 
بخش کشاورزی این روستای ۴0 خانواری هنوز 

برآورد نشده است.
فرماندار طرقبه - شــاندیز افزود: بارش های 
پنجشنبه شــب گذشــته همچنین به پنج 
اســتخر غیرمجاز ذخیره آب در این منطقه 
حدود 500 میلیون ریال خسارت وارد کرده 
بــه گونه ای که این اســتخرها برای مرمت 

نیازمند الیروبی هستند.

گزارش قدس درباره بارش های کم سابقه روزهای گذشته در خراسان

از انسداد جاده های کالت تا خسارت به روستاهای طرقبه

گزارشگزارش

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 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

ترافيك هميشگی جاده سيمان س
از مســئوالن درخواست می کنم فکری به 
حال شــهروندان جاده سیمان کنید؛ پل 
همت آباد- رسالت خیلی ترافیک می شود. 

915...6091

جيب های پرنشدنی برخی مسئوالنس
جریان وارد کردن دوچرخه از آلمان توســط 
شورای شــهر چیه؛ باز کی این وسط خورده 
و برده و یا قرار اســت ببــره و بخوره؛ برخی 
مســئوالن فقط به فکر جیب های پرنشدنی 

خودشان هستند نه مردم!  6251...936

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

شبكه ها نام سوره ها را هم بنویسندس
شــبکه )ســیمای خراســان رضوی( و شــبکه رادیونمای )رادیوخراســان( و شــبکه 
رادیونمای)زیارت( درهنگام پخش یک جزء قرآن نام سوره در حال پخش را به هیچ وجه 
نمی نویســند. اگر کسی بخواهد از روی قرآن آن را خط ببرد نمی تواند، با توجه به اینکه 
اکثریت مردم حافظ کل قرآن نیستند. چه اشکالی پیش می آید اگر نام سوره هم نوشته 

شود؟ 615۸...936

بولوار نماز را تبدیل به بولوار طبيعت کنيدس
ارتفاعات جنوبی مشــهد که از آن با عنوان ریه های شهر هم یاد می شود، با فرارسیدن بهار و 
رویش های طبیعت تبدیل به یک منطقه بسیار زیبا شده است. مردم مشهد هم به همین دلیل 
از نقاط مختلف شهر به این منطقه می آیند تا از این طبیعت خدادادی لذت ببرند. از شهرداری 
و همه دستگا ه های مسئول تقاضا داریم جلو ساخت وساز در این منطقه را بگیرند و این بولوار 

زیبا را تبدیل به بولوار طبیعت کنند. 5۴62...901

رئیس   : قــدس  نیشــابور - خبرنگار 
کمیسیون مشــارکت های اقتصادی شورای 
اسامی شهر نیشابور اظهار کرد: اخبار اخیر 
در ارتباط بــا جلوگیری از صدور مجوز برای 
ساخت بنا با بیش از دو طبقه، خاف ضوابط 
قانونی  و بیشــتر براســاس اســتنباط  های 

شخصی افراد است.
محمدحسن زرندی در جلسه علنی شورای 

اسامی شهر افزود: ماک عمل برای صدور 
پروانه های ساختمانی و تعداد طبقات صرفاً 
طرح های جامع و تفصیلی شــهر اســت و 
برهمین اســاس متناســب بــا ضوابط باید 
تراکم در ســطوح کم، متوسط، زیاد و ویژه 

پیش بینی شود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه انتشار اخباری در 
فضای عمومی مبنی بر اینکه از این پس سقف 

تراکم بنا حداکثر دو طبقه خواهد بود، منجر به 
آن شده تا قیمت هر مترمربع آپارتمان یک تا 

۲میلیون تومان افزایش پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون عمران شورای اسامی 
شــهر یادآور شد: از شهرداری تقاضا دارم تا هر 
چه سریع تر نسبت به صدور پروانه ساختمانی 

متناسب با ضوابط شهرسازی اقدام نماید.
وی با اشــاره به نامه اخیر مدیرکل دفتر امور 

شوراهای اسامی شهر و روستای وزارت کشور 
عنوان کرد: در این نامه از شوراها خواسته شده 
به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و 
با هدف جلوگیــری از تراکم مراجعه مؤدیان 
برای پرداخــت عوارض و بهــای خدمات به 
شهرداری، فرایند پرداخت بدهی مؤدیان را تا 
ابتدای تابستان 99 متناسب با ضوابط سال 98 

تمدید کنند.

عضو شورای اسالمی شهر نیشابور تشریح کرد

ماجرای افزایش قیمت آپارتمان چه بود؟

شهریشهری



خبرخبر خبرخبر

 تصاویر کشتن کوسه ها •
مربوط به بوشهر نیست

بوشهر: فرمانــده یگان 
زیست  محیط  حفاظت 
اســتان بوشــهر گفت: 
منتشر  غم انگیز  تصاویر 
شده از کشتن کوسه های 
نادر سرچکشی در فضای 
مجــازی کــه بازتــاب 

گسترده ای در بوشهر داشــته، مربوط به سواحل این استان 
نیست.سیداحسان موسوی افزود: در بازدید از سواحل استان 
بوشهر و بررسی تصاویر پخش شده در فضای مجازی مشخص 
شــد که تصاویر مربوط به یکی از سواحل استان های جنوبی 
کشور اســت که مراتب برای پیگیری الزم به اطالع اداره کل 
حفاظت محیط زیست و یگان حفاظت محیط زیست استان 

مربوط ارسال شده  است.

۱۸۶ زندانی جرایم غیرعمد چهارمحال •
و بختیاری چشم انتظار خیران 

مدیــر  شــهرکرد: 
نمایندگــی ســتاد دیه 
چهارمحــال و بختیاری 
زندانــی   ۱۸۶ گفــت: 
واجد  غیرعمــد  جرایم 
در  کمــک،  شــرایط 
استان چشم  زندان های 

انتظار کمک خیران هســتند.مجید صیادی افزود: این تعداد 
زندانی با بدهی بیش از ۵۷۰ میلیارد ریال و ۴هزار ســکه، در 
زندان های اســتان تحمل حبس می کنند که واجد شــرایط 
کمک های ستاد دیه هستند.وی اظهار کرد: امسال با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و ممنوع بودن تجمع و برنامه های مختلف، 
جشن گلریزان با همکاری شبکه استانی صدا و سیما با حضور 
فرمانداران و مسئوالن شهرستان به مدت هفت شب در صدا و 

سیمای استان برگزار می شود. 

3 درصد سهام هپکو به فروش می رسد•
مرکزی: استاندار مرکزی 
فروش  پیشــنهاد  گفت: 
شرکت  ســهام  3درصد 
هپکو مطرح شده و رئیس 
با آن موافقت  قوه قضائیه 
در  آقازاده  کرد.سیدعلی 
بیان  خبرنــگاران  جمع 

کرد: پیشنهاد دادیم که هپکو به سرعت به ایمیدرو واگذار شود 
و 3 درصد از ســهام شرکت هم به فروش رود که مورد موافقت 
آیت اهلل رئیسی قرار گرفت، اما برای فروش باید سازوکار قانونی 
فراهم شود که درآمد حاصل از فروش سهام مستقیماً در تولید 
هپکو و خرید قطعات صرف شود.وی اضافه کرد: ایمیدرو با داشتن 
هلدینگ های معدنی بهترین گزینه برای هپکو است، اما متأسفانه 
تــا این لحظه واگذاری هپکو به ایمیدرو صورت نگرفته اســت.

اهدای جهیزیه به زوج های نیازمند •
توسط سپاه در استان فارس

فارس: فرمانده ســپاه شهرســتان المرد از اهدای ۸۶ سری 
جهیزیه به زوج های نیازمند المردی توسط سپاه پاسداران خبر 
داد.سرهنگ سیدمحمود جعفری اظهار کرد: سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی هرساله در راستای اقدام های محرومیت زدایی 
با همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی 

اقدام به تأمین جهزیه زوج های نیازمند می کند.
وی اظهار کرد: در مرحله اول ۱۵ سری جهیزیه که ۶۰درصد 
هزینه های آن توسط زوج های جوان و ۴۰ درصد توسط سپاه 

پاسداران تأمین شده بود، به زوج های جوان اهدا شد.
وی خاطرنشان کرد: در آغاز هفته آینده نیز ۷۱سری جهیزیه 
دیگر به زوج های جوان با همکاری اداره بهزیستی شهرستان 

المرد اهدا می شود.

تعداد بیماران کرونا در اهواز •
هشداردهنده است

اهواز: استاندار خوزستان 
از افزایش تعداد بیماران 
کرونایی این اســتان در 
روزهای اخیر و رسیدن 
این رقم در اهواز به مرز 
داد. خبر  هشداردهنده 

غالمرضا شریعتی افزود: 
از مردم اســتان به ویژه مردم اهواز برای چندمین بار خواهش 
می کنم مراقبت و مالحظه داشته باشند، فاصله اجتماعی را 
رعایت و ســعی کنند جز در موارد ضــروری از منزل خارج 
نشــوند.وی اظهار کرد: تعداد بیماران به خصوص در اهواز در 
حال افزایش است که برای ما تا حدودی هشداردهنده است، 
اگر چه شرایط همچنان تحت کنترل است.وی گفت: در مقابله 
با اپیدمی ها شاخص مهم آمار مرگ و میر است که باید تالش 

کنیم این آمار را تا جای ممکن کاهش دهیم.

 ورود محموله های مرغ زنده •
به سیستان و بلوچستان ممنوع شد

زاهــدان: سرپرســت 
هماهنگــی  معاونــت 
استانداری  اموراقتصادی 
سیســتان و بلوچستان 
گفت: ورود محموله های 
اســتان  به  زنــده  مرغ 
ممنوع است و از توزیع 

و عرضه غیربهداشتی آن باید جلوگیری شود.
ماندانا زنگنه در نشست ستاد تنظیم بازار که با هدف بررسی 
وضعیت عرضه مرغ زنده در سطح این استان برگزار شد، اظهار 
کرد: مرغداری های ســطح استان موظف هستند مرغ تولید 

شده خود را از طریق کشتارگاه  وارد چرخه توزیع کنند.
وی افزود: مرغدارانی که مرغ تولیدی را وارد کشتارگاه نکنند 
دامپزشکی و جهاد کشاورزی از تحویل جوجه، نهاده های دامی 

و سوخت به آن ها جلوگیری خواهند کرد.

افزایش تراز دریاچه ارومیه ادامه دارد•
دفتر  رئیــس  ارومیه: 
احیای  ســتاد  استانی 
در  ارومیــه  دریاچــه 
بیان  با  آذربایجان غربی 
اینکــه تــراز دریاچــه 
ارومیــه طبــق آخرین 
پایــش به یک هــزار و 
۲۷۱ متر و ۸۴ ســانتیمتر رسیده، اظهار کرد: افزایش تراز 
این دریاچه ادامه دارد و در مقایســه با ســال گذشته ۱۶ 

سانتیمتر افزایش را نشان می دهد.
فرهاد سرخوش با اعالم اینکه حجم آب دریاچه به بیش از 
۵میلیارد و ۶میلیون مترمکعب رسیده، گفت: این حجم نیز 
نسبت به سال گذشته ۵۰۰ میلیون مترمکعب بیشتر است.

وی اظهار کرد: وسعت دریاچه براساس آخرین پایش و در 
مقایسه با سال گذشته ۱۱3 کیلومترمربع افزایش یافته و به 

3هزار و ۱۹3 کیلومتر مربع رسیده است.

 توزیع بسته های معیشتی •
بین نیازمندان آذربایجان غربی 

ارومیه: مدیرکل کمیته 
)ره(  امام خمینی  امــداد 
گفت:  آذربایجان غربــی 
۱۰۰ هزار بسته معیشتی 
و اطعــام با غــذای گرم 
با مــاه مبارک  همزمان 
رمضان بین نیازمندان و 

مددجویان این نهاد در استان توزیع می شود.
عزیز سهندی افزود: برای اجرای این طرح ۲۵۰میلیارد ریال 
اعتبار در نظر گرفته شــده کــه در طول ماه مبارک رمضان 
هزینه خواهد شد.وی با اشــاره به اجرای طرح های مختلف 
کمک های معیشتی و غذایی به نیازمندان در آذربایجان غربی 
اضافه کرد: در ۶ روز نخست ماه مبارک رمضان امسال، بیش 
از ۹هزار نفر از مددجویان از بسته های معیشتی و غذای گرم 

بهره مند شده اند.

 بیش از ۱97هزار شغل •
در زنجان ایجاد می شود

زنجان: استاندار زنجان 
با بیان اینکه در ســال 
اشــتغال  جهش تولید 
دراستان زنجان افزایش 
بیش  گفــت:  می یابد، 
از ۱۹۷هــزار اشــتغال 
در بخش هــای مختلف 
صنعتــی، کشــاورزی و خدماتی در اســتان زنجان ایجاد 
می شود.فتح اهلل حقیقی با بیان اینکه در سال جهش تولید 
پروژه های خوبی در سطح استان زنجان اجرا می شود، گفت: 
۶۵ طرح جهش تولید بــا ۱۴هزار میلیارد تومان اعتبار در 

استان اجرا می شود.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۷ واحد تولیدی کوچک 
و متوسط به چرخه تولید وارد شدند، گفت: طی سال جاری 
طبــق برنامه ریزی واحدهای تولیــدی تعطیل وارد چرخه 
تولید می شــوند و برنامه های ابتکاری قابــل اجرا مد نظر 

مدیران باشد.

فعالیت اقتصادی بازارچه مرزی •
سردشت از سرگرفته شد

فرمانــدار   : ارومیــه 
بازارچه  سردشت گفت: 
مــرزی سردشــت که 
به مدت ســه مــاه در 
پــی شــیوع بیمــاری 
تعطیل  ویــروس کرونا 
شــده بود، بازگشــایی 
شد.اقصی نخشعی پور در خصوص آخرین وضعیت بازارچه 
کیله مرزی سردشــت اظهار کرد: برابر اعالم کشور عراق به 
گمرک جمهوری اســالمی ایران مبنی بر باز گشــایی مرز 
کیله  سردشــت، فعالیت صادرات و اقتصادی این بازارچه از 
سرگرفته شد.فعالیت اقتصادی این بازارچه با رعایت پروتکل 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی و هوشمند با استقرار 
گیت تشــخیص غربالگری، تب سنجی در مبادی ورودی و 
خروجی و محدودیت زمانی برای  پیشگیری از این بیماری 

بالمانع است.

ساخت و ساز در حاشیه رودخانه ها پایان می یابد؟ 

طغیان رودها به دلیل دست اندازی در طبیعت
گلستان: هنوز خاطرات تلخ سیل در نوروز 
سال گذشــته که شهرســتان های آق قال و 
گمیشــان در غرب گلستان را به زیرآب برد 
و ۱۱ نفــر را به کام مرگ کشــاند از خاطر 
هیچ  یک از شــهروندان و روستاییان بیرون 
نرفته اســت .امسال هم  بارش های رگباری 
و سیل آســا باری دیگر شــرق گلســتان و 
شهرســتان های گالیکش، مینودشت، کالله 
و رامیــان  را با خود درگیر کــرد، بنابراین 
این حــوادث خود گویای شــرایط اقلیمی 
گلستان اســت که باید برای چنین حوادث 
غیرمترقبه ای بیش از گذشته آمادگی داشت.

اگرچه هنگام وقوع ســیالب تمامی نگاه ها 
و شــاید هــم تقصیرات به ســمت مدیران 
باز معطوف می شــود، اما واقعیت این است 
که بســیاری از افرادی که نسبت به محیط 
اطراف خود بی توجه بودند، در خسارت های 
به بار آمده و ضرر و زیان های احتمالی سهیم 

هستند.

عصیانگری رودهای گلستان س
دنبالــه رودخانه هــا را کــه می گیریــم با 
بسترهایی روبه رو می شویم که برای برداشت 
شــن و ماسه توسط بیل های مکانیکی مورد 

تجاوز و کندوکاو قرار گرفته است.
حاشــیه رودخانه هــا در ایــن اســتان به  
طورمعمول به بســتری برای ویالســازی و 
خوش نشــینی تبدیل  شــده و بســیاری از 
سرمایه داران هزینه هنگفتی را برای تصاحب 
حاشــیه رودخانه و یا ویالســازی مصروف 

داشتند.
البته این تمام ماجرا نیســت، زیرا بسیاری 
از افــراد محل نیــز که در محل ســکونت 
خود مختصر عملیات ســاختمانی داشتند، 
نخاله های آن را در حریم رودخانه ها تخلیه 
کرده و یا برخی روســتاها بــدون توجه به 
مخاطرات احتمالی زباله های روستاها را در 

کام رودخانه ها ریختند.
رودخانــه را که تعقیب می کنیم به پل هایی 
می رسیم که با کمی سیمان و تعدادی شاخه 
تیرآهن بنا شــدند و همچون سدی در برابر 

جریان آب قد علم کرده اند.
هنگامی  که به درون رودخانه ها نگاه می کنی 

با دیدن انواع مــواد زائد و 
و  پالســتیکی  شیشه های 
ضایعاتی مانند الســتیک و 
پالستیکی  کیســه  هزاران 
و زباله بــه  راحتی می توان 
فهمید چرا رودخانه با اندک 
بــه طغیان  بارندگی ســر 

برمی دارد!
حتــی  رابطــه  ایــن  در 
دخل  معتقدند  کارشناسان 
و تصرف در حریم و  بستر 
با هدف  رودخانه ها حتــی 
الیروبی و ساماندهی جریان 
آب نیز منجــر به تنش در 

رودخانه ها می شود!

سازه های غیراصولی گریبان گیر س
رودخانه ها 

سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان  در 
همین رابطه اظهار می کند: نیمی از مســیر 
۲هــزار و۸۵۰ کیلومتری طول رودخانه های 
استان در مجاورت تأسیسات زیربنایی، راه ها 
و اماکن شــهری و روستایی واقع  شده و در 
برخی مکان ها با مباحثی مانند ساخت وساز 

غیرمجاز دست  به  گریبان است.
سیدمحسن حسینی اظهار می کند: بسیاری 
از  سازه های ساخته  شــده روی رودخانه ها 

غیراصولــی  و  غیرمجــاز 
هستند که از طریق دستگاه 
قضایــی و فرمانداری ها در 
حال رفــع ایــن نواقص و 

مشکالت هستیم.

خسارت به اراضی س
کشاورزی 

وی بیــان می کنــد: وجود 
بــا  کم ارتفــاع  پل هــای 
و  کوچــک  دهنه هــای 
موجــب  غیراســتاندارد 
می شــود تنه و سرشــاخه 
درختــان در پشــت پل ها 
گیر کرده و آب جمع شــده به سمت اراضی 

کشاورزی سرازیر شود.
وی ادامه می دهد: این اتفاق به  طور مستمر 
و هر ســال تکرار می شــود و درنتیجه این 
خسارت ها به بخش جدایی ناپذیر هزینه های 

کشاورزی ما تبدیل  شده است.
سرپرســت شــرکت آب منطقه ای گلستان 
 کاهش ظرفیت عبور آب، سست شدن دیواره 
رودخانه ها و شســتن خاک های حاصلخیز 
کناره هــای رودخانه را از جملــه آثار ایجاد 
ســازه های تقاطعی بدون محاســبات الزم 
می داند و می افزاید: اگر ســازه های تقاطعی 
مثل پل ها بدون محاسبه الزم ساخته شوند، 

عالوه بر کاهش عبور ظرفیت آب، ســرعت 
آب در باالدســت پل کم شــده و با سست 
کردن دیواره رودخانــه موجب ریزش آن و 
وارد کردن خسارت زیاد به اراضی حاصلخیز 

کنار رود می شود.
حسینی ادامه می دهد: افزایش رسوب گذاری 
در باالدست پل ها موجب سرریز شدن آب، 
وقوع ســیل و تخریب پل ها و اتالف سرمایه 
و انســداد رودخانه شــده و به ســازه های 

پایین دست رودخانه آسیب وارد می کند.

الیروبی رودخانه ها س
وی با بیان اینکه  یکی از اقدام های در دست 
اجــرا برای بهبود آب گــذری رودخانه های 
اســتان، الیروبی رودخانه هاست، می افزاید: 
پس از وقوع سیل ســال گذشته و با هدف 
کاهش خسارت حوادث بعدی ۲۵۶ کیلومتر 

از رودخانه های استان الیروبی شد.
وی با اشــاره به اینکه عالوه بر شــرکت آب 
منطقــه ای، برخی دســتگاه ها نیز عملیات 
الیروبی در اطراف پل ها و سازه های تقاطعی 
روی رودخانه را انجام می دهند که الیروبی 
پل هــای واقع در حریم راه ها توســط راه و 
شهرســازی و در شــهرها و روستاها توسط 

شهرداری و دهیاری ها از آن جمله است.
سرپرســت شــرکت آب منطقه ای گلستان 
ادامه می دهد:  افزایش رسوب گذاری موجب 
ســرریز آب در رودخانه و وقوع ســیل و در 
نهایت تخریب پل  شــده و عــالوه بر اتالف 
سرمایه، به پایین  دست رودخانه نیز آسیب 

وارد می کند. 
وی تأکیــد می کند: کم توجهی به مدیریت 
رودخانه های اســتان به  خصوص استقرار و 
احداث ســازه های فلزی بتنی و یا پل های 
غیراســتاندارد تأثیرات مخرب بسیاری در 
حوزه محیط  زیســت، حیات رودخانه و از 
همه مهم تر ســطح ایمنی مناطق مسکونی 
یا تجاری حاشــیه این رودخانه ها دارد که 
اجرای عملیات اصالح و یا برچیده شــدن 
برخی از این ســازه ها در افزایش ظرفیت 
آب گــذری رودخانه هــای مهم اســتان از 
جمله قره سو، اترک و گرگان رود تأثیرگذار 

خواهد بود.

نیمی از مسیر 2هزار 
و۸۵۰ کیلومتری 

طول رودخانه های 
گلستان در مجاورت 

راه ها و اماکن شهری 
و روستایی واقع  شده 

و با مباحثی مانند 
ساخت وساز غیرمجاز 
دست  به گریبان است
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بندرعباس: از هفته گذشته که تصویر تلف شدن تعدادی از 
شــترها در جاسک بین کاربران فضای مجازی دست  به  دست 
می شود بسیاری از خبرنگاران و پرورش دهندگان شتر به دنبال 

عامل تلف شدن این شترها هستند.
در مسیر بیابانی میناب، سیریک و جاسک روستاییانی زندگی 
می کنند که به دلیل شــرایط آب و هوایی به پرورش شــتر 

مشغول هستند و اداره زندگی آنان از همین راه است.
روز شــنبه 3۰ فروردین  ماه تصاویری از مرگ تعدادی شــتر 
در منطقه کوه مبارک شهرســتان جاسک در فضای مجازی 
و رســانه ها منتشــر شــد که صاحبان آن هــا ادعا می کنند 
مسمومیت ناشی از سمپاشــی علیه ملخ های صحرایی علت 
مرگ شتر هایشان است .اگرچه پس  از این ادعا مسئوالن جهاد 
کشاورزی شهرستان جاسک و سازمان جهاد کشاورزی استان، 
تلف شدن شتر ها براثر سم پاشــی صورت گرفته برای مقابله 
با ملخ های صحرایی در این شهرســتان را تکذیب کردند، اما 
همچنان افراد محلی بر این  موضوع اصرار دارند که شترهایشان 

به دلیل سمپاشی مسئوالن جهاد کشاورزی تلف  شده اند.

آزمایش روی اجساد س
در همین رابطه رئیس جهاد کشــاورزی هرمزگان اظهار کرد: 
آزمایش های سم شناســی باقی  مانده سم »دلتامترین« روی 
نمونه کبد ارسالی متعلق به سه شتر در منطقه جاسک توسط 

دامپزشکی هرمزگان منفی اعالم  شده است.
باقرزاده همایی افزود: این نتایج نشان می دهد مرگ شترها در 
جاسک بر اثر سم پاشی به  منظور مبارزه با آفت ملخ صحرایی 

در این شهرستان نبوده است.
وی اذعان کرد: در بررســی های انجام  شده توسط دامپزشکی 
اســتان، هیچ  گونه بیماری و یا تلفــات دیگری در جمعیت 

شترهای شهرستان جاسک مشاهده و گزارش نشده است.
رئیــس جهاد کشــاورزی هرمزگان با این  حــال تأکید کرد: 
کشاورزان و دامداران استان از تردد دام  و نگهداری محصوالت 
خود در محل هایی که سم پاشــی برای مبــارزه با آفت ملخ 

صحرایی صورت می گیرد، خودداری کنند.

اطالع رسانی به بخشدارانس
رئیس جهاد کشاورزی جاسک نیز در این رابطه اظهار می کند: 
طی ارسال نامه ای به بخشدار مرکزی از یک روز قبل اعالم  شده 
بود که به همه دهیاری ها، دامداران و کشاورزان برای سم پاشی  

مبارزه با آفت ملخ صحرایی اطالع رسانی شود.
محمد خدابخشــیان یادآور می شــود: روند سم پاشی در هر 
منطقه ای به همین  گونه صورت می گرفته و همه دامداران با 
اطالع قبلی دام های خود را از محل سمپاشی هوایی و زمینی 

جمع آوری می کردند.
وی بــا بیان اینکه در منطقه کــوه مبارک یعنی همان محل 

تلف شدن شترها از آبان ماه۹۸  تاکنون هیچ گونه ریزش ملخ 
مشاهده نشده، می افزاید: حتی سم پاشی هوایی و زمینی برای 

مبارزه با این آفت صورت نگرفته است.

شترهای سرگردان س
شهرستان جاسک با توجه به شرایط آب و هوایی و وجود عرصه 
بیابانی به مکانی مناســب برای پرورش و زندگی شتر تبدیل 
 شده است.متأسفانه در سال های گذشته گله های رها شده شتر 
در این منطقه همواره برای خودروهای عبوری حادثه ساز بوده 
و بسیاری از رانندگان در جاده های این استان به دلیل برخورد 

با شترهای رها شده جان خود را از دست دادند.
شترهای سرگردان منطقه جاسک که تا دیروز قربانی حوادث 
جــاده ای بودند حال به دالیل نامعلومی تعدادی از آن ها جان 
خود را در هفته گذشته از دست دادند که هنوز پاسخ روشنی 

برای علت مرگ آن ها از طرف مسئوالن اعالم  نشده است.

افراد محلی خواستار ریشه یابی ماجرا هستند

مرگ شترهای جاسک در هاله ای از ابهام

زگارشزگارش

7798zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. تجزیه و تحلیل- بمب کلسیم- پدربزرگ 
آزمون  فکس-  برابر فارسی  آب رسان-   .۲
زبان انگلیسی که در سطح دانشگاهی برگزار 
خواهر و برادر اصلی-  سیالب-   .3 می شود 
الکترونیکی آن است ۴. دستگاهی  رادار نوع 
در موسیقی سنتی ایرانی- ماهی فروش- کاه 
از گندم به جا می ماند ۵. سودبرنده-  ریز که 
و  شالوده   .۶ درد  صوت  ساختمانی-  نقشه 
روز  نمونه خروار ۷.  بزرگ-  بنیان- خریدن- 
بعد- روشنایی اندک از دوردست- تمام و کمال 
۸. کشور نوشابه- فلز قلیایی با عدداتمی ۱۹ در 
جدول تناوبی ۹. مرکز استان کردستان عراق- 
رختشوی- شعله آتش ۱۰. تقلبی- موسیقی 
نظامی- نام قدیم آلمان- قدم یکپا ۱۱. صوت 
از  خطرکردن ۱۲.  اعالم  کرم کدو-  شگفتی- 
زیراندازها- نام ها- سرپرستی ۱3. دستگاه ورود 
تصاویر و اسناد متنی به رایانه - جانور بدنهاد - 
امر از نشانیدن ۱۴. طوالنی انگلیسی- ناگهانی و 

بی خبر - طایفه آسیایی ۱۵. مدافع فوتبالی- یار 
داستانی ژولیت- خبرگزاری رسمی افغانستان

پدر حضرت علی»ع«  سرباززدن-   .۱ 
۲. پیشوندی به معنی یک میلیاردم- سردسته 
و فرمانده - کیف دستی 3. گام ها- خطایی در 
همسر حضرت   .۴ چین  پایتخت  بسکتبال- 
یعقوب»ع«- آدرس- ضربه آرام با انگشت به چیزی 
۵. بالین- شبکه ماهواره ای اطالع رسانی حزب ا... 
لبنان ۶. همسر مرد- بدی ها و تباهی ها - نومید- 
کفش چهارپا ۷. کاال- پرتوها پس از عبور از این 
 نوع عدسی از هم دور می شوند- کبک مشهور 
۸. کهن ترین شکل این نهاداقتصادی در دوره 
هخامنشیان و در میان رودان وجود داشته است 
- شخص و فرد- مایع دباغی- پیشوند استاندارد 
بین المللی ۹. رنگ مورد عالقه استقاللی ها- از 
سیاه رنگ  - برنج  طبخ  برای  منزل   لوازم برقی 

 ۱۰. مروارید درشت- درخشندگی سطح فلزات- 

از بیماری های دستگاه بینایی- نشان جمع ۱۱. کشوری آفریقایی 
به مرکزیت »کیگالی«- سخن گفتن رودررو ۱۲. باایمان- هادی 
جریان برق و گرما- بازداشتن ۱3. کلمه پرسش- محل عبور سیل- 
 فروغ ۱۴. ظلم و ستم- دربرگرفتن- گلی زیبا و نامی دخترانه 
۱۵. عاشق و شیدا- پس از »پپ گواردیوال« سرمربی گری تیم 

بارسا به این مربی سپرده شد

  افقی

  عمودی


	Page 1 Khorasan new
	Page 2 Khorasan
	Page 3 Khorasan
	Page 4 Mihan

