
کارآفرینی را از مسجد آغاز کردماحتمال بازگشایی مدارس در شهرهای وضعیت سفید 
مخترع جوان مشهدی در گفت وگو با قدس:مدیرکل آموزش  و پرورش خراسان رضوی:

مدیــرکل آموزش  و پرورش خراســان رضوی گفت: 
برپایــی کالس حضوری از روز ۲۷ اردیبهشــت  ماه 
جاری برای دانش آموزان در مدارس شــهرهایی که 
وضعیتشــان از سوی ســتاد ملی مبارزه و مدیریت 
بیماری کرونا »سفید« اعالم شده در این استان میسر 
است. ستاد پیشــگیری از کرونا در خراسان رضوی 
وضعیت چهار شهرســتان این استان شامل درگز ، 

کوهسرخ و شهرهای ...

محمدعلــی ایزدپنــاه، جوانی ۲۸ ســاله یکی از 
بچه های شهرمان است که امروز جزو برترین های 
کارآفرینی و مخترعان جوان و دارای جایگاه ویژه ای 
است که تفاوتش را می توان در تالش بسیار، همت 
بلند و توکلش به خدا دانست. او در شروع گفت وگو 
با قدس می گوید: مــن در یک فضای خانوادگی 
کارمندی بزرگ شدم اگرچه دلم می خواست وارد 

رشته های هنرستانی بشوم... .......صفحه ۲ .......صفحه 3

بال و پر صنعت مرغداری را نریزیم ! 
 در جلسه علنی شورای اسالمی

شهر مشهد تصویب شد

 افزایش 
 خطوط اتوبوسرانی و 
تمدید تعطیلی مترو

.......صفحه 3

قدس در گفت وگو با دست اندرکاران، مشکالت این حوزه را بررسی می کند

.......صفحه ۲ 

 معاون دادستان مشهد در گفت وگو 
با قدس عنوان کرد

 کرونا  
ترسناک تر است یا 
تصادفات مرگبار؟!

اعضای شورای شهر مشهد در نود و یکمین جلسه علنی با افزایش 
سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی در این کالنشهر، از لحاظ مدت زمان 
و تعداد خطوط موافقت کردند. براساس الیحه دوفوریتی شهرداری 

مبنی بر افزایش سرویس دهی ...

.......صفحه 3 

تخلف محرز دو فروشگاه اینترنتی•
رضا طلبی: رئیس شــعبه ســیار تعزیرات 
حکومتــی خراســان رضوی گفــت: مردم 
خریدهای خود را از فروشگاه های اینترنتی معتبر انجام 
دهند و صرفــاً به خاطر برخی موارد گول زننده، فریب 

فروشگاه های اینترنتی گمنام و نامعتبر را نخورند. 
امید جلیلی در گفت وگو با قــدس آنالین اظهار کرد: 
بر اساس بخشنامه های ســازمانی تعزیرات حکومتی 
و همچنین وظایفی که اســتانداری بر عهده تعزیرات 
حکومتی قرار داده، نظارت بر این فروشــگاه ها از چند 
روز گذشته آغاز شد.وی تصریح کرد: تاکنون دو شکایت 
مردمی از تخلف این فروشگاه ها مبنی بر کم فروشی و 
گران فروشــی  به تعزیرات حکومتی استان ارائه شده 
است. یکی از این موارد یک فروشگاه اینترنتی در مشهد 
است که در زمینه فروش قطعات و بازی های کامپیوتری 
فعالیت دارد و به خریداری در تهران کم فروشی کرده و 
یک بازی کامپیوتری را با وجود فاکتور و دریافت کامل 
مبلغ با یک دسته بازی کمتر تحویل داده است. مورد 
دیگر نیز گران فروشی یک فروشگاه اینترنتی در زمینه 
مواد غذایی و برنج در مشهد است که این دو پرونده در 
حال حاضر در شعبه سیار تعزیرات حکومتی استان در 

حال بررسی و رسیدگی هستند.

خبرخبر

هاشم رسائی فر: بر اساس آنچه اعالم شده است تمامی شهرهای کشور 
از لحاظ شرایط شیوع ویروس کرونا در سه وضعیت دسته بندی شده اند. 
ســفید، زرد و قرمز؛ وضعیت هایی که در هر منطقه ای به تفکیک موارد 

شیوع و میزان ابتال به کووید19 این دسته بندی صورت گرفته است. 
گفته می شود خراسان رضوی در رتبه بندی میزان شیوع کرونا در مجموع 
شــرایط نسبتاً مناسبی به نسبت خیلی از نقاط کشور دارد. در این استان 
جغتای، جوین، درگز و کوهسرخ در رده شهرستان های سفید اعالم شده 
هســتند در این بین و طبق نظر مقام های بهداشت و درمان و همچنین 
اطالعات موجود شهرستان های گناباد، بجستان و صالح آباد در حال حاضر 
وضعیت قرمز دارند و در منطقه زرد نیز باقی مانده شهرستان های خراسان 

رضوی قرار دارند که قدری شرایطشان از قرمز شده ها بهتر است.
اما مشهد یکی از شهرهایی است که در طبقه بندی مناطق سه گانه اوضاع 
و احوالش در حال حاضر زرد است. این یعنی گرچه مشهد وضعیت قرمز 
را پشــت سر گذاشته و امیدواری به بهبود شرایطش می رود اما به همین 
مقدار خطر بازگشــت به شرایط قرمز و بحرانی شــدن اوضاع وجود دارد. 
گفته می شود با توجه به آمار جمعیتی و نسبت هایی که در این بین وجود 
دارد شرایط شهر مشهد در وضعیت زرد قرار گرفته است که در این شرایط 
آمار بستری های روزانه می بایست کمتر از 6۸ نفر باشد تا مشهد را بشود 
در وضعیت زرد گنجانید. با یک حساب سرانگشتی و با توجه به اینکه آمار 
مبتالیان چند وقتی می شود که توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم 
نمی شود می توان حدس زد در حال حاضر تعداد مبتالیان روزانه مشهد زیر 
رقم 6۸ نفر است. آمار حدود 6۸ نفر در روز نیز به تناسب چندان آمار پایینی 

نیست که بشود گفت باید منتظر رفع مشکل و ورود به منطقه سفید بود؛ 
چرا که هر روز ممکن است شرایط فرق کند و مردم پروتکل های بهداشتی 

را کمتر رعایت کنند و همه چیز برگردد به همان اوضاع بحرانی گذشته.
در این بین هوشــیاری مردم شرط اساسی است که متأسفانه بعضاً دیده 
می شود از آنچه بایستی رعایت کنند فاصله گرفته اند. این بدترین اتفاقی 

است که می تواند بیفتد پس باید مراقب بود و رعایت کرد.
بررسی شهرستان های قرمز خراسان رضوی نشان می دهد که شهرهای 
بجستان و گناباد که در این فهرست قرار دارند جزو شهرستان های مرزی 
استان با خراسان جنوبی هستند که گفته می شود مسئوالن بهداشت و 
درمان خراسان رضوی در این مورد دغدغه مندی دارند که شهرستان های 
مرزی مثل گناباد و بجستان و دیگر شهرستان ها می توانند وضعیت زرد 
استان را در صورت عمل نکردن به پروتکل های بهداشتی به شرایط قرمز 

سابق برگردانند که این نیز نگرانی هایی را در پی دارد.
اما اوضاع در استان های خراسان شمالی و جنوبی به نسبت خراسان رضوی 
قدری بدتر است؛ در خراسان شمالی در مجموع شهرستان های این استان 
یک شهرستان که وضعیتی سفید داشته باشد نیست و هر چه هست زرد 
باالست این استان نیز وضعیت مرزی بین بهبودی و وخیم تر شدن دارد 

و مردم بایستی شرایط را درک کرده و موارد بهداشتی را رعایت کنند.
طبس، فردوس، قائن و نهبندان شهرهایی هستند که شرایط قرمز دارند. 
چهار شهری که جزو شــهرهای بزرگ خراسان جنوبی به شمار می روند 
که این خود زنگ خطری برای این استان است. در این استان شهرستان 

زیرکوه وضعیتی سفید دارد و مابقی شهرها از جمله بیرجند زرد هستند.

قدس: مدیر ارتفاعات جنوبی شهرداری مشهد گفت: در حال حاضر 
اقدام های الزم برای تبدیل ارتفاعات و کمربند جنوبی به تفرجگاهی 
طبیعی به سرعت در حال انجام است تا پس از کاهش شیوع ویروس 
کرونا در یکی دو ماه آینده به عنوان تفرجگاهی نزدیک شهر در اختیار 

مردم قرار داده شود.
امیر رمضانی با اشــاره به پروژه کمربند ۷۵ متری جنوبی اظهار کرد: 
در ســال 96 دستگاه قضایی با محرز شدن تخلف زیست  محیطی در 
اجرای این پروژه، دســتور توقف عملیــات اجرایی آن را در تاریخ ۲6 

اسفند سال 96 صادر کرد. 
مدیر ارتفاعات جنوبی شــهرداری مشــهد ادامه داد: در همین زمان 
شــورای حفظ حقوق بیت المال شهرداری را مکلف کرد تا برای بهره  
بردن مــردم از ارتفاعات جنوبی به صــورت یک محل تفرجگاهی و 

گردشگری طرحی را تهیه و ارائه دهد.
وی با اشــاره بــه اینکه از انتهای ســال 96 تا اواخر ســال 9۸ 
نزدیک به دو ســال مخروبه هــای باقیمانده از کوه تراشــی ها و 
خاک برداری هــا، همچنین معابر ایجاد شــده بدون آســفالت و 
جدول گــذاری به صورت نیمه کاره رها شــده بــود، اظهار کرد: 
این موضوع عواقب زیســت  محیطی مضاعفــی از جمله معضل 
ریزگردها، سرگردانی ســیالب ها و افزایش خطر ابتالی ساکنان 
منطقــه به بیماری ســالک را افزایش داده بــود. وی ادامه داد: 
با  توجه  به این معضالت براســاس طرحی که شــهرداری برای 
تبدیل کمربند جنوبی به محلی تفریحی و گردشــگری داشــت، 

در مرحله نخســت مقرر شد بخش هایی که زیرسازی، آسفالت و 
جدول گذاری شده و نیمه کاره رها شده بود، تبدیل به پارکینگ 
شــوند.رمضانی افزود: بنابراین مجوز های الزم برای این موضوع 
از ســتاد تدبیر استان دریافت شــد تا حد فاصل شهرک صابر تا 
انتهــای نخل به طول ۵ کیلومتر جوی و جدول گذاری آن کامل 
و رفع نقص شــود تا مردم از ارتفاعــات جنوبی به عنوان فضایی 
تفریحی و گردشگری که خواسته سمن های محیط زیستی بود، 

بهره مند شوند. 
وی تصریح کرد: یکی از اهداف تبدیل کمربند ۷۵ متری جنوبی 
به پارکینگ این اســت که زائران و مجاوران که قصد استفاده از 
فضای طبیعی ارتفاعات جنوبی مشــهد را دارند خودرو های خود 
را در این پارکینگ ها پــارک کنند و پس از آن به صورت پیاده 
در ارتفاعات جنوبــی پیــاده روی و ورزش کنند.مدیر ارتفاعات 
جنوبی شهرداری مشــهد افزود: همچنین برای بهره مندی بهتر 
شــهروندان از فضا هــای ارتفاعات جنوبی حــدود ۵/۴ کیلومتر 
مســیر دوچرخه سواری و پیاده روی نیز در حال اجرا شدن است 
که در میان این دو آیلند فضای سبزی به شکل کوهستانی اجرا 
می شــود.وی تصریح کرد: در ضلع جنوب کمربند ۷۵ متری نیز 
تراشه برداری هایی نه به شکل تخریب و برش کوه بلکه به معنای 
رفع خطر انجام و نورپردازی  و فضا های سبز نه به شکل فضا های 
ســبز شهری بلکه فضای سبز کوهســتانی همگون با محیط نیز 

اجرا خواهد شد.

زردی کرونا سر سبزتان را به باد ندهد بهره برداری از تفرجگاه کمربند جنوبی تا دو ماه آینده

س
/ 9
90
07
51

ش��هرداری درگز در نظر دارد به اس��تناد مصوبه شماره 94مورخ1398/09/17  شورای اسالمی شهر درگز 
ممیزی امالک س��طح ش��هر درگز رابا مبلغ برآورد اولیه 5500000000 ریال برمبنای ش��رح خدمات که در 
اس��ناد مناقصه درج گردیده  از طریق برگزاري مناقصه به ش��رکت های پیمانکاری واجدالش��رایط واگذار 
نماید، لذا ازکلیه پیمانکاران و ش��رکت هاي واجدش��رایط و داري  تاییدیه صالحیت خدمات ممیزی برابر 
آیین نامه وزارت کشوری دعوت مي شود براي دریافت اسناد مناقصه به واحد حقوقی واقع در ساختمان 

اداری شهرداري درگز مراجعه نمایند.
-موضوع پروژه: ممیزی امالک س��طح ش��هر درگز با تع��داد تقریبی 15000 اماکن مس��کونی و 3000 واحد 

امالک تجاری و سایر امالک  
- تاریخ دریافت اس��ناد: کلیه متقاضیان میتوانندحداکثر ازتاریخ فراخوان مورخه 1399/02/16 تا پایان 
وقت اداري روز پنجشنبه مورخه 1399/02/25  به واحد حقوقی مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
تاریخ بازگشایي پاکتها: روز شنبه مورخه1399/02/27 ساعت 9 صبح  در دفتر شهردار برگزار می گردد. 
- جهت ش��رکت در مناقصه می بایس��ت ش��رکت کنندگان 5% قیمت پیش��نهادی خود را بعنوان س��پرده 
بحس��اب3100002230000 درآمد ش��هرداری درگز واریز و یا ضمانت نامه بانکی معتبر را بهمراه اس��ناد 

مناقصه خود در سه پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری درگز تسلیم نماید.
-سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرارداد قطعی با برنده مناقصه در حساب سپرده شهرداری ضبط و 
در صورت انصراف نفر اول س��پرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و 

در صورت انصراف نفر دوم و سوم با آنها نیز همانند نفر اول رفتار خواهد شد.
ش��هرداري درگز در رد یا قبول هر یك از پیش��نهادها مختار اس��ت. س��ایر جزئیات و ش��رایط در اس��ناد 

مناقصه درج گردیده  است.         
رمضان یزدان پناه   - شهردار درگز 

آگهی تجدیدمناقصه عمومی ممیزی امالک سطح شهردرگز
شلهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری به صورت 
اجاره اماکن مشروحه ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت شرکت 
در مزایده قید شلده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود 
جهلت دریافت اسلناد مزایده و کسلب اطاعات الزم به واحلد اماک شلهرداری تایباد مراجعه 

نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/02/15لغایت 99/03/03

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت 14 مورخ99/03/03
زمان بازگشایی پاکات 99/03/06در محل دفتر شهردار تایباد.

شلهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از 
پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند جهت 
دریافت اطاعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

      ) آگهی مزایده( نوبت اول
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ایوب سیدالحسینی - شهردارتایباد

ف
دی

ر

 مبلغ پایهتعدادنام محل
)ماهیانه(

 ضمانت
  شرکت

در مزایده

قطعات زمین به شماره های 1-5-4-3-1
-23-22-21-17-12-11-10-8-7-6
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سلال  بلرای  دارد  نظلر  در  رضلوی  غذایلی  فرآوردهلای  شلرکت 
1399ملوارد ذیلل را از طریلق برگلزاری مناقصه عمومی انتخلاب نماید

لذا تقاضا میشلود پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 99/2/18به آدرس 
:مشهد صندوق پستی194-91735 ارسال نمایند.

1-تامین نیروی انسانی برای سال 1399       
2-انجام خدمات تخلیه و بارگیری کلیه محصوالت و کاال  قیمت برای هر ماشلین)تریلی-

تک-جفت خاور-و.....(   3- نگهداري فضاي سبز شرکت براي سال 99
حسلاب  بله  بایلد  کله  ریلال  میلیلون  ده  مناقصله  در  شلرکت  جهلت  سلپرده  مبللغ 
شلماره:6052636867نزد بانک ملت بنام شلرکت فرآورده های غذایی رضوی  واریز و 

همراه با پیشنهاد قیمت ارسال گردد.
جهت اطاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 36574005 داخلی 112 تماس حاصل نمایند.

زمان بازگشلایی پیشلنهادات 99/2/21 میباشلد ضمنا شلرکت در رد یا قبول پیشلنهادات 
صاحب اختیار میباشد.

آگهی مناقصه
شرکت فرآورده های 

غذایی رضوی

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

سه شنبه  16 اردیبهشت 1399
 11 رمضان 1441 
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بهره برداری از تفرجگاه کمربند جنوبی بهره برداری از تفرجگاه کمربند جنوبی تا دو ماه آیندهتا دو ماه آینده
یکی از مسئوالن شهرداری مشهد وعده دادیکی از مسئوالن شهرداری مشهد وعده داد



قدس در گفت وگو با دست اندرکاران، مشکالت این حوزه را بررسی می کند

بال و پر صنعت مرغداری را نریزیم ! 
علی محمد زاده: هر ساله با شروع ماه رمضان 
و افزایش مصرف برخی از اقالم خوراکی شاهد 
اندکــی افزایش قیمت در این دســته از اقالم 
هستیم که تا حدودی می توان گفت منطقی 
به نظر می رسد و با همان قاعده افزایش تقاضا 

منجر به افزایش قیمت می شود.
یکــی از این اقالم در بخش مواد پروتئینی که 
شاید بتوان گفت اصلی ترین ماده مصرفی بیشتر 
خانوارهای ایرانی است گوشت مرغ است که در 
چند سال اخیر نوسان های قیمتی آن موجب 

بروز حاشیه های متعدد و متفاوتی شده است.
 عده ای از مرغداران فعالیــت در این حرفه را 
متوقف کردند و عده ای نیــز تولید خود را به 
حداقل رســاندند و خالصه اینکه با نگاهی به 
تمام اتفاق های رخ داده می توان نتیجه گرفت 
هم مصرف کننده از قیمت مرغ گالیه دارد و هم 

تولیدکننده نسبت به آن معترض است.
بنابرایــن به بهانه ماه رمضان و افزایش مصرف 
این ماده غذایی نگاهی به وضعیت این صنعت 
در استان داشتیم تا چشــم اندازی تقریبی از 

آینده این بازار در هفته های بعد داشته باشیم.
در ابتدا از حوزه مدیریت پشــتیبانی امور دام 
جهاد کشاورزی وضعیت ذخایر گوشت مرغ را 
جویا شدیم که میرزایی به عنوان روابط عمومی 
این حوزه گفت: خوشبختانه هیچ کمبودی از 
لحاظ ذخایر نداریم و به محض بروز اختالل در 
میزان عرضه گوشت مرغ در بازار ذخایر موجود 

برای کنترل قیمت ها وارد بازار می شود.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل استقبال خوب 
شهروندان از گوشت های منجمد که با قیمت 
مناســبی در اختیار آن ها قرار می گیرد تعادل 
خوبی در بازار ایجاد شده و نوسان های قیمتی 

شدیدی در بازار ایجاد نمی شود.

تولید گوشت مرغ در شرایط سختس
اما فعاالن صنعت مرغــداری بر این باورند که 
تصمیم هــای غیرکارشناســانه در این حرفه 
موجب شده تا مرغداران در شرایط سختی قرار 

بگیرند و متحمل زیان شوند.
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشتی 
خراسان رضوی هم در گفت وگو با خبرنگار ما 
گفت: با توجه به مجوزهای صادر شــده برای 
جوجه ریزی در فروردین ماه نباید شاهد کسری 

تولید و کمبود گوشت مرغ در استان باشیم.
جمشــیدی افزود: بر اســاس آماری که داریم 

مجوز 7میلیون و 200 هزار 
قطعه جوجه در فروردین ماه 
صادر شــده که 5میلیون و 
900 هزار قطعه جوجه ریزی 
انجام شده که سهمیه عادی 
استان حدود 6میلیون قطعه 
است و از سوی دیگر به دلیل 
گلستان  اســتان های  آن که 
و ســمنان هم تولیــد مازاد 
دارند و مشهد به عنوان بازار 
هدف تولید مازاد این استان ها 
شناخته می شود لذا در بخش 
تولیــد مرغ گوشــتی هیچ 

کمبودی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: مشکل اصلی مرغداران در بخش 
تأمین نهاده و به طور خاص ذرت و سویا است؛ 
چراکه هرچند متولیان دولتی مدعی هستند 
ایــن اقالم با ارز دولتی 4هــزار و 200 تومانی 
وارد می شوند اما به طور قطع با همان قیمت به 
دست مرغدار نمی رسد، به طور مثال هم اکنون 
با محاســبات قیمت های 45 روز گذشته دان 
مرغ که متوســط 3هزار و 300تومان حساب 
کرده ایم هر کیلو مرغ برای مرغدار 9هزار و 735 
تومان تمام می شود ولی باید به قیمت 6هزار و 
500 تومان بفروشد یعنی در هر کیلو مرغ بیش 
از 3هزار و 500 تومان متضرر می شود.او اظهار 
کرد: ســوء مدیریت بخش خصوصی ناشی از 
سوء مدیریت دولتی در این صنعت موجب شده 
تا مرغدار نتواند تولید ارزان و باکیفیت داشته 

باشد. چگونه ممکن است با 
نهاده ای که سخت و با نوسان 
قیمت زیاد خریداری می شود 
تولید مناسب و ارزان داشت. 
از سوی دیگر سال گذشته با 
ورود دســتگاه های قضایی و 
نظارتی قیمت ثابتی برای مرغ 
تعیین شد که فروش باالتر از 
آن ممنوع است در حالی که 
چنین تصمیمی برای نهاده ها 
گرفته نشد تا قیمت در این 
بخش هم ثابت باشد بنابراین 
در حــال حاضر و بــا وجود 
افزایش شدید قیمت نهاده ها 
قیمت فروش مرغــدار همچنان ثابت مانده و 
نتیجه آن چیزی جز زیان نیست.دبیر انجمن 
صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشــتی خراسان 
رضوی گفت: متأســفانه با وجود وعده ای که 
دولت داده بود که چیزی گران نمی شود قیمت 
ذرت و سویا افزایش یافته و معلوم نیست چه 
کسانی از این گرانی سود می برند. به نظر بنده 
عده ای سودجو در تشکل ها النه کرده اند و اجازه 
نمی دهند مصرف کننده نهایی و تولیدکننده از 
قیمت مناسب محصوالت بهره مند شوند و به 
هر طریقی شده به دنبال سود بیشتر خودشان 
هستند.از سوی دیگر دولت در حق تولیدکننده 
اجحاف کرده و خرید تضمینی ندارد و تنها بر 
رعایت قیمت اعالمی تأکیــد دارد و کمتر به 
بحث  فراینــد واردات و قیمت نهایی نهاده ای 

که به دســت مرغدار می رسد نظارت دارد لذا 
همین شرایط موجب شده تا ظرفیت تولید ما 
که 4میلیون تن است باالتر از 2/5 میلیون تن 
نرود در حالی که بازار مصرفی چون افغانستان 
را داریم که هر چه تولید کنیم می توانیم آنجا به 
فروش برسانیم و در داخل نیز از طریق افزایش 
تولید زمینه اشتغال تعداد زیادی را فراهم کنیم.
جمشیدی ایجاد تشــکل های موازی با هم را 
یکی دیگر از آفات مدیریتی این صنعت دانسته 
و گفت: متأســفانه در حال حاضر در تهران و 
مشهد سه اتحادیه مرغداران گوشتی وجود دارد 
که هر کدام به روش خودشان به مدیریت امور 
می پردازند و در مجموع می توان گفت این روزها 
تعداد زیادی از تعاونی ها و اتحادیه ها کارایی الزم 
و منطبق با فلسفه وجودی خودشان را ندارند 
و به طور مثال اتحادیه ای که باید تولیدکننده 
باشد تنها به توزیع کننده واردات تبدیل شده 
اســت.وی افزود: با تمام این اوصاف باید نگران 
افزایش قیمت نهاده ها در آینده بود؛ چراکه با 
توجه به شرایط موجود افزایش قیمت نهاده ها 
هزینه تولید را بسیار باالتر خواهد برد که هم 
تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر می شوند.

این فعال باسابقه صنعت مرغداری که به گفته 
خــودش از ابتدای ســال 97 فعالیت در این 
صنعت را کنار گذاشــته به نکته دیگری اشاره 
می کند که به نظر می رسد باید متولیان بحث 
امنیت غذایی و بیشتر از آن خود مردم در این 
بخش مطالبه جدی داشــته باشند؛ چراکه به 
گفته جمشــیدی الشه مرغی که بیش از 1/5 

کیلو وزن دارد ارزش غذایی چندانی ندارد.
او گفت: بر اســاس استانداردها گوشت مرغ با 
اضافه وزن ارزش غذایی خود را تقلیل می دهد 
از پروتئین به چربی و فیبر تبدیل می شــود از 
سوی دیگر خریدار بخش زیادی از این چربی ها 
را دور می ریزد به نوعی بخشی از منابع ملی از 
این طریق هدر می رود پس اگر شرایط بازار به 
نحوی باشد که مرغدار به جای نگهداری بیشتر 
مرغ ها در هر دوره تعداد دوره های جوجه ریزی را 
افزایش دهد هم تولید بیشتری دارد و هم اینکه 
گوشت مرغ مرغوب تری به دست مصرف کننده 
می رســد ولی متأسفانه در شرایط فعلی عماًل 
محصولی که به دست مصرف کننده می رسد از 
کیفیت اصلی فاصله دارد و مرغدار هم به نوعی 
مجبور اســت هزینه بیشتری متحمل شود تا 

وزن مرغ بیشتر شود.

 برنامه ریزان زیست  محیطی•
 از روزهای کرونایی درس بگیرند

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی به دنبال شیوع بیماری کرونا، 
در کنار آثار مثبتی که در کنترل و کاهش این بیماری داشت، 
برخی واقعیت های موجود در ارتباط با آلودگی هوای مشهد را 

نیز آشکار ساخت.
این در حالی است که دومین کالنشهر کشور به دلیل میزبانی 
ساالنه بیش از 30 میلیون مسافر، انجام روزانه حدود 6 میلیون 
ســفر درون شهری و نیز تمرکز و تجمع صنایع مختلف در آن، 

دومین شهر آلوده کشور پس از تهران بوده است.
مسئوالن دستگاه های مختلف از جمله محیط  زیست و شهرداری 
با استناد به آمار خودساخته، در سال های گذشته منابع مختلفی 
را به  عنوان علت اصلی آلودگی هوای این شهر معرفی کرده اند 
و بر همین اساس هر یک برنامه ای برای کاهش آلودگی هوای 
مشهد پیشنهاد داده اند. در مجموع به اذعان این مسئوالن، تردد 
خودروهای بی کیفیت، شاید اصلی ترین دلیل بوده است؛ هرچند 
در مقاطعی فرودگاه بین المللی و یا نیروگاه برق توس به عنوان 
مقصر اصلی آلودگی هوای مشــهد معرفی شدند اما در آخرین 
اظهارنظر رســمی، نزدیک به 70 درصد آلودگی هوای شــهر 
مربوط به خودرو و موتورسیکلت های در حال تردد و 30 درصد 
ناشــی از فعالیت نیروگاه ها و صنایع این کالن شهر عنوان شده 
است. این ادعا تا حد زیادی نزدیک به واقعیت به نظر می رسد؛ 
کما اینکه در روزهای پس از شــیوع کرونا و آغاز فاصله گذاری 
اجتماعــی و محدودیت تردد خودروها، این موضوع به خوبی به 
اثبات رسید؛ چراکه در این مدت برخالف ماه ها و سال های قبل، 
به  ندرت با هوای ناسالم در سطح شهر مواجه بوده ایم و در مقابل 
تعداد روزهای دارای هوای پاک و ســالم به طرز چشــمگیری 
افزایش یافته اســت. )سال گذشته تنها 40 روز پاک در مشهد 

داشته ایم و حدود دو ماه هوا ناسالم بوده است(
در ایــن روزهای کرونایی اما یک واقعیت مهم دیگر خودنمایی 
کرد که ناوگان حمل  و نقل عمومی فرســوده شهر، بیشترین 
ســهم را از تقصیر 70 درصدی خودروهای معیوب، در آلودگی 
هوای مشــهد داشته اســت؛ چراکه در یکی دو هفته اخیر به 
دنبال از سرگیری فعالیت های اداری و صنوف و پرحجم شدن 
تردد و ترافیک در خیابان ها نیز وضعیت هوای شهر بسیار بهتر از 
مدت مشابه سال گذشته است. در سطح شهر اما تفاوت عمده، 
غیبت اتوبوس های فرســوده و دودزاســت که هنوز به چرخه 
فعالیت بازنگشته اند. در غیاب این ناوگان آالینده به نظر می رسد 
حتی صنایع و نیروگاه ها که مدام مشغول فعالیت بوده و حتی 
فرودگاه که هرچند محدودتر اما همواره پروازهایش دایر بوده نیز 
در مقایسه با اتوبوس های درون شهری سهم زیادی در آالیندگی 

هوا نداشته اند.
در عین  حال رفع مشکل ناوگان حمل  و نقل عمومی به دالیل 
متعددی تاکنــون در اولویت برنامه ریزی های متولیان و به ویژه 
مدیریت شهری نبوده است؛ هرچند موضوع از رده خارج کردن 
و نوسازی ناوگان حمل  و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری 
و افزایش ســاالنه  5درصدی ناوگان حمــل  و نقل عمومی، از 
سوی کارگروه آلودگی هوا در بخشی از طرح موسوم به »کهاب« 
مورد تأکید قرار گرفته اما به نظر می رســد نمایندگان مجلس 
و مســئوالن شــهر و اســتان، پیگیری و عزم جدی در جذب 
اعتبارات الزم برای اجرای این مهم را نداشته اند. در مقابل برای 
کمرنگ جلوه دادن این تســامح و تساهل خود، به بازی با آمار 
و مقصرتراشی در بیرون از حوزه های تحت مدیریتشان اهتمام 

ورزیده اند.
در عین  حال در این ســال ها مبنــای برنامه ریزی و اقدام برای 
کاستن از آالینده های زیســت  محیطی و آلودگی هوای شهر 
مشهد، سیاهه ای مربوط به 18 سال قبل است؛ قرار بود سیاهه 
جدید و به روز شده انتشار آالینده های زیست  محیطی مشهد 
بهمن  ماه گذشــته آماده شود که تاکنون خبری از این سیاهه 
جدید نرســیده اســت. با وجود این انتظار داریم برنامه ریزان و 
تدوین کنندگان ســیاهه جدید دســت کم با استفاده از تجربه 
روزهای کرونایی، فهرســت واقعی تری از منابع آالینده محیط 
 زیســت و هوای مشــهد تهیه  کرده و با اولویت بندی دقیق و 
کارشناسانه نسبت به رفع یک  به  یک این آالینده ها اهتمام ورزند.

 سم پاشی مزارع شهرستان مشهد •
با پهپاد

قــدس: مدیــر جهاد 
شهرستان  کشــاورزی 
مشهد از سم پاشی مزارع 

با پهپاد خبر داد. 
گفت:  طهماســبی زاده 
استفاده از پهپاد سمپاش 
و  کشــاورزان  بــرای 
اســتفاده صحیح از سم 

مقرون به صرفه است و وسیله ای مؤثر برای پایش و نظارت بر 
محصوالت کشاورزی به حساب می آید.

وی بیان کرد: سم پاشــی دقیق و یکنواخت به وسیله کنترل 
هوشمند، کاهش درصد مصرف ســم، جلوگیری از افزایش 
تلفات و ضایعات کشاورزی در فرایند سم پاشی، قابلیت اجرا 
در مسیرهای سخت گذر، کاهش آسیب های زیست محیطی، 
افزایش چشمگیر سرعت سم پاشی نسبت به روش های سنتی 
یا سم پاشــی با تراکتور از مزایای استفاده از پهپاد در بخش 

کشاورزی است.
وی ادامــه داد: با توجه به پایین بودن دریفت ســم نســبت 
به ارتفاع پایین سم پاشــی و عدم تخریب مزرعه در مقایسه 
با سم پاشــی زمینی پیش بینی می شود امســال با استقبال 
کشاورزان بیش از یک هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی 

با پهپاد سمپاشی شود.

امام جمعه بشرویه:
شهید مطهری پشتوانه بسیار قوی •

برای حوزه های علمیه و مراکز علمی بود
خبرنگار  بشــرویه- 
امــام جمعه  قــدس: 
شهید  گفت:  بشــرویه 
بزرگــوار عالمه اســتاد 
مطهری پشتوانه ای بسیار 
قــوی بــرای حوزه های 
علمیه و مراکز علمی و 
آموزشــی بود. حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد معلمی 
در دیدار رؤســای حوزه های علمیــه و آموزش و پرورش که 
به مناســبت هفته بزرگداشت معلم و شهادت عالمه بزرگوار 
شهید مطهری در محل نهاد امامت جمعه برگزار شد با اشاره 
به ویژگی های شخصیت علمی و دینی شهید مطهری افزود: 
شهید مطهری به فرمایش حضرت امام)ره( فیلسوفی متفکر 
و متعهد و اسالم شناســی برجسته و عظیم الشأن و قوی بود 
و تمام آثار وی بدون استثنا مورد قبول حضرت امام)ره( قرار 
داشــت.امام جمعه بشرویه یادآور شــد: انتظار این است که 
جامعه علمی به ویژه معلمان عزیز هر چه بیشــتر خود را با 
تفکرات و اخالص و دید باز این شــهید عزیز نزدیک کنند؛ 

چراکه موفقیت بیشتری نصیب آن ها خواهد شد.

استاندار تأکید کرد
 حل مشکالت عشایر خراسان شمالی•

 تا ۱۵ روز آینده
بجنورد- خبرنگار قدس: 
استاندار خراسان شمالی 
بــرای حل مشــکالت 
عشــایر در حــوزه راه، 
آموزش و پرورش، بیمه، 
فــروش دام، تأمین جو 
یارانه ای، گازرســانی به 
مناطق عشایرنشین، تأمین آب شــرب بهداشتی و سوخت 
عشــایر خطاب به دســتگاه های اجرایــی و ادارات مربوط 
دســتور های الزم را صادر کرد و خطاب به معاونان عمرانی و 
سیاســی خود تأکید کرد: تا 15 روز آینده مصوبات بررسی و 
گزارش داده شود.دکتر محمدعلی شجاعی در شورای عشایری 
استان اظهار کرد: برای حل مشکالت عشایر استان در مراوه تپه 
با برگزاری جلسه ای با مسئوالن مربوط در استان گلستان یک 
بار برای همیشه مشکالت عشــایر استان حل و فصل شود.

وی گفت: آســان ترین جواب برای انجام ندادن کارها نبود و 
کمبود اعتبارات اســت و این در حالی است که دستگاه های 
اجرایی باید برای حل مشکالت و تأمین نیازها، پیگیری های 
مستمری از سطح ملی داشته باشند.دکتر شجاعی با اشاره به 
درخواست عشایر مبنی بر تأمین اقالم دارویی، تصریح کرد: 
برای حل مشکالت بهداشــت و درمان عشایر دانشگاه علوم 
پزشکی استان در صورت امکان کمیته ویژه تشکیل دهد و یا 

از طریق بهداشت روستایی عشایری پیگیری کند.
وی مطرح کرد: برای حل دغدغه فروش و عرضه محصوالت 
عشایر استان، عشــایر باید به اتاق بازرگانی و اصناف متصل 
شــوند تا منافع مادی آنان افزایش یابد و در واقع به سمتی 
حرکت کنیم که بحث ایجاد سردخانه و کشتارگاه عشایر به 
صورت ایجاد تعاونی عملیاتی شود.دکتر محمدعلی شجاعی 
گفت: بیش از 5 هزار خانوار عشایری در استان وجود دارند و 
به لحاظ جمعیت عشایری، خراسان شمالی پانزدهمین استان 
در رتبه بندی کشــوری است که به عنوان قشر مولد گوشت 
قرمز دام سبک استان را تأمین می کنند.بر اساس این گزارش، 
نبود مرتع مشخص عشایر استان در مراوه تپه، سوخت، فروش 
دام و عدم همخوانی قیمت دام و گوشــت قرمز، گازرسانی به 
محله های عشایرنشین شهرستان های مانه و سملقان و راز و 
جرگالن، ارائه تسهیالت به عشایر برای رونق تولید در حوزه 
دام و درخواست ارسال پرونده های خسارت سیل سال گذشته 
به عشایر خراسان شــمالی از استان گلستان، از مشکالت و 

درخواست های عشایر در شورای عشایری استان بود.

شهردار خبر داد
طلب 200 میلیارد تومانی شهرداری •

بجنورد از دستگاه های دولتی
بجنورد- خبرنگار قدس: شــهردار بجنورد از نبود انسجام 
بین دســتگاه های استان برای پرداخت بدهی های شهرداری 
از طریق تهاتر اسناد تسویه گالیه کرد و خواستار رسیدگی به 
این امر شد.زارعی گفت: شهرداری بجنورد حدود 200 میلیارد 
تومان از دستگاه های دولتی طلب دارد و  مقرر شده بود بخشی 
از این بدهی از طریق اســناد تسویه  تهاتر شود اما متأسفانه 
ناهماهنگی بین دســتگاه های استان موجب عدم استفاده از 
ظرفیت های قانونی در این بخش شــده است.وی ادامه داد: 
از زمان تصویب این قانون، شــهرداری فقط توانسته حدود 8 

میلیارد تومان از طلب خود را در قالب تهاتر دریافت کند.

 خسارت 2۵ میلیارد ریالي کرونا•
 به صنایع دستي خراسان شمالي

بجنورد- خبرنگارقدس: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خراسان شمالی از خسارت 25 میلیارد و 970 
میلیون ریالی کرونا به صنایع دستی این استان خبر داد. حبیب 
یزدان پناه افزود: خراسان شمالی در حوزه تولیدات صنایع دستی 
دارای بیش از 15 هزار صنعتگر و تولیدکننده است که متأسفانه 
در شرایط بحرانی کنونی با حجم بزرگی از خسارت ها و زیان های 
اقتصادی روبه رو هستند.وی با تأکید بر تمدید و صدور مجوزهای 
صنایع دستی گفت: بر اســاس ضوابط اعالمی در صورت عدم 
مهار ویروس کرونا، مجوزهای سه گانه صنایع دستی به صورت 

غیرحضوری و خودکار تمدید و صادر خواهد شد.

 دستگیري چهار حفار غیرمجاز•
در رازوجرگالن

یــگان حفاظت میراث  فرمانده  بجنورد- خبرنگارقدس: 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی خراســان شمالی از 
دستگیری چهار حفار غیرمجاز در شهرستان رازوجرگالن خبر 
داد.سرهنگ قنبرزاده گفت: برابر گزارش های واصله در روستای 
اشرف دره از توابع شهرستان رازوجرگالن با همکاری گروهان 
مرزی غالمان، نیروهای یگان حفاظت شهرستان در عملیاتی 
مشترک، چهار نفر را در این ارتباط  شناسایی و دستگیر کردند.

 عده ای از مرغداران 
فعالیت در این حرفه 

را متوقف کردند و 
عده ای نیز تولید خود 
را به حداقل رساندند 

و خالصه اینکه هم 
مصرف کننده از قیمت 
مرغ گالیه دارد و هم 

تولیدکننده نسبت به آن 
معترض است
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جوانی  ایزدپناه،  محمدعلی  سرور هادیان : 
28 ساله یکی از بچه های شهرمان است که 
امروز جزو برترین های کارآفرینی و مخترعان 
جــوان و دارای جایــگاه ویژه ای اســت که 
تفاوتش را می توان در تالش بســیار، همت 
بلند و توکلش به خدا دانســت. او در شروع 
گفت وگو با قدس می گوید: من در یک فضای 
خانوادگی کارمندی بزرگ شــدم اگرچه دلم 
می خواست وارد رشته های هنرستانی بشوم، 
اما والدینم دوست داشــتند در دبیرستان و 
رشــته ریاضی و فیزیــک درس بخوانم. در 
مقطع کارشناسی به خواسته آن ها مهندسی 
عمــران را خواندم و در حــال گذراندن دوره 
ارشــد در رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه 
فردوســی هســتم که ورودم بــه این فضا و 
تلفیق داشته های تجربی درباره گل و گیاه و 
فضای دانشگاهی، شرایط جدیدتری را برایم 
به ارمغان آورد. محمدعلی در ادامه می افزاید: 
دبیرستانی بودم که وارد فضای مسجد شدم و 
فعالیت های زیادی را در آن دوره انجام دادم 
که بارها و بارها مــورد قدردانی قرار گرفتم. 
بیشتر از 180 جوان را نیز توانستم در مسجد 
دور هم  بیاورم. همیشــه ذهــن من با یک 
موضوع مواجه بود که آوردن بچه ها و جوان ها 
به مسجد کار سختی نیست، وقتی آن ها وارد 
فضای تحصیل در مقاطع باالتر و ورود به بازار 
شدند، نگه داشتن آن ها در همان حال و هوای 
مسجد مهم است. به اعتقاد من باید مسجد 
بتواند در بحث اقتصادی هم اثر مؤثری داشته 
باشد. از ورودش به دنیای گلخانه، گل و گلدان 

و ایده های بسیارش که می پرسم، می گوید: از 
یک گلخانه کوچک 50 متری کنار حیاط خانه 
پدری با طبقاتی که تا زیر ســقف می رفت و 
همه جا پــر از گلدان ها و تُنگ های کوچک و 
بزرگ تراریوم ها و کاکتوس ها بود، کارم شروع 
شد.او ادامه می دهد: در همان گلخانه کوچک با 
نوآوری و تنوع، توانستم برای تعداد زیادی که 
گاه به 50 نفر هم می رسیدند، در تمامی ایام 
سال اشتغال ایجاد کنم. نوروز و ایام دیگر مثل 
ماه مبارک رمضان و... در نمایشگاه های پاییزه 
و بهاره و به قولی فصلی مشغول کار می شدند.

از ایده تا اجراس
وی که با کار در گلخانه کوچکش توانســت 
ارزش افزوده داشــته باشــد و کار متفاوتی را 
در بازار عرضه کند، در حال حاضر مســئول 
پژوهشــی واحد ویــژه باغبانی دانشــکده 
کشــاورزی دانشگاه فردوســی است و بیان 
می کند: از بچگی به گل و گیاه عالقه مند بودم 
و با جوانان خوبی در مســجد محله مان آشنا 
شــدم، بنابراین برای راه اندازی کسب وکار در 

قالب یک گروه مشغول به کار شدیم. 

کارآفرینی از مسجدس
او که چند سالی است با برند باران مشغول به کار 
است، دراین باره می گوید: من هشت سال سابقه 
فعالیت با 6 ســاعت حضور در مسجد را داشتم 
وخیلی از بچه های مجموعه مســجد کارآفرین 
شدند، هر کدام دارای شغلی هستند که تعدادی 
از افــراد دیگر هم  با آن هــا همکاری می کنند.

ثبت اختراعات س
وی در ادامــه درباره ثبــت اختراعات، اظهار 
می کند: در حال حاضر سه ثبت اختراع دارم و 
پنج اختراع دیگر هم در مراحل انجام ثبت است. 
موضوع ثبت اختراع کار پیچیده ای نیســت.

جایگزین هایی برای کوکوپیتس
 این جوان کارآفرین خاطرنشــان  می کند: به 
اعتقاد من در شــرایط اقتصــادی فعلی باید 
قیمت تمام شده مناســب باشد تا همچنان 
بتوان فعالیت ها را به بهترین شــکل ممکن 
ادامه داد. برای مثال از پسماند هایی به جای 
کوکوپیت استفاده می کنیم که رایگان است 
و آن را جایگزین یــک مورد با ارزش کردیم 
و در این خصوص آزمایش ها و مقاله هایی را 
انجام دادیم که نشان می دهد تأثیر این ماده از 
کوکوپیت بهتر است و به زودی از آن رونمایی 
خواهیم کرد. یا در مواردی کودهای ارگانیک 
جایگزیــن کودهای خارجی بــا قیمت های 
باالســت که این سبب شــده قیمت های ما 
پایین بیاید و بتوانیم در شرایط فعلی به خوبی 

در بحث اقتصادی کار را همچنان ادامه دهیم.

موفقیت ها و آغاز گام های جدی ترس
وی درباره موفقیت هایش نیز می گوید: نفر اول 
استارت آپ 2017 شــدم که 280 نفر در آن 
شرکت داشتند. در این مسابقات که چند روز 
به طول انجامید و استادان و دارندگان دکترای 
بین المللی هم حضور داشتند، توانستم مقام 
نخست را کسب کنم که همزمان با ورود من در 
مقطع ارشد بود و انگیزه جدی تری برایم ایجاد 
شد. درحال حاضر با واحد ویژه باغبانی دانشگاه 
فردوســی همکاری می کنم که با بسیاری از 
دانشجویان این مجموعه مشغول پژوهش و 
بحث کارآفرینی به آن ها هستم.وی خاطرنشان 
می کنــد: یکی از این ثبت اختراع های من در 
این مقطع، شــیر آب هوشــمند است که در 
حال ثبت یک شرکت دانش بنیان نیز هستم. 
تأکید می کنم ثبت اختراع کار دشواری نیست، 
برای مثال در جلسات مختلف با دانش آموزان 
مدارس در مقاطع دبیرستان و راهنمایی، 17 

ثبت اختراع برایشان انجام دادیم.

مخترع جوان مشهدی در گفت وگو با قدس:

کارآفرینی را از مسجد آغاز کردم

گپگپ

حسین پورحسین: معــاون وزیر و رئیس 
ســازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 
گفت: امــام راحل درباره معلــم فرموده اند: 
»معلمی شــغل انبیاست« و کسی که لباس 
معلمی بر تن می کند برای این رسالت بزرگ 
قدم در راه می گذارد.سیدجواد حسینی که به 
مناسبت هفته معلم به صورت ویدئوکنفرانس 
در جلســه تجلیــل از 320 معلــم نمونه و 
شــورای ادارات آموزش و پرورش استثنایی 
سراسر کشور سخن می گفت، افزود: آموزش 
و پرورش اســتثنایی کشور قدردان زحمات 
شماست.وی با بیان اینکه آموزش و پرورش 

استثنایی به دنبال استانداردسازی مدارس و 
هنرستان ها با نگاه تخصصی است، یادآور شد: 
210 مدرسه از نظر فضا و تجهیزات شناسایی 
شده و 75هزار وســایل آموزشی و پرورشی 
اســتاندارد در اختیار این مدارس قرار دارد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان 
رضوی نیز در حاشیه این جلسه در گفت وگو 
با قدس گفت: طراحی سامانه آموزشی »شاد« 
به  گونه ای نیست که دانش آموزان استثنایی 
بتوانند در ســطح گســترده از آن بهره مند 
شوند. این سامانه آمادگی الزم برای بارگذاری 
فایل های تصویری برای دانش آموزان ناشنوا 

یا فایل های پرحجم صوتی برای دانش آموزان 
نابینا را ندارد در عین حال تاکنون یک هزار 
و 459 کانال ارتباطــی در فضای مجازی با 
بیش از 5هزار و 331 ســاعت آموزشی برای 
تمام هفت گروه دانش آموزان اســتثنایی و 
دانش آموزان تلفیقی در سراسر استان فراهم 
شده اســت و حدود 70 درصد دانش آموزان 
توانسته اند از آموزش مجازی استفاده کنند.

مهدی قاسمی پور به گروه های ویژه معلولیت 
اشاره کرد و افزود: درس پذیری دانش آموزان 
طیف اوتیسم، ناشنوا، کم توان ذهنی و سندرم 
داون از راه دور بســیار مشکل است و برپایی 

کالس های درس به آنان و فهم بهتر مطالب 
کمک زیــادی می کرد که با وضعیت کنونی 

امکان آن نیست.
وی یادآور شد: 777 نفر از آموزگاران، دبیران، 
هنرآموزان و مربیان توانبخشی و مشاوره در 
سطح آموزشگاه ها به عنوان نمونه شناخته 
شــده اند که از ایــن تعــداد 39 نفر نمونه 
منطقه ای، 3 نفر نمونه استانی، 2 نفر نمونه 
سرآمد استانی و 47 نفر هم از منتخبان اداره 
آموزش  و پرورش اســتثنایی هستند که در 
این فضای کرونایی در امور آموزش مجازی 

فعال بوده اند.

در جلسه ویدئوکنفرانسی صورت گرفت

تجلیل معاون وزیر از 777 آموزگار و مربی توانبخشی و مشاوره خراسان رضوی

جلسهجلسه



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضوی:

احتمالبازگشاییمدارس•
درشهرهایوضعیتسفید

ایرنا:مدیــرکل آموزش  و 
خراســان رضوی  پرورش 
کالس  برپایــی  گفــت: 
 ۲۷ روز  از  حضــوری 
اردیبهشت  ماه جاری برای 
دانش آمــوزان در مدارس 
شهرهایی که وضعیتشان 

از سوی ستاد ملی مبارزه و مدیریت بیماری کرونا »سفید« اعالم 
شده در این استان میسر است. 

ســتاد پیشــگیری از کرونا در خراســان رضوی وضعیت چهار 
شهرستان این استان شامل درگز ، کوهسرخ و شهرهای جوین و 
جغتای را  از نظر ابتالی ساکنان منطقه به بیماری کرونا »سفید« 

اعالم کرد.
قاسمعلی خدابنده با توجه به این خبر گفت: پیشنهاد بازگشایی 
کالس های درس در مدارس این شهرها از سوی وزارت آموزش  
و پرورش به ستاد ملی مبارزه و مدیریت بیماری کرونا ارائه شده 
که البته تصمیم گیری در این زمینه قطعاً و صرفاً با آن ستاد ملی 

و در نظر گرفتن شرایط سالمتی است.
وی ادامه داد: اداره کل آموزش  و پرورش خراســان رضوی به هر 
حال آمادگی کامل برای بازگشــایی کالس هــای حضوری در 
مدارس شهرهای وضعیت ســفید با رعایت کامل پروتکل ها و 

موازین بهداشتی و سالمتی را دارد. 
وی در ادامه به تعیین تکلیف شهریه سرویس خودروهای مدارس 
نیز اشــاره و بیان کرد: مصوب شد که حق سرویس شرکت ها و 
رانندگان سرویس خودرویی دانش آموزان خراسان رضوی مربوط 

به اسفند ماه گذشته، توسط مدارس پرداخت شود.
خدابنــده افزود: همچنین مقرر شــد به میــزان ارائه خدمات 
سرویس های خودرویی مدارس در ماه های فروردین، اردیبهشت 
و خرداد امسال، هزینه مربوط پرداخت شود. بر این  اساس اولیای 
دانش آموزان عجله ای نداشته باشــند، زیرا ممکن است برخی 

مدارس خراسان رضوی از ۲۷ اردیبهشت بازگشایی شوند.
وی ادامــه داد: اگر وجه ســرویس خودرویــی دانش آموزان به 
خانواده ها بازگردد در حالی که مدارس بازگشــایی شوند، قطعاً 
دانش آموزان با مشکل ســرویس مواجه خواهند شد، بنابراین 

خانواده ها اجازه دهند سال تحصیلی به پایان برسد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی گفــت: رانندگان 
ســرویس مدارس نیز برای دریافت حق الزحمه خود به مدارس 
مراجعه نکنند، زیرا مدیران مدارس با شرکت ها قرارداد دارند و 

رانندگان هم باید به شرکت مربوط مراجعه کنند. 

یکمقاممسئولدرمحیطزیستخبرداد
جریمه100ساعته•

عاقبتزندهگیریجوجهعقاب
خبرنگاران: باشــگاه
رئیس اداره محیط زیست 
گفــت:  تربت حیدریــه 
شــخصی کــه اقــدام به 
جوجه عقاب ها  زنده گیری 
کرده بود، به ۱۰۰ســاعت 
کار در محیــط زیســت 

محکوم شد. داوود نورمحمدی گفت: این شخص که به صورت 
غیر مجاز اقدام به زنده گیری دو عدد جوجه عقاب کرده و از یکی 
از شهر های جنوبی در حال انتقال به مشهد بود، توسط نیرو های 
انتظامی ایســت و بازرسی شهید شیردل کامه متوقف و پس از 

هماهنگی با مقام قضایی روانه بازداشتگاه شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه متخلف از ساکنان یکی از شهر های 
خراسان جنوبی بود سریعاً پرونده تشکیل و تحویل دادگستری 
شد که با رأی درخور تقدیر قاضی پرونده، متخلف به ۱۰۰ ساعت 
خدمت رایگان از طریق بهسازی و انجام تعمیرات وسایل نقلیه 

متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست محکوم شد.
نورمحمدی بیــان کرد:صدور این گونه احــکام عالوه بر اینکه 
موجب تنبیه متهم می شود، کمک شایانی به تنویر افکار عمومی 

و جلوگیری از تخلفات زیست محیطی می کند.

نوزادعجولدرآمبوالنسبهدنیاآمد•
قدس:مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان، از تولد یک نوزاد 

عجول در آمبوالنس اورژانس ۱۱۵ این شهرستان خبر داد.
دکتــر محمدعلی پاینده اظهار کــرد: در تماس تلفنی با مرکز 
ارتباطات اورژانس ۱۱۵ مبنی بر آغــاز  درد زایمان مادر باردار 
در روستای احمدآباد خزایی از توابع شهرستان فریمان، بالفاصله 

نیروهای پایگاه جاده ای نوروزآباد به محل اعزام شدند.
وی افزود: پس از رســیدن همکاران اورژانس ۱۱۵ به روستا 
و انتقــال بیمار به آمبوالنس به دلیل شــروع روند زایمان، 
اقدام های اولیه جهت تســهیل زایمان بــرای مادر باردار در 

آمبوالنس انجام شد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان خاطرنشان کرد:خوشبختانه 
نوزاد دختر با کمک سپیدپوشــان اورژانــس ۱۱۵ آقایان بهروز 
واحدی و محمد اصغریان حدود ســاعت ۲3:3۰ در آمبوالنس 
متولد شــد و مادر به همــراه نوزاد با حــال عمومی خوب به 

بیمارستان حضرت زهرا)س( فریمان منتقل شدند.

برخوردمرگبارسمندباپیکان•
11کشتهومجروحبرجایگذاشت

خبرنگار بجنــورد-
فرمانده انتظامی  قدس:
خراسان شمالی از برخورد 
با  یک دســتگاه سمند 
پیکان ســواری در محور 
»قهرمان آباد«  روســتای 
اسفراین با چهار کشته و 

هفت مجروح خبر داد. 
سردار علیرضا مظاهری با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی 
اعالم خبر وقوع تصادف بین یک دستگاه سمند و یک دستگاه 
خودرو پیکان ســواری در محور روستایی»قهرمان آباد« واقع در 
بخش بام و صفی آباد، بالفاصله کارشناســان پلیس راه به همراه 

گشت انتظامی و عوامل امدادی به محل موردنظر اعزام شدند.
وی با اشــاره به اینکه در این حادثه مرگبار متأسفانه چهار نفر 
کشته شدند، افزود: هفت نفر دیگر نیز مجروح که توسط عوامل 

امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
این مقام ارشد انتظامی در استان با بیان اینکه علت این حادثه 
ایجاد شرایط مخاطره آمیز و انحراف به چپ از سوی سواری سمند 
اســت، تصریح کرد: رانندگان عزیز با رعایت قوانین و مقررات 
راهنمایی و رانندگی از بروز حوادث تلخ و دردناک پیشگیری کنند.

توسطمرزبانانخراسانرضویصورتگرفت
دستگیریدوقاچاقچی•

وکشفمحمولهموادمخدر
خطقرمز:فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از کشف بیش 
از ۲۰9کیلوگرم موادمخدر خبر داد. ســردار ماشااهلل جان نثار، 
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی در تشریح این خبر گفت: 
هوشیاری مرزبانان استان خراسان رضوی برای جلوگیری از ورود 
قاچاقچیان موادمخدر به داخل کشور با ایجاد گشت  و کمین های 
مســتمر موجب شد در چندین عملیات ۲۰9کیلو و 8۰۷ گرم 
موادمخدر از نوع تریاک، هروئین فشــرده و شیشه کشف شود. 
الزم به ذکر است، در این رابطه یک  دستگاه موتورسیکلت توقیف 

و دو قاچاقچی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

بادستگیرییکدزدمشخصشد
اوراقکردنخودروپسازسرقت•

خطقرمز:رئیس پلیس 
آگاهي اســتان گفت: با 
پلیس  کارآگاهان  تالش 
آگاهي، متهمی که پس 
از ســرقت چهار دستگاه 
خــودرو اقدام بــه اوراق 
کردن آن ها کــرده بود، 
شناسایي و دستگیر شد.  سرهنگ جواد شفیع زاده  در تشریح این 
خبر گفت: در پي اعالم خبری مبني بر دپوي تعداد قابل توجهی 
لوازم و قطعات استوک خودرو در انباري واقع در یکی از مناطق 
حاشیه ای شهر مشهد، پیگیری موضوع در دستور کار تیمی از 

کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.
وي افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با اشراف 
اطالعاتی انبار موردنظر را شناسایی و یک متهم سابقه دار را در 
این زمینه دستگیر کردند و پس از هماهنگي با مقام قضایي در 
بازرســي از این مکان مقادیر قابل توجهی قطعات خودرو شامل 
سپر، گلگیر، سقف، صندلي، موتور و گیربکس که شماره موتور و 

اطاق خودروها محو شده بود را کشف کردند.
این مقام انتظامی با اشــاره به توقیف یک دستگاه خودرو زانتیا 
سرقتی نیز از سوی متهم، بیان کرد:  متهم در بازجویي هاي به 
عمل آمده و در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به سرقت یک 
دســتگاه خودرو زانتیا، دو دستگاه خودرو ال نود و یک دستگاه 

خودرو سمند اعتراف کرد.
رئیس پلیس آگاهي استان خراسان رضوي در خاتمه با بیان اینکه 
متهم پس از تشــکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل 
قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، خاطرنشان کرد: تحقیقات 
برای شناسایی همدستان احتمالی و کشف سرقت های مشابه 

ادامه دارد.

عاملسرقتتراکتوربهخطپایانرسید•
خطقرمز:فرمانده انتظامي 
از دستگیري متهم  مشهد 
پرونده سرقت یک دستگاه 

تراکتور خبر داد. 
صارمي  عباس  ســرهنگ 
 ساداتي در تشریح این خبر 
گفت: در پي گزارش سرقت 
یک دستگاه تراکتور از حوالي شهرستان فریمان به فوریت هاي 
پلیسي ۱۱۰، تحقیقات پلیسي آغاز شد و تیم تجسس کالنتري 
خلق آباد با توجه به ثبت سابقه این سرقت در مرکز فرماندهي و 
کنترل پلیس، رد تراکتور مذکور را در یکي از روستاهاي مشهد 

پیدا کردند. 
وي افزود: مأموران کالنتري خلق آباد وارد عمل شدند و متهم که 

از روي پشت بام خانه اي قصد فرار داشت به دام افتاد. 
فرمانده انتظامي مشــهد گفت: متهم 4۰ ساله که به موادمخدر 
اعتیاد دارد و پنج فقره سابقه کیفري در کارنامه او ثبت شده، در 
اعترافات اولیه اظهار کرد تراکتور را سرقت کرده و قصد فروش 

آن را داشته است. 
وي گفت: تمامي وسایل نقلیه، وســایل حمل و نقل و باربري 
باید به تجهیزات پیشگیري از ســرقت مجهز شوند تا فرصت 

سوءاستفاده براي سارقان فراهم نشود.

کشفمحمولهقاچاقازیکاتوبوس•
نیشابور-سیدباقرمیرعلمدار:فرمانده انتظامی شهرستان 
نیشابور از کشف یک محموله کولر گازی و ماشین ظرفشویی 

قاچاق از یک اتوبوس در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ حسین دهقانپور در تشــریح این خبر اظهار کرد: در 
پی دریافت خبری مبنی بر تردد یک دســتگاه اتوبوس حامل 
ماشین ظرفشویی و کولرگازی قاچاق در محور نیشابور به مشهد، 
پیگیری موضوع در دستور کار مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز پلیس آگاهی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور با بیان اینکه کارآگاهان پلیس 
پس از شناسایی اتوبوس موردنظر و اطمینان از صحت موضوع با 
هماهنگی مقام قضایی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از 
آن سه دستگاه کولرگازی و سه دستگاه ماشین ظرفشویی قاچاق 
کشــف کردند، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را 

یک میلیارد ریال برآورد کردند.

عقیلرحمانی:سیدهادی شریعت یار، معاون 
دادستان مرکز اســتان خراسان رضوی گفت: 
بنده به شــخصه برای بیش از 6هــزار راننده 
متخلف که خودرو آن ها توقیف شده بود کالس 
توجیهی برگزار کردم که رفتار پیش و پس از  
حضور این افراد در کالس ها قابل مقایسه نبود و 

نتایج بسیار عالی در پی  داشت.

 تغییر رفتار رانندگان پرخطر س
پس از جلسات توجیهی

مشهد  دادستان  معاون 
در حوزه پیشــگیری از 
وقــوع جرم دادســرای 
تشریح  در  استان  مرکز 
وجود  مختلف  زوایــای 
برخی ناهنجاری ها در حــوزه رانندگی عنوان 
کرد: بنده برای بیــش از 6هزار نفر که خودرو 
آن ها در محورهای مواصالتی درون شــهری و 
برون شهری منتهی به شهر مشهدمقدس بنا 
به دالیل ارتکاب تخلفات رانندگی حادثه ســاز 
توسط عوامل راهور اعمال قانون شده بود، کالس 
توجیهی برگزار کردم و به عینه  مشاهده کردم 
که برخی افراد پیش از شروع جلسات توجیهی 
گالیه هــای خود را با انواع رفتارها به این اقدام 
نشــان می دادند، اما نکته جالب آنجاست که 
همین عزیزان پس از اتمام جلسات مذکور در 
چرخشی نمایان تغییر رفتار داده و نه تنها اشتباه 
خطرآفریــن خــود را می پذیرفتند بلکه برای 
جبران آن، اقدام های جالبی را هم پیشــنهاد 

می کردند.
رئیــس کارگــروه پیشــگیری از تصادفــات 
خراسان رضوی ادامه داد: متأسفانه سال هاست 
که وقتی خبــر فوت یک فــرد را در تصادف 
می شــنویم  برون شــهری  و  درون شــهری 
واکنش های عادی از ما ســر می زند و این در 
حالی است که در قرآن کریم و در سوره مائده 
خداوند می فرماید: »هر کس نفســی را بدون 
حق و یا اینکه فســاد و فتنه ای در زمین کرده 

باشد، بکشد مثل آن باشد که 
همه مردم را کشــته است«، 
پس نباید از کنار این ماجرا 
به راحتی عبــور کرد و آن را 

ساده گرفت.

 فوت یک فرد س
و از بین رفتن سرمایه ها

این مقام قضایی تصریح کرد: 
پرداخت دیه و خسارت جانی 
هیــچ  وقت جــای عزیز از 
دست رفته خانواده حادثه دیده 
را نخواهد گرفت، چرا که این 
پول روزی تمام خواهد شد، 

ولی هیچ وقت نان آور خانواده و ... زنده نخواهد 
شد و خانواده متوفی با گرفتاری های زیادی در 

آینده ای نزدیک روبه رو خواهد شد.
معاون دادستان مشهد از زاویه ای دیگر هم به 
ماجرا نگاه و در این زمینه بیان کرد: بارها و در 
مقاطع مختلف عنوان کرده ام که چه می دانیم 
به واســطه بی احتیاطی صورت گرفته در یک 
حادثه رانندگی منجر به مرگ، فرد فوت شده 

چه سمت و نقش سازنده ای 
در آبادانی کشور داشته است. 
پــس در ایــن بی احتیاطی 
نه تنها یک  صورت گرفتــه 
سرپرست خانواده و... از بین 
می رود، بلکه یک چرخ دنده 
تولید و پیشرفت کشور هم 
حذف و این مقوله می تواند 
آســیب های خود را در پی 

داشته باشد.
قاضی سیدهادی شریعت یار 
بیان کــرد: در وقوع برخی 
جرایــم مانند ســرقت، اگر 
دزدی به مال انســان بزند و 
زیان دیده هیچ وقت به مالش نرسد، جای جبران 
برای او باقی اســت، چرا که سالمت او از میان 
برداشته نشده، اما در وقوع تصادفات این گونه 
نیســت و جان گرفته شده یک نفر به واسطه  
بی احتیاطی یک راننده، دیگر برنخواهد گشت 

و جای جبران ندارد.
طبق آمارهای اعالم شــده وقــوع تصادفات و 
فراوانی آن در کشور در رده پنجم قرار دارد، اما 

به اعتقاد بنده با توجه به موارد ذکر شده، رده 
اول تصادفات است.

  آن قدر که از کرونا ترسیدیم س
از تصادفات نترسیدیم

رئیــس کارگــروه پیشــگیری از تصادفــات 
خراسان رضوی گفت : هر نیم ساعت یک کشته 
تصادفات در سطح کشــور ثبت می شود و این 
موضوع کمی عادی شده و آن قدر از کرونا ترسیده  
و مراقبت های خود را چند برابر کرده ایم، متأسفانه 

به این موضوع مهم توجهی نداریم.
چرا ما برای پیشــگیری از ابتال به بیماری کرونا 
ماسک می زنیم و دستکش استفاده می کنیم، اما 
بارها هشدار جدی داده ایم والدینی که نوزاد و یا 
کودکی در خودرو دارند از صندلی کودک استفاده 
کنند، اما هنوز به آن نقطه مطلوب نرسیده ایم و 
شاهد آن هستیم که در برخی حوادث رانندگی 
کودکی از پنجره خودرو  به بیرون پرت می شود و 
یا به خاطر آنکه او توان کنترل خود را ندارد بر اثر 
برخورد با صندلی خودرو و... جان خود را از دست 

می دهد و یا آسیب های شدید می بیند؟
معاون دادســتان مشــهد اظهار کــرد: وقتی با 
فرهنگ سازی توانســتیم به نقطه ای برسیم که 
کمربند ایمنی بستن مساوی با نجات جان راننده 
و دیگر سرنشینان خودرو  است، باید دیگر زوایای 

کار را هم به همین صورت پیش ببریم.
تا امروز به شــخصه بیش از ۱۰هــزار پرونده 
تصادفــات را رســیدگی کرده و یــا در روند 
رســیدگی آن ها حضور داشــته ام. در گذشته 
بولوار وکیل آباد محلی بود برای جوالن برخی 
رانندگان پرخطر که خوشبختانه از زمان اجرای 
طرح های نظارتی و کنترلی در این مسیر، دیگر 
به ندرت شاهد این موارد خطرآفرین هستیم. 
این نتیجه خوب نه تنها در این مسیر بلکه در 
دیگر محورهای مواصالتی استان هم به چشم 
می خورد و ما به دنبال آن هستیم تا با اجرای 
روش های فرهنگساز به نقطه ای برسیم که دیگر 

شاهد این گونه تصادفات نباشیم.

معاوندادستانمشهددرگفتوگوباقدسعنوانکرد

کرونا ترسناک تر است یا تصادفات مرگبار؟!

وقتی با فرهنگ سازی 
توانستیم به نقطه ای 

برسیم که کمربند 
ایمنی بستن مساوی با 
نجات جان  سرنشینان 

خودرو  است، باید 
دیگر زوایای کار را 
هم به همین صورت 

پیش ببریم

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
دمایهوایخراسانافزایشمییابد•

قدس:براساس تحلیل نقشه های آینده  نگری و تصاویر ماهواره از 
امروز تا چهارشنبه جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم خواهد شد. 
از چهارشنبه بعدازظهر عالوه بر افزایش سرعت وزش باد به تدریج 
بر شدت ناپایداری های جوی افزوده شده و به خصوص پنجشنبه 
در مناطق کوهستانی شمال استان رشد ابرهای همرفتی و رگبار 
پراکنده باران و رعدوبرق را شاهد خواهیم بود. از لحاظ دمایی نیز 
روند افزایش دمایی هوا از امروز آغاز و تا پنجشنبه بعدازظهر ادامه 
خواهد داشت. بر این اساس هوای امروز مشهد  صاف تا قسمتی 

ابری از بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد رخ خواهد داد.
حداقل و حداکثر دمای امروز مشهد هم به ترتیب ۱3 و ۲6 درجه 
ســانتیگراد خواهد بود. در ۲4 ساعت گذشته قوچان با کمینه 
دمای 6 درجه سلسیوس خنک ترین و سرخس با بیشینه دمای 
34 درجه سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی 
بوده اند. در این مدت کمینه و بیشینه دمای شهر مشهدمقدس به 
ترتیب ۱۰ و ۲4 درجه سلسیوس بوده است. همچنین بیشترین 
میزان بارش از سبزوار ۲/۱۲ میلیمتر و بیشترین سرعت وزش 
باد از سرخس، جغتای و تایباد با سرعت ۷9 کیلومتر بر ساعت 

گزارش شده است.
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در درازمدت موجب صرفه جویی می شودس
پرچم های مناسبتی و ملی نصب شده در 
معابر خیلــی زود به زود پاره و رنگ و رو 
رفته می شوند، اگر برای تهیه این پرچم ها 
از پارچه نانو استفاده شود دیرتر کثیف و 
پاره می شــوند و استفاده از رنگ نانو مانع 
رنگ پریدگی اش می شــود. این کار کمی 
هزینه ها را افزایــش می دهد، اما در دراز 

مدت موجب صرفه جویی در این اقالم می شود. 615۸...۹36

ما روی قول شما حساب کردیمس
مسئوالن شرکت خودرو سایپا چرا به فکر ما طبقه ضعیف نیستید؟ هرچه داشتم فروختم خودرو 
نام نویسی کردم، قرار بوده فروردین برویم تکمیل وجه، حاال هر چه زنگ می زنم می گویند معلوم 

نیست! ما روی قول شما عزیزان حساب کردیم. ۴۸53...۹15

این همه تبلیغ و دستور اما دریغ از توجه مسئوالنس
فرزند من وام ازدواج گرفته ضامن هم بنده که 
بازنشسته هستم می باشم . در تاریخ 98/۱/۲۷ 
از حساب ضامن بخشی از وام کسر شده و به 
دنبال آن به دلیل کسر موجودی چک بعدی 
پاس  نشد و از حسابم برگشت و تاکنون ۲۰ 
هزار تومان هزینه بابت رفع سوءاثر کردم، واقعاً 
جای تعجب است این همه تبلیغ و دستور، اما 

دریغ از توجه مسئوالن . بانک اقدام کننده شعبه فرودگاه بانک صادرات . 26۸3...۹15

اتوبوسرانی به فکر ما باشدس
از شورای شهر مشهد تقاضا می شود ساعات اتوبوسرانی تا ساعت ۲۰شب اضافه شود. ما منشی 
مطب دکتر در احمدآباد هســتیم چقدر حقوق می گیریم که باید نصف حقوق را بابت کرایه 

بدهیم؛ لطفاً به فکر ما باشید. 705۸...۹15

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

 قدس:اعضای شــورای شهر مشهد در نود و یکمین جلسه 
علنی بــا افزایش ســرویس دهی ناوگان اتوبوســرانی در این 

کالنشهر، از لحاظ مدت زمان و تعداد خطوط موافقت کردند. 
براســاس الیحــه دوفوریتی شــهرداری مبنی بــر افزایش 
ســرویس دهی حمــل و نقل عمومی بررســی و بــا افزایش 
سرویس دهی این ناوگان موافقت شد، اما قطار شهری مشهد 

همچنان تعطیل ماند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر مشهد در 
این خصوص گفت: طبق این مصوبه، شهرداری مکلف است به 
منظور جلوگیری از شیوع حداکثری ویروس کرونا و ضرورت 
سرویس دهی به صاحبان مشاغل و اصنافی که حضور آنان در 
محل کسب  وکار اجتناب ناپذیر است، از شانزدهم اردیبهشت ماه 
کنونی تا نیمه خرداد ماه آینده نسبت به سرویس دهی خطوط 

اتوبوس و مینی بوس اقدام کند.
مجتبی بهاروند افزود: از این رو تعداد خطوط به 4۷ خط روزانه 

و ۱8 خط حومه افزایش یافت.
 وی ادامه داد: همچنین سرویس دهی این ناوگان نیز از ساعت

 6 صبح تا ۱9 به صورت پیوسته انجام خواهد شد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر مشهد گفت: 
طبق این مصوبه ممنوعیت سرویس دهی خطوط قطار شهری 
مشهد با توجه به ریسک باالی انتشار ویروس کرونا تا تعطیالت 

عید سعید فطر تمدید شد.
بهاروند افزود: تصمیم گیری در خصوص کاهش یا تغییر خطوط، 
سرویس دهی در روزهای تعطیل و ساعات فعالیت ناوگان در این 

مدت بر عهده شهردار است.
معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شــهرداری مشهد هم در 
این خصوص گفت: بر این اساس از امروز خط ۱3 از پایانه الهیه 
تــا پایانه وکیل آباد، خط ۱۷ از پایانه الهیه تا پایانه آزادی، خط 
۱8/۱ از پایانه الهیه تا پایانه آزادی، خط ۲4 از پایانه شــهدا تا 
ایثارگران، خط ۲6 از پایانه فلسطین تا پایانه معراج، خط ۲8 از 
پایانه شهدا تا پایانه گردشگری، خط 46 از پایانه شهید گمنام 
تا پایانه طبرسی، خط۵8  از پایانه مصلی تا مهرآباد، خط 6۲ از 
پایانه باب الجواد)ع( تا پایانه آزادی، خط 8۰ از پایانه گردشگری 
تا پایانه ذکریا، خــط 8۲ از پایانه باب الجواد)ع( تا پایانه ذکریا، 
خــط 8۵ از پایانه امام رضا)ع( تا پایانه معراج، خط 94 از پایانه 

آزادی تا انتهای صیادشیرازی، خط9۵ از پایانه فلسطین تا پایانه 
سرافرازان و خط 99 از پایانه خواجه ربیع تا پایانه وکیل آباد فعال 

خواهند شد.
وی تصریح کرد: همچنین خط ۱۰34 از پایانه شارستان تا پایانه 
مهر مادر، خط ۱۰۵۱ از پایانه شارستان تا پایانه میامی، خط ۵۵ 
از پایانه مصلی تا کریم آباد، خط ۱۰93 از پایانه آزادی تا بولوار 
نماز و خط ۱۰98 از انتهای حجاب تا هاشمیه 9۱ به شهروندان 

خدمات رسانی خواهند کرد.

حمل و نقل رایگان برای معلوالنس
 همچنین براساس مصوبه ای دیگر،  شهرداری مکلف شد برای 
رفاه معلوالن و تســهیل در ارائه خدمات حمل و نقل عمومی 
درون شــهری اتوبوس و قطارشهری، برای هر فرد با معلولیت 
درجه شــدید و خیلی شدید، تعداد 6۰ سفر رایگان در هر ماه 

منظور کند.
سرویس مدارس گران شدس

رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی 
شهر مشــهد در خصوص نظریه کمیسیون مبنی بر محاسبه 
کرایه ســرویس مدارس برای ســال تحصیلــی آینده، گفت: 
امیدواریم امســال نرخ حق سرویس مدارس تیرماه به مدارس 
ابالغ شــود. بهاروند با بیان اینکه در سرجمع موضوع افزایش 
۲۱درصدی را در نظر گرفته ایم، افزود: این افزایش براساس نوع 

خودرو، مسافت، سن خودرو و... محاسبه می شود.
این دستور کار نیز با رأی مثبت اعضا تصویب شد.

رئیس شــورای اســالمی شهر مشــهدمقدس در این جلسه 
گفت: آغاز هفته کمک به محرومان و مســتضعفان و والدت 
امام حسن)ع(، فرصت مناسبی است که خیران و نیکوکاران به 
همین مناسبت که منتسب به خاندان اهل بیت)ع( است، همت 

ویژه تری برای دستگیری نیازمندان بگمارند. 
محمدرضا حیدری خاطرنشــان کرد: ماه مبارک رمضان، ماه 
رحمت و مهربانی، یکی از بهترین فرصت ها برای بازدید از این 
بنیادهای خیریه و تالش برای حل بخشی از مشکالت آنان است.

چرا طرح تفصیلی مشهد تصویب نمی شود؟ س
نایب رئیس شــورای اسالمی شهر مشــهد هم در نطق پیش 
از دستور با اشــاره به اینکه »تصمیم  گیری در خصوص طرح 
تفصیلی و جامع در مرکز کشــور انجام می شود«، گفت: هنوز 
طرح تفصیلی ما در مناطق شــهری تصویب نشده و با شورای 

اسالمی شهر مشهد همکاری الزم صورت نمی گیرد.
موحدی زاده با بیان اینکه »مبنای توســعه شهرها، طرح جامع و 
تفصیلی است«، گفت: اگر شهر بدون طرح جامع و تفصیلی اداره 
شود، رشد شــهر ناموزون می شود. ما در طول سه سال فعالیت 
خود در شورای اسالمی شهر مشهد به دلیل اینکه تصمیم گیری 
در خصوص طرح تفصیلی و جامع در مرکز کشور انجام می شود، 
موفق نشدیم  این طرح را به تصویب نهایی رسانده و اجرایی کنیم. 
هنوز هم طرح تفصیلی ما در مناطق شهری تصویب نشده است. 

شهردار دو تذکر گرفتس
در این جلسه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر دو 
تذکر به شهردار داد.  بتول گندمی گفت: طبق مصوبه حمایت 
از ورزش قهرمانی، شهرداری باید نسبت به درج این حمایت ها 
روی سامانه فاش اقدام می کرد اما با توجه به تأکید بر شفافیت، 
به شهردار در خصوص عملکرد در این خصوص تذکر می دهم.

وی ادامــه داد: همچنین برای پروژه بافت فرســوده آبکوه 
اوراق مشارکت منتشر شده اما عمده این اوراق در حساب 
اســت و از آنجا که مشارکت ســاکنان بافت ها اصلی ترین 
سیاست در نوسازی است در خصوص ارائه مشوق های الزم 
برای جلب مشــارکت مردم در نوســازی این بافت اقدامی 

صورت نگرفته  است.

درجلسهعلنیشورایاسالمیشهرمشهدتصویبشد

افزایش خطوط اتوبوسرانی و تمدید تعطیلی مترو

گزارش نشستگزارش نشست



خبرخبر خبرخبر

دستگاه قضا، کارگران هپکو اراک را •
تبرئه کرد

شورای  رئیس  مرکزی: 
کارگری شــرکت هپکو 
اراک گفــت: ۱۵ نفر از 
کارگران شــرکت هپکو 
دادگاه  بــه  کــه  اراک 
فراخوانده شــده بودند، 
در دادگاه کیفری تبرئه 

شدند.
رضا عبدلی عنوان کرد: مدیرعامل اسبق این واحد تولیدی به 
جرم ترغیــب کارگران به اعتصاب و اعتراض به تحمل ۶ ماه 

حبس محکوم شد.
وی ادامه داد: پرونده کارگران به اتهام  اخالل در نظم عمومی 
در دادگاه انقالب نیز در دست بررسی است که انتظار می رود 
دســتگاه قضایی در این مرحله نیز نسبت به تبرئه کارکنان 

هپکو اقدام نماید.

طاق بستان به روی گردشگران باز شد•
کرمانشاه: معاون میراث 
فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی 
کرمانشاه  گردشگری  و 
اعــالم کــرد: مجموعه 
تاریخی طاق بستان پس 
از بیــش از دو مــاه به 

منظور بازدید عموم بازگشایی شده است.
علیرضا برشــاهی اظهار کرد: مجموعه های تاریخی بیستون 
و معبد آناهیتا نیز پیش از این برای بازدید عموم بازگشــایی 

شده بود.
وی توضیح داد: تاکنون تنها مجوز بازگشــایی این سه مکان 
تاریخی در اســتان کرمانشاه صادر شــده و دیگر مکان های 

گردشگری استان روی گردشگران باز نیستند.

برای برچیده شدن کالس های سنگی •
تالش می کنیم

اســتاندار  خوزستان: 
خوزســتان گفــت: کار 
معلمان صرفاً یک شغل 
نیست، بلکه یک رسالت 
و کار عاشــقانه بوده و از 
عالقه و عشق وافر برای 
هدایت و تربیت انسان و 
ساختن جامعه برمی آید.

وی اظهار کرد: در سال گذشته بیش از  یک هزار و 300کالس 
درس ساختیم که در خوزستان بی سابقه است و این روند را 

باید همچنان ادامه دهیم.
شریعتی اظهار کرد: مدارس کانکسی را جمع آوری کردیم و 
ان شاءاهلل تا جای ممکن برای برچیده شدن کالس های سنگی 
تالش خواهیم کرد و شــرایط آموزشی مناسب تری را فراهم 
می آوریم تا معلمان با دغدغه کمتر و با روحیه و نشاط بیشتر 

به امر آموزش وپرورش همت گمارند.

 موکب ها برای اربعین •
ساماندهی می شوند

استاندار کرمان  کرمان: 
گفــت: در ایــام اربعین 
در  موکب هــا  امســال 
این اســتان ساماندهی 
هر  بایــد  و  می شــوند 
فعالیتــی کــه انجــام 
می شود در قالب موکب 

باشد و دیگر ایستگاه صلواتی نخواهیم داشت، زیرا مورد تأیید 
کمیته بهداشتی نیست.

محمدجواد فدایی اظهار کرد: به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
وضعیت سفرها قدری مبهم است، البته مراسم اربعین حسینی 
در مهرماه خواهد بود که امیدواریم تا آن زمان مشــکل کرونا 

حل و این مراسم باشکوه مانند سال های قبل برگزار شود.
وی افزود: در زمینه استقرار همکاران ستاد کاروان اربعین در 
مرز به عنوان یکی از استان های معین، پیگیری کردیم که در 
شلمچه مستقر شــویم، اما در سال گذشته به نتیجه نرسید 
و  امســال در حال حاضر موافقت شــده از چذابه به شلمچه 

منتقل شویم.

قم هنوز در شرایط  قرمز کرونایی است•
قم: استاندار قم با اشاره به تمهیدات الزم برای کنترل بیماری 

کرونا بیان کرد: قم در شرایط قرمز کرونایی است.
بهرام سرمست، استاندار قم پس از شرکت در ویدئوکنفرانس 
با حضور رئیس جمهور گفت: با تقســیم بندی ستاد مبارزه با 
کرونا براساس میزان تهدید ویروس کرونا در استان های کشور، 
استان قم براساس آمار تعداد بستری ها در بیمارستان همچنان 

در وضعیت قرمز قرار دارد.
وی گفــت: چگونگی گشــایش در امور آمــوزش و پرورش، 
بنگاه های زودبازده، وضعیت اجاره نامه های مستأجر و مؤجر، 
برگزاری مراسم شــب های قدر و بازگشایی مساجد و اماکن 

متبرکه در شهرستان های کم خطر مورد بررسی قرار گرفت.

 شهروندان کرمانشاه سال آینده •
سوار »قطار شهری« می شوند

معــاون  کرمانشــاه: 
حمل و نقــل و ترافیک 
کرمانشــاه  شــهرداری 
از افتتاح فــاز اول قطار 
شهری کرمانشاه در سال 
محسن  داد.  خبر  آینده 
حاشــیه  در  ارجمندی 

بازدید خبرنگاران از پروژه قطار شهری کرمانشاه، با اشاره به 
فازبنــدی این پروژه، گفت: این پروژه در مجموع به طول ۱3 
کیلومتر در محدوده میدان معلم تا میدان فردوسی است که 
به دو فاز تقسیم بندی شده است. ارجمندی تصریح کرد: برای 
تسریع در بهره برداری از پروژه، تمرکز بر اتمام فاز اول است تا 

مردم بتوانند هرچه سریع تر از آن استفاده کنند.

 افزایش آمار مبتالیان به کرونا •
در کهگیلویه نگران کننده است

فرمانــدار   : یاســوج 
کهگیلویه  شهرســتان 
گفــت: افزایــش روزانه 
آمار مبتالیان به ویروس 
این شهرستان  کرونا در 
نگران کننده و نیاز است 
مردم نســبت به رعایت 
طرح فاصله گــذاری اجتماعی همکاری کنند. علیرضا اتابک 
در جلسه شورای سالمت این شهرستان اظهار کرد: با توجه 
به افزایش ابتالی آمار به ویروس کرونا، اعمال محدویت های 
جدید برای کنترل خوشه های مثبت در اولویت است.وی بیان 
کرد: همزمان با اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند و بازگشایی 
صنوف یک فرد مبتــال موجب انتقال بیماری به ۲۷ نفر نیز 

شده است.

 مبارزه با ملخ صحرایی •
در سیستان و بلوچستان

سیستان وبلوچستان: رئیــس ســازمان جهاد کشاورزی 
سیستان و بلوچستان گفت: سطح مبارزه با ملخ صحرایی در 
این اســتان از پنجم آبان سال گذشــته تاکنون به ۶3هزار و 
۲۴۵ هکتار رســیده است. غالم حیدر زورقی گفت:  در هفت 
ماه گذشته مبارزه با ملخ صحرایی، بیشترین سطح مبارزه با 
ملخ صحرایی بالدار با 3۵ هزار و ۸۱3 هکتار بوده و ۲۷هزار و 

۴3۲ هکتار نیز باپوره ملخ مبارزه شیمیایی انجام شده است.
وی  ادامــه داد: شهرســتان های کنارک بــا ۱۱هزار هکتار، 
ایرانشــهر با ۱0 هزار هکتار، نیکشهر با ۸هزار و ۸۷0 هکتار 
و ســرباز با ۶هزار و ۶00هکتار بیشترین سطح مبارزه با ملخ 

صحرایی در سیستان و بلوچستان را تشکیل می دهند.

 بازگشت زندانی فراری از دیار باقی•
 در گنبد!

گلســتان: راز مــرگ 
جعلی متهم فراری که با 
قرار وثیقه، سه سال قبل 
گنبدکاووس  زنــدان  از 
آزاد شــده و به زندگی 
مخفیانه روی آورده بود، 

برمال شد.
فرمانده انتظامی گلستان گفت: مأموران در پی دریافت خبری 
مبنی بر زنده بودن زندانی فراری که ســه سال قبل براساس 
اعالم خانواده اش فوت کرده بود، پیگیری موضوع را آغاز کردند.

ســردار روح االمین قاســمی افزود: با اقدام های اطالعاتی و 
تحقیقات پلیسی ســرانجام مشخص شد این متهم در یکی 
از روســتاهای اطراف گنبدکاووس اقامت دارد. وی ادامه داد: 
مأمــوران با هماهنگی مقام قضایی این متهــم را با دارا بودن 
ســوابق متعدد ســرقت، آدم ربایی و ایجــاد مزاحمت برای 

شهروندان در مخفیگاهش دستگیر کردند.

بازگشایی مرزهای شوشمی و شیخ صله•
کرمانشاه: مدیرکل اقتصادی استانداری کرمانشاه از بازگشایی 
مرزهای شوشــمی و شیخ صله خبر داد.بهزاد باباخانی گفت: 
فعالیت مرزهای تجاری شوشــمی و شیخ صله که به دلیل  
شــیوع ویروس کرونا از طرف عراق بسته شده بود، با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشــتی از۱۴  اردیبهشــت به صورت 
رسمی مجدد آغاز شد. وی افزود: تجار و بازرگانان می توانند از 
طریق این دو مرز رسمی مبادالت تجاری خود را انجام دهند.

منطقه آزاد مازندران تصویب شد•
استاندار  ساری-مهر: 
تصویــب  از  مازنــدران 
اســتان  آزاد  منطقــه 
شــورای  مجلــس  در 
احمد  داد.  اسالمی خبر 
حســین زادگان با اشاره 
به تصویــب منطقه آزاد 
مازندران در مجلس شورای اسالمی گفت: فعالیت منطقه آزاد، 
گامی بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری استان محسوب 
می شود. وی جذب ســرمایه های خارجی، ایجاد فرصت های 
شغلی جدید و کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات را از جمله 
دستاوردهای مهم این اتفاق بزرگ دانست و اظهار کرد: بی شک 
منطقه آزاد مازنــدران، مبدأ تحولی بزرگ و تعیین کننده در 

اقتصاد و آینده مازندران خواهد شد.

به دلیل محرومیت از فناوری در این استان اتفاق افتاد

غیبت نیمی از دانش آموزان سیستانی در کالس های شاد
زاهدان: سامانه شاد یا همان شبکه اجتماعی 
دانش آموزان برای برگزاری کالس های مجازی 
دانش آموزان ایجاد شده و به  گونه ای طراحی 
 شــده که پاســخگوی حضور دانش آموزان و 
معلمان باشد، اما در مناطقی از استان سیستان 
و بلوچستان که سیگنالی برای ارتباط نیست و 
هنوز امواج رسانه ملی به آن نرسیده، این شبکه 

معنایی ندارد.
هدف از ایجاد این ســامانه بــرای آموزش در 
بستر اینترنت با استفاده از اپراتورهای موجود 
است. در شبکه اجتماعی دانش آموزان، معلمان 
می توانند دروس را با دانش آموزان به اشتراک 
گذاشــته و طرح ســؤال و آزمــون کنند، اما 
متأسفانه بسیاری از دانش آموزان این استان یا 
از داشتن تبلت و گوشی همراه محروم و یا حتی 

برای خرید هزینه اینترنت در مضیقه هستند.

دانش آموزان محرومس
خانم میری یکی از معلمان شاغل در حاشیه 
شــهر زاهدان در این رابطه می گوید: تا پیش 
از شــیوع کرونا دانش آموزان مدرسه ام حتی 
کفشی برای پوشیدن به پا نداشته و با دمپایی 
ســر کالس ها حاضر می شــدند، حال چگونه 
می توان از این دانش آموزان انتظار داشت که از 

طریق شبکه مجازی درس را فرابگیرند.
وی بــا بیــان اینکه اغلــب دانش آمــوزان از 
ســوءتغذیه رنج می برند و خانواده های بسیار 
فقیری دارند، بیان می کند: حتی والدین این 
دانش آموزان از داشــتن انشعاب آب و برق در 
محل سکونت خود محروم هستند چه برسد به 

خط تلفن ثابت و یا تلفن همراه!  
وی اظهار می کند: دانش آموزان حاشــیه شهر 
زاهدان حتی توان خرید نوشــت افزار در طول 
ســال را ندارند و متأســفانه با فناوری بیگانه 

هستند. 

غیبت نیمی از دانش آموزانس
در همین راســتا مدیــرکل آموزش وپرورش 
 سیستان و بلوچستان با بیان اینکه از ۷00 هزار 
دانش آموز سیستان و بلوچستانی تنها  300هزار 
نفر در شبکه شاد نام نویســی کرده اند، اظهار 
می کند: متأسفانه باقی دانش آموزان به دلیل 

مشکالتی نظیر نبود اینترنت، 
نبود موبایل هوشمند و تبلت 
بنیه  ضعف  خانواده هــا،  در 
بودن  کم برخــوردار  و  مالی 
والدین و همچنین ناآشنایی 
والدین و دانش آموزان با کار 
در محیط مجازی نتوانسته اند 
آموزشــی  این ســامانه  در 

 نام نویسی کنند. 
اظهار  رخشــانی  حمیدرضا 
راســتای  در  می کنــد: 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
بــه آحــاد جامعــه به ویژه 
دانش آموزان،  و  خانواده هــا 
ظرفیت های  از  بهره گیــری 
شــبکه های  در  موجــود 
اجتماعی، سایت های خبری 
و ظرفیت بسیار خوب رادیو 

و تلویزیون به منظــور تکمیل چرخه آموزش 
مجازی انجام  گرفتــه و تدابیر مجموعه های 

مختلف کماکان ادامه خواهد داشت.
رخشانی با اشــاره به اینکه در شرایط فعلی 
تعطیلی مــدارس، آمــوزش در اقصی نقاط 
سیســتان و بلوچســتان همچنان استمرار 
دارد ، یادآور می شود: با مشارکت و همکاری 
معلمان و ســرگروه های آموزشــی درســی 
اســتان، فیلم های آموزشی روی سایت اداره 

فناوری و گروه های آموزشی 
استان بارگذاری شده است.

از مدارس سنگی تا س
کالس هوشمند

بنا بر گفته کارشناســان در 
استان سیستان و بلوچستان 
به ویژه در مناطق جنوبی این 
احداث  مشکل  هنوز  استان 
مدرســه و یــا کالس درس 
برای دانش آموزان حل  نشده 
و حتی بسیاری از مدارس به  
از  ویژه کالس های عشایری 
داشتن انشعاب آب و برق و 
یا سرویس بهداشتی محروم 
آموزش  ،بنابراین  هســتند 
کاماًل  واژه ای  مجازی  شبکه 

غریب و ناآشناست!
بنا بر اعالم آمار رســمی در کل کشور تا سال 
گذشته حدود ۴00 مدرسه خشتی وگلی وجود 
داشت که نیمی از این تعداد در استان سیستان 
و بلوچستان قرار دارد و طبق گفته های علیرضا 
راشکی، مدیرکل سابق نوسازی مدارس استان 
سیستان و بلوچستان، کالس های درس خشتی 
و گلی عمدتاً در مناطق روستایی و محروم از 
توابع سراوان، راسک، سیب و سوران، قصرقند 
و جاسک مشاهده می شود و مدارس خشتی 

و گلی پس از مدارس کپری نابســامان ترین 
فضاهای آموزشی استان سیستان و بلوچستان 

هستند.

کپر جزو حقیقت سیستان و بلوچستان س
است

مدیرکل نوســازی مدارس استان سیستان و 
بلوچستان در خصوص مدارس کپری موجود 
در اســتان می گوید: ما تقریباً در ســال ۸۹ 
مدارس کپری مــان را جمع کردیم، اما با این  
وجــود مناطقی داریم که بایــد با موتور برای 
رفتن به آن ها تردد کرد یا باید پیاده مســیر 

آن ها را طی کرد.
رضا ســرحدی زاده می گوید: قبــول دارم که 
جشن کپرزدایی هم گرفتیم، اما متأسفانه کپر 
جزو حقیقت استان سیستان و بلوچستان است 
،بنابراین وقتی روستایی ایجاد می شود، اولین 
نیازی که دارد مدرســه است و راحت ترین راه 

دسترسی به آن کپر است.
وی اظهار می کند: در ســال گذشــته تعداد 
کالس های تحویلی استان برای اولین بار از مرز 
یک هزار کالس درس عبور کرد و ما توانستیم 
یک هــزار و ۱۲ کالس درس را تحویل دهیم 
و ان شــاء اهلل با توجه به روند ابالغ و تخصیص 
اعتبارات ایــن میزان تعداد کالس تحویلی به  
عنوان پایه خواهد بود که سال  به  سال افزایش 

پیدا کند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۷۴ کالس 
درس خشتی و گلی در استان وجود داشت که 
این تعداد ۵0 درصد کل کالس های خشتی و 
گلی در کشور بود و با توجه به اعتباراتی که به 
این بخش تخصیص یافت و همچنین کمک 
سه استان معین، توانستیم این مدارس خشتی 
و گلی را تا پایان سال ۹۸ جمع آوری کنیم و از 

این بابت خدا را شاکریم.
وی با اشــاره به رشــد بی نظیر مشارکت های 
خیران مدرسه ساز طی ســال های اخیر بیان 
می کند: ما در ســال ۹0 با میزان  ۲۶ میلیارد 
ریال تعهد خیران رتبه ۲۸ کشور را داشتیم که 
در حال حاضر این عدد به ۹۵0 میلیارد ریال و 

رتبه سوم کشوری رسیده است.

نیمی از 
دانش آموزان 

سیستان و بلوچستان 
به دلیل نبود 

اینترنت، نداشتن 
موبایل هوشمند و 

تبلت  و یا ضعف بنیه 
مالی نتوانسته اند 

در سامانه شاد 
 نام نویسی کنند

بــرشبــرش

4m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r
  شماره پیامک: 300072305

سنندج: با شــیوع بیماری کرونا و تعطیلــی کسب وکار در 
شــهرهای بزرگ، حاال موجی از روستاییانی که در شهرهای 
بزرگ به امورات مختلف مشغول بودند به روستاها بازگشته و 

برای امرارمعاش تیشه به ریشه طبیعت می زنند.
ازآنجا که کرونا کرکره های تمامی کسبه را در دو ماه گذشته 
پایین کشــید، همین موضوع موجب شد تا موج مهاجرت به 
سمت روستاهای کردستان روندی معکوس گرفته و بسیاری از 
افراد به زادگاه خود بازگردند و این موضوع خود سرآغاز بسیاری 

از مشکالت شده است.
بسیاری از افرادی که در این مدت به دلیل بیکاری در روستاها 
خانه نشین بودند تبر به دست گرفته و برای امرارمعاش درختان 

زاگرس را به زغال تبدیل کردند.
جنگل های زاگرس در غرب ایران نقش بسیار تثبیت کننده ای 
در تأمین امنیت زیســتی در فالت مرکزی ایران دارند و این 
جنگل ها عالوه بر کارکردهای زیســتی به  عنوان یک ســد 
در برابر هجوم ریزگردها از همســایه غربی عمل می کنند و 
تأمین کننده بیش از ۴0 درصد آب کشــور هستند، اما برای 
ســاکنان حاشــیه ای آن محلی برای ارتزاق از طریق چوب 

محسوب می شوند.

ترفند قطع درختان س
بلوط  ها حکم زیربنای محکمی برای زیستگاه زاگرس را دارند، 
اما گاهی به بهانه قاچاق چوب و تهیه زغال و گاهی هم برای 
قطع آن برای شــخم زدن زمین های حاشیه جنگل و تغییر 

کاربری به  عنوان زمین کشاورزی، نابود می شوند.
بسیاری از افراد سودجو برای از بین بردن درختان از ترفندهای 
خاص استفاده می کنند ،بنابراین  پوست تنه درخت را از پایین 
آن می کنند تا کم کم خشــک شود و سپس به بهانه خشک 

شدن آن را قطع کنند!

افزایش حجم تخریب ها س
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان در این رابطه به 
ما می گوید: با شــیوع کرونا و همزمانی آن با تعطیالت نوروز، 
وضعیت به وجود آمده برای کســب  وکار و شرایط اقتصادی 

موجب شد تا تخریب  جنگل ها سرعت گیرد.
سعدی نقش بندی با بیان اینکه تعطیلی مرز و کسب وکارهای 
مرتبط با آن در جوامع شــهری و روستایی، موجب برگشت 

جمعیت زیادی از شهر به  سوی روستاهای محل زادگاه خود 
شــد، می افزاید: همین موضوع موجب شد تا افزایش جهشی 
قیمت چوب و تولید زغال از درختان بلوط  درنتیجه افزایش 

تقاضا و قیمت خرید چوب را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت چوب بسیاری از افراد محلی 
را تشــویق به برداشــت و قطع درختان می کند، بیان کرد: 
متأسفانه در این مدت شاهد قطع درختان بسیاری به  صورت 

مخفیانه بودیم. 
وی اذعان می کند: بررســی ها نشــان می دهد در شهرستان 
مریــوان تراکم محدوده های دارای تخریب و تصرف در اراضی 
جنگلی که دارای پرونــده در مراجع قضایی بوده و به  تازگی 
شناسایی شده، در روستاهای سردوش، نی، گماره لنگ، برقلعه، 

گاگل، وله ژیر، دره تفی و حسن آوله است.

رد پای برخی مسئوالن در تخریب جنگل ها س
درحالــی  که ایــن روزها صحبت از هجوم افــراد بومی به 
جنگل های کردستان است، بنا بر گفته شاهرخ محمودی، 
رئیــس اداره منابع طبیعــی مریوان، در بررســی های به  
عمل  آمده و تحقیقات انجام  شــده توســط نیروهای یگان 
حفاظت از منابع طبیعی، متأســفانه مشــخص  شده عامل 
اصلی تخریب و تصرف اراضی ملی یکی از روســتاها ســه 
نفر از اعضای شــورای اسالمی آن روســتا بودند که پس 
از هماهنگی بــا مراجع قضایی حکم جلــب آن ها صادر و 

دستگیر  شدند.

تخریب ها سرعت گرفته است

نمک کرونا بر زخم جنگل های زاگرس!
گزارشگزارش

سه شنبه  16 اردیبهشت 1399
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نویسنده  برونته« بانوی  از »امیلی  اثری   .۱
انگلیسی که در کشورمان با نام »عشق هرگز 
همنشین   .۲ شده  ترجمه  نمی میرد« هم 
خار- سم کشنده بسیارخطرناک- پیشینه ها 
و بوی  گاز بی رنگ  وطن-  ترشرو-   .3
و  حرص  پنیر-  دیرینه  دشمن   .۴ شیمیایی 
طمع- نماینده- مایه حیات ۵. موخشک کن 
برقی- شهری ییالقی در نزدیکی مکه- واحدی 
در طالسازی معادل یک میلی گرم ۶. گفتگوی 
جمله  رایگان-  سرکه-  ظرف  اینترنتی- 
مثل  مواردی  شامل  سندرومی   .۷ دستوری 
فشارخون باال ، سطوح افزایش یافته انسولین 
و  اطراف شکم  اضافی  انباشته  ، چربی  خون 
...- نوعی فراورده پرکاربرد آهنی ۸. جایگزین- 
نوعی پوست دباغی شده که در ساخت کیف و 
کفش به کار می رود- قصر- برچسب تجاری 
کاال ۹. نیم میلیون- بخشی از خاک سیستان 
و بلوچستان را د بر می گیرد ۱0. بلندمرتبه- 

صوت   .۱۱ همسر مرد  گشاده-  پسر تازی- 
تنبیه- شاهکار امیل زوال- یاریگران ۱۲. غوزه 
پنبه- خنجر- ناشنوا- تارمی ۱3. گم و ناپیدا- 
برگشته از دین خدا- از حبوبات ۱۴. خرس 
درختی- دیدار- الفبای موسیقی ۱۵. روحانی 
مبارز تبریزی و از فعاالن نهضت مشروطه ایران

تهویه  ابزار  روغنی-  نان  نقطه ضعف-   .۱ 
۲. پایتخت ایرلندشمالی- قلندر- حرف پیروزی 
موسیقیدان  خانواده  دریانورد-  مزه ها-  از   .3
دوز-  پیش درآمد  دهان-  گرداگرد   .۴ آلمانی 
هدف  تازی-  خروس   .۵ اهرم  هنری-  نقش 
پسرانه  نام   .۶ قرآن کریم  سوره۹۴  حمله- 
ایرانی- امر از آمدن- قطب مثبت پیل الکتریکی 
۷. تاکنون- حشره چوبخوار- باالآمدن آب دریا 
۸. زادگاه حضرت ابراهیم»ع«- کودک- سود 
مساوی-   .۹ هواپیما  در  حشره ای  حرام- 
مکه-  اهل   .۱0 اجاره  پاپ-  استقرار  محل 

و خوی  عادت  فروتنی-  بازستدن-  ترقی دادن ۱۱.   معدن- 
 ۱۲. تسمه کمر- سه کیلوگرم- آسیاب خانگی- حرف فاصله 
 ۱3. پسوند نسبت- اسباب زحمت- باغی زیبا و تاریخی در شیراز 
۱۴. تیر پیکان دار- گیاه دارویی که به علت دارابودن »تیمون« 
خاصیت ضدعفونی دارد- محبوس ۱۵. چشم و هم چشمی- از 

تقسیمات ارتشی- از بعضی گرو نه شان است

  افقی

  عمودی
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