
 حمایت از محرومان در راستای 
تحقق مفهوم »مواسات«

 سایه کرونا بر حمایت ها  از
 بیماران تاالسمی سنگینی می کند

به بهانه 18 اردیبهشت »روز جهانی تاالسمی« عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با قدس عنوان کرد

عضو مجلس خبرگان رهبری در خراسان رضوی 
گفت: در شــرایط فعلــی افرادی کــه از تمکن 
مالی الزم برخوردار هســتند کمک و مســاعدت 
به اقشــار آســیب پذیر و محروم جامعه که دچار 
مشکل شده اند را در پیش بگیرند که این موضوع 
دربرگیرنده مفهوم مواسات که از سوی مقام معظم 
رهبری مطرح شده، است.آیت اهلل حسن عالمی در 

گفت وگو ...

این روزها در حالی به استقبال روز جهانی تاالسمی 
)18 اردیبهشــت( می رویم که بیماران مبتال به این 
عارضه نیز روزهای خوشی را سپری نمی کنند. برای 
شــنیدن حرف ها و درد دل های این گروه، به سراغ 
داوود تاجیــک؛ رئیس انجمن حمایــت از بیماران 
تاالسمی خراسان رضوی رفتیم و با وی به گفت وگو 
نشستیم که با هم می خوانیم. رئیس انجمن حمایت از 

بیماران تاالسمی خراسان رضوی ... .......صفحه 2 .......صفحه 2

شوربختی »سد شوریجه«
تحلیلی بر یک اتفاق تأ مل برانگیز

 تعطیلی هشت ماهه 
شورای اسالمی بخش 

مرکزی مشهد

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

به همت صدا و سیمای 
خراسان رضوی

 سریالی 
با موضوع کرونا 
روی آنتن می رود

سریال مرثیه یا ســرزده به همت صدا و سیمای خراسان 
رضوی و شــبکه یک ســیما و با هدایت و مشارکت مرکز 
سیمای استان های رسانه ملی، برای پخش در شب های قدر 
تولید شد. این مینی سریال هفت قسمت ۴۵ دقیقه ای است 
و تصویربرداری آن ۶۰ روز در روزهای بیماری کرونا با رعایت 

کامل پروتکل های بهداشتی به طول انجامید.
این ســریال به کارگردانی و تهیه کنندگی بهادر اسدی در 
شــرایط کرونایی ساخته شده است و ســعی شده درباره 
ویروس کرونا اطالع رســانی شود و ســریالی به روز درباره 
پلیس و یگان ویژه و مواردی مثل توبه و بخشش است. در 
چکیده ای از این ســریال آمده است: اصالن و رضا دوستان 
دوران جوانی و رقبای کشتی چوخه بوده اند که دست روزگار 
مسیر آن ها را از یکدیگر جدا کرده است. رضا پلیس شده و 
اصالن به کار های خالف کشیده شده است. چهار سال پیش 

رضا موفق به دستگیری....

پروژه ساخت دومین سد بزرگ خراسان رضوی در خطر تعطیلی است

.......صفحه 2 

مسئول دفتر نمایندگی شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه استان خبر داد

برپایی نمازجمعه 
این هفته در ۶ پایگاه 

خراسان رضوی

آیت اهلل علم الهدی در سومین جلسه 
مواسات عنوان کرد 

مساجد؛ محور شناسایی 
محرومان در رزمایش 

»کمک مؤمنانه«

بی شک این مثل را شنیده اید که می گوید عذر بدتر از گناه آوردن... 
همچنان که معلوم است کاربرد این مثل جایی است که فردی گناه 

یا تخلفی انجام می دهد و در ....

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 
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پنجشنبه  18 اردیبهشت 1399
 13 رمضان 1441 

  7 می 2020  
 سال سی و سوم   
 شماره 9240  
ویژه نامه 3619  
+ صفحه »میهن«   

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت 
راس   1399/3/7 چهارش��نبه  روز  اول 
س��اعت 11 صبح در محل سالن آمفی تئاتر 
واقع در طرقب��ه اداره آموزش و پرورش 

طرقبه تشکیل خواهد شد
دستور جلسه:

1- گزارش عملکرد در س��ال 1398 تعاونی 
توسط هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و اتخاذ تصمیم عملکرد در س��ال 
1398 تعاونی ش��امل عملک��رد ، ترازنامه ، 
حساب س��ود و زیان ، تقسیم سود وسایر 

گزارشهای مالی تعاونی
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399
4- ط��رح و تصوی��ب در خصوص تغییرات 

سرمایه شرکت در سال 1398
5- طرح و تصویب در خصوص ذخایرو سود 

و سهام وتقسیم آن برطبق اساسنامه
6- طرح و تصوی��ب در خصوص اجازه عقد 

عقود اسالمی با بانکها به هیئت مدیره
7- انتخاب قانونی بازرس 

) اصل و علی البدل ( برای یکسال مالی
8- انتخاب هیئت مدیره

 ) اصل و علی البدل ( برای مدت سه سال
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طرقبه - شاندیز  

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی سالیانه نوبت اول

س
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84

 بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت 
کشت وصنعت جوین )سهامی عام( می رساند جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت وصنعت جوین 
)سهامی عام( به شماره ثبت 95 اداره ثبت شرکت های 
شهرس��تان جوین وشناس��ه مل��ی 10380018483 با 
دس��تور کار ذی��ل در روزش��نبه م��ورخ 99/03/03 
رأس ساعت 8 صبح در مرکز اصلی شرکت به آدرس 
خراس��ان رضوی ، شهرستان جوین باالتر از ایستگاه  
راه اهن نقاب، ش��رکت کش��ت وصنعت جوین ، جهت               
تصمیم گیری در مورد دستورات ذیل برگزار می گردد .

دستور جلسه:
1( اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از محل 

سود انباشته 
2( اص��الح ماده مربوط��ه در اساس��نامه در خصوص 

میزان سرمایه وتعداد سهام جدید .
3( س��ایر م��واردی ک��ه در صالحی��ت مجم��ع عمومی                 

فوق العاده  شرکت باشد.
هیئت مدیره شرکت کشت وصنعت جوین 

)سهامی عام(     

آگهی دعوت به مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت کشت 

وصنعت جوین )سهامی عام(
شماره ثبت:95

شناسه ملی : 0380018483 

س
/ 9
90
08
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آگهی دعوت مجمع                      
فوق العاده مرحله دوم

جلس��ه مجم��ع ف��وق الع��اده مرحل��ه دوم روز 
چهارش��نبه م��ورخ 1399/3/7 راس س��اعت 
10 صب��ح در محل س��الن آمفی تئات��ر واقع در 
طرقبه اداره آموزش و پرورش طرقبه تشکیل 

میگردد.
دستور جلسه : تصویب اساسنامه جدید شرکت

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طرقبه - شاندیز   99
00
76
7

س
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نمای���د. خری���داری  مناقص���ه  برگ���زاری  طری���ق  از  را  ذی���ل  اق���ام  دارد  نظ���ر  در  رض���وی  معم���اری  ه���ای  آرای���ه  ش���رکت 
جه���ت کس���ب اطاع���ات بیش���تر و دریاف���ت اس���ناد ب���ا ش���ماره تلف���ن 32623430-051 داخلی 114 تم���اس حاص���ل فرمائید. 

)چک تضمین: 5% مبلغ کل پیشنهادی(
مقدار واحد   شرح کاال ردیف

20 متر مکعب چوب سپیداری  1
31 متر مکعب  چوب راش درجه 1 2

250 ورق  ورق MDF خام 16میل واناچای به ابعاد 183×366 3
25 ورق  ورق MDF خام 8میل واناچای به ابعاد 122×280 4
800 ورق  ورق MDF دورو سفید 16میل به ابعاد 183×366 5
350 ورق  ورق MDF یكرو سفید 8میل به ابعاد 183×366 6
60000 عدد پیچ MDF پنج سانتیمتری 7
300 متر مربع  پشم سنگ پتویی  8
550 متر مربع  پشم سنگ تخته ای  9
3000 متر مربع روکش بلوط موج دار  10

آگهی مناقصه شرکت آرایه های معماری رضوی 

س
/ 9
90
08
58

               

)) آگهی تجدیدمزایده((   نوبت اول

ایوب سیدالحسینی - شهردارتایباد

ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ماره 550 شورای اسالمی 
شهر تایباد نسبت به واگذاری به صورت اجاره اماکن مشروحه ذیل از طریق 
برگ��زاری مزایده عموم��ی با قیمت پایه اج��اره و ضمانت ش��رکت در مزایده 
قید ش��ده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد ش��رایط دعوت 
می ش��ود جهت دریافت اس��ناد مزایده و کس��ب اطالعات الزم به واحد امالک 

شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/02/17لغایت 99/03/06

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت14 مورخ99/03/06

زمان بازگشایی پاکات 99/03/07در محل دفتر شهردار تایباد.
ش��هرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان 
اول تا س��وم مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب 

به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.
مح��ل تحوی��ل اس��ناد مزای��ده دبیرخان��ه ش��هرداری تایب��اد م��ی باش��د . 
متقاضی��ان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن                         

54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

 قیمت ماهیانه پایهتعدادنام محلردیف
مزایده)ریال(

 ضمانت شرکت در
مزایده)ریال(

 2/800/000 12/100/000 بابمغازه شماره 10 خیابان دارالسالم کنار کال1
12/500/0003/300/000 قطعهیک قطعه زمین محصور داخل جمعه بازار2
22/400/0003/100/000 غرفهغرفه های5-6بازار میوه فروشی بلوار مالصدرا3
3950/0001/250/000 قطعهقطعات زمین شماره  6-7-8جهت نصب دکه فلزی جنب چاپخانه وحدت4
33/800/0005/000/000 بابمغازه های 3-5-6ضلع شمال ترمینال)اغذیه فروشی ها(5
9/000/000  14/000/000یک قطعهیک قطعه زمین پارک سعدی جهت نصب قصر بادی6
1/300/000   2/000/000یک قطعهیک قطعه زمین پارک سالمت جهت نصب قصر بادی7
1/500/0002/000/000دوبابمغازه های خیابان والیت8
1/000/000 1/600/000یک بابدکه پارک خطی9

21/400/0001/800/000بابمغازه های شماره 12-13 مجتمع تجاری گلستان10
2/600/000 14/000/000 بابمغازه شماره3 پارک طبیعت جهت اغذیه و خواروبار11



پروژه ساخت دومین سد بزرگ خراسان رضوی در خطر تعطیلی است

شوربختی »سد  شوریجه«
هاشم رسائی فر: ســد دوستی در حال حاضر 
بزرگ ترین سد خراسان رضوی به شمار می رود 
که نقش تعیین کننده ای در تأمین آب کالنشهر 
مشهد دارد به نحوی که اگر این سد از مدار خارج 
شود بدون تردید مشهد با مشکل تأمین آب شرب 

مواجه خواهد شد.
سد دوستی بنا به شرایط جغرافیایی بین ایران و 
ترکمنستان مشترک است و منابع آبی آن بین 
این دو کشــور تقسیم می شود. یعنی اگر مخزن 
دوستی کامل پر شود یک میلیارد و 200 میلیون 
مترمکعب آب خواهد داشت که از این میزان 600 
میلیون مترمکعب آن به ترکمنستانی ها می رسد 

و به همین میزان برای ایران و خراسان رضوی. 
اما خشکسالی ها و کمبود منابع آبی در سال های 
گذشته و مشترک بودن دوستی با ترکمنستان 
ذهن هــا را متوجه ایجاد ســدی دیگــر برای 
جمع آوری رواناب ها در خراسان رضوی ساخت به 
همین دلیل و با توجه به اینکه ساالنه حجم قابل 
توجهی از سیالب ها و رواناب ها از طریق کشف رود 
به خارج از کشور سرازیر می شود طرح ایجاد سد 
شوریجه روی کشــف رود برای مهار رواناب ها و 

استفاده از آن در داخل استان کلید خورد.
 گفته می شــود طرح مطالعاتی سد شوریجه در 
ســال ۱3۷6 آغاز و از سال 93 عملیات اجرایی 
این پروژه آغاز شــده است. طرحی که به گفته 

کارشناسان می بایست در مدت سه تا چهار سال 
به بهره برداری می رسید اما هنوز که هنوز است 
خبری از افتتاح آن نیســت و حرکتی الکپشتی 

را تجربه می کند!

احتمال تعطیلی پروژه سد شوریجهس
سیدحســین عطارزاده حسینی، مدیر طرح سد 
شــوریجه در خصوص آخرین وضعیت این سد 
به قدس گفت: همان طور کــه می دانید پروژه 
سد شوریجه یک پروژه مرزی است که تقریباً از 
سال 93 کار ساخت آن شروع شده که در زمان 
بهره برداری می تواند 200 میلیون مترمکعب آب 

را ذخیره ســازی کند. در حالــت عادی و اینکه 
اعتبارات به موقع اختصاص یابد بین سه تا چهار 
ســال زمان الزم بود تا افتتاح شــود. اما با وجود 
مشــکالتی که در بحث بودجه وجود داشــته، 
 اعتبارات مناســبی وارد نشــده و تاکنون فقط

25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی افزود: اعتباراتی که به این پروژه در حال حاضر 
اختصاص می یابد قطره چکانی است که پروژه را به 
کندی پیش می برد. شرایط در بحث اختصاص 
بودجه برای شوریجه اصالً خوب نیست به نحوی 
که اگر این وضعیت همچنان وجود داشته باشد 

احتمال اینکه پروژه به کلی تعطیل شود هست.

بدهی 15 میلیاردی شوریجه به پیمانکار!س
مدیر طرح ســد شــوریجه اظهار کرد: سد در 
حال حاضر تا مرحله ایجاد سازه اصلی پیشرفت 
داشته اما برای ساخت سازه اصلی و تکمیل آن 
۱50 میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت که برای 
سال 99 بودجه 8 میلیارد تومانی مصوب شده 
است که در صورت اختصاص تمام این 8 میلیارد 
با احتساب ۱5 میلیارد تومان بدهی که در حال 
 حاضــر پروژه بــه پیمانکار و بقیه مــوارد دارد 
۷ میلیــارد دیگر از بدهی ها باقی می ماند که با 
این شــرایط خیلی کار سخت می شود. حقوق 
معوقه کارگران از هفت تا هشــت ماه گذشته و 
سایر موارد را نیز باید به این داستان اضافه کرد. 

شوریجه 250 میلیارد بودجه می خواهدس
وی افــزود: با توجه به مشــکالت اعتباری که 
طرح ســد شــوریجه دارد هم پیمانکار و هم 
مشــاور طرح هر دو درخواســت فسخ قرارداد 
دارند که اگر این اتفاق بیفتد کار را ســخت تر 

نیز خواهد کرد. 
پــس از این هم برای ایجــاد خطوط انتقال و 
 تأسیســات مورد نیاز باید چیــزی در حدود 
۱00 میلیــارد بودجــه کنار گذاشــت که در 
مجمــوع برای بهره برداری کامــل پروژه 250 

میلیارد تومان اعتبار الزم است.

 عضو مجلس خبرگان رهبری 
در گفت وگو با قدس عنوان کرد

 حمایت از محرومان •
در راستای تحقق مفهوم »مواسات« 

رضا   – آنالین  قدس 
مجلس  عضــو  طلبی: 
خبــرگان رهبــری در 
خراســان رضوی گفت: 
در شرایط فعلی افرادی 
که از تمکــن مالی الزم 
برخوردار هستند کمک و 

مساعدت به اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه که دچار مشکل 
شده اند را در پیش بگیرند که این موضوع دربرگیرنده مفهوم 

مواسات که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده، است. 
آیت اهلل حسن عالمی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
خداونــد با تکرار در قرآن کریم عنوان کرده اســت که با هر 
ســختی، آسانی همراه خواهد بود که الزمه تحقق آن صبر و 
شکیبایی است. از این رو در شرایط فعلی که ویروس کرونا در 
جامعه شیوع پیدا کرده و ممکن است تا مدتی همراه زندگی 
انسان ها باشد افراد باید صبوری کنند و مراقب باشند فشارهای 
ناشی از خانه نشینی و یا مسائل اقتصادی بر آن ها چیره نشود.

وی همچنین ادامه داد: یکی از مظاهر ایمان این اســت که 
انسان اطاعت پذیر باشــد و اگر مصلحت جامعه بر این است 
که به جز در موارد ضروری، انســان منزل را ترک نکند آن را 
اجرایی کند و در این زمینه بی صبری و بی حوصلگی از خود 
نشان ندهد و همچنین اگر توصیه می شود در هنگام حضور 
فرد در اجتماع برای محافظت خود و دیگران نکات بهداشتی را 
رعایت و از ماسک و دستکش استفاده کند این امر را پذیرفته 

و اجرا کند.

 مدرسه عسکریه مرحوم عابدزاده •
در آستانه ثبت ملی 

قدس: مدیر کل میراث 
و  گردشگری  فرهنگی، 
خراسان  دستی  صنایع 
رضــوی گفــت: پرونده 
ثبتی مدرســه عسکریه 
تهیه  عابــدزاده  مرحوم 
شده و این بنا در فهرست 

آثار ملی ایران به ثبت خواهد رسید.
مکرمی فر افزود: عســکریه از بناهاي تاریخي ساخته مرحوم 
عابدزاده اســت که در شکل گیري عقاید سیاسي و مذهبي و 
هویت بخشي به بافت تاریخي که در آن واقع شده نقش مهمي 

داشته است.
او ادامه داد: عالوه بر معماري سنتي و نقش پررنگ این بنا در 
وقایع سیاسي و مذهبي زمان خود و نقش آن در شکل دهي 
اعتقادات مذهبي و دیني، مي بایست به نقش و جایگاه سازنده 
آن یعني مرحوم عابدزاده به عنوان فردي متدین، شخصیتي 
برجسته و تأثیرگذار نزد عامه مردم و خواص اشاره کرد که از 
طریق ســاخت این مدارس مذهبي تحولي عظیم در جامعه، 

شیوه هاي آموزشي و ترویج آموزه هاي مذهبي پدید آورد.
او درباره تاریخچه ســاخت بنای عسکریه اظهار کرد: پس از 
مهدیه که نخســتین بنای عابدزاده در ســال ۱320 بود، در 
سال ۱328 دومین مدرسه با نام »عسکریه« در پایین خیابان، 

کوچه مسجد فیل ساخته شد.
مدرســه عســکریه عابدزاده در خیابان نواب صفوي )پایین 

خیابان( کوچه عسکریه )کوچه سرحوض( قرار دارد.

سد طرق پس از ۲۱ سال سرریز شد•
قــدس: ســد طــرق 
مشهد که یکی از منابع 
این  آب  تأمین کننــده 
کالنشهر به شمار می رود، 
در پی بارش های ســال 
زراعی امسال پس از 2۱ 

سال سرریز شده است. 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: حجم 
ذخیره آب در سد طرق هم اکنون 33 میلیون مترمکعب است 

و آخرین بار این سد در سال ۱3۷8 سرریز شده بود. 
محمد عالیی افزود: در حال حاضر ۱0 ســد در استان بر اثر 

بارش های سال زراعی امسال سرریز شده است.  
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد: 
این سدها شامل ارداک در قوچان، درونگر در درگز، دهقان در 
تایباد، چهچهه و زاوین در کالت، کمایستان و یام در سبزوار، 

دولت آباد در چناران، طرق در مشهد و سد فریمان است.  
عالیی بیــان کرد: در حال حاضــر 66 درصد از حجم ذخایر 
ســدهای استان  پر آب اســت که این میزان در مدت مشابه 

پارسال 58 درصد بود.  
او تصریح کرد: هم اکنون حــدود یک میلیارد و 38 میلیون 
مترمکعب آب در مخازن ســدهای خراســان رضوی جمع 
شده اســت.  وی اظهار کرد: بر اساس اطالعات ایستگاه های 
باران ســنجی وزارت نیرو از ابتدای سال زراعی امسال تاکنون 
266 میلیمتر باران در استان باریده است که این میزان نسبت 
به دوره آماری بلندمدت 60 درصد و نســبت به مدت مشابه 

پارسال 3درصد افزایش دارد.

 جانباز ۷۰ درصد فریمانی •
به یاران شهیدش پیوست

قدس: حاج محمد فراهی 
فریمانی، جانباز ۷0 درصد 
دوران دفــاع مقدس پس 
عوارض  سال ها  تحمل  از 
ناشی از جانبازی به مقام 

رفیع شهادت نائل شد. 
شهید فراهی فریمانی پس 
از تحمل 3۴ ســال عوارض ناشی از مجروحیت به دلیل بیماری 

سرطان روده بزرگ به شهادت رسید.
این جانباز گرانقدر 28 شهریور ۱3۱6 در شهرستان فریمان متولد 
شد و پس از گذراندن دوران تحصیالت به استخدام ارتش درآمد 
و در ۱8 مهر ۱359 در منطقه عملیاتی دزفول و 26 دی ســال 
۱365 در عملیات کربالی 5 در منطقه شلمچه از ناحیه پای چپ 

دچار قطع عضو و از ناحیه دست راست نیز مجروح شد.
پیکر مطهر این شــهید واالمقام روز گذشته پس از ادای احترام، 
در گلزار مطهر شهدای بهشت صادق شهرستان فریمان به خاک 

سپرده شد.

 برپایی نمازجمعه این هفته •
در ۶ پایگاه خراسان رضوی 

دفتر  مســئول  قدس: 
شــورای  نمایندگــی 
ائمــه  سیاســت گذاری 
رضوی  خراســان  جمعه 
گفت: براساس اعالم ستاد 
ملی مقابله با کرونا چهار 
شهرســتان این استان با 
36۱9 پایگاه نمازجمعه در وضعیت سفید قرار دارند و این هفته 

نماز جمعه را اقامه خواهند کرد. 
حجت االسالم محمدحسین ایزدی گفت: این هفته در شهرهای 
درگــز، جوین، حکم آباد، جغتای، هاللی و کوهســرخ با رعایت 

پروتکل های بهداشتی نماز جمعه اقامه می شود.
وی ادامــه داد: برگزاری مراســم نماز جمعــه در حداقل زمان 
ممکن، غربالگری و تب ســنجی از نمازگزاران در مبادی ورودی، 
فاصله گذاری بین افــراد در صفوف نماز، ضدعفونی و گندزدایی 
وسایل نظافت و ســرویس های بهداشتی و باز گذاشتن درهای 
شبستان از جمله مواردی است که در هنگام برگزاری نماز باید 
رعایت شود. مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه 
جمعه خراســان رضوی گفت: با توجه به اینکه دیگر شهرهای 
استان و از جمله مشهد در وضعیت سفید نیستند این هفته نماز 
جمعه در آن ها اقامه نخواهد شــد و امید است با دعای خالصانه 
مؤمنان در ماه مبارک رمضان و به یمن وجود صاحب الزمان)عج( 
و با رعایت توصیه های بهداشتی، هر چه زودتر شاهد برچیده شدن 

آفات و بلیات از سر همه بشریت و ایران اسالمی باشیم.

به همت صدا و سیمای خراسان رضوی
سریالی با موضوع کرونا روی آنتن می رود•

قدس: سریال مرثیه یا سرزده به همت صدا و سیمای خراسان 
رضوی و شبکه یک سیما 
مشارکت  و  هدایت  با  و 
استان های  مرکز سیمای 
رسانه ملی، برای پخش در 
شد.  تولید  قدر  شب های 
هفت  مینی سریال  این 
قسمت ۴5 دقیقه ای است 
و تصویربرداری آن 60 روز 
در روزهای بیماری کرونا با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
به طول انجامید. این سریال به کارگردانی و تهیه کنندگی بهادر 
اسدی در شرایط کرونایی ساخته شده است و سعی شده درباره 
ویروس کرونا اطالع رسانی شود و سریالی به روز درباره پلیس و 
یگان ویژه و مواردی مثل توبه و بخشش است. در چکیده ای از 
این سریال آمده است: اصالن و رضا دوستان دوران جوانی و رقبای 
کشتی چوخه بوده اند که دست روزگار مسیر آن ها را از یکدیگر 
به کار های خالف  جدا کرده است. رضا پلیس شده و اصالن 
کشیده شده است. چهار سال پیش رضا موفق به دستگیری 
اصالن می شود. سپس اصالن از زندان آزاد شده و در شب نوزدهم 
ماه رمضان که همه چیز تحت تأثیر شرایط ویژه کرونا قرار دارد 
قصد انجام آخرین کارش و توبه کردن را دارد که با زده شدن رد 
آن ها توسط یکی از افراد رضا تمام برنامه ریزی ها به هم ریخته؛ 

رضا و اصالن مجدد مقابل یکدیگر قرار می گیرند... .
در این ســریال؛ بهرنگ علوی، علی انصاریان، نســیم ادبی، رؤیا 
میرعلمی، یاشار هاشم زاده، رامبد شکرابی، امیربهادر اورعی، رحیم 
نوروزی، مریم مؤمن، نسرین ذبیحی و فائزه علی آبادی به ایفای 
نقش می پردازند. این سریال در شب های قدر از شبکه اول سیما 

و سیمای خراسان رضوی پخش خواهد شد.
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تخم مرغ

علی محمدزاده: بی شــک این مثل را شنیده اید که می گوید 
عذر بدتر از گناه آوردن... همچنان که معلوم اســت کاربرد این 
مثل جایی اســت که فردی گناه یا تخلفی انجام می دهد و در 
توجیــه کار خود بهانه و عذری می آورد که بدتر از تخلف و گناه 

اصلی است.
اینکه در حوزه رفتارهای فردی شاهد چنین اتفاقاتی باشیم دور 
از انتظار نیســت اما اگر در حوزه عمومی چنین موقعیتی پیش 
بیاید جای تعجب و تأسف دارد لذا بی هیچ مقدمه ای می خواهیم 
به موضوعی اشــاره کنیم که به نظر می رســد می تواند یکی از 

مصادیق همین ضرب المثل در حوزه عمومی باشد.
موضوع مربوط به تعطیلی یا غیرفعال بودن شــورای اســالمی 
بخش مرکزی مشهد در هشت ماه گذشته است؛ چرا که تیر سال 
گذشته سه عضو از پنج عضو این شورا با اتهام های مالی بازداشت 
شدند و در نتیجه این شورا از رسمیت افتاد نکته قابل توجه این 
است که این شورا منتخب ۱8۷ روستای دارای دهیاری بخش 

مرکزی مشهد است و در این مدت عماًل تعطیل است.

نگاهی به اتفاق های سال گذشتهس
خبرگزاری ایرنا روز گذشــته در گزارشــی جامع به تحلیل این 
اتفاقات پرداخته و در این گزارش آمده است: نیمه تیر ماه ۱398 
معاون سیاســی، اجتماعی وقت فرماندار مشهد از بازداشت دو 
عضو از پنج عضو شورای اسالمی بخش مرکزی این شهرستان با 

اتهام های مالی توسط مرجع قضایی خبر داد.
حیدر خوش نیت ســه روز بعد به خبرنگار ایرنا گفت: عضو سوم 
این شــورا نیز بازداشت شده و شورای یاد شده از اکثریت افتاده 

است و جلسات آن دیگر رسمیت ندارد.
دهم مرداد ســال گذشــته نیز بخشــدار مرکزی مشــهد در 
گفت وگویی بازداشــت دو عضو دیگر را رســانه ای کرد و اتهام 
افراد بازداشت شــده را سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تبانی و 

سوءاستفاده مالی اعالم کرد.
ابوطالب سرابیان نهم شــهریور 98 نیز از استعفای چهار عضو 
شورای یاد شــده خبر داد و در پاسخ به چگونگی وضعیت این 
شورا گفت: تصمیم در خصوص تعیین تکلیف و اداره شورای یاد 

شــده به رأی شورای حل اختالف در فرمانداری مشهد بستگی 
دارد و بخشداری مرکزی مشهد نامه نگاری در این خصوص را با 

فرماندار مشهد انجام داده است.
وی افزود: در حال حاضر پرونده چهار عضو شورای اسالمی بخش 
مرکزی مشهد که با اتهام هایی مواجه هستند در مراجع قضایی 

در حال پیگیری و رسیدگی است.
رئیس شــورای اسالمی شهرستان مشــهد هفتم مهر ماه سال 
گذشته گفت: استعفای دســته جمعی اعضای شورای اسالمی 
بخش مرکزی این شهرستان قانونی نیست لذا تقاضای تشکیل 

شورای حل اختالف برای بررسی این موضوع را داریم.
شهناز رمارم افزود: از اعضای این شورا خواسته ایم به فعالیت ادامه 
دهند زیرا هنوز قانون آن ها را عضو شــورا می داند و محکومیت 
قانونی برای آن ها صادر نشــده است، اگر حکم محکومیت برای 
آن ها صادر شود سلب عضویت می شــوند و اعضای علی البدل 
جایگزین آنان خواهند شد اما در حال حاضر اعضا با وثیقه آزاد 

هستند و قوه قضائیه نیز درباره آنان تصمیم نگرفته است.
وی گفت: فرماندار نمی تواند استعفای آنان را بپذیرد زیرا قانون 
می گوید اســتعفا باید به صورت یک به یک در شــورا مطرح و 

پذیرفته و سپس به فرمانداری ابالغ شود.
رمارم افزود: قانون برای انحالل شورا یا استعفای اعضای شورا یا 
سلب عضویت اعضا موادی دارد اما باید توجه داشت استعفایی 
پذیرفته می شود که مخل کار نباشد، اما در حال حاضر استعفای 

دسته جمعی مخل کار شوراست و از سوی دیگر نشستی برای 
پذیرش استعفا تشکیل نشده است.

هیئت حل اختالف استانداری تصمیم گیری می کندس
بخشدار مرکزی مشهد نیز گفت: از نظر قانون اگر به هر دلیلی 
اعضای شــورا در جلسات آن شــرکت نکنند یا جلسات شورا 
تشــکیل نشود، هیئت حل اختالف شهرستان باید در خصوص 

ادامه فعالیت شورا تصمیم بگیرد.
ابوطالب سرابیان افزود: با ورود سه عضو علی البدل به شورا باز هم 
امکان تشکیل جلسات از نظر قانون وجود ندارد؛ چرا که از نظر 
قانون شورای پنج عضوی باید دست کم چهار عضو داشته باشد، 
از طرفی تعیین دو عضو باقیمانده برای شــورا نیازمند برقراری 

فرایندهای انتخاباتی است که در حال حاضر میسر نیست.
وی گفــت: قانون بــرای مورد خاص پیش آمده برای شــورای 
اســالمی بخش مرکزی مشهد پاسخ روشــنی ندارد و در حال 
حاضر نیز درخواست اعالم نظر درباره وضعیت شورای یاد شده 
از ســوی هیئت حل اختالف شهرستان به هیئت حل اختالف 

استانداری ارسال شده است.

عذر بدتر از گناهس
بنابراین همان گونه که در ابتدای مطلب هم اشــاره شد به نظر 
می رسد متولیان تصمیم گیری در این باره به بهانه های به ظاهر 
قانونی تصمیمی به انحالل شورا و یا فعالیت این شورا با اعضای 
علی البدل نمی گیرند و عذر بدتر از گناه می آورند اینکه چند عضو 
این شورا به اتهام های مالی تحت پیگرد هستند و عماًل خودشان 
ادامه کار در این شــورا را متوقف کرده اند نشان از پایان کار این 
افراد در این شورا است حال متولیان شهرستانی و استانی با تعلل 
در تصمیم گیری قطعی در این باره موجب بروز مشکالت ثانویه 
برای ساکنان این روستاها می شوند. لذا امیدواریم فرماندار مشهد 
و اســتاندار یا معاون وی با همفکری هم یا با مشورت مدیران و 
کارشناسان وزارت کشور نسبت به این موضوع تصمیمی قطعی 
گرفته و از طوالنی تر شدن این مسئله جلوگیری کنند؛ چراکه با 

گذشت هر روز بار منفی این اتفاق بیشتر و سنگین تر می شود.

تحلیلی بر یک اتفاق تأ مل برانگیز

تعطیلی هشت ماهه شورای اسالمی بخش مرکزی مشهد 

چشم سومچشم سوم

محبوبه علیپور: این روزها در حالی به استقبال 
روز جهانی تاالسمی )۱8 اردیبهشت( می رویم 
کــه بیماران مبتال به این عارضــه نیز روزهای 
خوشــی را ســپری نمی کنند. برای شنیدن 
حرف هــا و درد دل هــای این گروه، به ســراغ 
داود تاجیک؛ رئیس انجمن حمایت از بیماران 
تاالســمی خراســان رضوی رفتیم و با وی به 

گفت وگو نشستیم که با هم می خوانیم.

بیماران تاالسمی چشم انتظار لطف س
خیران و ایثارگران 

رئیس انجمــن حمایت از بیماران تاالســمی 
خراســان رضوی با اشــاره به اینکه هنوز آمار 
دقیقی از بیماران و متولدان مبتال به این عارضه 
در دســترس نیســت، اظهار می کند: براساس 
اطالعات موجود که حاصل سرشماری بیماران 
در ابتدای ســال جاری اســت در حال حاضر 
۷00 بیمار در اســتان و ۴00 بیمار در شــهر 
مشهد زیر پوشــش انجمن هستند. تاجیک با 
تأکید بر مشکالت پرشمار مبتالیان به تاالسمی 
می گویــد: جدی ترین دغدغه بیمــاران تأخیر 
در دریافــت خون به دلیل کاهش ذخایر خونی 
اســت. در حالی که این بیماران به طور مداوم 
نیاز به تزریق خون دارند و درمان اولیه مبتالیان 
به تاالسمی همین شیوه است. همچنین از آنجا 
کــه گام دوم درمان این مبتالیان بهره گیری از 
داروهای آهن زداســت، در مرحله بعدی باید به 
نیازهای درمانــی آن ها از لحاظ کمبود و حتی 
نبود دسترســی به داروهای آهن زدای وارداتی 
همانند داروی تزریقی دسفرال و داروی خوراکی 

»نیوجید« اشاره کرد.
گفتنی است، مشکالت در تأمین داروی تزریقی 

جدی تر اســت زیرا بیش از 20 سال است که 
این دارو توســط بیماران مصرف شده و نتایج 
مؤثری داشته است. البته مشابه داخلی داروهای 
تزریقی و خوراکی یاد شده نیز در کشور تولید 
شده و در دسترس بیماران قرار می گیرد اما بنا 
بر گزارش هایی که از ســوی بیماران به انجمن 
و متخصصان منتقل می شود رضایت کاملی از 
این داروها وجود ندارد. ناگفته نماند که همچنان 
سازمان غذا و دارو سعی دارد که داروهای مورد 

نیاز و مطلوب در اختیار بیماران قرار گیرد. 
وی که خود یکی از مبتالیان به تاالسمی است 
در ادامــه می افزاید: مطابــق اطالعیه هایی که 
سازمان انتقال خون منتشــر می کند، کرونا از 
طریق خون و با اهدای خون منتقل نمی شــود 
اما همچنان اهداکنندگان با ترس در این زمینه 
مواجه هستند. این در شرایطی است که بیماران 
تاالسمی متناسب با وضعیت خویش ناگزیرند 
از هفته ای یک بار تا ماهی یک بار خون تزریق 
کنند. بــرای مثال خودم هــر 2۱ روز نیازمند 
دریافت حدود ۴00 سی ســی خون هستم. به 
هر حال مبتالیان در زمان تزریق خون متناسب 
با راهنمایی های پزشــکان، نوبت بعدی را نیز 
مشخص می کنند اما در روزهای اخیر به دلیل 
کمبود خون، بسیاری از بیماران به خصوص افراد 
دارای گروه های خونی منفی با تأخیر خون مورد 

نیاز را دریافت می کنند.

80 درصد بیماران در مضیقه مالیس
رئیس انجمــن حمایت از بیماران تاالســمی 
خراســان رضوی درباره نحوه حمایت های این 
مجموعه از بیماران زیر پوشــش نیز می گوید: 
به طور کلی گرچــه انجمن حمایت از بیماران 

تاالســمی تحت نظارت معاونت امور اجتماعی 
وزارت کشــور و همچنیــن معاونت اجتماعی 
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت می کند 
اما در واقع تشــکلی مردم نهاد محســوب شده 
که بــا کمک های خیران اداره می شــود وهیچ 
خط بودجه تعریف شده ای ندارد. به این ترتیب 
انجمــن در تأمین کمک هزینه هــای درمانی 
و معیشــتی بیماران تاالســمی تنها متکی به 
حمایت های خیران اســت. همچنین بیماران 
زیر پوشــش این انجمن در زمینه خدماتی که 
از سوی سازمان های بیمه ارائه می شود با مشکل 
مواجه هســتند که این امر بــرای انجمن نیز 
دشواری هایی در پی داشته است؛ چراکه بیش از 
80درصد بیماران زیر پوشش انجمن جزو افراد 
کم برخوردار بوده و دچار تنگناهای اقتصادی و 
معیشتی هستند و بسیاری از آن ها را می توان 

زیر خط فقر دانست. 
این در حالی اســت که یک بیمار تاالسمی که 
برای تأمین دارو و درمان زیر پوشش بیمه است 
به طور میانگین در هر مــاه هزینه ای بیش از 
۴00 هــزار تومان را به مخارج خانواده تحمیل 
می کند؛ چراکه اغلب سازمان های بیمه بخش 
نخست درمان را زیر پوشش دارند اما در مراحل 
بعدی تشخیص و درمان حمایت چندانی صورت 

نمی گیرد. به این ترتیــب بیماران برای تأمین 
هزینه ها به انجمن مراجعه می کنند. این در حالی 
است که به دلیل شیوع کرونا، حمایت های جامعه 
خیران نیز تحت تأثیر قرار گرفته و از همین رو 
انجمن بیماران تاالسمی نیز در تأمین منابع خود 
با تنگنا مواجه اســت. وی می گوید: مشکالت 
معیشــتی مبتالیان اغلب ناشی از چالش هایی 
اســت که در زمینه اشــتغال و استخدام با آن 
مواجه هســتند زیرا مردان که کارت معافیت 
 دارند و زنان نیز تســت ســالمت می دهند، از 
همین رو از سوی نهادهای دولتی به هیچ وجه به 
کار گرفته نمی شوند و در سازمان های خصوصی 
نیز با محدودیت های بسیاری روبه رو می شوند؛ 
در واقع با وجود مشکالت جسمی ناگزیر است 
با حقوق اندک به کار مشــغول شود. چنانچه 
حمایت های شغلی مطلوبی از بیماران صورت 
بگیرد به گونه ای که حقوق و درآمد نه چندان 
باال اما کافی را کسب کنند؛ دیگر ناچار نمی شوند 
برای جلب حمایت های ۴00-300 هزار تومانی 
به انجمن مراجعه کنند. وی در ادامه با اشــاره 
به نحوه حمایت های معیشتی از بیماران اظهار 
می کند: به دنبال شــیوع کرونا توسط رابطان 
در شهرســتان های استان سرشــماری تازه ای 
از بیماران صورت گرفت. بر همین اســاس نیز 
بسته های کمک معیشــتی که از سوی آستان 
قدس رضوی در اختیــار انجمن ما قرار گرفت 
به بیماران تاالسمی اهدا شد. همچنین از سوی 
شهرداری مشهد بســته هایی به مناسبت ماه 
رمضان اختصاص پیدا کرده که در حال توزیع 
اســت. به منظور حمایت بیماران زیر پوشش 
مکاتباتی با بســیج داشته ایم تا از طریق پویش 

همدالنه نیز حمایت هایی را کسب کنیم.

به بهانه ۱۸ اردیبهشت »روز جهانی تاالسمی« 

سایه کرونا بر حمایت ها از بیماران تاالسمی سنگینی می کند

گزارشگزارش

آیت اهلل علم الهدی در سومین جلسه مواسات 
عنوان کرد 

 مساجد؛ محور شناسایی محرومان •
در رزمایش »کمک مؤمنانه« 

در  ولی فقیــه  نماینــده 
رضوی  خراســان  استان 
گفــت: مســاجد و ائمه 
جماعت، محور شناسایی 
خانواده های آسیب پذیر در 
و  مواسات  رزمایش  طرح 

کمک مؤمنانه باشند. 
ســومین جلسه مواســات خراســان رضوی به ریاست آیت اهلل 
علم الهــدی، نماینده ولی فقیه با حضور مســئوالن اســتان و 

نمایندگان تشکل های مردمی برگزار شد.
در حاشیه این جلسه، آیت اهلل علم الهدی بر محوریت فعالیت ائمه 
جماعت مساجد و شناسایی اقشار و خانواده های آسیب پذیر تأکید 
کرد. نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی بیان کرد: رزمایش 
مواســات حرکتی مداوم و ادامه دار است تا بتواند مرهمی بر دل 
افراد آســیب دیده باشد. وی ادامه داد: ان شــاءاهلل با عنایت امام 

زمان)عج( این رزمایش هم به خوبی به پایان برسد.



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 مرز ریلی سرخس با ترکمنستان •

آماده بازگشایی است
ســرخس  فرماندار  ایرنا: 
سرخس  ریلی  مرز  گفت: 
با کشور ترکمنستان آماده 
بازگشــایی است، بنابراین  
هفته آینــده پس از تأیید 
مســئوالن دو کشور این 

اقدام صورت می گیرد. 
محمدرضا رجبی مقدم اظهار کرد: با راه اندازی تونل های ضدعفونی 
قطار در این مرز، امکان ضدعفونی واگن های قطار فراهم شده و 
در پی آن تبادالت تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی از این 

مرز از سر گرفته می شود.
وی ادامه داد: پس از ضدعفونی واگن ها، لوکوموتیو ایرانی از قطار 
جدا شده و لوکوموتیو ترکمنستانی بدون تماس و ارتباط کارکنان 
ریلی دو سوی مرز با یکدیگر به واگن ها متصل و عملیات حرکت 
واگن های تجاری در شبکه ریلی کشورهای آسیای مرکزی ادامه 
می یابد. وی گفت: بازگشــایی مرز زمینی در ســرخس مدت 
بیشــتری طول خواهد کشــید، چرا که در ضدعفونی ناوگان 
جاده ای تماس رانندگان با نیروی انسانی در دو سوی مرز وجود 
دارد،بنابراین ضدعفونی در این بخش دارای مشکالت و شرایط 

دیگری است که باید برطرف شود.
۱۴ فروردین ماه مرز ریلی سرخس از سوی دولت ترکمنستان 
برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به صورت موقت بسته شد.
۵۷ درصد صادرات خراســان رضوی از طریق جاده و بیشــتر از 
طریق مرز زمینی دوغارون به افغانستان انجام و بقیه نیز از طریق 
مرز زمینی و ریلی سرخس و دو مرز زمینی لطف آباد و باجگیران 

با کشور ترکمنستان انجام می شود.

رئیس اتحادیه مشاورین مسکن مشهد خبر داد
 افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی •

آمار شکایات حوزه مسکن 
ایســنا: رئیس اتحادیه 
مشهد  مسکن  مشاورین 
گفت: آمار شــکایات در 
فروردین ۹۹ نســبت به 
سال گذشــته حدود ۳۰ 
افزایــش  الی۴۰درصــد 

داشته  است. 
علی مرادزاده تصریح کرد: دلیل این شکایات غالباً افزایش اجاره 
توسط صاحبخانه و درخواست برای تخلیه بود، در حالی  که 

مستأجر نیز جایی برای اجاره پیدا نمی کند. 
وی خاطرنشــان کرد: بسیاری از این شکایات به قانون مؤجر 
و مســتأجر بازمی گردد و باید به شورای حل اختالف برود. ما 
در اتحادیه نمی توانیم به آن ها ورود کنیم و سعی می کنیم به 
صورت کدخدامنشــی، دوطرف را دعوت به سازش و مدارا با 
یکدیگر کنیم که افزون بر ۶۰درصد این شکایات حل شده اند. 
رئیس اتحادیه مشــاورین مسکن مشــهد در ارتباط با لزوم 
اطمینان از رســمی بودن بنگاه داران تشریح کرد: مستأجران 
حتماً باید قرارداد پرینتی طلب کننــد و بنگاه دار باید جواز 
رســمی داشته  باشــد. افراد پیش از ورود به بنگاه از داشتن 
پروانه و معتبر بودن آن مطمئن باشند. برخی از مؤجرین بیان 
می کنند به دلیل مالیات قرارداد پرینتی نمی خواهند، اما در این 
شرایط مستأجر باید این قرارداد پرینتی را بخواهد، چرا که در 
مواردی مستأجر پول زیادی به مؤجر می دهد و پس از مدتی 

مشخص می شود که مؤجر در آنجا صاحب حق نبوده  است. 

در مشهد راه اندازی شد
 سامانه استعالم الکترونیکی•

 مالیات امالک مسکونی 
مدیــرکل  قــدس: 
ثبــت اســناد و امالک 
با  گفت:  خراسان رضوی 
توســعه و فراهم نمودن 
و  الزم  زیرســاخت های 
در راستای اجرای تبصره 
چهار مــاده ۱۸۷ قانون 

مالیات های مســتقیم، امکان استعالم الکترونیکی مالیات 
امالک مسکونی از ادارات مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی 

مشهد فراهم شد. 
محمدحســن بهادر افزود: ســامانه ثبت الکترونیک دفاتر 
اســناد رسمی از ســال ۹۲ راه اندازی شــده  و از دو روز 
پیش  سامانه استعالم از ادارات مالیاتی توسط دفاتر اسناد 
رسمی مشهد برای صدور مفاصا حساب مالیاتی به صورت 

آزمایشی راه اندازی شد. 
وی گفت: در مرحله اول طرح اســتعالم برخط برای نقل و 
انتقاالت قطعی و قطعی رهنی که دارای پایانکار با کاربری 
مسکونی هستند، انجام می شود و برای سایر امالک تا کامل 
شــدن روند اجرای طرح، اســتعالم از ادارات امور مالیاتی 

مانند گذشته به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.  
بهادر افــزود: امالک دارای بدهی مالیاتــی پس از ثبت و 
ارسال استعالم توســط دفاتر اسناد رسمی، میزان مالیات 
آن ها توســط ســامانه اداره امور مالیاتی محاسبه و قبض 
مالیاتی به صورت الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی ارسال 

می شود. 
وی ادامه داد: مراجعان می توانند در دفاتر اســناد رسمی 
مالیات مشــخص شــده ملک خود را پرداخــت و گواهی 
مالیاتی شامل اطالعات ملک مورد معامله را دریافت کنند.

فرمانده انتظامی بجنورد خبر داد
سقوط زن 26 ساله از طبقه چهارم •

ساختمان
فرمانده انتظامی  ایسنا: 
شهرســتان بجنــورد از 
ســقوط زن ۲۶ ساله از 
طبقــه چهــارم یکی از 
مســکونی  مجتمع های 
بیمارســتان  روبــه روی 
ایــن  امام علــی)ع( 

شهرستان خبر داد. 
سرهنگ محمد غالمی افزود: ساعت ۴:۴۰ بامداد روز گذشته زن 
۲۶ ساله ای خود را از طبقه چهارم ساختمان به پایین انداخت که 
با حضور عوامل انتظامی و امدادی در محل سریعاً به بیمارستان 

منتقل شد. 
به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری پلیس، وی با اشاره به 
اینکه حال مصدوم وخیم گزارش شــده است، گفت: علت این 

حادثه در حال بررسی است.

یک مسئول شبکه دامپزشکی قاین رسانه ای کرد
یک سال حبس ،عاقبت کشتار غیرمجاز•

باشــگاه خبرنگاران: 
قاین  در  متخلف  قصاب 
به کشــتار  مبادرت  که 
غیرمجاز دام کرده بود به 
یک سال حبس تعزیری 

محکوم شد.
شبکه  رئیس  محمودی، 
دامپزشــکی قاین گفت: این قصاب متخلف که در بازدید های 
روزانه کارشناســان از مجموعه مراکز عرضه فراورده های دامی 
انجام می شــود شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده بود، با 

حکم دستگاه قضایی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
وی از همشــهریان خواست: از تهیه گوشت دام خارج از چرخه 
کشتارگاهی فاقد مهر و لیبل دامپزشکی اکیداً خودداری و افرادی 
که اقدام به این عمل مخاطره آمیز می کنند را به دامپزشــکی 

معرفی کنند.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرد
کشف ۴۳هزار لیتر محلول •

ضدعفونی کننده غیرمجاز 
بر  نظارت  مدیــر  ایرنا: 
مــواد غذایی، آرایشــی 
معاونــت  بهداشــتی  و 
دانشــگاه  دارو  و  غــذا 
علوم پزشــکی مشهد از 
کشــف و ضبط ۴۳هزار 
غیرمجاز  محلــول  لیتر 

ضدعفونی کننده دست و سطوح در این شهر خبر داد.
دکتــر علی اصغر اســماعیل زاده گفــت: این میــزان محلول 
ضدعفونی کننده غیرمجاز در ۹۰ نوبت بازرســی کشف و ضبط  
شده و در این ارتباط ۴۶ واحد متخلف به دستگاه قضایی معرفی 

شده اند.
وی با بیان اینکه در مدت شیوع بیماری کرونا احساس مسئولیت 
مردم در مبارزه با این ویروس ستودنی و قابل قدردانی بوده، افزود: 
در ایــن ایام ۱۱۷ مورد تقاضای تولید محلول ضدعفونی کننده 
دست و سطوح باز و بسته الکلی و غیرالکلی دریافت شده که از 
این تعداد به ۲۱ مجموعه متقاضی دارای شرایط الزم مجوز تولید 

۴۲ نوع محصول ارائه شد.
وی ادامه داد: تاکنون ۶۵ مورد بازدید از شرکت ها و مجموعه های 
تولیدکننده و نمونه گیــری الزم از محصوالت تولیدی در چند 
نوبت انجام شده که مشــکلی در محصوالت تولیدی مشاهده 

نشده است.
اسماعیل زاده گفت: فعالیت تولیدکنندگان به  صورت شبانه روزی 
است تا دغدغه ای در این خصوص وجود نداشته باشد، اما در این 

میان شاهد سوءاستفاده افراد سودجو نیز هستیم.
وی افزود: محصوالت تولیدی متخلفان با متانول تهیه شــده و 
نه تنها این محصوالت خاصیتــی در مبارزه با کرونا ندارند بلکه 

سالمت افراد مصرف کننده را نیز به  خطر می اندازد.
وی ادامه داد: نظارت ها نشان داد محصوالتی که در داروخانه ها 
عرضه می شوند استاندارد و مواردی که در دیگر مکان ها توزیع 

می شوند، فاقد استاندارد بوده اند.
اسماعیل زاده گفت: محصول اســتاندارد باید حاوی ۸۰درصد 
اتانول باشد که این میزان در موارد غیراستاندارد کمتر از ۵ درصد 

است.
وی افزود: برای ضدعفونی معابر و ادارات ۲۳۰هزار لیتر محلول 
ضدعفونی کننده با همکاری شــهرداری و دیگر مجموعه های 
اســتانی تهیه و توزیع شــد که حاوی آب ژاول بود و از مراکز 
مجاز خریداری شده و در اختیار مجموعه های مختلف از جمله 

شهرداری قرار گرفت.

با اقدام به موقع هالل احمر
 چوپان سقوط کرده از کوه •

نجات پیدا کرد 
جمعیت  رئیس  ایسنا: 
زیرکــوه  هالل احمــر 
بــه  امدادرســانی  از 
چوپان ســقوط کرده از 
بخش  کوهســتان های 

زهان زیرکوه خبر داد.
محمدعلــی عابدینی در 
تشــریح این عملیات امداد و نجات گفت: ساعت ۲۱ سه شنبه  
گذشته طی یک تماس تلفنی با جمعیت هالل احمر، گزارشی 
مبنی بر ســقوط یک نفر در کوهستان روستای پَردان از توابع 

بخش زهان دریافت کردیم.
رئیس جمعیت هالل احمر زیرکوه ادامه داد: پس از دریافت گزارش 
بالفاصله تیم های عملیاتی کوهستان پایگاه امداد جاده ای سه راهی 
 کالته نو)یادمان شــهید غضنفری( به محل حادثه اعزام شدند. 
عابدینی افزود: امدادگران پس از دو ســاعت جســت وجو در 
کوهستان  موفق به شناسایی محل سقوط مصدوم شده و پس از 
انجام اقدام های اولیه و امدادی فرد را در ساعت ۲۳:۴۵ به مرکز 

درمانی شهر زهان تحویل دادند.
وی ادامــه داد: هموطنان  در صــورت بروز حادثه ضمن حفظ 
خونســردی برای دریافت خدمات امدادی با شماره تلفن۱۱۲ 
تماس حاصل فرمایند و یا به نزدیک ترین پایگاه امداد و نجات 

هالل احمر در محل مراجعه کنند.

عقیل رحمانی: انعکاس گالیه های مردمی به 
 ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم )ع( 
در رابطــه با جوالن برخــی متخلفان و افراد 
شــرور در حاشیه شهر مشــهد و در پی آن 
انجام چندین عملیــات ضربتی با هماهنگی 
دســتگاه قضایی، منجر به دستگیری تعدادی 
افراد شرور، سارق و کشف انواع لوازم سرقتی 

شد.

 دستگیری موادفروشی که سارق طال س
هم بود

ســرهنگ پاســدار شــریف، فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج ســپاه حضرت مسلم)ع( در 
تشــریح این اقدام ها به قدس گفت: چندی 
پیش گزارش هــای مردمی واصل شــد که 
بررســی آن ها نشان می داد در برخی مناطق 
حوزه استحفاظی این ناحیه، سارقان خودرو، 
افراد شرور، موادفروشان و... دست به تحرکاتی 

زده اند.
وی ادامه داد: از همین رو برخی منابع محلی 
را فعال کرده و ردزنی افراد مجرم در دستور 

کار تیم های عملیاتی قرار گرفت.
با شناســایی برخی از عامالن جرم و بررسی 
هویت آن ها، معلوم شــد تعدادی از آن ها به 

کرات دست به ارتکاب جرم زده اند.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه حضرت 
مســلم)ع( ادامه داد: براین اســاس عملیات 
اول برای دســتگیری یکی از خرده فروشان 
حرفــه ای مواد در حوالی خیابان حر ۹۰ آغاز 
و یک تیم از معاونت عملیات این ناحیه راهی 
محل شدند. همزمان با حضور نیروهای بسیج 
در منطقــه، فرد مذکور کــه در حال انتقال 

موادمخدر به مقاصد از پیش 
تعیین شده بود شناسایی و 
در حالی که  با دیدن عوامل 
بســیج قصد فرار از محل را 

داشت، دستگیر شد.
پاســدار شریف  ســرهنگ 
تصریــح کرد: پــس از این 
اقدام او که با خود یک کیف 
چرمــی داشــت و مقاومت 
می کــرد تا کیف بازرســی 
محتویات  وقتــی  نشــود، 
بررســی  همراهش  کیــف 
شد دیگر سکوت کرد، چرا 
که از داخل آن ۲۲ بســته 

موادمخدر از نوع کریستال ، دو بسته شیشه 
به همراه تــرازوی دیجیتال مخصوص توزین 

مواد نیز کشف شد.

فرمانــده ناحیــه مقاومت 
حضــرت  ســپاه  بســیج 
مســلم)ع(  به یــک اقدام 
مجرمانه دیگر هم اشــاره 
و در ایــن زمینــه گفت: 
این همــه ماجرا نبود، چرا 
کــه از داخل کیف چرمی، 
یک عدد قیچی مخصوص 
ســرقت طــال و جواهرات 
کــودکان به همــراه یک 
پالک، زنجیــر طال و یک 
خارج  شده  قیچی  النگوی 
شــد که بررســی ها نشان 
می داد سارق به تصور طال 
بودن النگو آن را سرقت کرده و از سوی دیگر 
چند فقره چک، یک عدد پاوربانک و  مدارک 

هویتی سرقتی هم از داخل کیف خارج شد.

پایان عربده کشی مرد مستس
پس از انتقال متهم به ناحیه مقاومت، گزارشــی 
حاصل شــد که یکی از افراد شــرور در یکی از 
خیابان های شــهرک شــهید رجایــی اقدام به 
عربده کشی و تخریب اموال عمومی و خصوصی 

کرده است.
سرهنگ پاسدار شریف عنوان کرد: در مرحله دوم 
این سلسله اقدامات به سرعت نیروهای معاونت 
عملیات ناحیه مقاومت بســیج ســپاه حضرت 
مســلم)ع( به محل اعزام و مشاهد کردند فردی 
که حالت طبیعی نداشــت در حال عربده کشی 
در منطقه اســت و شیشه چند مغازه و ... را هم 
تخریب کرده، از همین رو متهم که مشــروبات 

الکلی مصرف کرده بود، زمینگیر و دستگیر شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه حضرت 
مســلم)ع ( در زمینه کشف اقالم سرقتی از یک 
منزل مســکونی هم بیان کرد: چند ساعت پس 
از این اقدام، نیروهای بســیج سومین عملیات را 
کلیــد زده و پس از محاصره محل اختفای یکی 
از ســارقان حرفه ای، با یک اقدام غافلگیرانه او را 
دســتگیر کردند. در بازرســی از محل اختفای 
فرد مذکور دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی که 
شماره تنه آن ها دستکاری شده بود، پالک جعلی 
موتورســیکلت، یک دستگاه تلویزیون ۵۵ اینچ، 
چندین پرژکتور و یک دستگاه دوچرخه حرفه ای 

سرقتی کشف شد.

در پی چند عملیات نیروهای بسیج صورت گرفت

دستگیری عربده کش مست و سارقان حرفه ای

در بازرسی از محل اختفا 
دو دستگاه موتورسیکلت 

سرقتی که شماره تنه 
آن ها دستکاری شده بود، 
پالک جعلی موتورسیکلت، 

یک دستگاه تلویزیون 
چندین پرژکتور و یک 

دستگاه دوچرخه حرفه ای 
سرقتی کشف شد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی وزش بادهای شدید•

 در خراسان رضوی
قدس: اداره کل هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: با توجه 
به تحلیل و بررسی نقشه ها و مدل های هواشناسی امروز و فردا 
افزایش ســرعت وزش بــاد، در برخی نواحی وزش باد شــدید 
لحظه ای همراه بــا گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی 
می شود. ضمن اینکه عبور موج تراز میانی جو گاهی افزایش ابر 
و در برخی نواحی شمالی استان رگبار و رعدوبرق پراکنده را نیز 

موجب خواهد شد. 
هوای امروز مشهد صاف تا کمی ابری گاهی افزایش ابر با احتمال 
رگبار پراکنده، در برخی ساعات وزش باد شدید لحظه ای توأم با 
گردوغبار پیش بینی شــده است. حداقل و حداکثر دمای امروز 

مشهد هم به ترتیب ۱۸ و ۳۱ درجه سلسیوس خواهد بود.

3
پنجشنبه  18 اردیبهشت 1399

   13 رمضان 1441  7 می 2020  
 سال سی و سوم  
شماره 9240 ویژه نامه 3619  

در شهـردر شهـر شماره پیامک: ۳۰۰۰72۳۰5  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱ 

فضای مجازی: 

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     .

باری بر جیب مردم 
اصالً چرا پالک خودرو تعویض می شــود؟ 
وقتی کارت ماشین و سند ماشین تعویض 
می شــود؛ چرا پــالک عوض بشــود؟ پول 
تعویض پالک باری اســت بر جیب مردم و 

کلی وقت تلف کردن است.
۹۳۰...۹6۹6

پس از دو ماه تلفن ما هنوز قطع است
کابل تلفن ما را از دو ماه پیش ســرقت کردند هر چه زنگ می زنم به مخابرات کســی جواب 
نمی دهد. مخابرات پنجتن بسته است، فقط یک نگهبان پشت در نشسته  شماره تلفن یادداشت 

می کند و می گوید پیگیری می کنیم. پس از دو ماه هنوز تلفن ما قطع است.
۹۳6...۴۰۹۳

شرکت آب و فاضالب  لطفاً رسیدگی کند
در آذر سال قبل مأموران سازمان آب شکستگی لوله را در جالل ۵۱ رفع کرده اند، اما چاله آن 
کامل پر نشده و بدون ترمیم آسفالت رها شده است. بسیار خطرناک است و در عین حال محل 

تجمع آب آلوده و آشغال شده است. شرکت آب و فاضالب  لطفاً رسیدگی کند.
۹۱5...7۳۱۱

لطفاً همه خطوط را بیاورید
لطفاً خط ۲۲را هم بیاورید توی ســامانه، ما 
مجبور می شویم از دو خط استفاده کنیم و 
این بدتر است. لطفاً همه خطوط را بیاورید، 

روزی چقدر باید پول اسنپ بدهیم.
۹۳۸...۳۴7۱

نقشه تفصیلی سند چشم انداز مشهد 
چه شد؟

مناطق۷،۲و۹ســه منطقه پهناور و پرجمعیت مشهد هســتند که هر کدام به تنهایی از یک 
شهرستان بزرگ تر و پرجمعیت ترهستند.سه سال پیش قرار بود نقشه تفصیلی سند چشم انداز 
مشهد توسط وزارت کشور ابالغ شود ، اما متأسفانه بروکراسی موجود در وزارت کشور موجب 
شــده هنوز این سند بعد سال ها ابالغ نشود! چرا اســتاندار خراسان رضوی پیگیر این مسئله 
نیست؟              6۱5۸...۹۳6

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

کشفیاتکشفیات

خــط قرمــز: فرمانــده مرزباني اســتان 
خراسان شمالی از کشف یک هزار و ۹۰۰ رأس 
گوســفند به ارزش ۵۷ میلیارد ریال توسط 

مرزداران گروهان مرزی غالمان خبر داد. 
سرهنگ قربانعلی داوطلب، فرمانده مرزباني 
استان خراسان شــمالی در تشریح این خبر 
اظهار کرد: در راستاي انسداد کامل نوار مرزي 
و جلوگیري از ورود و خــروج کاالي قاچاق، 
مرزبانان گروهان مرزی غالمان با اجراي گشت 
و کمین هدفمند در نوار مرزي و اســتفاده از 
تجهیزات اپتیکي و الکترونیکي حین پایش 
حوزه استحفاظي متوجه حضور قاچاقچیان دام 
در نوار مرزي شــدند. وي با اشاره به عملیات 
منسجم مرزبانان افزود: مرزبانان توانستند در 
این عملیات ضمن دســتگیری دو قاچاقچی 

احشام، یک هزار و ۹۰۰ رأس گوسفند را پیش 
از خروج از کشور کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان خراسان شمالی تصریح 
کرد: کارشناســان ارزش ریالی احشام کشف 
شده را ۵۷ میلیارد ریال برآورد کردند که پس 
از انتقال دام ها به مراکز امن، متهمان دستگیر 
شده برای سیر مراحل قانونی و قضایی تحویل 

مراجع مربوط شدند.

اقدام شبانه مجرمان لو رفت

کشف  هزار و 900 رأس دام  پیش از خروج از  مرز

شهریشهری

قدس: نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و 
نقل و ترافیک شورای شهر مشهد گفت: طی 
فرایندی که در سال گذشته ایجاد شد، گروه 
مپنا توانســت در رقابت با دیگر شرکت های 
همکار خــود، برنده مناقصه تأمین تجهیزات 
خط ۳ قطار شــهری مشهد حدفاصل میدان 
شهدا تا پایانه مسافربری امام رضا)ع( برای سه 
ایستگاه میدان شــهدا، باب الجواد)ع( و پایانه 

امام رضا)ع( شود. 
مهدی نیا گفــت: یکی از اهدافــی که ما در 
مدیریت شهری مشهد دنبال می کنیم، ارتقای 
شاخص های زیست محیطی مشهد است. در 
همین راستا موضوع دوچرخه، موتورسیکلت 
برقی و اســکوتر برقی در دست اقدام است و 
کارهای اولیه آن انجام شــده و امیدواریم در 

نیمه ابتدایی ســال جاری بتوانیم این موضوع 
را اجرایی کنیم.

وی تأکیــد کــرد: از دیگر کارهــا در زمینه 
فعالیت های زیست محیطی، ساخت و استفاده 
از خودروها و اتوبوس های برقی اســت که در 
این راستا نیز با توجه به اینکه شرکت مپنا در 
این حوزه صاحب تجربه است، در سال گذشته 
تفاهم نامه ای را با این شرکت به امضا رساندیم.

عضو شورای شهر مشهد خبر داد

مذاکره با شرکت مپنا برای برقی کردن اتوبوس ها 

قدس: رئیس اداره محیط زیســت شهرستان فریمان گفت: 
یک قطعه تیهو ماده به دامن طبیعت بازگشــت و چند نفر از 
شکارچیان غیرمجاز به دلیل شکار گراز نیز در این شهرستان 

دستگیر شدند. 
رئیس اداره محیط زیســت شهرستان فریمان گفت: این تیهو 
توسط فرهنگی فرهیخته به نام »علی آقایی زاده بجستانی« در 
فصل ســرد زمستان در مسیر جاده مشــاهده شده بود که با 
هماهنگی این اداره نگهداری و تیمارداری آن در منزل شخصی 

وی انجام شد.
جواد ســتوده افزود: پس از چهار ماه و نیم نگهداری و مداوای 
این تیهو که از ناحیه بال آســیب دیده بود، دیروز تحویل اداره 
محیط زیست فریمان شد و توسط محیط بانان برای رهاسازی 

به منطقه کلیالق منتقل و رهاسازی شد.
وی ادامه داد: همچنین پس از اطالع از دســتگیری چند نفر 
توســط مأموران مبارزه با موادمخدر شهرستان در یک ایست 

بازرسی در مناطق تحت پوشش این اداره مشخص شد که عالوه 
بر وجود ۳۰کیلوگرم موادمخدر، ۲۰ کیلوگرم گوشت و هفت 

عدد پوکه فشنگ ساچمه زنی نیز همراه متهمان است.
جواد ســتوده گفت: با هماهنگی قاضی کشیک مأموران این 
اداره برای شناســایی نوع گوشــت به محل اعزام شدند که در 

بررســی های به عمل آمده و اعترافات ۶ نفر از سرنشینان دو 
خودرو مشخص شد که گوشت ها متعلق به سه رأس گراز است 

که در روستای اره کمر شهرستان فریمان شکار شده اند.  
ستوده گفت: افراد متخلف پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی 
معرفی و دو دستگاه خودرو پژو آنان نیز توقیف و به پارکینگ 
منتقل شــد. جریمه شکار هر گراز مبلغ ۴میلیون و ۵۰۰هزار 
ریال است که متخلفان مبلغ ۱۳میلیون و ۵۰۰هزار ریال بابت 

خسارت وارده به طبیعت را به حساب خزانه واریز کردند.  
رئیس اداره محیط زیست شهرستان فریمان همچنین افزود: 
مأموران یگان حفاظت این اداره فردی را که با انتشار تصاویری از 
یک بره میش کوهی در شبکه های مجازی برای فروش آن اقدام 
می کرد در عملیاتی پوششی شناسایی و حکم جلب متخلف را 

از دادستان دریافت کردند.
وی ادامه داد: فرد موردنظر پس از شناســایی دستگیر و برای 

بازجویی های اولیه به کالنتری فراخوانده شد.

دستگیری شکارچیان گراز در فریمان 
تخلفتخلف



خبرخبر خبرخبر

 یک هزار زندانی در فارس •
چشم انتظار احسان مردم هستند

فــارس: رئیــس کل 
دادگســتری و رئیــس 
دیه  ستاد  امنای  هیئت 
فــارس گفت:  اســتان 
هزار زندانی جرایم مالی 
استان،  این  در  غیرعمد 
چشــم انتظار احسان و 

نیکوکاری مردم خیر فارس هستند.
حجت االسالم سید کاظم موسوی گفت: با وجود محدودیت های 
ایجاد شــده ناشی از شــیوع ویروس کرونا، درصدد برگزاری 
مراسم گلریزان برای زندانیان با رعایت تمهیدات بهداشتی و 
همچنین با بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و فضای مجازی 
هستیم. وی گفت: ستاد دیه استان فارس در یک سال گذشته 
فعالیت های مستمر و مطلوبی را دنبال کرده که بخش مهمی از 
آن، تالش این مجموعه با همراهی شوراهای حل اختالف برای 

گرفتن رضایت از شکات بوده است.

شیوع بیماری فاسیوال در گیالن•
سرپرســت  گیــالن: 
بهداشــتی  معاونــت 
دانشــگاه علوم پزشکی 
گیــالن از ابتــالی ۱۳ 
گیالنی به بیماری فصلی 
فاســیوال خبــر داد و از 
مردم خواست از مصرف 

فراورده ها با سبزی های محلی خودداری کنند.
آبتین حیدرزاده اظهار کرد: بیماری فاســیوال به دلیل وجود 
سبزی های محلی ازجمله »چوچاق« و »خالی واش« و عادت 
مصرف مردم، یکی از بیماری های شایع در استان گیالن است.

وی گفت: تمامی مراکز درمانی و پزشکان در گیالن نسبت به 
شیوع بیماری فاسیوال آگاه هستند. این بیماری در دو مرحله 
)از اواخر اردیبهشت تا پایان خرداد و از مهرماه تا آبان ماه( شایع 

است و با درگیرکردن کبد و ایجاد خارش و تب بروز می کند.

کرونا با سرعت در سیستان و بلوچستان •
در حال گسترش است

سیستان و بلوچستان: 
معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی زاهدان بر 
بهداشتی  اصول  رعایت 
و فاصله گذاری اجتماعی 
تأکید کرد و افزود: شرایط 
به هیچ وجه عادی نیست 

و همچنان ویروس در جامعه با ســرعت در حال گسترش و 
چرخش است که افزایش آمار بیماران سرپایی صحت این امر را 
نشان می دهد. وی با بیان این نکته که کرونا تمام نشده است، 
اظهار کرد: در ۲۴ ســاعت گذشته، ۲۶ مورد به آمار مبتالیان 
کرونا اضافه شده اســت که از این تعداد ۲۳ مورد سرپایی از 
بیمارستان ترخیص شده اند. وی افزود: تاکنون ۵۶ مورد از موارد 

مثبت آزمایشگاهی کرونا جان خودشان را از دست داده اند.

 برگزاری نماز جمعه •
این هفته بستان آباد

امــام جمعه  تبریــز: 
بســتان آباد از اقامه نماز 
جمعه در این شهرستان 
بعــد از اعــالم وضعیت 
ایــن هفته  ســفید در 
حجت االسالم  داد.  خبر 
در  رضــوی  ســیدرضا 

حاشیه جلسه ستاد نماز جمعه بستان آباد، اظهار کرد: نماز جمعه 
بستان آباد با اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی برگزار می شود. 
امام جمعه بستان آباد گفت: مردم برای شرکت در نماز جمعه و 
جماعت حتماً با خود جانماز، مهر، ماسک و دستکش اختصاصی 
همراه داشته باشند. وی اظهار کرد: نمازهای جمعه و جماعت با 

رعایت فاصله تعیین شده از سوی مراجع برگزار می شود.

 فرار تعدادی از بیماران •
بیمارستان رازی تبریز

تبریز: فرمانده انتظامی شهرســتان تبریز اعالم کرد: در پی 
انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر فرار چند نفر از بیماران 
بیمارســتان رازی تبریز، به محض اعــالم موضوع به پلیس، 
رئیس کالنتــری ۲۰ تبریز در محل حضور یافــت. وی ادامه 
داد: در جریان بررسی موضوع مشخص شد، تعداد هفت نفر از 
بیماران خود معرف و غیرخطرناک با استفاده از غفلت نگهبانان 
از بیمارســتان خارج و به محل سکونت خود در تبریز مراجعه 
کرده اند.سرهنگ نوروزی اعالم کرد: مأموران کالنتری ۲۰ تبریز 
با همکاری یگان های امدادی و فوریت های پلیســی۱۱۰، در 
کمترین زمان ممکن هر هفت بیمار را تحویل بیمارستان دادند.

 هشدار بازگشت خوزستان •
به محدودیت های کرونایی

سخنگوی  خوزستان: 
ســتاد مدیریــت کرونا 
گفــت:  خوزســتان  در 
درست اســت بیماریابی 
افزایش  خوزســتان  در 
یافته، اما بخش عمده ای 
ابتال،  مــوارد  افزایش  از 

به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی برمی گردد و اگر شرایط 
این گونه باشد، مطمئناً تصمیم های یک ماه پیش، دوباره اتخاذ 
خواهد شد. رضا نجاتی با اشاره به افزایش مبتالیان به ویروس 
کرونا در خوزستان، اظهار کرد: در روز های نخست شیوع بیماری، 
در خوزستان مدیریت خوبی در این زمینه داشتیم. اقدام هایی 
پیش از استان های دیگر انجام دادیم و ورود به خوزستان و تردد 
بین شــهری را ممنوع یا محدود کردیم و حتی برای محله به 
محله، تصمیماتی اتخاذ شد. وی گفت: متأسفانه تعدادی از مردم 
همکاری خوبی نداشتند و شاهد رعایت نکردن و بی توجهی به 

توصیه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی بوده ایم.

بازگشایی هتل ها و کلوب های دریایی •
کیش از اول خرداد

ســخنگوی  هرمزگان: 
شــورای ســالمت جزیره 
کیش گفت: تصور مردم از 
ســفید بودن منطقه نباید 
موجب غفلت آن ها از رعایت 
قوانین و مقررات بهداشتی 
شود. دکتر محمدرضا رضانیا 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بازگشایی کلوب های تفریحات 
دریایی و ارائــه خدمات پس از عید فطر صــورت می گیرد، اظهار 
کرد: فعالیت قایق های شخصی تفریحی از ۱۶ اردیبهشت با رعایت 
پروتکل ها مجاز اعالم شد. وی ادامه داد: بازگشایی هتل های جزیره 
از ابتدای خرداد انجام می شود و هتلداران با رعایت قوانین ابالغ  شده، 
می توانند با مراجعه به معاونت گردشگری، جامعه هتلداران و امضای 

تعهدنامه های مربوط، اقدام به پذیرش میهمانان و گردشگران کنند.

 کارمند معترض، اداره دارایی •
بندر امام را به آتش کشید!

فرمانــدار  ماهشــهر: 
شهرستان ماهشهر گفت: 
اداره  کارمنــدان  از  یکی 
دارایی بندر امــام)ره( به 
دلیــل رد تقاضای خارج 
موازیــن  چارچــوب  از 
اداری مبنــی بــر تبدیل 
وضعیت شــغلی خود، دســت به آتش افروزی در این اداره زد. 
محسن بیرانوند با بیان اینکه یک طبقه از اداره دارایی بندر امام 
به دلیل آتش سوزی توسط این فرد دچار خسارت جدی شده، 
گفت: این اداره در روزهای آینده تعطیل خواهد بود تا تعمیرات 
و بازسازی های الزم صورت گیرد. وی ادامه داد: گفته شده این 
فرد پیش از این طی چند نوبت، تهدید کرده بود در صورتی که 
با درخواست تغییر وضعیت شغلی او موافقت نشود، اقدام به آتش 

زدن اداره می کند.

تردد از مرز بازرگان امکان پذیر شد•
آذربایجان غربی: مدیرکل گمرک بازرگان گفت: ورود و خروج 
کامیون ها از مرز بازرگان امکان پذیر شد. صادق نامدار اظهار کرد: 
در پی مذاکراتی با مدیر گمرک گوربالغ ترکیه، مقرر شد با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، در این مرز فعالیت های اقتصادی از سر 
گرفته شود. وی با بیان اینکه در این راستا اکیپ وزارت بهداشت 
ایران و ترکیه در دو طرف مرز حضور یافته اند، گفت:۴۵۰ دستگاه 
خودرو که در روزهای گذشته به دلیل مسدود بودن مرزها، متوقف 

شده بودند اجازه تردد یافتند.

 پذیرش هزار و ۳۰۰ زندانی در قزوین •
طی چند مرحله 

کل  رئیــس  قزویــن: 
دادگســتری استان قزوین 
گفت: پذیرش هزار و ۳۰۰ 
زندانی در قزوین که به دلیل 
به مرخصی  شــیوع کرونا 
رفته بودند طی چند مرحله 
انجام می شود.حجت االسالم 
والمسلمین نوراهلل قدرتی افزود: از ۱۶ اردیبهشت بازگشت مددجویان 
به زندان بر اساس حداکثر ظرفیت بندهای قرنطینه زندان مرکزی و 
اردوگاه آراســنج استان در چند مرحله انجام می شود. وی افزود: در 
مرحله اول ۳۵۰ نفر با اولویت جرایم خشن پذیرش شده و ۱۴ روز 
در بندهای قرنطینه نگهداری می شوند و در این مدت هیچ زندانی 
دیگری پذیرش نخواهد شد و طی این روزها مرخصی سایر زندانیان 

تمدید می شود.

۴هزار و ۷۰۰ بسته بهداشتی ویژه بیماران •
خاص در هرمزگان توزیع شد

بندرعباس: ۴ هزار و ۷۰۰ بسته بهداشتی ویژه بیماران خاص 
در راســتای کمک به کاستن مشکل های این بیماران در زمان 
شیوع بیماری کرونا به همت جمعیت هالل احمر هرمزگان در 
استان توزیع شــد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بیماران با توجه به شرایطی که 
دارند جزو گروه با خطر بیشتر در مقابل بیماری کرونا محسوب 
می شــوند.مختار سلحشــور ادامه داد: جمعیت هالل احمر در 
راســتای کمک به این بیماران، توجه و رسیدگی بیشتر به آنان 
را مد نظر قرار داده و تهیه و توزیع بســته های بهداشتی توسط 

داوطلبان این جمعیت در همین راستا انجام شده است.

دغدغه مسئوالن از افزایش سطح زیر کشت محصوالت آب بر

کشتبرنج،سفرههایزیرزمینیکرمانشاهرامیبلعد
کرمانشاه: در استان کرمانشاه ۲۳ دشت وجود 
دارد که از این تعداد هشــت دشــت ممنوعه 
اســت و این موضوع می توانــد به عنوان زنگ 
خطری باشد تا در مصرف آب به ویژه در بخش 
کشــاورزی تجدیدنظر کنیم، اما با وجود این، 
بخش زیادی از اراضی این اســتان زیر کشت 

برنج قرار دارد.
درحالی که در ســال های گذشته کمبود آب 
صدای بســیاری از روســتاییان و عشایر را به 
دلیل خشکسالی های حادث شده درآورده بود، 
اما بارش های سیل آســا در فروردین  سال 98 
بسیاری از کشاورزان را بر آن داشت تا بر سطح 
زیر کشت محصوالت خود بیفزایند و به دو برابر 

افزایش دهند.
به گفته مسئوالن متأســفانه کاشت برنج در 
تعدادی از شهرستان های این استان که به طور 
گسترده رواج پیدا کرده، تهدیدی جدی برای 
رودخانه ها و نیز کاهش منابع آب ســفره های 

زیرزمینی محسوب می شود.
باوجوداینکه کاشــت برنج در کشــور به جز 
استان های گیالن و مازندران از سوی وزارت 
نیرو ممنوع اعالم  شده، اما بنا بر آمار رسمی 
در سال زراعی جاری افزون بر ۲ هزار هکتار 
اراضی این اســتان به زیر کشــت برنج رفته 

است.

افزایشسطحزیرکشتس
مســئول گروه احیا و تعادل بخشی دشت های 
شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه بابیان 
اینکه در ســال زراعی 9۷، یــک هزار هکتار 
اراضی این استان زیر کشــت برنج رفته بود، 
 بیان کرد: متأســفانه این میــزان به بیش از 
۲ هزار هکتار رسیده که دلیل این امر نیز وقوع 
سیالب اوایل سال گذشــته و امکان استفاده 

مردم از این شرایط بود.
علــی جلیلیان بابیان اینکــه از میزان ۲ هزار 
هکتار کشــت برنج در اســتان بیش از ۴۰۰ 
هکتار آن توســط چاه هــای غیرمجاز آبیاری 
شده اســت، افزود:  نکته مهم آنجاست که از 
این حدود ۲ هزار هکتار، هزار و ۴۰۰ هکتار آن 
توسط آب های سطحی و باقی آن از طریق آب 
چاه آبیاری شــده که ۴۰۳ هکتار آن از محل 

چاه های غیرمجاز بوده است.

وی عمده کشت برنج را مربوط به دشت دیره و 
چمچال دانست و تأکید کرد: مابقی کشت برنج 
را به طور پراکنده و بیشتر در شهرستان صحنه، 

هرسین، سرپل ذهاب و گیالنغرب داریم.
جلیلیان بابیان اینکه بر اســاس مصوبه سال 
۱۳9۷هیئت دولت کشــت برنــج  جز در دو 
استان شــمالی باید در سایر استان ها ممنوع 
باشــد، عنوان کرد: به همیــن منظور تالش 
کردیم برنامه ای تنظیم کنیم که طی مدت سه 
سال کشــت برنج در استان برچیده شود، اما 

هنوز محقق نشده است.

افزایشقیمتبرنج،انگیزهایبرایس
کشتبیشتر

مســئول گروه احیا و تعادل بخشی دشت های 
شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه با اشاره 
به مصرف آب قابل توجهی که کشت برنج دارد 
و به بیش از ۲۰ هزار مترمکعب برای هر هکتار 
می رسد، خاطرنشان کرد: حتی اگر از آب های 
سطحی برای کشت برنج استفاده شود، موجب 
می شود اراضی پایین دستی از آب کافی محروم 

شوند.
جلیلیان درباره دالیل گرایش کشــاورزان به 
کشت برنج نیز گفت: در گذشته که دالر ارزان 
بود، قیمت برنج های وارداتی هندی و پاکستانی 

نیز کم بود، امــا اکنون که 
قیمت این برنج ها باال رفته 
و بــه برنج ایرانــی نزدیک 
شده، مردم تمایل بیشتری 
به مصرف برنج ایرانی دارند.

وی اظهار کرد: وقتی کشت 
هر هکتار برنــج درآمد ۳۵ 
تا ۴۰ میلیون تومانی برای 
کشاورز دارد، موجب ترغیب 

آن ها خواهد شد.
 علی مرادی، معاون حفاظت 

و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اســتان 
کرمانشاه نیز از کشت برنج به عنوان یک چالش 
برای منابع آب استان کرمانشاه یاد کرد و افزود: 
برای آبیاری هر هکتار برنج به ۲۲ تا ۲۴ هزار 

مترمکعب آب نیاز است.
وی درآمــد بــاال و همچنین مشــکالتی که 
کشاورزان برای فروش سایر محصوالت دارند 
را نیز از دالیل ترغیب کشاورزان به کشت برنج 

عنوان کرد.

تاراجمنابعآبیس
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کرمانشــاه 
کاشــت برنج را با تاراج منابع آبی استان برابر 
دانســته و می گوید: برداشــت های بی رویه و 

غیرمجــاز از آب زیرزمینی و 
حفر چاه های غیرمجاز تجاوز 
به حقوق آیندگان است و اگر 
قرار باشد کشت برنج به شکل 
فعلی ادامه یابد برای نســل 

آینده آبی باقی نخواهد ماند.
بهرام درویشــی بــا تأکید بر 
اینکه هیچ مرجعی کشــت 
برنــج در کرمانشــاه را مجاز 
می افزاید:  است،  نکرده  اعالم 
در صورت مشاهده با خاطیان 

برخورد می شود.
وی اظهار می کند:  در استان ما رطوبت پایین 
و تبخیر باالســت، ازاین رو منطقی نیست آب  
راصرف کشــت برنج کنیم. متأسفانه عده ای 
برای کشت برنج منابع سرشار آب زیرزمینی را 

به صورت غیرقانونی به تاراج می برند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کرمانشــاه 
خاطرنشان می کند: برای ما چارچوب برخورد 
با این موضوع  مشــخص اســت و شیوه نامه 

سازگاری با کم را اجرا می کنیم.
درویشــی، به کاهش بارندگی ها در استان نیز 
اشــاره کرد و گفت: باید آبی را که در اختیار 
داریم بــا احتیاط و بر اســاس برنامه ریزی و 

مدیریت شده مصرف کنیم.

عدهایبرایکشت
برنجمنابعسرشار
آبزیرزمینیرا

بهصورتغیرقانونی
بهتاراجمیبرند

بــرشبــرش
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بوشهر: بوشهر از استان های ساحلی جنــوب کشور است که 
بیش از ۷۰۰ کیلومتر ســاحل با خلیج فارس دارد و ساحل و 
دریا از مهم ترین ظرفیت های این استان به خصوص در حوزه 
اقتصادی محســوب می شود؛ ظرفیتی که بسیاری از کشورها 

آرزوی تنها بخشی از آن را دارند.
کارشناســان عنوان می کنند استان بوشهر در زمینه پرورش 
میگو ظرفیتی بیش از ۱۰ برابر میزان کنونی دارد و تحقق آن 

می تواند زمینه جهش تولید و اشتغال را فراهم سازد.
هم اکنون بخش عمده میگوی پرورشی کشور در استان بوشهر 
تولید می شود و سهم بیش از ۶۰ درصدی در تولید و صادرات 
میگوی پرورشی کشــور، این استان را در سطح کشور ممتاز 

کرده است.
البته اســتان بوشــهر ظرفیت بیش از تولید کنونی در زمینه 
پــرورش میگــو دارد و زمین های مســتعد در این خصوص 
شناسایی  شده است و باید شرایط تولید در این اراضی هر چه 

سریع تر فراهم شود.
درحالی که شــاهد جهش تولید در زمینــه پرورش میگو در 
استان بوشهر هستیم، اما پرورش ماهی در این استان آن گونه 
که بایدوشــاید رونق نگرفته و میزان تولید استان متناسب با 

ظرفیت های موجود نیست.
پرورش ماهی در قفس از ظرفیت ها و استعدادهای بسیار خوبی 
اســت که استان بوشهر هم ظرفیت الزم برای آن را دارد و هم 

خلیج فارس محل خوبی برای این کار است و هم اینکه در پشت 
سد امکان اجرای این طرح ها وجود دارد.

پرورشماهیمغفولماندهاستس
به گفته رئیس گروه پرورش ماهی در قفس شیالت بوشهر، از 
پنج سال پیش شرکت آرام صید فعالیت خود را به منظور ایجاد 
طرح ماهی در قفس در ســد رئیسعلی دلواری آغاز کرد و در 
ســال 9۶ به بهره برداری رساند، اما طی سه سال فعالیت خود 
تنها در یک سال به توفیق نســبی دست  یافته و در دو سال 
دیگر ازجمله ســال گذشته نیز به دالیل مختلف امکان تولید 

را از دست  داده است.
حامد رضایی افزود: این طرح به دلیل نبود کارگاه های تکثیر 

ماهی قزل آال در کشــور برای تأمین بچــه ماهی، عمالً قابل 
بهره برداری نیست و الزم است که ساخت کارگاه تکثیر ماهی 

آن هم در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: از ســوی دیگر مجوز ذخیره سازی ماهی سی باس 
که بچه ماهی آن در استان نیز قابل تولید و در دسترس است 
توسط ســازمان محیط  زیست صادر نمی شــود و همین امر 

موجبات رکود این طرح را فراهم کرده است.

افزایش۳۸درصدیتولیدمیگوس
مدیرکل شیالت استان بوشهر بابیان اینکه در راستای توسعه 
آبزی پروری در اســتان تالش های گسترده ای صورت گرفته و 
حمایت الزم را از سرمایه گذاران در این حوزه خواهیم داشت، 
افزود: در سال گذشته ۲۱ هزار تن میگوی پرورشی تولید شد 
که پیش بینی می شــود میزان تولید میگوی استان در سال 

جاری به بیش از ۲9 هزار تن برسد.
علی بازدار این میزان افزایش میگوی پرورشــی در اســتان را 
بیانگر رشد ۳8 درصدی تولید دانست و افزود: این رقم در یک 

سال وضعیت رشد و افزایش بسیار خوبی را نشان می دهد.
مدیرکل شیالت بوشهر با اشاره به تولید ۳ میلیارد قطعه بچه 
میگو در ۱۵ مرکز تکثیر، خاطرنشان کرد: تعداد مزارع پرورش 
میگوی استان بوشهر از ۳۰۵ مزرعه در سال گذشته به ۳۴۴ 

مزرعه در سال جاری رسیده است.

کارشناسان معتقدند

صنعتآبزیپروری؛موجبجهشاقتصادمیشود

گزارشگزارش
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تحریم کننده  شیرازی  میرزای  لقب   .۱
آنچه   .۲ تخفیف دهنده  و تنباکو-  توتون 
 پایه و اساس جان را تشکیل می دهد- خباز 
۳. پیاز- شکم خودرو- خون بسته- گرداگرد 
لب و دهان ۴. یک ویک- شاخه ای از موسیقی 
فرنگی- یقه آهاری- دیدن ۵. اسب موردعالقه 
صدا  طنین  شهادت-  انگشت   خسروپرویز- 
باران  خشمگین-  کشتار سیاسی-   .۶
به  دعوت  صوت   .۷ گندم  آفت  اندک- 
سکوت- برنا- زشت و ناپسند 8. نیمه باال و 
پایین خط استوا- قطار هوایی 9. اهل هرات- 
و  کتف  و ذکاوت ۱۰.  هوش  تبدیل کننده- 
شانه- سوغات اصفهان- عضو شنای ماهی- 
ویرگول ۱۱. امتحان چهارگزینه ای- بی همتا- 
برهان و دلیل ۱۲. صددرصد- پرهیزکاری- 
کوچک- حرف دهن کجی ۱۳. صوت تعجب 
در  از ضمایرملکی  به سرعت-  خانمانه- 
عصبی  تکرارشونده  واکنش  انگلیسی-   زبان 

را  پنداشتن کسی  بزرگ   ۱۴. جمع ضربه- 
 ۱۵. سرگرد سابق- ماه پنجم قمری

افراد   .۲ سیاه بازی  نمایش  متراکم-   .۱
بندری در ایران و روسیه  پرصبر و تحمل- 
 ۳. زمان مردن- پرونده- مایه آهنگ- رایحه 
۴. من+شما- چرم نازکی که از پوست گوسفند 
سمت  فوت-  می شود-  تولید  گوزن  و  بز  و 
برهنه   چپ ۵. شریک- وان حمام گردابی- 
۶. بدگوی مردم - هیئت منصفه- توپ چوگان 
عمومی  شرفیابی  رنگ-  باالترین  آغوز-   .۷ 
پاییزی- سدراه-  ماه  پادگانی در تهران-   .8
پسوند شباهت 9. شهری که بیشترین مرز 
مشترک را در استان ایالم با عراق دارد- خانه 
دارای اثاثیه- شیوه و روش ۱۰. نیکو- ابزارکار 
نجار و آشپز- آدم خاضع و خاشع را گویند 

دلربا  باستان-  یونان  قدرت  الهه  موسیقی-  الفبای   .۱۱ 
خاندان  ایرانی-  طایفه  جنگل-  سلطان  چیره دست-   .۱۲ 
۱۳. آتشدان حمام- گشاده و باز- سیاره زحل- دیواربلند 
۱۴. نوعی موشک هوابه هوا که در هواپیمایF14 تعبیه شده- 
رنگی از خانواده سبز ۱۵. نوعی پارچه کت و شلواری- عالمت 
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