
 نگران عادی شدن کرونا 
برای مردم هستیم

 شورای بخش مرکزی مشهد 
به زودی تعیین تکلیف می شود

معاون فرماندار در واکنش به مطلب قدس: مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی:

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی از عادی 
شدن ویروس کرونا در بین اقشار جامعه ابراز نگرانی 
کرد.دکتر سیدمجتبی احمدی در نشست خبری با 
اصحاب رسانه به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و 
هالل احمر اظهار کرد: ۸ می ســال ۱۸۵۹ میالدی 
تولد تاجر سوئیســی هانری دونان است که در مسیر 

سفر به فرانسه شاهد جنگی...

 در پــی چاپ مطلبی انتقادی بــا عنوان »تعطیلی 
هشت ماهه شــورای اسالمی بخش مرکزی مشهد 
« که پنجشنبه گذشته منتشر شد، معاون سیاسی، 
اجتماعــی فرمانداری مشــهد توضیحاتــی در این 
خصوص ارائــه کرد.احمد ریــواده در گفت وگو با 
قدس آنالین اظهار کرد: شورای بخش مرکزی به 

زودی تعیین تکلیف خواهد شد...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 
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۶۰ درصد منازل مسکونی کالت غیرمقاوم است
 گفت وگوی قدس به مناسبت

 سالروز شهادت شهید »محمدصادق پرهیزگار«

با انتخاب شهادت 
به خواسته قلبی اش 

رسید

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

آیا عملیات عمرانی  در این 
روستا به بافت تاریخی آن 

صدمه می زند؟

ماجرای 
کنگ وکُلنگ

برای دومین بار در چند ماه اخیر انجام عملیات عمرانی در 
روستای کنگ واکنش هایی به دنبال داشت.بهمن ماه سال 
گذشته بود که تعدادی از فعاالن حوزه میراث فرهنگی 
و آثار تاریخی از تخریب های صورت گرفته در روســتای 
کنگ انتقاد کرده و خواهان ورود دستگاه های متولی این 
حوزه به این مسئله شــدند.حاال و با گذشت نزدیک به 
سه ماه از اتفاق های سال گذشته، در روزهای اخیر شاهد 
تکرار دوباره تمام اتفاق های بهمن سال گذشته هستیم و 
به گفته منتقدان این موضوع به بهانه ساخت یک معبر 
در وسط روستا تعدادی از خانه های تاریخی این روستا در 
حال تخریب شدن است.لذا در نخستین گام برای اطالع 
از آنچه در حال انجام است در گفت وگویی تلفنی با رئیس 
شورای اسالمی روستای کنگ از وی خواستیم تا توضیح 
بیشتری در این باره ارائه نماید.جواد نیک سیر گفت: بر 

خالف ادعای مخالفان اقدامی...

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان:

.......صفحه 2 

دست گیری کریمانه در رمضان کریم
کرامت در ذات رمضان مبارک اســت. مــاه مبارکی که همه در آن 
بر ســفره پروردگار میهمانیم. در رمضان دل ها نزدیک تر از همیشه 
می شوند. کریمانه شدن فضا خاصیت رمضان است. گرچه همدلی و 
کرامت زودتر از آنچه فکر می کردیم امسال فضای شهر و دیارمان را پر 

کرد. سخاوتمندی حتی پیش از ماه رجب خودنمایی کرد.

درست 3۸ سال از آن روز می گذرد، پسرم که شهید شد، پیکرش 
نبود و پس از چند روز متوجه شدیم به دلیل تشابه اسمی در یکی 
از روستاهای دورافتاده در الموت قزوین به خاک سپرده شده است 
و من فقط از خدا خواستم، پیکر پسرم را به مشهدالرضا)ع( بیاورند 
و طبق وصیتش در جوار شهدا در بهشت رضا)ع( به خاک سپرده 
شــود.این جمالت، بخشی از ســخنان مادر شهید »محمدصادق 
پرهیزگار« اســت، مادری که روزهای فــراق را به گونه ای متفاوت 

تجربه کرده است.حاجیه خانم »حوا یوسفی« ...

.......صفحه 2 

یادداشتیادداشت
هاشم رسائی فر
annotation@qudsonline.ir

 آثار عکاس قوچانی •
در نمایشگاه بین المللی یونان

زهرایی: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی قوچان از 
راهیابی آثار مهدی عقیقی عکاس این شهرستان به بخش 
 Elite Photo Salon Greeceمسابقه و نمایشگاه عکاسی
2۰2۰ در کشــور یونان خبر داد.حمید ضیایی گفت: در 
این دوره از مســابقه کــه در دو بخش رنگی و تک رنگ 
برگزار شــد، آثار هفت عکاس ایرانی عضو خانه عکاسان 
جــوان مورد پذیرش گروه داوری قــرار گرفت که دو اثر 
مربوط به این عکاس قوچانی است.وی افزود: این عکاس 
قوچانی تاکنون توانســته مدال طالی آساهی شیمبون 
ژاپن را در سال های 2۰۱۷ و 2۰۱۹، نشان افتخار کشور 
کرواسی در سال 2۰۱۹ و تقدیر هیئت داوران جشنواره 
بریســتول انگلستان در ســال 2۰۱۸ را از آن خود کند.

علت کیفیت پایین خمیر برخی نانوایی ها 
قدس: در مورد علت کیفیت پایین و بعضاً نامطلوب خمیر 
برخی نانوایی ها مســائل مختلفی دخیل بوده که یکی از 
مهم ترین آن ها ســن غالت است. سن غالت از مهم ترین 
آفات گندم و جو اســت؛ ایــن آفت با تغذیه از گندم و جو 
در مراحل مختلف رویشی سبب کاهش عملکرد )خسارت 
کمــی( و از بین بردن خاصیت نانوایی )خســارت کیفی( 
می شود.مســئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی مشهد در 
این زمینه اظهار کرد: حشــرات سن به دانه های گندم در 
حال رشد حمله می کنند و به همراه بزاق خود آنزیم های 
پروتئولتیکــی را به داخل دانه تلقیــح می کنند. فعالیت 
پروتئولتیکی آنزیم های موجود در آرد گندم ســن زده در 
خواص فیزیکی خمیر و پخت آن آشــکار می شود.فهیمه 
طاهری ادامه داد: در اثر فعالیت آنزیم پروتئاز ســاختمان 
گلوتن را می شکند و در اثر آن خمیر نرم می شود که یک 
اثر تضعیفی بر گلوتن را نشان می دهد. خمیر تهیه شده از 
چنین آردی کیفیت الزم را ندارد.وی افزود: با توجه به اینکه 
ســن گندم یکی از عوامل خسارت زا بوده و سبب کاهش 
عملکرد می شود و اینکه سن غالت در دو مرحله سن مادر 
و پوره خسارت ایجاد می کند، کارشناسان شبکه مراقبت 
با رصد و کنترل مســتمر مزارع و اطالع رسانی به موقع به 
کشاورزان و در نتیجه مبارزه در زمان مناسب سهم بسزایی 
در تولید و تحویل گندم پاک و عاری از سن زدگی دارند. 

خبرخبرخبرخبر

قدس: مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
خراسان رضوی گفت: ۶۸3 زندانی جرایم غیرعمد در 
این استان چشم انتظار مهر خیران نیک اندیش هستند 
که در قالب برنامه های ماه رمضان هر سال برای آزادی 

زندانیان پیگیری می شود. 
خشــایار جمشــیدی افــزود: در ۱۰ ســال اخیــر 
ســتاد مردمی رســیدگی به امور دیه ویــژه آزادی 
 محکومان جرایم مالی غیرعمد در خراســان رضوی
 ۷ هــزار و ۷۰۰ نفر را براســاس ضوابــط و قوانین 
ستاد با مشــارکت شهروندان نیکوکار و خیراندیش و 

حمایت های قضایی از زندان آزاد کرده است.
وی ادامه داد: امســال به دلیل شیوع بیماری کرونا و 
لــزوم رعایت فاصله اجتماعی و توجه به پروتکل های 

بهداشــتی امکان برگزاری جشــن های گلریزان به 
صورت حضوری میســر نیســت، بنابراین الزم است 
از ظرفیت فضای مجازی و توان رســانه ها به بهترین 
شــکل در این خصوص بهره برد.وی بیشترین تعداد 
زندانیان جرایم غیرعمد در این اســتان را مربوط به 
شــهرهای مشــهد با ۴۴۰ نفر، تربت حیدریه با ۵3 
نفر، نیشــابور با ۵۱ نفر و سبزوار با ۴۹ نفر ذکر کرد 
و ادامه داد: تســهیالت ســتاد دیه به هر فرد یک بار 
تعلق می گیرد و هیچ موردی تاکنون ســابقه دو بار 
دریافت کمک ســتاد دیه را نداشته است.جمشیدی 
گفت: پارســال هزار و 2۶۴ نفــر از محکومان جرایم 
غیرعمد از زندان های خراسان رضوی آزاد شدند که 
از ایــن تعداد 3۶2 نفر با بدهی 2۹۰ میلیارد ریالی از 

طریق پرداخت تسهیالت مستقیم ستاد دیه، ۱۹۱ نفر 
با بدهی ۱۵2 میلیارد ریالی از طریق پیگیری مستقیم 
و مشاوره اعسار ستاد دیه و ۷۱۱ نفر هم با مساعدت 
قانونی مراجع قضایی و پذیرش اعســار از حبس رها 
شــده و به جمع خانواده خود بازگشتند.وی افزود: از 
جمع زندانیان آزاد شــده هزار و 222 نفر مرد و ۴2 
نفــر زن بودند که با عناوینــی از قبیل بدهی مالی، 
تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی، مهریه، نفقه و 
ایراد صدمه بدنی غیرعمد زندانی شده بودند.وی گفت: 
به خاطر شــیوع کرونا، جشن های گلریزان امسال به 
شــکلی متفاوت در بستر فضای مجازی، پخش زنده 
اینســتاگرامی با شناســه khorasanipro و در قالب 
برنامه های تلویزیونی برگزار خواهد شــد که براساس 

برنامه زمان بندی شده و هماهنگی با صدا و سیمای 
مرکز استان زمان دقیق این ویژه برنامه ها اعالم خواهد 
شد.وی ابراز امیدواری کرد امسال به برکت ماه مبارک 
رمضان خیران نیک اندیش همانند گذشــته در این 
امر حســنه مشارکت کنند و زمینه آزادی محکومان 
جرایم غیرعمد را از زنــدان فراهم نمایند.وی افزود: 
شهروندان نیکوکار می توانند از طریق حساب سیبای 
بانک ملی به شماره ۰۱۰۵۹۴۶۹۴۸۰۰۷، کارت بانک 
ملی به شماره ۶۰3۷۹۹۱۸۹۹۹۴۹32۹، کارت بانک 
صادرات به شماره ۶۰3۷۶۹۱۹۹۰۱۴۱۹۸۸ و حساب 
سپهر بانک صادرات به شماره ۰۱۰۸۰۱۱۵۵۰۰۰۱ 
کمک های خود را بابت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد 

پرداخت نمایند.

قدس: خراســان رضوی به علت داشتن ظرفیت های 
مختلــف، موجب پیشــرو بودن جذب گردشــگری 
در کشــور شــده و موضوع جدید آگروتوریسم مورد 
حمایت استانداری قرار خواهد گرفت.معاون زیارت و 
گردشگری استانداری خراسان رضوی در جلسه ای که 
به منظور بررسی و عملیاتی کردن طرح آگروتوریسم 

)گردشــگری در کشاورزی( برگزار شــد با اعالم این 
مطلــب افزود : به علت وجــود ظرفیت های مختلف 
اقلیمی و نیز اهمیت زیارتی خراسان رضوی، بسیاری 
از گردشگران بدون تبلیغ با پای خودشان به این استان 
می آیند و از این بابت خراسان رضوی در کشور پیشرو 

است.

محمدصــادق براتی گفت: موضوع آگروتوریســم که 
کاری جدید و در عین حال مفید و مثبت برای اقتصاد 
گردشگری استان است را مورد حمایت قرار خواهیم 
داد، همان طور که موضوع نو گردشگری سالمت را در 

برنامه های استان قرار دادیم.
این مقام مســئول تصریح کرد: در حوزه گردشگری 
ســالمت برنامه های خوبی اجرا شده ولی هنوز عقب 
هستیم و باید این موارد جدید گردشگری، بیشتر در 
دستور کار قرار گیرد.وی بیان کرد: برای عملیاتی شدن 

این موضوع جلسه بعدی را با ریاست شخص استاندار 
 و ســایر معاونین وی و نیز مراکــز ذی ربط همچون 
اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان و مدیریت 

انجمن های مسافرتی استان برگزار خواهیم کرد.
براتی گفت: به خاطر شرایط بحرانی کرونا که موجب 
عدم حضور خیل میلیونی زائران و گردشگران به مشهد 
در نوروز شد، یقیناً در تابستان پیک سفرهای مختلف 
را خواهیم داشت و الزم است این برنامه جدید مدیریت 

شود.

زندانیان جرایم غیرعمد خراسانی در انتظار مهر نیکوکاران هستند

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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 اداره اوق�اف وام�ور خیری�ه ترب�ت جام در 
نظر دارد ش��ش باب مغ��ازه تجاری رقب��ات موقوفه 
مس��جد اعظمی��ه را از طری��ق برگ��زاری مزای��ده از 

مورخه99/2/1 به اجاره یکساله واگذار نماید
1 -موضوع مزایده: عرصه و اعیان ش��ش باب مغازه 

تجاری تحت پالک 1656 فرعی از 166 اصلی 
2 -آدرس مل��ك :   تربت جام – بول��وار امام خمینی 

)ره( جنب مسجد اعظمیه
3 - قیمت پایه :کارشناسی انجام شده.

4 - مبلغ تعیین تضمین شرکت در مزایده  : متقاضی 
می بایست 10% اجاره سالیانه مغازه مورد نظر را به 
عنوان ودیعه جهت ش��رکت در مزایده طی فیش به 
حس��اب مربوطه واریز نماید و چنانچه برنده مزایده 
اعالم گ��ردد 30% ودیعه بابت هزینه های برگزاری 

مزایده لحاظ خواهد شد و قابل عودت نمی باشد.
   - متقاضی��ان ش��رکت  درمزایده م��ی توانند همه 
روزه  از س��اعت   8 الی 21 ازمحل  ذکرش��ده بازدید 
داش��ته باش��ند و از م��ورخ   1399/02/20حداکث��ر 
م��ورخ  ش��نبه  چه��ار  روز  اداری  وق��ت  پای��ان  ت��ا 
399/02/31 پیش��نهاد خود را همراه فیش واریزی 
مبلغ ودیعه شرکت در مزایده در پاکت درب بسته 
تحوی��ل دبیرخانه اداره اوقاف وام��ور خیریه تربت 

جام نمایید.
 - متقاضی��ان می توانند جهت اخذ اطالعات بیش��تر   
واخذ ف��رم مربوطه با ش��ماره تلف��ن : 52522255     
تم��اس حاصل ، ی��ا ب��ه آدرس : تربت جام حاش��یه 
می��دان ش��اد اداره اوق��اف و امورخیری��ه   مراجعه 

نمایند.     
,ع    اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان تربت جام 
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 آگهی مزایده دوم انتشار آگهی مزایده  نوبت دوم
  ش��هرداری گناباد در نظر دارد باس��تناد ماده 
5 آئین نامه مالی شهرداریها و در رعایت بند 
10 مصوبه 97/7/7 ش��ورای شهر گناباد بهره 
ب��رداری از جایگاهه��ای CNG خ��ود )کامیاب ، 
پیام نور ،    امام رضا ( را با شرایط و مشخصات 
فنی و از طریق مزایده بمدت دو سال شمسی 
به ش��رکتهای واجد صالحیت که دارای حداقل 
یکس��ال س��ابقه کار مش��خصًا بهره برداری از 
جایگاهه��ای CNG و مجوز رس��می صالحیت از 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
و مراج��ع ذیصالح  می باش��ند واگ��ذار نماید. 
ل��ذا ش��رکتهای واج��د صالحی��ت م��ی توانند 
جه��ت دریاف��ت اس��ناد جهت دریافت اس��ناد 
مزای��ده از تاریخ درج آگهی نوبت دوم بمدت 
10 روز ب��ه امورمال��ی ش��هرداری مراجعه و یا 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن                     

57222276-051 تماس حاصل فرمایند.
س حسین زاده - شه�ردارگناباد 
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 اداره اوقاف وامور خیریه تربت جام در نظر دارد 
چهار باب مغازه تجاری رقبات موقوفه مس��جدالزهراء 
)س( را از طریق برگ��زاری مزایده از مورخه99/2/1 

به اجاره یکساله واگذار نماید
1 -موض��وع مزای��ده: عرصه و اعیان چه��ار باب مغازه 

تجاری تحت پالک 4 فرعی از 3 اصلی 
2 -آدرس مل��ك :   ترب��ت جام – خیابان ش��هید مفتح 

روبروی بوستان معلم جنب مسجد الزهرا ء )س(
3 - قیمت پایه :کارشناسی انجام شده.

4 - مبلغ تعیین تضمین شرکت در مزایده  : متقاضی 
می بایس��ت 10% اجاره سالیانه مغازه مورد نظر را به 
عنوان ودیعه جهت ش��رکت در مزای��ده طی فیش به 
حس��اب مربوطه واریز نمای��د و چنانچه برنده مزایده 
اعالم گ��ردد 30% ودیعه بابت هزین��ه های برگزاری 

مزایده لحاظ خواهد شد و قابل عودت نمی باشد.
   - متقاضیان شرکت  درمزایده می توانند همه روزه  
از س��اعت   8 الی 21 ازمحل  ذکرش��ده بازدید داشته 
باش��ند و از مورخ 1399/02/20حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز چهار ش��نبه مورخ 1399/02/31 پیشنهاد 
خ��ود را همراه فیش واریزی مبلغ ودیعه ش��رکت در 
مزایده در پاکت درب بس��ته تحویل دبیرخانه اداره 

اوقاف وامور خیریه تربت جام نمایید.
 - متقاضی��ان می توانن��د جهت اخذ اطالعات بیش��تر   
واخ��ذ فرم مربوط��ه با ش��ماره تلف��ن : 52522255     
تماس حاصل ، یا به آدرس : تربت جام حاشیه میدان 

شاد اداره اوقاف و امورخیریه   مراجعه نمایند.      
,ع  اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان تربت جام 
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 انتشار آگهی مزایده  نوبت دوم  

 شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 30 شورای محترم اسالمی شهر تایباد 
انج��ام کلیه امور خدمات ش��هری اعم از نظافت ش��هر، جمع آوری پس��ماند و حف��ظ و نگهداری 
فضای س��بز و قس��متی از امورات عمران ش��هری ، تاسیس��ات، اخ��ذ بها،خدم��ات و غیره را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی به ش��رکتهای واجد ش��رایط و دارای صالحیت واگذار نماید، لذا 
متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت فرمهای مناقصه و ارائه پیشنهادات خود حداحکثر 

تا ساعت 14 مورخ 99/03/07 به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/02/20 لغایت 99/03/07 

- مهلت تسلیم پیشنهاد ها تا ساعت 14 مورخ 99/03/07
- زمان بازگشایی پاکات 99/03/08 در محل دفتر شهردار تایباد.

- ضمنا شرکت در مناقصه به میزان 5 درصد برآورد قیمت می باشد.
- ش��هرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول 
تا س��وم مناقصه از پیش��نهادات خود عدول نمایند س��پرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.
محل تحویل اس��ناد مناقصه دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد.متقاضیان محترم می توانند 

جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 7-54522265-051 حاصل نمایند.
ایوب سید الحسینی-شهرداری تایباد ,ع
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آگهی تجدید مناقصه) نوبت اول(

معاون زیارت و گردشگری استانداری خراسان رضوی:

از آگروتوریسم در بخش گردشگری حمایت خواهد شد



آیاعملیاتعمرانیدراینروستابهبافتتاریخیآنصدمهمیزند؟

ماجرای کنگ وُکلنگ
علیمحمدزاده: برای دومین بار در چند ماه 
اخیر انجام عملیات عمرانی در روستای کنگ 

واکنش هایی به دنبال داشت.
بهمن ماه ســال گذشــته بود که تعدادی از 
فعاالن حوزه میراث فرهنگی و آثار تاریخی از 
تخریب های صورت گرفته در روســتای کنگ 
انتقاد کرده و خواهان ورود دستگاه های متولی 

این حوزه به این مسئله شدند.
حاال و با گذشت نزدیک به سه ماه از اتفاق های 
سال گذشــته، در روزهای اخیر شاهد تکرار 
دوباره تمام اتفاق های بهمن ســال گذشــته 
هستیم و به گفته منتقدان این موضوع به بهانه 
ســاخت یک معبر در وسط روستا تعدادی از 
خانه های تاریخی این روستا در حال تخریب 
شدن است.لذا در نخستین گام برای اطالع از 
آنچه در حال انجام است در گفت وگویی تلفنی 
با رئیس شورای اسالمی روستای کنگ از وی 

خواستیم تا توضیح بیشتری 
ارائه نماید.جواد  باره  این  در 
بر خالف  نیک ســیر گفت: 
ادعای مخالفــان اقدامی که 
راستای  صورت می گیرد در 
آبادانی کنگ اســت؛ چراکه 
آنچــه در دســتور کار قرار 
گرفته مستند به طرح  هادی 
مصوب روستاست.وی افزود: 
در طرح  هادی که با همکاری 
مرتبط  دستگاه های  تمامی 
با مباحث روستا تهیه شده 

ایجــاد معبری 6متری در میانه روســتا الزم 
تشخیص داده شــده تا امکان انجام خدمات 
و اقدام هــای بعــدی فراهم شــود بنابراین با 
نیت بسترسازی برای آبادانی و عمران بیشتر 
روســتای کنگ و با رعایت تمــام جوانب در 

حال ایجاد این معبر هستیم 
و بنیاد مســکن بــه عنوان 
متولی این حوزه مخالفتی با 
این طرح ندارد و تنها میراث 
فرهنگی مدعی است که این 
معبر بافت تاریخی روســتا 
را از بیــن می برد لذا به نظر 
می رســد با ورود فرمانداری 
به این مسئله می شود به این 

اختالف نظرها پایان داد.

در ادامه و برای کســب نظر 
فرمانــدار بینالود )طرقبه شــاندیز( با وی نیز 
گفت وگویی کوتاه داشــتیم که حسینی هم 
اقدام های در دســت اجــرا را منطبق بر طرح  
هادی مصوب دانســت.وی افــزود: بی تردید 
مشاوران و مجریان تهیه طرح  هادی روستایی 

در زمان تدوین طرح تمام موضوعات را بررسی 
کرده و مطابق با اســناد باالدســتی اقدام به 
تهیه طــرح کرده اند بنابراین اگر مســتندی 
دال بــر وجود بافــت دارای ارزش تاریخی در 
این محدوده وجود می داشــت بی شک مشاور 
طرح ایجاد یک معبر در همان بافت را مصوب 
نمی کرد.  وی ادامه داد: با تمام این اوصاف اگر 
میراث فرهنگی اسنادی ارائه نماید که در این 
محدوده بافت دارای ارزش تاریخی وجود دارد 
از ادامه کار جلوگیری خواهد شد ولی در حال 
حاضر نمی تــوان مصوبه ای قانونی به نام طرح  
هــادی را بدون ارائه مدارک مســتند قانونی 
دیگری لغو کرد اما با تمام این اوصاف نظارت ها 
به منظور حفاظت از بافت منحصر به فرد این 
روســتا صورت می گیرد و تالش می شود تا به 
اشکال مختلف این روستا به رونق سال های دور 

خود بازگردد.

دستگیریکریمانهدررمضانکریم•
هاشــمرســائیفر:کرامت در ذات رمضان مبارک است. 
ماه مبارکی که همه در آن بر ســفره پروردگار میهمانیم. در 
رمضان دل ها نزدیک تر از همیشــه می شوند. کریمانه شدن 
فضا خاصیت رمضان اســت. گرچه همدلی و کرامت زودتر از 
آنچه فکر می کردیم امســال فضای شهر و دیارمان را پر کرد. 

سخاوتمندی حتی پیش از ماه رجب خودنمایی کرد.
کرونــا هر آنچه بدی داشــت این یکی موهبــت بود در این 
روزگار ســخت برای نیازمندان. دو ماه کمتر یا بیشتر پیش 
از رسیدن رمضان سفره های سخاوتمندانه مردم گسترانیده 
شد تا همشهری، هم والیتی یا هموطنی نباشد که تنگدستی 
امانش را بریده باشد و دستگیری نباشد که دستش را بگیرد. 
امسال کرامت رمضان خیلی زودتر از قبل خودش را نشان داد. 
رمضان که آمد کریمانگی ماه مبارک اوج گرفت. دور از انتظار 
هم نبود این اتفاق. سفره های اطعام و افطاری که هر سال پهن 
می شد تا میهمانان خدا بر سر آن بنشینند و مطمئن شوند 
از نعمات الهی، جای خــودش را به پویش ها و همراهی های 
همدالنــه ای داد که کمر کرونا را هم در این فقره شکســت. 
کرونا گرچه هنوز شرش باقی است اما اکرام ایتام سرچشمه اش 
نخشکیده و همچنان از کرامت رمضان مبارک جوشان است.

چه فرخنده تصادفی است نیمه ماه خدا با تولد مولود کریم آل اهلل. 
جوشش اکرام چه شیرین می شود در میالد امام حسن مجتبی)ع(. 
کرامــت رنگی دیگر می گیرد به خود در این روز و شــب ها. 
خبر گرفتن از احوال همســایه انگار در این فضا رنگ و بوی 

دیگر دارد. 
خوشا به حال همسایه ای که »الجار ثم الدار« فاطمه)س( را در 

شراکت روزی اش با همنوعش قرین می داند.
اگر نمی شود سفره اکرام و اطعام به رسم هر سال در رمضان 
امســال گســترانید اما ســفره ها را می توان به خانه ایتام و 
نیازمندان برد و بر سر سفره های خودشان کریمانه میهمانشان 
کرد. نذری، نیازی یا خیراتی اگر هست به رسم کریمانه امام 
حسن)ع( همسایه، همشهری و هم والیتی مستحق را دریابیم 
که ذاتی بودن کرامت رمضان مبارک همچنان باقی بماند حتی 
شیرین تر از همیشه در کام آن هایی که دستان سخاوتمندان 

را انتظار می کشند.

مدیرمرکزاسنادوکتابخانهملی
شمالشرقکشورخبرداد

راهاندازی»موزهیادماناستانداران•
وحاکمانخراسان«درمشهد

اسناد  مرکز  مدیر  ایرنا: 
و کتابخانه ملی شــمال 
شــرق کشــور گفــت: 
5میلیــون و ۲۹۹ هزار 
و ۴۱6 بــرگ ســند در 
قالب ۱۴۱ هزار و ۴5۹ 
این  در مخزن  پرونــده 

مرکز نگهداری می شود. اکبر شیخ روز گذشته با گرامیداشت 
روز اســناد ملی و میراث مکتوب افزود: وجود اســناد، عامل 
بازشناسایی هویت ملی و فرهنگ گذشتگان است و این مرکز 
متولی گردآوری، حفظ و اشاعه میراث مکتوب کشور در حوزه 

اسناد دستگاه های اجرایی است.
 وی ادامه داد: در این راســتا در سال گذشته یک میلیون و 
۳۰5 هزار و ۸۲۷ برگ سند در قالب 5۳ هزار و ۷۱5 پرونده از 
۸۴ دستگاه به مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمال شرق کشور 
منتقل شــد که از این طریق ۳هــزار و ۸6۴ مترمربع فضای 
اداری خالی شــد.وی گفت: سال گذشته خدمات اسنادی در 
قالب ۷۷ هزار و 556 برگ ســند به افراد حقیقی و حقوقی 
مراجعه کننده به این مرکز ارائه شد.شــیخ، واسپاری ۳هزار و 
۳۴ عنوان کتاب در ۱۰ هزار و 6۰ نسخه و واسپاری ۳هزار و 
5۰۰ عنوان نشریه در 5هزار و 6۳۷ نسخه به پژوهشگران را از 
فعالیت های بخش کتابداری مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمال 

شرق کشور در سال گذشته ذکر کرد. 
شیخ اظهار کرد: کتابخانه آســتان قدس رضوی نیز در سال 
گذشته بیش از ۹ هزار نســخه از کتاب های منتشر شده در 
سال های ابتدایی انقالب اسالمی را به این مرکز اهدا کرد که 
این کتاب ها به منظور جبران کســری مخازن کشور به مرکز 
مبادالت تهران ارسال شد.وی گفت: بخش تأیید الکترونیک 
واسپاری کتاب های ناشــران استان و صدور تأییدیه در بستر 
سامانه جامع چاپ و نشر کشور نیز در مرکز اسناد ملی شمال 
شــرق کشــور آغاز به کار کرد.وی برپایی هفتمین نمایشگاه 
استانی موزه کتاب و میراث مستند ایران با عنوان »خراسـان 
سرزمین خورشـــید«، شناسایی و معرفی پرده نقاشی زیارت 
حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( اثر شادروان استاد غالمحسین 
عربلین به عنوان قدیمی ترین اثر موجود از هنر نقاشی و نماد و 
سمبل سبک عکاسی زیارتی در ایران را از دیگر اقدام های این 
مرکز در سال گذشته برشمرد.مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی 
شمال شرق کشور با اشاره به کمک این نهاد به راه اندازی »موزه 
یادمان استانداران و حاکمان خراسان« افزود: بیش از ۱۰ هزار 
برگ از اســناد قدیمی بررسی و ۲۰۰ سند به منظور استفاده 
در این موزه انتخاب شــده اســت.وی ادامه داد: موزه یادمان 
استانداران و حاکمان خراسان قرار است در خانه قدیمی داروغه 
که یکی از زیباترین خانه های قدیمی مشــهد است راه اندازی 
شود.وی همچنین برگزاری نشست مهتاب، همایش و گشایش 
موزه کتاب و میراث مستند ایران با عنوان »خراسان سرزمین 
خورشید«، برگزاری ۱۰ نمایشگاه داخلی در محل نمایشگاه های 
دائمی اسناد مرکز، پنج نمایشگاه در سطح دستگاه های استان 
و پنج نمایشگاه مجازی ارسالی از طریق شبکه دولت برای تمام 
دستگاه های اداری این استان را از دیگر فعالیت های مرکز اسناد 

ملی شمال شرق کشور در سال گذشته برشمرد.

  جانبازمشهدیبهکاروانشهداپیوست
جانباز ۷۰درصد  قدس:
دفاع مقدس از اســتان 
خراســان رضــوی پس 
از تحمل ســال ها درد و 
رنج ناشی از مجروحیت 
به مقام رفیع شــهادت 
نائل آمد. شهید واالمقام 
صباح فیاض دری، به علت سال ها تحمل مشکالت ریوی در 
سن 6۸ ســالگی در بیمارستان شهید  هاشمی نژاد مشهد به 
یاران شهیدش پیوست.این جانباز شهید، یکم مرداد ۱۳۳۱ 
در نجف اشــرف چشم به جهان گشــود و پس از رسیدن به 
سن نوجوانی عازم جبهه های جنگ و همرزم شهید چمران 
شد و در یکم شهریور ۱۳6۱ در منطقه عملیاتی شلمچه بر اثر 

برخورد با مین به فیض جانبازی نائل آمد.
این جانباز ســرافراز، انگشت پای راست خود و بینایی چشم 
چپ را از دست داده و سال ها از بیماری تراکستومی )تنفس از 
زیر گلو( رنج می برد. پیکر مطهر این شهید واالمقام پنجشنبه 
گذشــته پس از ادای احترام در گلزار شهدا »بهشت رضا)ع( 

مشهد« به خاک سپرده شد.

مادرشهیدصفرینادری•
بهفرزندشهیدشپیوست

بشــرویهـخبرنگار
مادر شهید  قـــدس:
صفری نــادری به فرزند 
پیوســت.  شــهیدش 
خدیجه بخشایشــی در 
سن ۹۰ سالگی به عـلت 
کهولت سن و چند سال 
رنج بیماری در منزل فرزندش در مشهدالرضا دار فانی را وداع 
گفت. پیکر مرحومه پس از انتقال به زادگاهش شهرســتان 

بشرویه در قـطعه صالحین به خاک سپرده شد.  
دانش آموز شهیدعباس صفری نادری متولد ۱۳۴۸ در سن ۱۷ 

سالگی در شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل شد.

رئیسبنیادمسکنانقالباسالمیشهرستان:
۶۰درصدمنازلمسکونیکالت•

غیرمقاوماست
بنیاد  رئیــس  قدس: 
اسالمی  انقالب  مسکن 
گفت:  کالت  شهرستان 
منــازل  درصــد   6۲
مســکونی شهرســتان 
کالت نیاز به مقاوم سازی 
دارنــد. یــداهلل افروزی 
افزود: از ۷هزار و ۱۷۷ واحد مســکونی شهرستان کالت، ۳۸ 
درصد با دریافت تسهیالت، مقاوم سازی شدند و 6۲ درصد نیاز 
فوری به مقاوم سازی دارند.وی ادامه داد: امسال نیز اعتبارات 
خوبی در حوزه مقاوم سازی به شهرستان کالت تعلق خواهد 
گرفت و امیدوارم شهروندان کالتی با دریافت تسهیالت هر چه 
سریع تر نسبت به مقاوم سازی منازل مسکونی خود اقدام کنند.

معلمانرشتخواربخشیازحقوقخود•
رابهنیازمنداناختصاصدادند

و  آموزش  مدیــر  ایرنا:
گفت:  رشتخوار  پرورش 
فرهنگیان این شهرستان 
در راستای مشارکت در 
همایش همدلی و کمک 
مؤمنانه، بخشی از حقوق 
خود را بــرای کمک به 
نیازمنــدان اختصاص دادند. محمود ذبــاح افزود: فرهنگیان 
رشتخوار در راستای تحقق فرامین رهبری و به منظور همدلی 
با خانواده های آسیب دیده از بیماری کرونا، یک میلیارد و ۲5۰ 
میلیون ریال به صورت نقدی به نیازمندان این شهرستان کمک 
کردند.وی ادامه داد: این مبلغ صرف خرید و تهیه ۸۰ بســته 
معیشتی و ۸۰ بسته بهداشتی و مواد شوینده می شود که بین 
خانواده های دانش آموزان نیازمند رشتخوار توزیع خواهد شد.

مشارکت4میلیاردریالیبانوینیکوکار•
درمدرسهسازی

قدس:بانوی نیک اندیش سرکار خانم  نیره سادات مظلومیان 
با پرداخت ۴ میلیارد ریال در ســاخت یک باب دبســتان در 

رادکان چناران مشارکت می کند.
به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان 
رضوی این پروژه 6 کالسه در مجموع ۱۰ میلیارد ریال هزینه 
در بر دارد که مابقی  هزینه اجرا توســط اداره کل نوســازی 

مدارس استان تعیین و پرداخت خواهد شد.

مشهد،مهدتولیدنقرهموردپسند•
کشورهایحوزهخلیجفارس

قدس:رئیس کمیسیون 
زیــورآالت  ســازندگان 
و  فروشــندگان  اتحادیه 
جواهر  طال،  ســازندگان 
گفت:  مشــهد  نقــره  و 
تولیــد نقره کشــور که 
پســند کشورهای  مورد 
حوزه خلیج فارس اســت، فقط در مشــهد انجام می شود و ما 
توانسته ایم مطابق نیاز این افراد نقره را تولید کنیم. مهدی لوحی 
افزود: درحال حاضر مجوز صادرات ۱5۰ گرم طال و نقره وجود دارد 
که ارزش این مقدار نقره حدود ۳ میلیون تومان است، در صورتی 
که یک کیلو زعفران اکنون بین ۱۲ تا ۱5 میلیون تومان قیمت دارد. 
وی ادامه داد: در همین راستا درخواست داده ایم که ۱5۰ گرم 
به سه کیلوگرم افزایش یابد و با توجه به اینکه ما مهد تولید نقره 
در منطقه هستیم، هر مسافری که از حوزه خلیج فارس به ایران 
می آید و قصد خروج دارد، بتواند میزان سه کیلوگرم نقره را به 
همراه خود به کشور مقصد ببرد که اگر به میزان روزانه ۳۰ کیلوگرم 
صادرات نقره داشته باشیم، برای 5۰ نفر اشتغال ایجاد می شود.  

 اگر میراث فرهنگی 
اسنادی ارائه نماید که 
در این محدوده بافت 
دارای ارزش تاریخی 

وجود دارد از ادامه کار 
جلوگیری خواهد شد
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شکر

سرورهادیان: درست ۳۸ ســال از آن روز 
می گذرد، پسرم که شهید شد، پیکرش نبود 
و پــس از چند روز متوجه شــدیم به دلیل 
تشــابه اسمی در یکی از روستاهای دورافتاده 
در الموت قزوین به خاک ســپرده شده است 
و من فقط از خدا خواســتم، پیکر پسرم را به 
مشــهدالرضا)ع( بیاورند و طبق وصیتش در 
جوار شهدا در بهشت رضا)ع( به خاک سپرده 
شود.این جمالت، بخشی از سخنان مادر شهید 
»محمدصــادق پرهیزگار« اســت، مادری که 
روزهای فراق را به گونه ای متفاوت تجربه کرده 
است.حاجیه خانم »حوا یوسفی« در گفت وگو 
با قدس می گوید: »محمدصادق«، فرزند ارشد 
من است و من هم مانند همه مادرها آرزوهای 
زیادی برای پسرم داشتم و هنوز هم دلتنگ او 
هستم اما به انتخاب راهش و شهادتش افتخار 
می کنم، او سرباز ارتش و ۱5 ماه در جبهه بود.
این مادر صبور شهید که حدود ۸5 سال سن 
دارد، می افزاید: خداوند فرزندان خوبی به من 
عطا کرده است و خوشحالم محمدصادق به 

خواسته قلبی اش رسید.

نخستین شهید دفاع مقدس چنارانس
 وی خاطرنشــان می سازد: آن زمان چناران، 
گلزار شهدا نداشت و محمدصادق در وصیتش 
قید کرده بود در گلزار شــهدا دفن شود و او 
جزو نخستین شــهیدان دوران دفاع مقدس 
چناران بود، پیش از او در چناران یک شهید 
انقالب داشتیم اما گلزاری در قبرستان چناران 
هنوز نبــود و اگرچه رفت و آمدمان آن زمان 
به مشهد ســخت بود اما دلم می خواست به 
وصیــت محمدصادق عمل شــود و پدرش 

همه تالشش را انجام داد تا آخرین خواسته 
پسرمان انجام شود و پیکر مطهر او در گلزار 
شهدای بهشت رضا)ع( مشهد برای همیشه 
آرام گرفت.مادر شهید از ویژگی های پسرش 
این گونــه تعریف می کند: محمدصادق بچه 
درس خوانی بــود، پدرش که خدا رحمتش 
کند، کشاورز بود و همیشه به پدرش کمک 
می کرد. پســرم از همان بچگــی اهل نماز و 
مســجد بود و برای نمــاز اول وقت، اهمیت 

زیادی قائل بود.

ازدواج پس از آزادی راه کربالس
 حاجیه خانــم برایم از آرزوهــای مادرانه اش 
می گوید: پســرم که بزرگ شــد مثل همه 
مادرها، آرزوی دیدنــش را در لباس دامادی 
داشــتم و قرارهایی هم بــرای ازدواجش با 
یکی از دختران فامیل گذاشــته شد، حتی 
قرار بود عقد کنیــم اما گفت من می خواهم 
به منطقه جنگی بروم اگر شــهید بشــوم، 

نمی خواهم او چشــم انتظار بماند هر زمان 
راه کربال باز شــد آن زمــان عقد می کنیم.

مادر شهید محمدصادق پرهیزگار می گوید: 
در همه نامه هایش، احوال همه را می پرسید 
و تک تک نــام همه را می نوشــت و تأکید 
می کرد که به همه آن ها سالمش را برسانیم.

مادر شهید در ادامه می گوید: دوری از فرزند 
سخت است اما خوشحالم که هر بار خوابش 
را می بینم، حالش خوب اســت.برادر شهید 
هم در یادآوری تاریخ و اتفاق های ۳۸ ســال 
پیش مادر را همراهــی می کند و می گوید: 
محمدصادق در اول خرداد ۱۳۳۸ در چناران 
به دنیا آمد. علی اصغر پرهیزگار ادامه می دهد: 
برادرم تحصیالت ابتدایی خود را در شهرستان 
چناران به پایان رساند و برای ادامه تحصیل 
به مشهد عزیمت کرد و در دبیرستان ملکی 

در رشته ریاضی تحصیالت خود را ادامه داد.
وی خاطرنشــان می ســازد: با شروع جنگ 
تحمیلی و پیروی از فرمایشــات امام راحل 
به جبهه های حق علیه باطل اعزام شد و در 
بیستم اردیبهشت ســال 6۱ پس از ۱5 ماه 
حضور در جبهه و شــرکت در عملیات های 
مختلف در مرحله سوم عملیات بیت المقدس 
و آزادسازی خرمشهر به درجه رفیع شهادت 
نائل آمد.او درباره شــهادت برادرش تصریح 
می کند: در خاطرات همرزمانش بیان شــده 
که هواپیماهای دشمن به شدت خط مقدم 
را بمباران می کردند و فرماندهان درخواست 
کمک می کننــد و برادرم اولیــن نفری بود 
کــه داوطلبانه برای کمک بــه رزمندگان و 
جلوگیــری از بمباران هواپیماهای دشــمن 
بــا پدافند هوایی خود به ســمت خط مقدم 

حرکت می کند که نیروهای دشمن بعثی با 
هدف قرار دادن و شلیک گلوله توپ به برادرم 

او را به شهادت می رسانند.

فرازی از وصیت شهیدس
حاال بــرادر شــهید، فــرازی از وصیت نامه 
محمدصادق را برایــم قرائت می کند که در 
بخشــی از آن نوشته شده است: »ما باید این 
رهبــری را ارج نهیم و قدردان آن باشــیم و 
همیشــه گوش به فرمان این بزرگوار باشیم. 
نباید خدای ناکــرده تنهایش بگذاریم. از هر 
گونه از خود گذشــتگی بــرای انقالب دریغ 
نفرمایید، خدایا! رهبر انقالب ما را طول عمر 
عنایت فرما و وجود مبارک ایشان را از جمیع 
بالیا محفوظ بدار، خدایا این بنده حقیر را که 
به درگاهت روسیاه است، ببخش و بیامرز. از 
خانواده محترمم تقاضا دارم که برای من دعا 
کنند تا به هدفی که دارم، برســم. من را در 
جوار شهدا بگذارید، شاید خدا به واسطه آن ها 

از من بگذرد.«
علی اصغر پرهیزگار با بیان آنکه پیکر مطهر شهید 
پس از انتقال به معراج شهدای تهران به دلیل 
تشابه اســمی، اشتباهی به یکی از روستاهای 
المــوت قزویــن منتقل می شــود، می گوید: 
پیکر برادرم در قبرســتان یکی از روستاهای 
دورافتاده الموت قزوین که حتی برق نداشت 
دفن می شــود اما پس از پیگیری و شناسایی 
و ۱۷ روز مدفون بودنش در همان روســتا، به 
تشــخیص نماینده ولی فقیه، پیکر برادرم که 
هیچ گونه تغییر نکرده بود به مشــهد منتقل 
شد و پس از تشییع جنازه ای باشکوه در مشهد 
مقدس در جوار شــهدا بهشت رضا)ع( آرمید.

گفتوگویقدسبهمناسبتسیوهشتمینسالروزشهادتشهید»محمدصادقپرهیزگار«

با انتخاب شهادت به خواسته قلبی اش رسید

عشقستانعشقستان

بجنورد-سمانهمحمدزادهثانی:فرماندار 
بجنورد گفت: اکنون در ساخت فضای آموزشی 
شهرستان ۱/5 درصد از میانگین استانی عقب 
هستیم که در شورای آموزش و پرورش مقرر 
شــد فضای آموزشی شهرستان تقویت شود.

غالمرضا عــوض زاده در گفت وگو با خبرنگار 
ما، درخصــوص وضعیت راه های روســتایی 
شهرســتان و نامناســب بودن بســیاری از 
جاده های روستایی، اظهار کرد: متأسفانه مرکز 
استان در برخی حوزه ها وضعیت خوبی ندارد 
که یکی از اولویت های ما در کمیته برنامه ریزی 
شهرستان، تقویت راه های شهرستان در حوزه 

آسفالت است.

ادارات مرکز استان باید فعال ترین س
ادارات باشند

وی افزود: با توجه به اینکه امســال بخشی از 
ســاخت و آســفالت راه از راه و شهرسازی در 
بودجــه ۹۹ به اداره راهــداری و حمل و نقل 
تفویض شده اســت، اولویت ها و نیازمندی ها 
را در جلســاتی رصد کرده ایــم که در کمیته 
برنامه ریزی شهرستان در بودجه ۹۹ دیده شود.

وی در خصوص رویه فعالیت ادارات شهرستان 
نیز گفت: ادارات مرکز اســتان باید فعال ترین 
ادارات اســتان باشــند بخشــی از ادارات ما 
متأسفانه عملکرد خوبی نداشتند که تغییراتی 
در این زمینه صورت گرفته و بخشــی نیز در 
مرحله تغییر است.عوض زاده اظهار کرد: باید 
تالش شــود تا سیســتم اجرایی هماهنگ و 
منسجم در مرکز استان شکل بگیرد تا بتوانیم 
مطالبات مردم را در عرصه های مختلف پاسخ 
دهیم.وی در پاســخ به پرسش خبرنگار ما در 
خصوص پتروشیمی خراسان و عدم بهره مندی 
مناسب مرکز استان از این مجتمع صنعتی در 
بحران ها بــه ویژه در بحران اخیر کرونا گفت: 
در بحث شــیوع کرونا که به شــدت نیازمند 
کمک صنایع بودیم ولی متأسفانه دریغ از یک 
تماس مدیر عامل کارخانه سیمان و مجتمع 

پتروشیمی خراسان.
وی ادامه داد: با بازدیدی که هفته گذشــته از 
روســتای خطاب در پشــت کارخانه سیمان 
داشتیم این روســتا دارای مشکالتی همچون 
راه، آســفالت معابر و... است و با توجه به اینکه 
بخشی از آالیندگی این کارخانه، این روستا را 

تحت تأثیر قرار داده این کارخانه می توانســت 
برخی مشکالت اهالی این روستا را برطرف کند.

عوض زاده تصریح کرد: اکنون مجتمع پتروشیمی 
از بهترین آب های چاه های آهکی منطقه استفاده 
می کند ولی حساب های بانکی این مجتمع در 
خارج از استان اســت که مجتمع پتروشیمی 
می توانســت منابع بانکی استان را تقویت کند 
و امیدواریــم با تغییر مدیریت مردم اســتان 
بتوانند از منافع این مجتمع برخوردار شــوند.

2۵۰ هکتار بافت فرسوده در بجنورد س
وی در خصوص بافت فرسوده شهر نیز گفت: 
۲5۰ هکتار بافت فرســوده در بجنورد وجود 
دارد کــه روند احیای آن خیلی کند بوده که 
در جلسه اخیر که با اســتاندار داشتیم قول 

دادند در مدت ۱۰ روز آینده جلســات مکرر 
در ســطح اســتان و ملی در این زمینه برای 
سرعت بخشیدن به این موضوع داشته باشند 

تا تدابیری اندیشیده شود.
وی به مشکالت شــهرک گلستان شهر اشاره 
کرد و گفت: در این شــهرک 6 هــزار خانوار 
ساکن هستند و با توجه به اینکه مشکالتی در 
گلستان شهر وجود دارد قرار است با محوریت 
معاون عمرانی اســتانداری دبیرخانه ای شکل 
بگیرد تا بتوانیم بخشی از مشکالت این منطقه 
را حل کنیم.وی در خصوص خســارت سیل 
سال گذشته نیز گفت: ۹۷۴ واحد در شهرستان 
بجنورد بر اثر سیل خسارت دیدند که اکنون 
۷۱۷ واحد از آنان ســاخته شده و در چند روز 

آینده مابقی واحدها تکمیل خواهند شد.

فرمانداربجنورددرگفتوگوباقدسگالیهکرد

بی تفاوتی مدیران کارخانه سیمان و 
مجتمع پتروشیمی در بحران کرونا
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در مشهد آزمایش کرونا برای افراد •
عالمت دار رایگان انجام می شود

کارگروه  مســئول  ایرنا: 
اطالع رسانی بیماری کرونا 
در دانشگاه علوم پزشکی 
آزمایش  گفت:  مشــهد 
کرونا در قالب نظام ارجاع 
بیماران سرپایی دانشگاه 
علوم پزشــکی مشهد به 

صورت رایگان و با داشتن عالئم مشکوک در ۳۸ مرکز جامع 
خدمات سالمت این دانشگاه انجام می شود. 

دکتر حمیدرضا رحیمی افزود: افرادی که بدون هیچ عالمتی 
می خواهنــد آزمایش شــخصی کرونا بدهنــد می توانند به 
آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مشهد و بیمارستان امام حسین)ع( 
مراجعه کنند. وی ادامه داد:در این دو مرکز یاد شــده طبق 
دســتورعملی که وجود دارد به صورت تلفنی وقت می دهند 

و از افراد متقاضی با دریافت هزینه آزمایش کرونا می گیرند.
وی اضافه کرد: به طور متوسط روزانه ۷۵۰ تست کرونا 
در مناطق زیرپوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد 

گرفته می شود.
مسئول کارگروه اطالع  رسانی بیماری کرونا در دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد گفت: افرادی که دارای عالئم شبه کرونا 
هستند باید به نزدیک ترین مراکز جامع سالمت که آدرس 
آن ها در سایت دانشــگاه علوم پزشکی مشهد اطالع رسانی 
شــده مراجعه کنند و در این مراکز یک شرح حال از بیمار 
گرفته می شود که اگر مشکوک به ابتال باشد، آزمایش کرونا 

گرفته می شود.  
رحیمی با اشــاره به اینکه هیــچ کمبودی به لحاظ کیت 
کرونا وجود ندارد، افزود: بخش اصلی کیت کرونا در ایران 
ســاخته می شود و تعداد آن نیز زیاد است و کمبودی در 

این زمینه نداریم. 

حادثه ای تلخ در حوالی درگز
پدر و پسر را آب برد•

خبرنگاران:  باشگاه 
گفت:  درگز  فرمانــدار 
پدر و پســر اهل یکی 
ایــن  روســتا های  از 
عبور  هنگام  شهرستان 
خروشــان  رودخانه  از 
نزدیک روســتا در آب 

افتاده و غرق شدند.
علی فراهی، فرماندار درگز گفت: پدر ۳۵ ساله اهل روستای 
گرنی در دهستان میانکوه بخش چاپشلو این شهرستان همراه 
با فرزند پنج ساله خود سوار بر یک چهارپا  قصد عبور از جاده 
و آب نمای رودخانه نزدیک روستا را داشتند که ابتدا کودک 
در آب افتاده و سپس پدر برای نجات وی به درون آب رفته 

و هر دو در این حادثه غرق می شوند.
وی ادامــه داد: جاده محلی یاد شــده از میان شــکاف دره 
عبــور می کند و در چند نقطه عابران ناچار به عبور از آب نما 
هستند که به دلیل بارش های اخیر ارتفاع آب در رودخانه و 
آب نما های منطقه افزایش یافته و تردد را سخت کرده است.

فرماندار درگز گفت: با راهداری هماهنگ شــده تا از این 
راه ها بازدید کرده و نســبت به اصالح مســیر و آب نما ها 
اقدام شــود. همچنین شایسته است بررسی برای احداث 
پل های مخصوص عبور افراد، موتورســیکلت و چهارپا در 

منطقه انجام شود.
شهرستان کوهستانی و مرزی درگز با ۷۵هزار نفر جمعیت در 

۲۶۴ کیلومتری شمال غرب مشهد واقع است.

در پی یک سانحه رانندگی 
 واژگونی خودرو در نیشابور •

قربانی گرفت
ایرنــا: رئیــس مرکز 
و  حــوادث  مدیریــت 
پزشــکی  فوریت های 
اثر  بر  گفت:  نیشــابور 
واژگونی یک دســتگاه 
در  پــارس  پژو  خودرو 
جــاده   ۱۵ کیلومتــر 
نیشابور - سبزوار یک نفر کشته و تعدادی هم مصدوم شدند.
مصطفی افشــارنیک افزود: در پی این حادثه که ساعت ۱۵ 
پنجشنبه گذشته روی داد، یک دستگاه آمبوالنس اورژانس 
۱۱۵ از پایگاه حسن آباد و یک دستگاه آمبوالنس هالل احمر 

به همراه نیروهای پلیس به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: در این حادثه یک نفر به علت شــدت جراحت 
وارده در دم  فــوت کرد و چهــار مصدوم دیگر پس از انجام 
اقدام های اولیه به مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی ۲۲ بهمن 

نیشابور منتقل شدند.

زنده گیری عقاب سرگردان در مشهد •
آتش نشــانان  قدس: 
به  موفــق  مشــهدی 
زنده گیــری یک عقاب 

شدند.
ایســتگاه شــماره ۱۶ 
مشــهد  آتش نشــانی 
در پی تمــاس مردمی 
با ســامانه ۱۲۵ مبنی بر مشــاهده یک عقاب در محدوده 
بولوار شــهید رستمی، ضمن اعزام به محل اعالمی از سوی 

شهروندان این پرنده سرگردان را زنده گیری کردند.
 ایــن پرنده برای تحویل به محیط زیســت به ایســتگاه 

منتقل شد.

 بی احتیاطی هنگام جوشکاری •
موجب آتش سوزی شد 

نیشابور - خبرنگارقدس: برشکاری و جوشکاری در یک 
منــزل در حال تخریب موجب بروز آتش ســوزی در منزل 

مسکونی مجاور  در نیشابور شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
نیشابور اظهار کرد: با تماس شــهروندان با سامانه ۱۲۵ 
مبنی بر آتش ســوزی منزل مســکونی واقــع در بولوار 
رســالت، بالفاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه دو به 

محل اعزام شدند.
ســیدمهدی حســینی گفت : این آتش ســوزی هنگام 
عملیات برشــکاری منزل مجاور که در حال تخریب بود 
بر اثر افتادن گدازه ها از سوراخ دیوار به داخل کمد لباس 
اتاق خواب منزل مســکونی واقع در طبقه دوم ساختمان 
رخ داده بود و موجب ســرایت آتش به پتو و فرش اطراف 
کمد شــده بود که پیش از گســترش آتش، آتش نشانان 

آتش را مهار کردند.
وی خاطرنشان کرد: در این حادثه خوشبختانه کسی آسیب 
ندید و یک کمد لباس، پتو و فرش اتاق در آتش سوخت و یا 
آسیب دید و همچنین تمام ساختمان دچار دودزدگی ناشی 

از آتش سوزی شد.

 مهار آتش سوزی موتورفروشی •
در خیابان شهید مطهری 

آتش ســوزی  قدس: 
مغازه فــروش موتور در 
مطهری  شهید  خیابان 

مهار شد.
در پی تماس مردمی با 
سامانه ۱۲۵ و اعالم این 
حادثه ، ستاد فرماندهی 
بالفاصله آتش نشــانان ایستگاه شماره ۱۰ را به محل حادثه 

اعزام کرد.
با حضور آتش نشــانان در محل مشــخص شــد حریق در 
قسمت بالکن یک فروشــگاه ۲۰متر مربعی عرضه و فروش 
موتورسیکلت که به عنوان انباری استفاده می شده رخ داده 
و آتش  در حال ســرایت به موتورهای داخل این مغازه بود 
که نیروهای آتش نشانی بالفاصله ضمن مهار حریق، از بروز 

خسارات بیشتر جلوگیری به عمل آوردند. 
علت این حادثه توسط کارشناسان آتش نشانی در دست 
بررســی اســت و خوشــبختانه در این حادثه به کسی 

آسیب نرسید.

عقیل رحمانی: رئیــس اداره حفاظت محیط 
زیســت شهرســتان مشــهد ضمن اعالم خبر 
دستگیری یکی از شکارچیان بسیار حرفه ای حین 
انتقال الشه شکار در منطقه هزارمسجد، اظهار 
کرد: این فرد چند ماه تحت تعقیب بود و از ناحیه 
وی انواع سالح شکاری و ادوات مربوط کشف شد.
مرتضی شیرزور در تشریح این عملیات ردزنی و 
دستگیری یکی از عامالن اصلی شکار در منطقه 
شکار ممنوع هزارمسجد به قدس گفت: با توجه 
به اینکه شناسایی عامالن شکار غیرمجاز و نابودی 
محیط زیست به طور ویژه ای در دستور کار یگان 
حفاظت محیط زیست این شهرستان قرار دارد 
و ۲۴ ساعته ارتفاعات و مناطق احتمالی حضور 
افراد خاطی به صورت پوششی و ... تحت کنترل 

قرار می گیرد.

ردپای مشکوک در هزارمسجدس
وی ادامه داد: از همین رو در یکی از بررسی های 
میدانــی که توســط  تیم های یــگان حفاظت 
محیط زیست مشــهد به وقوع پیوست، برخی 
سرنخ ها  مانند محل تردد خودرو و دیگر ادوات 
شکار مشاهده شــد. این ماجرا ادامه پیدا کرد تا 
اینکه موضوع در چند نوبت دیگر نیز تکرار شد. 
جمع بندی اطالعات میدانی حاکی از آن بود که 
فرد و یا افرادی به صورت گسترده ای در منطقه 
شکار ممنوع تردد و اقدام به شکار حیواناتی نظیر 

کل وحشی و ... می کنند. 
شیرزور عنوان کرد: از سوی دیگر برخی تحرکات 
شکارچیان نشان دهنده این ماجرا بود که مأموران 
یگان حفاظت این بار با فــرد و یا افرادی کاماًل 
حرفه ای طرف هستند، چرا که آن ها پس از هر 
نوبت حضور در منطقه و انجام اقدام های خالف 
قانون، به ســرعت منطقه را تــرک و به محلی 

نامعلوم می گریختند.

 همراهی بسیجیان در این ردزنیس
مرتضی شــیرزور بیان کرد: این گونه شــد که 
برای تحت پوشــش قرار دادن منطقه وسیع به 
صورت همزمان از نیروهای بسیج حوزه مقاومت 
9 بالل حبشی درخواست شد برای ردزنی هرچه 
ســریع تر مجرم و یا مجرمان، با تیم های یگان 

حفاظت محیط زیست همراه شوند.
 چندین روز و در اقدامی مشترک و هماهنگی، 
منطقه زیر بار کنترل  قرار گرفت و سرانجام پرده 
از اقدام های مجرمانه صورت گرفته برداشته شد و 
مشخص شد فردی حدوداً ۵۰ ساله عامل شکار 

غیرمجاز در منطقه است.
 در تحقیقات تکمیلی همچنین نمایان شد او به 
واسطه در اختیار داشتن یک باغ ویال در منطقه 
هزارمسجد، پس از حضور در ارتفاعات به محض 
دیــدن مأموران در کوتاه تریــن زمان ممکن به 
داخل باغ ویال می گریخت و آنجا مخفی می شد 
و همین امر به او کمک کرده بود وقتی مأموران 

یگان حفاظت را از ارتفاعــات با توجه به ادواتی 
که همراه داشــت مشاهده می کرد فوراً به محل 

اختفایش برگردد.

کشف الشه شکار و لو رفتن نحوه شکارس
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
مشهد گفت: وقتی هویت شکارچی حرفه ای مورد 
شناسایی قرار گرفت، اطالعاتی به دست آمد که 
نشان می داد او قصد دارد چند ساعت بعد الشه 
یک شکار را به شهر مشهد منتقل و آنجا بفروشد.
از همیــن رو بود که مأمــوران یگان حفاظت و 
نیروهای بسیجی مسیر تردد خودرو را مسدود و 
او را متوقف کردند. به محض بازرســی از کابین 
خودرو مشاهده شد که الشه قطعه قطعه شده یک 
کل وحشی پالستیک پیچ شده به همراه دو عدد 

بیسیم دستی آنجا قرار دارد.
شــیرزور به لــو رفتن روش شــکار فرد خاطی 
هم اشــاره و در این زمینه عنوان کرد: با کشف 

دو دســتگاه بیســیم پرده ای دیگر از اقدام های 
شکارچی حرفه ای برای انجام نقشه اش برداشته 
شد، چرا که در این گونه موارد شکارچیان متخلف 
پس از حضور در مناطــق موردنظر، به دو گروه 
تقســیم و عده ای روی ارتفاعات رفته و با روش 
خاصی شکار را به سمت دیگر گروه فراری داده و 
به محض اینکه شکار در تیررس گروه دوم باشد، 
شکار مورد هدف  قرار می گیرد. تمامی تحرکات 

را هم با بیسیم به اطالع هم می رسانند.

2 سالح گرم در باغ ویال مخفی شده بودس
این مقام مسئول اظهار کرد: با کشف این موارد 
هماهنگی هــای الزم با دســتگاه قضایی برای 
بازرســی باغ ویالی فرد متخلــف صورت گرفت 
و پــس از حضور مأمــوران در محل و تفتیش 
باغ ویالی شکارچی، یک قبضه سالح گلوله زنی 
دوربین دار برنو به همراه ۲۰ فشنگ، یک قبضه 
ســالح دولول کالبیر ۱۲ به همراه پنج فشنگ 
ساچمه ای و پنج فشنگ غیرمجاز چهارپاره، دو 
دستگاه دوربین چشمی و یک دستگاه فاصله سنج 

کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه کشــف دیگــر اقدام های 
مجرمانه شــکارچی در دست بررسی است، 
عنوان کرد: میزان ضرر و زیانی که توســط 
فرد مذکور به محیط زیســت از بابت شکار 
یک رأس کل وحشــی وارد آمده ۲۵ میلیون 
تومان اســت که متخلف پس از واریز  وجه 

جریمه به دستگاه قضایی معرفی شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
مشهد در پایان از همکاری و همراهی فرماندهی 
و بسیجیان حوزه مقاومت بسیج 9 بالل حبشی 
تشکر و قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد این 
گونه اقدام ها استمرار داشته باشد و این هم افزایی 

موجب جلوگیری از نابودی حیات وحش شود.

جوالن شکارچی هزارمسجد به پایان رسید

کشف الشه یک کل وحشی و دو سالح گرم
آب و هواآب و هوا

 رگبارهای پراکنده باران •
در نواحی شمالی خراسان رضوی

قدس: اداره کل هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد:طبق 
تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی برای هوای امروز استان 
افزایش ابرناکی و رگبارهای پراکنده باران در نواحی شمالی 
استان پیش بینی می شود. همچنین از روز دوشنبه تا روزهای 
پایانی هفته ضمن کاهش محسوس دمای هوا، افزایش ابرناکی 
و بارش هایی به صورت رگبار باران در نیمه شمالی استان دور 
از انتظار نیست. در این مدت در برخی ساعات شاهد افزایش 
ســرعت وزش باد در سطح استان خواهیم بود که در برخی 

نقاط با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود.
در ۲۴ ســاعت گذشــته نیشــابور با کمینه دمای ۸ درجه 
سلسیوس خنک ترین و تایباد با بیشــینه دمای ۳۸ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
در این مدت کمینه و بیشــینه دمای شــهرمقدس مشهد 
به ترتیب ۱۵ و ۳۳ درجه سلســیوس بوده است. همچنین 
بیشترین ســرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی سبزوار با 

سرعت ۷۲کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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این کمک ها را به چه کسانی  می دهند؟س
این همه کمک رســانی تبلیغ می شــود. چرا بنده و پنج نفر دیگر که کارگر فصلی  ساختمان 
هستیم تا حاال از هیچ جا کمک نشده است؟ امسال من زیاد هستن بیایند تا معرفی کنم، پس 

این کمک ها را به چه کسانی می دهند؟ ۴3۴0...۹۱5

قیمت ها را ساعتی افزایش می دهند س
چرا کســی به قیمت کاالهای اساسی در بازار نظارت نمی کند؟ هر روز قیمت ها در حال 
افزایش اســت، برخی از مغازه داران قیمت ها را ســاعتی افزایش می دهند. وقتی از آن ها 

دلیل را جویا می شویم، می گویند ناچاریم! 52۱۴...۹30

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

خبرخبر

قدس: سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از انتشار آمار فوت 
و تولد زمستان سال ۱۳9۸ در استان خراسان رضوی خبر داد. 
ســیف اهلل ابوترابی اعالم کرد: بر پایه مرگ و میرهای ثبت 
شده در ســال ۱۳9۸ از میان ۳9۵ هزار و ۳9۲ نفر فوتی 
کل کشور، ۱۰۵هزار و ۷۸۷ نفر مربوط به زمستان بوده که 
در این فصل نیز بیشترین فوتی ها مربوط به استان تهران 
با ۱۶هزار و ۷۷۳ نفر و پس از آن استان خراسان رضوی با 

۷هزار و ۸۲۵ نفر در جایگاه بعدی قرار گرفته است.
وی ادامــه داد:در مجمــوع آمار فوتی ســال ۱۳9۸ نیز 

اســتان های تهران با ۶۰ هزار و ۷۱۲ نفر، خراسان رضوی 
با ۳۱هزارو ۴۶۲ نفر  و اســتان اصفهان با ۲۵هزار و ۴۰۵ 
نفر به ترتیب بیشــترین میزان فوتی در میان استان های 

کشور را داشته اند.
وی اضافه کرد:در بخش والدت نیز از مجموع یک میلیون 
و ۱9۶ هــزارو ۱۳۵ والدت ثبت شــده در ســال ۱۳9۸ 
بیشــترین تولد به ترتیب مربوط به اســتان های تهران با 
۱۵۶هزار و ۵۵۷ نفر، خراسان رضوی با ۱۱۶هزار و ۷ نفر و 

خوزستان با 9۷هزار و ۱۳۲ نفر است.

از میان کل آمار تولد کشــور در ســال گذشته ۲۸۲هزارو 
۷۷9 نفر متولد ســه ماهه زمستان هستند. در والدت های 
فصل زمســتان، اســتان های تهران با ۳۶هزارو ۷۷۰ نفر، 
خراسان رضوی با ۲۷هزارو ۸۸ نفر و خوزستان با ۲۳ هزار 

و ۱۷۷ نفر پیشگام هستند.

در سال ۹۸ رقم خورد

خراسان رضوی رتبه دوم تولد و مرگ  و میر کشور 

خبرخبر

خط قرمــز: فرمانده انتظامی مشــهد 
گفت:در پی گزارش سرقت های سریالی، 
عملیــات گســترده و طــرح ضربتــی 
شناســایی و برخورد با سارقان در برخی 

مناطق شهر به اجرا درآمد. 
سرهنگ عباس صارمی ساداتی گفت: در 
اولین مرحله تیم های تجســس کالنتری 
عامالن  از  یکــی  هاشــمی نژاد  شــهید 
ســرقت های خیابانــی را چهره زنی  و با 
کنتــرل و مراقبت هــای پوششــی  او را 
داخل خودرو ســواری پرایــد و در حال 

استعمال موادمخدر دستگیر کردند. 
وی افــزود: همزمان با دســتگیری این 
متهــم، مالک یا فروشــگاه کــه دوربین 
مداربسته مغازه اش چهره این مرد جوان 
را هنگام ارتکاب ســرقت ضبط کرده بود 
و شــهروند دیگری که وسایل و قطعات 
خودرو ســواری اش توســط این فرد به 
سرقت رفته بود، او را مورد شناسایی قرار 
دادند. در بازرســی از خودرو پراید چند 
قطعه وســایل سرقتی کشف و تحقیقات 

از متهم ۲9 ساله ادامه دارد.
فرمانده انتظامــی مشــهد ادامــه داد: از 
ســوی دیگر تیم تجسس کالنتری میرزا 
کوچک خان در پیگیری پرونده ســرقت 
خودروهای ســواری، یک دستگاه پراید 
مسروقه را ردزنی و در خیابان طباطبایی 
بــا دســتگیری متهم  متوقــف کردند. 
۲۸ســاله، در بازرســی از خودرو سواری 
یک قبضه قمه و یک قبضه چاقو کشــف 
شــد که تحقیقات تکمیلی در این زمینه 

ادامه دارد. 
سرهنگ عباس صارمی ســاداتی گفت:در 

ادامه این سلســله اقدامات تیم تجســس 
میرزاکوچک خان یک دســتگاه  کالنتری 
خودرو پراید ســرقتی دیگر را در خیابان 
چمن ردزنــی و برای دســتگیری متهم 
وارد عمل شدند. راننده خودرو سرقتی که 
متوجه حضور پلیــس در یک قدمی خود 
شده بود، پراید دارای سابقه سرقت از حوزه 
استحفاظی کالنتری مصلی را در فرصتی 
مناســب کنار خیابان رها کرد و پا به فرار 
گذاشت که با تعقیب و گریز، این جوان ۳۱ 
ساله سابقه دار نیز زیر پل راه آهن دستگیر 

شد و تحقیقات از متهم ادامه دارد. 
وی تصریح کرد: پلیس با بررسی آخرین  
گزارش ســرقت ســه دســتگاه گوشی 
وارد  خانه ای مســکونی  از  تلفن همــراه 
عمل شد و به ســرنخ هایی دست یافت 
که منجر به چهره زنی و شناسایی یکی از 

عامالن اصلی این سرقت ها شد. 
وی اظهــار کــرد: مأمــوران کالنتــری 
طبرسی شــمالی پــس از هماهنگــی با 
مقام قضایــی  مخفیگاه متهــم را مورد 
بازرســی قرار دادند که هشــت دستگاه 
گوشــی تلفن همــراه و چهار دســتگاه 
تجهیزات رایانه ای کشــف شد.  در ادامه 
متهم ۴۵ســاله دستگیر و تحقیقات از او 

ادامه دارد.

در پی اجرای طرح تشدید مقابله با سرقت صورت گرفت

دستگیری چهار سارق حرفه ای در چهار نقطه شهر

 نشست خبری نشست خبری

هالل احمر  جمعیــت  مدیرعامــل  قدس: 
خراسان رضوی از عادی شدن ویروس کرونا در 

بین اقشار جامعه ابراز نگرانی کرد.
دکتر سیدمجتبی احمدی در نشست خبری 
با اصحاب رســانه به مناســبت روز جهانی 
صلیب ســرخ و هالل احمر اظهار کرد: ۸ می 
ســال ۱۸۵9 میالدی تولد تاجر سوئیســی 
هانری دونان است که در مسیر سفر به فرانسه 
شــاهد جنگی بی رحمانه در مسیر آلمان و 
اتریش بود و این تاجر با همکاری زنان روستای 
محل به امدادرسانی آسیب دیدگان شتافت و 
این روز به نام روز جهانی هالل احمر نام گذاری 
شــد و در حال حاضر ۱۷۶ کشــور جهان از 

جمله ایران عضو صلیب سرخ جهانی هستند.
وی افزود: روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر 
امسال با توجه به شــیوع ویروس کرونا و به 
پاس قدرشناسی از تالش ها و زحمات مدافعان 
سالمت، با شــعار تقدیر از حافظان سالمت 
برگزار می شــود و جمعیت هالل احمر یکی 
از مجموعه های فعال و پرکار کشور در بحث 

مبارزه با کرونا بوده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی 
در رابطه با اولین عملیات رسمی امدادی در 
ایران، گفت: این عملیات مربوط به حادثه در 
مسیر قوچان به فارج در خراسان بزرگ در سال 

۱۳۰۰ هجری شمسی بود.
احمــدی تصریــح کــرد: از ابتدای شــیوع 
کرونا  افزون بر ۴۶۸ هــزار خودرو و بیش از 
یک میلیون نفر با حضــور ۵۴ نفر روز نیروی 
امدادی در ورودی های استان غربالگری شدند 
و با توجه به تعطیلی طرح نوروزی کاهش ۸۰ 
درصــدی مراجعات مردمی را داشــتیم و در 
این مدت افزون بر ۲۵۰ هزار ماســک توسط 

داوطلبان جمعیت هالل احمر خراسان رضوی 
تولید شد.

وی تأکید کــرد: از ۱۲ بهمــن محتویات و 
موضوعات آموزشی در بحث مبارزه با کرونا با 
زبان های مختلف آغاز شد تا کمترین حادثه به 
مردم تحمیل شود و تاکنون ۲۵۰ هزار بسته 
از ســوی جمعیت هالل احمر خراسان رضوی 
توزیع شده و در روزهای آینده ۱۰۰هزار بسته 
دیگر توزیع خواهد شــد و داروهای بیماران 
خاص و کرونایی نیــز در داروخانه جمعیت 

هالل احمر قابل عرضه است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی 
با بیان اینکه برگزاری انتخابات مجامع در سه 
مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار 
می شود، خاطرنشــان کرد: انتخابات مرحله 
شهرســتانی در ۲۳ خرداد در شهرستان های 
استان برگزار می شــود و پس از آن انتخابات 
مراحل اســتانی و کشوری را خواهیم داشت. 
تا این لحظه ۱۴هزارو ۴۶۴ نفر واجد شرایط 

عضویت تأیید صالحیت شدند.
احمدی گفت: در حوزه معاونت درمان ۳هزار 
و ۳9۵مورد مراجعات ارتوپدی معلوالن، ۸۳۵ 
مورد فیزیوتراپی، ۵۲۲ مورد کاردرمانی و ۳۲۲ 
مورد گفتاردرمانی داشتیم و در حوزه آموزش 
افزون بر ۱۰۰هزار نفر از محتواهای آموزشی 

بهره مند شدند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی:

نگران عادی شدن کرونا برای مردم هستیم

معاون فرماندار در واکنش به مطلب قدس: 
 شورای بخش مرکزی مشهد •

به زودی تعیین تکلیف می شود
آنالیــن-  قــدس 
رضاطلبی: در پی چاپ 
مطلبی انتقادی با عنوان 
»تعطیلی هشــت ماهه 
شــورای اسالمی بخش 
مرکــزی مشــهد « که 
پنجشنبه گذشته منتشر 

شد، معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری مشهد توضیحاتی در 
این خصوص ارائه کرد.

احمد ریواده در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: شورای 
بخش مرکزی به زودی تعیین تکلیف خواهد شــد و طبق 
قانون انحالل شورای بخش مرکزی بر عهده هیئت مرکزی 

حل اختالف در تهران است. 
وی ادامه داد: در هشت ماه گذشته که شورای اسالمی بخش 
مرکزی مشهد به دالیلی جلسه برگزار نکرده است، موضوعات 

مرتبط با آن از روش های مختلف پیگیری شده است. 
وی تصریح کرد: براســاس قانون اگــر به هر دلیلی بیش از 
۶ماه جلسه های شورای اسالمی در هر سطحی برگزار نشود، 
جایگزینی برای آن ها تعریف شده و درباره شوراهای بخش 
مرکزی نیز طبق قانون  استاندار به عنوان جانشین شورای 
بخش  می تواند اختیارات را به فرماندار و ســایر دستگاه ها 

تفویض کند.
ریواده افزود: پس از استعفای سه عضو شورا، بخشدار مرکزی 
مشهد ســه عضو علی البدل این شــورا  را در دی ماه سال 
9۸  دعوت به حضور در شــورا کرد، اما چون حکم قضایی 
مبنی بر محرومیت اجتماعی برای دو عضو باقی مانده شورا 
وجود داشت و امکان حضور آن ها در جلسات نبود، از این رو 
برگزاری جلسه با این سه نفر قانونی نبود، زیرا شورا های پنج 

نفره با حداقل حضور چهار نفر رسمیت پیدا می کنند.
وی تصریح کرد: از طرفی دفتر امور روستایی خراسان رضوی 
و همچنین بخشدار مرکزی مشهد به دنبال این هستند که 
شورای اســالمی بخش مرکزی را تعیین تکلیف کنند زیرا 
طبق قانون انحالل شــورای بخش مرکزی بر عهده هیئت 
مرکزی حــل اختالف در تهران اســت. معاون سیاســی، 
اجتماعی فرمانداری مشــهد گفت: بــا توجه به اینکه ۶ماه 
دوری اعضای شورا طبق قانون در حال پایان است و دستگاه 
قضایــی در مورد این دو نفر به زودی تعیین تکلیف و حکم 
قضایی آن ها مبنی بر حضور یا عدم حضور آن ها در جلســه 
شــورای بخش قطعی خواهد شد، تکلیف این شورا تا دوره 
بعدی انتخابات شوراها در چند روز آینده تعیین خواهد شد 
و شورا به طور رسمی با حضور اعضای علی البدل و دو عضو 
اصلی باقی مانده فعالیت خواهد کرد و یا اینکه فعالیت های آن 

توسط جانشین پیگیری خواهد شد. 
ریواده  تصریــح کرد: اگر حکم قضایــی درباره محرومیت 
اجتماعی دو عضو باقی مانده شورا به قوت خودش باقی باشد، 
باید درخواست کنیم هیئت مرکزی حل اختالف شوراها در 

تهران، شورای بخش مرکزی مشهد را تعیین تکلیف کند.



خبرخبر خبرخبر
توزیع 5۲ هزار و500 بسته معیشتی •

بین نیازمندان البرز
کرج: معاون سیاســی، 
اجتماعــی  و  امنیتــی 
اســتاندار البــرز گفت: 
52 هزار و 500 بســته 
معیشتی در قالب کمک 
مؤمنانه در نقاط محروم 
شــهری و روستایی این 
استان توزیع شده است.

نورمحمد فردی اظهار کرد: استان البرز 31 محله حاشیه نشین 
با حدود 500 هزار نفر جمعیت دارد که می طلبد همه آن ها را 
پوشش دهیم تا از این نعمت استفاده کنند. وی گفت: از افراد 
خیر که پیشقدم هستند قدردانی و تشکر می شود، زیرا خود به 

خود این اقدام امر به معروف باید تقویت شود.

کمیته امداد امسال ۲00 هزار شغل •
ایجاد می کند

تبریز: رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( با اشاره به اینکه 
این نهاد حمایتی سال گذشته 175 هزار و 900 فرصت شغلی 
ایجاد کرده است، گفت: امسال ایجاد اشتغال برای 200 هزار 
نفر را در برنامه داریم.مرتضی بختیاری افزود: پارســال برای 
ایجاد اشتغال، ۴ هزار و 170 میلیارد تومان تسهیالت پرداخت 
کردیم و امســال با حمایت دولت و مجلــس، ۴ هزار و 900 
میلیارد تومان تســهیالت دولتی در نظر گرفته شده و خود 
کمیته امــداد هم ۶ هزار و 200 میلیارد تومان تســهیالت 
اشتغال پرداخت می کند.بختیاری با اعالم اینکه امسال ساخت 
75 هزار واحد مســکونی در برنامه کمیته امداد است، اظهار 

کرد: درصدد خانه دار کردن تمام مددجویان هستیم. 

فضای مجازی محور برگزاری روز •
جهانی قدس خواهد بود

یــزد: رئیس شــورای 
تبلیغــات  هماهنگــی 
اسالمی یزد گفت: مراسم 
راهپیمایــی روز جهانی 
قدس به خاطر شــیوع 
کرونا نسبت به گذشته، 
متفاوت و با بهره گیری از 

فضای مجازی برگزار می شود.حجت االسالم محمد فخرالدینی 
در جلسه کمیته فضای مجازی روز جهانی قدس افزود: تهیه 
محتوا و تبیین اهمیت این روز، توســط نهادهای فرهنگی و 

تبلیغی و بارگذاری آن در فضای مجازی انجام می گیرد.
وی ادامه داد: تهیه کلیپ برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و 
کتاب خوانی در فضای مجازی و اهدای جایزه به نفرات برتر با 

همکاری رسانه های گروهی پیش بینی شده است.

 افزایش ۶۷ درصدی پروازهای•
 فرودگاه خرم آباد 
فرودگاه  مدیر  لرستان: 
خرم آبــاد از افزایش 7۶ 
پروازهــای  درصــدی 
فرودگاه با کاهش شیوع 

کرونا خبر داد.
جمع  در  کاملــی  علی 
کرد:  اظهار  خبرنگاران، 
از بحــران کرونا،  پیش 

20 پرواز رفت و برگشت به مقصد تهران توسط شرکت های 
هواپیمایــی ماهان و ایران ایر و دو پرواز رفت و برگشــت به 
مقصد مشهد انجام می گرفت که با شیوع و گسترش ویروس 
کرونا، بیشتر پروازهای این فرودگاه همچون سایر فرودگاه ها 
لغو شــد.وی افزود: در حال حاضر ۶ پرواز رفت و برگشت به 
مقصد تهران توسط ایران ایر در حال انجام است که از ابتدای 
هفته جاری با افزایش چهار پرواز هواپیمایی ماهان این پروازها 

به 10 پرواز افزایش خواهند یافت.

توضیح آموزش و پرورش مسجدسلیمان •
درباره خودسوزی یک معلم

خوزســتان: در پــی 
یــک  خودســوزی 
در  شــاغل  فرهنگــی 
پــرورش  و  آمــوزش 
مسجدســلیمان، روابط 
عمومــی اداره آموزش و 
مسجدسلیمان  پرورش 

توضیحاتی را ارائــه داد.در متن توضیحات آموزش و پرورش 
مسجدسلیمان آمده است: این حادثه پس از اینکه کارکنان 
اجرائیات شــهرداری اقدام به تخریب قسمتی از دیوار حیاط 
منزل شــخصی معلم که مدعی بودند در حریم خیابان قرار 
دارد، بــه وقوع پیوســت. همکار فرهنگی آســیب دیده به 
بیمارستان سوانح ســوختگی اهواز منتقل شده و ادامه روند 
معالجه ایشــان در حال پیگیری اســت. با دستور مدیرکل 
آموزش و پرورش خوزستان کارگروهی ویژه برای بررسی زوایا 

و جزئیات این حادثه تشکیل شد.

 بانیان مراسم ترحیم در دزفول•
 به دادسرا احضار شدند

دادســتان  دزفــول: 
عمومی و انقالب دزفول 
گفــت: بانیان مراســم 
ترحیم در یکی از مناطق 
دزفول به دادسرا احضار 
و بــرای آن هــا پرونده 
شــد.منصور  تشــکیل 

محمدی خباز عنوان کرد: پیش از برگزاری آیین تشییع جنازه 
در یکی از مناطق شهرســتان دزفــول، مأموران کالنتری به 
صاحبان مراسم تذکر دادند و از آن ها تعهد گرفتند که مجلس 
را با کمترین جمعیت و با رعایت دستورعمل های بهداشتی از 
جمله تشکیل نشدن اجتماع و رعایت فاصله اجتماعی، برگزار 
کنند، اما ایــن افراد به تعهد خود و قانون پایبند نبودند. وی 
اظهار کرد: برای چند نفر از بانیان مراسم پرونده تشکیل و به 

دادسرا احضار شده اند تا براساس قانون با آن ها برخورد شود.

 بازگشایی سواحل گیالن متناسب•
 با مدیریت شیوع کروناست

معاون سیاسی،  گیالن: 
اجتماعــی  و  امنیتــی 
استاندار گیالن گفت: با 
توجه بــه اهمیت حفظ 
شــهروندان  ســالمت 
بازگشــایی  و جامعــه، 
همزمان  استان  سواحل 
با فصل گرما، متناسب با مدیریت شیوع این بیماری خواهد 
بود.محمود قاسم نژاد با اشاره به بیماری کووید19، بازگشایی 
سواحل و حضور مردم و گردشگران متأثر از این بیماری، تأکید 
کرد: الزم است ضمن توجه به رعایت پروتکل های مراقبتی، 
برنامه ریزی برای بازگشــایی و فعالیت طرح های سالم سازی 
دریا با رعایت موارد بهداشــتی صورت گیــرد.وی افزود: ارائه 
برنامه های فرهنگی متناسب با ارزش های دینی نظام اسالمی 

ایران، در این عرصه ها باید تقویت شود.

زندان های اردبیل عاری از کروناست•
اردبیل: مدیرکل زندان های استان اردبیل گفت: تاکنون هیچ 
مورد مشکوک و ابتال به بیماری کرونا را در زندان های استان 

اردبیل شاهد نبودیم.
حسینی اظهار کرد: به دنبال شیوع بیماری کرونا در استان، 
اداره کل زندان ها نیز تدابیری را با هدف کنترل و پیشگیری از 
شیوع این بیماری در نظر گرفته است تا با قرنطینه و ضدعفونی 

همه بخش های زندان مانع از گسترش این بیماری شود.
وی خاطرنشــان کرد: تمامی مراکز ما در اســتان به امکانات 
ضدعفونی، تب سنج، تهیه و توزیع به موقع ماسک و دستکش 
و سایر اقالم بهداشتی مجهز شده و در کنار آن غربالگری های 

روزانه نیز از زندانیان انجام می شود.

طغیان ملخ بومی در مراتع استان قم•
قم: رئیس سازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان قم 
گفت: یک نوع ملخ بومی 
در مراتع اســتان وجود 
دارد و امســال به دلیل 
تراکم  بارندگی،  افزایش 
ملخ بومــی در مراتع قم 

افزایش پیدا کرده است.
عباس پورمیدانی با اشاره به طغیان ملخ بومی در استان قم، 
اظهار کرد: در حالی که باید تعداد این ملخ در هکتار زیر هزار 
یا 500 عدد باشد، اکنون تعداد آن در برخی از مراتع استان به 

200 هزار عدد در هکتار رسیده است.
وی اظهار کرد: مبــارزه با ملخ بومی در حدود ۴00 هکتار از 

مراتع قم صورت گرفته است. 

پلمب ۱۱ باشگاه ورزشی در بروجرد•
لرســتان: رئیس اداره ورزش و جوانان بروجرد از پلمب 11 

باشگاه ورزشی در این شهرستان خبر داد.
سعید رشنو با اشاره به اینکه به دنبال شیوع کرونا باشگاه های 
شهرستان بروجرد تعطیل شدند، خاطرنشان کرد: 75 باشگاه 
ورزشــی در شهرستان وجود دارد که از این تعداد 35 باشگاه 
مربوط به خواهران است.وی اضافه کرد: همان گونه که پیش از 
این اعالم کرده بودیم، این اداره نسبت به عدم فعالیت تمامی 
باشگاه ها و اماکن ورزشــی در شرایط بحرانی شیوع ویروس 
کرونا در شهرســتان تا عادی شدن شــرایط به شکل جدی 
نظارت می کند، ســالمتی جامعه در اولویت این اداره است و 

هیچ مالحظه ای در نظر گرفته نمی شود.

شرایط فرزندآوری برای ناقالن •
تاالسمی فراهم شد

بهداشت  شیراز: معاون 
دانشــگاه علوم پزشکی 
شیراز گفت: با شناسایی 
تاالسمی  ناقل  زوج های 
و مراقبت بهداشتی آن ها 
در اســتان در صــورت 
بــارداری،  تشــخیص 
با مراقبت ویژه و انجام آزمایش های تشــخیص قبل از تولد، 
تصمیم گیری نهایی در خصوص نگهداری یا ســقط جنین 
صورت می پذیرد.عبدالرسول همتی گفت: با راه اندازی برنامه 
غربالگری تاالسمی در استان فارس، ۶ هزار و 827 زوج ناقل 
شناسایی شــدند و تحت پوشش مراقبت های بهداشتی الزم 

قرار گرفته اند.

زلزله آرامش پایتخت را برهم زد

زمین لرزه جایگزین هراس از کرونا شد
تهران: بامداد جمعه بــا وقوع زمین لرزه 5.1 
ریشــتری، هراس زلزله جایگزین کرونا در دل 
اهالی تهران شد و وحشت و اضطراب ناشی از 

آن خواب را از چشمان پایتخت نشینان ربود.
حوالی ســاعت 23 شــامگاه پنجشــنبه 18 
اردیبهشت دســتگاه های لرزه نگار نخستین 
زمین لرزه را به بزرگی 2.9 ریشتر به مرکزیت 
دماوند ثبت کردند و حدود یک ســاعت بعد 
تهران با زلزله 5.1 ریشتری به لرزه درآمد.شدت 
زمین لرزه نه تنها مردم دماوند، تهران، ورامین، 
ری، پاکدشت، مالرد، بهارستان و اسالمشهر را 
هراسان به خیابان ها کشاند، بلکه در استان های 
همجوار یعنی مازندران، ســمنان و قزوین نیز 
احساس شد.اگرچه این زمین لرزه خسارت های 
ســنگینی به همراه نداشــت، امــا منجر به 

مصدومیت 19 نفر در شهرستان دماوند شد.

ازدحام در پمپ های بنزینس
همزمــان بــا وقوع زمیــن لرزه بســیاری از 
خانواده هــای پایتخــت بــا پنــاه آوردن به 
خودروهای شخصی به خیابان ها آمدند تا پس 
از ســوخت گیری به اطراف تهــران پناه ببرند 
که همیــن موضوع موجب ایجــاد ازدحام در 

جایگاه های سوخت شد.

پناه دادن مردم در ورزشگاه ها س
بامــداد جمعه با لــرزش زمین بســیاری از 
خانواده هــای تهرانی و همچنین شهرســتان 
دماوند سراسیمه خانه های خود را ترک کردند و 
به بوستان های شهر و خودرو ها پناه بردند،. این 
موضوع موجب شد تا مسئوالن برای بازگرداندن 
آرامش به شــهر در های 11 ورزشــگاه روباز 
پایتخت را برای اســکان و پذیرش شهروندان 

تهرانی باز کنند.

اضطراب جان دو شهروند را گرفتس
استاندار تهران با اشاره به زلزله بامداد روز جمعه 
اعالم کــرد: دو نفر از شــهروندان دماوندی و 
تهرانی بر اثر اضطراب و استرس و هنگام فرار 
از خانه بر اثر ضربه مغزی جان خود را از دست 
دادند. انوشیروان محسنی بندی پی اظهار کرد: 
در حادثه زلزله بامداد روز جمعه یک سالمند 
مرد در گیالوند هنگام فرار از خانه و یک خانم 
21 ســاله بر اثر ترس و اضطراب جان خود را 
از دست دادند.وی ادامه داد: مصدومان زلزله به 

استثنای دو نفر که در بیمارستان هستند مابقی 
سرپایی مداوا و مرخص شدند.

زمین لرزه بدون خسارت های مالی س
اســتاندار تهران همچنین با ابراز امیدواری که 
هیچ خســارت مالی ناشــی از زلزله در استان 
نداشــته ایم، بیان کرد: در ابتــدای وقوع زلزله 
تیم های اورژانســی، خدماتی، امدادی و هالل 
احمر وارد کار شــدند و در محدوده »مشــا« یا 
همان کانون زلزله حضــور دارند.وی ادامه داد: 
تاکنون 2 هزار و۶00 نفر تیم اورژانسی و ۶ اکیپ 
هالل احمر به روستاهای دماوند فرستاده شدند 
و تمامی دستگاه های راهداری و آتش نشانی نیز 
حضور داشته و در این خصوص مشکل خاصی 

برای شهروندان گزارش نشده است.

تهران 40 بار لرزیدس
محسنی بندپی با بیان اینکه شاهد ۴0 پس لرزه 
در تهران بوده ایم، گفت: تفکر اولیه این بود که 
زلزله از 2.9 به 5.1 شاید افزایش یابد، آنچه مهم 

بود آمادگی تیم های امداد و نجات است.

آمادگی برای حوادث احتمالی س
اســتاندار تهران با اشــاره به آمادگی الزم برای 
مقابله با حوادث احتمالی، اضافه کرد: مکان های 
اضطراری برای اســکان موقــت، انبار های مواد 
غذایی هالل احمر برای تغذیه در این شــرایط و 
مخازن ذخیره آب در مناطق مختلف استان در 

صورت قطع انشــعابات آمادگی الزم را خواهند 
داشت.

پیش بینی اسکان موقتس
استاندار تهران تصریح کرد: 
با همکاری وزارت ورزش و 
جوانان، 17 مکان ورزشــی 
روباز اســتان برای اســکان 
موقت درهای آن ها باز شده 
کــه این نشــان از آمادگی 
کامل در چنین شــرایطی 

است.
وی ادامــه داد: بــا توجه به 
ویژگی، تراکــم جمعیت و 
بلندمرتبه  ســاختمان های 
در کالنشــهر تهــران، باید 

اقدام های ویــژه ای در جهت مقابله با این گونه 
پدیده ها داشته باشیم.

 
امداد پهپادیس

محســنی بندپی همچنین از راه اندازی امداد 
پهپادی برای زلزله زدگان در شــهر تهران خبر 
داد و گفت: به دنبال راه اندازی امداد پهپادی و 
اپلیکیشن آموزشی شهروند آگاه و اتمام پروژه 

ساخت بیمارستان های ناتمام هستیم.
وی بیان کرد: وقوع زلزله بیشتر در اوایل صبح 
و نیمه شب رخ می دهد و پرواز هوایی و بالگرد 
کمتر بوده که می توان از امداد پهپادی بهره برد.

مردم هوشیار باشندس
به این ترتیب فعالیت گســل 
مشا که یکی از دو گسل مهم 
تهران به شــمار می رود شب 
دلهــره آوری را در خاطــرات 
ثبت کــرد. هرچند  تهرانی ها 
همین گسل حدود 190 سال 
پیش زلزله 7 ریشــتری را هم 
ایجاد کرده بــود. مهدی زارع، 
استاد تمام پژوهشگاه بین المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله با 
تحلیل زلزله تهران، اظهار کرد: 
ایــن زلزله در اثر فعال شــدن 
گسل مشا اتفاق افتاد.وی یادآور 
شد: گسل مشا 190 سال پیش 
زلزله 7 ریشتری را ایجاد کرد 
که معروف به زلزله دماوند است.زارع خاطرنشان 
کرد: بنابراین این مسئله برای ما مسجل است که 
این گســل توانایی لغزایی باالتری را هم دارد و 
نمی توان مدعی شد زلزله با بزرگی 5 ریشتر بامداد 
جمعه موجب تخلیه کامل انرژی آن شده است.
این استاد زلزله شناسی با بیان اینکه فعال شدن 
گسل مشا می تواند موجب فعال شدن گسل های 
پیرامونی هم بشــود، ابراز کــرد: نباید فراموش 
کنیم که این گسل همچنان ظرفیت ایجاد زلزله 
بزرگ تر را هم دارد و یا با تالقی با گسل شمالی 
تهران که 20 کیلومتر با این گســل فاصله دارد، 

شمال شرقی تهران را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

با توجه به ویژگی، 
تراکم جمعیت 

و ساختمان های 
بلندمرتبه در تهران، 

باید اقدام های 
ویژه ای در جهت 
مقابله با این گونه 
پدیده ها داشته 

باشیم
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زنجان: اگر واژه تصادف ها در آزادراه زنجان- قزوین را در موتور 
جست وجوگر گوگل وارد کنید با فهرست تصادف های زنجیره ای 
و خبرهای ناگواری از جان باختن بسیاری از هموطنان روبه رو 
می شوید که خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!به گفته 
رئیس پلیس راه استان زنجان، آزادراه زنجان- قزوین بیشترین 
تصادف ها در جاده های اســتان را به خود اختصاص داده است 
و البتــه این موضوع تنها به دلیــل فرهنگ ترافیک و خطای 
انسانی نیســت، بلکه بخش عمده ای از آن به گفته سرهنگ 
عبــاس مظفری به بی توجهــی در ایمن ســازی و رفع نقاط 
حادثه خیز بازمی گردد.بنا بر اظهارات رئیس پلیس راه اســتان 
زنجان اگرچه روشنایی جاده ها و نصب انواع تجهیزات ایمنی در 
راه ها از بسترهای مهم برای کاهش تصادف ها و تقویت ایمنی 
جاده هاست، اما چرا به این موضوعات تاکنون به صورت جدی 
پرداخته نشــده خود سؤالی است که ما نیز به دنبال پاسخ آن 

هستیم.

نقاط حادثه خیزس
استان زنجان با توجه به قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مرکز به 
شمال غرب کشور، بخش مهمی از زیرساخت های حمل ونقل 
در شــمال غرب کشــور را دارد و در این میان وجود برخی از 
چالش ها، لزوم توجه ویژه به اصالح نقاط حادثه خیز را دوچندان 

می کند.120 نقطه حادثه خیز و پر تصادف جاده ای در زنجان 
شناســایی  شده، از این تعداد، ۴7 نقطه حادثه خیز و 73 نقطه 
آن نیز پر تصادف است که بیشترین مسیر ارتباطی پر تصادف  
مربــوط به محور زنجان - میانه، زنجان - ارمغان خانه، زنجان 
- خدابنده، بیجار - خدابنــده، ابهر - خدابنده، جاده زنجان - 
خرمدره و زنجان - تهم و همچنین جاده های فرعی روستایی 
است.در این میان آزادراه زنجان - تبریز از نقاط حادثه خیز این 
استان بوده و بیشترین تصادف های رانندگی در آزادراه زنجان - 
قزوین و در حدود 30کیلومتری شهر زنجان اتفاق می افتد که 

علت آن نیز کم توجهی به ایمن سازی این محور است.

بســیاری از کارشناسان عنوان می کنند: از 95 کیلومتر آزادراه 
در حوزه استان زنجان فقط 17 کیلومتر دارای روشنایی و 1۴ 
کیلومتر نیز دارای جداکننده بتنی است که همین موضوع خود 

به افزایش تصادف ها دامن زده است.

تالش برای رفع نقاط حادثه خیزس
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان زنجان در این 
زمینه بیان می کند: شناســایی و رفع نقاط حادثه خیز موضوع 
جدیدی نبوده و از سال ها پیش در دستور کار قرار داشته است؛ 
بنابراین در سال 9۶ تعداد 105 نقطه حادثه خیز شناسایی شد.

عبدالحسین علی اکبری می افزاید: تاکنون ۶9 نقطه تا به امروز 
رفع مشــکل و ایمن سازی الزم انجام  شده و روشنایی جاده ای 
و ایمن ســازی با عالئم رانندگی صورت گرفته و 3۶ نقطه هم 
نیاز به کار اساسی دارند.وی ادامه می دهد: امسال 11 نقطه در 
قالب طرح دوساله که نیاز به ساخت تقاطع غیر همسطح، ابنیه 
و تعریض محور دارد نیازمند 30 میلیارد تومان اعتبار اســت 
که در زمینه تأمین این اعتبار مشکل داریم.مدیرکل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اســتان زنجان می گوید: غیر از نقاط پر 
تصادف شناسایی شــده در اســتان، کارشناسان نقاط مستعد 
تصادف را هم شناســایی کردند و در این میان نسبت به انجام 

این پروژه ها در سامانه نیز اقدام می شود.

تا زمان ایمنی سازی

جاده های زنجان حادثه خیز است؛ آهسته برانید

گزارشگزارش

۷804جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده
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1. دروازه بان ایرانی آلمانی لهستانی که به 
 تیم ملی ایران هم دعوت شد - پوشش خانه 
2. بیماری و مرض- کاشــف گردش خون- 
آکندگی 3. مشــقت- ســود و بهره- سرو 
کوهی ۴. از جزایر ایرانی خلیج فارس- موی 
مجعد- از وســایل برودتی 5. زائوترســان 
چهره آینــده-  ســنگ تراش-   خیالــی- 
  ۶. خواروبارفروش-  مفهوم ســخن- جلو 
7. ماده بیهوشی - واحد سنجش شدت زلزله- 
برنج فروش 8. قرارداد تجارت آزاد آمریکای 
شــمالی – ورزش کشــتی ترکان آسیای 
میانه - ازنظر گذراندن 9. نوعی زغال سنگ 
قهوه ای رنگ - مایع سر و تن شویی- آراینده 
بولوارهــا و میادین 10. ســخنان بیهوده- 
 دفتر ثبت حســاب های موقتی- انشــعاب 
11. لحظه- سبد پرمیوه- پرخور – چه وقت؟ 
12. از وسایل پرواز - تکرار یک حرف- رفقا 
و دوستان 13. اسباب زحمت- نوار پارچه ای 
باریک و بلند- پرهیــزکار 1۴. امان دادن- 
راست و درست- شــیره خرما 15. غزال- 
مورخ و ادیب ایرانی قرن هفتم خالق »تاریخ 

جهانگشــا« که در منطقــه ای در نزدیکی 
سبزوار به دنیاآمد

 1. یار داســتانی آبســال- مافیــای ژاپن 
2. داخل شــدن- کــوه آتشفشــان فعال 
سیســتان- پســته کوهی 3. پیمان ناقال- 
مخترع امریکایی بنزین- ســبزی ساالدی 
۴. ورد زبان مؤمــن - صد مترمربع- متاع 
5. ســودای ناله- درودگــر- اولیه- خدای 
آفتاب مصرباستان ۶. کالم گزافه- روزنامه 
ارمنی زبان چاپ تهران- پوشاننده 7. از لوازم 
چوبی لوکس منزل- به این شهر خوزستان 
لقب دارالمؤمنین داده اند- پایداری بر ســر 
قول وقرار 8. معلق- تسمه عقب زین اسب 
- ضروری 9. کتاب مقدس هندوان- لباس 
 حاجی- تصویر نقاشی شده از بزرگان دین 
10. پیشــوندی معــادل صــد - حشــره 
سرخرطومی قهوه ای رنگ ظرف نگهداری 
برنــج - دهان پرنــده 11. حــرف آخر- 
 هــوس آبســتن- مقروض- صــف و قطار 
 12. ابزارکار بنا- ســرمای شــدید- سفره

 13. بــزرگ - قمــاش- تیرانداز 1۴. رأس کوه- ســاقه 
زیرزمینــی بعضی گیاهــان – کم کــردن 15. دزدیده 
گوش کردن به ســخنان کســی- نوعی حلوای خوشمزه 
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