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محمدحسین درودی بر برخورد قانونی با اراذل و 
اوباش و برهم زنندگان نظم عمومی تأکید کرد.

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان 
خراســان رضوی در خصــوص اجــرای طــرح 
 گســترده ارشــاد و هدایــت رضوی بــه منظور

باز اجتماعی کردن اراذل و اوباش مشــهد، گفت: 
افرادی که بخواهند تحت هر شــرایطی اخال در 

امنیت و آسایش مردم ...

کرونا بیماری اســت که این روزها در ابعاد مختلف 
تأثیرگذاری آن را می توان دید و به طور قطع، شاهد 
آثار آن نیز تا ســال ها خواهیم بود. همچنین شیوع 
ناگهانــی این بیماری، ذهن بســیاری از هنرمندان 
عرصه های مختلف را به خود مشغول کرده است تا 
جایی که دســتمایه و ایده نوشتن کتاب هایی شده 
اســت که در آینــده می توان آن را در قفســه های 

کتاب فروشی ها دید و ... .......صفحه 2 .......صفحه 3 
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در شرایط کرونایی با هم کنار بیاییم
قراربودسهقسطازوامهایاشتغال

وازدواجمعوقشود

یکبامودوهوای
مصوبهبانکی-کرونایی

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

تاپایانماهرمضاندر
استانخراسانرضوی

صورتمیگیرد

توزیع ۲۰ هزار 
بسته معیشتی 

توسط اوقاف
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی گفت: اوقاف 
 اســتان در راســتای عمل به منویات مقام معظم رهبری،

2۰ هزار بسته معیشتی تا پایان ماه مبارک رمضان از محل 
موقوفات مرتبط، نــذورات مردمی و کمک خیران در بین 

نیازمندان توزیع می کند.
حجت االســام والمسلمین محمد احمدزاده در ویژه برنامه 
رزمایش ضیافت همدلی که در امامزاده غیاث الدین محمد 
برگزار شد، بیان کرد: در پاسخ به منویات مقام معظم رهبری 
مبنی بر رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه، اداره کل اوقاف 
و امور خیریه خراسان رضوی در گام دوم رزمایش ضیافت 
همدلــی را همزمان با والدت امام حســن مجتبی)ع( در 

خراسان رضوی و مشهد اجرا کرد.

قدس موضوع بازگشت شهریه مهدهای کودک را بررسی می کند

.......صفحه 2 

موضوع ساخت وســازهای غیراصولی و مشکاتی که به همراه دارند، 
همواره به  عنوان یکی از دغدغه های اصلی در بحث شهرسازی مطرح 
بوده اســت. به تازگی یکی از شهرداران استان با اشاره به این موضوع 
پیشنهاد جالبی مطرح کرد که مجلس شورای اسامی همان  گونه که 
فروش تراکم را جرم شناخته است، باید ساخت وسازهای غیراصولی و 

غیرمهندسی را نیز جرم اعام کند...

کرونا که شــایع شــد همه چیز را تحت تأثیر خود قرار داد. از مسائل 
اجتماعی گرفته تا اقتصادی مردم درگیر این ویروس شــدند در ایران 
و سایر کشــورهای دنیا. برای مقابله با مشکات ناشی از شیوع کرونا 
که بیشتر مردم در موضوع اقتصادی با آن درگیری بیشتری داشتند 

موضوعات متفاوتی از سوی ...

.......صفحه 2
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یادداشتیادداشت
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فارس:معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به آخرین وضعیت مبتایان کووید 
۱۹ در خراســان جنوبی، گفت: تاکنون ۵۴۵ بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان ها ترخیص 
شدند و چهار نفر در بیمارستان ها بستری هستند.  کامبیز مهدی زاده اظهار کرد: در 2۴ ساعت 
گذشته ۵۷ نمونه آزمایش در خراسان جنوبی انجام شده که نتیجه یک مورد مثبت و مابقی منفی 
بوده است. وی با بیان اینکه یک مورد شناسایی شده مربوط به شهرستان درمیان است، گفت: با 
شناسایی یک مورد جدید مجموع مبتایان به کرونا )بهبودیافتگان، فوت شدگان و بستری شدگان( 
در اســتان  به ۵۹3 نفر رســید. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اعام کرد: از روز 
نخست تاکنون از 3هزار و ۸۸۰ آزمایش مشکوک به کرونا نتیجه تست 3هزار و 2۸۷ نفر منفی 
و نتیجه آزمایش ۵۹3 نفر مثبت شــد.مهدی زاده مطرح کرد: مجموع مبتایان کرونا در طبس 

۱۴۷ مورد، بیرجند ۱۹۷ مورد، قاین ۶3 مورد، زیرکوه ۴۱ مورد، فردوس 2۶ مورد، ســرایان 3۶ 
مورد، بشرویه ۱۹ مورد، درمیان ۴۷ مورد، سربیشه هفت مورد، نهبندان چهار مورد و خوسف نیز 
چهار مورد اســت. وی گفت: تعداد فوت شدگان ناشی از ویروس کرونا در خراسان جنوبی به ۴۴ 
نفر رســید.در همین حال سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اعام کرد: متأسفانه 
موارد بســتری در بیمارســتان به دلیل بیماری کووید ۱۹ در اســتان رو به افزایش است. دکتر 
 سیداحمد هاشــمی گفت: با اعام نتایج قطعی آزمایش های انجام شده، تا ظهر ۱۹ اردیبهشت 
یک هزار و 2۴۰ نفر در خراسان شمالی به ویروس کرونا مبتا شده و تعداد آمار فوتی ها نیز به ۹۵ نفر 
 افزایش یافت. وی افزود: آزمایش یک هزار و ۵۹۷ نفر از موارد مشکوک نیز منفی گزارش شده است و 
هم اکنون ۱۵۸ بیمار مشکوک به ابتا به کووید ۱۹ در بیمارستان های سطح استان بستری هستند.

رضاطلبی:نماینده سرخس و فریمان در مجلس گفت: منطقه آزاد سرخس- 
دوغارون نقش تأثیرگذاری در تحقق شعار جهش تولید و مواردی از جمله تسریع 
در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشــد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش 
درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهای 
جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی برای 
کشور و خراسان بزرگ خواهد داشت. سیداحسان قاضی زاده هاشمی در گفت وگو با قدس 
آناین با بیان اینکه 2۰درصد ترانزیت کشور از منطقه سرخس انجام می شود، تصریح کرد: 
2۵درصد از حجم ترانزیت ریلی کشــور از طریق مرز ریلی این شهرستان انجام می شود و 
از طرفی این مرز از ارتباط ریلی با تمام کشــورهای آسیای میانه برخوردار است. همچنین 

در موارد و بحران هایی نظیر کرونا و تحریم کشتیرانی ایران توسط آمریکا ارتباط ریلی این 
 مرز با چین اقدام های اساســی را برای کشور انجام داد. وی ادامه داد: در حالی که در طول

 2۵ ســال گذشته، آســتان قدس رضوی افزون بر یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در منطقه سرخس داشته اســت و برنامه هایی نظیر منطقه ویژه، ساخت فرودگاه و  ایجاد 
زیرساخت های گوناگون را تحقق بخشیده است اما رونق این منطقه متناسب با زیرساخت های 
موجود صورت نگرفته است.وی افزود: با تحقق و فعالیت منطقه آزاد سرخس به عنوان هشتمین 
منطقه آزاد کشــور، رونق گسترده اقتصادی در استان به ویژه در سرخس انجام خواهد شد. 
از طرفی منطقه آزاد به ســبب داشتن ویژگی هایی همچون معافیت دائم مالیاتی، آزاد بودن 

سرمایه گذاری خارجی، عدم نیاز به مواردی نظیر ویزا و... برای سرمایه گذاران جذاب است.

تحول اقتصادی خراسان از طریق منطقه آزاد سرخس- دوغارونفوت 139 نفر بر اثر کرونا در خراسان شمالی و جنوبی

یکشنبه  21 اردیبهشت 1399

  16 رمضان 1441 
 10 می 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9242  
ویژه نامه 3621  
+ صفحه »میهن« 

ساختوسازغیراصولی
بایدجرمشناختهشود

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول (
 شركت تعاوني منحله در حال تسویه  مسکن فرهنگیان شماره 2 فیض آباد

مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی منحله در حال تسویه  مسکن فرهنگیان شماره 2 فیض آباد  در 
ساعت 18 روز چهارشنبه  مورخ  03/07/ 1399   در محل هیئت انصارالحسین فیض آباد  جلسه جهت اتخاذ 

تصمیمات نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند.
- ضمنًابه اطالع می رساند که به موجب ماده 18 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛تعداد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر3رأی و هرشخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود.و اعضاي متقاضي اعطاي نمایندگي،مي بایست 
به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1399/02/30 در ساعت اداری در محل-فیض آباد- خیابان شریعتی- 
بی��ن ش��ریعتی 11 و 13 – ام��الک معلم  حاض��ر تا پس از احراز هوی��ت و تأیید وکالت، برگ��ه ورود به مجمع را 

دریافت دارند.
- دستور جلسه :

1. استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر تصفیه     2. تصمیم گیری در خصوص تصویب بودجه ساالنه شرکت 
3. تصمیم گیری در خصوص تعیین دستمزد برای هیئت تصفیه 

4. تصمیم گیری در خصوص تصویب دستمزدمدیرعامل و هیئت مدیره
5. تصمیم گیری در خصوص تعیین پاداش هیئت مدیره)فقط هیئت مدیره هایی که در ساخت و ساز دخیل بودند(

6. طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397 و 1398
هیئت مدیره  شرکت                                                           س
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مجم��ع عمومی عادی انجمن صنف��ی کارفرمائی  
ش��رکت های حم��ل و نقل بین المللی خراس��ان 
یکش��نبه  روز   17 س��اعت  رأس  رض��وی 
1399/3/25 ب��ا دستورجلس��ه زی��ر در مح��ل 
انجم��ن واقع در می��دان تلویزی��ون- بزرگراه 
ش��هید کالنتری- خیابان ان��وری- نبش انوری 
3- پالک 222 تشکیل خواهد شد. لذا از کلیه 
اعضاء محترم انجمن دع��وت می گردد در روز و 
س��اعت مقرر با در دست داش��تن معرفی نامه 
معتب��ر از ش��رکت مربوط��ه در محل یاد ش��ده 

حضور بهمرسانند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش سالیانه هیئت مدیره
2- استماع گزارش بازرسین

3- بررسی و تصویب تراز مالی منتهی به سال 
1398

4- بررسی و تصویب پیش بینی بودجه سال 1399
علی الب��دل                            و  اصل��ی  اعض��اء  انتخ��اب   -5

هیئت مدیره برای مدت 3 سال
6- انتخاب بازرس��ین اصلی و علی البدل برای 

مدت 1 سال
7- تعیین خط مشی آتی انجمن

هیئ��ت مدی��ره - انجم��ن صنف��ی کارفرمائ��ی 
شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
انجمن صنفی كارفرمائی شركت های 

حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی

س
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آگهی مزایده  واحد های تجاری شهرداری فیض آباد - نوبت اول

جواد جعفری - شهرداری فیض آباد

ش���هرداری فیض آباد درنظردارد نس���بت به واگذاری اماکن مش���روحه 
ذیل باقیمت پایه اجاره قیدشده ازطریق برگزاری مزایده عمومی اقدام 
نماید. لذا الزم اس���ت متقاضیان جهت دریافت اس���نادمزایده وکسب 
اطالع���ات الزم ب���ه واحدحقوقی وامالک ش���هرداری فیض آبادمراجعه 

نمایند. 

مهلت دریافت اسناد مزایده ازتاریخ99/02/21   لغایت  99/3/3
مهلت تسلیم پیشنهادات  99/3/3

زمان بازگشایی پاکات 99/3/6 درمحل دفترشهردار
شهرداری در ردیا قبول پیشنهادات مختار می باشد 

کلیه هزینه های مربوط به آگهی روزنامه برعهده مستاجرمی باشد.

مبلغ ضمانت شرکت در پایه اجاره بهاء)ریال( ماهیانهشماره کدنام محلردیف
مزایده به)ریال(

3/000/000 ریال1/600/000ریالواحد های تجاری داخل پاساژ1

3/000/000 ریال3/500/000 ریالواحد تجاری حاشیه بلوار برق2

3/000/000 ریال1/600/000ریالواحد تجاری ابتداء خیابان ابن سینا3

3/000/000 ریال4/000/000 ریالواحد های تجاری خیابان خرمشهر4

3/000/000 ریال4/000/000ریال110واحد تجاری خیابان سرباز 5

3/000/000 ریال1/500/000ریال-محل نصب دکه بلوار مدرس )ورودی پمپ بنزین(6

3/000/000 ریال1/500/000محل نصب دکه خیابان امام )ره( )مقابل بانک صادرات(7

5.000.000 ریال8/000/000ریال107واحد تجاری خیابان سرباز8

3/000/000ریال3/000/000ریال109/108واحد تجاری خیابان سرباز9

30/000/000 ریال50/000/000ریالجهت تولیدات بتنیخیابان ابن سینا جنب انبار)کارخانه موزائیک(10

3/000/000 ریال5/000/000ریال118واحد تجاری پاساژ سمت خیابان خرمشهر11

3/000/000 ریال1193/500/000واحد تجاری پاساژ سمت خیابان خرمشهر12

3/000/000 ریال1203/500/000واحد تجاری پاساژ سمت خیابان خرمشهر13
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ش��هرداری زو ) زاوین ( در نظر دارد اجرای پروژه زیرس��ازی و آس��فالت را به شرکت های 
دارای رتبه 5 راهسازی و سازمان برنامه و بودجه با شرایط ذیل واگذار نماید:

1-کلیه ش��رکتها بایس��تی پیش��نهادات خود را براس��اس قیمت فهرس��ت بهای تجمیع شده                 
راه و باندسال 1399  وبه پیوست آنالیز قیمت اعالم نمایند .

2-اعتب��ار اج��رای پروژه از مح��ل اعتبارات تملک و دارایی ) تبص��ره ای و قیر( به مبلغ کل 
2/742/493/600  ریال می باشد.

3-ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 30/000/000 ریال بعنوان س��پرده شرکت در مناقصه 
الزامی است 

4-پیمانکاران باید نحوه کسورات قانونی و ارزش افزوده را مدنظرداشته باشند .
5-کلیه هزینه ها اعم از آگهی ، کارشناسی و غیره برعهده برنده مناقصه می باشد .

6-حق داوری با شهرداری محفوظ است .
7-در صورت امتناع از انعقاد پیمان ، سپرده برنده یا برندگان مناقصه ضبط خواهد شد . 
8-ازکلیه متقاضیان درخواس��ت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/02/14 

لغایت 99/02/28 به واحد عمران شهرداری مراجعه نمایند .
9-پیش��نهادات می بایس��ت حداکثرتا پایان وقت اداری 99/02/28 به دبیرخانه شهرداری 

تحویل گردد .
10-تاریخ بازگشایی پیشنهادات مناقصه ساعت 10 صبح مورخه 99/02/29 می باشد . 
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قدس موضوع بازگشت شهریه مهدهای کودک را بررسی می کند

در شرایط کرونایی با هم کنار بیاییم
قدس: بی شــک نمی توان حوزه ای از تعامالت 
بشری را پیدا کرد که تحت تأثیر شیوع کرونا قرار 
نگرفته باشد و این تأثیر در بخش هایی که مربوط 
به نوعی خدمات عمومی مبتنی بر شهریه می شود 

تبعات بیشتری داشته است.
نمونه بارز این دســته از فعالیت هــا مدارس و 
مهدهای کودک هســتند؛ حال آنکه مدارس به 
دلیل نوع خدماتی که ارائه می دهند به شــکل 
دیگری در حال ارائه خدمت هستند و مشکالت 
کمتری دارند اما در بخش مهدهای کودک بیشتر 
خدماتی که ارائه می شود حول نگهداری بچه ها 
در ساعاتی از روز می شــود و خدمات بعدی در 
صورتی محقق می شود که کودک در مهد حضور 

فیزیکی داشته باشد.
بر همین اساس از اواخر سال گذشته موضوعی 
که به عنوان دغدغه جدی خانواده ها مطرح بوده 
و هست، مسئله شهریه مهدهای کودک  در مدتی 

است که این مراکز تعطیل هستند.

نخستین دستور در روزهای پایانی سالس
اسفند ســال گذشــته و در پی درخواست های 
مکرر خانواده ها در اســتان های مختلف، سعید 
بابایی؛ مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان 
بهزیستی کشور، در بخشنامه ای »نحوه محاسبه 
شهریه مهدهای کودک در شرایط به وجود آمده 
ناشی از تعطیلی مهدهای کودک بر اثر بیماری 
ویــروس کرونــا« را به مدیران کل بهزیســتی 

استان ها ابالغ کرد.
در این بخشنامه آمده بود موارد زیر برای آگاهی و 

اقدام الزم ارسال می گردد:
۱( بر اساس ماده۳ قرارداد دریافت خـدمات رشـد 
و تکامل همه جانبه در مهـدهای کودک، منعقده 
فیمابین والدین و مدیر مهدکودک، مدت قرارداد 

مشخص شده است.
۲( بـا توجه به ادامه دار شـدن تعطیلی مهـدهای 
کودک از سوی دولت )تعطیلی بیش از یـــک 

مـــاه(، هر یـــک از طرفین قرارداد)مهدکودک 
و اولیــا( می توانند وفق مــاده ۹ قرارداد)حوادث 

غیرمترقبه( نسبت به پایان قرارداد اقدام کنند.
۳( مطابق بند۲ ماده۸ قرارداد)موارد فسـخ قرارداد 
و خاتمه دادن به آن(، والـدین می توانند با توجه 
به شـرایط پیش آمده نسبت به فسخ قرارداد برای 

ماه های آینده اقدام کنند. با شرایط زیر:
- می بایست تصمیم خود را به صورت مکتوب به 

مدیریت مهدکودک اعالم نمایند.
- ملزم به پرداخت شهریه مهدکودک در ماه های 
قبلی هســتند. اگر در اســـتانی در روزی از ماه 
اسفند بر اساس اعالم قانونی، مهدهای کودک باز 
بوده و ارائه خدمت نموده باشند، براساس همین 

بند دریافت شـهریه اسـفند ماه بالمانع است. 

توصیه به درک متقابل س
بر همین اســاس و با توجه بــه اینکه تعطیلی 
مهدهای کودک همچنان ادامــه دارد برخی از 
خانواده هــا پیگیر فرایندی هســتند که بتوانند 
شهریه پرداخت شــده را برای ماه هایی که مهد 

کودک تعطیل بوده مسترد کنند.
بنابراین به منظور اطالع از دســتور استانی این 

موضوع با معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی 
خراسان رضوی گفت وگویی داشتیم که وی نیز 
ضمن تکرار ســخنان مدیر کل امور کودکان و 
نوجوانان سازمان بهزیستی کشور بر درک متقابل 
والدیــن و صاحبان مهدهای کودک از شــرایط 

یکدیگر تأکید کرد.
دکتر حقدادی گفت: ذکر این نکته الزم اســت 
که برابر قرارداد منعقد شده خانواده ها می توانند 
ضمن فسخ قرارداد بخشی از وجوه پرداختی خود 
را مسترد کنند اما توجه به چند نکته الزم است؛ 
نکته اول اینکه مهد های کودک در زمان شــروع 
سال تحصیلی تمام تمهیدات الزم برای یک سال 
را در نظر می گیرند و بر همین اساس هزینه هایی 
را برای فضاســازی، اجاره محل و قرارداد مربیان 
متقبل شــده و حتی بخش زیــادی را پرداخت 
می کننــد و مابقــی آن را از محــل چک های 
دریافتی از والدین متعهد به پرداخت می شوند.

پس در شــرایط کنونی که همه اقشار جامعه از 
تعطیلی فعالیت ها متضرر شده اند مهدهای کودک 
اندکی بیشتر متحمل ضرر و زیان شده اند؛ چراکه 
نه تنها عایــدی در این ماه هــا ندارند که چون 
ابتدای سال هزینه هایی را متحمل شده اند عماًل 

بازگشــت ســرمایه اولیه هم محقق نمی شود و 
آن ها نمی توانند اجاره محل را به بهانه دایر نبودن 
مهــد پرداخت نکنند یا اینکه نمی توانند قرارداد 
مربیان را که ابتدای سال بسته شده لغو یا فسخ 
کنند. نکته دیگر اینکه فرایند تعلیم و تربیت و 
آموزش فرایندی حســاس است به ویژه در دوره 
کودکی شرایط خاص تری دارد بر همین اساس 
مهدهای باسابقه که مربیان باتجربه و متبحری 
دارند درصدد حفظ شــرایط خود هستند حال 
اگر به دلیل تشــدید مشکالت مالی پیش آمده 
نتوانند ادامه فعالیت بدهند عمالً ضرر بزرگ تری 
در بخش تربیت کودکان به جامعه تحمیل خواهد 
شد؛ چراکه هم اکنون عده ای به دنبال تعطیلی 

مرکز یا استفاده از بیمه بیکاری هستند .
حقــدادی اظهار کرد: بــا تمام ایــن اوصاف از 
شــهروندان و صاحبان مهدهــای کودک تقاضا 
می شود در شرایط موجود وضعیت طرف مقابل 
را نیز در نظر بگیرند و با مماشات بیشتری نسبت 
به محاسبه شهریه ماه هایی که باید برگشت داده 
شود اقدام نمایند یا به نحو دیگری محاسبه کنند 
تا حداقل یک طرف متضرر کامل نشــود.وی در 
خصوص بسته حمایتی اعالمی از سوی ستاد ملی 
کرونا از مشاغل زیان دیده که مهدهای کودک را 
نیز شــامل می شود، گفت: هر چند هنوز فرایند 
پرداخت تسهیالت به طور دقیق مشخص نشده 
ولی بر اســاس کلیات اعالمی و شرایط فعالیت 
مهدهای کودک در کشــور ما بسیاری از مهدها 
مشمول نمی شوند برخی در بخش بیمه مشکل 
دارند و میزان سنوات بیمه پردازی آن ها کمتر از 
میزان اعالمی است و یا برخی چون متقاضی بیمه 
بیکاری شده اند نمی توانند از تسهیالت اعالمی نیز 
استفاده کنند بنابراین در مجموع نمی توان امیدوار 
بود که مشــکالت مهدهای کودک به این روش 
حل شــود ولی می تواند بخشی از خسارت های 
عده ای از فعاالن این بخش را تا حدودی جبران 

کند.

 ساخت  و ساز غیراصولی•
 باید جرم شناخته شود

موضوع ساخت وسازهای غیراصولی و مشکالتی که به همراه دارند، 
همواره به  عنوان یکی از دغدغه های اصلی در بحث شهرســازی 
مطرح بوده اســت. به تازگی یکی از شــهرداران استان با اشاره 
به این موضوع پیشــنهاد جالبی مطرح کرد که مجلس شورای 
اسالمی همان  گونه که فروش تراکم را جرم شناخته است، باید 
ساخت وسازهای غیراصولی و غیرمهندسی را نیز جرم اعالم کند. 
وی سپس با اشاره به تعداد فراوان ساخت وسازهای غیرمقاوم در 
سطح شهر، برخوردهای شهرداری و تخریب تعداد زیادی از این 
بناها که گاه در طول یک ماه به هزار مورد می رسد، متذکر شده 
است که بیشتر مردم از نداری، فقر و یا ضعف فرهنگی، به سمت 
ساخت وسازهای غیرمقاوم می روند و این در حالی است که گاهی 
در منازلی که کمترین مقاومت را دارند، شاهد ریزش ساختمان و 

جان باختن افراد هستیم.
این مشکل در مشهد به  عنوان دومین کالنشهر کشور بسیار بزرگتر 
از سایر شهرها بوده و تبعات گسترده تری نیز دارد. به  ویژه آنکه در 
طول سالیان گذشته تاکنون به دالیل مختلفی چون زدوبندهای 
اداری، کمبود نیرو و امکانات دســتگاه های نظارتی، متکی بودن 
درآمد شهرداری به تخلف فروشی و نیز خأل قانونی، هر روزه ده ها 
ساختمان بدون توجه به معیارهای استاندارد و مهندسی در گوشه 

و کنار این شهر متولد می شوند.
در این ســال ها هر چند شــاهد برخوردهای مقطعی و محدود 
شهرداری با متخلفان بوده ایم اما در مجموع به دلیل پایین بودن 
هزینه های تخلف، هرگز از دامنه و حجم تخلفات ساخت وساز در 
مشهد کاسته نشــده و متخلفان با سرعت و شدت روزافزون به 
فعالیت خود ادامه می دهند. سرانجام کار بیشتر این متخلفان نیز 
کسب سود سرشار و فراهم شدن سرمایه بادآورده برای ادامه راه با 
وسعتی بیشتر از قبل است. تعداد اندکی هم که از اقبال بد گرفتار 
مأموران نظارتی شوند، اگر توان زدوبند نداشته باشند، در نهایت با 
پرداخت جریمه ای ناچیز و نامتناسب با تخلفشان، از این گرفتاری 
خالص شده و جری تر از قبل به کارشان ادامه می دهند. حاصل 
کار وضعیتی است که هم اکنون دومین کالنشهر کشور از آن رنج 
می بــرد و ده ها اتفاق ناگواری که هر از چند گاه در قالب ریزش 
ساختمان، نشت گاز، برق گرفتگی و امثال آن شاهدش هستیم؛ 
تازه اگر حادثه بزرگی چون زلزله و آتش ســوزی در این شهر رخ 
دهد، به  واسطه وجود همین ساختمان های غیراصولی و غیرمقاوم، 

باید منتظر وقوع فاجعه ای انسانی باشیم.
اما در این میان متخلفان اصلی تنها کســانی هستند که از این 
وضعیت نه  تنها متضرر نمی شــوند که هر روز بر ثروتشــان نیز 
افزوده می شود. اینجاست که پیشنهاد جرم انگاری برای عامالن 
ساخت وسازهای غیراصولی و غیرمهندسی، معنا پیدا می کند و 
اگر قانونی در این زمینه به تصویب برسد، هزینه تخلف و ریسک 
آن به  قدر کافی باال خواهد رفت که کمتر کسی حاضر به نادیده 
گرفتن ضوابط و استانداردهای ساخت وساز شود؛ چراکه هر زمانی 
اگر به  واسطه تخطی آن ها حادثه ای رخ دهد، ضامن و مسئول و 

ملزم به جبران خسارت خواهند بود.
در عین  حال ما نیز مانند بسیاری از کارشناسان بر این باوریم که 
همین مقررات و ضوابط موجود نیز اگر به درستی رعایت شده و 
مدیریت شــهری به آن پایبند باشد و بر اساس آن در برخورد با 
متخلفان ساختمانی متمرکز شود، به  طور قابل  توجهی از میزان 
تخلفات کاســته خواهد شــد. مابقی کار را هم باید نمایندگان 
مردم در شــورای شهر سروسامان دهند و با بازنگری در قوانین 
و حذف تبصره های زمینه ساز تخلف و تخلف فروشی، مانع ادامه 
ساخت وسازهای غیراصولی در شهر شوند. کما اینکه روند تصویب 
قوانین جدید و مورد نیاز در صحن علنی مجلس، بسیار زمانبر بوده 
و تــا آن زمان چاره ای جز اصالح روند جاری و عملکرد مدیریت 

شهری نیست.

 ثبت ملی منظر طبیعی هفت حوض •
ابالغ شد

قدس: مدیــرکل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی خراسان 
رضوی از ابالغ ثبت ملی 
»منظــر طبیعــی هفت 
ارتفاعــات  حــوض« در 

جنوبی مشهد خبر داد.
ابوالفضل مکرمی فر گفت: پارک طبیعی هفت حوض در فاصله 
حدود 5 کیلومتری جنوب شرقی مشهد، میان کوه های خلج این 
شهر واقع شده و به شماره 5۹۸ مورخ ۱۳۹۸/6/6در فهرست آثار 
طبیعی ملی به ثبت رسیده است. او ادامه داد: وسعت منطقه هفت 
حوض مشهد حدود 5۷۰ هکتار است، فضایی کامالً بکر که دارای 

آرامش وصف ناپذیری است.

صدور موافقت اصولی منطقه نمونه •
گردشگری شاهان گرماب فریمان

قدس: رئیــس اداره میــراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
 دستی شهرستان فریمان از صدور موافقت اصولی منطقه نمونه 

گردشگری شاهان گرماب این شهرستان خبر داد.
حســن گیاهی گفت: در راستای جذب ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی پس از واگذاری منطقه نمونه گردشــگری شــا هان 
گرماب، ضرورت هدایت قانونمند پروژه و ســرمایه گذاری مطرح 
شد که خوشبختانه با همکاری و پیگیری بهره بردار و مجموعه 
اداری میراث فرهنگی شهرستان و استان سومین موافقت اصولی 
شهرســتان فریمان در حوزه گردشــگری برای این پروژه مهم 
گردشگری صادر شد. وی افزود: حجم سرمایه گذاری پیش بینی 
شده حدود ۱۲۰ میلیارد ریال است که در مساحت 5.۷ هکتار و 

زیربنای ۲هزار و ۳۰۰ مترمربع اجرایی خواهد شد.

تا پایان ماه رمضان در استان خراسان رضوی 
صورت می گیرد

 توزیع ۲۰ هزار بسته معیشتی •
توسط اوقاف 

اوقاف  مدیــرکل  قدس: 
خراســان  خیریه  امور  و 
رضــوی گفــت: اوقــاف 
اســتان در راستای عمل 
به منویــات مقام معظم 
رهبری، ۲۰ هزار بســته 
معیشــتی تا پایــان ماه 
مبارک رمضان از محل موقوفات مرتبط، نذورات مردمی و کمک 

خیران در بین نیازمندان توزیع می کند.
حجت االسالم والمسلمین محمد احمدزاده در ویژه برنامه رزمایش 
ضیافت همدلی که در امامزاده غیاث الدین محمد برگزار شد؛ بیان 
کرد: در پاســخ به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رزمایش 
همدلی و کمک مؤمنانه، اداره کل اوقاف و امور خیریه خراســان 
رضوی در گام دوم رزمایش ضیافت همدلی را همزمان با والدت 

امام حسن مجتبی)ع( در خراسان رضوی و مشهد اجرا کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراســان رضــوی افزود: رزمایش 
ضیافت همدلی در ذیل قرارگاه مواسات در بقاع متبرکه و مراکز 
افق امامزادگان با هدف کمک به اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا 
پیش بینی شــده است. وی با بیان اینکه در مرحله اول رزمایش 
۱۲ هزار بسته معیشتی و در مرحله دوم ۸ هزار بسته معیشتی و 
در مجموع ۲۰ هزار بسته غذایی بین خانواده های نیازمند توزیع 
می شــود؛ گفت: افرادی که به عنوان جامعه هدف در این طرح 
قرار گرفتند با هماهنگی قرارگاه مواســات و همه دستگاه های 

خدمت رسان امدادرسانی می شوند.

 با مشارکت فرهنگیان، اولیا و خیران 
در رزمایش همدلی آغاز شد 

توزیع ۲هزار و ۲۰۰ بسته غذایی و •
بهداشتی در مدارس مناطق محروم مشهد

پورحسین: همزمــان با 
میالد مبارک امام حسن 
مجتبی)ع( با مشــارکت 
فرهنگیان، اولیا و خیران 
اداره  در رزمایش همدلی 
آمــوزش و پرورش ناحیه 
یک مشــهد گام نخست 
توزیع ۲هزار و ۲۰۰ بسته غذایی و بهداشتی در مدارس مناطق 

محروم اجرا شد.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک مشــهد در این ارتباط گفت: 
در عمل به منویات مقام معظم رهبری و در راســتای کمک به 
دانش آموزان محروم حاشــیه شهر، رزمایش همدلی، مواسات و 
کمک مؤمنانه با همراهی و مشارکت فرهنگیان، اولیا و خیران این 

ناحیه به مرحله اجرا درآمد.
سیدرضا خاتم پور افزود: در گام نخست این رزمایش و در مرحله 
اول اجرا؛ تهیه، آماد ه ســازی و بســته بندی ۲هزار و ۲۰۰ بسته 
معیشتی شامل ۱5 قلم کاالی بهداشتی و غذایی در محل اردوگاه 
شــهدای مدافع حرم این ناحیه به انجام رسیده و میان مدیران 
مدارس حاشیه شهر مشهد برای تقدیم به جامعه هدف توزیع شد.  

با اجرای طرح بهارانه کتاب 
کتاب ها را از این پس با تخفیف بخرید•

قــدس: طــرح بهارانه 
کتاب از روز گذشته آغاز 
و عالقه منــدان به کتاب 
فرصــت دارند تــا مدت 
را  کتاب هــا  محــدودی 
۲۰درصدی  تخفیــف  با 

بخرند . 
افشــین تحفه گر؛ معاون فرهنگی و رســانه اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: در این دوره از طرح »بهارانه 
کتاب۹۹« ســقف مجاز خرید برای هر خریدار ۱5۰ هزار تومان 
اســت و خریدار می تواند در چند نوبت و از چند کتاب فروشی، 
عــالوه بر کتاب های عمومــی و کودک و نوجــوان، کتاب های 
دانشــگاهی را با ۲۰ درصد تخفیف از کتاب فروشــی های عضو 
طرح خریــداری کند. تحفه گر بیان کرد: اجرای این طرح تا ۳۰ 

اردیبهشت ادامه دارد.   
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هاشم رسائی فر: کرونا که شــایع شد همه چیز را تحت تأثیر 
خود قرار داد. از مسائل اجتماعی گرفته تا اقتصادی مردم درگیر 
این ویروس شدند در ایران و سایر کشورهای دنیا. برای مقابله با 
مشکالت ناشی از شیوع کرونا که بیشتر مردم در موضوع اقتصادی 
با آن درگیری بیشــتری داشــتند موضوعات متفاوتی از سوی 

مسئوالن مطرح شد.
 مردم نیز تا جایی که امکان داشت هوای همدیگر را داشته و دارند. 
بخشش اجاره امالک از سوی برخی موجران گوشه ای از همدلی 
و همراهی مردم با یکدیگر بود. اما دولت در راســتای کمتر شدن 
مشــکالت مردم به ویژه آن هایی که کار و کاســبی آن ها ارتباط 
مستقیم با بازار داشت تصمیماتی گرفت و مصوباتی داشت تا بلکه 
با اجرایی شدن آن ها بخشی از مشکالت اقتصادی مردم حل شود. 
معوق شدن سه قسط از اقساط وام گیرندگانی که مشاغل آن ها 
در گیر و دار شیوع کرونا به مشکل خورده بود و سرفصل ده گانه 
آن نیز از ســوی دولت اعالم شــد یکی از برنامه های دولت برای 
حمایت از اقشــار آسیب پذیر ناشی از کرونا است ضمن اینکه در 
کنار این مشاغل وام های قرض الحسنه از جمله وام ازدواج و اشتغال 
نیز شامل این مصوبه می شد که از سوی بانک مرکزی به تمامی 
بانک های کشور مصوبه آن ابالغ شده است. با وجود اینکه از این 
داستان نزدیک به دو ماه می گذرد اما هنوز برخی از مردم نسبت 
به اجرایی نشدن این مصوبه در بعضی از شعب بانک ها گالیه مندند. 
طوری که نه بانک با آن ها همکاری می کند و هم اینکه به اقساط 

پرداخت نشده آن ها حتی جریمه دیرکرد نیز خورده است!

سرپیچی بانک ها تخلف استس
چنــد روز پیش در مطلبی به این موضوع و مــوارد پیرامون آن 
پرداختیــم و گالیه های از این دســت را به گوش دبیر شــورای 
هماهنگی بانک های خراسان رضوی و سرپرست شعب بانک ملی 
استان رساندیم. مونسان در توضیح این مورد به صراحت اعالم کرد 
همراهی نکردن شعب بانک ها با این مصوبه تخلف است و بانک ها 
وظیفه دارند با مردم در این خصوص همکاری کنند ضمن اینکه 
بانک مرکزی سامانه ای را برای رسیدگی به شکایت مردم در این 

خصوص راه اندازی کرده و آن ها می توانند با مراجعه به سایت بانک 
مرکزی در خصوص پیگیری شکایت های خود اقدام کنند.

با این تفاسیر باز هم گویا داستان گرفتاری برخی از مردم در این 
زمینه ادامه دارد و آن ها با مشکالت اجرایی نشدن این مصوبه از 

سوی بعضی از شعب بانک ها دست به گریبان اند.

گالیه های متعدد مردم از اجرایی نشدن مصوبه دولتس
شهروندی با ابراز گالیه از این موضوع می گوید: چند روز پیش از 
شعبه ای که وام ازدواج گرفته بودیم با من تماس گرفتند و گفتند 
که به دلیل عدم پرداخت قســط وام ازدواج مبلغ ۹6 هزارتومان 
جریمــه باید پرداخت کنید. حرف من این اســت اگر دولت این 
مصوبه را به بانک ها اعــالم نمی کرد به هر بدبختی که بود برای 
جلوگیری از جریمــه دیرکرد اقدام می کردم اما در کمال تعجب 
اقســاط سه ماهه من به پایان دوره معوق نشده که هیچ، جریمه 

دیرکرد توسط بانک نیز حساب شده است.
یکی دیگر از شهروندان نیز گفت: فرزند من وام ازدواج گرفته ضامن 
هم خودم هســتم که بازنشسته هستم در تاریخ ۲۷ فروردین از 
حساب ضامن بخشی از وام کسر شده و به دنبال آن به دلیل کسر 
موجودی چک بعدی پاس نشد و از حسابم برگشت و تاکنون ۲۰ 
هزار تومان هزینه بابت رفع سوء اثر کردم. واقعاً جای تعجب است 

این همه تبلیغ و دستور اما دریغ از توجه مسئوالن بانکی.
فرد دیگری نیز با یادآوری آنچه بانک مرکزی اعالم کرده اســت، 
گفت: بانک مرکزی بارها در تلویزیون اعالم کرده که هیچ بانک یا 
مؤسسه ای حق ندارد اقساط وام اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت 

۹۹را بدون اجازه از حســاب مشتری کم کند ولی یکی از شعب 
بانک صادرات با ســودش از حســابم کم کرده وقتی دلیلش را 

پرسیدم به من گفتند ما از تلویزیون دستور نمی گیریم!
شــهروند دیگری نیز اظهار کرد: از بانک زنگ زدند که باید قسط 
وام ازدواجی که عقب افتاده را واریز کنید، گفتم دولت گفته تا سه 
ماه اشــکال ندارد واریز نشود، پاسخشان به من این بود که غیر از 
اصل وام هم باید ۳۰هزار تومان اضافه بریزید! چطور می شود دولت 

تصویب کند و بانک عمل نکند؟

طرح شکایت به بازرسی بانک ها و بانک مرکزیس
برای پیگیری آنچه دغدغه مندی و گالیه های مردم در اجرایی 
نشدن مصوبه دولت و بانک مرکزی داشته و دارند مجدد نظر 

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان را جویا شدیم.
حسن مونسان ضمن تأکید بر آنچه در گذشته نسبت به اجرایی 
شدن این مصوبه به قدس گفته بود، اظهار کرد: بانک ها بر اساس 
 قانون موظف به همکاری با مردم هســتند و در مورد وام های 
۱۰ رسته شغلی که عنوان شــده و وام های قرض الحسنه ای 
مثل ازدواج و اشتغال نمی توانند از مصوبه دولت و بانک مرکزی 
سرپیچی کنند. ضمن اینکه اگر مردم احساس کردند شعبه ای 
از یک بانک حاضر به اجرای این مصوبه نیست و یا حتی مبالغ 
اقســاط وام را از حساب مشتریان یا ضامنان آن ها کسر کرده 
است می توانند به بازرسی بانک مربوطه شکایت کنند و پیگیر 
اجرا شــدن مصوبه باشند. سامانه بانک مرکزی نیز همان طور 
کــه قبالً اعالم کرده بودیم این امــکان را دارد که مردم موارد 
اینچنینی را اطالع بدهند و از این طریق نیز پیگیر باشند. وی 
همچنین در واکنش به این موضوع که برخی از شعب عنوان 
می کنند آنچه در رســانه ها گفته می شــود مالک نیست و از 
رسانه ها دستور نمی گیرند نیز گفت: آنچه در رسانه ها در مورد 
وام های مد نظر اطالع رســانی شده است مصوبه دولت و بانک 
مرکزی و مصوبات ملی است و قانونی است، رسانه ها که از طرف 
خودشان نمی توانند موضوعی را اطالع رسانی کنند که چنین 

پاسخی به مردم داده شود.

قرار بود سه قسط از وام های اشتغال و ازدواج معوق شود

یک بام و دو هوای مصوبه بانکی-کرونایی

پیگیریپیگیری

سرور هادیان: کرونا بیماری است که این روزها 
در ابعاد مختلف تأثیرگذاری آن را می توان دید و 
به طور قطع، شاهد آثار آن نیز تا سال ها خواهیم 
بود. همچنین شیوع ناگهانی این بیماری، ذهن 
بســیاری از هنرمندان عرصه های مختلف را به 
خود مشغول کرده است تا جایی که دستمایه 
و ایده نوشتن کتاب هایی شده است که در آینده 
می توان آن را در قفسه های کتاب فروشی ها دید 
و برای اهالی مطالعه و کتاب خوان ها یادگار بماند.

»محمد حقیقت خواه«، دبیر بازنشسته آموزش 
و پرورش کــه در رزومه خویش عنوان نگارش، 
پژوهــش و تحقیق ۳۰ عنوان کتــاب را دارد، 
بیماری کرونا را ســوژه کتاب های کودک قرار 

داده است.

40 سال نوشتنس
او دربــاره مدت زمان قدم گذاشــتن در عرصه 
نویســندگی می گوید: 4۰ سال است که به کار 
تحقیق و پژوهش مشغولم که تعداد ۳۰ عنوان 

کتاب در کارنامه پژوهشی من وجود دارد.
وی درباره موضوعــات کتاب هایش می افزاید: 
بیشــتر کتاب های من با موضوعات مذهبی و 

اجتماعی هســتند که به عنوان شاخص ترین 
کتاب هایم می توانم به دانشنامه مصور نیشابور 
 کــه پــس از 6 ســال تحقیــق و پژوهش در 
دو جلد رحلی چاپ شــده اســت اشاره داشته 
باشم. همچنین کتاب های دیگری چون طریق 
العارفین، دستورعمل مجرب قرآنی، آداب قرائت 
قرآن مجید، امام علی اقیانوس بیکرانه و... و در 
این مدت بیش از ۱۰ عنوان رمان نیز در زمینه 
ادبیات داســتانی را به رشته تحریر درآوردم که 

انتشار یافته است.  
این نویسنده پیشکســوت درباره نوشتن برای 
کودکان اظهــار می دارد: من دربــاره کودکان 
کار هــای متنوعی انجــام داده ام ولــی این بار 
در این چهار کتاب، نگاه تازه ای داشــتم که به 
اعتقاد من همین نگاه متفاوت این بار کتاب هایم 
را از ســایر کتاب های قبلی من برای کودکان 
متمایــز می کند. وی در ادامــه تأکید می کند: 
در حســاس ترین روز های سال که مردم آماده 
استقبال از سال جدید و بهار بودند، خبر شیوع 
بیماری کرونا شوک اجتماعی ناگهانی را ایجاد 
کرد و از این رو تحمــل روزهای طوالنی برای 
خانواده ها بسیار خسته کننده شده بود اما با توجه 

به گســتره تکثیر و رشد روزافزون این ویروس، 
باید در خانه می ماندیم. خوشبختانه مردم همت 
کردند و با رعایت توصیه های پزشکی که توسط 
مدافعان سالمت اعالم می شد، توانستند به مدد 
و یاری پزشکان و پرستاران سختکوش بیایند. 
همچنین نیرو های نظامی و انتظامی نیز آستین 
همت باال زدند و بــا اداره پایگاه های مردمی و 
با حرکت های مؤمنانه و همدلی موجب شدند 
قسمتی از رنج اقتصادی مردم مبتال به بیماری 
کرونا به حداقل برســد. این ها مواردی بود که 

نمی توان به راحتی از کنار آن ها گذشت.
 محمد حقیقت خواه خاطرنشان می سازد: آنچه 
موجب شد که من این چهار کتاب را تألیف کنم، 
ماندن در خانه و فرصت بیشتر برای مطالعه بود 
و تصمیــم گرفتم برای آموزش کودکانی که به 
ناچار در خانه خودشــان محبوس شــده اند در 

همین راستا بنویسم. 

4 کتاب کودک با سوژه کروناس
 وی می افزایــد: کتاب هــای »کرونــای ریزه و 
میزه«، »مهمان ناخوانده«، »مسافری از چین« 
و »کرونای نادان« چهار کتابی اســت که برای 

کودکان به رشته تحریر درآورده ام. این کتاب ها 
در قطع رحلی و تمام رنگی است که به صورت 
دوزبان اســت و توسط ســرکار خانم شیرین 
خوشــدل این آثار به انگلیســی نیــز ترجمه، 

تصویرگری و منتشر شده است.
این نویسنده کتاب های کودکان بیان می دارد: در 
این چهار جلد سعی کرده ام یکسری آموزش های 
علمی و بهداشت فردی و اجتماعی به کودکان 
ســنین ۸ الی ۱۲ سال داده شود که با مطالعه 
کتاب ها با ارزش حضور مدافعان ســالمت در 
بیمارستان ها و همچنین تالش مؤمنانه مردم 
خیر آشنا می شوند. حقیقت خواه می افزاید: به 
عنوان نویسنده همه تجربه ام را به کار گرفته ام تا 
این حادثه دردناک ولی سازنده در تاریخ ادبیات 

کودکان نیز ثبت شود.

یک نویسنده پیشکسوت به قدس پیشنهاد داد

ثبت حادثه کرونا در ادبیات کودک

گپ و گفتگپ و گفت
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

خراسان رضوی تشریح کرد
تأثیر کرونا بر بودجه استان •

ایســنا: رئیس سازمان 
برنامه ریزی  و  مدیریــت 
گفت:  رضوی  خراســان 
هزینه ای  اعتبارات  عمده 
مربوط به حقوق و مزایای 
پیمانی  رسمی،  کارکنان 
یا قــرارداد کار معین و یا 
شرکتی است، بنابراین اولین دغدغه ما تأمین این تخصیص در 

حداقل های ممکن است.
رضا جمشــیدی در خصوص آثــار بیماری کرونــا بر بودجه، 
اظهار کــرد: به طور طبیعــی بیماری کرونا بــر فعالیت های 
اقتصــادی اثرات منفی در حوزه های متفاوت داشــته که یکی 
از مهم تریــن نمونه ها در بحث تولیــد ناخالص داخلی و ارزش 
افــزوده بوده که پیش بینی های متفاوتــی برای میزان کاهش 
تولیدات ناخالص داخلی در ســال جاری و همچنین اســفند 
ســال گذشــته وجود دارد و میزان و شــدت آن بــه تداوم و 
شــدت این بیماری وابسته است. وی بیان کرد: نخستین تأثیر 
کرونا در اســتان در سال گذشــته بر میزان تحقق درآمدهای 
مالیاتی اســتان بــود. پیش بینی کــه از قبل داشــتیم و در 
 ســتاد درآمد اســتان پیگیری می کردیم این بود که بیش از 
۱۰۰ درصد درآمدهای مصوب قانون در استان خراسان محقق 
شود، اما با تالش همکاران در دستگاه های اجرایی به ویژه اداره  
کل مالیاتی، در انتهای ســال ۹5درصد درآمدهای استانی ما 
مصوب شد. این اثرات در سایر حوزه های درآمدی از جمله نفت 
و ســایر بخش ها هم وجود داشــت و در نهایت تأثیر خود را بر 

تخصیص اعتبارات عمرانی استان و کشور گذاشت. 



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
فرماندار قوچان:

هیچ ماشینی از کارخانه آساک دوچرخ •
خارج نشده  است

قوچان  فرمانــدار  ایرنا: 
گفــت: بــا وجــود همه 
مشکالت و برخی شایعات، 
هیچ گونــه از تجهیزات و 
ماشــین آالت متعلــق به 
»کارخانه آساک دوچرخ« 
به  عنوان یکی از قطب های 

صنعت دوچرخه سازی در خاورمیانه، از این واحد تولیدی خارج 
نشده اند، زیرا فعالیت و شرایط این واحد صنعتی ظرف سال های 

اخیر تحت نظارت و مدیریت قرار داشته و دارد. 
هادی رجایی نیا اظهار کرد: در ســال های اخیر به دلیل فقدان 
مدیریت صحیح »کارخانه آســاک دوچرخ« دچار مشــکالت 
عدیده ای بود که در برخی مقاطع منجر به تعطیلی آن شده بود، 
اما با همت مسئوالن شهرستان قوچان این کارخانه هم اکنون در 

حال فعالیت است.
وی ظرفیت واقعی تولید کارخانه »آساک دوچرخ« را بیشتر از 
میــزان فعالیت کنونی آن ذکر و بیان کــرد: در مدت پنج ماه 
اخیر پیگیری های مناسب و مؤثری در سطح خراسان رضوی و 
شهرســتان قوچان برای ارتقای توان این واحد صنعتی صورت 
گرفته، بنابراین در دو ماه آینده خبرهای خوبی از افزایش تولید 

»کارخانه آساک دوچرخ« منتشر می شود.
فرماندار قوچان ظرفیت تولید اسمی این کارخانه را ۳۰۰ هزار 
دستگاه دوچرخه در سال ذکر و بیان کرد: با توجه به مشکالت 
گذشــته و تعدیل نیروی کار هم اینک تولید »کارخانه آساک 
دوچرخ«  بر اســاس سفارش انجام می شــود، زیرا فعالً امکان 

دپوی محصوالت تولیدی در این محل وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری مشهد خبر داد

 تخفیف در پرداخت عوارض نوسازی •
در گرو سالمت درختان 

مدیرعامــل  قــدس: 
فضای  و  پارک ها  سازمان 
ســبز شــهرداری مشهد 
در صورتــی که  گفــت: 
ســالمت درختان کاشته 
شــهروندان  توسط  شده 
دوره ای  بازدیدهــای  در 

کارشناســان تأیید شــود، در پرداخت عوارض نوسازی مالک 
ساختمان تخفیفاتی در نظر گرفته خواهد شد.

احمدرضا ســالمی اظهار کرد: این ســازمان در راستای ترویج 
فرهنگ درخت و درختکاری و نیز شناساندن اهمیت و ارزش 
این سرمایه های طبیعی، ایجاد نشاط شهروندی و اشاعه فرهنگ 
حفظ و گسترش فضای سبز شهری، از مشارکت شهروندان برای 
کاشــت نهال در نقاط فرعی و محله های شهر مشهد استقبال 
می کند.وی بیان کرد: شهروندان در تمام طول سال با نام نویسی 
در سامانه parks.mashhad.ir می توانند درخواست های خود را 
ارسال و خواستار بررسی میدانی کارشناسان این مجموعه شوند، 
زیرا کاشت نهال در معابر فرعی نیازمند حداقل شرایطی برای 
رشدونمو نهال است.ســالمی، آبیاری و نگهداری نهال کاشته 
 شده از سوی شهروندان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: در 
صورتی که سالمت درختان در بازدیدهای دوره ای کارشناسان 
تأیید شــود، در پرداخت عوارض نوســازی مالک ســاختمان 

تخفیفاتی در نظر گرفته خواهد شد. 

از اول خرداد ماه انجام می شود
 عدم امکان خرید حضوری بلیت •

در پایانه های مسافربری مشهد
قدس: مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد 
گفت: از اول خرداد ســال جاری دیگــر هیچ بلیتی به صورت 

حضوری خریداری نخواهد شد.
محسن شریعتی با اشاره به طرح فروش بلیت الکترونیکی خارج 
از پایانه، افزود: در حال حاضر تمامی زیرساخت های الزم برای 

انجام این اقدام هماهنگ شده است.
وی افزود: شهروندان توجه داشته باشند که بدون هماهنگی و 
خرید بلیت از سایت های تعیین شده، به پایانه  های مسافربری 
مراجعه نکنند.وی بیان کرد: مســافران می توانند با مراجعه به 
سایت های safar724.com و payaneh.ir نسبت به خرید بلیت 
خود اقدام کنند و از حضور در پایانه ها و خرید بلیت خودداری کنند.

 خسارت ۴۲۰ میلیاردی کرونا •
به گل و گیاه خراسان رضوی 

قدس: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی گفت: شیوع بیماری کرونا بیش از 42۰ میلیارد 

ریال به بخش گل و گیاه این استان خسارت وارد کرده است. 
علی ساربان اظهار کرد: این خسارت در بخش گلخانه های تولید 
گل و گیاه و در ماه های اسفند پارسال و فروردین امسال برآورد 
شده است.وی ادامه داد: بر این اساس ۱4۱ بهره بردار در بخش 

گلخانه های گل و گیاه خراسان رضوی دچار خسارت شده اند.
وی گفــت: بیش از ۸۰ درصد خســارت وارده در این بخش به 
تولیدکنندگان گل های شــاخه بریده وارد شده است زیرا لغو 
مجالس عزا و عروســی، میهمانی ها و مراســم مذهبی موجب 

کاهش مصرف گل در استان شده است.

نقشه سوداگران مرگ نگرفت
کشف 8۰3 کیلوگرم تریاک از داخل چاه•

فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامی خراسان جنوبی 
از کشف ۸۰۳ کیلوگرم 
تریاک جاسازی شده در 
دو حلقه چاه در حاشیه 
شهرستان بیرجند خبر 

داد.
سردار مجید شجاع اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی 
اســتان با اشراف اطالعاتی روی  باند حرفه اي از قاچاقچیان 
موادمخدر در سطح استان خراسان جنوبي، اخباری دریافت 
کردند که اعضــای باند قصد دارند محموله ای ســنگین از 

موادمخدر را به شهرهای مرکزی کشور منتقل کنند.
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: مأموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر و شهرستان خوسف اعضای این باند را 
تحت نظر قرار دادند و جمعه شب گذشته یکی از اعضای باند 
را شناسایی و دستگیر کردند که در بازرسی از قاچاقچیان از 
داخل دو حلقه چاه حفر شــده ۸۰۳ کیلوگرم تریاک کشف 
شد. در ادامه دو نفر دیگر از اعضای باند شناسایی و دستگیر و 
سه خودرو پژو 4۰5 نیز توقیف شد  و متهمان به دستور مقام 

قضایی روانه زندان شدند.

 طوفان ۵۲میلیارد ریال•
به کشاورزی گناباد خسارت وارد کرد

جهاد  مدیــر  ایرنــا: 
گفت:  گناباد  کشاورزی 
وزش طوفــان روزهای 
۱۳ و ۱5 اردیبهشت ماه 
جاری در مجموع بیش 
از 52 میلیــارد ریال به 
۸57هکتــار از اراضی و 

باغات بخش کشاورزی این شهرستان خسارت زد. 
علیرضا حســین زاده افزود: از این میزان بــه 7۹7هکتار از 
باغات پســته و ۶۰هکتار از باغ های بادام و زردآلو و ســایر 
سردرختی های گناباد خسارت وارد شد.وی ادامه داد: تگرگ 
و ســیالب فروردین ماه سال جاری هم  ۱55میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون ریال به بخش کشاورزی این شهرستان خسارت وارد 
کرده بود که بیشترین میزان خسارت به مبلغ ۱۰۳میلیارد و 
4۹5 میلیون ریال به باغات این شهرستان وارد شد.داریوش 
شــیبانی، رئیس اداره پیش بینی هواشناســی گناباد گفت: 
طوفانی با سرعت ۶۱ تا ۶۸ کیلومتر در ساعت روزهای ۱۳ و 
۱5 اردیبهشت ماه جاری گناباد را درنوردید و موجب کاهش 
دید افقی به میزان ۳۰۰ متر در جاده های این شهرستان شد.

 تشکیل ۴۰۰ پرونده تخلف •
برای اصناف مشهد 

شــعبه  رئیس  قدس: 
سیار تعزیرات حکومتی 
خراســان رضوی گفت: 
از ابتــدای اجرای طرح 
ضیافــت در ماه مبارک 
تاکنــون 4۰۰  رمضان 
پرونــده تخلــف برای 
اصناف مختلف مشهد تشکیل شده  است. امید جلیلی  افزود: 
گران فروشــی، عدم درج قیمــت و عدم رعایت پروتکل های 
بهداشــتی بیشــترین حجم تخلفات این اصناف را به خود 

اختصاص داده  است.
وی ادامه داد: همچنین در اجرای این طرح ۱۰ رســتوران و 
واحد صنفی در شــهرهای طرقبه و شاندیز مهر و موم شد و 
برای دو قنادی در بولوار وکیل آباد مشــهد نیز اخطار پلمب 
صادر شد.وی گفت: طرح ضیافت تا پایان ماه مبارک رمضان 

با جدیت ادامه دارد و با متخلفان برخورد می شود.

یک مقام مسئول هالل احمر خبر داد
 نجات کوهنورد مشهدی •

در ارتفاعات تفتان
جمعیت  رئیس  فارس: 
گفت:  خاش  هالل احمر 
بــا جســت وجوی چند 
ساعته نجاتگران جمعیت 
هالل احمــر خــاش در 
ارتفاعــات کــوه تفتان، 
ســاله   ۳7 کوهنــورد 

مشهدی نجات پیدا کرد.
جالل هاشــمزهی روز گذشــته در این باره اظهار کرد: 
جمعه شب گذشته با اعالم خبر بروز حادثه توسط مرکز 
کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هالل احمر اســتان، 
عملیــات نجات کوهنورد مصدوم در ارتفاعات تفتان آغاز 

شد.
وی افــزود: پــس از اطالع از این حادثه یــک تیم ۶ نفره از 
نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان جمعیت هالل احمر 
خاش به ارتفاعات قله 4۰هزار و 5۰متری تفتان اعزام شدند.

هاشمزهی تصریح کرد: یک نفر از تیم هفت نفره کوهنوردان 
پس از فتح قله هنگام فرود به علت پرت شــدن از صخره با 
شیب تند از ناحیه مچ پا مصدوم شد که قادر به ادامه مسیر 

بازگشت نبود.
 رئیــس جمعیــت هالل احمــر خــاش گفــت: پــس از 
جست وجوی چند ســاعته نجاتگران جمعیت هالل احمر 
خــاش در ارتفاعات کوه تفتان، جان کوهنورد ۳7 ســاله 

مشهدی نجات داده شد.
وی افزود: پس از انتقــال مصدوم به دامنه کوه، عملیات در 

ساعت 5۰ دقیقه بامداد پایان پذیرفت.
این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی مناسب پیش 
از صعود کوهنوردان و اســتفاده از افراد باتجربه و بومی برای 
رهبری تیم ها جهت به حداقل رساندن حوادث کوهنوردی، 
گفت: نجاتگــران پایگاه امداد و نجات کوهســتان به دلیل 
آشــنایی و شناخت کامل مسیرهای صعود و فرود ارتفاعات 
آتشفشان نیمه فعال تفتان همواره راهنمایان مناسبی برای 

کوهنوردان هستند.
هاشمزهی یادآور شد: ضرورت دارد کوهنوردان پیش از اقدام 
به صعود قله شرایط و توصیه های الزم برای پیمایش مسیر 
را از نجاتگران مستقر در پایگاه امداد و نجات کوهستان این 

جمعیت جویا شوند.

خط قرمز: محمدحســین درودی بر برخورد 
قانونی بــا اراذل و اوباش و برهم زنندگان نظم 

عمومی تأکید کرد.
دادســتان عمومــی و انقالب مرکز اســتان 
خراســان رضوی در خصــوص اجــرای طرح 
 گســترده ارشــاد و هدایت رضوی به منظور

دوباره اجتماعی کردن اراذل و اوباش مشــهد، 
گفت: افرادی که بخواهند تحت هر شرایطی 
اخالل در امنیت و آسایش مردم داشته باشند 
بدانند قطعاً بــا آنان در چارچــوب قوانین و 

مقررات با قاطعیت برخورد خواهد شد. 
وی ادامه داد: به منظور شناســایی، کنترل و 
دوباره اجتماعی کــردن اراذل و اوباش  مقرر 
شــد طرحی تحت عنــوان ارشــاد و هدایت 
رضــوی با هدف دوبــاره اجتماعی کردن این 
افراد در دادسرای ناحیه 4 به صورت گسترده 
و با همکاری ضابطــان عام و خاص اجرایی و 
عملیاتی شــود. دادســتان عمومی و انقالب 
مشــهد اظهار کرد: به منظور برخورد سریع و 
قاطع با جرایم خاص و خشــن، شعبات ویژه 
بازپرســی در نواحی 2، 4، ۶ و ۹ دادســرای 
مشهد تشکیل شده و به پرونده های این جرایم 

به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد. 

درودی در ادامه به تشکیل کمیته پیشگیری 
از سرقت در دادسرای مشهد خبر داد و گفت: 
بــا توجه  به مطالبه مردم در جهت برخورد با 
سارقان حرفه ای، مقرر شد به منظور ایجاد هر 
چه بیشتر امنیت روانی در سطح جامعه، این 
کمیته توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری 

از وقوع جرم دادسرای مشهد تشکیل و ضمن 
ایجاد بانک اطالعاتی، تدابیر قضایی و انتظامی 
جهت نظــارت و کنترل ســارقان حرفه ای با 
برنامه ریزی الزم در جهــت اجرای طرح های 
پیشگیرانه از سرقت با همکاری پلیس آگاهی 
و سایر ضابطان خاص عملیاتی و اجرایی شود 

به نحوی که اثرات آن در جامعه در بلندمدت 
محسوس باشد. 

این مقام قضایی از مردم خواســت هشدارهای 
پیشگیرانه از سرقت را جدی بگیرند و بدانند 
قطعاً مهم ترین اقدام پیشــگیری از ســرقت،  
رعایت نکات امنیتی و پیشگیرانه توسط مردم 
خواهد بود و هر چقدر مردم این نکات را جدی 
بگیرند در مقابله با سرقت موفق تر خواهیم بود. 
دادستان مشــهد در پایان به راه اندازی ستاد 
کنتــرل مجرمان حرفه ای در مرکز اســتان و 
تمامی شهرستان های استان به منظور رصد و 
کنترل مجرمانی که از زندان آزاد می شوند اشاره 
و اظهار کرد: در راســتای اجرای دستورعمل 
کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار، این ستاد 
در سطح استانی و شهرستانی تشکیل شده تا 
با ایجاد بانک جامع اطالعاتی مجرمان حرفه ای 
و سابقه دار با همکاری و هماهنگی بین دستگاه 
قضایی،  اداره کل زندان هــا، نیروی انتظامی، 
ســپاه امام رضا)ع( و اداره اطالعات و معاونت 
سیاسی، امنیتی استانداری، به صورت مستمر 
تدابیــر الزم برای کنترل و نظارت بر مجرمان 
صورت گرفته تا از ارتکاب مجدد جرم توسط 

این افراد پیشگیری شود.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان رضوی  خبر داد 

کنترلسابقهدارهابابانکاطالعاتیمجرمانحرفهای
آب و هواآب و هوا

 پیش بینی کاهش قابل مالحظه دما •
برای خراسان رضوی

هواشناســی  قدس: 
اعالم  خراســان رضوی 
کرد: با بررسی نقشه ها 
و مدل های هواشناسی 
بــرای امروز یکشــنبه 
افزایــش ابرناکی و روز 
افزایش  دوشنبه ضمن 

ســرعت وزش باد، به تدریج در برخی نواحی استان به ویژه 
مناطق شمالی بارش باران توأم با رگبار و رعدوبرق پیش بینی 
می شــود. از روز سه شنبه کاهش قابل مالحظه دما همراه با 
گســترش و تقویت سامانه بارشی در استان رخ خواهد داد و 
از روز چهارشنبه به تدریج با تضعیف سامانه بارشی از شدت 

ناپایداری ها کاسته خواهد شد.
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مسئوالنقطارشهریپاسخدهندس
مسئوالن قطار شهری ، شهرداری محترم؛ چرا عملیات حفاری خط ۳ قطارشهری از ایستگاه 

پایانه امام رضا)ع( به سمت سیدی و شهرک ابوذر شروع نمی شود، لطفاً رسیدگی کنید.
۹38...۲6۵۱

مریضکروناییبردم400هزارتومانگرفتندس
چرا این قدر دروغ می گویند و تبلیغ می کنند. من مریض کرونایی بردم 4۰۰ هزارتومان گرفتند، 

االن خودمان را قرنطینه کردیم.
۹3۵...۵۹۵۱

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

قدس: پس از انتشار گزارش گران فروشی در کشتارگاه صنعتی 
مشــهد و دیگر حواشی کشــتار دام با عنوان»گران فروشی یک 
میلیاردی در کشتارگاه صنعتی« در روزنامه قدس، موسوی؛مدیر 
کشتارگاه صنعتی مشهد با ارسال جوابیه ای به روزنامه قدس این 

گونه نوشت: 
احتراماً پیــرو درج خبر در صفحه »قدس خراســان« مورخ 
۹۹/2/۱7 با عنوان گران فروشــی یک میلیاردی در کشــتارگاه 
صنعتی، ضمن تشــکر از آن رســانه محترم کــه در امر تحقق 
مطالبات مردمی نســبت به تهیــه چنیــن گزارش هایی اقدام 
می نماید، به استحضار می رساند: این مؤسسه همواره انتقادپذیری 
را جزو الینفک فرایند کاری خود دانسته و از دریافت نظرات، البته 
صادقانه و واقعی برای بهبود امور و ارتقای خدمات تولیدی خود 
استفاده می نماید. بنابراین در همین راستا و به جهت شفاف سازی 
و پاســخ به اذهان عمومی، جوابیه ذیل به استناد ماده 2۳ قانون 

مطبوعات را جهت چاپ در همان صفحه اعالم می نماید.
۱- با توجه به تیتر خبر، مطابق دســتورعمل ها و شیوه نامه های 
ابالغی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و تأیید 
صورت های مالی حسابرسی شده و ارائه شده و رعایت حداقل سود 
مجاز تعریف شــده برای این مؤسسه، کشتارگاه صنعتی مرتکب 
تخلف در زمینه گران فروشی نشده و این موضوع ضمن جلسات 
حضوری برگزار شده نیز با مسئوالن محترم معاونت بازرسی سازمان 
صمت و ارائه مســتندات و توضیحات به ایشان، اعالم شده است.

بنابراین خواهشــمند است در صورتی که تخلفی از این مؤسسه 
دیده شــده، مستدالً و مستنداً موارد را به مرجع ذی صالح و این 

مؤسسه کتباً ابالغ تا امکان بررسی و پاسخگویی فراهم شود.
2- با وجود مهیا بودن امکانــات و تجهیزات کامل و مورد تأیید 
دامپزشــکی، بنا به درخواســت مالکان دام در حدود ۱۰درصد 
آن به ســالن انتظار وارد می شــود که در روز بعد ذبح می گردد و 
البته در مورد همین تعداد، تمامی ســالن ها دارای آبشخور بوده 
و نکتــه قابل توجه اینکه در فواصل زمانی مشــخص، این آب از 
نظر سالمت تست شده و نتایج آزمایش ها در مستندات مؤسسه 
موجود است. )آزمایش آب جزو الزامات سازمان دامپزشکی است(.

همچنین تمامی ســالن ها دارای تهویه و امکانات مناسب بوده و 
تمام این فرایند زیرنظر کارشناسان محترم دامپزشکی و بهداشتی 
دائماً در حال بازرســی و کنترل است و مســتنداً تصاویر آن به 

پیوست تقدیم می شود. 
۳- در خصوص عملیات ذبح و ســرزنی دو نفر روحانی باسابقه، 
معرفی شده از حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی 
در تمام فرایند ذبح دام و استحصال گوشت، در سالن ها نظارت و 
حضور فیزیکی داشــته، به نحوی که بدون حضور و تأیید ایشان 

امکان خروج الشه از سالن تولید وجود ندارد.
4- جداســازی پوست از الشــه همواره برابر ضوابط دامپزشکی 
انجام می گیرد و نتایج واحد کنترل کیفی مؤسسه مؤید این قضیه 
بوده و میزان پوســت خسارت دیده طی یک روز کاری به صورت 
میانگین کمتر از پنج عدد است )این درصد خطا در کشتارگاه های 
مکانیزه و صنعتی بسیار مطلوب است(. همچنین خریداران پوست 
که نماینده کارخانجات فرآوری و صنایع پوســت و روده هستند، 
در زمان دریافت پوســت، پوســت ها را به صورت تفکیکی مورد 
بررســی قرار می دهند و در صورت وجود هــر گونه ایراد، کاال را 
به مؤسسه گوشت مرجوع و کشتارگاه خسارت وارده را به ایشان 
پرداخت می نماید. الزم به ذکر است، صاحب دام یا کشتارکن پس 
از  تنظیم قولنامه کشــتار و مشخص شدن خریدار پوست، دیگر 

مسئولیتی در این خصوص ندارد.
توجه: در خصوص اظهارات ایشــان و ماجــرای تاجر آلمانی به 
استحضار می رســاند حداقل طی 2۰ ســال گذشته هیچ گونه 
صادرات پوســتی به آلمان صورت نپذیرفته و این کشــور صرفاً 
واردکننده روده از ایران است و داستان تاجر آلمانی احتماالً زاییده 

فکر و ذهن ایشان است.
همچنین قیمت پوســت در کشور تقریباً یکسان است و کاهش 
قیمت به میزان 5۰درصد به دالیل مطروحه کامالً خالف واقع بوده 
و برای بررسی و استعالم این موضوع بهتر است به متخصصان این 

حوزه در صنعت چرم مراجعه شود.

5- فرایند استحصال گوشت در تمام مراحل تولید تحت نظارت 
کارشناسان سازمان دامپزشــکی بوده و در بعضی موارد با توجه 
به احتمال ایجاد آلودگی ثانویه گوشــت به دلیل شرایط خاص 
پوســت گیری و به تشخیص کارشناسان دامپزشکی امکان باقی 
ماندن مقــدار جزئی چربی زیرجلدی با اولویت رعایت شــرایط 

بهداشتی گوشت استحصالی وجود دارد.
۶- هیچ نظریه علمی و ثابت شده ای در خصوص رابطه مستقیم 
نوشــیدن زیاد آب و تأثیر آن بر حجم کبد استحصالی )جگر( تا 
امروز ارائه نشده و البته این در حالی است که آب سالم به میزان 
کافی در آبشخور همواره در دسترس دام است. الزم به ذکر است، 

الزام مصرف نیز جهت کاهش استرس دام است.
7-در جواب ســؤال اینکه آیا پیه خوراکی است یا خیر، فقط به 
این نکته اشاره می شود: به استناد دستورعمل سازمان دامپزشکی 
چربی شکمی )پیه( خوراکی نبوده و این موضوع دالیل علمی خود 
از جمله آلودگی محیط شکمی را دارد، بنابراین برای رسیدن به 
پاسخ جامع و کامل، شایسته بود پیش از طرح موضوع اطالعات 
الزم در این خصوص از دســتگاه های متولی دریافت و ســپس 

اظهارنظر می گردید.
۸- در خصــوص خریــد و فروش پیه، نخســت واژه مناســب 
برای فروش کاال مزایده اســت و نه مناقصه. ثانیاً این مؤسســه 
هیچ گونه دخالتی در خرید و فروش این کاال نداشته و همکاران 
صنفی ایشــان یا به عبارتی کشــتارکنان، خود مســتقیم این 
محصــول را به خریداران با قیمت توافقــی فی مابین به فروش 
می رســانند. بنابراین طرح ایــن موضوع نیز از اســاس کذب 
بوده و دســتگاه نظارتی یــا متولی می توانند بررســی میدانی 
و اســنادی در ایــن خصوص بــه عمل آورده و اگر شــخصی 
تاکنون این کاال را با واســطه و یا مستقیم به مؤسسه فروخته 
و یا واگــذار نموده اعــالم نمایند تا مورد بررســی قرار گیرد.

۹- در مورد کیفیت آالیش استحصالی، پروسه نظارتی آن به شکل 
دقیق و طی مراحل متعدد و در ایستگاه های مختلف خط تولید، 
توسط کارشناسان محترم دامپزشکی انجام می شود و حتی خود 
مالکان نیز در زمان بســته بندی با وسواس و دقت فراوان کاال را 

بررسی و سپس اقدام به بسته بندی می کنند.
۱۰- در خصوص ارسال محصوالت به سایر نقاط کشور به دلیل 
اینکه حمل کاال  باید در مهلت مقرر با صدور مجوز حمل بهداشتی 
انجام پذیرد، چه در زمان ارسال و بارگیری و چه در زمان تخلیه 
در مقصد و توزیع کاال، تماماً نظارت دامپزشکی در مبدأ و مقصد 
انجام می شود و به لطف خدا و تالش مستمر متولیان امر تمامی 
مجوزهای صادره در این مؤسسه در سیستم یکپارچه قرنطینه با 
عنوان دامپزشکی مبدأ ثبت و پس از کنترل پست های قرنطینه در 
طی مسیر و در نهایت بازرسی مجدد دامپزشکی مقصد و تأیید در 
سامانه یکپارچه قرنطینه سازمان دامپزشکی، اعالم تخلیه و تأیید 
توزیع می گردد. )برگشت چندین محموله آالیش نیز کذب بوده و 

اصوالً ادعایی بی پایه و اساس است(.
۱۱- در مورد ســالن های پیش سرد مؤسسه و نگهداری الشه به 
اســتحضار می رساند تمام زنجیره سرد مؤسسه دارای مجوز الزم 
بوده و کاهش وزن الشه در 24 ساعت نگهداری در پیش سرد برابر 
ضوابط دامپزشکی به دلیل تبخیر آب سطحی الشه و تبخیر آب 
جذب شده در سطح الشه حین فرایند تولید، کامالً طبیعی است.

همچنین سردخانه های این مجموعه به جهت حفظ میزان رطوبت 
در حد مجاز و جلوگیری از خشــکی بیش از حد الشه مجهز به 

مه پاش بوده و ادعــای خالف این موضوع نیز همانند موارد قبل 
کذب بوده و این مورد نیز از سازمان دامپزشکی قابل استعالم است.

۱2- در مــورد تــردد افراد و همکاری بــا اتحادیه محترم، تمام 
مشخصات در ابتدای سال تقدیم ایشان شد که باز هم متأسفانه 

ادعای عدم همکاری مؤسسه، ادعای کذب دیگری است.
۱۳- افزایش هزینه خدمات تولید در سال جاری مطابق با افزایش 
هزینه های حقوق و دستمزد و تورم و مستند و براساس دستورعمل 
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و 
با توجه به اینکه فعالیت های این مؤسسه در گروه سوم کاالیی و 
خدمات تعریف شده است، رعایت کلیه ضوابط و مقررات در این 

موضوع لحاظ شده است.
الزم به ذکر اســت، اتحادیه فروشــندگان گوشت قرمز به عنوان 
مرجع خدماتی توزیع گوشــت در سطح شهر مشهد هستند که 
شایسته است ابهام های خود را از مراجع ذی صالح از جمله بازرسی 
صمت استعالم نمایند و اصوالً این اتحادیه سمت نظارتی یا ضابط 

موضوعی نداشته که به امر تدبیر یا تشخیص تخلف بپردازد.
همچنین این مؤسسه عالوه بر جلسه حضوری تشکیل شده در 
مورخ 2 اردیبهشــت سال جاری، در مورخه ۹۹/2/2 طی مکاتبه 
شــماره ۹۹/227 و مکاتبه شــماره ۹۹/2۸4 در مورخه ۹۹/2/7 
موارد و روش محاســبه نــرخ جدید برابر ضوابــط  و منطبق با 
دستورعمل های اعالمی به سازمان محترم صمت استان را اعالم 
کرده و همچنین تقاضا نموده اســت در صورتــی که روش و یا 
شیوه نامه جدید و خارج از قوانین موجود در خصوص نحوه اعالم 
و محاسبه تعیین نرخ خدمات تولید دارند، این مؤسسه را جهت 
بهره برداری مطلع سازند که متأسفانه تاکنون هیچ پاسخی از طرف 

ایشان به مؤسسه ارسال نشده است.
اختتامیه کالم:

 با توجه به همه توضیحات و به جهت شفاف سازی اذهان عمومی 
اعالم می دارد هزینه دریافتی مؤسسه بابت عملیات: دریافت وام، 
بازرســی قبل از کشــتار، نگهداری قبل از کشتار، عملیات ذبح 
دام و جداســازی پوست، عملیات جداســازی آالیش خوراکی و 
غیرخوراکی، بازرسی های چند مرحله ای حین تولید، شست وشوی 
الشه، انتقال و نگهداری در سردخانه برای 24 ساعت و بارگیری 
در ماشین های حمل گوشت در سال جاری فقط 475 تومان به 
ازای هر کیلو دام زنده و یا ۹5۰ تومان به ازای هر کیلو گوشــت 
تولیدی اســت و این در حالی است که برای مثال افزایش قیمت 
جگر طی چهار روز گذشــته ۳۰ هزار تومان بوده و هیچ نظارت و 
بررسی و شکایتی در این خصوص تا به این لحظه اتفاق نیفتاده 
اســت. )فعالیت اصلی اتحادیه( و تأثیر فقط همین یک محصول 
هزار تومان در هر کیلو گوشــت تولیدی می تواند باشد که البته 

کاهش قیمت هم نداشتیم.
الزم به ذکر است، به دلیل شرایط موجود نرخ اعالمی حدود 4۰ 
درصد کمتر از نرخ مصوب انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی 

دام کشور است.
ضمناً این مؤسســه حق خود را در تعقیب قضایی به استناد ماده 
۶۹۸ قانون مجازات اســالمی و ماده ۱۸ قانــون جرایم رایانه ای 

محفوظ دانسته و در زمان مقتضی برابر قوانین اقدام خواهد کرد.
سیدمجید موسوی - رئیس مؤسسه و عضو هیئت امنا

توضیحقدسس
در بند یک این جوابیه اعالم شده کشتارگاه صنعتی مشهد مطابق 
دستورعمل ها رفتار و گران فروشی نکرده و همچنین موضوعات 
و مســتندات مربوط به معاونت بازرسی سازمان صمت ارائه شده 
است. این اقدام ها نافی گران فروشی نبوده، چرا که همان مسئوالن 
معاونت بازرسی سازمان صمت که متولی برخورد  با گران فروشی 
و... در بازار هســتند در مصاحبه صــورت گرفته با روزنامه قدس 
تأکید بر وقوع گران فروشی داشته و فرم این تخلف را هم تنظیم 
کرده اند. پس مستندات تخلفات مورد اشاره در اختیار مسئوالن 

معاونت بازرسی سازمان مذکور قرار دارد.
همچنین پاسخ به دیگر بندهای این جوابیه با توجه به اظهارنظر 
کارشناسی صورت گرفته از ســوی رئیس اتحادیه فروشندگان 

گوشت دامی، در اختیار آن هاست.

جوابیه کشتارگاه صنعتی مشهد به یک گزارش و پاسخ قدس
ژپواکژپواک



خبرخبر خبرخبر

۵هزار فرزند یتیم  در اصفهان •
چشم انتظار حامی هستند

ســت  پر سر : ن صفها ا
امــــداد  کـمیتـــه 
امام خمینی)ره( اســتان 
خواســتار  اصفهــان 
مشارکت مردم در طرح 
اکرام ایتام و محســنین 
شــد و گفت: هم اکنون 

۵هزار فرزند بدون حامی در اســتان داریم که چشــم انتظار 
حمایت مردم خیر و نیکوکار اصفهان هستند.

کریم زارع اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی)ره( همه ساله 
در ماه مبارک رمضان دو برنامه اصلی اطعام نیازمندان و اکرام 
ایتام و فرزندان بدون سرپرست را دنبال می کند که امسال با 
توجه به شرایطی که به خاطر شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده، 

با تغییر رویکرد همین کار را ادامه می دهیم.

تکمیل ۳۸هزار کالس درس نیمه تمام •
با کمک خیران

سازمان  رئیس  قزوین: 
نوســازی مدارس کشور 
کالس  گفت: ۱۴هــزار 
درس  از محل پروژه های 
خیرســاز و مشارکتی و 
از  ۲۴هزار کالس درس 
محل اعتبــارات دولتی، 

نیمه تمام باقی مانده که امسال آن ها را فعال و تکمیل می کنیم.
مهراهلل رخشــانی مهر در حاشیه شــرکت در مجمع خیران 
مدرسه ســاز اســتان قزویــن، از افزایــش ســهم اعتبارات 
مدرسه سازی در پروژه های مشارکتی خبر داد و اظهار کرد: با 
توجه به استقبال خوب خیران از ساخت مدرسه خوشبختانه 
در سه سال گذشــته یک هزار و ۵00میلیارد تومان از منابع 
دولتی برای اجرای پروژه های مشــارکتی هزینه شــده و به 

صورت ۱00درصدی تخصیص یافته است.

 افتتاح 1۳9 پروژه عمرانی •
و محرومیت زدایی در کرمان

روز  با  همزمان  کرمان: 
والدت کریم اهل بیت)ع( 
و بــه مناســبت هفته 
ســازندگی،  بســیج 
پــروژه عمرانــی   ۱39
محرومیت زدایــی  و 
در ۲3  سازندگی  بسیج 

شهرستان استان کرمان افتتاح شد.
سردار حسین معروفی، فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان در 
حاشــیه این آیین با اشاره به افتتاح این پروژه ها به مناسبت 
هفته بسیج سازندگی، اظهار کرد: این پروژه ها در بازه زمانی 
کمتر از 6 ماه و با هزینه  ۲میلیارد و ۲۵0 میلیون تومان اجرا 

شده است.

راه اندازی سامانه عریضه الکترونیکی •
در زندان های گیالن

مدیــرکل  گیــالن: 
زندان هــای گیــالن، از 
سامانه  شــدن  اجرایی 
عریضــه  دریافــت 
در  زندانیان  الکترونیکی 
زندان های اســتان خبر 

داد.
رضا محمدی اصل در نشســت تخصصی شــورای معاونین 
اداره کل زندان هــا و اقدامات تأمینی و تربیتی گیالن، یکی از 
اولویت های ساز و کار سازمانی را تکریم زندانیان و خانواده های 
آنان دانست و اظهار کرد: پیشرو بودن در این امر حیاتی است.

وی افــزود: علــوم زندان بانی را باید با اســتفاده از فناوری و 
ابزارهای به روز از حالت ایستا به پویایی تغییر داد و بسترهای 

الزم برای ارتقای خدمات را ایجاد کرد.

حال دریاچه ارومیه خوب است•
غربی:  آذربایجــان 
استاندار آذربایجان غربی 
ارومیه  دریاچــه  گفت: 
روزهای امیدبخشــی را 

سپری می کند.
شهریاری  محمدمهدی 
در جمــع خبرنــگاران 

گفت: به لطف خدا و تالش های صورت گرفته در قالب پروژه 
احیای دریاچه ارومیه، حال این نگین آبی امروز خوب است.

شهریاری با بیان اینکه حجم آب موجودی دریاچه ارومیه از 
۵ میلیارد مترمکعب فراتر رفته، تصریح کرد:  تراز و ســطح 
دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش دارد 
و در حــال حاضر ۵/0۵ میلیارد مترمکعب حجم آب موجود 

دریاچه  است.

استقبال سرمایه گذاران برای •
سرمایه گذاری در چابهار

سیستان وبلوچستان: 
مدیرکل بنادر و دریانوردی 
بلوچستان  و  سیســتان 
گفــت: بنــدر چابهــار 
بــه عنــوان بزرگ ترین 
بندر اقیانوســی کشور با 
موقعیتی منحصر به فرد و 

برخورداری از زیرساخت های مناسب بندری و تجهیزات پیشرفته 
قابلیت تبدیل شدن به قطب تجاری منطقه را دارد.

 بهروز آقایی با تشــریح قابلیت و ظرفیت های بندر چابهار 
اظهار کرد: ظرفیت های این بندر اســتراتژیک موجب شده 
ســرمایه گذاران زیادی متقاضی ســرمایه گذاری در اراضی 
پســکرانه آن باشند که ایجاد زیرساخت های الزم برای این 
امر، در دســتور کار اداره کل بنادر و دریانوردی این استان 

قرار گرفته است.

برخورد جدی با متخلفان کشت سبزی •
با فاضالب

معــاون  کرمانشــاه: 
و  امنیتــی  سیاســی، 
اجتماعــی شهرســتان 
کشــت  گفت:  جوانرود 
صیفی جات  و  ســبزی 
در مسیر رودخانه ها و یا 
آب آلــوده فاضالب های 
سرگردان ممنوع اســت و با متخلفان به طور جدی برخورد 

می شود.
مصطفی رجبی  در کارگروه بهداشــت با بیان اینکه آبیاری 
محصوالت  با آب آلوده سالمت جامعه را تهدید می کند، گفت: 
در صورت مشــاهده هر گونه کشت سبزی و صیفی جات در 
مســیر رودخانه ها و با آب فاضالب سرگردان برخورد قضایی 

صورت می گیرد.
وی گفت: برای جلوگیــری از آبیاری صیفی جات با آب های 
آلوده و فاضالب، جهاد کشــاورزی شهرستان جوانرود تغییر 

الگوی کشت را در دستور کار قرار داده است.

 اراضی آزادسازی شده پردیس •
گلخانه می شود

تهران:رئیس اداره جهاد 
شهرستان  کشــاورزی 
پردیــس بــا اشــاره به 
آزادســازی بیــش از ۲ 
هکتــار از اراضی تصرف 
شــده در این شهرستان 
با  اراضی  ایــن  گفــت: 
دستور دادســتانی پردیس در اختیار اجرای طرح گلخانه ای 

قرار می گیرد.
سیدمحمد قریشــی در نشست با اصحاب رسانه با اشاره 
بــه تخریــب ۴3 مورد از بناهــای غیرمجــاز در اراضی 
کشــاورزی شهرســتان پردیس، اظهار کــرد: این بناها 
با دســتور قضایی آزاد ســازی و در اختیار اجرای طرح 

گلخانه ای قرار گرفت.

 زندگی اوزون برون ها •
به مرز انقراض نزدیک شد

اداره  رئیــس  گیالن: 
پارک ملی بوجاق گفت: 
آلودگــی آب و تخریب 
زیستگاه از جمله عواملی 
زندگی  کــه  هســتند 
اوزون برون هــا را به مرز 
کرده  نزدیــک  انقراض 

است.
ابراهیم غالمــی در گفت وگو با خبرنــگاران گفت: مأموران 
یگان حفاظت پارک ملی بوجاق در حین جمع آوری دام های 
غیرمجاز از رودخانه ســپیدرود، موفق به نجات و رهاســازی 

بچه ماهی های اوزون برون شدند.
وی افــزود: از آنجا که یافتن مولد ماهیان خاویاری در دریای 
خزر بســیار دشوار است و ذخایر آن نیز در خطر قرار گرفته، 
یگان های حفاظت در راستای حفظ این ذخایر ارزشمند تمام 

توان خود را به کار می گیرند.

۲هزار بسته سالمت بین مددجویان •
قزوین توزیع شد

بســته  :۲هزار  قزوین 
ســالمت شــامل اقالم 
بهداشــتی و فرهنگــی 
در ایــام کرونــا بیــن 
مددجویان تحت پوشش 
کمیته امداد استان قزوین 

توزیع شد.
معاون فرهنگی کمیته امداد اســتان قزویــن اظهار کرد: 
این بسته های ســالمت در قالب طرح مبلغان سالمت و با 
محوریت طالب به مددجویان تحت پوشــش تحویل شده 

است.
حجت االســالم محمود موالیی با بیان اینکه خیران در تهیه 
و تأمین این بسته های بهداشــتی و فرهنگی نقش بسزایی 
داشــتند، اظهار کرد: برای هر بســته بین ۱۵0 تا ۲00 هزار 
تومان هزینه شــد که بخــش اعظم آن از ســوی خیران و 

کمک های مردمی تأمین شده بود.

 زندگی کپرنشینان »جنگلوک« چابهار در آتش سوخته است

حاشیه های خاکستری بندر اقیانوسی
چابهــار: بندر چابهــار یا همــان تنها بندر 
اقیانوســی ایران که از آن به شاهراه اقتصادی 
دریایی نیز یاد می شود هر چند دارای عناوین 
پرطمطراقی است، اما شاید باورتان نشود که 
نیمی از جمعیت این شهر در حاشیه و یا همان 
سکونتگاه های غیررســمی سکنی گزیده و از 
حداقل امکاناتی همچون آب، برق، بهداشــت 

و فضای تفریحی یا آموزشی محروم هستند.
نیمی از جمعیت ۱۱۲هزارنفری شهر چابهار 
حاشیه نشــین  هستند و در ســکونتگاه های 
غیررسمی حاشیه شهر شامل کمب، هوت آباد، 
نوک آباد، جنگلوک، مرادآباد، عثمان آباد، رمین 

و محله پشت پمپ  بنزین زندگی می کنند.
چابهار باالترین نرخ حاشیه نشــینی نسبت به 
جمعیت یک شهر را در کشور دارد و بنا بر اعالم 
کارشناسان ملی الگوی زیست حاشیه نشینی و 
سرعت رشد حاشیه نشــینی چابهار در ایران 

بی سابقه و حتی در جهان کم سابقه است.
»جنگلــوک« یکی از همین محله های کپری 
و حاشیه نشین در بندر اقیانوسی چابهار است 
که  به دلیل آتش سوزی در آخرین روز از هفته 
گذشته حاال به تلی از خاکستر تبدیل  شده و 
ســاکنانش هنوز امکان رفتن از همین خرابه 

سوخته را نیز ندارند.

خانه های کاغذیس
ســاکنان این محله که با استفاده از تیرهای 
چوبــی و کمی حصیر و تخته پیــش  از این 
ســرپناهی برای خود ایجاد کرده بودند، بیش 
از ۲۵ ســال  اســت که در این منطقه بدون 
هیچ امکاناتی حتی انشعاب آب و برق زندگی 

می کنند.
سرپناه این شهروندان تا پیش از آتش سوزی 
 چادرهــای پوســیده و با ســقفی از جنس 
کیسه گونی وصله شده با تیرهای چوبی علم 
شده بود که در این سرپناه های کاغذی تعدادی 
آجر و کمی چوب گــز حکم اجاق گاز را برای 

زنان داشت.
مردم این منطقه افزون بر ۲۵ سال است که در 
گرمای ۴0 درجه چابهار کولری به خود ندیده 
و به  عنوان شهروند رسمی شناخته نمی شوند 
و حــاال آتش همان اندک دارایی آن ها را نابود 

کرده است.

پایین ترین  چابهار  حاشیه نشــین  ســاکنان 
شاخص های زندگی را دارند، بنابراین اگر سری 
به مناطق حاشــیه بزنید عمق محرومیت را 
حس می کنید و دیگر نیازی به قلم فرسایی در 

این گزارش نیست.

ساماندهی محله جنگلوک س
عصر پنجشنبه ۱۸ اردیبهشــت ماه جاری بر 
اثر آتش ســوزی خانه های کپری تمام اموال و 
اثاثیه منزل بیش از 30 خانوار در آتش سوخت 
و خاکســتر شد و موجب شــد تا بسیاری از 
مســئوالن و مردم برای کمک به نداشته های 
این مردم بسیج شوند و نگاه ها به سمت مردم 

محروم دوخته شود.
فرماندار چابهار در همین راســتا با بیان اینکه 
این مردم در تنگنای مالی شدیدی قرار دارند، 
اظهار کرد: پس از وقوع آتش سوزی شخصاً از 
محل حادثه بازدید و تمام نیازمندی های این 
خانوارهای محروم از نهادهای مختلف تأمین 
شد و جمعیت هالل احمر نسبت به اسکان و 
برپایی چادر و تحویل اقالم ضروری اقدام کرد.

رحمــدل بامری اذعــان کــرد: اهالی محله 
جنگلوک از حدود ۲0 تا ۲۵ سال پیش در این 
محل در کپر و بــدون امکانات رفاهی زندگی 

می کنند.
فرمانــدار چابهار با بیان اینکه مردم این محله 

و حدود ۱۴ سکونتگاه غیررسمی با جمعیت 
حــدود ۷0 هــزار نفر در 
شرایط سخت و بدون برق، 
بهداشت، مدرســه و سایر 
زندگی  رفاهــی  امکانــات 
می کنند، افزود: برای همین 
دســتور داده  شــده تا برق 
موقت توســط اداره برق به 

تمام چادرها نصب شود.
وی گفــت: مهم ترین نیاز 
از  افراد آســیب دیده  این 
آتش ســوزی، موادغذایی، 
و  رختخــواب  پوشــاک، 
ســایر اقالم زیستی است 
کــه امیدواریــم با همت 

خیران و نهادهــای دولتی تأمین و تحویل 
آنان شود.

بامری با اشــاره به این موضــوع که در طول 
دو سال اخیر ساماندهی مناطق حاشیه شهر 
در دســتور کار دولت قرار گرفته است، ادامه 
داد: تاکنون یک هزار و ۵00 هکتار در حاشیه 
شهر چابهار از ســازمان ملی زمین و مسکن 
به بنیاد مســکن واگذار و طی یک سال اخیر 
بیش از ۱۲هزار پرونده برای افراد ســاکن در 
نقاط حاشیه شهر تشکیل  شده تا ساماندهی 

اصولی شوند.

در جست وجوی یک  لقمه  نانس
چابهار  حاشیه نشین  ساکنان 
شــاخص های  پایین تریــن 
زندگــی را دارند، بنابراین اگر 
سری به مناطق حاشیه بزنید 
عمــق محرومیــت را حس 
می کنیــد و دیگر نیــازی به 
قلم فرســایی در این گزارش 
نیست. به گفته فرماندار ویژه 
چابهار افرادی که از روستاها 
و شهرهای گوناگون به امید 
یافتــن کار و درآمدی بهتر 
در منطقــه آزاد تجــاری، به 
چابهــار مهاجــرت کرده اند، 
اکنون در مناطق حاشیه شهر 
ساکن هســتند و توسعه نامتوازن و گسترش 
حاشیه نشینی یکی از پیامدهای ایجاد منطقه 

آزاد تجاری و صنعتی در چابهار است.
با آغاز سال های خشکسالی عمالً درآمد مردم 
سیستان و بلوچستان کاهش  یافته و موجب شده 
تا بسیاری از مردم منطقه برای کسب درآمد به 
حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرت کنند، بنابراین  
چهار شهر زابل، زاهدان، چابهار و ایرانشهر حاال 
افزون بر یک میلیون نفر حاشیه نشین دارند و در 
این میان رتبه نخست حاشیه نشینی در کشور را 

نیز شهر چابهار به خود اختصاص داده است .

چابهار باالترین نرخ 
حاشیه نشینی نسبت 
به جمعیت یک شهر 

را دارد و سرعت 
رشد حاشیه نشینی 

آن در کشور 
بی سابقه است

بــرشبــرش
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زنجان: فعالیت ۵۲ واحد تولید شــمش روی و همچنین ۱0 
واحد تولید سرب در اســتان زنجان موجب شده تا کوهی از 
پسماندهای فلز »روی« در هفت کیلومتری این شهر روی  هم 
انباشته شود که بنابر آمار رســمی در حال حاضر این حجم 

پسماند به وزن ۸میلیون تن رسیده است.
با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان محیط  زیست اعتقاد دارند 
انباشت این حجم پسماند بسیار خطرناک و برای محیط  زیست 
به  ویژه سالمت انســان ها تهدیدکننده است، اما در سال های 
گذشته هیچ مسئولی در این استان نتوانسته این مشکل را حل 
کند و تمامی اقدام ها در حد نامه نگاری و باید و شاید بوده است.

دولت مسئولیت را بر عهده گرفتس
در همین رابطه رئیس  کل دادگســتری استان زنجان با بیان 
اینکه بــا پیگیری های فراوان، ۸ میلیون تن باطله کیک روی 
که ۱0 سال بالتکلیف مانده بود با رأی دستگاه قضا در اختیار 
دولت قرار گرفت تا یک هزار میلیارد تومان ارزش ریالی آن به 
نفع مردم اســتان زنجان هزینه شود. حجت االسالم اسماعیل 
صادقی نیارکی افزود: عملیات سیمان  پاشی و ایجاد دیواره های 
بتنی محل انبار کیک روی برای رفع مشکالت محیط زیستی 

این مواد در 6 هکتار از این محل انجام  شده و ادامه دارد.
وی تصریح کرد: دســتگاه قضایی اســتان زنجان در راستای 
 اجرای سیاســت های قوه قضائیه به  ویــژه پیگیری مصوبات 

سفر رئیس قوه قضائیه به این استان، از همان روز اول اقدام های 
الزم برای به ثمر نشســتن مصوبات را به کاربست که تاکنون 
بیشتر مصوبات اجرایی شده است. صادقی نیارکی اظهار کرد: انبار 
پسماندهای روی نخستین مسئله ای بود که مردم زنجان را به 
لحاظ زیست محیطی رنج می داد و مطالبه عمومی بود.وی حقوق 
عامه را یکی از برنامه هــای تحولی رئیس قوه قضائیه خواند و 
خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان به تبعیت از این سیاست، 
احقاق حقوق عمومی مردم را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: مشکل پسماند روی 
به  عنوان مطالبه در سفر رئیس قوه قضائیه به این استان طرح 
موضوع شد تا تعیین تکلیف شود. صادقی نیارکی تصریح کرد: 

با تعیین تکلیف پسماند روی، مشکالت موجود در حوزه های 
زیســت محیطی، اجتماعی و اقتصادی که ارتباط مستقیم با 

سالمت مردم  دارند به  زودی رفع می شوند.

درآمد حاصل از پسماند روی به نفع مردم زنجان س
هزینه می شود

اســتاندار زنجان نیــز در این رابطه گفــت: درآمد حاصل از 
ساماندهی و تعیین تکلیف پسماند روی برای جبران آسیب های 
جسمی و روحی وارد شده به مردم این استان در پی فعالیت 

صنعت روی، هزینه می شود.
فتح اهلل حقیقی افزود: بخشــی از درآمدهــا نیز َصرف بهبود 
وضعیت محیط  زیســت، فاضالب شهری، بهداشت و درمان، 
جوانــان و آموزش خواهد شــد. وی اظهار کرد: بخشــی از 
درآمد حاصل از فروش پسماند روی نیز برای پروژه های مهم، 

تأثیرگذار و ماندگار استان زنجان هزینه می شود.
حقیقی تصریح کرد: امروز بزرگ ترین رسالت ما در تعیین تکلیف 
پســمانِد روی، فراهم کردن امکان انتقال پسماند به محل جدید 
اســت، اما برای تحقق این کار قول هایی که به مردم روســتاهای 
اطراف محل انبار داده  شــده باید عملیاتی و نیازها و خواسته های 
روســتاییان معترض تأمین شود. استاندار زنجان ادامه داد: تأمین 
خواسته روستاهای اطراف محل انتقال پسماند باید در اولویت باشد 

تا روند انتقال پسماند به  راحتی انجام شود.

پس از 10 سال بالتکلیفی دراستان زنجان

تکلیف پسماندهای »روی« مشخص شد
گزارشگزارش
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۱. یک ششم ملک یا ساختمان- کوچک ترین 
 ۱۴/۷۵ مساحت  به  است  جهان  اقیانوس 
میلیون مترمربع۲ . انگشت شست- دوره گرد- 
کلمه ای دال بر تحسین 3. الفبای موسیقی- 
سلسله   .۴ مفرد  ساالدی-  میوه  سرازیری- 
مسابقات سراسری بین چند تیم- سر خرمنش 
معروف است- قلمه- خاک کوزه ۵. از لبنیات 
- رود آرام- گمراهی 6. گوشت خالص بی چربی 
شهر خروس جنگی نام نما-   و استخوان- 

کالم  ریشه گرفتن-  و هجوم-  حمله   .۷  
بی پرده- تکان شدید عصبی ۸. آش ساده - از 
 انواع پارک خودرو- خوابیده- نیکی و احسان

 9. پرستار- پیمودن- انکارکردن- خسته و کوفته 
 خودمانی ۱0. از ادات شرط- مونس- کرکس 
از پرتوهای  آزاد و رها-  زمین-  غذای   .۱۱
دوازدهم  برج  اروپایی-  رودخانه  سه گانه ۱۲. 
انجیرعرب  دلسوز-  ماهی-  شکل  به  فلکی 
۱3. کاری که در وقت و مکان مناسب انجام 

هدررفتن-  سفید-  از خانواده  رنگی   - شود 
واحد والیبال ۱۴. نوعی اسباب بازی کودکانه- 
بار- مثمر ۱۵. لیگ  خودروی کوچک حمل 

حرفه ای فوتبال فرانسه-  پیشرفته

۱. مخترع الستیک بادی- پسر- حرکتی در 
ورزش فوتبال برای تصاحب توپ۲ . نام پدر 
فریدون در شاهنامه- ستاره- صحبت درگوشی 
3. عدد منفی- طایفه ای شمالی- قفل کمربند- 
تناوب زراعی ۴. طویله- چهره شطرنجی- جان 
و روان– تعجب خانمانه ۵. آوای گربه- مشروط 
نظیر و  سپس-   .6 قبل  شب  و وابسته- 
مخفف   .۷ الستیک  درونی  قسمت  مانند- 
اینک- پس و عقب– ترش و شیرین- عقیده 
برهنه-  ارتشی-  از تقسیمات   .۸ انتخاباتی 
ناسیونالیستی-   .9 بهشت  شرعی-  مجازات 
کنسروی  ماهی  بی صدا-  گندم-  مزارع   آفت 
 ۱0. قاضی و داور- پرچم- شلغم ۱۱. شهر باران- 

گیاه پارچه بافی- عضو پمپاژخون به اعضای بدن ۱۲. مغز سر- 
طایفه- حیوان باوفا- رنگ و لون ۱3. ماه میالدی- حرفی 
در الفبای التین- چندین ذره- نپذیرفتن ۱۴. سپاه – این 
پول را در مسکو خرج کنید- ایالتی در هندوستان ۱۵. زن 

نومید- کشوری در لبنیات- کارآموز پزشکی
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