
 ترمز بریدن مینی بوس 
هشت کشته و زخمی به جا گذاشت

 زن شیاد پشت پرده کالهبرداری 
در»دیوار« و»شیپور«

گردانندگان این دو سایت به دستگاه قضایی احضار می شوندحادثه در حوالی مشهد

واژگونی یک دستگاه مینی بوس در یکی از روستاهای 
اطراف مشــهد یک کشــته و هفت مجروح به جا 
گذاشت.مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 
تشریح چگونگی این حادثه گفت: به دنبال این واقعه 
که حوالی ساعت هفت صبح دیروز در جاده روستای 

»مارشک« که در نزدیکی مشهد ...

 یــک زن که شــیوه اش درج  انــواع آگهی در 
سایت های واســطه گر»دیوار« و »شیپور« بود و 
تا امروز تعداد زیــادی از کاربران فضای مجازی 
را سرکیســه کرده، شناسایی و با دستور قضایی 
تحت تعقیب قرار گرفت.مدتی پیش شکایتی از 
سوی یکی از شهروندان به شعبه 631 دادسرای 

ناحیه 6 مشهد ارجاع و روی ...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 

170 هزار خانواده زیر پوشش رزمایش » مواسات «
گفت و گو با هنرمندانی که به دنبال 
ثبت جهاد مردمی این روزها هستند

روایت فتح کرونا 

.......صفحه 2 

 آغاز برداشت گل محمدی 
از موقوفه ای در حوزه 

فعالیت های قرآنی و مذهبی

گل های 
»فدک« 

شکوفه داد  
قدس: با شکفتن گل های محمدی در فصل بهار برداشت 
این گل از مزارع موقوفه فدک بیرجند توسط کشاورزان 

آغاز شد. 
مزرعه فدک قســمتی از موقوفه شوکت آباد در نزدیکی 
بیرجند اســت که عواید حاصل از فــروش محصوالت 
کشاورزی آن در توســعه فعالیت های قرآنی و برگزاری 
مراســم عزاداری اهل بیت)ع( و ســایر نیت ها در حوزه 

معارف صرف می شود. 
پیش بینی می شــود حدود 2/5 تن گل محمدی از این 
مزارع برداشت شود که درآمد حاصل از فروش آن صرف 

امور مربوط به نیت های واقفان می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خبر داد

.......صفحه 2 

 شــیوع بیماری کرونــا در تمام دنیا تأثیرهای فراوانی روی مســائل 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گذاشت، تأثیرهایی که شاید 
تا سال های سال آثار آن را در همه جهات بتوان دید. شاید بتوان گفت 
هنرمندان عرصه های مختلف هنری به لحاظ روحیه خاصشان جزو 
تأثیرپذیرترین افراد جامعه هستند که به وضوح این تأثیر را می توان در 
آثار آن ها تا مدت ها دید. رهبر معظم انقالب نیز در همین باره فرمودند: 
آرزو می کنم هنرمندان بتوانند همچون شهید آوینی با گفتار و نوشتار 
و کارهای هنری و نمایشــی، جزئیــات این جهاد عظیم مردمی را به 

شیرینی روایت و آن را در تاریخ ماندگار کنند...

رنا.......صفحه 2 
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زنگ خطر افزایش بیماران دیالیزی •
در خراسان رضوی

ایرنا: بیماران دیالیزی یکی از گروه های پنج گانه بیماران 
خاص به شمار می روند که بر اثر شیوع باالی بیماری های 
کلیوی در جامعه هر ساله بر تعدادشان افزوده می شود و 
در حال حاضر روند رو به رشد آن ها در خراسان رضوی 
از سوی دست اندرکاران حوزه سالمت نگران کننده اعالم 

شده است. 
بیماری های خاص شــامل پنج گروه بیماران دیالیزی، 
تاالسمی، هموفیلی، ام.اس و بیماران پیوندی هستند که 
هزینه های درمان و داروی این بیماران به صورت رایگان 

از سوی دولت پرداخت می شود.  
 به گفته مدیرعامل انجمــن حمایت از بیماران کلیوی 
هم اکنون حدود 5۰ هزار بیمار دیالیزی در کشور وجود 
دارد که هر ســاله حدود 1۰ درصد به این تعداد افزوده 
می شود و این در حالی است که ظرفیت پیوند کلیه در 
کشور برای بیماران دیالیزی حدود 2 هزار پیوند در سال 
اســت. در حال حاضر 2 هزار و ۸5۰  بیمار دیالیزی زیر 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان 
رضــوی قرار دارند و ۴2 مرکــز دیالیزی در مناطق زیر 

پوشش این دانشگاه فعال هستند.
کارشــناس مســئول بیماری های خاص دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد نیز در این خصوص گفــت: بیماران 
خاص به پنج گروه از بیماری ها شامل بیماران دیالیزی، 
تاالســمی، هموفیلی، ام.اس و بیماران پیوندی اطالق 
می شود و بیماری سرطان جزو بیماری های خاص نیست 

و در زمره بیماری های سخت درمان قرار می گیرد.
دکتر جواد رجبیان افزود: هم اکنون 1۰ هزار و 15۰ بیمار 
خاص زیر پوشش خدمات دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
قــرار دارند که 2 هــزار و ۸5۰ نفر از این تعداد بیماران 
دیالیزی هستند.وی با اشاره به رشد 1۰ درصدی تعداد 
بیماران دیالیزی در ســال، ادامه داد: نیاز به تخت های 
دیالیز به دلیل افزایش بیماری های کلیوی، بیماری های 
غیر واگیردار، پرفشــاری خون و دیابت که در نارسایی 
کلیه نقش دارند به طور فزاینده ای در جامعه رو به رشد 
اســت و از این رو برای درمان بیماران دیالیزی هر ساله 

باید تعداد تخت های دیالیز افزایش یابد.
رجبیان افزود: در حال حاضر شاخص تعداد تخت های 
دیالیزی به ازای تعداد بیماران چهار به یک است یعنی به 
ازای هر چهار بیمار یک تخت دیالیزی وجود دارد که به 
نسبت مطلوب است و باالتر از میانگین کشوری به شمار 
می آید. وی با بیان اینکه هزینه درمان بیماران دیالیزی 
رایگان است، افزود: هزینه انجام هر نوبت دیالیز در بخش 
خصوصی 6۰۰ هزار تومان و در بخش دولتی ۴۰۰ هزار 
تومان برآورد می شود که همه این هزینه ها توسط دولت 

پرداخت می شود.
وی فرسودگی دستگاه های دیالیز را یکی از چالش ها با 
توجه به تحریم ها در خراسان رضوی و کشور عنوان کرد 
و ادامه داد: دســتگاه های دیالیز نیاز به تعویض قطعه و 
تعمیرات دارند که اکنون با مشکالتی از این بابت رو به رو 
هســتیم. در سال های اخیر با تولید دستگاه های دیالیز 
توسط یک شرکت دانش بنیان برای کاهش این مشکالت 

اقدام شده است.

خبرخبر

علی محمدزاده: دیروز رئیس جمهور در جلسه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا چند جمله کلی درباره بازگشــایی 
مدارس گفت و همین جمالت کوتاه کافی بود تا والدین 
و دانش آموزان و حتی معلمان پیگیر جزئیات و شــرح 

بیشتری از این مسئله باشند.
گفته هــای حســن روحانی ایــن گونه بــود که از 
27 اردیبهشــت مــدارس صرفــاً برای رفع اشــکال 
دانش آموزان بازگشایی می شود و الزامی برای حضور 

همه دانش آموزان نیست.
این درحالی است که در برخی اخبار منتشر شده به نقل 
از مدیران وزارت آموزش و پرورش آمده است که ستاد 
ملی مبارزه با کرونا و شــخص رئیس جمهور مأموریت 
بررسی شرایط بازگشــایی مدارس را به وزارتخانه های 
بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و وزارت کشور داده 
و در صورت اعالم نظر مثبت آن ها در برخی از شــهرها 
که به اصطالح در وضعیت ســفید قــرار دارند، مدارس 

بازگشایی می شوند.

چند اظهارنظرس
وزیر آموزش و پرورش معتقد است: با توجه به وضعیت 
شیوع کرونا در استان های مختلف، ممکن است در بعضی 
از استان ها مدارس بازگشایی شــوند و در برخی دیگر 

همچنان بسته بمانند. هم اکنون بیش از 13۰ شهرستان 
به عنوان مناطق کم خطر هستند و قطعاً اگر بازگشایی 
تصویب شود مدارس این شهرستان ها بازگشایی خواهد 

شد.
حاجی میرزایی در مورد برگــزاری امتحانات به صورت 
پایــه دوازدهم  امتحان هــای  حضــوری، می گویــد: 
تعیین تکلیف شــده و از 17 خرداد آغاز می شود که به 
استان ها ابالغ  شده است. تأکید وزارت آموزش وپرورش 
در برپایی امتحان های نهایی به صورت حضوری اســت 
مگر آنکه در آن زمان وزارت بهداشت صالحدید دیگری 
داشته باشــد. در حال حاضر بر اســاس چارچوب های 
موردقبول آموزش وپرورش پیش بینی ما این اســت که 
می توانیم امتحان ها را در زمان اعالم شــده و به صورت 

حضوری با رعایت پروتکل بهداشتی برگزار کنیم.
 رضوان حکیــم زاده، معــاون آموزش ابتدایــی وزارت 
آمــوزش و پــرورش دربــاره اینکه آیا مــدارس 13۰ 
شهرستان از 27 اردیبهشــت آماده بازگشایی هستند، 
می گوید: تصمیم گیری نهایی در این  باره در ستاد ملی 
مبارزه با کرونا گرفته می شود. اگر وزارت بهداشت بحث 
سالمت دانش آموزان در صورت فعالیت مجدد مدارس را 

تأیید کند، وظیفه ما ارائه آموزش به دانش آموزان است.
وی افزود: ما برای هر دو شــرایط بازگشایی مدارس یا 

ادامه تعطیالت آماده هستیم، اگر تصمیم ادامه تعطیالت 
باشــد از طریق آموزش های تلویزیونی و فضای مجازی 
رونــد آموزش دانش آمــوزان و برگــزاری امتحان ها را 

پیگیری خواهیم کرد.
معاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش گفت: 
اگر هم وزارت بهداشت تأکید کند که مخاطره ای وجود 
ندارد و مدارس امکان بازگشایی دارند، این کار را انجام 
می دهیم و در این باره باید پروتکل های الزم از ســوی 
وزارت بهداشت به آموزش و پرورش ارائه شود. تشخیص 

این موضوع وظیفه تخصصی وزارت بهداشت است.
 حکیــم زاده در پاســخ به این پرســش که ســرانجام 
آمــوزش و پرورش از وضعیت مــدارس و امکانات خود 
بیشتر آگاه است مثالً آیا امکان رعایت فاصله گذاری در 
کالس های درس پرجمعیت وجود دارد، مطرح کرد: ما 
بازخوردها و امکان آسیب ها را ارائه می دهیم، اما تصمیم 

نهایی توسط وزارت بهداشت گرفته می شود.

برش استانی این خبرس
بنابراین در میان اخبار منتشر شده نمی توان اظهارنظری 
 قطعــی در این بــاره یافت، در همین حــال مدیرکل 
آموزش و پرورش خراســان رضوی نیــز می گوید: این 
استان در صورت تصمیم ملی مبنی بر بازگشایی مدارس، 

آمادگــی اجــرای آن را در قالب رعایــت پروتکل های 
بهداشتی برای پیشگیری از شیوع کرونا دارد.

قاســمعلی خدابنده می افزاید: با توجه بــه اعالم وزیر 
آموزش و پرورش مبنی بر بازگشــایی مدارس از هفته 
آینده یعنی از روز 27 اردیبهشت این استان چنان که از 
قبل نیز اعالم کرده بود با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و ضدعفونی مدارس به صورت کامل، آمادگی بازگشایی 
مدارس در صورت اعالم تصمیم ملی برای این امر را دارد.
این آمادگی چه در شــهرهایی که از نظر شیوع بیماری 
کرونا ســفید اعالم شده اند و چه در سایر شهرها فراهم 

است و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
او نیز تأکید می کند: براســاس اعــالم وزارت آموزش و 
پرورش حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیست و 

فقط برای رفع اشکال به صورت اختیاری است.
خدابنده افزود: معلمان نیز با رعایت اصول بهداشــتی 
و مدارس با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی اعالم 
شده میزبان دانش آموزان برای رفع اشکال از تاریخ 27 

اردیبهشت هستند.

نتیجه چند مجهولیس
با تمام این اوصاف با کنار هم قرار دادن تمام اظهارنظرها 
و اخبار منتشر شــده، معلوم می شود هنوز برنامه ریزی 
دقیقی در این باره صورت نگرفته و مشــخص نیســت 
شــهرهای مشــمول این تصمیم کدام شهرها هستند، 
چراکه آمار رسمی دقیقی از شهرهای وضعیت سفید و 

قرمز در دست نیست. مسئله دیگر این است که خانواده ها 
و دانش آموزان در این شرایط با یک معادله چند مجهولی 
 مواجه هســتند، اینکه اگر قرار باشد مدرسه ای باز شود 
و بر اســاس پروتکل های ابالغی ضدعفونی شــود، چه 
تضمینی وجود دارد دانش آموزان و معلمانی که به آنجا 

مراجعه می کنند ناقل این ویروس نباشند.
بی تردیــد بســیاری از دانش آموزان پــس از هفته ها 
خانه نشــینی به دنبال بهانه ای هستند تا چند ساعت با 
دوستان خود باشند و همین امر بی شک موجب تجمع 
تعــداد زیادی از دانش آموزان در مدارس می شــود و به 
ســبب مقتضیات دوران نوجوانی کمتر خود را ملزم به 

رعایت هشدارهای بهداشتی می دانند.
موضوع دیگر مســئله هماهنگی سرویس مدارس برای 
بردن دانش آموز به مدرســه اســت، چراکه بسیاری از 
والدین شــاغل فرصت این کار را نخواهند داشــت و یا 
انتظار دارند در قبال پول سرویســی که داده اند باید به 
نوعی خدمت دریافت کنند که در این صورت نیز نشستن 
چند نفر در فضای بسته خودرویی که معلوم نیست چند 

نفر در طول روز سوار آن شده اند، مسئله ساز می شود.
خالصه اینکه به نظر می رســد بهتر بود رئیس جمهور و 
تصمیم گیران در ستاد ملی مبارزه با کرونا ابتدا جزئیات 
نحوه اجرای این تصمیم را تدوین می کردند و پس از رفع 
تمام ابهام های موجود، اقدام به اعالم عمومی می کردند، 
ولی در حال حاضر  باید منتظر روزهای آینده بود تا شاید 

جزئیات بیشتری از این تصمیم منتشر شود.

معادله چند مجهولی بازگشایی مدارس
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برابر رای شماره 84-99 مورخ 99/01/26 هیات به شماره کالسه 236-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسن قوی دل فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 326 صادره از راز در یک باب خانه به مساحت 216 متر مربع از پالک 155 اصلی 
واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای موسی ضیغمی فرزند محمد محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9900295
تاریخ انتشار نوبت اول:  07                  /02                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 22                  /02                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی دعوت اعضا به جلسه هیئت مدیره 
شرکت سرمایه گذاری آیدین مشرق زمین 

)سهامی خاص( به شماره ثبت32601 
شناسه ملی 10380478091

بدین وس��یله از کلی��ه اعضای محت��رم هیئت 
مدیره ش��رکت س��رمایه گذاری آیدین مشرق 
زمی��ن )س��هامی خ��اص ( تقاضا م��ی نماید در 
روز99/3/1 س��اعت 10 صب��ح در مح��ل قانونی 
س��ناباد،  خیاب��ان  مش��هد  در  واق��ع  ش��رکت 
س��ناباد ۵3 ،پ��اک ۵۵ ، واحد 11 حضور به هم 

برسانید.
 دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص ترکیب 

هیئت مدیره و تعیین صاحبان امضای مجاز 
 مدیرعامل شرکت سهامی سرمایه گذاری 

مشرق زمین ع 9
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فول، الکچری، سازه برند، 330 متر، 4 خواب، 
تاریخ حضور 99/02/27 ساعت 10:30 الی 11 قیمت 

پایه متری 16 م به باالترین پیشنهاد واگذار میگردد

مزایده  آپارتمان - بلوار وکیل آباد - باهنر 1

09923958364

این ش�رکت در نظ�ر دارد عملیات اجرای�ی رنگ کاری با پل�ی اورتان یک 
مواد)خودرنگ( یکی از پروژه های خود را به متراژ 3500 متر مربع ازطریق 
مناقصه به پیمانکارمتخصص واجد ش�رایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند 
،جهت کس�ب اطالعات بیش�ترو بازدید از کار، حداکثر تا  تاریخ 99/2/15 با 

شماره :32623430 051  داخلی 114 تماس حاصل نمایند.
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شرکت آرایه های معماری رضوی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت کاوشگران معادن سپهر 
فدک به شماره ثبت 48500 و شناسه 
ملی 10380648734 )نوبت اول(

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت 
کاوش��گران معادن س��پهر فدک به ش��ماره 
ثبت 48۵00 و شناسه ملی 10380648734 
دع��وت به عم��ل می آی��د در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی س��الیانه ش��رکت که در تاریخ 
1399/03/02 ساعت 14 بعداز ظهر در محل 
مش��هد-بزرگراه ش��هید کانت��ری- مجتمع 
آبادگران-ب��رج اداری آفت��اب – طبقه نهم 

برگزار می گردد شرکت فرمایید.
گ��زارش                            اس��تماع  جلس��ه:1-  دس��تور 
هیئ��ت مدی��ره در خص��وص عملک��رد مالی 

منتهی به 1398/12/29
2-اس��تماع گ��زارش حس��ابرس و ب��ازرس 
قانون��ی در خصوص صورته��ای مالی منتهی 

به 1398/12/29
جمل��ه  از  مال��ی  صورته��ای  3-تصوی��ب 
ترازنامه،عملک��رد س��ود و زی��ان منتهی به 

1398/12/29
4-س��ایر مواردی که در صاحیت این مجمع 

می باشد. ع 9
90
09
57

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت سپهر معدن فدک 
به شماره ثبت 47417 و شناسه ملی 

10380638670 )نوبت اول(
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت 
س��پهر معدن فدک به ش��ماره ثبت 47417 
و شناس��ه مل��ی 10380638670 دع��وت به 
عمل می آید در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
سالیانه ش��رکت که در تاریخ 1399/03/02 
س��اعت 7:30 صب��ح در مح��ل 40کیلومتری 
صنعت��ی  ش��هرک  فریم��ان  مش��هد  ج��اده 
کاوی��ان فاز 2 انتهای کوچ��ه تاش6 کارخانه 
شرکت س��پهر فدک کوثر طبقه دوم برگزار                       

می گردد شرکت فرمایید.دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص 

عملکرد مالی منتهی به 1398/12/29
2-اس��تماع گ��زارش حس��ابرس و ب��ازرس 
قانون��ی در خصوص صورته��ای مالی منتهی 

به 1398/12/29
جمل��ه  از  مال��ی  صورته��ای  3-تصوی��ب 
ترازنامه،عملک��رد س��ود و زی��ان منتهی به 

1398/12/29
4-س��ایر مواردی که در صاحیت این مجمع 

می باشد. ع 9
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58
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 پل های مشکل دار مشهد 
و پولی که از جیب شهروندان می رود

دیروز هنگام عبور از صدمتری کمربندی مشــهد، شــاهد فعالیت 
گروهی از کارگران و مهندسان روی پل تقاطع امام حسین)ع( بودم 
که مشغول بازســازی خرابی ها، مرمت بتن پایه و بدنه پل و اصالح 
شیب آسفالت مسیرهای رفت  و برگشــت خودروها بودند؛ یکی از 
کارشناســان مشغول به کار مرمت پل، در پاسخ به پرسش های من 

گفت که بیشتر این خرابی ها به دلیل ...



گفت و گو با هنرمندانی که به دنبال ثبت جهاد مردمی این روزها هستند

روایت فتح کرونا
 سرور هادیان: شیوع بیماری کرونا در تمام دنیا 
تأثیرهای فراوانی روی مسائل اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی گذاشت، تأثیرهایی که شاید 
تا سال های سال آثار آن را در همه جهات بتوان 
دید. شــاید بتوان گفت هنرمنــدان عرصه های 
مختلف هنری به لحاظ روحیه خاصشــان جزو 
تأثیرپذیرترین افراد جامعه هستند که به وضوح 

این تأثیر را می توان در آثار آن ها تا مدت ها دید.
رهبر معظــم انقالب نیز در همین باره فرمودند: 
آرزو می کنم هنرمندان بتوانند همچون شــهید 
آوینــی با گفتار و نوشــتار و کارهــای هنری و 
نمایشی، جزئیات این جهاد عظیم مردمی را به 

شیرینی روایت و آن را در تاریخ ماندگار کنند.
وقوع چنین حوادثی معموالً نگرانی هایی درباره 
مصارف زندگی به وجود می آورد و ممکن است 
همچنان کــه در برخی کشــورها در حمله به 
فروشگاه ها دیدیم سبب رفتارهایی خاص شود اما 
این  گونه رفتارها در ایران عزیز مطلقاً دیده نشد و 
مردم با متانت و بردباری در این زمینه نیز انصافاً 

خوش درخشیدند«.
از این رو به ســراغ تعــدادی از هنرمندان بنام 
شهرمان رفتیم تا نظراتشان را در این باره انعکاس 
دهیم. آنچه پیش روی شماست ماحصل همین 

گفت وگو هاست.

خلق آثاری برای آیندگان س
یکی از پیشکســوتان هنر نقاشی در این باره در 
گفت وگو با قدس می گوید: مسلماً هر هنرمندی 
از رخدادهای محیــط اطرافش تحت تأثیر قرار 
می گیــرد و می خواهد آنچه را کــه در درونش 

احساس می کند، بیان کند.
آذرانور حســینی با بیان اینکه بیشتر هنرمندان 
در این دوران کرونایی آثار هنری خلق کرده اند، 
می افزاید: من از روز اول عید تا 10 روز مشــغول 
کشیدن یک نقاشی بودم، اثری که کرونا ذهنم 
را به خودش مشــغول کرده بود و به کرونا فکر 
می کردم و نقاشی می کشیدم، در تنهایی و خلوت 
فرصتی بود که بازنگری در خودسازی و تغییرداشته 

باشم و دقیقاً هدف کرونا هم همین بود.
این مدرس نقاشی تصریح می کند: به اعتقاد من 
در آینده بیشــترین آثار به وجــود آمده مربوط 
به کاریکاتوریســت هایی اســت که آنچه را که 
می خواســتند، بیان کنند از طریق کاریکاتور به 

سرعت انتقال می دهند.
مســئول نگارخانه آذرنور اظهار می دارد: به نظر 

مــن در بحث آمــوزش هم 
می توانیم موضوعاتی با موضوع 
کرونا مطرح کنیم به خصوص 
می توانند  دانشــگاه  استادان 
پروژه هایــی با ایــن موضوع 
مطــرح کنند و دانشــجویان 
هم از ایده استقبال می کنند. 
زیرا در حال حاضر موضوعی 
اســت که همه با پوســت و 
گوشــت و استخوانشــان آن 

 را لمــس کردنــد و بی نهایت اثــر می تواند در 
این باره خلــق کنند و آینــدگان از منظرهای 

مختلف با کرونا روبه رو خواهند شد.
یکی از استادان مجسمه ساز شهرمان در خصوص 
پیامد و تأثیر کرونــا روی هنرمندان می گوید: به 
اعتقاد من به دلیل ناشناخته بودن ویروس همه 
هنرمندان یک نگرانی مشترک داشتند؛ اینکه چه 
اتفاقی برای سرمایه های انسانی این کشور می افتد.

مرتضی فریــزی کرمانی می افزایــد: برای مثال 
بسیاری از هنرمندان کارهایی که قرار بود در سال 
آینده انجام بدهند و برنامه ریزی هایی را که داشتند 
با توجه به قرنطینه بودن، آن ها را سرعت بخشیدند 

و سعی کردند کاری را به آینده موکول نکنند .
این استاد مجسمه ساز تصریح می کند: معتقدم بنا 
به شرایطی که پیش آمده است و با صحبت هایی 
که با انجمن ادبی ســیاوش داشــتیم، تعدادی 
ســردیس مربوط به ادبیات استان و شهرمان را 
در این بازه زمانی درست کردم و سعی داشتم از 
فرصت درست استفاده کنم و از این رو سردیس 
6 تن از بزرگان ادبیات شهر و استانمان را ساختم. 
وی تصریح می کند: سردیس استادان و چهره هایی 

چون دکتر یاحقی، دکتر راشد 
محصل، دکتر مهدوی دامغانی، 
دکتر ناصح، دکتر پاپلی یزدی 
و دکتر اشرف زاده جزو نمونه 
کارهایی بود که در این روزها 
درســت کردم و به زودی در 
انجمن  که  فرصتی  نخستین 
شروع به فعالیت مجدد داشته 
باشــد، این سردیس ها تقدیم 

این بزرگان خواهد شد.

فرصت بیشتر برای ارائه آثار بهترس
یکــی دیگر از هنرمندان عرصه نقاشــی نیز در 
گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص بحث رسالت 
هنرمنــدان و تأثیری که کرونا بر آثار هنرمندان 
دارد، می گوید: اثری را که هنرمند خلق می کند، 
به طور قطع یک طرف آن همیشه مخاطبان اند 
کــه ایــن روزها ارتبــاط با مخاطــب از طریق 
نمایشگاه های حضوری عمالً میسر نیست و در 
واقع برخی از هنرمندان با گذاشتن آثارشان در 
فضاهای مجازی، امکان دسترسی مخاطبان به 

آثار هنری را فراهم کردند.
اســتاد طاهره واحدیان در ادامه خاطرنشان 
می سازد: اینکه برخورد خود هنرمند با خلق 
 آثارش در این دوران چگونه است را می توان 
این گونه بیان داشــت که امروزه بســیاری 
از هنرمندان به دلیل شــیوع بیماری کرونا 
فرصت بیشــتری برای ارائه آثار بهتر دارند؛ 
آثاری که به طور قطع از ذهنیت متأثر آن ها 

از این بیماری است.
وی اظهار مــی دارد:  به نظر من این دوران برای 

بسیاری از افراد، فرصتی را ایجاد کرد که بیشتر 
بیندیشند و حتی به رشد روحی و معنوی آن ها 
نیز کمک کرد و برای هنرمندان هم فرصتی است 
که بیشتر در فضای خودشان تمرکز داشته باشند.
اســتاد واحدیان می افزاید: به اعتقاد من در این 
دوران آثار امیدبخشی را می توان خلق کرد که 
در آینده تأثیرهای آن را می توان دید و با خلق 
این آثار هنری می توان انرژی و حس امید را به 
مخاطب انتقال داد. وی اظهار می دارد: به اعتقاد 
من آثاری که در این دوران و پس از آن توسط 
هنرمندان خلق می شــود، تفاوت هایی دارد که 
نتیجه تأثیر بر هنرمند و اثر هنری اوســت که 
در آینده این اثر می تواند حس معنوی و روحی 
و تأثیراتی که بر روی هنرمند گذاشته است را 
انتقال بدهد و یک دوره خاص را در هنر نشــان 

بدهد.

هنر، آگاهی رسانیس
یکی دیگر از استادان هنر نقاشی نیز می گوید: یک 
هنرمند وظیفه دارد در رابطه با مسائل روز جامعه 
آگاهی رسانی کند که آن مسائل می تواند سیاسی، 

فرهنگی یا حتی مباحث بهداشتی باشد.
استاد حسین گودآســیایی می افزاید: در حال 
حاضر کرونا هم یکی از همین مســائل اســت 
و من نیز به عنوان یک نقــاش باید درباره این 
بیماری از طریق هنــرم به مردم آگاهی بدهم.
وی در ادامه می گوید: بسیاری از هنرمندان این 
روزها تحت تأثیر بیماری کرونا کارهای زیادی 
انجام دادند و برای مثال می توان به تابلو لبخند 
ژکوند اشاره داشــت که با گذاشتن ماسک به 
نوعی پیام جلوگیری از انتقــال این ویروس را 
با زدن ماســک یادآوری کردند یا طراحی های 
زیادی که از قبل توســط اســتادان بزرگ دنیا 
مثل میکالنژ، لئونــاردو، رافائل و... انجام گرفته 
و این آثار با ماســک نشــان داده می شود. وی 
تأکید می کنــد: هنرمندان همه عرصه ها تحت 
تأثیر این بیماری دســت به خلق آثاری در این 
رابطــه زده اند. مانند هنرمندان موســیقی که 
کارهای خاص خودشان را درباره موسیقی انجام 
می دهند، تئاتر، سینما و... همچنین نقاش ها که 
در این مدت کارهای خیلــی زیبایی در بحث 
رنگ روغن، طراحــی و کاریکاتور انجام داده اند 
که به نوعی همه هنرمندان رشته های مختلف 
با هنرشان دغدغه ای که نسبت به این موضوع 

دارند را در آثارشان می توان دید.

 پل های مشکل دار مشهد •
و پولی که از جیب شهروندان می رود

دیروز هنگام عبور از صدمتری کمربندی مشهد، شاهد فعالیت 
گروهی از کارگران و مهندســان روی پل تقاطع امام حسین)ع( 
بودم که مشــغول بازسازی خرابی ها، مرمت بتن پایه و بدنه پل 
و اصالح شــیب آسفالت مســیرهای رفت  و برگشت خودروها 
بودند؛ یکی از کارشناسان مشــغول به کار مرمت پل، در پاسخ 
به پرسش های من گفت که بیشتر این خرابی ها به دلیل رعایت 
نکردن استانداردها هنگام ساخت، استفاده از مصالح نامرغوب و در 
مجموع تخلف پیمانکار سازنده پل به وجود آمده است و میلیاردها 
ریال از بودجه شهر باید صرف رفع معایب ناشی از این اهمال شود. 
تازه این تنها یکی از ده ها پروژه مشکل دار شهری است. عالوه بر 
آن مســیرهای کنارگذر این پل که از پرترددترین محدوده های 
مشهدالرضا)ع( بوده است، با وجود تذکرهای چندباره ام در طول 
10 سالی که از ساخت پل می گذرد و وعده های شهرداری برای 
مرمت آن، همچنان دارای اشکال های متعدد و حادثه ساز است. 
مشکلی که در بیشــتر تقاطع های غیرهمسطح شهر به چشم 
می خورد و پیمانکاران بدون ترمیم و رفع خرابی هایی که هنگام 
ساخت تقاطع به وجود آمده است، پروژه را تحویل شهرداری داده 

و محل را ترک می کنند.
عملیات اصلی ســاخت تقاطع غیرهمسطح و پل کابلی میدان 
امام حسین)ع( که در زمان ساخت، خاص ترین پل کشور از نوع 
خودش بود، در ســال 89 شروع شد و در دو بخش پل کابلی و 
رمپ ها، دو پیمانکار به  طور همزمان شبانه روز فعالیت کردند تا 
این پل 800 متری ســرانجام در مدت نزدیک به دو ســال )در 
آبان ماه 91( به بهره برداری برســد؛ اما زمان زیادی نگذشت که 
به تدریج مشــکالت آن آشکار شــد. تا جایی که چندی پیش 
رئیس کمیسیون حمل  و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد در 
اظهارنظری کلی گفت یکی از مشــکالت ساخت پل در مشهد، 
عجله برای ساخت، بدون در  نظر  گرفتن حاشیه های آن بوده است 
و عموماً تملک ها و ساخت مسیرهای اطراف آن انجام نشده که 
همین موضوع مشــکالت زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده 
است. عالوه بر این در ساخت برخی پل ها، شرکت هایی وارد کار 
شدند که نتوانستند پل های باکیفیتی بسازند و متأسفانه بیشتر 

پل هایی که در مشهد ساخته شده است، مشکالتی دارد.
مشکالتی که شامل حال پل میدان امام حسین)ع( هم می شود؛ 
این در حالی اســت که گفته می شــود در حال حاضر تعمیر و 
نگهداری بتن، هزینه های باالیی دارد و برای هر مترمربع تعمیرات 
بتن، بایــد 2.5 برابر یک مترمکعب بتن ریــزی، هزینه  کنیم و 
شهرداری ساالنه دست کم 10 میلیارد تومان اعتبار برای تعمیر 

و نگهداری پل ها هزینه می کند.
درصــد زیادی از این اعتبار نیز صرف جبــران کوتاهی مدیران 
شهری، مجریان و پیمانکاران پروژه ها در گذشته می شود که البته 
قابل  مقایسه با اثرات تخریبی محیطی و فرسایش های ناشی از 
بارش باران، آالینده ها و تغییرات آب و هوایی نیست. اما قابل  تأمل 
آنکه این رویه قدمتی به درازای طول عمر شهرداری دارد؛ مشکلی 
که هر ســاله تجربه اش کرده و می کنیم ولی عزم و اراده ای برای 

متوقف کردنش نداریم.
امید اســت مدیریت شهری و شورای شــهر با درس گرفتن از 
اشتباه های گذشتگان، در انجام مطالعات اولیه، انتخاب پیمانکاران 
و نظارت دقیق بر عملکرد مجریان، نهایت ســعی خود را به کار 
گرفته و مانع از ساخت سازه هایی بی کیفیت و ناکارآمد و اتالف 

میلیاردها ریال پول شهروندان شوند.
همچنین سایر دستگاه های نظارتی باالدستی و حافظ بیت المال 
به ویژه دســتگاه قضایی به  عنوان مدعی العموم، می بایســت در 
چارچــوب وظایف و اختیارات قانونی خود، ضمن مراقبت کامل 
از حقوق شهروندان و حساب کشــی از مقصرانی که زمینه ساز 
وارد آمدن خسارت های فراوان به بودجه عمومی شده اند، عرصه 
جوالن سودجویان از رانت بازی و ویژه خواری در پروژه های شهری 

را ببندند.

اهدای پالسمای 16 نفر از بهبودیافتگان •
کرونا در مشهد 

قدس: مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی گفت: در حال حاضر 
تعداد 16 نفر از بهبودیافتگان کرونا در مشهد برای درمان سایر 

بیماران پالسمای خود را اهدا کرده اند.  
دکتــر مجید عبدالهی با اشــاره به دریافت پالســما از بیماران 
بهبودیافته کرونایی اظهار کرد: دریافت پالسمای خون بیماران 
بهبود یافته از کرونــا و اهدای آن به مبتالیان این بیماری برای 
تقویت سیســتم ایمنی آنان، اقدامی نویــن در کمک به درمان 

بیماران مبتال به کرونا به شمار می آید.
او ادامه داد: افرادی که برای اهدای پالسما به مراکز انتقال خون 
مشهد مراجعه می کنند باید مدارک خود مبنی بر ابتال به بیماری 
کرونا و درمانشان را ارائه کنند که پس از بررسی مدارک و شواهد 
موجود اقدام به دریافت پالســما از بیماران کرونایی بهبود یافته 
می کنیم. او اظهار کرد: پالسمادرمانی هیچ خطری برای دهنده 
پالسما ندارد و از سوی دیگر جداسازی پالسما در شرایط استریل 

توسط دستگاه پالسمافریز انجام می شود.

فراخوان جشنواره ملی شعر طنز •
نمکستان منتشر شد

قدس: به همت کانون شــعر و ادب دانشــگاه فردوسی مشهد، 
جشنواره ملی شعر طنز نمکستان آغاز به کار کرد. این جشنواره 
که با هدف گسترش طنز و طنزنویسی آغاز به کار کرده است، تا 
پایان اردیبهشت ماه به پذیرش آثار می پردازد. هر شاعر حداکثر 

می تواند سه اثر ارسالی داشته  باشد.
 عالقه منــدان می تواننــد آثــار خــود را به حســاب کاربری
 poem_fum@ و یا به نشانی kanoon.adab@yahoo.com در 

شبکه های اجتماعی ارسال کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خبر داد
 170 هزار خانواده زیر پوشش رزمایش•

 » مواسات «
ولی فقیه  نماینده  قدس: 
در خراسان رضوی گفت: 
رزمایش مواسات و همدلی 
در کشور، رنگ دیگری از 
اصل تمدن اســالمی به 
همه دنیا نشان داد که دنیا 
دیدند اسالم چیست، دین 
چیســت و خاصیت دین مداری چطور نقش و اثر خود را نشان 

می دهد.
آیت اهلل علم الهدی در مراسم آغاز دومین مرحله رزمایش مواسات 
در خراسان رضوی، اظهار کرد: امروز این سفره کریمانه به برکت 
رهنمود مقام معظم رهبری به این رزمایش مواســات و همدلی 
مبدل شده که در کشور، رنگ دیگری از اصل تمدن اسالمی به 
همه دنیا نشان داد که دنیا دیدند اسالم چیست، دین چیست و 
خاصیت دین مداری در جامعه ای مثل جامعه ما در تهاجم یک 

بیماری و بلیه چطور نقش و اثر خود را نشان می دهد.
وی ضمن قدردانی از دســتگاه ها و نهادهایی که در این رزمایش 
مشارکت داشتند، بیان کرد: نکته مهم، کمک های مردمی است 
که در این رزمایش انجام  گرفته است؛ تاکنون 170 هزار خانواده 
آسیب دیده در خراسان رضوی آماربرداری شدند که زیر پوشش 

رزمایش مواسات قرار گرفتند.
آیت اهلل علم الهدی با بیان اینکه در مرحله اول 80 هزار و در مرحله 
دوم 90 هزار بســته معیشتی بین آسیب دیدگان از کرونا توزیع 
شد، گفت: عالوه بر این، 700 هزار وعده غذای گرم در مشهد و 
شهرهای استان به نام امام مجتبی)ع( با حرکت های جهادی طبخ 
می شــود که افطارها به در خانه فقرا می رسد، این اطعام مجزا از 

بسته های معیشتی است.
وی با دعوت از مردم برای مشارکت بیشتر در این رزمایش گفت: 
وجود این قرارگاه به  عنوان نقطه اتکای همه اقشار آسیب پذیر که 
مشکالتشان را برطرف کنند، باید ادامه داشته باشد که در تأمین 
نیازها و خسارت هایی که در ابتدا در رابطه با این بیماری از نظر 
کسب وکار آســیب دیدند، اقدام های شایانی انجام شده که این 

اقدام ها ادامه دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه تصریح کرد: 37 هزار نفر 
به عنوان کارمزد یا روزمزد کار می کردند که اآلن زندگی شــان به 
زمین  مانده، امیدواریم عزیزان مســئول ما در حوزه وزارت رفاه و 
اداره کل کار در اســتان، اقدام شایانی انجام دهند که این افراد از 
بیمه بیکاری برخوردار شوند و ما نیز در این قرارگاه بتوانیم به این 

عزیزان خدمت کنیم.

مدیرکل بنیاد خراسان رضوی خواستار شد
مدیران با خانواده  معظم شهدا و جانبازان •

دیدار کنند
بنیاد  مدیــرکل  قدس: 
شــهید و امور ایثارگران 
خراسان رضوی با حضور 
توانبخشــی  مرکــز  در 
مشهد  ایثار  ســالمندان 
مقدس با والدین شهدای 
بستری در این مرکز دیدار 

و گفت وگو کرد.
حجت االسالم حسین معصومی در این بازدید گفت: والدین شهدا 
مایه عزت جامعه هســتند و در هر زمان و مــکان باید قدردان 

ایثارگری و فداکاری آنان باشیم.
وی ضمن بررسی وضعیت خدمت رسانی به این قشر عزیز افزود: 
موازین بهداشتی در این مرکز به صورت کامل و مستمر رعایت 
می شــود و سالمتی والدین شهدا جزو مهم ترین اهداف معاونت 
بهداشت و درمان اســت. وی ادامه داد: انتظار می رود مسئوالن 
و مدیران دســتگاه های اجرایی استان در یک برنامه زمان بندی 
مشــخص با خانواده های معظم شهدا و جانبازان دیدار کرده و از 

نزدیک مسائل و مشکالت آنان را بررسی کنند.

 توزیع 13 هزار بسته معیشتی •
در مرحله دوم رزمایش مؤمنانه نیشابور

نیشــابور - خبرنگار 
قدس: بیــش از 13هزار 
در  معیشــتی  بســته 
رزمایــش  دوم  مرحلــه 
میان  مؤمنانــه  کمــک 
آسیب دیدگان از کرونا در 
شهرستان نیشابور توزیع 

شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نیشابور اظهار کرد: از ابتدای 
شیوع کرونا تاکنون 38 هزار بسته معیشتی در بین خانواده های 
کم برخوردار نیشابور که کسب و کارشان تحت تأثیر این  ویروس 

قرار گرفته توزیع و آماده توزیع شد.
سرهنگ پاسدار سیدعلی اکبر حسینی خاطرنشان کرد: در مرحله 
سوم این رزمایش حدود 50 هزار نفر برای توزیع این بسته های 
معیشتی شناسایی شــده اند که تا پایان ماه مبارک رمضان زیر 

پوشش قرار خواهند گرفت.

رزمایش کمک مؤمنانه در 10 هزار واحد •
آموزشی و پرورشی

پورحســین: مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی در 
حاشــیه جلســه رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه که به روش 
ویدئوکنفرانس برگزار شــد به قدس گفت: در پی مطالبه مقام 
معظم رهبری به تأسی از کریم اهل بیت امام حسن مجتبی)ع( 
این رزمایش در بین همه اقشار، استانها و شهرهای سراسر کشور 

برگزار خواهد شد.
قاسمعلی خدابنده خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه همه ساله 
جشن تکلیف دانش آموزان در حرم مطهر رضوی برگزار می شد 
و امســال به خاطر حفظ سالمت این عزیزان این مراسم برگزار 
نخواهد شد آستان قدس رضوی اقدام به توزیع و ارسال بسته های 

غذایی و فرهنگی برای این دانش آموزان خواهد کرد.
همچنین مالک اشرفی؛ معاون پرورشــی و فرهنگی آموزش و 
پرورش خراســان رضوی در این جلسه گفت: نخستین مرحله 
رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه با محوریت سازمان دانش آموزی 

در 10 هزار واحد آموزشی و پرورشی استان برگزار می شود.

هنرمندان همه عرصه ها 
تحت تأثیر این بیماری 

دست به خلق آثاری 
 دراین زمینه زده اند 

و با هنرشان دغدغه ای 
که نسبت به این موضوع 
دارند را نشان می دهند

بــرشبــرش

روزبازارروزبازار

اخباراخبار
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احمد فیاض: »محور یا بزرگراه نیشــابور به مشهد؛ راه ندارد!«. 
در این جمله گزاره »راه ندارد« سخن گزافی نیست! وقتی »راه« 
نــدارد دیگر نمی توان نام بزرگراه بر آن اطالق کرد! حقیقت آنکه 
محور نیشابور به مشهد در باند جنوبی نابزرگراهش )به ویژه نیشابور 
تا عوارضی آزادراه شهید شوشــتری( اصالً راه ندارد. جاده ای که 
بی شــباهت به جاده های مناطق جنگی دوران هشت سال دفاع 
نیســت و بلکه آن جاده های مناطق جنگی نسبت به بزرگراهی 
 که ویترین ورودی کالنشهر مذهبی مشهد با تردد سالیانه حدود 
30 میلیون زائــر و 3 میلیون مجاور اســت، به مراتب وضعیت 
مطلوب تری دارد. جای جای این نابزرگراه )ترجیح می دهم در این 
گزارش از نابزرگراه اســتفاده کنم( گویا رد اصابت هزاران ترکش 
گلوله های جنگی، خمپاره، موشک و... مشاهده می شود، که جای 
تأسف دارد. چاله چوله های سطحی و عمیق و ترک های بی شماِر 
سطح این نابزرگراه هیچ نشانی از بزرگراه نمایان نمی سازد! تنها 
نشان بزرگراهی اش شاید دو خط عبور و شانه ای است که در خود 
جای داده و گرنه در حوزه کیفیت جاده و آسفالت هیچ نشانی از 

بزرگراه ندارد و از حداقل ها نیز برخوردار نیست.
و اما جمله »محور نیشابور به مشهد؛ راه ندارد!« روی تلخ دیگری 
 نیز دارد! این واقعیت تلخ که مســئوالن اســتانی و شهری برای 
یک بار هم که شــده، با خودرو از نیشابور به مشهد تردد نکرده و 
اگر احتماالً )فرض محال که محال نیست!( ترددی صورت گرفته 
با خودروهای غالب زائران و مجاوران یعنی پیکان، پراید، انواع پژوها 
و به طور خالصه ماشــین های کالس B ،A و C صورت نگرفته 
و تمامی سفرهایشــان با خودروهای الکچری و فول امکانات نوع 
E و F بوده اســت؛ چه آنکه اکنون حتی کودکان و خردســاالن 
نیز با گذر یکباره از این محور متوجه کیفیت به شدت نامطلوب 
و غیراستاندارد آســفالت آن خواهند شد. از این رو و در غفلت و 

سهل انگاری مسئوالن باالدستی اســتان؛ ما مشهدی ها و اهالی 
خونگرم دیار سلسله الذهب یعنی نیشابور، بر خود فرض می دانیم 
کــه از تمامی 30میلیون زائر امام مهربانی هــا امام رضا)ع( که از 
این محور به مشــهدالرضا)ع( ورود می نمایند؛ عذرخواهی کنیم. 
عذرخواهی بابت هزینه های بســیاری که به جلوبندی و تعلیق 
خودروتان آن هم در این عهد تورم و گرانی ها به ســبد اقتصادی 
شما تحمیل می شــود، عذرخواهی به خاطر اینکه دل و روده تان 
آن قدر در این مســیر پیچیده می شود که دچار تهوع می شوید، 
عذرخواهی به خاطر ســلب آرامش و استرســی که در طول این 
مسیر به آن مبتال می شوید. مهم تر آنکه عذرخواهی می کنیم که 
میزبانان شایسته ای برای شما نبوده و شأن و کرامت شما به عنوان 
زائران گرانقدر امام رضا)ع( را در بدو ورود رعایت نکردیم. البته ما 
مجاوران نیز زخم خورده ناخوش احوالی این نابزرگراهیم و هنگام 
عبور آب خوش از گلویمان پایین نمی رود پس تجربه تلخ شــما 

زائران معزز امام هشتم)ع( را کامالً درک می کنیم.
و اما وقتی درباره یکی از کریدورها و شــریان های حیاتی کشور 
سخن می رانیم بایستی از مسئوالن باالدستی و ارشد نیز بی تعارف 

و صریح شکوه و گالیه کنیم. مرداد سال گذشته بود که در همین 
صفحات در گزارشی پیرامون نابسامانی و ناخوش احوالی این محور 
قلم فرســایی کرده و در آن گزارش با عنوان »وقتی شانه آسفالت 
بزرگراه، جای دو خط عبور اصلی را می گیرد/ بهسازی محور سبزوار 
به مشهد؛ در چاله کمبود اعتبار«؛ مطالبات بحق زائران و مجاوران 
حضرت ثامن االئمه)ع( از مسئوالن ارشد استانی و شهری را واگویه 
نمودیم. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی 
در آن گــزارش درباره لکه گیری، درزگیری و روکش آســفالت و 
بهسازی این محور توضیحاتی ارائه داد. جان کالم ابراهیم نصری؛ 
نیازمنــدی به یک هزار و 540 میلیارد ریال اعتبار برای ترمیم و 
بهســازی این محور بود. انتقاد و گالیه از بر و بچه های راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی نداریم چه آنکه ثابت شده، 
اگر تخصیص های الزم داده شود این زحمتکشان نسبت به انجام 
وظایف قانونی خود کوتاهی نکرده و با جدیت و بیشتر از توانشان 
به صورت جهادی وارد میدان عمل می شــوند. مخاطب نگارنده؛ 
مســئوالن باالدستی و ارشد استانی هستند. خطاب به آنان باید 
گفت که کار از لکه گیری، درزگیری، روکش و ترمیم و بهسازی این 
جاده گذشته و ضرورت دارد تا با همگرایی و مدیریت واحد یک بار 
برای همیشه نسخه شفابخشی پیچانده شود تا یکی از شاخص های 
رفاه اجتماعی )رشد و توســعه راه( محقق گردد. بدیهی است با 
تحقــق آن؛ ضمن تأمین ایمنی مطلوب بیشــتر جاده و کاهش 
حوادث و ســوانح جاده ای، امنیت روانی و اقتصادی نیز به زائران 
و مجاوران امام رضا)ع( اهدا می شــود و شأن و کرامتشان رعایت 
می گردد. آنچه مشــخص است اینکه این نابزرگراه هرگز در شأن 
و جایگاه استان خراسان رضوی نیست و بایستی هر چه سریع تر 
اقدام عملی و جدی برای رفع مشکالت مطروحه و رفع دغدغه های 

زائران و مجاوران امام رضا)ع( صورت پذیرد.
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هاشم رسائی فر: داشتن مسکن خوب حق هر 
کدام از ماست. برای اینکه به این مهم دست پیدا 
کنیم بایستی شرایطی فراهم شود تا ضمن اینکه 
بی مسکن مانده ها به تدریج خانه دار شوند جوانان 
نیز برای آینده دغدغه مند نباشند. حداقل امیدی 
داشته باشــند که اگر ازدواج کردند و تشکیل 
خانواده دادند سرپناهی دارند که در آن به همراه 
همسر و فرزندانشان شب را به صبح برسانند و 
روزگار بگذرانند. داشتن این حداقل قطعاً بدون 
همراهی دولت در شرایط فعلی کاری دشوار یا 
حداقل نشدنی است. دولت گرچه در سال های 
گذشته طرح های مختلفی را برای سر و سامان 
بخشیدن به بازار پرتالطم مسکن داشته و حتی 
اجرایی کرده است اما هیچ کدام از آن ها نتوانسته 
دوای این مشکل بزرگ باشد. مسکن مهر و طرح 
ملی مسکن از جمله آخرین آن ها هستند اولی 
که با شتاب زیادی راه اندازی شد و حتی هزاران 
واحد مســکونی نیز با همــکاری دولت برای 
بی خانه ها ساخته شد اما به جز شهرهای کوچک 
که توانست تا حدودی این مشکل را حل کند، در 
کالنشهرها هیچ وقت نتوانست آن طور که باید 

و شاید گره ای از مسکن خیل عظیم خانوارهای 
بی مسکن باز کند. خیلی از واحدهای مسکونی 
مسکن مهر جاهایی ســاخته شد که هنوز که 
هنوز است بی متقاضی مانده و به اصطالح روی 
دست دولت مانده اند. طرح ملی مسکن نیز که 
با شعار 400 هزار واحد مسکونی از حدود یک 
سال پیش کلید خورده است هنوز سربسته است 
و ثمره ای نداده که بشــود در مورد آن قضاوت 
کرد. گرچه در نحوه گزینش ها و نام نویسی ها در 
این طرح هم اشکال های متعددی وجود داشته 
و دارد که به نظر می رسد این طرح نیز نتواند آن 

طور که باید و شاید به سرانجام برسد.
آنچه مســلم است این است که در بازار مسکن 
همه چیز دســت بخش خصوصی است و این 
بخش است که تعیین کننده نهایی به خصوص در 
مبحث قیمت هاست. هر زمان بخش خصوصی 
اراده کرده توانســته به اصطالح نبض بازار را در 
دست بگیرد و قیمت ها را جابه جا کند. درست 
است که اگر بازار مســکن رونق بگیرد اقتصاد 
تکان می خورد اما به چه قیمتی؟ آیا در شرایط 
فعلی که هر روز قیمت های مســکن لحظه ای 

تغییر می کند و هر روز از روز قبلش تفاوت دارد 
نهاد نظارتی یا دستگاهی برای برخورد با دالالن 
بازار مســکن در شهرها و اســتان وجود دارد؟ 
چطور می شــود که در شهرهای کوچک که به 
جز در مواردی بعضــاً به زور جمعیت هر کدام 
از آن ها به 30-20 هزار نفر می رســد باید برای 
تهیه مسکنی آبرومند هزینه ای بعضاً میلیاردی 
پرداخت شود؟ با هر روشی که محاسبه کنیم باز 
هم جور درنمی آید! اگر بخش خصوصی و دالالن 
و بنگاه هــای اقتصادی و امالک کــه برای بازار 
مسکن تصمیم سازی می  کنند و تعیین کننده 
 قیمت ها هســتند به دنبال این هســتند که 
 روز به روز قیمت ها صعودی شود اما نمی شود این 

بی حساب و کتاب بودن را جلوگیری نکرد. 

حال با این تفاسیر به این فکر کنید که کارمند 
یا کارگری که شرایط اقتصادی فشاری مضاعف 
بر زندگی اش آورده بخواهد خانه دار شود به واقع 
این عمری غیر قابل تصور است که بتواند حتی 
در چندین ســال آینده نیز با این وضع خانه دار 
شــود. همان مسکن اجاره ای هم که از سر و ته 
مخارج زندگی اش می زند که بتواند حفظش کند 
و مجبور به جابه جایی نشــود نیز ماندن در آن 
برایش سخت شــده چه برسد به صاحب خانه 
شــدن. اوضاع اجاره خانه ها نیز که داســتانی 
غم انگیزتر از این دارد. چه باید کرد با این شرایط، 
پرسشی اســت که این روزها ذهن خیلی ها را 
درگیر کرده و به دنبال چاره ای برای آن هستند. 
مثلث دولت، بخش خصوصی و بی مســکن ها؛ 
مثلثی است که برای از بین نرفتن و خرد نشدن 
بیش از اندازه ضلع بی مســکن های این مثلث، 
دولت چاره ای اساسی بیندیشد و حداقل کاری 
که می تواند بکند این است که ترمز بنگاه های 
اقتصادی سودجو در بازار مسکن را بکشد و اجازه 
ندهد آن ها هر چه می خواهند بر ســر این بازار 

بی در و پیکر بیاورند.

چارهاندیشیمسئوالنبرایبازاربیدروپیکرمسکن
چشم سومچشم سوم

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

7,450

43,900

8,500

12,900

4,500

900 گرمی

حلب 5 کیلویی

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

روغن مایع آفتابگردان

روغن نباتی جامد الدن

پنیر 400 گرمی )پگاه(
گوشت مرغ

شکر
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انتشار تفاهم نامه های ورزشی •
شهرداری مشهد در  سامانه فاش

ایرنا: معاون برنامه ریزی و 
مشهد  شهرداری  توسعه 
گفــت: فهرســت کامل 
ورزشــی  تفاهم نامه های 
این نهــاد بــرای اطالع 
عموم شهروندان مشهدی 
در قالب »ســامانه فاش« 

منتشر شد. 
شــهریار آل شــیخ افزود: از روز گذشــته اطالعــات کامل 
تفاهم نامه های ورزشی شهرداری مشهد شامل طرف تفاهم، 
مبلغ و زمان انجام آن روی ســامانه فاش بارگذاری شده و در 

دسترس عموم قرار گرفته  است.
وی ادامه داد: شهروندان مشهدی می توانند با ورود به لینک 

به اطالعات مورد نظر در ســامانه فاش شــهرداری مشــهد 
دسترسی داشته باشند.

معاون شهردار مشــهد گفت: هم اینک یک میلیارد رکورد و 
مدرک اطالعاتی در سامانه های مختلف شهرداری مشهد از 

طریق شبکه اینترنت در دسترس عموم مردم قرار دارد. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی 
شهر مشهد خبر داد

کاهش شدید درآمدهای پایدار•
ایسنا: رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه شــورای 
اسالمی شــهر مشهد با 
اشــاره به اینکه بازنگری 
آخر  شــهرداری  بودجه 
خرداد ماه انجام می شود، 
گفت: طبق بررسی اولیه  

بودجه، ســهمی که ما از محل کدهای درآمد پایدار خواهیم 
داشت به شــدت تنزل خواهد کرد و پیش بینی می شود اگر 
بحران کرونا تا پایان خرداد باشــد، ۳۰۰ میلیــارد تومان از 

درآمدهای پایدار محقق نخواهد شد. 
بتول گندمی در خصوص زیان مدیریت شهری از کرونا، اظهار 
کرد: برآورد اولیه که اکنون مطرح شده، بیان می کند که حدود 
یک هزارمیلیارد تومان آسیب و زیان در این بخش به مجموعه 
تیم مدیریت شهری وارد شده، اما اکنون نمی توان به صورت 
دقیق بیان کرد که چه حوزه هایی بیشتر و چه حوزه هایی کمتر 

آسیب دیده اند. 
وی با بیان اینکه نگرانی هایی در حوزه صنعت ساختمان وجود 
دارد، عنوان کرد: خوشــبختانه برخالف پیش بینی هایی که 
عده ای مطرح می کردند این حوزه رونق خاصی نخواهد داشت، 
اما ما در این بخش با کاهش درآمد روبه رو نبودیم و این بخش 

تا حد زیادی فعال است. 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر مشهد 
گفت: اگر با کمبود منابع مالی روبه رو شویم، قطعاً بخشی از 
پروژه های با اولویت دو و ســه از دستور کار حذف می شوند. 
حوزه های مختلف عمران، خدمات شهری و اعتبارات هزینه ای 
شهرداری را نیز می توانیم حذف کنیم، به طور مثال بخشی از 
اعتبارات مربوط به مطالعات و پژوهش که اولویت دو و ســه 

دارند، حذف خواهند شد. 
وی در خصوص کسری بودجه گفت: در حال حاضر نمی توانیم 
بگوییم کسری بودجه خواهیم داشت یا نه، زیرا ما با تصویب 
یکســری لوایح در پایان ســال ۹۸ ابزارهای متعددی برای 
تأمین منابع مالی در اختیار شهرداری گذاشتیم و پایان خرداد 
می توانیم بگوییم که با کسری بودجه مواجه خواهیم بود یا نه. 

حادثه در حوالی مشهد
 ترمز بریدن مینی بوس •

هشت کشته و زخمی به جا گذاشت
واژگونــی یک  ایرنــا: 
دســتگاه مینی بوس در 
یکی از روستاهای اطراف 
مشهد یک کشته و هفت 

مجروح به جا گذاشت.
مســئول روابط عمومی 
مرکز مدیریــت حوادث 
و فوریت های پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تشریح 
چگونگی این حادثه گفت: به دنبال این واقعه که حوالی ساعت 
هفت صبح دیروز در جاده روســتای »مارشک« که در نزدیکی 
مشــهد قرار دارد رخ داد، بالگرد اورژانس ۱۱۵ و چهار دستگاه 

آمبوالنس به محل اعزام شدند.
محمد علیشــاهی افزود: عملیات امدادرسانی به مجروحان این 
حادثه صورت گرفت و چند نفر از مجروحان توســط بالگرد به 
بیمارستان های مشهد منتقل شدند.علت این حادثه نقص فنی و 
بریدن ترمز مینی بوس اعالم شده است. روستای مارشک در ۷۰  

کیلومتری شمال غربی شهر مشهد واقع است.

 نجات جوان 30 ساله •
با واکنش به موقع عوامل امدادی 

میرعلمدار-نیشــابور: رئیــس مرکز مدیریت حــوادث و 
فوریت های پزشکی نیشابور از نجات جان مرد ۳۰ ساله در پی 

اقدام به موقع تکنسین های اورژانس ۱۱۵ خبر داد.
مصطفی افشارنیک اظهار کرد: در پی تماس با مرکز ارتباطات 
اورژانس ۱۱۵ نیشابور مبنی بر نزاع  منجر به تیرخوردن فردی 
۳۰ ساله در روستایی از بخش زبرخان، آمبوالنس پایگاه اورژانس 

درود به محل حادثه اعزام شد.
وی گفت: پس از رسیدن تکنسین های اورژانس بر بالین مصدوم 
و انجام معاینه اولیه مشخص شد مصدوم از ناحیه قفسه سینه 

و شکم مورد اصابت گلوله سالح ساچمه ای قرار گرفته است.
افشارنیک خاطرنشان کرد: پس از انجام اقدام های اولیه درمانی در 
مسیر انتقال وضعیت مصدوم ناپایدار شده و در معاینه مشخص 
شد که فشار قفسه سینه مصدوم افزایش یافته و به دنبال آن دچار 
کاهش هوشیاری و زجر تنفسی شده که پس از برقراری تماس 
با متخصص طب اورژانس و انجام مشاوره پزشکی با انجام به موقع 
عمل Needle Decompression )وارد کردن سر سوزن به داخل 
قفســه سینه مصدوم و برداشتن فشار از قفسه سینه( وضعیت 

مصدوم بهبود یافته و موجب نجات جان او شدند.
وی یادآورشد: هم اکنون مصدوم در مرکز آموزشی، پژوهشی و 

درمانی ۲۲ بهمن نیشابور تحت مراقبت و مداوا است.
رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی نیشــابور در ادامــه از اقدام 
شجاعانه و به موقع تکنسین های اورژانس پایگاه درود، رضا خدره 
و محمد کمالی و همچنین دکتر »موحد« متخصص طب اورژانس 

قدردانی و تشکر کرد.

در پی کاهش طعمه حیوانات وحشی 
پلنگ گرسنه دو رأس گوسفند را درید •

اداره  رئیــس  ایرنــا: 
زیست  محیط  حفاظت 
دو  پلنگ  گفت:  بجنورد 
رأس گوســفند)قوچ ( را 
روز گذشته در حد فاصل 
آق تپه  و  روستای حصار 
این شهرستان تلف کرد، 

اما به چوپان گله آسیبی نرسید.
محمد خالقی اظهار کرد: حادثه حمله حیوان وحشــی به گله 
گوســفندان روستای حصار، شنبه شب گذشــته به این اداره 
گزارش شد که پس از بررسی ها مشخص شد حیوان حمله کننده 

پلنگ بوده است.
وی بــا بیان اینکه چوپان در تاریکی شــب حیوان وحشــی را 
مشاهده نکرده است،  گفت: احتمال می رود حیوان  پیر، زخمی 
و یا ضعیف بوده و این امر سبب شده تا در شکار ناتوان شود، از 

این رو برای تغذیه به روستا نزدیک شده است. 
خالقی با بیان اینکه این دومین حادثه حمله حیوان وحشی به 
گوســفندان در این منطقه است، گفت: در حادثه پیشین، یک 

قالده پلنگ یک قالده سگ چوپان را تلف کرده بود.  
مدیر حفاظت محیط زیســت شهرســتان بجنورد اظهار کرد: 
پرونده برای جبران خســارت های وارد شده به دامدار تشکیل 
شده و ارسال می شود.  در فروردین ماه امسال هم دو نفر که در 
طبیعت روستای قره نوده حضور  یافته بودند مورد حمله پلنگ 
قرار گرفتند که خوشبختانه در این حادثه آسیبی به آنان نرسید.
کارشناسان محیط زیست عقیده دارند کاهش طعمه وحوش در 
طبیعت، از علت های نزدیک شدن حیوانات وحشی به زیستگاه 
انسان و حمله به افراد و دام های روستاییان است و در سال های 
اخیر شکار غیرمجاز سبب شده تا جمعیت گونه های مختلف که 

طعمه وحوشی از جمله پلنگ هستند، کاهش یابد.
براساس اعالم مسئوالن  بیشتر این حادثه ها در خارج از مناطق 
تحت مدیریت محیط زیســت رخ می دهد و از علل اصلی آن، 
شکار طعمه های گوشت خواران از جمله گونه های قوچ و میش، 

کل و بز و گراز است.
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، مناطق حفاظت 
شده و پارک های ملی ســالوک، ساریگل و ضامن آهو، مناطق 
حفاظت شــده قرخود، گلول، ســرانی و پناهگاه حیات وحش 
میاندشــت جاجرم را که محل زیست پلنگ هاست، با گستره 

۱۹۴هزار و ۱۴۱ هکتار مدیریت می کند.  

 حکم تأدیبی دادستان بردسکن •
برای یک جوان مزاحم نوامیس 

قدس: دادستان بردسکن 
برای اصالح یک جوان به 
جرم ایجاد مزاحمت برای 
نوامیس و آلودگی صوتی، 
دستور تأدیبی صادر کرد. 
احمد فرزانه گفت: راننده 
جوان یک دستگاه خودرو  
ســواری به جرم  ایجاد مزاحمت نوامیس و آلودگی صوتی در 
سطح شهر، توســط پلیس امنیت اخالقی فرماندهی انتظامی 

بردسکن  شناسایی و  دستگیر شد.
وی افزود: با حکم دادســتان خــودرو متهم به مدت ۲۰ روز 
توقیف شــد و همچنین  بــرای اصالح  و آمــوزش حقوق 
شهروندی و حق الناس به مدت هفت جلسه  به حوزه علمیه 

امام جعفر صادق)ع( شهرستان بردسکن ارجاع داده شد .

عقیل رحمانی: یک زن که شــیوه اش درج  
انواع آگهی در ســایت های واسطه گر»دیوار« 
و »شــیپور« بود و تا به امــروز تعداد زیادی 
از کاربران فضای مجازی را سرکیســه کرده، 
شناسایی و با دســتور قضایی تحت تعقیب 

قرار گرفت.

چند خط بی هویت برای کالهبرداریس
مدتــی پیــش شــکایتی از ســوی یکی از 
شــهروندان به شعبه 6۳۱ دادسرای ناحیه 6 
مشهد ارجاع و روی میز قاضی »زهرا رضایی« 

قرار گرفت.
در نخستین گام بررسی قضایی این ماجرای 
تکراری اما پردردسر، شــاکی پرونده اظهار 
کرد: برای خرید یک کاال که قیمت مناسبی 
داشت وجهی را به عنوان بیعانه واریز کردم، 
ولی هیچ وقت به آن کاال دســت پیدا نکردم، 
چرا که در دام کالهبرداری گرفتار شده بودم.

با توجه به ســرنخ های موجــود مقام قضایی 
دستورات ویژه ای برای ردزنی عامل این اقدام 

صادر و در اختیار مأموران پلیس قرار داد.
پس از چنــد روز کار فنی در فضای مجازی 
مشــخص شد پشت پرده ماجرا یک زن قرار 
دارد که به صورت گســترده ای در دو سایت 
خرید و فــروش کاالی »دیوار« و »شــیپور« 
آگهی های فروش طال، انواع لوازم و... را درج 

کرده است.
زن شــیاد برای مخفی مانــدن هویتش از 
با مالکیت های  تلفن همراه  چندین شــماره 
مختلف اســتفاده کرده بود. جمع بندی این 
اطالعــات منجر به این شــد که محل تردد 
متهــم حرفه ای کــه با همــکاری یک مرد 

دست به اقدام های مجرمانه 
می زد در شهرستان دماوند 
دستورات  و  شود  شناسایی 
قضایــی برای دســتگیری 

آن ها صادر شود.

فروش کاالی سرقتی س
با کارتن

قاضــی »زهــرا رضایی« در 
این زمینــه به قدس گفت: 
با توجه به شــیوع ویروس 
کاربران  اســتقبال  و  کرونا 

فضای مجازی از شیوه خرید و فروش کاال در 
این بســتر، متأسفانه کالهبرداران هم برای 
سوء استفاده از این اوضاع بیکار ننشسته اند، 
آن ها حتی برای جذب هر چه بیشتر افرادی 

که به دنبال خرید و فروش 
کاال در این فضا هســتند، 
برخی کاالهــا را با کارتن، 
می کنند  آگهی  و...  فاکتور 
از  برخی  پیگیــری  که در 
این موارد مشــخص شــد 
کاالهــای آگهی شــده به 
همــان صــورت از محلی 

سرقت شده است.
 6۳۱ شــعبه  دادیــار 
مشهد   6 ناحیه  دادسرای 
تصریــح کــرد: در همین 
پرونــده زن کالهبردار از افــراد مختلفی 
به شــیوه پرداخت بیعانــه کالهبرداری و 
ارقامــی بین یک تا ۲میلیــون تومان هم 

اخذ کرده بود.

وی بیــان کرد: افرادی که بــه دنبال خرید 
کاال در این فضا هستند، همان طور که بارها 
تأکید شــده نباید بدون دیدن کاال و بررسی 
تمامی جوانــب هزینــه ای پرداخت کنند، 
حتی اگر سایت فروش کاال مدعی است که 
محصوالت آن ها متعلق به فالن برند اســت، 
پیش از هر اقدامی باید هویت آن ســایت از 

مراجع مربوط مورد استعالم قرار گیرد.

مسئوالن سایت های »دیوار« و س
»شیپور« احضار می شوند

قاضی رضایــی، در زمینــه کوتاهی برخی 
ســایت های درج آگهی کــه موجب ایجاد 
دردســرهایی برای کاربران آن ها  می شود، 
بیان کرد: در مواردی  کاالهای ارائه شده با 
آنچه تبلیغ شــده متفاوت است که کاربران 
باید توجه کنند در ایــن موارد قانون برای 
فرد خاطی اتهــام عدم تعهد و جزای نقدی 
در نظر خواهد گرفت، حتی گاهی رســیدن 
به وجه از دســت رفته برای طعمه ها دشوار 

می شود.
همچنین سایت هایی نظیر»شیپور« و »دیوار« 
در ازای دریافــت هزینه آگهــی بدون احراز 
هویت و قانونی بودن آگهی درج شده، اقدام 

به تأیید آگهی می کنند.
از همین رو برای مسئوالن هر دو سایت مورد 
اشــاره احضاریه ارسال خواهد شد تا در این 

زمینه پاسخگو باشند.
از سوی دیگر با دیگر سایت هایی که به این 
شــیوه اقدام به انتشار آگهی کنند و موجب 
بروز مشــکل برای کاربران شــوند هم طبق 

قانون برخورد خواهد شد.

گردانندگان این دو سایت به دستگاه قضایی احضار می شوند

زن شیاد پشت پرده کالهبرداری در»دیوار« و»شیپور«

در مواردی  کاالهای 
ارائه شده با آنچه تبلیغ 

شده متفاوت است که 
کاربران باید توجه کنند 

در این موارد قانون 
برای فرد خاطی اتهام 

عدم تعهد و جزای نقدی 
در نظر خواهد گرفت

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
بارش های سیالبی در خراسان رضوی •

آغاز می شود
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشــه های آینده  نگری و تصاویر ماهواره بارش های رگباری 
همراه با رعد و برق و احتمال ایجاد رواناب و ســیالبی  شدن 
مسیل ها از عصر امروز در مناطق مختلف خراسان رضوی آغاز 

شده و تا پایان هفته جاری ادامه می یابد.
این بارش ها از شمال غرب اســتان آغاز می شود و به  تدریج 
بیشتر مناطق خراسان رضوی را فرا می گیرد که بیشترین حجم 

بارش برای روز سه شنبه هفته جاری پیش بینی شده است. 
از لحاظ دمایی نیز در سه شنبه کاهش محسوس دمای هوا رخ 
خواهد داد. هوای امروز مشهد هم کمی ابری به تدریج افزایش 
ابر بعدازظهر وزش باد شــدید موقتی و رگبار پراکنده باران و 

رعدوبرق پیش بینی شده است.
حداقل و حداکثر دمای امروز مشــهد هم به ترتیب ۱۷ و ۲۹ 

درجه سلسیوس خواهد بود.
 در۲۴ ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمــای ۹ درجه 
سلســیوس خنک ترین و مه والت با بیشینه دمای ۳۲ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
طی این مدت کمینه و بیشــینه دمای شهر مشهد مقدس 
به ترتیب ۱۵ و ۲۸ درجه سلســیوس بوده است. همچنین 
بیشترین سرعت وزش باد از بجستان با سرعت ۴۰ کیلومتر بر 

ساعت گزارش شده است.
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آقای فرماندار درست اطالع رسانی کنیدس
لطفــاً خبر مربوط به غرق شــدن پدری 
جوان و پسر هفت  ســاله اش در روزنامه 
پنجشــنبه را اصالح نماییــد. به فرماندار 
محترم درگز بفرمایید حادثه تأســفبار و 
غم انگیز مربوط به روستای دوآبی سفلی 
است، نه روستای گرنی. آقای فرماندار اگر 
نمی توانید اقدامی بــرای رفع محرومیت 

منطقه انجام دهید، لطفاً درست اطالع رسانی کنید. ۴055...۹۱5

نکند به ما رسید کنسل شد!س
چرا وام یک میلیون تومانی برای ما واریز نمی شود؟ دو هفته هست که پیامک دادیم، نکند به ما 

رسید کنسل شد! 3302...۹36

این افزایش ها تأثیری بر معیشت مردم نداردس
مســتمری بگیران و بازنشســتگان تأمین 
مســئوالن  کل کل  قربانــی   اجتماعــی 
هســتند. از 6ماه قبل سال جنگ زرگری 
افزایش حقوق ها را راه می اندازند و6 ماه 
بعد اندکی اضافه می کنند، آن هم با هزار 
منــت و صدقه. عماًل افزایش ها تأثیری بر 
معیشت آن ها ندارد، چرا که در این مدت 

قیمت ها ۱۰۰برابر شده است. ۴223...۹۱5

سکه هفت میلیونی و پراید هفتاد میلیونی!س
مســئوالن از قیمت ها و تورم افســار گســیخته خبر دارند؟ خبر دارید قیمت بی ارزش ترین 
خودروی بازار ایران از هفتاد میلیون گذشته است؟ از سکه هفت میلیونی چطور؟  5۴62...۹0۱

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

خط قرمز: فرمانده انتظامی خراسان شــمالی با اشــاره به 
اینکه در طول سال گذشته 6هزار و ۱۹۳ مورد تصادف در 
سطح استان به وقوع پیوسته است، گفت: با بررسی های به 
عمل آمده، سرعت و سبقت غیرمجاز بیشترین عامل وقوع 

تصادفات در استان بوده است.
سردار علیرضا مظاهری در جلسه قرارگاه کاهش تصادفات 
استان، اظهار کرد: در طول سال گذشته ۱۵۸مورد تصادف 
فوتی در جاده های استان به وقوع پیوسته که خوشبختانه 
نسبت به سال ۹۷ به میزان ۱۱ درصد کاهش داشته است.

وی با اشــاره به اینکه در طول این مدت متأســفانه ۱۹6 
نفر در اثر این حوادث جان خود را از دست داده اند، افزود: 
میزان فوت شــدگان حوادث رانندگی در حوزه برون شهری 

نسبت به سال ۹۷ به میزان 6درصد کاهش داشته است.
این مقام ارشــد انتظامی در استان با بیان اینکه یک هزار و 
6۵۷ مورد تصــادف جرحی نیز در این مدت در جاده های 
اســتان به وقوع پیوســته اســت، تصریح کرد: در اثر این 
حوادث ۲هزار و ۵۹ نفر مجروح  توســط عوامل امدادی به 

مراکز درمانی منتقل شدند.

ســردار مظاهری ادامه داد: در حوزه درون شــهری نیز در 
طول ســال ۹۸ تعــداد ۲۹ مورد تصادف فوتــی به وقوع 
پیوسته که نسبت به سال ۹۷ به میزان ۲۲ درصد کاهش 

را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه در اثــر این حوادث ۳۴ نفر جان خود را 
از دست داده اند، تصریح کرد: این رقم نسبت به سال ۹۷، 

۸درصد کاهش داشته است.
فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی با تأکید بر اینکه در 
طول ایــن مدت ۲هزار و ۳۴6 مــورد تصادف جرحی نیز 
در حوزه درون شــهری در اســتان به وقوع پیوسته است، 
افزود: در اثر این تصادفــات نیز ۲هزار و ۹۲۳ نفر مجروح 
و توســط عوامل امدادی به مراکز درمانی در سطح استان 

منتقل شده اند.
این مقام ارشــد انتظامی در استان با اشــاره به اینکه در 
طول سال گذشته 6هزار و ۱۹۳ مورد تصادف هم در حوزه 
برون شــهری و هم در حوزه درون شهری در سطح استان 
به وقوع پیوســته است، گفت: با بررسی های به عمل آمده، 
ســرعت و سبقت غیرمجاز بیشترین عوامل وقوع تصادفات 

در استان بوده است.
فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی در پایان خاطرنشان 
کرد: در طول سال گذشته در حوزه برون شهری یک هزار و 
۲۰۳ دســتگاه خودرو و همچنین یک هزار و ۱۹۹ دستگاه 
موتورسیکلت متخلف نیز توقیف و با هماهنگی انجام شده 

به پارکینگ منتقل شده اند.

بیش از 6هزار تصادف در خراسان شمالی در سال گذشته

سرعت و سبقت غیر مجاز بیشترین علل وقوع حوادث رانندگی

ر رهشدا هشدا

نقد و نظرنقد و نظر

بجنورد- خبرنگارقــدس: مدیرکل راه 
و شهرســازی خراسان شــمالی به تسریع 
عملیــات احداث محور ارکان اشــاره کرد 
و گفت: با پیمانکار محور ارکان جلســات 
متعددی گذاشته شده و در آخرین جلسه 
مقرر شد دوراهی ارکان سریعاً آسفالت شود 

و مورد بهره برداری قرار گیرد .
سیدعبدالمجید نژادصفوی اظهار کرد: فرهنگ 
رانندگی در محورهای اســتان جدی گرفته 
نمی شــود، در حالی که بخش اصلی کاهش 
تصادفات جاده ای در محورهای استان، وابسته 

به نهادینه کردن فرهنگ رانندگی است.
وی بــه یکنواختی در محورهای اســتان 
اشــاره و تصریح کــرد: بایــد از ظرفیت 
امکانات موجود در استان و مشارکت همه 
دســتگاه های اجرایی برای رفع خستگی و 
اســکان توقف کاربران جاده ای در فواصل 

حداکثر ۲۵ کیلومتری، نســبت به احداث 
فضاهای مناسب از جمله درختکاری، ایجاد 
سکوی نماز و...، اسکان توقف برای مسافران 

را فراهم کنیم.
نژادصفوی اظهار کرد: زنده کردن محورها، 
مبلمــان جاده ای، روشــنایی در جاده ها و 
ورودی و خروجی شهرها می تواند در یاد و 
خاطره مسافر باقی بماند و باید به این مسائل 
بیشتر اشراف داشته باشیم و این مسائل را 

رعایت کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی:

فرهنگ رانندگی در جاده های استان جدی گرفته نمی شود

نوعدوستینوعدوستی

مجمع خیران ســالمت  مدیرعامل  قدس: 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: شهروندان 
نیکوکار خراســانی فعال در حوزه سالمت در 
مدت فروردین ماه امســال ۷۳میلیارد و 6۰۰ 
میلیون ریال برای مبارزه با کرونا و پیشگیری 

از این بیماری اهدا کرده اند. 
دکتر ســیدمرتضی احتشــام فر گزارش داد: 
بخش عمــده کمک های خیران خراســانی 
ســالمت به ارزش ۵۳ میلیارد ریال شــامل 
»دستگاه های تب سنج، ماسک بهداشتی، گان 
طبی، دستکش بهداشتی، مایع ضدعفونی و 
دستگاه های پالس اکسیمتر و وینتالتور« است.

وی ادامه داد: اقالم مصرفی امور بهداشتی و 
بسته های موادغذایی از دیگر انواع کمک های 
شــهروندان نیکــوکار این اســتان به حوزه 

سالمت هستند.
وی گفت: در این بخش بسته های موادغذایی 

بــه ارزش ۱۸ میلیارد ریال از ســوی خیران 
سالمت اهدا شد.

احتشام فر افزود: شهروندان نیکوکار خراسانی 
حوزه سالمت همچنین برای کمک به آموزش 
و اطالع رســانی در این بخش، کمک هایی به 
ارزش یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون ریال را در 

طول فروردین ماه گذشته ارائه کردند. 
وی گفت: همچنین در این مدت یک میلیارد و 
۴۰۰ میلیون ریال کمک نقدی از سوی مردم 

و خیران اهدا شد.

در خراسان رضوی

73/6 میلیارد ریال کمک برای مبارزه با کرونا اهدا شد

نجات  یک مرد از عمق چاه •
قدس: معاون عملیات آتش نشــانی شــهر مشــهد از تالش 
موفقیت آمیز و نفســگیر نجاتگران اعزامی از ایستگاه شماره ۷ 
آتش نشانی مشهد برای نجات مرد گرفتار در عمق یک چاه ۲۰ 
متری آب در منطقه گلمکان از توابع شهرستان چناران خبر داد.

آتشپاد محمدجواد سبحانی با بیان این مطلب گفت: بامداد دیروز 
در پی تماس تلفنی شــهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر گرفتار 
شدن مردی میانســال در عمق یک چاه در شهرستان چناران، 
ستاد فرماندهی آتش نشانی مشــهد بالفاصله گروه های نجات 

ایستگاه  ۷ را به محل حادثه در منطقه گلمکان اعزام کرد.
وی افزود : با حضور آتش نشــانان در محل مشخص شد مردی 
میانسال به دلیل نامعلومی در داخل یک چاه آب که حدود ۲۰ 
متر عمق داشت  سقوط کرده و دچار جراحت شده  که نجاتگران 
بالفاصله ضمن ایمن سازی محیط حادثه و با استفاده از تجهیزات 
ویژه و تخصصی موفق به نجــات و انتقال این فرد از عمق چاه 
به سطح زمین شــدند.  علت دقیق وقوع این حادثه  در دست 

بررسی است.



خبرخبر خبرخبر

 کمک نقدی رهبر انقالب •
به خانواده زندانیان فردیس پرداخت شد

کرج: مدیرعامل انجمن 
زندانیــان  از  حمایــت 
فردیــس،  شهرســتان 
گفت: به مناســبت ماه 
 ۲۰۰ رمضــان،  مبارک 
کمک  تومــان  میلیون 
نقدی دفتر مقام معظم 

رهبری به خانواده  زندانیان این شهرستان پرداخت شد.
غالمرضا نادری نژاد افزود: خانواده  زندانیان این شهرستان مبلغ 
بین ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هدیه 

رهبر معظم انقالب را دریافت کردند.
وی اظهار کرده: همچنین ۱۰۰ بسته معیشتی شامل روغن، 
برنــج، قند، ماکارونی، رب، خرما و مرغ هریک به ارزش ۴۰۰ 

هزار تومان بین خانواده زندانیان فردیس توزیع شد.

 ۹ شهرستان خوزستان •
تا پایان هفته تعطیل شد

اســتاندار  خوزستان: 
تعطیلی  از  خوزســتان 
و  بانک هــا  اداره هــا، 
اصناف غیرضــرور در ۹ 
شهرستان استان تا پایان 

هفته خبر داد.
شــریعتی  غالمرضــا 

در حاشــیه ســتاد ملی مقابله با بیماری کرونا که به صورت 
ویدئوکنفرانس با حضور مقام معظم رهبری و رئیس جمهور 
برگزار شد، اظهار کرد: به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و با 
تصمیم شــورای تأمین استان برای مدیریت بیماری کرونا تا 
پایان هفته )از ۲۲ تا ۲۶ اردیبهشت( اداره ها، بانک ها و اصناف 
غیرضرور در شهرســتان های اهــواز، کارون، باوی، حمیدیه، 
دزفول، مسجدســلیمان، شوشتر، هویزه و هندیجان تعطیل 

خواهند بود.

یک هزار و۱۰۰ بسته کمک مؤمنانه بین •
خانواده های نیازمند گناوه توزیع شد

ســپاه  فرمانده  گناوه: 
گناوه  انصارالحسین)ع( 
گفت: یــک هزار و ۱۰۰ 
دومین  در  غذایی  بسته 
مرحله رزمایش مواسات 
بین  مؤمنانه  کمــک  و 
نیازمنــد  خانوارهــای 

شهرستان توزیع شد.
یاســین اکبا اظهار کرد: بســته های غذایی پس از شناسایی 
خانواده هــای نیازمند در محالت شــهر و روســتاهای این 
شهرستان به همت پایگاه های بسیج انجام و در سالروز والدت 

باسعادت حضرت امام حسن مجتبی)ع( توزیع شد.
وی افزود: در ابتدای حلول ماه مبارک رمضان نیز بسته های 

معیشتی بین ۷۰۰ خانواده نیازمند توزیع شد.
اکبا گفت: سپاه این شهرستان از بدو شیوع بیماری کرونا در 
همه مأموریت های خدمت رسانی مشارکت و حضوری پررنگ 

داشته است.

 اهدای ۴۷ سری جهیزیه •
به نوعروسان ماکو
غربی:  آذربایجــان 
فرمانده سپاه ماکو گفت: 
به  ۴۷ ســری جهیزیه 
شهرستان  نوعروســان 

اهدا شد.
مهدی  سرهنگ ســید 
غفــاری بــا تأکیــد بر 

 اینکه ۴۷ ســری جهیزیه بــه همت قــرارگاه مردم یاری و 
محرومیت زدایی حمزه سیدالشــهدا تهیه شــد، افزود: این 
جهیزیه ها همزمان با میالد با سعادت امام حسن مجتبی)ع( 
توزیع شد. فرمانده سپاه ماکو خاطرنشان کرد: همزمان نیز در 
دومین مرحله کمک های غذایی و بهداشــتی، ۸۰۰ بسته در 
راستای کمک به اقشار آسیب پذیر از ویروس کرونا توزیع شد 

که ارزش کل بسته ها ۲۷۰ میلیون ریال است.  

 ۷۴ زندانی مالی •
از زندان های ایالم آزاد شدند

ایالم: سرپرست اداره کل زندان های ایالم گفت: سال گذشته 
۷۴ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد مالی این اســتان با کمک 

خیران آزاد شدند.
توفیق مهدی زاده اظهار کرد: مبلغ بدهی مالی زندانیان مذکور 
بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال بود که با همت مددکاران و تالش 
هیئت های صلح و ســازش، مبلغ ۷۰ میلیارد ریال تخفیف و 

رضایت شکات اخذ و زمینه آزادی آنان فراهم شد.
وی یادآور شــد: انتظار داریم امســال نیز همچون سال های 
گذشته، خیران، اصناف، بازاریان و مسئوالن استانی، ستاد دیه 
را حمایت کنند تا بتوانیم با مبالغ جمع آوری شده شاهد آزادی 

تعداد بیشتری از زندانیان در استان باشیم.

 شکایت محیط زیست •
به دلیل تخریب دیوار تاالب صالحیه

کرج: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره به 
تخریب دیوار تاالب صالحیه و خروج ۸۰ درصد آب از زهکش 
مجاور، گفت: در این خصوص شکایتی تقدیم دادستان شده 

است.
فردین حکیمی با تأکید بر اینکه دغدغه مســئوالن محیط 
زیست و همچنین مسئوالن محلی و شهرستانی موجب شد 
تا این موضوع که سبب خروج آب از تاالب صالحیه شده بود 
را به جد پیگیری کنیم، افزود: در این مورد اعالم جرم کرده و 
درخواست کردیم تا با دستور قضایی این کانال زهکش مسدود 
شود. وی با بیان اینکه دادستان شهرستان نظرآباد نیز دستور 
مســدود کردن کانال زهکش را صادر کرده است، گفت: در 
حال پیگیری اقدام های مربوط به مسدود کردن این نقطه از 

کانال زهکش هستیم.

 آغاز شمارش معکوس •
برای برچیده شدن پل ۴۰ ساله حافظ

تهران: رئیس کمیسیون 
عمــران و حمل ونقــل 
با  تهران  شــهر  شورای 
حافظ  پل  اینکــه  بیان 
ایمنــی الزم را در برابر 
زلزلــه نــدارد، گفــت: 
برچیده شــدن این پل 

مشکلی در ترافیک ایجاد نمی کند.
محمد علیخانی اظهار کرد: طــی دو مرحله و آخرین بار در 
سال ۹۸ مطالعاتی توسط شهرداری درباره برچیده شدن این 
پل صورت گرفت که در نهایت شــورای ترافیک تهران هم با 

این موضوع موافقت کرد.
وی افزود: تکنولوژی این پل قدیمی است و با آیین نامه های 
جدید مربوط به زلزله تناســبی ندارد و اگر قرار باشد این 
پل همچنان پابرجا باشــد باید با هزینه زیاد ایمن ســازی 

شود.

بندرانزلی به عنوان شهر مرزی تعیین شد•
گیالن: فرماندار بندرانزلی 
گفــت: بــا پیگیری های 
انجام شــده، همه نقاط 
شــهری  و  روســتایی 
بندرانزلی،  شهرســتان 
از ســوی وزارت کشــور 
بــه عنوان نقــاط مرزی 

محسوب و مصوب شد.
 اســماعیل حیدری آزاد با اعالم این خبر در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: بندرانزلی از دیرباز به عنوان دروازه اروپا محســوب 
شده و از جایگاه ویژه راهبردی در منطقه برخوردار بوده و تمامی 
نقاط شهری و روستایی این شهرستان در مرزهای آبی و دریایی 

قرار دارد.
وی افزود: با توجه به درخواســت های انجام شده در خصوص 
تلقی شدن شهر بندرانزلی به عنوان شهر مرزی، پیگیری های 
حضوری و مکاتبه های بسیاری از سوی فرمانداری با استانداری 

و وزارت کشور صورت گرفت.

بازگشایی مرز مهران در آینده نزدیک•
سیاســی  معاون  ایالم: 
استاندار ایالم در کمیته 
امنیتی مقابله با بیماری 
کرونا از بازگشــایی مرز 
نزدیک  آینده  مهران در 

خبر داد.
دکتر محمد نوذری اظهار 
کرد: با توافق های صورت گرفته بین مســئوالن ایران و عراق 
مقرر شد مرز زرباطیه عراق که در سمت مرز مهران قرار دارد 

دو روز در هفته برای صادرات کاال باز شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مرز مهران و صادرات ۲ میلیارد 
دالری از این مرز، اضافه کرد: باید برنامه ریزی های الزم برای 
رعایت پروتکل های بهداشــتی باتوجه به تردد بیش از ۲ تا ۳ 
هــزار کامیون در روز از این مرز و دیگر نقاط اســتان صورت 

گیرد.

اعالم جرم علیه مالک حمام تاریخی •
»میرزا نقی« تبریز

شــرقی:  آذربایجان 
مدیرکل میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 
اعالم  از  آذربایجان شرقی 
جرم علیــه مالک حمام 
تاریخــی »میــرزا نقی« 
تبریــز در پــی تخریب 

بخشی از دیوار و گنبد آن خبر داد.
احمد حمزه زاده در بازدید از حمــام »میرزا نقی« تبریز 
گفت: پس از اطالع تخریب بخشــی از این اثر با استفاده 
ماشین آالت سنگین، با حضور عوامل یگان حفاظت اداره 
کل، مالک احضار و پس از صورتجلسه و تذکر به نامبرده 
و اســتقرار عوامل یگان حفاظت، عملیات مذکور متوقف 

شد.
وی گفت: با توقف عملیات و پیگیری قضایی تالش خواهیم 
کرد تا قســمت های تخریب شده، توسط مالک مرمت و احیا 

شود.

۴۰ هزار ملوان در تنگنای معیشتی قرار دارند

لنگراندازی کرونا در سواحل جنوب
بوشهر: با گسترده شدن شیوع ویروس کرونا 
در ایران همزمان با تعدادی از کشورهای دیگر،  
کشــورمان در حوزه حمل ونقل وارد شــرایط 
شبه قرنطینه شده به طوری که بیشتر مرزهای 
زمینی و هوایی روی ایرانی ها بسته  شده است 
و در بخــش دریایی هم اکثر بنادر همســایه 
برای عبور و مرور کشتی ها و شناورهای ایرانی 

محدودیت هایی ایجاد کرده اند.
ازآنجایی  که ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق 
دریا و بنادر انجام می شود، قرنطینه شدن ایران 
نگرانی هایــی ازجمله کاهش ســطح تجارت 
کشورمان از طریق دریا را به وجود آورده  است.

از ســوی دیگر به دلیل تحریم ها بســیاری از 
خطوط شرکت های کشــتیرانی امکان اعزام 
مستقیم کشتی هایشان به بنادر ایران را ندارند 
و محموله های متعلق به کشورمان را در بنادر 
کشورهای همسایه تخلیه می کنند و این بارها 
به طور غیرمستقیم با کشتی های تجاری دیگر 
یا شــناورهای کوچک  و سنتی وارد بنادرمان 

می شود.
بنابراین با بروز شــرایط اخیر، شاهد افزایش 
بیکاری بین لنج داران و خدمه این گونه شناورها 
همزمان با کاهش واردات و صادرات کاالها از 

طریق بنادر کوچک هستیم.

بنادر تعطیل هستندس
صالح، ناخدای یکی از همین لنج هایی که حاال 
در بوشهر لنگر انداخته و جاشوهای وی مدتی 
است کارشــان خوردن و خوابیدن شده است 
به ما می گوید: متأســفانه امارات از پذیرفتن 

شناورهای ایرانی خودداری می کند.
وی که از اســفند سال گذشته نتوانسته باری 
را بــه مقصد امارات و یا برعکس جابه جا کند، 
می گوید: روی هر لنج حداقل تعداد پنج یا ۶ 
ملوان کار می کنند و بیشتر این ملوان ها زن و 
بچه  دارند، اما نزدیک به ۴۰ روز است که لنج ها 
نتوانستند لنگر را باال کشیده و راهی دریا شوند.

وی بابیان اینکه به دلیل تعطیلی کار نمی توانیم 
این ملوان ها را اخراج و یا تسویه حساب کنیم، 
بیان می کند: مجبوریم هر جور شــده حقوق 
آن ها را پرداخت کنیم کــه این موضوع واقعاً 

امکان پذیر نیست.
وی بابیان اینکه لنج ها نه تنها برای افرادی که 
روی آن ها کار می کنند، نان آور است، بلکه برای 

بسیاری از کسبه و یا صاحبان 
وانت بارها و حتی کارگرهای 
اما  می رسانده،  نان  معمولی 
حاال بــه دلیل تعطیلی بندر 

همه بیکار شدند.

کرونا بهانه استس
ابوحمــزه یکــی دیگــر از 
ابراز  بوشــهری  ناخدایــان 
بیماری  شــیوع  با  می کند: 
کرونا قرار شــد شــناورها با 
رعایت قوانین بهداشتی اجازه 
ســفر به امارات را پیدا کنند 
و بنا بــر مقررات حتی اجازه 
پیاده شدن از شــناور را در 

خاک امارات تا اتمــام ۱۴ روز زمان قرنطینه 
نداشتند، اما با وجود این قوانین سخت گیرانه 
بازهم اجازه ورود شــناورهای ایرانی به بنادر 
امارات داده نمی شود و این در حالی است که 
می شنویم شناورهای کشورهای سومالی و یا 

هند و پاکستان وارد امارت می شوند.
وی بابیان اینکه به نظر می رســد کرونا فقط 
بهانــه ای برای جلوگیری از ورود شــناورهای 
ایرانی اســت، می افزاید: مسئوالن جمهوری 
اســالمی باید در این راستا تکلیف را یکسره 
کنند که اگر شناورهای سایر کشورها به امارات 
تردد دارند، پس چرا به شــناورهای ما اجازه 

پهلوگیری در بنــادر امارات 
داده نمی شود؟

وی خاطرنشــان می کنــد: 
حتی برخــی از همکاران ما 
با اجازه کشور امارات نسبت 
به بارگیری کاال اقدام کرده و 
راهی سفر شدند، اما پس از 
ورود به امارات اجازه تخلیه 
بار به آن ها داده نشد و مجبور 

به بازگشت کاال شدند.
وی بابیــان اینکــه تاکنون 
محصوالت و ســفارش های 
بسیاری ازجمله میوه و تره بار 
دلیل ســخت گیری های  به 
بی مورد امارات از بین رفته اند، 
بیان می کند: متأســفانه در حال حاضر خیل 
عظیمی از ملوانان بوشهری بیکار و در تأمین 

هزینه های زندگی ناتوان شدند.

تهدید معاش 40 هزار ملوان س
رئیس اتحادیه لنج داران و حمل ونقل دریایی 
استان بوشهر در این زمینه گفت: شناورهای 
باری سنتی امید داشتند که شب عید بهترین 
زمان کار به شــمار می رود، اما بعد از یک ماه 
تا ۴۰ روز دســت خالی اسکله های امارات را به 

مقصد ایران ترک کردند.
سید علی موسوی گمارانی افزود: این وضعیت 

موجب بروز مشــکالتی برای این شــناورها و 
سرنشینان آن ها شــده طوری که شناورهای 
باری سنتی این استان باوجود بارگیری و سفر 
به امارات، متأسفانه پس از ۲۰ روز تا یک ماه 
سرگردانی در لنگرگاه های کشور امارات، اجازه 
ورود دریافت نکردند و متحمل خســارت های 

سنگینی شدند.
 وی بیان کرد: لنج های ســنتی به دلیل نوع 
ساختارشان اگر زیاد یک جا بمانند، پنبه ای که 
در بین تخته ها استفاده  شده دچار گندیدگی 

شده و گرفتار ضرر و زیان می شوند.
گمارانــی بابیان اینکه ۹۰ درصد شــغل های 
استان بوشهر وابسته به دریا است، اضافه کرد: 
در این استان بیش از 5 هزار فروند شناور باری 
که به صورت میانگین در هرکدام ۶ تا هشــت 
نفر ملوان فعال است، به تعبیری ۴۰ هزار نفر 
به صورت مســتقیم از دریانوردی امرارمعاش 

می کنند.
وی بابیان اینکه در طول ۴۰ ســال گذشته 
حتی بنــدر جایگزینی برای بنــدر امارات 
متحده عربی که ۹۸ درصد تردد و دادوستد 
فعاالن این بخش با این بندر اســت در نظر 
گرفته نشده، افزود: استان بوشهر البته به جز 
امارات متحده عربی با کشــورهای کویت و 
قطر نیاز داد و سد دارد، اما این کشورها نیز 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا مرزهای خود 

را بسته اند.

در حال حاضرخیل 
عظیمی از ملوانان 

بوشهری به دلیل 
عدم پذیرش بنادر 
امارات؛ بیکار و در 

تأمین هزینه های 
زندگی ناتوان 

شدند
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ایالم: ساخت خط آهن برای استانی همچون ایالم که به عنوان 
یکی از گذرگاه های اصلی زائران برای حضور در مراسم اربعین 
محسوب شده و از ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک برخوردار است، 
بدون شــک نویدی جز توسعه نخواهد داشت، اما واقعیت این 
است با وجود گذشته ۹ سال از وعده های داده شده، هنوز این 

استان در انتظار زمین خوردن کلنگ این آرزو مانده است!
هشتم آذر ســال ۱۳۹۰ مجتبی اعالیی، استاندار وقت دولت 
چهارم در جمع خبرنگاران برگه ای را نشان داد و با شوق و ذوق 
فراوان و با حرارتی وصف نشــدنی اعالم کرد: »در حال آوردن 
قطار به ایالم هستیم، بنابراین فردا اگر قطار آمد نگویید سر و 

صدای قطار اجازه نمی دهد تا بخوابیم!«
اکنون از آن زمان بیش از ۹ سال می گذرد و حاال نرسیدن قطار 
به ایســتگاه ایالم خواب را از چشمان مردم ربوده و همه را در 

این سال ها چشم انتظار گذاشته است.
اگرچه راه آهن غرب تا استان کرمانشاه رسیده و آخرین وعده 
دولت کلنگ زنی پروژه راه آهن استان از سمت اسالم آبادغرب 
توسط رئیس جمهور در سفر به استان ایالم بود، اما این سفر 
هم نتیجه ای نداشت و باید منتظر بود که سرانجام این پروژه 

کلنگ زنی می شود یا خیر؟
تاکنون دو رئیس جمهور و چهار استاندار و ۶ نماینده مجلس 
وعــده راه آهن ایالم را داده اند، ولی هنوز مردم ایالم در آرزوی 

شنیدن صدای سوت قطار مانده اند.

در حال حاضر وعده مسئوالن منوط به سفر رئیس جمهور به 
استان و کلنگ زنی این پروژه معطوف شده در حالی که سفر 

رئیس جمهور به این استان برای سومین بار لغو شده است.

مقدمات آماده استس
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان ایالم با بیان اینکه تمامی 
مقدمات، مطالعات، زمان بندی، بودجه و... پروژه راه آهن ایالم 
آماده شده اســت، اظهار می کند: به طور حتم در سفر آینده 

رئیس جمهور به استان این پروژه نیز کلنگ زنی می شود.
علی اصغر کاظمی می افزاید: فاز نخست این طرح به طول ۱۷ 

کیلومتر از سمت اسالم آباد تا ایالم طراحی شده است.
وی با اشــاره به اینکه هزینه ســاخت راه آهن به خصوص در 
استان کوهستانی ایالم بسیار هزینه بر است، بیان می کند: برای 
آغــاز به کار این پروژه یک هــزار و 5۰۰ میلیارد ریال اعتبار 

نیاز است.
وی ادامه می دهد: قرار شده است در نشست با رئیس جمهور 
و جمعی از مدیران کالن، وزرای مربوطه و ســازمان برنامه و 

بودجه، اعتبار مشخصی برای این پروژه ارائه شود.
کاظمی با اشــاره بــه اینکه کل عملیات ریل گذاری مســیر 
اســالم آبادغرب به ایالم ۷۳ کیلومتر است، یادآور می شود: در 
تالش هســتیم در فاز بعدی، ایالم به راه آهن اندیمشــک در 

سمت جنوب نیز متصل شود.

روزشمار وعده ها س
محمود عباس زاده مشکینی، استاندار وقت ایالم ۲۱ دی سال 
۹۱ نوید آن را داد که تا پایان ســال جاری کلنگ فاز نخست 
اتصال خط آهن ایالم به شبکه سراسری راه آهن به زمین زده 
می شــود.محمدرضا مروارید، استاندار دیگر ایالم هم در زمان 
تصدی خود در ســال ۱۳۹5 از پیگیری رئیس جمهور برای 

اتصال ایالم به راه آهن کشور خبر داد.
با آمدن قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار جدید، پروژه راه آهن 

ایالم حتی قرار شد به عراق متصل شود.
آبان ماه ۹۶ سلیمانی دشتکی در گفت وگو با رسانه ها از بستن 
قرارداد پروژه راه آهن ایالم توسط قرارگاه خاتم سخن گفت و 
اظهار کرد: با رایزنی انجام شــده با وزیر مسکن و شهرسازی و 

موافقت وزیر، پروژه راه آهن ایالم آغاز می شود.
اگر چه در بهمن ۹۸ نیز از مشــخص شــدن پیمانکار قطعه 
نخســت راه آهن ایالم خبر داده شد، اما واقعیت این است که 

این پروژه درواقع منتظر همان مراسم کلنگ زنی است!

۹ سال انتظار پایان می یابد؟

خط آهن ایالم در انتظار کلنگ زنی 

زگارشزگارش
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محمدرضا علی زاده

   

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 د ا ن گ   م ن ج م د ش م ا ل ی
 2 ا ب ه ا م   ک و ل ی   خ و ش ا
 3 ن ت   ش ی ب   خ ی ا ر   ت ک ی
 4 ل ی گ   و ع د ه   ن ش ا   ر س
 5 پ ن ی ر   د ن   س   ت ی ه   ه

 
 6     ل خ م   ب ر ن د   ل ا ر

 7 ا ت ک   ن ش ا ت   ر ک   ش و ک
 8 ب ا   د و ب ل   خ ف ت ه   ب ر
 9 ن ر س   ط ی   ح ا ش ا   ذ ل ه
 ا گ ر   ه م د م   ن س ر    
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 11 د   ک و د   ز   و ل   گ ا م ا
 12 ر ن   ح و ت   م ش ف ق   ت ی ن
 13 ب ج ا   ش ی ر ی   ت ل ف   س ت
 14 ی و ی و   و ا ن ت   ب ا ر و ر
 15 ل ا ش ا م پ ی و ن ه   م د ر ن
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۱. نقاش ، نویسنده ، منتقد فیلم و طراح هنرمند 
معاصر کشورمان که در۱۴سالگی نقاشی هایش 
همگان  عزیز  می شد-  چاپ  درسی   درکتب 
بسندگی  جاهلیت-  در  بتی  اجاره-   .۲ 
آرا  پراکندگی   – از چشم  نهان  مجنون-   .۳ 
۴. رفیق شفیق- قرض بانکی- درد و رنج- یقه 
آهاری 5. بله ایتالیایی- نظریه و مشی سیاسی- 
اعتراف کردن ۶. پارسایی- نثارکردن- ساز بادی 
چوبی بدون زبانه که قدمت آن را5۰ هزار سال 
پیش بینی می کنند ۷. ایالتی در پاکستان به 
ضمیر   - پیر  استعمار  مرکزیت »الهور«- 
بی حضور ۸. کتاب مقدس بودائیان- طناب- 
بلیغ- شرم و آزرم ۹. راه کوتاه- تماشاکردن- از 
ادات  از  آشپزخانه ۱۰. ضدحمله-  لوازم برقی 
سابق  ژاپنی  دبیرکل  حرام ۱۱.  سود  شرط- 
آژانس بین المللی انرژی اتمی- شکافته شدن- 
به  اشاره  بخیه-  برف ها-  غول   .۱۲ در  لنگه 
نزدیک- جمله قرآنی ۱۳. متانت و سنگینی- 

در  پارچه کهنه- صبحگاه ۱۴. کشوری  تکه 
کردن-  آشکار  مقاومت-  محور  مقدم  خط 
خریدن ۱5. پهلوان- نخستین فضانوردی که 

برماه پای نهاد

قرار  اصلی  عدد  کنار  که  کوچکی  عدد   .۱
بگیرد- پهلوان ، صوفی و شاعر ایرانی که سمبل 
آفریقایی  کشور  پایتخت  است ۲.  جوانمردی 
اشیاء  چیدمان  نحوه   .۳ پذیرنده  »کامرون«- 
تزئینی منزل- راه آهن جمهوری اسالمی ایران- 
خاتمه ۴. چروک پیشانی- درخواست چیزی از 
درگاه خداوند- اسباب زندگانی- استخوانی در 
پا 5. اسکیموی مشهور قطب شمال که رابرت 
زندگی اش  درباره  در۱۹۲۲مستندی  فالهرتی 
مثنوی ساز  فراوری شده-  غله   ساخت- 
یار  و رها ۷.  آزاد   ۶. سروش- کیف دستی- 
زنجیر- جامه یا هرچیز ویژه آقایان- بسنده کردن 
پرنده-  غذای  بیهوده-  سخنان  سوزان-   .۸

حیوان بیمار ۹. آوردن- حالل مشکالت- رایحه ۱۰. مخترع 
تلفن- پولک ماهی- نگهبان معنی می دهد ۱۱. لنگه در - باج و 
خراج- توبه کردن ۱۲. »موکت« سربریده- کمان- برگه- حاکم 
۱۳. مژده دادن- شمردن- دعوی کردن ۱۴. تهمت زدن- کشور 
چکمه ای شکل و از کانون های شیوع کرونا در اروپا ۱5. راکب 
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