
ایجاد شغل برای 20 بانوی سرپرست خانوار ارتقای دو بخش خراسان رضوی به شهرستان
گفت وگوی قدس بایک  بانوی کارآفرین یک نماینده مجلس خبر داد

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای 
اســامی گفت : با موافقــت هیئت دولت، بخش 
زبرخان نیشــابور و ششتمد سبزوار به شهرستان 

ارتقا یافتند. 
حمیــد گرمابی گفت: در جلســه هیئت دولت با 
ارتقای سه بخش به شهرستان موافقت شده که آن 
سه بخش زبرخان نیشابور، ششتمد سبزوار و یک 

بخش نیز از جنوب...

او یکی از زنان شــهرمان اســت که از سختی ها 
نهراسید و با همت و تاش خویش و توکل بر خدا، 

امروز یکی از بانوان کارآفرین برتر است.
 »بتــول مهدی پــور« در ســال ۱۳۵۲ در بایگ 

تربت حیدریه متولد شده است. 
او چندین بار به عنوان بانــوی کارآفرین برتر در 
صنف تولید لباس انتخاب شده است. وی می گوید: 

در کنار همسرم زندگی ... .......صفحه ۲ .......صفحه ۳

تسریع در بازگشایی تدریجی حرم مطهر رضوی
قائم مقام شرکت آب منطقه ای 

خراسان رضوی:

۱۱ سد استان 
سرریز شد

....... صفحه ۳

....... همین صفحه

.......صفحه ۲ 

پیگیری قدس از 
وعده های بر زمین مانده 
مسئوالن در یک روستا

 »ژرف« 
 بی دفاع 

در برابر سیل
سه ســال پیش بود که بارندگی شدید تابستانی مردم 
شهرســتان کات به ویژه چند روستا را غافلگیر کرد و 
ضمن خســارت شدید به مزارع کشــاورزی و باغی این 
شهرستان در یکی دو روستا تخریب زیادی به وجود آورد. 
شدت این ســیل به حدی زیاد بود که حتی قسمتی از 
روستای ژرف در شهرستان کات را با خود برد و موجب 

مرگ چند نفر از هموطنان ساکن در این روستا شد.
تصاویر به جای مانده از آن سیل سهمگین نشان دهنده 
عمق فاجعــه ای بود که در روســتای ژرف اتفاق افتاد؛ 
تخریب چندین واحد مســکونی و در هم پیچیده شدن 
خودروهای در مسیر بیانگر حادثه ای سخت برای مردم 

روستای ژرف بود...

جمعی از استادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نامه ای به وزیر بهداشت خواستار شدند

افزایش 6هزار تومانی در یک هفته

 تعرفه تعویض پالک 
244 هزار تومان!

۱۱  ســد در استان خراسان رضوی بر اثر بارش های خوب سال زراعی 
جاری تاکنون ســرریز شده اســت.  قائم مقام شرکت آب منطقه ای 

خراسان رضوی در این خصوص ...

در حالی که شــهروندان گایه منــد از افزایش ۵0درصدی تعرفه 
تعویض پاک در سال جاری منتظر ورود دستگاه های نظارتی به 
این موضوع هســتند در روزهای گذشته اما هزینه تعویض پاک 

6هزار تومان دیگر گران شد.
.......صفحه ۲

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

در جلسه شورای برنامه ریزی کنگره ملی 
۱8 هزار شهید استان عنوان شد

نهادهای غیردولتی برای برگزاری •
بهتر کنگره شهدا کمک کنند

قدس: استاندار خراســان رضوی گفت: شهدا متعلق 
به همه هســتند و غیر از دستگاه های دولتی، نهادهای 
غیردولتی هــم برای برگزاری بهتر کنگره کمک کنند. 
رزم حسینی در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی 
کنگره ملی ۱8 هزار شــهید استان و نخستین جلسه 
ســتاد گرامیداشت چهلمین ســالگرد دفاع مقدس با 
تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسامی مدیون شهدای 
عزیزی است که جان خود را در راه اسام و انقاب فدا 
کردند، اظهار کرد: ما عاوه بر اینکه به اعتای فرهنگ 
ایثار و شــهادت نیازمندیم، باید در راستای تحقق این 
مهم نیز تاش کنیم. وی افزود: از زمانی که کنگره آغاز 
می شــود در قالب فیلم های کوتاه و مناسب، برگزاری 
کنگره در رســانه ملی و استانی تبلیغ شود و از طرفی 
با کمک صدا و سیما فضای استان به سمت این کنگره 
برود. در ادامه این جلسه ســردار نظری فرمانده سپاه 
امــام رضا)ع( در ارتباط بــا کمیته های تولیدی کنگره 
مذکور که نیاز به زمان دارند، باید تدبیر شــود تا در دو 
بخش مربوط به تولید و پخش، زمان را بتوانیم به نحو 

احسن مدیریت کنیم.

استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد
 پیروی عملی از سیره رضوی •

با کمک مؤمنانه 
وحید اکرمی: استاد حوزه و دانشگاه گفت: وقتی 
در ماه مبارک رمضان سه وعده غذا تبدیل به دو 
وعده می شود شاید معنایش این باشد که بندگان باید یک 
وعده غذایی را از چرخه مصرف شخصی خارج کرده و به 
دیگران اهدا کنند.حجت االسام والمسلمین محمد رضایی 
 تهرانــی در گفت وگو با خبرنگار قــدس آناین بیان کرد: 
امام رضا)ع( سخنی به این مضمون فرموده اند که حکمت 
وجــوب روزه از زوایای گوناگون قابل بررســی اســت، به 
عبارت دیگر برکات فراوان اجتماعی، اخاقی و تربیتی در 
روزه داری نهفته است. وی افزود: این امام همام در خصوص 
یکــی از حکمت های روزه داری به آیه ای از قرآن کریم که 
می گوید »روزه بر شما واجب شد... تا به درجه تقوا برسید« 
اشاره کرده و می فرمایند: خداوند روزه را واجب کرد تا انسان 
غنی و متمکن درد گرســنگی را بکشند. وی اذعان کرد: 
وقتی انسان درد گرسنگی را بچشد برای کمک به دیگران 
جدی تر و عاطفی تر وارد صحنه می شود. تا پیش از آن و 
زمانی که کمکی از او خواسته می شد درد نیازمند برایش 
ملموس نبود، اما با روزه به راحتی می تواند متوجه شود که 
نیازمند چه حالتی دارد. وی این موضوع را تجلی حرکتی 
خواند که پیامبر گرامی اسام)ص( در اهمیت روزه گرفتن 
در ماه رجب آن را بیان داشته و اضافه کرد: وقتی ایشان در 
ماه رجب از ویژگی روزه در این ماه صحبت کردند برخی از 
صحابه گفتند ما توان گرفتن روزه مستحبی نداریم. حضرت 
فرمودند: هر کس در این ماه هر روز صدقه دهد به نیت ثواب 
روزه مستحبی، روزه ماه رجب در اعمالش نوشته می شود. 
از این حدیث می توان این گونه برداشــت کرد که یکی از 
ویژگی های روزه گرفتن کمک به مستمندان و نیازمندان 
است.این استاد حوزه مدعی شد: در نگاهی جامع تر متوجه 
می شویم دین می خواهد انسان ها به سمتی هدایت شوند 
که گرفتن دست نیازمندان را بتواند برای تمامی انسان ها 
برنامه ریزی و پیاده کند. در فرازهای دعای معروف »اَللُّهَمّ 
ُروَر« که در مفاتیح در بیان اعمال  اَْدِخْل َعلی اَْهِل الُْقُبورِ الُسّ
بعــد از نمازها در ماه رمضان آمده اســت، می خوانیم که 
خدایا همه فقرا را غنی کن. تمام گرســنگان را سیر کن. 
تمام اســرا را از بند و گرفتاری نجات ده. تمام مریض ها را 
شــفا بده. وی ادامه داد: در ایــن دعا صحبت از خانواده و 
آشنایان خود یا محله و شهر خود یا کشور و حتی هم فکر و 
هم آیین و... مطرح نیست. حجت االسام والمسلمین رضایی 
تهرانی متذکر شد: در سال های پیش برخی از افطاری ها 
خلوص آنچنانی نداشــته و در آن مسائلی از قبیل چشم 
و همچشمی، ظاهرســازی، رقابت های دنیایی و اسراف و 
دورریزهای زیاد و... دخیل بود این موارد امسال به صورت 
گسترده ای حذف شده و خلوص نیت در آن بسیار بیشتر از 
گذشته است. وی اضافه کرد: همچنین کمک ها به صورت 
آبرومندانه و محترمانه با ترکیبی از اجناس مختلف مانند 
برنج، ماکارونی، رب، روغن و... تحویل افراد می شود. بسیاری 
از خانواده ها از قبل نیازمند نبوده اند و با کرونا شغل و کسب 

و کار خود را از دست داده اند. 
وی ابراز کرد: این گونه افطاری دادن ها در واقع تبعیت عملی 

از دستورات ائمه اطهار به ویژه پیروی از سیره رضوی است. 

خبرخبرگفت و گوگفت و گو

قدس: جمعی از استادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نامه ای خطاب به 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خواستار تسریع در روند بازگشایی 
حرم مطهر رضوی و فضاهای اطراف آن شدند که متن این بیانیه به شرح 
زیر اســت: بدینوسیله جمعی از اساتید دانشــگاه علوم پزشکی مشهد و 
تشکل های انقابی تخصصی پزشکی متشکل از متخصصین حوزه سامت 
که قباً در ابتدای اسفند 98 همزمان با شروع همه گیری کووید۱9 با درک 
شرایط کشور و به دالیل متعدد، در نامه ها و جلسات متعدد متقاضی ایجاد 
محدودیت های جدی برای پیشگیری از اشاعه ویروس منحوس کرونا در 
شهر مشهد و استان خراسان رضوی من جمله تعطیلی مراسم و تجمعات 
مذهبــی، اقامه نماز جمعه و جماعت در مســاجد و تعطیلی موقت حرم 
مطهر شده و آن را اقدامی کاماً بجا و در راستای دفاع از تصمیم مسئوالن 
بهداشتی کشور و استان اعام نموده بودیم، اینک با گذشت بیش از یک 
ماه از عادی ســازی بسیاری از شرایط کشور در بخش های مختلف اعم از 
حمل ونقل عمومی، بازار، ادارات، کارخانجات، اصناف، و گذر از پیک های 
محتمل برای بیماری که به لطف خدا با هیچ کدام به صورت جدی مواجه 
نشدیم، ناظر به شواهد علمی و اپیدمیولوژیک موجود، اظهارات متخصصان 
امر و بسیاری از ابعاد بیماری که امروز دیگر همچون دو ماه پیش ناشناخته 
نیست. با توجه به مطالبات مردمی و نیاز گسترده جامعه در حوزه سامت 
روانی و معنوی به عنوان یک نیاز اساســی، با لحــاظ نمودن موارد ذیل 
در شــرایط حاضر خواستار تسریع در بازگشایی تدریجی حرم مطهر امام 
رضا)ع( همراه با تدابیر ویژه و مدیریت کنترل شده مرحله ای در حرم مطهر 

و فضاهای اطراف آن هستیم.
۱. احتمال بسیار پایین شیوع کرونا در زیارتگاه ها و اماکن متبرکه نسبت به 

حمل ونقل عمومی و فروشگاه ها مبتنی بر مطالعات 
2. گزارش های مربوط به کاهش آمار ابتا، شیوع و فوت شدگان

3. منتفی شدن اغلب شرایط موجود در زمان اعمال محدودیت ها بر زیارت 
حرم مطهر

4. برطرف شــدن بســیاری از ابهام های اپیدمیولوژیک و کنترل مجامع 
ذی ربط علمی و آماری بر بسیاری از جنبه های بیماری

5. فراهم شــدن تجهیزات و امکانات بهداشــتی به منظور پیشگیری و 
خصوصاً سابقه و تجربه خوب اقدام های کنترلی در مجموعه آستان قدس 
رضوی که در این برهه نیز می تواند به صورت گام به گام موازین بهداشتی 

را به درستی اجرا نماید.
امید اســت اینک که به لطف الهی مردم، جامعه پزشکی را به عنوان نماد 
ایثار و ازخودگذشــتگی پذیرفته اند و به آن ها و مسئولین سامت کشور 
اعتماد کرده اند، ما نیز با زمان شناسی علمی و مؤمنانه همچنان که نسبت 
به معیشت و اقتصاد جامعه بی تفاوت نبودیم، نسبت به فراهم آوردن شرایط 
بهره مندی زائران حضرت رضا )علیه السام( و تشرف مؤمنین و بهره مندی 
از برکات و موهبات حضرت در ایام ماه مبارک رمضان نیز بی تفاوت نباشیم 

و وظایف خود را در این زمینه مهم نیز بدرستی انجام دهیم.
دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی
 بسیج اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 انجمن اسامی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 انجمن اسامی پزشکان خراسان رضوی
 جمعی از اساتید دانشگاه و متخصصین رشته های پزشکی و دانشجویان 

علوم پزشکی خراسان رضوی

جمعی از استادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نامه ای به وزیر بهداشت خواستار شدند

تسریع در بازگشایی تدریجی حرم مطهر رضوی

سرورهادیان: در راســتای لبیک به ندای رهبر در 
رزمایش مواسات در کنار نیازمندان هستیم.

فرمانــده پایگاه بســیج شــهدای گمنام مســجد 
محمدرسول اهلل منطقه سرافرازان نیاوران با اعام این 
مطلب به خبرنگار ما گفت: در راستای لبیک به ندای 
مقام معظم رهبری در مورد رزمایش کمک مؤمنانه و 

همدلی در کنار نیازمندان در شرایط کنونی هستیم.
اکــرم مجیدی افزود: مقام معظــم رهبری فرمودند، 
خوب اســت که در ماه مبارک رمضان یک رزمایش 
گسترده برای مواســات، همدلی و کمک مؤمنانه به 
نیازمندان و فقرا در جامعه شکل بگیرد و برای اثبات 
ارادتمان به امــام زمان)عج( صحنه ها و جلوه هایی از 
جامعه مهدوی را که جامعه ای است همراه با قسط و 

عدل، عزت، علم و برادری به وجود آوریم.
وی خاطرنشان کرد: با یاری خداوند متعال جلسه ای با 
بانیان خیر و هیئت امنای مسجد پایگاه بسیج برادران 
گذاشتیم و در این جلسه یک تیم رصد انتخاب و مقرر 

شد ابتدا نیازمندان محل را شناسایی کنیم. 
فرمانــده پایگاه بســیج شــهدای گمنام مســجد 
محمدرسول اهلل با اشاره به این نکته که این تیم کارش 
را آغاز کرد و نیازمندان منطقه شناسایی شدند، بیان 
کرد: پس از شناســایی افراد نیازمند با یاری خدا در 
روز سوم ماه مبارک رمضان تعداد ۳۵ بسته معیشتی 

به مبلغ ۴00 الی۵00 هزار تومان که بستگی به تعداد 
خانوارها در هر خانواده بود، بین این عزیزان تقسیم شد.

وی درباره مرحله دوم این رزمایش گفت: این مرحله 
همزمان با روز تولد آقا امام حســن مجتبی)ع( کریم 
اهل بیت در مســجد برگزار شد و توانستیم ۷۵ سبد 

کاال را به خانواده های نیازمند تقدیم کنیم.
وی در خصوص اقام بسته های معیشتی گفت: این 
اقام شامل اقامی چون برنج، مرغ، تن ماهی، عدس، 
لوبیا، لپه، سویا، جو، نبات، شکر، نشاسته، قند، چای، 
رب، ماکارانی، تخم مرغ، پنیر، خرما، رشته آش، رشته 
فرنگی، روغن و اقام بهداشتی، صابون و ماسک است.

مجیدی اظهار کــرد: مرحله ســوم رزمایش نیز در 
شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان با پخت غذای 
گــرم خواهد بود که این غذاها را به خانواده ها تقدیم 
می کنیم. همچنین مرحله چهارم نیز در شــب عید 

سعید فطر خواهد بود. 
وی همچنین با اشــاره به این نکته که از ابتدای ماه 
مبــارک رمضان تا کنون به هر خانواده به تعداد افراد 
غذای گرم پخته و به آن ها تقدیم شده است، تصریح 
کرد: برای انجام همه این کارها الزم می دانم، از بانیان 
خیر منطقه سرافرازان و هیئت امنای مسجد و پایگاه 
بســیج برادران تشکر ویژه داشته باشــم که در این 

رزمایش ما را یاری کردند.

در راستای لبیک به ندای رهبری صورت گرفت

رزمایش مواسات خیران در سرافرازان

صفحه 1 خراسان  1399/02/23

/ع
۹۹
۰۰
۹۷
۲

جناب آقاى 
حاج محمد جواد حامد سردار

در﹎︫︢ـ️ ︎ـ︡ر ﹎︣ا﹝﹫︐︀ن را 
︋﹥ ︫﹞︀ و ︀︨︣ ︋︧︐﹍︀ن ︑︧﹙﹫️ 

 .﹜﹫︀﹝﹡ ﹩﹞ ︣ض︻
﹨﹫️ ا﹝﹠︀ء ا﹝︀﹝︤اده ﹫﹩(ع) ︋︀︾︪﹟

/ع
۹۹
۰۰
۹۵
۵

﹁﹢ل، ﹐﹋︙︣ی، ︨︀زه ︋︣﹡︡، ٣٣٠ ﹝︐︣، ۴ ︠﹢اب، 
︑︀ر ︱﹢ر ٩٩/٠٢/٢٧ ︨︀︻️ ١٠:٣٠ ا﹜﹩ ١١ ﹇﹫﹞️ 

︀︎﹥ ﹝︐︣ی ١۶ م ︋﹥ ︋︀﹐︑﹠︪﹫︎ ﹟︣︀د وا﹎︢ار ﹝﹫﹍︣دد

مزايده  آپارتمان - بلوار وكيل آباد - باهنر 1

09923958364

︫ـ︣داری ︑︀︊︀د در ﹡︷︣ دارد ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ﹝︖﹢ز ︫﹢رای ا︨ـ﹑﹝﹩ ︫︣ ﹡︧︊️ ︋﹥ وا﹎︢اری ︋﹥ ︮﹢رت 
 ️﹋︣ ︀﹥ ا︗︀ره و ︲﹞︀﹡️︫   ︎️﹝﹫﹇ ︀ ︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩︋   ︋﹅︣︵ از ﹏ذ ﹤ا︗︀ره ا﹝︀﹋﹟ ﹝︪︣و
﹢د  ︣ا︳ د︻﹢ت ﹝﹩︫  ـ︡ه در ︗︡ول ذ﹏ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡ ،﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ا﹁︣اد وا︗︫︡  در ﹝︤ا︡ه ﹇﹫︫︡ 
ـ︣داری ︑︀︊︀د ﹝︣ا︗︺﹥  ﹥ واـ︡ ا﹝﹑ک︫  ︗ـ️ در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝︤ا︡ه و ﹋︧ـ︉ ا︵﹑︻︀ت ﹐زم︋ 

.︡﹠︀﹝﹡
٩٩/٠٣/٠٣ ️︀︽﹛٩٩/٠٢/١۵ ︡ه از ︑︀را︨﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀در ️﹚﹞

﹫︪﹠︀د﹨︀ ︑︀︨︀︻️ ١۴ ﹝﹢رخ٩٩/٠٣/٠٣  ︎﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞
︣دار ︑︀︊︀د. ︀﹋︀ت ٩٩/٠٣/٠۶در ﹝﹏ د﹁︐︫︣   ︎﹩︀︪﹎︀ز ز﹝︀ن︋ 

︫ـ︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️ و در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︋︣﹡︡﹎︀ن اول ︑︀ ︨﹢م ﹝︤ا︡ه از 
﹢د. ﹢ا﹨︫︡  ︣داری ︲︊︳︠   ︫︹﹀﹡ ﹤  ︋︉﹫︑︣︑ ﹤ ︍︣ده آ﹡︀ن︋   ︨︡﹠︀﹝﹡ د ︻︡ول﹢ ︎﹫︪﹠︀دات︠ 

 ️︗ ︡﹠﹡︣م ﹝﹩ ︑﹢ا︐﹞ ︀ن﹫︲︀﹆︐﹞ . ︫︡︀ ︣داری ︑︀︊︀د ﹝﹩︋  ﹝﹢︑ ﹏﹏ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫ 
 .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟۵۴۵٣۶۵٢۵-٠۵١ ︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋︣︐︪﹫ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت︋ 

      ( آگهى مزايده) نوبت دوم

س
/۹
۹۰
۰۷
۳۰

ا﹢ب ︨﹫︡ا﹜︫ - ﹩﹠﹫︧︣دار︑︀︊︀د

ف
دي

ر

 مبلغ پايهتعدادنام محل
(ماهيانه)

 ضمانت
 شركت

در مزايده

قطعات زمين به شماره هاى 1-5-4-3-1
-23-22-21-17-12-11-10-8-7-6

 24-27-28 واقع در تيرپارك شهردارى
 جهت نصب كانكس و فروش مواد غذايى

و اغذيه

17 
قطعه

 هرمتر مربع
600/000ريال

9/300/000

 دو باب مغازه واقع در محوطه تير پارك2
25/500/0007/100/000 بابشهردارى

سه شنبه 23 اردیبهشت 1399

  18 رمضان 1441 
 12 می 2020  
  سال سی و سوم  
  شماره 9244 

  ویژه نامه 3623  
 + صفحه »میهن« 



پیگیری قدس از وعده های بر زمین مانده مسئوالن  در یک روستا  

»ژرف« بی دفاع در برابر سیل
هاشم رســائی فر: سه ســال پیش بود که 
بارندگی شدید تابستانی مردم شهرستان کالت 
به ویژه چند روســتا را غافلگیر کرد و ضمن 
خسارت شدید به مزارع کشاورزی و باغی این 
شهرستان در یکی دو روستا تخریب زیادی به 
وجود آورد. شدت این سیل به حدی زیاد بود 
که حتی قسمتی از روستای ژرف در شهرستان 
کالت را با خود برد و موجب مرگ چند نفر از 

هموطنان ساکن در این روستا شد.
تصاویر به جای مانده از آن ســیل سهمگین 
نشان دهنده عمق فاجعه ای بود که در روستای 
ژرف اتفــاق افتــاد؛ تخریب چندیــن واحد 
مســکونی و در هم پیچیده شدن خودروهای 
در مســیر بیانگر حادثه ای سخت برای مردم 

روستای ژرف بود.
پس از این حادثه بود که بعضی از مســئوالن 
مثل هر حادثه طبیعی به محل وقوع ســیل 
رفتند و قول هایی برای ســر و سامان دادن به 
اوضاع مناطق ســیل زده به ویژه در روستای 
ژرف دادنــد. قول هایی که بــرای برگرداندن 
شرایط به قبل از ســیل عملی شدنش از هر 
چیزی برای مردم سیل زده دارای اهمیت بود. 
ساخت مســکن برای آن دسته از مردمی که 
خانه هایشان در جریان سیل تخریب شده بود 
یکی از این مــوارد بود که این اتفاق برای 13 
خانوار افتاد و مسکن این خانواده ها هر چند دیر 

اما سرانجام به آن ها تحویل داده شد.
از دیگر مواردی که شاید حتی اهمیتش بیشتر 
از ساخت مسکن برای سیل زده ها بود اجرای 
طرح ســاخت دیواره ساحلی برای رودخانه ای 
اســت که طغیان آن در زمان ســیل گذشته 
موجب بروز خسارت های زیادی شد، اهمیت 
آن به این دلیل است که ساخت دیواره ساحلی 

ســبب حفاظت از خانه های 
مــردم روســتای ژرف پس 
از هر بارندگی می شــود و از 
مسکونی  واحدهای  تخریب 

جلوگیری می کند.
قول و قرارهــای زیادی نیز 
برای ساخت این دیواره داده 
شد اما آنچه پس از سه سال 
انجام شده است عمالً هیچ 
است و اتفاق خاصی نیفتاده 
است جز اینکه به گفته اهالی 
روستای ژرف چند روزی در 
محدوده رودخانه کار شــده 

و بعد به حال خود رها شــده و اقدام دیگری 
تاکنون صورت نگرفته است. 

با ایــن تفاســیر در جریان 
سیل اخیر که در شهرستان 
کالت واقع شد یک بار دیگر 
به دو سه واحد مسکونی در 
روســتای ژرف خسارت وارد 
اگر چنانچه دیواره  شده که 
روســتا  رودخانه  ســاحلی 
اجرایی می شد این خسارت ها 

دوباره به بار نمی آمد.

نبود دیوار ساحلی س
 مساوی با نابودی

 کل روستا
طوســی؛ عضو شورای روســتای ژرف با ابراز 
گالیه از رسیدگی نکردن به این مشکل توسط 

مسئوالن گفت: آقایان مسئول فقط زمانی که 
سیل آمد به اینجا آمدند و قول هایی هم دادند 
که یکی از آن ها ســاخت دیواره ساحلی برای 
رودخانه بود اما متأسفانه تاکنون که سه سال 
از سیل ویرانگر قبلی می گذرد هیچ کاری برای 
ساخت دیواره نشــده است که اگر این دیواره 
درســت می شد دوباره در جریان سیلی که به 
تازگی جاری شــد هیچ خسارتی به خانه های 

مردم وارد نمی شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چقدر تاکنون 
برای ساخت دیواره ساحلی رودخانه روستای 
ژرف کار شده اســت، اظهار کرد: هیچ کاری 
برای ســاخت دیواره تاکنون نشده است فقط 
یکی دو روزی همان اوایل فعالیت شد اما بعد 
تعطیل شد و همه رفتند و ما ماندیم با خطری 

که هر لحظه ممکن است مجدد بروز کند.
عضو شورای روستای ژرف بیان کرد: اگر فکری 
به حال ساخت دیواره ساحلی نشود مطمئن 
باشــید در آینده کل روســتا تخریب خواهد 
شــد کاری که می شــود با بودجه ای اندک از 
بودجه های عمرانی آن را ســر و سامان داد تا 

تبدیل به یک بحران نشود. 
دیــروز همچنیــن حجت االســالم پژمان فر؛ 
نماینــده مــردم مشــهد و کالت در مجلس 
شورای اسالمی در نطق پیش از دستور مجلس 
گالیه هایی در مورد بی توجهی به خسارت های 
سیل در شهرستان کالت عنوان کرد و گفت: 
چهار سال است که سیل های سهمگین برای 
مردم شهرستان کالت تجربه تلخی به یادگار 
گذاشته اســت و متأسفانه عدم انجام تکالیف 
دســتگاه های اجرایی، روز بــه روز مردم را به 
ماندگاری متزلزل و مجبور به حاشیه نشینی در 

شهرهای بزرگ کرده است.

 آغاز توزیع بسته های حمایتی•
 ویژه کارگران در مشهد

قدس: همزمان با ماه مبارک رمضان و والدت باسعادت کریم 
اهل بیت حضرت امام حســن مجتبی)ع(، با حضور مدیران 
استانی توزیع بسته های حمایتی ویژه کارگران آسیب دیده از 
ویروس کرونا در مراسمی در مشهد آغاز شد.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این مراسم گفت: 
بخش زیادی از بیکاری ها مشمول 10 رسته اعالم شده ستاد 
ملی کرونا نیستند که با ایجاد این مرکز می توان امیدوار بود به 

این اقشار، کمک های حمایتی قانونمند صورت گیرد. 
علی رســولیان تصریح کرد: از ابتدای شــیوع بیماری کرونا 
تاکنون افــزون بر ۵00 هزار بســته حمایتی در بخش های 
مختلف برای افرادی که به نوعی صدمه دیده بودند توزیع شده 
اســت. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
نیز گفت: پس از شیوع بیماری کرونا و در راستای حمایت از 
کارگرانی که دچار مشکل شده بودند اولین مرکز نیکوکاری 
کارگران در سطح کشور با همکاری اداره تعاون، کمیته امداد 
و تشکل های کاری در بخش صنوف تشکیل و ساماندهی این 
اقشار را عهده دار شد.محمد سنجری افزود: امیدواریم بر اساس 
پیش بینی ها تا پایان ماه مبارک رمضان حداقل به ۵0 درصد 
این افراد که نام نویســی کرده اند، یــک بار به هر خانواده این 

کمک را اهدا کنیم.

فرمانده مرزباني خراسان رضوی تأکید کرد
 رونق سنت پسندیده انفاق •

در جامعه اسالمي 
مرزباني  فرمانده  قدس: 
خراسان رضوی از توزیع 
معیشــتي  بســته هاي 
بین نیازمندان مشــهد 
و مرزنشــینان خبر داد.

جان نثار  ماشااهلل  سردار 
در تشریح این خبر گفت: 

در راســتاي فرمایشات مقام معظم رهبري مبني بر رزمایش 
مواســات و کمک مؤمنانه به نیازمندان، بسته هاي معیشتي 
توســط این فرماندهي تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.وي 
در ادامه افزود: به جهت کمک به نیازمندان به ویژه کارکنان 
معسر و نیازمند و همچنین شهروندان مشهدی و مرزنشینان 
نیازمند بسته هاي معیشتي با مشارکت همه کارکنان تهیه و 
بین نیازمندان توزیع شــد.گفتنی است، طرح کمک مؤمنانه 
و همدلی در تمامی یگان های مرزی اســتان خراسان رضوی 

انجام شده است.

در مجتمع فوالد خراسان محقق شد
 بهره برداری از دو پروژه سالمت  محور •

و یک واحد فنی-  تخصصی
نیشــابور - خبرنگار 
قدس: با حضور فرماندار 
نیشــابور ســه پروژه به 
میلیــارد   300 ارزش 
ریال از جمله آزمایشگاه 
واحــد گندله  ســازی با 
سرمایه گذاری 1/۵میلیون 

یورو افتتاح شد.
مدیر عامل فوالد خراسان در این مراسم اظهار کرد: کارخانه 
گندله سازی، نخستین حلقه از زنجیره فوالد خراسان است و 
کیفیت داده ها و خروجی این بخش، تأثیر مستقیمی بر کیفیت 

نهایی محصول و راندمان تولید شرکت خواهد گذاشت.
کسری غفوری با بیان اینکه تجهیز و راه اندازی این آزمایشگاه 
هزینه ای افزون بر 1.۵میلیون یورو برای ما دربرداشته است، 
افزود: اعمال نظارت کیفی و کنترل آزمایشگاهی بر مواد اولیه 
ورودی به این بخش امکان تضمین کیفیت محصوالت را در 
سرتاسر خط تولید فراهم می کند.یکی دیگر از پروژه هایی که 
به بهره برداری رسید »پارک کیفیت« بود که دکتر غفوری در 
خصوص اهمیت فضای سبز در فوالد خراسان گفت: در حال 
حاضر بهترین استانداردها را برای سرانه فضای سبز در فوالد 
خراسان داریم.فرماندار نیشابور نیز تسهیالت جدید کارگری- 
بهداشتی مجتمع شامل تأسیسات دوش و رختکن و امکانات 
بهداشتی را نیز افتتاح کرد و مورد بازدید قرار داد.پروژه زیست 
محیطی »پــارک کیفیت« در مجاورت محیط صنعتی، دیگر 
پروژه ای بود که با حضــور فرماندار و نیز رئیس اداره محیط 
زیست نیشابور به بهره برداری رسید.علیرضا قامتی؛ فرماندار 
شهرستان نیشابور با قدردانی از تالش های مدیران و کارکنان 
فوالد خراســان در راستای حفظ شــادابی و سالمت محیط 
گفت: جای خوشــبختی است که در شــرایط شیوع کرونا و 
رکود برخی فعالیت ها، امروز در فوالد خراسان، شاهد رونق و 
تالش برای ارتقای کیفیت محصوالت هستیم و آزمایشگاهی 
با 2۵0میلیارد ریال هزینه با این هدف به بهره برداری می رسد.

مشارکت بانوی نیکوکار در ساخت •
نمازخانه برای دانش آموزان فریمان

قدس: بانوی نیکوکار خانم فاطمه ســادات حسن رضایی در 
ساخت نمازخانه مدرسه استقالل شهرستان فریمان مشارکت 
می کند.به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ســاز 
خراسان رضوی این نمازخانه 800 میلیون ریال هزینه در بردارد 
که توســط این فرد نیک اندیش پرداخت خواهد شد. گفتنی 
اســت، با توجه به خواست َخیر محترم این نمازخانه پس از 
ساخت به نام حضرت فاطمه الزهرا)س( نام گذاری خواهد شد.

 اعالم ۲۵ محله مشهد •
برای برگزاری مراسم شب های قدر

رضا طلبــی: مدیرکل 
اســالمی  تبلیغــات 
خراســان رضوی گفت: 
مراســم شــب های قدر 
در 2۵ نقطه از ســطح 
رعایت  با  مشــهد  شهر 
فاصله گذاری اجتماعی و 

دستور عمل های بهداشتی برگزار خواهد شد. 
حجت االسالم هادی صاحبقرانی در گفت وگو با قدس آنالین 
اظهار کرد: برای برگزاری مراســم معنوی شــب های قدر در 

خراسان رضوی چند طرح پیش بینی شده است. 
وی تصریح کرد: با هماهنگی ســتاد مبارزه با کرونا استان و 
دستگاه های مختلف از جمله دانشگاه علوم پزشکی مشهد و 
نیروی انتظامی بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، مقرر شد 
در 2۵ نقطه از سطح شهر مشهد و در فضای باز مراسم معنوی 
شــب های قدر و احیا با رعایت دســتورعمل های بهداشتی و 

فاصله گذاری اجتماعی برگزار شود.
حجت االســالم صاحبقرانی ادامه داد: این مراســم از ساعت 
21.30 تا 30دقیقه بامداد است و افرادی که تمایل به حضور 
در این مراســم را داشته باشند باید با وسیله نقلیه شخصی، 
ماسک و دستکش و همراه داشتن کتاب ادعیه، زیرانداز و آب 
معدنی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی به طول 1.۵متر از هر 

فرد در مراسم شب های قدر شرکت کنند.
وی با بیان اینکه در صورت رعایت دستورعمل های بهداشتی از 
سوی مردم در شب 1۹ماه مبارک رمضان، برگزاری این مراسم 
در شــب های 21 و 23 ماه رمضان نیز تداوم خواهد داشــت، 
افزود: 2۵ نقطه سطح شهر مشهد به شرح بولوار بعثت حدفاصل 
تقاطع رضا تا مالصدرا، میدان جانباز روبه روی بانک صادرات، 
سه راه کاشانی و کوچه نور، پارکینگ پارک حجاب و پیاده رو 
مربوطه، خیابان مطهری شــمالی ۴۶، بولوار توس- توس83، 
میدان راه آهن، خواجه ربیع پارکینگ آرامســتان خواجه ربیع، 
بولوار شهید صدوقی کوچه جنب مسجد بالل، بولوار ابوریحان 
حدفاصل 20متری طالب و 30متری طالب، طبرسی شمالی 
۴۶ جنب ایستگاه مترو، مهرآباد مجتمع مهدیه، بولوار مصلی 
از تقاطع چمن تا بولوار 22بهمن، بولوار میامی- عباس آباد ۷، 
شهرک طرق جنب سالن ورزشی، انتهای خیابان فدائیان اسالم 
تا بولوار چمن، خیابان صاحب الزمان حدفاصل صاحب الزمان 1۶ 
تا 2۴، بولوار نامجو نامجو2، پیروزی ۴۵ حدفاصل هنرستان و 
هفت تیر، بولوار پیروزی خیابان دعبل خزاعی،  بولوار پیروزی 
اول پایداری فضای بیرونی مسجد موسی بن جعفر)ع(، خیابان 
دکتر حسابی فضای بیرونی مسجد امام محمدباقر)ع(، قاسم آباد 
خیابان استاد یوسفی مقابل دانشگاه آزاد، میدان مادر پارکینگ 
ســینما ســیمرغ و بولوار امامت حدفاصل چهارراه 38متری 
آزادشهر تا بولوار وکیل آباد هستند. مدیرکل سازمان تبلیغات 
اسالمی خراســان رضوی افزود: از طرفی بنا شد هیئت های 
مذهبی برنامه های مختلفی با محوریت شب های قدر به منظور 
پوشش در فضای مجازی تهیه و در شبکه های اجتماعی نشر 
دهند.وی ادامه داد: در طرح دیگری نیز پویش »هر خانه یک 
هیئت« و »هر خانه یک مســجد« نیز راه اندازی شــده است 
تــا مردم در منزل و در کنار اعضای خانواده به احیا و شــب 
زنده داری شب های قدر و عزاداری و توسل و دعا برای از بین 

رفتن ویروس کرونا در جامعه بپردازند.
صاحبقرانی افزود: در ســطح شهرستان ها و به ویژه روستاها 
هیئت های مذهبی نیز در محل های باز و با رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و پروتکل های بهداشــتی و با تدبیر اقدام های ویژه 
می توانند نسبت به برگزاری مراسم های شب قدر اقدام کنند 
و یا اینکه از طریق بلندگوهای مساجد و حسینیه ها نسبت به 

بهره مند شدن مردم از شب های قدر برنامه ریزی کنند.

 در سومین مرحله رزمایش مواسات
 آموزش و پرورش ناحیه یک صورت گرفت

 توزیع ۲هزار بسته معیشتی•
 در مدارس محروم

 حســین پورحسین:
با حضور مدیر کل آموزش 
و پرورش خراسان رضوی 
و با مشارکت فرهنگیان، 
اولیا و خیران و به همت 
اداره آمــوزش و پرورش 
ناحیه یک مشهد مقدس، 
سومین مرحله رزمایش همدلی و مواسات این ناحیه با توزیع 
2هزار بســته معیشــتی میان مدیران ۹0 آموزشگاه محروم 
حاشیه شهر انجام شــد.مدیرکل آموزش و پرورش استان در 
حاشیه این رزمایش به قدس گفت: در عمل به منویات مقام 
معظم رهبری و در راســتای کمک بــه دانش آموزان محروم 
حاشیه شهر، ســومین مرحله از رزمایش همدلی، مواسات و 
کمک مؤمنانه با همراهی و مشارکت فرهنگیان، اولیا و خیران 
در اردوگاه شهدای مدافع حرم این ناحیه به مرحله اجرا درآمد.  
قاســمعلی خدابنده با اشــاره به برگزاری رزمایش همدلی و 
کمک های مؤمنانه  در ناحیه یک گفت: در آموزش و پرورش 
با مســاعدت همکاران، دانش آموزان، خیران محترم و مدیران 
مدارس اتفاق بســیار خوبــی رخ داد و ناحیه یک در این امر 
پیشــتاز بوده و تاکنون در دو مرحله کمک هایی شامل ارزاق 
عمومی و بهداشتی را توزیع کرده اند و در این مرحله نیز افزون 
بر 2هزار بسته برای کمک به دانش آموزان نیازمندی که در این 
شــرایط، اوضاع اقتصادی خوبی ندارند آماده شده و همزمان 
با ماه مبارک رمضان و شــب های قدر توزیع و به خانواده های 

محروم کمک رسانی می شود.

 اهدای ۲0 هزار وعده غذای گرم و •
یک هزار و 700 بسته معیشتی به نیازمندان

صاحبی: رئیس کمیته امداد و دبیر قرارگاه مواسات شهرستان 
صالح آباد گفت: در راســتای منویات مقام معظم رهبری و به 
منظور دستگیری از نیازمندان تاکنون یک هزار و 100 بسته 
معیشتی و ۵ هزار وعده غذای گرم به ارزش 28۵ میلیون تومان 
با همکاری خیران، سازمان ها و ادارات با محوریت امام جمعه 
بین خانواده های نیازمند این شهرستان توزیع شده است.رضا 
جانبی ضمن قدردانی از خیران و نیک اندیشان متمکن افزود: 
در هفته اطعام و اکرام ایتام )1۵ تا 21 رمضان( نیز تعداد ۶00 
بسته معیشــتی به همراه 1۵هزار وعده غذای گرم به ارزش  
300 میلیون تومان در برنامه کاری این نهاد قرار گرفته است 

که در موعد مقرر توزیع خواهد شد. 

هیچ کاری برای ساخت 
دیواره تاکنون نشده 

است فقط یکی دو 
روزی همان اوایل 
فعالیت شد اما بعد 

تعطیل شد و همه رفتند 
و ما ماندیم با خطری 

که هر لحظه ممکن 
است مجدد بروز کند
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علی محمدزاده/قدس: در حالی که شهروندان گالیه مند از 
افزایش ۵0درصدی تعرفه تعویض پالک در سال جاری منتظر 
ورود دســتگاه های نظارتی به این موضوع هستند در روزهای 

گذشته اما هزینه تعویض پالک ۶هزار تومان دیگر گران شد.
کمتر از 10 روز پیش گزارشی منتشــر کردیم که بازتابی از 
انتقادها و گالیه های شهروندان مراجعه کننده به مراکز تعویض 
بود و در کنار شلوغی غیرمعمول این مراکز بیشترین انتقادها 

مربوط به افزایش قیمت خدمات در این مراکز بود.
بــه گفته شــهروندان در زمان تنظیم گــزارش قبلی هزینه 
تعویض پالک در سال گذشته حدود 1۶0 هزار تومان بوده و 
با افزایشی غیرمعمول که حدود ۵0 درصد است اکنون به رقم 
238 هزار تومان رســیده بنابراین خواستار ورود دستگاه های 
نظارتــی و متولی به این موضوع بودند.اما چند روز پس از این 
گزارش مراجعان به این مراکز با درخواســت رقم بیشــتری 
روبه رو می شــوند و در همین مدت کوتاه حدود ۶هزار تومان 
دیگر به این مبلغ اضافه شــده و حاال بایــد 2۴۴ هزار تومان 
پرداخت کنند.یکی از شهروندان در تماس با روزنامه می گوید: 

دستگاه هایی مانند تعزیرات که برای گرانفروشی کسبه با قدرت 
وارد می شود چرا پیگیر گرانی غیرمعمول تعویض پالک نیست 
یا مجموعه ای مانند حمایت از حقوق مصرف کننده کجاست 
تا به نمایندگی مردم نحوه قیمت گذاری و هزینه تمام شــده 
خدماتی را که در این مراکز به مردم می دهند بررسی نماید و 
مشخص کند واقعاً هزینه تمام شده یک پالک چقدر است و 

با چه معیاری نسبت به قیمت سال گذشته بیش از 80 هزار 
تومان گران تر شده است.

نکتــه دیگری که در گزارش قبلی هم به آن اشــاره کردیم و 
خواســته تمامی مالکان خودرو نیز هســت؛ مسئله پرداخت 
دو هزینه برای مالکیت یک خودرو اســت اینکه یک بار باید 
هزینه تعویض پالک و دریافت شناســنامه مالکیت خودرو را 
در مراکز تعویض پالک بپردازند و یک بار هم در دفاتر اســناد 
رسمی باید هزینه سندنویسی پرداخت کنند حال آنکه روی 
برگ ســبز که از سوی پلیس راهور صادر می شود به صراحت 
ذکر شده شناسنامه مالکیت خودرو و از چند سال قبل دعوای 
پلیس راهور و متولیان دفاتر اسناد رسمی بر سر این موضوع 
بالتکلیف مانده است.بنابراین شهروندان انتظار دارند در شرایط 
حاکم اقتصادی تصمیم گیران کشوری این موضوع یک بار برای 
همیشه به این اجحاف آشکار در حق مردم پایان دهند و کاری 
کنند تا مالک خودرو یک بار هزینه مالک شدن آن را پرداخت 
کند؛ چراکه با قیمت اعالمی بــرای تعویض پالک، پرداخت 

هزینه ای دوباره در دفاتر اسناد رسمی غیرمنطقی است.

افزایش 6هزار تومانی در یک هفته

تعرفه تعویض پالک  244 هزارتومان!

گزارشگزارش

سرور  هادیان: او یکی از زنان شهرمان است 
که از سختی ها نهراســید و با همت و تالش 
خویش و توکل بر خدا، امــروز یکی از بانوان 
کارآفرین برتر است.»بتول مهدی پور« در سال 
13۵2 در بایــگ تربت حیدریه متولد شــده 

است. 
او چندین بار به عنــوان بانوی کارآفرین برتر 
در صنف تولید لباس انتخاب شده است. وی 
می گوید: در کنار همسرم زندگی خوبی داشتیم 
و حاصل این زندگی مشترک یک دختر و یک 
پسر است اما در سال 8۹ همسرم در حادثه ای 
در حین کار درگذشت.او می افزاید: من خانه دار 
بودم و گاهی در اوقات فراغت خیاطی می کردم 
اما پس از فوت همسرم نمی دانستم چطور با 
نبودن و مشــکالت زندگی کنــار بیایم. او در 
زندگی مشترک همه شرایط زندگی خوب را 
برای من و فرزندانمان فراهم می کرد. همسرم 
که به رحمت خدا رفت، آن زمان دخترم 11 و 
پسرم ۷ ساله بودند. خانه کوچکی داشتیم اما 

پر از مهر بود و بچه ها در آرامش و رفاه بودند.
این مادر صبور بیان می کند: به خودم که آمدم، 
دیدم من مانده ام و مسئولیت های یک زندگی 
بنابراین در طبقه پایین منزلمان کار را شروع کردم.

آموزش و تالش برای کار جدیس
 وی ادامه می دهد: خانم یکی از دوستان برادرم 
در کارگاه خیاطــی کار می کــرد و از برادرم 
خواستم هماهنگ کند تا مدتی در آن کارگاه، 
کار با چرخ های خیاطی صنعتی را یاد بگیرم. در 
مدت دو ماه توانستم عالوه بر کار با چرخ های 
صنعتی در کار برش نیز اطالعات الزم را بدست 
بیاورم.پــس از آن دو چرخ خیاطی از خیابان 
دانشگاه خریدم و زیرزمینی خانه را به کارگاه 
تبدیل کردم، ابتدا با میز برش کوچکی کار را 
آغاز کردم و سرانجام توانستم کار برش را هم 

خودم انجام دهم اگرچه کار آسانی نبود.
او از تقاضای کار توســط خانم همسایه که او 
هم برای تأمین نیازهای زندگی به دنبال کار 

بود، برایم تعریف می کند و بیان می دارد: به این 
خانم که می دانستم در شرایط اقتصادی سختی 

است، کمک کردم تا خیاطی را یاد بگیرد. 
کم کم دو خانم دیگر به جمع ما پیوستند و کار 

تولیداتمان افزایش یافت. 

وام و تجهیزات بیشترس
این بانوی پرتالش اظهار می دارد: برادرم در بازار 
است و پیشنهاد داد اگر تولیداتمان را افزایش 
دهیم، می تواند در بحث گرفتن ســفارش و 
فــروش من را همراهی کنــد، از این رو برای 
افزایش تولید نیاز به تجهیزات کاری بیشتری 
داشتم. شنیدم وام مشاغل خانگی به من تعلق 
می گیرد، دنبال آن وام بودم که شرایطش مهیا 
نشد. با وام خوداشتغالی کمیته امداد آشنا شدم 
و توانستم در سال ۹3 مبلغ ۵ میلیون تومان 
دریافت کنم که با آن دو چرخ دیگر به کارگاهم 
اضافه کردم. کم کم بسته بندی و اتوکاری هم 
به کارم اضافه شد. این مادر پرتالش با اشاره به 
آنکه پس از تسویه وام اول دوباره 1۵ میلیون 
وام خوداشــتغالی به او تعلــق گرفت، تعریف 
می کند: خانه ۷0 متری مان که طبقه باال من 
و بچه هایم در آن زندگی می کنیم و زیرزمین 
آن تبدیل به کارگاه شده بود، کم کم به علت 
تقاضای تعداد زیادی از زنان سرپرست خانوار 

برای کار، امکان حضور همه آن ها در این فضای 
کوچک میسر نبود. من شرایط آن ها را درک 
می کردم و دلم نمی خواست آن ها از کار کردن 
باز بمانند، بنابراین تصمیم گرفتم تعدادی از 
آن ها در خانه، کنار فرزندانشان کار خیاطی را 
ادامــه دهند اما تعدادی از آن ها چرخ خیاطی 
نداشــتند و یا امکان خرید هم برایشان وجود 
نداشت. او توضیح می دهد: روزانه بین هزار تا 
هزار و ۵00 برش انجام می دهم و عمده کار من 

تولید لباس زیر مردانه، زیرپوش و تاپ است.
وی همچنین توضیح می دهد: اگر سفارشات 
دیگری در برخی مقاطع به ما پیشــنهاد شود 
مانند تونیک زنانه، شــلوار تابســتانی، شلوار 
راحتی زنانه، زیرمانتویی، شــلوار بچگانه و... را 
قبول می کنم.  وی می افزاید: برند من »امین« 
است که نام پسرم است و هدفم از ابتدا این بود 
که روزی که پسرم بزرگ شد کار را به دست 
او بسپارم که خوشبختانه او در کنارم همیشه 
بوده و هست و مرا همراهی می کند و امیدوارم 
در آینــده او کار را کامــالً به دســت بگیرد. 
وی در خصوص تعداد افرادی که با او همکاری 
می کنند، بیان می دارد: در حال حاضر 20 نفر 
از این کارگاه روزی حالل ســر سفره هایشان 
می برند و من از خدا می خواهم در آینده امکان 
برپایی ســوله ای را داشته باشم تا برای تعداد 

بیشتری از زنان سرپرست خانوار که دغدغه کار 
دارند، شرایط کار را فراهم کنم.

او درباره میانگین تولید روزانه کار نیز خاطرنشان 
می سازد: روزانه بین ۵00 الی ۶00 کار میزان 
تولیدمان است اما این رقم بسته به شرایط بازار 
متفاوت است، برای مثال در دو ماه اخیر عماًل 
تولیداتمان برای جنس های شب عید انجام شد 
اما فروش نداشتیم که امیدواریم پس از گذشت 
این روزهای ســخت شــرایط برای ادامه کار 
مهیا شود.او درباره درآمد ماهانه  اش می گوید: 
درآمد ماهانه ام حدود ۵ میلیون تومان اســت 
اما گردش مالی ام حدود ۵0 میلیون است زیرا 
حقوق کسانی که با من کار می کنند بستگی به 
تعداد تولیداتشان بین ۷00 تا 2میلیون تومان 
متغیر است و هزینه هایی چون سلفون، مارک، 
کش، نخ، پارچه، مقــوا و... هم وجود دارد که 

هزینه تمام شده در ماه را افزایش می دهد.

کمک به اندازه توانمانس
او که به یاد و ادامه راه همســرش که هر ساله 
بسته های معیشتی را در شب های احیا برای 
نیازمندان تهیه می کرده اســت، هنوز این کار 
نیــک را انجام می دهد و می افزاید: همســرم 
معتقد بود باید بــه نیازمندان در حد توانمان 
کمک کنیم و هر ســال شــب های احیا در 
خانه بسته های معیشــتی را آماده و آن ها را 
توزیع می کرد. بعد فوتش این کار را هر ســال 
با بچه ها ادامه دادیم و مبلغی را به کمیته امداد 
برای طرح اهدای بســته های معیشتی کمک 
می کنم و تعدادی هم از بســته ها را در خانه 
آماده می کنیم و به افراد نیازمندی که خودمان 
از شرایطشــان مطلع هستیم با حفظ کرامت 
انسانی تقدیمشان می کنیم. او در پایان تأکید 
می کند: ابتدا کار برای تأمین هزینه های زندگی 
خودم بود ولی سال هاست که ادامه و گسترش 
کارم، حمایت از زنانی است که شرایطشان را 
درک می کنم و دلم می خواهد در حد توانم به 

زنانی که نیاز به کار دارند کمک کنم.

گفت وگوی قدس با یک بانوی کارآفرین

ایجاد شغل برای 20 بانوی سرپرست خانوار

کارآفرینیکارآفرینی
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 ارتقای دو بخش خراسان رضوی •

به شهرستان 
دررود-خبرنگارقدس: 
نیشــابور  مردم  نماینده 
و فیــروزه در مجلــس 
شورای اســامی گفت : 
دولت،  موافقت هیئت  با 
بخش زبرخان نیشــابور 
و ششــتمد ســبزوار به 

شهرستان ارتقا یافتند. 
حمید گرمابی گفت: در جلســه هیئت دولت با ارتقای ســه 
بخش به شهرســتان موافقت شده که آن سه بخش زبرخان 
نیشابور، ششتمد ســبزوار و یک بخش نیز از جنوب کشور 

بوده است.
 نماینده نیشــابور و فیروزه در مجلس شورای اسامی افزود: 
این رویداد هم برای مردم زبرخان مطلوب اســت که بودجه 
بیشــتری دریافت می کنند و هم کمی از بار نیشابور سبک 
خواهد شد و مدیران می توانند به سایر بخش ها بیشتر برسند.

بخشداری زبرخان در سال ۱۳۲۳ تأسیس و در سال ۱۳۸۳ 
طرح توجیهی ارتقا به شهرستان آن تهیه و به وزارت کشور 

ارسال شد.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسامی در 
مورد نحوه استقرار اداره ها در شهرستان جدید زبرخان گفت: 
تصور من این است که بر مبنای همان توافقات قبلی اداره ها 
در بین شهرهای این بخش پخش شود که این موضوع موجب 
همبستگی بیشــتر مردم و کل این منطقه از رونق بیشتری 
برخوردار خواهد شد. باید همه مردم همکاری کنند تا مراحل 
اداری آن نیز به سرعت طی شود تا همه از آن بهره مند شوند.

بخش زبرخان به فاصله ۲0کیلومتری شهرستان نیشابور در 
حاشــیه بزرگراه نیشابور- مشهد با سه شهر قدمگاه، درود و 
خرو و ســه دهستان اســحاق آباد، اردوغش و زبرخان  و ۵۶ 
روستا قرار دارد و طبق آخرین سرشماری ۵۶هزار و ۶۳۵ نفر 
جمعیت دارد و در سال ۱۳۶۹ به بخش تبدیل شده و چندین 
بار طرح توجیهی ارتقای آن به شهرستان تهیه  و آخرین بار 
در ســال ۱۳۸۳ طرحی تهیه شــده بود که پس از ۱۶ سال 

نهایی شده و به شهرستان ارتقا پیدا کرد.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی:
  فقط بخش اداری مهدهای کودک •

باز می شود
ایسنا: مدیرکل بهزیستی 
گفت:  خراســان رضوی 
مهدهای کودک اســتان 
در این ایام به هیچ عنوان 
پذیــرش غیرقانونی و به 
طور کل پذیرش نداشتند 
و از قانون تخطی نکردند. 

حمیدرضا پوریوسف، در خصوص بازگشایی مهدهای کودک  
اظهار کرد: قرار اســت تنها بخش اداری مهدهای کودک با 
رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشــایی شود و مهدها در 
حال حاضر مجوز پذیرش بچه ها را ندارند و پذیرش مهدهای 

کودک قانونی نیست.
وی افزود: بخش های اداری پس از بازگشایی کارهایی همچون 
ثبت نام، پاسخگویی به مراجعات و خانواده ها و هماهنگی با 

خانواده ها را انجام می دهند.
پوریوســف با بیان اینکه مراکز مهدهای کودک مشــکات 
زیادی دارند، عنوان کرد: حدود ســه ماه است که مهدهای 
کودک تعطیل هستند و مسائلی چون حقوق پرسنل، اجاره و 
هزینه های اینچنینی دارند. متأسفانه برخی خانواده ها با مهدها 
تســویه کرده و شــهریه خود را پس گرفتند که این آسیب 
زیادی وارد کرده و موجب شده مسائل مهدهای کودک بسیار 

بیشتر شود.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مهدهای 
کودک استان در این ایام به هیچ عنوان پذیرش غیرقانونی و 
به طور کل پذیرش نداشتند، تصریح کرد: مهدهای استان از 
قانون تخطی نکردند، اما در اینکه مشکل دارند شکی نیست. 
مهدها ضررهای زیادی کردند، پرسنل آن ها بیکار شدند و باید 
بیمه بیکاری بگیرند. مهدهایی هم که لغو همکاری با پرسنل 
نداشتند، باید حقوق پرسنل و اجاره مکان می دادند که قاعدتاً 

موجب ضررهای زیادی شده است.
وی بیان کرد: ما منتظر مصوبه ســتاد مبارزه با کرونا کشور 
هســتیم تا شرایط بازگشــایی را اعام کنند. با این حال در 
استان خراسان بسیاری از مهدها در دوران تعطیلی، آموزش 

مجازی را در دستور کار خود قرار دادند.

  هشدار برای پیشگیری از •
بروز تب   کریمه کنگو

قدس: اداره کل دامپزشــکی خراســان  رضوی خواستار رعایت 
موازین بهداشــتی توســط دامداران و شــهروندان در جهت 

پیشگیری از بروز تب کریمه کنگو شد.
معاون سامت اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی با اعام 
این مطلب افزود: نظارت بر کشتار دام در کشتارگاه ها و پرهیز از 
کشتار غیرمجاز دام ، از مهم ترین عوامل پیشگیری از بیماری تب  

کریمه کنگو است.
دکتر محمد رشتی باف گفت: با توجه به شروع فصل گرما و در 
نتیجه افزایش فعالیت کنه ها در فصل گرما، انتقال تب کریمه 
کنگو از دام به انسان تشدید می شود که بی توجه بودن دامداران 
نسبت به این موضوع و عدم رعایت دستورعمل های بهداشتی و 
قرنطینه ای دامپزشکی از جمله سم پاشی دام و اماکن دامی، به 

شیوع این بیماری در مناطق مختلف دامن می زند.
وی افــزود: با توجه به اینکه تب کریمه کنگو در دام هیچ گونه 
عامتی نــدارد و از روی ظاهر یا حتی معاینه بالینی نمی توان 
تشــخیص داد که دام به این بیماری مبتاســت،  دامداران و 
شهروندان در صورت مشاهده کنه ناقل ویروس روی بدن احشام 
از دست زدن به آن و یا کشتن کنه با دست خودداری کنند، چرا 

که ویروس از این طریق نیز به بدن انسان انتقال می یابد.
دکتر رشــتی باف عمده ترین راه های انتقال بیماری به انسان را 
شــامل تماس با دام های آلوده، تماس با خون و ترشحات الشه 
دام آلوده در زمان ذبح، گزش کنه یا دســتکاری و له کردن آن، 
ترشــحات و نمونه های بافتی بیمار آلوده ذکر کرد و از دامداران 
خواســت در نگهداری دام ها و تماس با آن ها نکات بهداشتی را 
رعایت کنند و شهروندان نیز گوشت مورد نیاز خود را از مراکز 
تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و از هر گونه ذبح غیرمجاز 

دام نیز خودداری کنند.  

پس از یک ردزنی پلیسی در خواف
وانت نیسان با بار تریاک توقیف شد•

جانشــین  قرمز:  خط 
انتظامــی  فرماندهــی 
خراسان جنوبی از توقیف 
خــودرو وانت نیســان و 
کشــف بیــش از ۲۳0 
کیلوگرم تریاک خبر داد.

قربان زاده  ابراهیم  سردار 
در این رابطه گفت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان 
خراســان رضوی در پی انجام اقدام های گســترده اطاعاتی با 
همکاری مأموران انتظامی شهرستان خواف از انتقال یک محموله 

موادافیونی به این استان مطلع شدند.
وی افزود: مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر پس از 
شناسایی خودرو وانت نیسان حامل موادمخدر در یکی از مناطق 
شهرستان خواف، این خودرو را در اقدامی ضربتی متوقف کردند.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به دستگیری یک متهم در این 
زمینه، گفت: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۳0کیلو و 440 
گرم تریاک که به صورت ماهرانه ای جاسازی شده بود را کشف 
کردند. وی خاطرنشان کرد: نیروي انتظامي با اشراف اطاعاتي و 
رصد مداوم اعضای باندهاي توزیع کننده موادمخدر اجازه نخواهد 

داد افراد سودجو به اهداف پلید خود دست یابند.

عقیل رحمانی: کارشناس مسئول معاونت 
خراســان رضوی  صمت  ســازمان  بازرسی 
از کشــف و توقیــف محمولــه ویال هــای 
و دستگاه های  تاتو  جوان سازی، سوزن های 

خال برداری تقلبی و قاچاق خبر داد.

مردم همیشه همراهس
مهدی مقدسی، کارشناس مسئول معاونت 
بازرســی ســازمان صنعت،معدن و تجارت 
اســتان در تشــریح ماجــرای شناســایی 
محل های دپوی اقام تقلبی مورد استفاده 
در حوزه ســامت به قدس گفت: اطاعات 
اولیه و گزارشــی که از سوی شهروندان به 
ســامانه ارتباط مردمی ۱۲4 منعکس شد، 
اشــاره به توزیع گسترده برخی اقام تقلبی 
و قاچاق تحت عنوان جوان ســازی پوست، 

سوزن های تاتو و... داشت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در گذشــته 
هم موارد متعددی از این دست گزارش های 
مردمی مــورد بررســی قرار گرفتــه و به 
نتایج خوبی هم رســید که در کنار توقیف 
محموله هــای مشــکل دار، از وارد آمــدن 
آسیب های جسمی و روحی به افراد زیادی 
جلوگیری شد، این بار هم مانند پرونده های 
قبــل و با توجه به اهمیت ماجرا، موضوع به 
واحد مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز معاونت 
بازرســی این ســازمان ارجاع تــا ماجرا به 

سرعت مورد تحقیق قرار بگیرد.

از همیــن رو تمامــی آگهی هــا و تبلیغات 
فروش کاالهای مذکور جمع آوری و کار به 
اینجا رســید که مشخص شد امتداد تمامی 
ســرنخ ها به یک شــماره تماس و یک تیم 

فروش می رسد.

کاالی تقلبی و قاچاق در سیدرضیس
کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان 
صمت اســتان عنوان کــرد: در این مرحله 
از پیگیری، کارشناســان بــه صورت خرید 
صوری و پوششــی با آگهی دهنده ها تماس 
گرفته و خود را مشــتاق خریــد کاالهایی 

نظیر، سوزن های تاتو، ویال های جوان سازی 
صورت و... نشــان دادند و توانستند به این 
واســطه اعتماد افــراد متخلف را جلب و به 
آدرس محل فعالیت آن ها دست پیدا کنند.

آدرس هــای اعامی به یــک واحد تجاری 
در بولوار سیدرضی اشــاره داشت و به این 
واسطه کارشناســان واحد مبارزه با کاالی 
قاچاق و ارز این معاونت بدون فوت وقت به 
محل مراجعه و دفتر شرکت مذکور را مورد 

بازرسی قرار دادند.
وقتــی این اقــدام صورت گرفــت تعدادی 
ویال هــای جوان ســازی پوســت، ژل های 

بوتاکس، ســوزن های تاتو، چندین دستگاه 
خال بردار، محلول های ماســک صورت و... 

تقلبی و قاچاق از محل کشف شد.

کشف یک انبار مخفی دیگرس
مقدســی بیان کرد: با کشــف این حجم از 
کاالهای غیرمجــاز و خطرآفرین، تحقیقات 
از این ماجرا حکایت  میدانی کارشناســان 
از ویال های  داشــت که مقــدار دیگــری 
جوان ســازی غیرمجاز بــرای آنکه ماجرا لو 
نرود در یک انبــار در همان نزدیکی دپو و 
نگهداری می شود، به این صورت بود که انبار 
موصوف نیز شناسایی و مورد بازرسی دقیق 
قرار گرفت که در پی آن تعداد زیادی از این 
محصول که سرجمع آن حدود ۲هزارو ۱۶0 
عدد می شد کشــف و به همراه دیگر لوازم 
قاچــاق و تقلبی از دو محل جمع آوری و به 

انبار امین منتقل شد.
وی در ادامه ارزش اقام کشــف شــده را 
بیش از ۳00میلیون تومان اعام و در پایان 
عنوان کــرد: پرونده این تخلــف تنظیم به 

مراجع مربوط ارسال خواهد شد.

سازمان صمت تشریح کرد

کشف محموله تقلبی جوان سازی  پوست!

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
خراسان رضوی بارانی و سرد می شود•

ه کـــل  ر ا د ا قـدس:
خراسان  هواشناســی 
 رضــوی اعــام کرد: 
امروز بــارش رگباری 
احتمــال  بــا  بــاران 
آبگرفتگی و ســیاب 
همــراه بــا کاهــش 

۱0درجه ای دما، خراسان رضوی را فرا می گیرد. 
فعالیت سامانه بارشی که از عصر روز گذشته از نواحی شمالی 
و غربی این اســتان همراه با افزایش ابر و وزش باد آغاز شده، 

امروز بارش های رگباری بیشتر نقاط استان را فرامی گیرد.
ایــن بارش ها همراه با رعد و برق با احتمال آبگرفتگی معابر، 
ایجاد رواناب و سیابی شدن مسیل ها پیش بینی شده است. 
به دنبال فعالیت این سیســتم بارشــی که به تدریج از روز 
چهارشــنبه هفته جاری پایان می یابد، طی امروز وزش باد 

شدید در بیشتر مناطق استان رخ خواهد داد.
هوای اســتان در این مدت افــت ۱0 درجه ای دما را خواهد 
داشت . حداقل و حداکثر دمای امروز مشهد به ترتیب به ۱۸ 

و ۱۹ درجه سلسیوس می رسد.
کمینه دمای هوای مشــهد نیز طی این مدت از ۱۵ به ۱۱ 
درجه سلســیوس کاهش می یابد، اما از روز پنجشنبه شاهد 
افزایش میانگین دما در مناطق مختلف استان خراسان رضوی 

خواهیم بود.
در ۲4 ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای هوای ۱0 درجه 
سلســیوس و سرخس با بیشــینه دمای هوای ۳۳ درجه به 
ترتیب ســردترین و گرم ترین شهرستان های خراسان رضوی 
بوده اند و بیشترین شدت وزش باد طی این مدت در شهرستان 

سبزوار با سرعت 40 کیلومتر در ساعت گزارش شده است.
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انتظار وصل تلفن ثابت روستای دوست آباد سه ماهه شدس
بیش از ســه ماه اســت که بخــش زیادی از 
تلفن های ثابت روستای دوســت آباد واقع در 
جاده قدیم قطع شــده و هر بــار که به مرکز 
مخابرات مراجعه می کنیم می گویند به دلیل 
دســت تنها بودن مسئول خرابی تلفن امکان 
رسیدگی به مشــکات بیش از ۲0 روستای 
منطقه وجود ندارد و همچنان باید منتظر ماند. 

سؤال ما از اداره مخابرات مشهد این است آیا ما باید تاوان کمبود پرسنل را بدهیم؟ جمعی از اهالی

واردات دوچرخه از خارج افتخار است؟س
چرا شــهرداری برای تأمین دوچرخه از آســاک دوچرخ قوچان خرید نکرده اســت ؟ واردات 

دوچرخه از خارج افتخار است؟ ۸0۱6...۹۱5

رایزنی با فدراسیون والیبالس
قرار است لیگ برتر۹۹والیبال از مرداد ماه 
شروع شود. از شهرداری تقاضا می شود با 
رئیس خراسانی فدراسیون والیبال رایزنی 
کند و تیمی به جای تیم منحل شده پیام 
تشکیل دهد و به یاد گذشته ها تیمی با نام 
مقاومت شهرداری مشهد راه اندازی و وارد 

لیگ برتر کند. 6۱5۸...۹36

حقوق معلمان غیرانتفاعی را بدهیدس
مســئوالن بزرگوار آموزش و پرورش با پرداخت نکردن حقــوق معلمان غیرانتفاعی باور 
کنیــد حتی هزینه خریــدن اینترنت برای تدریس مجازی را هم ندارم و تا به حال هم با 

هزینه شخصی تدریس کردم. 3۱۱5...۹35 

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

خط قرمز: فرمانده انتظامي مشــهد از عملیات کانتري هاي 
شهید هاشــمی نژاد ۱۳ و 4۲ این شهر براي دستگیري یک 

کاهبردار حرفه اي و دو عامل سرقت هاي خیاباني خبر داد. 
 ســرهنگ عباس صارمي ســاداتي در تشریح این خبر گفت: 
تیم هاي تجسس کانتري شهید نواب صفوي مشهد پیگیري 
پرونده کاهبرداري هاي خیاباني را در دســتور کار خود قرار 
دادند و با توجه به سرنخ هاي موجود، متهم پرونده را چهره زني 

و تحت تعقیب قرار دادند. 
وي افزود: مأمــوران کانتري 4۲ در ایــن مأموریت ضربتي 
توانستند با همکاري نگهبان یک مجتمع بزرگ تجاري، متهم را 
در حالي که از یک شهروند ساده لوح به بهانه انجام مراحل اخذ 
وام جهیزیه، مبلغ ۱00هزار تومان به همراه مدارکش گرفته و 

قصد داشت از محل دور شود را دستگیر کردند. 
سرهنگ صارمي گفت: متهم 47 ساله که سابقه کیفري دارد 
و بنابر ادعاي خودش جا و مکان مشخصي ندارد، در تحقیقات 
اولیه به چهار فقره کاهبرداري از شــهروندان ساده لوح تحت 
عنوان پرداخت تســهیات بانکي، تحویل بن ویژه خرید و... 

اعتراف کرده است. 
وي با اشــاره به این مطلب که تحقیقــات از این کاهبردار 
خیاباني ادامه دارد، گفت: شهروندان عزیز هوشیار باشند و در 
مواجهه با افرادي که در کوچه و خیابان، داخل وسایل حمل و 
نقل عمومي، پارک ها، مراکز تجاري و تفریحي به آن ها مراجعه 

و وعده و وعید تسهیات ویژه و... مي دهند، مراتب را بافاصله 
به فوریت هاي پلیسي ۱۱0 اعام کرده و فریب این گونه افراد 

شیاد را نخورند. 

وسایل سرقتي را در جمعه بازار مي فروختیمس
فرمانده انتظامي مشهد عنوان کرد: تیم هاي تجسس کانتري 
۱۳ شهید هاشــمي نژاد در مرحله دیگري از این عملیات، به 
راننده و سرنشین یک خودرو سواري پراید ۱۱۱ که پاک هاي 
آن مخــدوش بود مظنون و در حالــي که دو جوان قصد فرار 

داشتند، آن ها را دستگیر کردند. 
این مقام انتظامي گفت: متهمان و خودرو به کانتري منتقل و 

در بازرسي از پراید ۱۱۱مقادیري اموال مسروقه شامل قطعات 
و لوازم خودرو، یک قواره چادرمشــکي، ســه دستگاه گوشي 
تلفن همراه، یک دستگاه موتور پمپ و حدود ۵0 متر کابل برق 

و مخابرات کشف شد.

دستگیری متهمان به سرقت خودرو در چناران س
فرمانده انتظامي چناران از شناســایی و دستگیری دو سارق و 
رمزگشایی از 40 فقره سرقت خودرو در این شهرستان خبر داد. 
 سرهنگ بهنام اویسی در تشریح این خبر گفت: در پی اعام 
یک فقره سرقت نافرجام خودرو در یکی از مناطق شهر چناران، 
دســتگیری متهم با همکاری شــهروندان و توسط مأموران 

کانتری ۱۱، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده انتظامي شهرستان چناران در ادامه با اشاره به کشف 
یک دســتگاه خودرو پژو40۵ سرقتی در یک منطقه دیگر از 
شهر و دستگیری راننده این خودرو، گفت: دو متهم دستگیر 
شــده ضمن اعتراف به همدستی با یکدیگر در بازجویی های 
بعدی پلیس به 40 فقره ســرقت خودرو از شهرســتان های 

مختلف و فروش آن به چند مالخر در مشهد، اعتراف کردند.
سرهنگ اویسی با بیان اینکه تاش برای شناسایی و دستگیری 
مالخران مربوط به این ســرقت ها توســط پلیس ادامه دارد، 
خاطرنشــان کرد: تحقیقات در زمینه کشف سایر سرقت های 

احتمالی از این دو متهم حرفه ای همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس مشهد خبر داد

پایان جوالن کالهبردار خیاباني و پرایدسواران سارق

گزارش حادهثگزارش حادهث

   کوهسرخ در آستانه •
خروج از وضعیت سفید

ایسنا: بخشدار کوهسرخ 
گفت: با توجه به اینکه 
پس از اعــام وضعیت 
ســفید در کوهســرخ، 
ســه نفر مبتا به کرونا 
شناسایی شــده اند، اگر 
یک نفر دیگر به بیماران 

بستری اضافه شود، کوهسرخ به وضعیت زرد وارد می شود. 
مجید کاریزنویی عنوان کــرد: عدم رعایت فاصله اجتماعی، 
کوهسرخ را از وضعیت ســفید خارج می کند. قطعاً ادامه دار 
بودن وضعیت سفید در کوهسرخ، به کاهش آمار فوت تعداد 

بیماران بستری کرونا بستگی دارد.
وی با بیان اینکه کوهسرخ با داشتن ۳0 هزار نفر جمعیت در 
صورتی که در هر ســه روز یک بیمار بستری کرونایی داشته 
باشد، در وضعیت سفید خواهد ماند، افزود: هر پنج روز شرایط 

کوهسرخ در مقابله با ویروس کرونا بررسی می شود.
وی ادامه داد: برخی شــهروندان وضعیت سفید را به معنی 
پایان بیماری کرونا قلمداد می کنند که این امر نگران کننده 
شده اســت. متأســفانه از ابتدای شــیوع بیماری کرونا در 

کوهسرخ دو نفر فوت کرده اند.

خط قرمز: فرمانده انتظامي مشهد از دستگیري چهار گرداننده 
شــبکه سرکیســه کردن افراد جویاي کار و نجات چند جوان 

شهرستاني از دام اقدام های مجرمانه خبر داد. 
سرهنگ عباس صارمي ساداتي گفت: یکي از شهروندان در تماس 
با مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱0 در مشهد اعام کرد، از شهر 
شیراز تماس مي گیرد و خواهرزاده اش داخل خانه اي دو طبقه در 
بولوار توس مشهد حضور دارد و احتمال کاهبرداري از جوان هاي 

جویاي کار متصور است.
فرمانده انتظامي مشهد افزود: در پي اعام این گزارش، بافاصله 
هماهنگي هاي الزم به عمل آمد و تیم هاي تجســس کانتري 
کاظم آباد در محل حاضر و با تحقیقات پوششــي دریافتند افراد 

ناشناس به ساختمان دو طبقه رفت و آمد دارند.
ســرهنگ صارمي ســاداتي تصریح کرد: پلیس بــا هماهنگي 
مقام قضایي خانه مذکور را مورد بازرسي قرار داد و با دستگیري 
چهار متهم که گرداننده باند بودند، چند جوان شهرستاني حاضر 

در محل نیز به کانتري هدایت شدند.
وي بیان کرد: جواني که با پیامک موضوع نقشه حیله گري اعضاي 
این باند را به اقوام خود اعام و سرنخ پیگیري پرونده را به دست 
پلیس داده بود، به مأموران تجسس کانتري گفت: چند جوان 
شهرستاني دیگر نیز مثل من از شهرهاي مختلف در فضاي مجازي 

با این متهمان آشنا و به بهانه کاریابي راهي مشهد شده اند.
ســرهنگ صارمي خاطرنشــان کرد: این پســر جوان در ادامه 
اظهاراتش مدعی بود من براي کار در هتلی به مشــهد آمدم، اما 
متهمان آموزش هایي به من دادند و ادعا مي کردند باید در شرکتي 
که تصور مي کنم هرمي است عضو شده و فعالیت کنم و پول هاي 
درآمدي را به حساب لیدرها بریزم و چون به ماجرا مشکوک شده 

بودم، از طریق پیامک موضوع را به خانواده ام اطاع دادم.
وي با اشــاره به این مطلب که تحقیقات پرونده با دستورات 
تخصصي مقام قضایي ادامه دارد، گفت: شهروندان عزیز باید 
مراقب باشند و با انجام تحقیقات الزم پیش از هر کاري، فریب 
پیشنهادهاي وسوسه انگیز در فضاي مجازي که به بهانه کاریابي 
و... و یا وسوســه افراد ساده لوح براي عضویت در شرکت هاي 
هرمي منتشر مي شــود را نخورند و در صورت مواجهه با این 
گونه موارد، مراتب را بافاصله به فوریت هاي پلیســي ۱۱0 و 

پلیس فتا اعام کنند.

عضوگیری در شبکه هرمی در پوشش کاریابی 

تلفن از شیراز و لو رفتن نقشه سرکیسه کردن افراد بیکار

حادهث روزحادهث روز

قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:
۱۱ سد استان سرریز شد•

قدس: ۱۱  سد در استان خراسان رضوی بر اثر بارش های خوب 
سال زراعی جاری تاکنون سرریز شده است. 

قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در این خصوص 
گفت: سدهای سرریز شــده در خراسان رضوی شامل ارداک و 
طرق در مشهد، درونگر در درگز، چهچهه، قره تیکان و زاوین در 
کات، کمایستان و یام در جغتای و جوین، دولت آباد در چناران، 
ســده در خواف و سد فریمان در فریمان است. علیرضا طاهری 
افزود: در حال حاضر بیش از ۸0 درصد ظرفیت ســه سد دیگر 
در استان خراسان رضوی نیز پر آب شده و در کل 7۱ درصد از 
حجم ذخایر سدهای استان پر آب است که این میزان در مدت 
مشابه سال گذشــته ۶0 درصد بود. وی ادامه داد: شکرانه این 
سال آبی خوب، حفاظت و صیانت از هر قطره آب در بخش های 
مختلف شرب، صنعت و کشاورزی است. وی اضافه کرد: سدها 
نقش مهمی در کنترل سیاب ها دارند که همراه با آبخیزداری در 
سرشاخه ها، ترکیب مناسبی برای حفظ و بهره برداری صحیح از 
منابع آب و خاک ایجاد می کنند. مدیر تأسیسات آبی شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی نیز گفت: هم اکنون بیش از یک هزار و 
۱۱۱میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای این استان جمع 
شده است. ادریس قائمی افزود: حدود ۵۳۲ میلیون مترمکعب 
آب به سدهای استان خراسان رضوی از ابتدای سال ۹۹ تاکنون 
وارد شــده است. وی  گفت: هم اکنون 7۱ درصد از ظرفیت سد 
دوســتی آب دارد که این میزان در مدت مشــابه سال گذشته 

۶۲درصد بوده است.



خبرخبر خبرخبر

با پویش »آجر به آجر« همه می توانند •
خیِر مدرسه ساز شوند

مدیرکل  کرمانشــاه: 
تجهیــز  و  نوســازی 
مدارس استان کرمانشاه 
از اجــرای پویــش آجر 
به آجر در اســتان برای 
جــذب مشــارکت های 
مدرسه ساز  خیران  خرد 

خبر داد.
مرزبان نظری گفت: با اجرای این کمپین خیران می توانند به 
هر اندازه که در تــوان دارند، حتی به اندازه پول یک آجر در 

مدرسه سازی سهیم شوند.
وی ادامه داد: از قبل هم راه هایی برای مشارکت خرد خیران 
در امر مدرسه سازی وجود داشت، اما امید است اجرای کمپین 
آجربه آجــر بتواند نقش مهمی در جذب بیشــتر کمک های 

مردمی در امر ساخت و ساز مدارس داشته باشد.

بیش از یک هزار شغل در »هرسین« •
ایجاد شد

فرماندار  کرمانشــاه: 
هرســین گفت: ســال 
گذشــته با پرداخت ۳۰ 
میلیارد تومان تسهیالت 
و  هزار  اشــتغال  زمینه 
۲۳۱ نفر در قالب ۷۰۸ 
حوزه هــای  در  طــرح 

کشاورزی، خدمات، صنعت و صنایع فراهم شد و اسامی همه 
این افراد با مشخصات طرح ها در سامانه »کارا« موجود است.

امیر شــاه آبادی در نخســتین جلســه کمیته اشــتغال و 
سرمایه گذاری هرسین به تشریح اقدام های قابل توجه دولت 
در راستای حمایت از جامعه کارگری و واحدهای صنعتی از 
زمان شــیوع کرونا پرداخــت و از کارگرانی که در واحدهای 
صنعتی تعدیل شــده اند و هنوز در سامانه مربوطه به منظور 
بهره مندی از خدمات دولت نام نویسی نکرده اند خواست، در 

اسرع وقت در سامانه ثبت نام کنند.

 اهدای ۷۷ سری جهیزیه •
به نوعروسان سردشتی توسط سپاه

مهاباد: فرمانده ســپاه سردشــت گفت: ۷۷ سری جهیزیه 
اهدایی مقام معظم رهبری در اختیار نوعروسان این شهرستان 

قرار گرفت.
سرهنگ پاسدار غالمحسین محمدی اصل اظهار کرد: ارزش 
هر ســری از این جهیزیه ها ۱۵۰ میلیون ریال بوده و شامل 
۱۰ قلــم کاال ازجمله یخچال، جاروبرقــی، فرش، گاز، پتو و 
بخاری گازی است. وی با اشاره به اینکه تأمین این جهیزیه ها 
از محل اعتبار قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( بوده، اضافه کرد: 
این جهیزیه ها توسط سپاه آماده و به نوعروسان زیر پوشش 
کمیته امداد امام خمینی)ره(، بهزیســتی و همچنین ایتام و 

نیازمندان این شهرستان اهدا شده است.

 توزیع ۵۶ هزار بسته غذایی •
در رزمایش همدلی 

سپاه  فرمانده  ســاوه: 
روح اهلل اســتان مرکزی 
گفت: ۵۶ هزار بسته مواد 
غذایــی از آغاز رزمایش 
این  در  مؤمنانه  همدلی 
استان میان خانواده های 

نیازمند توزیع شد.
سردار محســن کریمی اظهار کرد: با آغاز موج دوم همدلی، 
توزیع ۲۶ هزار بسته غذایی و ملزومات خانوارهای نیازمند در 
حال انجام اســت و تالش می کنیم پس از عید فطر سومین 

مرحله این رزمایش را هم اجرا کنیم.
وی افزود: رزمایش همدلی با حضور همه اقشار مردم، صاحبان 
صنایع، اداره های دولتی، خیران، بسیج، و سایر نهادها با تبعیت 
از بیانات رهبر معظم انقالب به نحو شایســته ای در اســتان 

مرکزی برگزار شد.

 کودکان بازمانده از تحصیل •
وارد مراکز فنی و حرفه ای می شوند

زاهدان: مشــاور اســتاندار سیستان و بلوچســتان در امور 
بازمانــدگان از تحصیل گفت: مراکز مهارتــی آموزش فنی 
و حرفه ای در اســتان با جذب کــودکان بازمانده از تحصیل 
می توانند ضمن کمک بــه آموزش آنان، افراد توانمندی وارد 

جامعه کنند.
محمد قاسمی در نشستی با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
سیستان و بلوچســتان با اشــاره به اینکه این کودکان باید 
به مدرســه بازگردند، افزود: تجربه نشــان می دهد این افراد 
نمی توانند همانند دیگر دانش آموزان به کالس درس برگردند 
از ایــن رو با آموزش های فنی و حرفــه ای می توانیم آن ها را 

دوباره وارد جامعه آموزشی کنیم.

 4 هزار فرصت شغلی برای •
مددجویان ایالمی ایجاد شد

کمیته  مدیرکل  ایالم: 
امداد ایالم گفت: ســال 
گذشــته 4 هزار فرصت 
شغلی با اعتبار یک هزار 
و 4۷۰ میلیارد ریال برای 
مددجویان مورد حمایت 
این نهاد در استان ایجاد 

شــد. قنبر موســی نژاد افزود: این  اعتبار در قالب تسهیالت 
قرض الحسنه اشتغال تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور و اعتبارات 
اشتغال پایدار عشایر و روستاییان با همکاری بانک های عامل 

استان اجرا شده است.
وی با اشــاره به اینکه مناطق محروم و روستایی برای اجرای 
طرح های اشــتغال زایی کمیته امداد در اولویــت قرار دارند، 
تأکید کرد: از این تعداد ۲هزار و ۵۷۷ طرح در مناطق محروم 
روســتایی و هزار و ۲۲۵ طرح در ســایر مناطق استان اجرا 

شده اند.

 جلوگیری از ورود زندانیان جدید •
به زندان اصفهان

امور  مدیرکل  اصفهان: 
زندان های استان اصفهان 
از  گفت: برای جلوگیری 
شیوع کرونا در زندان های 
اصفهان، بیمارستان مجهز 
به ۵۰ تخت برای قرنطینه 
بیماران ایجاد شد و در کل 
زندان مرکزی از ورود زندانیان جدید جلوگیری کردیم. اسداهلل 
گرجی زاده تمدید مرخصی ها و عفو زندانیان را راهکارهایی برای 
کاهش تراکم زندان ها دانســت و گفت: بحران های اخیر نشان 
داد که وضعیت زندان ها حســاس است و مشکالتی دارند که 
به توجه بیشتر نیاز دارند. وی افزود: زندان ها را باید قسمتی از 
جامعه بدانیم که مشکالت جامعه در آنجا جمع می شود، با رفع 

مشکالت جامعه، مشکالت زندان ها نیز کم می شود.

 بازگشت حیات به 4۰ درصد از •
تاالب بین المللی هامون

سیستان و بلوچســتان: مدیرکل حفاظــت محیط زیست 
سیســتان و بلوچســتان گفت: ورود آب در دو ماه اخیر، موجب 
آبگیری و احیای 4۰ درصد از تاالب بین المللی هامون در شــمال 
سیستان و بلوچستان شده اســت. وحید پورمردان افزود: در این 
مدت ســیالب های ناشــی از بارندگی ها در حوضه آبریز رودخانه 
هیرمند که در افغانستان قرار دارد، موجب ورود آب به تاالب هامون 
شده است. وی بیان کرد: قطع ورود آب به تاالب هامون در بیش 
از دو دهه گذشته، حیات این تاالب بین المللی را از بین برده است.

در گرگان مدرسه و کالس کانکسی نداریم•
گرگان: مدیــر آموزش 
گفت:  گرگان  پرورش  و 
گرگان  شهرســتان  در 
هیچ مدرســه و کالس 
ندارد. وجود  کانکســی 
بهجت تربتی نــژاد اظهار 
کرد: در ســال تحصیلی 
جاری، ۶۰۰ نفر از همکاران بازنشسته می شدند که تالش کرده 
و از ۳۵۰ نفر از آن ها اســتمرار خدمت گرفتیم. وی افزود: برخی 
کمبودها از طریق نیروهای حق التدریس )۱۷۰ نفر(، دانشــگاه 
فرهنگیــان، انتقالی ها، طرح معلم تمام وقت و اضافه کار برطرف 
شد. تربتی نژاد اضافه کرد: در سال تحصیلی پیش رو هم حدود 
۷۰۰ نفر نیروی بازنشســته خواهیم داشت که تالش می کنیم 

برخی از آن ها را نگه داریم.

 مراکز اقامتی استان اردبیل •
آماده بازگشایی می شوند

اردبیل: رئیس هیئــت مدیره جامعه هتل ها و مراکز اقامتی 
استان اردبیل از آمادگی استان برای بازگشایی مراکز اقامتی 
خبر داد. جعفر بذری گفت: دستورعمل های الزم به مسئوالن و 
مدیران هتل ها و مراکز اقامتی استان در مورد آماده سازی برای 
بازگشایی با رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی ستاد ملی و 
استانی پیشگیری از بیماری کرونا در روزهای آینده ابالغ می شود. 
او افزود:  برای بازگشایی مراکز اقامتی و از سرگیری فعالیت های 
آن ها الزم است رعایت نظافت و مراقبت بر اساس پروتکل های 
بهداشتی انجام شود تا با رعایت این موارد نسبت به بازگشایی و 

پذیرش مسافران اقدام شود.

 رهاسازی فالمینگوهای تیمار شده •
در بختگان

فارس: رئیس اداره نظارت 
بر حیات وحش اداره کل 
حفاظت محیط زیســت 
فارس گفت: تعــدادی از 
فالمینگوهای تیمار شده، 
در تــاالب بختــگان رها 
شــده و به دامان طبیعت 
بازگشتند. لیال جوالیی گفت: سال گذشته یکی از اهالی روستای 
دستجرد در حاشیه تاالب بختگان، تعدادی جوجه فالمینگو را که 
به دلیل خشکی تاالب به سمت روستا آمده بودند، زنده گیری کرده 
بود و اکنون پس از هشت ماه تیمار و مراقبت، در تاالب بختگان 
رها کرد. وی گفت: از دوســتداران محیط زیست و حیات وحش 
درخواست می شود از جدا کردن نوزادان حیات وحش از طبیعت 
خودداری کرده و در صورت مشاهده جانوران آسیب دیده، موضوع 

را به نزدیک ترین واحد محیط زیست اطالع دهند.

محصوالت زراعی جنوب کرمان مشتری ندارد

قیمت پیاز اشک کشاورزان را درآورد!
کرمان: جنوب کرمان به دلیل وجود شرایط 
آب و هوایی مناســب یکی از قطب های تولید 
محصوالت جالیــزی و گلخانه ای اســت که 
کشــاورزان آن هرسال پس از به ثمر رسیدن 
یک سال زحمتشان به جای خوشحالی، زانوی 

غم بغل می گیرند.
همه ساله در اردیبهشــت  با قرمز شدن مزارع 
در شهرســتان های قلعه گنج، کهنوج، رودبار 
جنوب، عنبرآباد و جیرفت به دلیل کاشــت 
گوجه فرنگی؛ صورت کشاورزان سوخته در زیر 
آفتاب این منطقه نیز گل می اندازد، اما دیری 
نمی پاید که با رسیدن پای دالالن به مزارع، این 

خوشحالی از بین می رود!
۵۰ درصد گوجه جنوب کرمان در شهرستان 
رودبار جنوب کشت می شود و به طورمعمول از 
۲۵ فروردین تا ۲۰ اردیبهشــت در بسیاری از 
مزارع رفت وآمدها برای برداشت این محصول 
ادامه دارد، اما متأســفانه امسال نیز همچون 
گذشــته این محصول مشتری چندانی ندارد 
و به اذعان کشــاورزان با ایــن قیمت ها ضرر 

می کنند.

دالالن پای ثابت بازارس
محمودی یکی از بهره برداران جنوب کرمان 
در این راستا می گوید: ما توان ارسال این همه 
محصول را به میدان بار نداریم و هر زمان که 
برای فروش و عرضه محصول به طور مستقیم 
در میــدان بار اقدام کردیم، موفق نشــدیم، 
بنابراین مجبور هســتیم گوجه را به دالالن 

بفروشیم.
وی بابیــان اینکه این محصــول را نمی توان 
مانند ســیب زمینی انبــار کرد و یــا زمان 
بیشــتری برای توزیع آن صرف کرد، اظهار 
می کند: از همین رو وقتی فصل برداشت آغاز 
می شود مجبوریم به هر قیمتی محصول خود 

را در بازار عرضه کنیم.
وی با اشــاره به اینکــه دالالن تنها مرجع 
خریــد محصول هســتند، بیــان می کند: 
دالالن قیمت ها را به صورت هماهنگ آن قدر 
پایین می آورنــد که در زمان اندکی با حجم 
قابل توجهی از محصول برداشت شده و فروش 

نرفته مواجه می شویم.

قیمت پیاز اشک س
تولیدکنندگان را درآورد

پیاز هم که ســال گذشــته 
در مــرز قیمــت ۱۵ هــزار 
تومان اشک مصرف کننده را 
درآورده بــود، این روزها نیز 
به دلیل نبود مشتری اشک 
درآورده  را  تولیدکننــدگان 

است.
بــا تعطیلی رســتوران ها و 
کاهش تقاضا حاال قیمت پیاز 
با روند نزولی شــدید روبه رو 
شــده تا آنجا کــه پیازهای 
برداشــت  شده بیش از ۷۰۰ 
تومــان بــه ازای هــر کیلو 

مشتری ندارد.
یکی از کشاورزان عنبرآبادی بابیان اینکه هزینه 
تولید هر کیلو پیاز افزون بر هزار و ۵۰۰ تومان 
است، بیان می کند: این در حالی است که پیاز 
بــه قیمت یک هزار تومان هــم در میدان بار 

خریدار ندارد.
وی اظهار می کند: متأسفانه پیازهای درشت را 
تنها کیلویی ۳۰۰ تومان از کشاورز خریداری 
می کننــد و پیاز بــا کیفیت بســیار خوب 

 نیــز بیــش از ۷۰۰ تومان 
مشتری ندارد.

وی می گوید: متأسفانه همین 
 پیــاز کیلویــی ۳۰۰ تومان
 را بارگیری و در شــهرهای 
دیگر به کیلویــی ۲ هزار و 
۵۰۰ تومــان و حتی ۵ هزار 
افرادی  تومان می فروشند و 
کــه هیچ نقشــی در تولید 
از  نداشتند ســود بیشتری 
جابه جایی پیــاز می برند تا 
کشــاورزی که یک ســال 

خون دل خورده است!

دالالن، خریداران س
اصلی محصوالت

سعید برخوری، رئیس جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان نیز با قبول دغدغه های کشاورزان، اظهار 
می کند: مشکل اصلی در تعیین قیمت ها و در 

این میان دالالن هستند.
وی عنوان می کند: جهاد کشــاورزی وظیفه 
حمایــت، کمک به کشــاورزان و مهیا کردن 
شــرایط برای تولید محصول را به عهده دارد، 
اما به طور مشخص وظیفه و ابزاری برای مقابله 

با دالالن ندارد.
وی با تأکید بر اینکه دالالن باید از نظام خرید 
محصول حذف شوند، ادامه می دهد: اگرچه ما 
از کشاورزان می خواهیم محصوالت را به دالالن 
نفروشــند، اما در عمل چون راهکار جایگزینی 
وجود ندارد کشــاورز هم چــاره ای جز فروش 

محصول به دالل ندارد. 
برخــوری بیان می کند: در حال حاضر در زمان 
پیک برداشــت محصوالت کشاورزی در بخش 
محصــوالت جالیزی و گلخانه ای هســتیم، به 
همین دلیل دالالن با حضور در منطقه سعی در 

افت قیمت محصول دارند. 
وی با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا قیمت ها 
را مشــخص می کند، گفت: باید واســطه ها 
را حذف و محصول به صورت مســتقیم در 
بازار عرضه شــود که بهترین راهکار در این 
میان تأســیس شــرکت های تعاونی توسط 

کشاورزان است.

ورود دستگاه قضایی برای حل مشکلس
مشــکالت کشــاورزان در جنــوب کرمان 
موجب شــده تا پای دستگاه قضایی به این 
ماجرا باز شــود و دادســتان های شهرهای 
جنوبــی، طــرح نظارتی ویــژه ای را برای 
و همچنین شناسایی  تســهیل حمل ونقل 

دالالن آغاز کنند. 
دادســتان عمومی و انقــالب رودبار جنوب 
در همین زمینــه گفت: با اجرای طرح ویژه 
نظارت بر باربری های جنوب اســتان کرمان 
برحسب دستور رئیس کل دادگستری استان 
کرمان، تــا زمان احقاق حق کشــاورزان و 
رسیدن این بازار به وضعیت عادی و مناسب 

ادامه خواهد داشت. 
علی عمرانی افزود: کار شناســایی دالالنی که 
با اقدام های ســودجویانه خود موجب کاهش 
قیمت خرید محصوالت کشاورزی می شوند نیز 
با همکاری نهادهای امنیتی و اطالعاتی در دست 

انجام است.
وی خاطرنشــان کرد: دســتگاه قضایی بنا بر 
اهمیــت موضوع برخورد قانونــی و قاطعی با 
دالالن بازار محصوالت کشاورزی جنوب استان 

خواهد داشت.

دالالن قیمت ها را 
به صورت هماهنگ 

آن قدر پایین 
می آورند که در 

زمان اندکی با 
حجم قابل توجهی از 

محصول برداشت شده 
و فروش نرفته مواجه 

می شویم

بــرشبــرش

4m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r
  شماره پیامک: 3۰۰۰۷23۰۵

یاسوج: شهربازی ها که در بسیاری از استان ها به عنوان شهر 
شادی از آن ها یاد می شــود به طور عموم در داخل پارک ها و 
بوستان ها ساخته می شوند تا محل مناسبی برای تفریح تمامی 
گروه سنی از کودک تا بزرگسال باشد، اما این شهر شادی در 
استانی همچون کهگیلویه و بویراحمد تاکنون برای کوچک و 

بزرگ شادی آفرین نبوده است.
شــهر یاسوج مرکز اســتان کهگیلویه و بویراحمد دارای یک 
شهربازی بوده که آن هم به ویرانه ای از آهن آالت تبدیل  شده 

است.
شهربازی یاسوج در سال 9۲ با اعالم شهردار وقت محمدعلی 
جاوید به دلیل غیراستاندارد بودن وسایل برچیده شد و پایانی 
تلخ برای این شــهربازی بود که فقط چند سال از ساخت آن 

می گذشت.
اگرچه در ســال های گذشــته تالش های نه چنــدان جدی 
درخصوص نصب برخی از وســایل برای تفریح و گذران وقت 
بچه ها در شهرهای مختلف این استان انجام  شده، اما واقعیت 
این اســت که به گفته متولیان اداره استاندارد هیچ یک از این 

وسایل بازی دارای گواهی استاندارد نیستند.
هرچند بیماری کرونا ســایه سنگینی بر فعالیت خانواده ها و 
کــودکان انداخته و مانع حضور آن ها در پارک ها و اســتفاده 
از وســایل بازی شده اســت، اما نباید از خطر خفته ای که در 
پارک ها کودکان را تهدید می کند، غفلت کرد و به نظر می رسد 
فرصت خوبی برای رفع خطر و استانداردسازی وسایل برقی تا 

بازگشایی پارک هاست.

وضعیت بخش خصوصی از دولتی بهتر استس
مدیــرکل اســتاندارد کهگیلویــه و بویراحمد بابیــان اینکه 
شــهربازی های اســتان با مدیریت بخش خصوصی وضعیت 
مناسبی نسبت به شــهربازی های در اختیار شهرداری دارند، 
اظهار کرد: عملکرد شــهربازی ها با مدیریت بخش خصوصی 
در اســتان مطلوب بوده، اما واقعیت این است شهربازی هایی 
که زیر نظر شــهرداری ها فعالیت دارند هیچ یک دارای گواهی 

استاندارد نیستند.
بهمن رحمتی بابیان اینکه شهرداری ها باید هرچه سریع تر نسبت 
به طی مراحل قانونی و اســتاندارد  سازی با محوریت دریافت 
گواهی معتبر اقدام کنند، اظهار کرد: تمامی شــهربازی های 
اســتان براساس برنامه زمان بندی  شده در طول سال از طریق 
شرکت هایی که توسط سازمان ملی استاندارد تأیید صالحیت 

شده اند مورد بازرسی و بازدید فنی و ایمنی قرار می گیرند.
مدیــرکل اســتاندارد کهگیلویــه و بویراحمــد تأکید کرد: 
شهرداری های اســتان، برپایه ضوابط قانونی باید برای حفظ 
ایمنی و سالمت شهروندان از فعالیت تجهیزات پارک های بازی 
و فضاهای تفریحی که نسبت به دریافت گواهی ایمنی اقدام 

نکرده اند، جلوگیری کنند.

احتمال خسارت جبران ناپذیرس
بهمن رحمتی خاطرنشــان کرد: وجود یک نقص کوچک در 
دستگاه ها، وســایل تفریحی و بازی غیراســتاندارد می تواند 
خسارت ها و حوادث جبران ناپذیری را برای خانواده ها و جامعه 

به همراه داشته باشد.
وی ابراز کرد: این مهم ضرورت تشدید نظارت ها و تعامالت بین 

دستگاهی در تمامی دستگاه های مرتبط را افزایش می دهد.
مدیرکل اســتاندارد اســتان کهگیلویــه و بویراحمد گفت: 
هم اســتانی های عزیز هنگام استفاده از دستگاه ها و تجهیزات 
بازی مستقر در شهربازی ها از وجود گواهی بازرسی استاندارد 
که ضرورت نصب آن در فضای قابل مشاهده در مجاورت تجهیز 

مورداستفاده تعریف  شده است، اطمینان حاصل کنند.
رحمتی خاطرنشان کرد: شهروندان الزم است در صورت نبود 
گواهی بازرســی استاندارد نسبت به استفاده از این تجهیزات 
خودداری کرده و این گونه موارد را از طریق سامانه رسیدگی به 
شکایات با شماره تلفن ۱۵۱۷ به اداره کل استاندارد کهگیلویه 

و بویراحمد اطالع رسانی کنند.

به دلیل عدم رعایت استاندارد الزم در کهگیلویه

شهربازی ها شادی آفرین نیستند
گزارشگزارش

7807zadehalireza@gmail.comجدول
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معماری  دانشکده  استاد  و  ماندگار  چهره   .۱
پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران و پایه گذار 
مدیریت  و  معماری  تکنولوژی  رشته های 
پروژه و ساخت در این دانشگاه- طرح قدیمی 
دبیرستانی ۲. پایتخت موسیقی- آشغال- ناله 
و فریاد ۳. راه رفتن کودکانه- شک و تردید- 
رخداد-  و  قم 4. حادثه  در  مقدس  مسجدی 
شاعر هم عصر فتحعلی شاه و محمدشاه و اوایل 
سلطنت ناصرالدین شاه قاجار- گرفتن ۵. کشور 
همسایه- فدیه- ضمیری در زبان عربی ۶. تیر 
یک حرف  تکرار  عالقه-  و  محبت   پیکان دار- 
۷. شستن در گویش بچه لندن- از تن پوش ها- 
میانه تر ۸. ترم تحصیلی- بر دستان مجرم و 
عروس خانم می بینید 9. وابستگی- چگونگی ها 
و کیفیات- امر از آمدن ۱۰. کجاست؟- عدد 
از   .۱۱ اندک  خیسی  دورقمی-  ترتیبی 
نفس جمع  دریا-  موج  و  طوفان   احشام- 
پرتوها خطر-  اعالم  شداد-  بهشت   .۱۲ 
انجام  جهت  بیهوشی  و  درد  کاهش  به   .۱۳
اعمال مختلف جراحی می پردازد - جوانمرد- 

شترمرغ   .۱4 پاکستان  مردم  رسمی  زبان 
فرنگی  استخوان ساز- هوای  امریکایی- عنصر 
خودروهای  انواع  نرخ گذاری  بی زبان-   .۱۵
می شود انجام  آن  براساس  داخل   تولید 

۱. جهش ژنتیکی- مرغ سحر ۲. زندگی کردن- 
 واحد حافظ رایانه ای- از ایزدان آیین زرتشت 
۳. بهره برده- ستون کوچکی که برای محافظت 
از بنا در مقابل تخریب ساخته شود -  مگس 
سبز 4. واحدی در طول- رفتار و روش- شرور 
پیچ ومهره  روکش  واکسیناسیون-  واحد   .۵
معکوس ۶. خفتان-  جماعت  چرخ خودرو- 
صحن  راس-  سزاوار-   .۷ بلخ  اهل  گروه-  و 
شهر   .۸ سل  بیماری  آلمانی  خانه-کاشف 
قهرمانان  از  اسپانیا-  در  فوتبالی  تیم  و 
عنصری  نیکو-  میوه   .9 »بربادرفته«  داستان 
از  یک درصد  که   ۱۸ عدد اتمی  با  شیمیایی 
 هوا را تشکیل می دهد- لنگه در- موش خرما 

و  راهب  عبادتگاه  لباس-  پایینی  بخش  حاشیه ای-   .۱۰
خودش  روی  حرفی  بازگرفتن-  تمام   - روزانه   .۱۱  راهبه 
 ۱۲. اثرچربی- آَشیانه پرندگان شکاری- نام مادر حضرت ابراهیم»ع« 
دلیل چیزی- رخنه ۱4. شقایق  و  علت  ۱۳. مسابقه دادن- 
نعمان- پژواک- نوعی زغال و هیمه ۱۵. کسی که کارهایش 

را براساس حرف مردم انجام می دهد- پرورش حیوانات اهلی

  افقی

  عمودی
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