
 سد دوستی به زودی 
سرریز می شود

 پرونده مدیر بازداشت شده تعزیرات حکومتی 
در مرحله بازپرسی

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در گفت و گو با قدس خبر دادقائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
سد دوستی، مشترک بین ایران و ترکمنستان، طبق 
پیش بینی های انجام شده به زودی برای سومین بار 
سرریز می شــود. علیرضا طاهری افزود: هم اکنون 
بیش از ۷۴ درصد مخزن ذخیره آب این ســد پر 
شــده که این میزان نسبت به سال گذشته حدود 
۱۱درصد افزایش داشــته است. وی افزود: در حال 

حاضر حدود ۹۰۰ میلیون ...

قاضی غالمعلی صادقی، رئیس کل دادگســتری 
خراسان رضوی ضمن تأیید ماجرای بازداشت یکی 
از مدیران ارشــد تعزیرات حکومتی استان، اظهار 
کرد: روند رسیدگی به پرونده در آینده و در وقت 

مقتضی به اطالع شهروندان خواهد رسید.
چند روز پیش بود که خبر بازداشت یکی از مدیران 
ارشد تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در برخی 

رسانه ها منتشرشد و ... .......صفحه 3.......صفحه 3
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پروتـئین با طـعم کرونا!
مشاور کمربند جنوبی شهر مشهد 

عنوان کرد

تعلل مشکوک شهرداری 
در انعقاد قرارداد مطالعات 

محیط  زیستی!  

.......صفحه 3

.......صفحه 2 

قدس از حال و هوای 
مدارس در نخستین روز 

بازگشایی گزارش می دهد

 پایان یک 
سه ماه تعطیلی 

متفاوت
دیروز پس از نزدیک به ســه ماه از تعطیلی مدارس به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا، مراکز آموزشی در شهرها و 
روســتاهایی که از قبل توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا 

تعطیل اعالم شده بود مجدد بازگشایی شدند. 
بر اســاس اعالم آموزش و پرورش با وجود بازگشــایی 
مدارس حضور دانش آموزان ســر کالس اجباری نبود و 
دانش آموزان برای حاضر شــدن در مدرسه مختار بودند 
و می توانستند به مدرسه رفته و در راستای رفع اشکال 
درس هایی که نیاز به تدریس و توضیح توســط معلمان 
داشــت اقدام کنند. بــا اینکه دیروز بــه نوعی مدارس 
 به صورت رســمی بازگشــایی شــد اما به هیچ عنوان 

حال و هوای شروع مجدد ...

عرضه فله ای با فراموشی الزام های بهداشتی در بازارهای گوشت مشهد

.......صفحه 2 

در گفت وگوی قدس با بانوی جهادگر 
نمونه  مطرح شد 

 از بازسازی یک روستا
تا زندگی با سیل زدگان

 رئیس اتحادیه فروشندگان این کاال
در گفت وگو با قدس تشریح کرد  

 نقش دالالن
در گرانی الستیک

انجام مطالعات محیط زیســتی پروژه کمربنــد جنوبی که قرار 
بود فصل الخطاب حاشــیه ها و تعیین کننده سرنوشت این پروژه 

پرمناقشه باشد، این روزها خودش حاشیه ای ...

با آنکه جوان اســت اما به او »مادر آرزوها« لقب داده اند. »سمیرا 
شاهوردی« متولد اسفند ۶3 اهل لرستان را از همان زمان که بانوی 

.......صفحه 2بسیجی فعالی بود می شناسمش، او برای ...

.......صفحه 2

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

 مدارس بجنورد باز نشده•
تعطیل شد

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان شمالی گفت: مدارس شهری و روستایی چهار 
شهرستان این استان تا اطالع بعدی همچنان تعطیل 

خواهند بود. 
عباس سعیدی اظهار کرد: مدارس شهرستان جاجرم، 
مانه وسملقان، راز و جرگالن و فاروج به علت وضعیت 
شیوع کرونا با تأخیر بازگشایی می شوند، اما هنوز درباره 

زمان گشایش آن ها تصمیم گیری نشده است.  
خبر دیگری به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش 
شهرستان بجنورد حاکی است، مدارس بجنورد هم یک 
روز پس از بازگشــایی به دلیل وضعیت هشدار شیوع 

کرونا تعطیل شد. 
در اطالعیــه آموزش و پرورش آمده اســت: باتوجه به 
وضعیت هشــدار شــیوع ویروس کرونا و افزایش آمار 
مبتالیان در اســتان و شهرستان بجنورد، برابر مصوبه 
ستاد پیشگیری از شیوع کرونای خراسان شمالی )مورخ 
۹۹/2/2۷( و تأکید فرماندار، مدارس این شهرســتان 

تعطیل شد.

 نخستین عمل اهدای عضو •
پس از شیوع ویروس کرونا انجام شد

قدس: مســئول مرکز فراهــم آوری اعضای پیوندی 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد گفت: نخستین عمل 
اهدای عضو پس از شیوع ویروس کرونا در این دانشگاه 
انجام شد. خالقی افزود: اهدای اعضای اهداکننده مرگ 
مغزی موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند 
به عضو شــد.وی ادامه داد: در ۹۸۴ عمل اهدای عضو 
از اهداکننده مرگ مغزی آقای رضا نوروزی ۵۰ ســاله 
 که از بیمارستان موسی بن جعفر)ع( قوچان به واحد 
فراهــم آوری اعضای پیونــدی در مرکز پیوند اعضای 
دانشــگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل 
تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان 
منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.  

خالقی بیان کرد: کبد مرحوم در بیمارستان منتصریه به 
خانم 3۸ ســاله ساکن بجنورد پیوند زده شد و به بیمار 
زندگی دوباره ای بخشــید.همچنین قسمتی از پوست 
مرحــوم رضا نوروزی برای پیوند به بخش ســوختگی 
بیمارستان امام رضا)ع( ارسال شد.همچنین قرنیه های 
زنده یاد نوروزی به منظور پیوند به بانک چشم ارسال شد.

خبرخبرخبرخبر

ایســنا: مدیرکل حج و زیارت خراســان رضوی به 
تشریح جزئیات آخرین برنامه ریزی های حج تمتع ۹۹ 

در استان پرداخت. 
جواد شاد در خصوص جزئیات نام نویسی کاروان های 
خراســان رضوی بــرای حج تمتــع ۹۹، اظهار کرد: 
ظرفیت تمام کاروان های خراســان رضوی ۹ هزار و 
۴۵۵ نفر اســت که تاکنــون ۹۸ درصد ظرفیت آنان 
تکمیل شده اســت. از این میزان ۴۵ درصد آقایان و 
۵۵ درصد را بانوان تشکیل داده اند. کالس های آنالین 
آموزشــی و برنامه معاینه های پزشکی نیز آغاز شده 
و ملزومات حج تمتع برای حجاج تهیه شــده است. 
پزشــکان نیز از سوی هالل احمر معرفی شده اند و در 
هفته جاری با تکمیل اطالعات پزشــکی زائران، برای 

برنامه های اعزام آماده خواهیم شد. 
وی در خصوص سناریوهای احتمالی برای شرکت یا 
عدم شرکت در حج تمتع ۹۹، خاطرنشان کرد: بنا را بر 
برگزاری حج گذاشته ایم. احتمال هر اتفاقی وجود دارد 
و ما تابع مقررات بین المللی هستیم، اما آمادگی داریم 

تا غافلگیر نشویم. برای برگزاری یا عدم برگزاری حج از 
سوی سازمان حج و زیارت کشور سه سناریو در نظر 
گرفته شده است و برای هر سناریو برنامه داریم. سناریو 
نخســت برگزاری کامل است که برای آن آمادگی تام 
داریم. در ســناریوی دوم به دلیل شیوع ویروس کرونا 
برنامه ای در نظر گرفته شده تا افراد مسن و در معرض 
خطر اعزام نشوند و برای سناریوی سوم، در صورت لغو 
حج تمتع ۹۹، برای آن هم برنامه ریزی صورت گرفته 

است. 
مدیرکل حج و زیارت خراســان رضوی گفت: زائران 
در برنامه های آموزشی کاروان ها و معاینه های پزشکی 
شرکت کرده و هزینه های خود را کامل پرداخت کنند، 
در صورت لغو برنامه حج در سال جاری، اعزام آن ها در 
سال آینده انجام خواهد شد و تمام هزینه های پرداخت 
شده به ســال بعد منتقل می شود. اگر زائری بخواهد 
انصراف دهد، تمام هزینه هــای پرداختی بازگردانده 
خواهد شــد، اما فرد دیگری جایگزین او خواهد شد و 
اولویت اعزامش در سال آینده را از دست خواهد داد. 

در صورت لغو احتمالی حج، با توجه به هزینه های تورم 
به نفع زائران است که هزینه های خود را در سال جاری 
به طور کامل پرداخت کنند تا در ســال بعد متحمل 

هزینه های اضافی نشــوند. در صورت پرداخت کامل 
هزینه ها در ســال آینده هزینه  اضافی از زائران گرفته 

نخواهد شد.

مدیرکل حج و زیارت خراسان رضوی تشریح کرد

جزئیات آخرین برنامه ریزی های حج تمتع ۹۹ 

یکشنبه  28 اردیبهشت 1399

   23 رمضان 1441 
  17 می 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9248  
 ویژه نامه 3627  
 + صفحه »میهن«  

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی 
سالیانه برای سال مالی منتهی به 

1398/12/29 شرکت صنعتی قطعه ساز 
مشهد )سهامی خاص( شماره ثبت 3285 و 

شناسه ملی 10380191855
مجمع عمومی عادی س��الیانه در ساعت ده صبح روز 
چهارش��نبه 1399/3/21 در محل قانونی ش��رکت به 
نش��انی مش��هد ، کیلومتر 15 جاده مش��هد - قوچان 
، روب��روی ش��هرک صنعتی ط��وس ، ش��رکت صنایع 
بس��ته بن��دی مش��هد ، تلف��ن 35420245 برگزار 
م��ی گ��ردد . ب��رای حضور در جلس��ه مجم��ع عمومی 
مذکور ، بر اساس ماده 99 قانون تجارت . نمایندگان 
س��هامداران حقوقی می توانند از اکن��ون تا انتهای 
وقت اداری روز س��ه شنبه 1399/3/20 با در دست 
داش��تن اصل برگ س��هام ، روزنامه رسمی مبنی بر 
درج آخری��ن آگهی تغییرات مدی��ران و نامه معرفی 
نماین��ده که به امضاء مدیران قانونی و مهر ش��رکت 
رس��یده باش��د ، برای دریافت ورقه ورود به جلسه 

مجمع به نشانی مذکور مراجعه نمایند .
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت 
2-بررس��ی و تصویب حسابهای عملکرد ، ترازنامه و 

سود وزیان سال مالی منتهی به 1398/12/29
3-انتخ��اب ب��ازرس اصلی و علی البدل برای س��ال 

مالی منتهی به 1399/12/29
4-انتخاب روزنامه کثیراالنتش��ار برای س��ال مالی 

منتهی به 1399/12/29
5-س��ایر موارد قاب��ل طرح در مجم��ع عمومی عادی 

سالیانه 
ع هیئت مدیره  9

90
11
38
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90
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22

آگهی مزایده  واحد های تجاری شهرداری فیض آباد - نوبت دوم

جواد جعفری - شهرداری فیض آباد

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

نمایند. 

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

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

کلیه هزینه های مربوط به آگهی روزنامه برعهده مستاجرمی باشد.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.000.000 ریال8/000/000ریال107واحد تجاری خیابان سرباز8

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

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

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

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

3/000/000 ریال1203/500/000واحد تجاری پاساژ سمت خیابان خرمشهر13



قدسازحالوهوایمدارسدرنخستینروزبازگشاییگزارشمیدهد

پایان یک سه ماه تعطیلی متفاوت
هاشمرسائیفر:دیروز پس از نزدیک به سه ماه 
از تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
مراکز آموزشی در شهرها و روستاهایی که از قبل 
توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیل اعالم شده 

بود مجدد بازگشایی شدند. 
بر اســاس اعالم آمــوزش و پــرورش با وجود 
بازگشایی مدارس حضور دانش آموزان سر کالس 
اجباری نبود و دانش آموزان برای حاضر شدن در 
مدرســه مختار بودند و می توانستند به مدرسه 
رفته و در راستای رفع اشکال درس هایی که نیاز 
به تدریس و توضیح توسط معلمان داشت اقدام 

کنند.
با اینکه دیروز به نوعی مدارس به صورت رسمی 
بازگشــایی شــد اما به هیچ عنوان حال و هوای 
شروع مجدد فعالیت های آموزشــی را نداشت. 
این اتفاق در حالی واقع شد که سرویس مدارس 
به عنوان یکی از موارد مورد نیاز برای رســاندن 
دانش آموزان به کالس درس فعالیتی نداشتند و 
دانش آموزان برای حضور در مدرسه باید از طریق 
دیگری اقدام می کردند. گرچه خیلی از خانواده ها 
برای فرستادن فرزندانشــان به کالس درس به 
دلیــل وجود ویروس کرونا و از بین نرفتن کامل 
آن رغبتی نداشتند و از خیلی پیش تر می گفتند 
مدارس هم باز شود دوست ندارند بچه هایشان را 
به مدرسه بفرستند اما نبود سرویس برای رفت 
و آمد نیز خود مزید بر علت شــد تا مدارس در 
نخستین روز بازگشایی مجدد در سال تحصیلی 
99-98 چندان حال و هوای آموزشــی به خود 
نگیرند. دیروز مدارس شــکل و شمایل روزهای 
تابســتانی و روزهایی که دانش آموزان در قدیم 
برای گذراندن کالس های جبرانی دروس تجدید 

شده به مدرسه می رفتند را داشت!

نیاز رفع اشکال برای دانش آموزانس
دیروز سری به چند مدرسه از مدارس شهر مشهد 
زدیم تا در جریان حال و هوای بازگشایی مجدد 

مدارس قرار بگیریم. همان طور که عنوان شــد 
خبری از تشــکیل کالس آموزشی خاصی مثل 
زمان عادی تدریس نبود علتش هم همان اجباری 
نبودن حضور دانش آموزان عنوان شد اما با وجود 
این بودند دانش آموزانی که آمده بودند تا اشکاالت 
درسی که داشتند را حضوری از دبیران و معلمان 

خودشان جویا شوند.
یکــی از همین دانش آمــوزان در این باره گفت: 
چند ماه اســت که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
نمی توانیم در کالس درس حاضر شویم به همین 
دلیل مشــکالتی در برخی از دروس برای من به 
وجود آمده بود که نیاز بــود حضوری از دبیران 
بپرســم و راهنمایی بگیرم که خدا را شکر امروز 
مدارس باز شــد و فرصت را غنیمت دانســتم و 
در مدرسه حاضر شدم و اشکال هایی که داشتم 

همگی رفع شد.
وی در ادامــه افزود: این خیلی خوب اســت که 
معلمان این فرصت را به دانش آموزان دادند تا با 
رعایت اصول بهداشتی به مدرسه بروند و دروسی 
که اشکالی دارند را با دبیران و معلمان خود مطرح 
کنند تا رفع شود به خصوص برای دانش آموزانی 
مثل ما که امتحانــات نهایی دارند و قدری برای 

آن ها سختی و مشکل بیشتری وجود دارد.
پدر یکی از دانش آموزان که فرزندش را تا مدرسه 
همراهی کرده بود نیز گفــت: چون اعالم کرده 
بودند مــدارس برای رفت و آمــد دانش آموزان 
ســرویس دهی ندارند امروز مجبور شدم خودم 
فرزنــدم را به مدرســه بیاورم و اکنــون رفته تا 
اشکاالتی که در برخی از دروس داشت را با حضور 

معلمانش رفع کند.

رضایت از آموزش های مجازیس
یکی از دبیران مدرســه با اشاره به اینکه حضور 
دانش آموزان در مدرسه حتماً باید با رعایت اصول 
بهداشتی مد نظر باشد، گفت: امروز)دیروز( ما در 
مدرسه حاضر شدیم تا نیاز دانش آموزانی که برای 
رفع اشکال هایشــان تمایل به حضور در مدرسه 
دارند را رفع رجوع کنیم که از صبح چند نفری 
مراجعه کردند و خدا را شکر مشکالتشان حل شد 
و رفتند. اما آنچه برای ما نیز اهمیت دارد این است 
که والدین به فرزندانشان گوشزد کنند چنانچه 
قرار اســت به مدرســه بیایند حتماً باید وسایل 
بهداشتی از جمله دستکش و ماسک داشته باشند 
تا هم ســالمت خودشان حفظ شود و هم اینکه 

 به فکر ســالمت معلمان و کادر آموزشی باشند. 
او همچنین درباره آموزش دروس باقیمانده از زمان 
تعطیلی مدارس بــه دانش آموزان عنوان کرد: از 
همان روزهای ابتدایی که آموزش و پرورش طرح 
آموزش مجازی را راه اندازی کرد این فرصت برای 
ما به وجود آمد تا به دانش آموزان دروس باقیمانده 
را تدریس کنیم گرچه ابتدا سیستم با مشکالتی 
روبه رو بود اما خیلی زود رفع شد و دانش آموزان 
توانستند از کالس های مجازی استفاده کنند و 
آموزش ببینند. ضمن اینکه همین فرصتی که 
االن به وجود آمده کمک می کند تا دانش آموزانی 
که مشکلی در یادگیری دروس دارند به مدرسه 

مراجعه و رفع اشکال کنند.

دانش آموزانی که بیشترین حضور را س
داشتند

مهدی مجیدی فر؛ مدیر روابط عمومی آموزش 
و پرورش خراســان رضوی نیــز در خصوص 
حال و هوای بازگشایی مدارس گفت: با اینکه 
مدارس چند ماهی تعطیل بود اما مراجعه های 
دانش آموزان برای رفع اشــکال و رسیدگی به 
دروسشــان با حضور معلمان به نسبت خوب 
بــوده و رضایت خانواده ها از این طرح نیز قابل 

توجه ارزیابی شده است.
وی در ادامه افزود: حضور دانش آموزان بیشتر 
در پایه هــای اول و دوم ابتدایــی و همچنین 
یازدهم و دوازدهم که سال سرنوشت سازی به 
لحاظ آموزشــی در پیش دارند بیشتر از سایر 
دانش آمــوزان پایه های دیگر بــوده که به نظر 
می رســد این روند در روزهای پیش رو بیشتر 
نیز بشــود. ضمن اینکه حضور دانش آموزان و 
معلمان سر کالس با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی بوده و مدیران مدارس برای فراهم 
شدن شرایط مطلوب زحمات زیادی کشیده اند 
تا در ســالمت و صحت کامــل به امر آموزش 

پرداخته شود.

رئیساتحادیهفروشندگاناینکاالدرگفتوگوبا
قدستشریحکرد

نقشدالالندرگرانیالستیک•
تکتم آنالین- قدس
بهاردوســت: با وجود 
کاهــش مســافرت های 
درون شــهری و بــرون 
شــهری در مشهد که از 
و  کرونا  شــیوع  عوارض 
خانه نشــین شدن مردم 

است گزارش ها حاکی از گران شدن الستیک خودروهای سبک 
به ویژه پراید در بازار است.

در همیــن خصــوص محمدکاظــم جنتی؛ رئیــس اتحادیه 
فروشندگان الستیک مشهد توضیح داد: بازار صنف فروشندگان 
الستیک فصلی اســت و در زمان هایی مانند ۱۵ اسفند تا ۱۵ 
فروردین و فصل تابســتان پررونق است اما امسال متأسفانه به 
خاطر شــیوع ویروس کرونا زمان تعطیالت نوروز را از دســت 
دادیم چون همه فروشندگان مجبور به تعطیلی مغازه هایشان 
بودند. امیــدوارم وضعیت حال حاضر بهبــود پیدا کند وگرنه 
فصل تابستان را هم از دست خواهیم داد. وی در توضیح گرانی 
الستیک گفت: متأسفانه دالالن در گرانی الستیک نقش دارند 
و این موضوع محرز شده و در حال رسیدگی است. در خصوص 
نرخ الســتیک های دولتی هم باید بگویم که قیمت الستیک 
در دســت کارخانجات است. البته با توجه به اینکه قیمت مواد 
اولیه تولید الستیک افزایش یافته با این همه اما کارخانه ها این 
افزایش را در قیمت نهایی الستیک اعمال نکرده و قیمت مصوب 
را رعایت کرده اند و همچنان این کاال به قیمت قبل از کارخانه 

به بازار هدایت می شود.

بناهايدارايارزشفرهنگي-تاریخي•
درروستايروئینمرمتميشوند

خبرنگار بجنــورد-
قدس: مدیر پایگاه میراث 
روئین  روستای  فرهنگی 
گفــت: از محل اعتبارات 
دفتــر پایــگاه میــراث 
فرهنگی پنج بنــا دارای 
تاریخی  فرهنگی-  ارزش 

روســتای روئین شهرستان اسفراین در دستور کار قرار گرفت و 
مرمت بناهای مذکور آغاز شده است.

حامد وظیفه شناس با اشاره به اینکه تاکنون مرمت یک بنا به پایان 
رسیده است، افزود: مرمت سه بنای دیگر در دست اقدام است که با 
پیش بینی های صورت گرفته تا نیمه اول سال 99 به اتمام خواهد 
 رسید. وی گفت: در این بین یکی از بناهای دارای ارزش با قدمت 
60 ســاله در مرکز بافت روستای روئین با توافق صورت گرفته 
با مالــک پس از مرمت و احیا در اختیار دفتر پایگاه قرار خواهد 

گرفت.

آیتاهللعلمالهدی:
رفتارنیرویانتظامیدرقبالحوادث•

اخیربسیارارزشیبود
قدس: نماینده ولی فقیه 
در خراسان رضوی گفت: 
انتظامی  نیــروی  رفتار 
در قبال حــوادث اخیر 
همانند بســته شــدن 
درهــای اماکن متبرکه 
به علت ویــروس کرونا، 

نشان دهنده مهربانی و عظمتش بود.
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی روز گذشته در دیدار با فرمانده 
عقیدتی نیروی انتظامی کل کشــور، اظهار کــرد: در رأس 
تشــکیالت ناجا و اســتانی وجود یک روحانی قوی بســیار 

تأثیرگذار است.
امام جمعه مشهد افزود: اگر روحانی رأس تشکیالت ناجا قوی 
باشد، ارتباط بهتری را با مردم ایجاد می کند. نیروی انتظامی 
در برابر بحران های مختلف مقاومت و صالبتش را نشان داد که 

بسیار دارای اهمیت بود.
وی با بیان اینکه ارتباط نیروی انتظامی با مردم مستقیم است، 
تصریح کرد: از این بابت این نهاد نســبت به دیگر تشکیالت 
آسیب پذیرتر اســت. موقعیتی را که فرمانده عقیدتی نیروی 
انتظامی کل کشــور ایجاد کرد، موجب شد تا نیروی شما با 

اعتقاد به کار خویش، مسئولیتش را انجام دهد.

منتخبحوزهانتخابیهقوچانوفاروجدرمجلس
بهقدسخبرداد

ایجادحلقههایمشورتی•
بهجایرئیسدفتر

از  کمتر  هادیزهرایی:
۱0 روز آینده شاهد آغاز 
یازدهم  مجلــس  کار  به 
خواهیم بــود و منتخبان 
مردم در حال برنامه ریزی 
در راستای استقرار دفاتر 
حوزه هــای  در  کاری 

انتخابیه خود هستند.
 در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج خبرها از ایجاد دفتر مشورتی 
برای نخستین بار به جای انتخاب رئیس دفتر به گوش می رسد 
و خبرنگار ما برای پیگیری این موضوع با منتخب مردم قوچان و 

فاروج در مجلس یازدهم گفت وگویی را انجام داده است.
علی آذری در گفت وگو با قدس گفت: یکی از مشــکالت قوچان 
و فاروج فرهنگ ضعیف مشــارکت، کار و خلق ثروت اســت و 
همیشه دنبال افرادی هستیم که بیایند و تسهیلگر و منجی یا 
انعطاف کننده کارها باشند که یکی از اهداف ما افزایش و ترویج 
فرهنگ مشارکت است و اگر توسعه ای هست باید حتماً با شناخت 
ظرفیت ها، محیط، فرهنگ و اجتماع بــه پیش برویم و در این 
توســعه باید همه مشارکت کنند. منتخب مردم قوچان و فاروج 
در مجلس یازدهم افزود: هدف من این اســت که نظام شهری و 
روستایی را به صورت مشورتی و به صورت پایلوت در شهرستان 
فاروج اجرا کنم و در این نظام جدید حلقه های مشورتی در شهر 
فاروج و روستاهای آن تشکیل می شود و در این طرح از هر روستا 
۵ یا 6 نفر شناسایی و به عنوان هسته مشاوره آن روستا کار خود 
را آغاز می کنند که این افراد به عنوان شــورای مشورتی نماینده 
مجلس در روستا برای توسعه، عمران و آبادانی روستا کار می کنند. 

باهدفجلبمشارکتخیراندرمدرسهسازی
سامانه»مهرمدرسه«رونماییشد•

قــدس:ســامانه »مهــر مدرســه« بــه آدرس اینترنتــی 
khayerin.dres.ir در ســازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 

کشور آماده شده است.
این سامانه بر اساس چارچوب مشارکت هر چه بیشتر خانواده ها 
در امر مدرسه ســازی و بر اساس آموزه های سند تحول طراحی 
شده است و به جلب مشارکت بیشتر مردم در امر مدرسه سازی 
منجر می شــود. به گزارش مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان 
رضوی از طریق این سامانه، خیران مدرسه ساز می توانند پیشرفت 
پروژه های مدرسه سازی که در آن مشارکت کرده اند را مشاهده 
کنند، به اهدای زمین اقدام کرده و یا با مشاهده پروژه های در حال 
کار مدرسه سازی در هر پروژه ای که تمایل دارند مشارکت کنند.
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 شکر
 تخم مرغ

 گوشت مرغ

روغن مایع آفتابگردان

قدس:بدون تعارف باید بگوییم متأسفانه شهروندان کرونا را 
فراموش کرده اند و حتی همان تعدادی هم که با ماسک مرتکب 
رفتارهایی می شوند که در نظرشــان عادی است اما در واقع 

همان رفتار می تواند سالمتیشان را تهدید کند.
با همین مقدمــه کوتاه می خواهیم در ادامه به یکی از همین 
دســته رفتارها اشاره کنیم که در هفته های اخیر شاهد تکرار 
دوباره آن هســتیم. موضــوع مربوط به رفتــار مخاطره آمیز 

شهروندان هنگام خرید گوشت و مرغ است.
اسفند سال گذشته بود که با شیوع ویروس کرونا متولیان این 
حوزه نیز با صدور بخشنامه ای اعالم کردند که به منظور حفظ 
سالمت شهروندان هر گونه قطعه بندی گوشت مرغ، فرآوری، 
تهیه جوجه کباب و شنیسل، طعم دار کردن و... در مراکز عرضه 
فراورده های خام دامی به دلیل احتمال انتشار عوامل بیماری زا 

و آلودگی ممنوع است.
بر همین اســاس هر گونه فرآوری و طعم دار کردن گوشــت 
قرمز نیز ممنوع شــد و چرخ کردن گوشت صرفاً و فقط بنا به 
درخواست متقاضی و در حضور مشتری باید صورت می گرفت.

بنابرایــن بــا همه گیر شــدن کرونــا از یک ســو و اعمال 
محدودیت های عمومی که خطرناک بودن و جدی بودن تهدید 
کرونا را بیشتر القا می کرد شهروندان نیز با حساسیت بیشتری 
نسبت به رعایت دستورات بهداشتی رفتارهای روزمره را انجام 
می دادند اما متأسفانه با برداشته شدن برخی محدودیت ها در 
هفته هــای اخیر و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی هر روز 
از میزان حساسیت شهروندان کاسته شده و این روزها تقریباً 

بخش زیادی از جامعه به نوعی کرونا را فراموش کرده اند.

ادامه رفتارهای مخاطره آمیزس
بر همین اساس در بخش فروش فراورده های دامی نیز شاهد 

تکرار همان رفتارهای مخاطره آمیز قبلی هستیم؛ تقریباً تمامی 
قصابی ها بال و ران و پاچین فله ای در اشکال مختلف دارند و 
باز ویترین یخچال ها پر از گوشــت چرخ کرده شــده و کمتر 
می توان کارکنان این محل ها را دید که با دستکش و ماسک 

کار می کنند.
در مقابل شــهروندان هم بدون رعایت فاصله گذاری و بدون 
داشتن ماسک کنار هم می ایســتند و چه بسا درباره شرایط 
این روزها بحث می کنند و یادشان رفته که احتمال دارد با یک 

ویروس خطرناک به منزل برگردند.

ممنوعیت عرضه فراورده های پروتئینی فله ایس
این در حالی است که رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و 
مواد غذایی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در گفت وگو با 

خبرنگار ما این اقدام ها را تخلف می داند.
محمود قربان زاده می گوید: هنوز هیچ ابالغ جدیدی مبنی بر 
لغو دستورالعمل صادر شده در اسفند سال گذشته صادر نشده 
پس قطعه بندی گوشــت مرغ، فرآوری، تهیه جوجه کباب و 
شنیســل، طعم دار کردن و... در مراکز عرضه فراورده های خام 
دامی به دلیل احتمال انتشار عوامل بیماری زا و آلودگی ممنوع 

است.
وی ادامه می دهد: گروه های نظارتی دامپزشکی و اداره بهداشت 
همواره با سرکشی از مراکز فروش این اقالم هشدارهای الزم را 
به متصدیان برای استفاده از ماسک و دستکش می دهند و در 

صورت مشاهده تخلفات با آن برخورد می شود.
اما قربان زاده نیز به ساده انگاری شهروندان اشاره کرده و اظهار 
می دارد: متأسفانه بســیاری از شهروندان شرایط و مخاطرات 
کرونا را فراموش کرده اند و از فروشندگان درخواست می کنند 
تا مرغ آن ها را قطعه قطعه کند بنابراین اگر در گام نخســت 

شهروندان برای حفظ ســالمت خود و خانواده شان تقاضای 
چنین کاری را نداشته باشند شاهد تکرار این رفتار نخواهیم 

بود.

اعطای مجوز بسته بندی وابستهس
وی می افزاید: از ســوی دیگر در حــال برنامه ریزی برای اعطای 
مجوز به فروشــگاه ها هســتیم تا بســته بندی وابســته داشته 
باشــند یعنی بخشــی از فروشگاه بر اســاس ضوابط بهداشتی 
و داشــتن ناظر بهداشــتی اقدام به بســته بندی گوشت و مرغ 
کرده و عرضه نمایند بنابراین به تمام فروشــگاه ها اعالم شده در 
 صورت متقاضی بودن راه اندازی واحد بســته بندی وابسته به این 
اداره کل مراجعه کنند تا در آینده نزدیک شاهد به حداقل رسیدن 

و حذف فروش فله ای قطعات مرغ و حتی ماهی ها باشیم.
رئیس اداره نظارت بر بهداشــت عمومی و مــواد غذایی اداره 
کل دامپزشــکی خراسان رضوی در پایان باز هم از شهروندان 
می خواهد با پایبندی بیشــتر به دستورالعمل های بهداشتی 
فروشــندگان را ملزم به رعایت نکات بهداشــتی کنند و در 
صورت مشــاهده متصدی قصابی بدون ماسک و دستکش از 
وی بخواهند تا ماســک و دستکش استفاده کند و در نهایت 
اینکه برای مدتی مرغ سالم خریداری کرده و در منزل خودشان 
قطعه کنند تا زمینه شیوع احتمالی  ویروس کرونا در این بخش 

کمتر و کمتر شود.

عرضهفلهایبافراموشیالزامهایبهداشتیدربازارهایگوشتمشهد

پروتئین با طعم کرونا!

گزارشگزارش

ســرورهادیان: با آنکه جوان است اما به او »مادر آرزوها« لقب 
داده اند. »سمیرا شــاهوردی« متولد اسفند 6۳ اهل لرستان را از 
همان زمان که بانوی بســیجی فعالی بود می شناسمش، او برای 
کمک به مردم حاشیه شهر مشهد همیشه پیشقدم بود. از سال 8۲ 
با ازدواجش، مجاور مشــهدالرضا)ع( شد و حاصل این ازدواج یک 
پسر ۱۵ ساله به نام ستار و یک دختر 9 ساله به نام ستایش است.

او کــه این روزهــا ۷ هزار و پانصدمیــن آرزو را به کمک خیران 
نیک اندیــش بــرآورده کرده اســت، درباره روحیه بســیجی و 
جهادگری اش می گوید: پدرم جانباز اســت و این روحیه جهادی 

از کودکی توسط خانواده ام با رفتار والدینم در من به وجود آمد. 
او ورودش به فضای کارهای جهادی را از سال 8۵ با کار در طرح 
پایگاه بســیج محله و کمک به مردم حاشیه شهر به عنوان فعال 
فرهنگی می داند و همچنین از ســال 9۵ نیــز به صورت جدی 
فعالیت خودش را در کشور ادامه داده است. وی می گوید: مسئوالن 
باید بدانند از پشت میز نشستن نمی توان درد مردم و فقر اقتصادی 
را درک کرد. باید در چادر در زمســتان ســرد خوابید تا سختی 
زلزله و سیل را درک کرد. باید یک روز حداقل در مدارس کپری 
با بچه های مظلوم درس خواند تا معنای ســختی را فهمید. فقر 

در کشورمان ریشه کن نمی شود مگر مسئوالن کنار مردم باشند.
این بانوی پرتالش درباره ورودش به برآورده کردن آرزوها تصریح 
می کند: من به عنوان ســفیر مهربان امام رضــا)ع( و به نیابت از 
شــهدا وارد این مسیر مهربانی شدم، بهترین کار رفتن به مناطق 
محروم و غیرمستقیم ارتباط برقرار کردن با مردم نیازمند است تا 
آرزوهای واقعی شان را درک کنم زیرا بچه ها آرزوهایشان بی تکلف 
و بی ریاســت، مثل خواســتن یک وعده غذای گرم در رستوران، 

عروســک، سینما رفتن، لباس و... اما همین آرزوها به تهیه خانه، 
جهیزیه، درمان بیماری و... ختم می شود. اگرچه شاید در نگاه اول 
برآورده کردن این آرزوها کوچک به نظر برســد اما خانواده ای که 
قدرت درست کردن یک وعده غذای گرم ندارد یعنی تالش برای 
برآورده ساختن آرزوی بسیار بزرگ برای یک خانواده که تا این حد 

در رنج و فقر قرار دارند.

یک سال دور از خانوادهس
او که پس از یک ســال دوری برای پروژه ســاخت روستایی در 
لرستان به مشهد و کنار همسر و فرزندانش بازگشته بیان می کند: 
نخستین تجربه برآورده کردن آرزوها؛ آرزوی زهرا دختر بچه یتیم 
ســه ســاله ای بود که همراه خواهر و برادر 9 ساله اش در کپری 
زندگــی می کرد و آرزویش آن بود که در اتاقی راحت بخوابند که 
شب ها از ترس مار و عقرب تا صبح بیدار نمانند. آشنایی با مصالح 
و بنایی نداشتم، کار سختی بود اما لبخند هنگام تحویل آن خانه 

به آن ها موجب شد همه سختی کار از یادم برود.

ساخت یک روستای سیل زده در لرستانس
سمیرا شاهوردی درباره ساخت روستای سیل زده ای در لرستان که 
به دلیل شــدت تخریب مجبور شده است دوباره در تپه ای در دو 
کیلومتری همان مکان از نو بنا کند، دریافت موافقت های الزم از 
منابع طبیعی و سیر سخت کارهای اداری بیان می دارد: در روستا 
چم شهران ۲6 واحد و خانوار زندگی می کردند، سیل کامالً روستا 
را تخریــب کرده بود و برای ســاخت آن خانه های 8۵ الی ۱00 
متری در نظر گرفته شد. مبلغ تمام شده هر ساختمان حدود ۱۳0 

میلیون تومان بود و 6۵ میلیون آن را به صورت وام بنیاد مسکن 
تقبل کرد و مابقی هزینه توسط هفت خیر تأمین شد که با وجود 
همه سختی ها در استان لرستان این نخستین روستایی است که 

به صورت سنگفرش و به شکل پلکانی ساخته شد.
اما تمام کار این نبود و پس از ســاخت باید آبرســانی آن را حل 
می کردم. همچنین مسئوالن باید قانع می شدند که آب شرب از 
شهر را به روستا انتقال دهند و بحث بعدی ایجاد اشتغال بود، زیرا 
دام ها از بین رفته بودند و باید جوان های روســتا کار دامداری را 
دوباره رونق ببخشــند. او حاال از سختی های نداشتن آب و نبود 
زیرســاخت های الزم برایــم تعریف می کنــد و می افزاید: از ۲۵ 
فروردین98 برای کمک رســانی وارد روستا شدم و از اول خرداد 
همان ســال کارهای ساخت را شروع کردم، 9 ماه متوالی ساخت 
این روســتا به طول انجامید و در این مدت فقط ۴0 روز به حج 
مشرف شدم و ۲0 روز برای اربعین آنجا نبودم و همه مدت به دور 

از خانواده، همسر و فرزندانم گذشت.

دوری و کنار مردم در چادرس
او تأکید می کند: ۱۲ فروردین در ســالگرد سیل اهالی روستا در 
خانه های جدیدشان ساکن شــدند و به علت شیوع کرونا امکان 
بازگشــت به مشــهد را نداشــتم و این در حالی بود که به دلیل 
ذات الریه در بیمارســتانی در لرستان در تنهایی به دور از خانواده 
بســتری بودم، روزها و شب های سختی بود. تمام مدت در چادر 
کنار مردم روســتا شب های سرد زمســتان و گرمای تابستان را 
تحمل کردم تا ســختی های آن ها را از نزدیک درک کنم و بتوانم 

همه تالشم را معطوف کارم کنم.

این بانوی جهادگر پرتــالش تأکید می کند: بچه های من نیاز به 
رسیدگی داشــتند، مادرم از تهران کنار بچه هایم بود و همراهی 
همســرم که این شرایط را پذیرفت و در کنار فرزندانم بود تا من 
آرامش داشته باشم و واسطه خیر شوم را نمی توانم یادآوری نکنم 

زیرا در غیر این صورت امکان کار برایم مقدور نبود.
او درباره ســختی های کار جهادی و نبودن ها در کنار خانواده اش 
می گوید: به دلیل بســتری شــدن در بیمارستان و نبودن امکان 
برگشت به مشــهد، هنگامی به مشهد بازگشــتم که نتوانستم 
لحظه های آخر کنار مادر همسرم که مدام سراغ من را می گرفت 
باشم و هنگامی رسیدم که غم از دست دادن او و ندیدنش همیشه 

با من است.

آرزوی بعدی به نام سردار سلیمانیس
از او می خواهــم درباره برآورده ســاختن آرزوی بعدی اش برایم 
توضیح دهد و می گوید: آرزوی بعدی برای ۱00 دانش آموز منطقه 
جازموریان در جنوب کرمان و در ۳0 کیلومتری استان سیستان 
و بلوچستان اســت که آن ها در مدرسه کپری درس می خوانند. 
کلنگ مدرسه را زده ایم و این مدرسه به نام سردار دل ها حاج قاسم 

سلیمانی ساخته خواهد شد.

درگفتوگویقدسبابانویجهادگرنمونهمطرحشد

از بازسازی یک روستا تا زندگی با سیل زدگان
نیکوکارینیکوکاری

معاونهماهنگیامورعمرانی
استانداریخراسانرضویخبرداد

تخصیص۹5میلیاردریالازاعتبارات•
جرایمرانندگیبهشهرداریهاودهیاریها

قدس: معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری 
گفت:  رضوی  خراســان 
در مرحله دوم تخصیص 
رانندگی  جرایم  اعتبارات 
و  شــهرداری ها  بــه 
دهیاری های استان که به 

تازگی صورت گرفت، این رقم برای ســال 98 به مجموع حدود 
9۵ میلیارد ریال رسید. 

 احمــد یزدان  پنــاه بــا اعالم ایــن خبر اظهــار کــرد: 66هزار 
 و ۵0۷ میلیــون ریال از اعتبار مذکور در بین شــهرها و ۲8هزار

 و ۳08 میلیون ریال در بین روستاها توزیع شده است. وی افزود: 
 اعتبارات میان ۷۷ شهر توزیع و صرف خرید و نصب عالئم ترافیکی و 
خط کشی معابر، اصالح هندسی، ایمن سازی ورودی شهرها، خرید 
و نصب دوربین های نظارت تصویری، ثبت تخلفات و... شده است.

وی درباره توزیع اعتبارات میان روســتاها تصریح کرد: اعتبارات 
این بخش عمدتاً صرف خرید تجهیزات، ایمن ســازی و ساخت 
توقفگاه ها و اســتراحتگاه های جاده ای در روســتاهای حاشیه 

محورهای طوالنی و خسته کننده استان خواهد شد.

توزیعکمکهایمؤمنانهدرشهردرود•
درود-خبرنگارقــدس: دومین مرحله کمک های مؤمنانه 
شهر درود در آستانه متبرکه امامزادگان عین علی و زین علی از 
نوادگان امام جواد)ع( این شهر بسته بندی شد تا به نیازمندان 

اهدا شود.
در این مراسم امام جمعه درود گفت: دومین مرحله کمک های 
مؤمنانه مردم درود به ارزش 90 میلیون تومان با ۴۵0 بســته 
مواد غذایی در شب های ماه مبارک رمضان به نیازمندان اهدا 

می شود.
حجت االســالم حجتی نیا افزود: با همت یک خیر مرغدار نیز 
تعــداد یک هزار و ۲00 قطعه مرغ زنــده بین 600 خانوار به 
تعداد هر خانوار دو قطعه به ارزش  ۱۲میلیون تومان توزیع شد.



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
سددوستیبهزودیسرریزمیشود•

مقــام  قائــم  قــدس:
شــرکت آب منطقــه ای 
خراسان رضوی گفت: سد 
دوســتی، مشــترک بین 
ایران و ترکمنستان، طبق 
پیش بینی های انجام شده 
به زودی برای سومین بار 

سرریز می شــود. علیرضا طاهری افزود: هم اکنون بیش از ۷۴ 
درصد مخزن ذخیره آب این سد پر شده که این میزان نسبت به 

سال گذشته حدود ۱۱درصد افزایش داشته است. 
وی افزود: در حال حاضر حــدود ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب 
پشت ســد دوستی جمع شــده اســت.قائم مقام شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی مجموع ظرفیت ذخیره آب سدهای 
بــزرگ و در حال بهره برداری خراســان رضوی را یک میلیارد و 
۵۱۲ میلیون مترمکعب اعالم کــرد و ادامه داد: یک میلیارد و 
۲۵۰میلیون مترمکعب از این حجم مربوط به سد دوستی است.

وی تصریح کرد: تاکنون ۱۱ سد در خراسان رضوی شامل ارداک 
و طرق در مشهد، درونگر در درگز، چهچهه، قره تیکان و زاوین در 
کالت، کمایستان و یام در جغتای و جوین، دولت آباد در چناران، 

سده در خواف و سد فریمان در فریمان سرریز شده است.

لغومجوزفعالیتیکشرکتمسافرتی•
وگردشگریدرمشهد

قدس:معاون گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی 
خراســان رضوی، از لغــو 
مجــوز فعالیت شــرکت 
و  مســافرتی  خدمــات 
دیدار  شــوق  گردشگری 

خبر داد.یوسف بیدخوری با اعالم این خبر افزود: مجوز فعالیت 
این شرکت به اســتناد ماده ۷ و ۲۰ و ۲8 آیین نامه نظارت بر 
تأســیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی لغو شده است.وی 
تأکید کرد: شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری شوق دیدار 
موظف اســت ضمن جمع آوری تابلوی سردر و عالئم و هرگونه 
نام و نشان، از فعالیت در زمینه فعالیت های مندرج در بند »ب« 
ماده یک آیین نامه نظارت بر تأســیس و فعالیت دفاتر خدمات 

مسافرتی خودداری کند.

پایشمستمرکانونهایملخخیز•
درمشهد

ایرنــا:رئیــس جهــاد 
از  مشــهد  کشــاورزی 
رصــد و پایش مســتمر 
در  ملخ خیز  کانون هــای 
این  کشاورزی  زمین های 
امید  داد.  خبر  شهرستان 
با  طهماســبی زاده گفت: 

توجه به گســتردگی کانون های ملخ در شهرستان مشهد در 
مناطقی مانند قلعه پختوک، پس خــوری، کالته عبدل، قرنه و 
کوه سفید در بخش رضویه و دلبران در بخش احمدآباد، پایش و 

رصد مستمر این کانون ها در حال انجام است.
وی افزود: بررســی دقیق کانون های ملخ خیــز و جلوگیری از 
گسترش و پراکنده  شدن ملخ و خسارت به محصوالت کشاورزی 

از اسفند سال گذشته  در این شهرستان آغاز شده است.
رئیس جهاد کشاورزی مشهد ادامه داد: با توجه به سابقه طغیان 
ملخ در گذشــته و مبارزه شیمیایی در کانون های ملخ خیز، در 
یک دهه گذشته سطح این کانون ها در مشهد از ۱۰هزار هکتار 
به حدود یک هزار هکتار کاهش یافته است.وی گفت: با توجه به 
بارندگی  خوب در ماه های فروردین و اردیبهشت امسال احتمال 
ظهور بیشــتر آفت ملخ افزایش یافته و به همین دلیل پایش و 
رصد کانون های ملخ خیز در شهرســتان با جدیت بیشتری در 
حال انجام است.طهماسبی زاده افزود: مبارزه با آفت ملخ صرفاً 
مبارزه با ملخ بومی است و تاکنون هیچ گزارشی از مشاهده ملخ 

صحرایی در این شهرستان نداشته ایم.

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیمشهد:
روزانه۳۰۰آزمایشسرپاییکرونا•

انجاممیشود
قدس:معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در 
حــال حاضر روزانه ۳۰۰ آزمایش کرونا به صورت ســرپایی در 
مناطق زیر پوشش این دانشگاه انجام می شود. دکتر مهدی قلیان 
اظهار کرد: موارد مثبت به صورت روزانه در سامانه سینا به ثبت 
می رســد و روند مراقبت از بیماران، شرایط قرنطینه و بررسی 
ســالمت خانواده بیماران به طور مستمر انجام می شود.معاون 
بهداشت دانشگاه علوم پزشــکی مشهد ادامه داد: عالوه بر این، 
غربالگری از گروه های هدف به صورت تلفنی در حال انجام است 
تا بتوانیم زنجیره انتقال را مدیریت و قطع نماییم.قلیان با بیان 
اینکه در آزمایش سرپایی کرونا به ازای هر یک میلیون نفر، روزانه 
۱۰۰ نفر باید مورد آزمایش قرار گیرند، بیان کرد: تالش می شود 

با افزایش مراکز سرپایی، آمار آزمایش به روزانه ۵۰۰ نفر برسد.

فرماندهانتظامیخراسانشمالیخبرداد
دستبندپلیس•

بردستانکالهبردارمیلیاردی
فرمانده  قرمــز: خط
انتظامی خراسان شمالی 
از دستگیری فردی با ۵ 
میلیارد و ۲6۰ میلیون 
در  ریال کالهبــرداری 

بجنورد خبر داد.
سردار علیرضا مظاهری 
با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی اعالم شکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر اینکه فردی اقدام به کالهبرداری با ترفند 
فروش زمین به صورت صوری از وی کرده اســت، بالفاصله 
موضــوع با جدیت در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 

استان قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامی در استان ادامه داد: تحقیقات نشان 
می داد متهم با شناسایی افراد عادی، خود را مالک زمین های 
اطراف شهر بجنورد معرفی و با کم کردن مبلغ چشمگیری از 
قیمت زمین، خریدار را وسوسه کرده و اقدام به کالهبرداری 

از مالباخته می کرد.
وی با اشــاره به اینکــه کارآگاهان با انجــام اقدام های فنی 
و اطالعاتی و همچنین بررســی اظهارات شــاکیان پرونده 
موفق شدند محل اختفای این فرد را شناسایی کنند، افزود: 
با اعزام کارآگاهان بــه محل مورد نظر، این فرد در عملیات 

غافلگیرانه ای دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.
این مقام ارشــد انتظامی در اســتان با بیان اینکه متهم در 
بازجویی هــای به عمل آمده به یک مــورد کالهبرداری به 
ارزش ۵ میلیارد و ۲6۰ میلیون ریال از شــاکی اعتراف کرد، 
افزود: متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی خراسان شــمالی با تأکید بر اینکه پلیس 
بــه هیچ عنوان اجازه نمی دهد مجرمان در جامعه به راحتی 
جوالن دهند، از شهروندان خواســت تا در صورت اطالع از 
فعالیت این گونه افراد بالفاصله مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ 

به پلیس اطالع دهند.

یکمسئولخبرداد
کشف۷۴قطعهچکپولتقلبی•

درشیروان
جانشــین  ایســنا:
انتظامــی  فرماندهــی 
شــیروان از کشف ۳۷ 
میلیون ریال چک پول 
تقلبی و دستگیری یک 
نفر در این شهرســتان 

خبر داد.
ســرهنگ محمد روهنا گفت: در پی خبــر دریافتی مبنی 
براینکه شــخصی اقدام به خرید اجناس و مایحتاج روزانه به 
وسیله چک پول های تقلبی می کند، موضوع به صورت ویژه 
توسط عوامل کالنتری ۱۲ شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با تالش های صورت گرفته شخص مورد نظر توسط 
عوامل انتظامی دســتگیر که در بازرسی از نامبرده مبلغ ۳۷ 

میلیون ریال چک پول تقلبی کشف شد.
روهنا با اشــاره به اینکه پول های تقلبی شــامل ۷۴ قطعه 
اســکناس ۵۰۰ هزار ریالی بوده اســت، بیان کرد: متهم در 
نهایت پس از تشــکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شد.

آلبالغهمچنانحاشیهساز
کشفبیشاز۲تنسنگمعدن•

قاچاقدراسفراین
سرپرســت  ایســنا:
انتظامــی  فرماندهــی 
شهرستان اســفراین از 
توقیــف یک دســتگاه 
خودرو حامــل ۲ تن و 
۳۰۵ کیلوگرم ســنگ 
معــدن قاچــاق از نوع 

سرب به ارزش ۱8 میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مجید یگانه پور گفت: در راستای طرح عملیاتی 
مبارزه با استفاده غیرمجاز از معادن، مأموران پاسگاه عباس آباد 
حین گشــت زنی در محور روستا یی عباس آباد به بام، موفق 
به شناسایی یک دستگاه خودرو نیسان زامیاد حامل سنگ 

معدن غیرمجاز از نوع سرب شدند.
وی با اشــاره به اینکه مأموران خــودرو مورد نظر را متوقف 
کردنــد، افزود: در بازرســی از ایــن خودرو مقــدار ۲ تن 

و۳۰۵کیلوگرم سنگ معدن کشف و ضبط شد.
وی با اشــاره به اینکه در این زمینه یک نفر متهم دستگیر 
و بعد از تشــکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد، 
خاطرنشان کرد: این خودرو توقیف و سنگ معدن کشف شده 

نیز تحویل اداره صنعت و معدن شهرستان گردید.
یگانه پور با بیان اینکه ارزش این مقدار ســنگ معدن بیش 
از ۱8میلیون ریال برآورد شده است، گفت: اقدام های پلیس 
در راستای مبارزه با استفاده غیر مجاز از معادن در شهرستان 
با قدرت ادامه دارد و از شــهروندان انتظار می رود در صورت 
اطالع از هرگونه موارد مشکوک مراتب را بالفاصله از طریق 

شماره ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

قلعوقمع۲۴موردساختوساز•
غیرمجازدرباغها

بجنورد-خبرنگارقدس:مدیر امور اراضی ســازمان جهاد 
کشاورزی خراسان شــمالی از قلع و قمع ۲۴ مورد ساخت و 
ســاز غیرمجاز طی فروردین و نیمه اول اردیبهشــت ماه به 
مســاحت یک هزار و 68۰ مترمربع در اراضی زراعی و باغ ها 
در این استان خبر داد.محمدباقر منتظری افزود: در مدت یاد 
شــده ۱8۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز  در بازه زمانی فوق 
در سطح استان شناسایی شده که از این تعداد ۱۴۹مورد با 
صدور اخطار و توقف ساخت وساز غیرمجاز در راستای تبصره 

۱ ماده ۱۰ ، از تغییر کاربری اراضی جلوگیری شده است.
وی ادامــه داد: همچنین تعداد ۲۳ مورد به دلیل عدم توجه 
به اخطار صادره به اســتناد تبصره ۲ ماده ۱۰ با اخذ دستور 
قضایی نســبت به قلع و قمع آن اقدام شده و ۱۵ فقره نیز از 
طریق مــاده ۳ قانون حفظ کاربری، اقدام به طرح دعوی در 

مراجع قضایی شده است.

فارس:انجام مطالعات محیط زیســتی پروژه 
کمربنــد جنوبی که قرار بــود فصل الخطاب 
حاشیه ها و تعیین کننده سرنوشت این پروژه 
پرمناقشه باشد، این روزها خودش حاشیه ای بر 

حاشیه ها افزوده است. 
بیســتم فروردین ماه ســال جاری، خلیل اهلل 
کاظمی، معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری مشهد در گفت وگویی از به کارگیری 
یکی از مشــاوران عالی محیط زیست کشور 
برای انجام مطالعات زیســت محیطی کمربند 
جنوبی در اواخر سال ۹8 خبر داد و اظهار کرد: 
دانشگاه فردوسی مشهد هم قرار است به عنوان 
دســتگاه ناظر بر این مطالعات نظارت داشته 
باشــد و مقرر شده در 6 ماهه اول سال جاری 

گزارش اولیه را به ما ارائه کنند. 
با ایراد دانشگاه فردوسی مشهد به ارزیابی اولیه 
مشاور، برای اطالع از روند مطالعات در گام اول 
به ســراغ کارگروه ناظر مطالعات در دانشگاه 

فردوسی مشهد رفته و نتیجه را جویا شدیم. 
عضو گروه نظارت بر مطالعات محیط زیستی 
مشــاور گفت: مشــاور پروپــوزال اولیه ای از 
ارزیابی های زیست محیطی کمربند جنوبی را 
به ما ارائــه کرد، ایراداتی به آن گرفتیم و باید 
ارزیابی های مجدد با توجه به شــرایط منطقه 

انجام گیرد. 
مهدی کالهی خاطرنشــان کــرد: با توجه به 
نزدیکی کمربندجنوبی به شهر انتظار ما این 
بــود که ارزیابی دقیق تری از شــرایط منطقه 
صورت بگیرد، چرا که پروپوزال هایی که برای 
مناطق دور از شهر و در بیابان ها تهیه می شود 
برای کمربندجنوبی که در کنار مشهد است، 

مناسب نیست. 
وی افزود: شــنیده ام که مشــاور طرح پس از 
بازدیدی که از کمربندجنوبی داشته، از ادامه 
ارزیابی ها منصرف شــده، چــرا که در همان 
بازدید اثرات تخریب را خیلی زیاد و غیرقابل 

جبران تشخیص داده است. 
عضو هیئت علمی دانشــگاه فردوسی مشهد، 
ادامه داد: قصد دارند مسیر کمربند جنوبی را 
تبدیل به یک طرقبه و شاندیز یا حتی چالیدره 
دیگر کنند تــا بتوانند درآمد کســب کنند، 

طبیعت این منطقه فقط از 
طریق تبدیــل به یک پارک 
طبیعی حفاظت شده حفظ 

می شود. 

عملیات آسفالت وسط س
تفرجگاه عمومی! 

کالهی با اشــاره بــه اینکه 
از مصالحی است  آســفالت 
که برای انســان و طبیعت 
ضررهای ثابت شــده علمی 
دارد، افــزود: امــروزه حتی 
در پارک هــای داخل شــهر 
هم سعی می شود از عناصر 
طبیعی اســتفاده شود، این 

در حالی اســت که شــهرداری به بهانه ایجاد 
پارکینــگ در کمربند جنوبی)که بنا بر اظهار 
خودشان قرار است تبدیل به پارک تفرجگاهی 

شود( آنجا را آسفالت کرده است! 

قرارداد مشاور هنوز در مرحله س
امضاست

مــرور این اظهــارات و نقل قول هــا، ضرورت 
گفت وگو با مشاور طرح را نمایان کرد به همین 

دلیل برای رفع ابهام به سراغ وی رفتیم. 

مجید مخــدوم اظهار کرد: 
قــرارداد مــا بــرای انجام 
زیســتی  محیط  مطالعات 
کمربند جنوبی با شهرداری 
مشــهد در مرحله امضاست 
و زمانی که قــرارداد منعقد 
شود، ما کار مطالعات محیط 
زیســتی این پــروژه را آغاز 
می کنیم و پس از 6 ماه هم 

کار را تحویل می دهیم. 
انجمن  هیئت مدیره  رئیس 
ارزیابی محیط زیست ایران 
افزود: تا کار پژوهشی را انجام 
ندهم نمی توانــم اظهارنظر 
کار  ادامــه  دربــاره  قطعی 
کمربندجنوبی داشته باشم. به شهردار مشهد 
هم گفته ام که شرطم برای انجام این مطالعات 
این است که اختیار داشته باشم که این طرح 
را در صورتی که مورد تأیید نباشد رد یا اصالح 
کنــم. وی در حالــی که مخالفــت منتقدان 
کمربندجنوبی را سیاسی خواند، تخریب های 
انجام شــده را قابل حل دانست و تأکید کرد: 
ما تخریب های انجام شــده در مسیر کمربند 
جنوبی را قابل حل می دانیم، اما باز هم تأکید 
دارم تا پایان بررسی ها نمی توانیم نظر قطعی 

ارائه کنیم. 
استاد محیط زیست دانشــگاه تهران تصریح 
کرد: شهرداری مشهد باید زودتر تعیین تکلیف 
کند که اگر می خواهد مطالعات محیط زیستی 
کمربند جنوبی انجام شــود، قرارداد را منعقد 
کند و اگر قرار نیست انجام شود ما هم تکلیف 
خود را زودتــر بدانیم، چرا که بابت این پروژه 
مطالعــات و کارهای زیادی را به حالت تعلیق 

درآورده ایم.

 تعلل شهرداری مشهد س
در انعقاد قرارداد با مشاور

مخدوم با بیان اینکه شروع مطالعات محیط 
زیســتی کمربند جنوبی منوط بــه انعقاد 
قرارداد اســت، تصریح کرد: قرارداد از طرف 
ما امضا شــده، اما متوجه تعلل شک برانگیز 
شهرداری مشهد در امضای قرارداد و قطعی 
کردن موضوع نمی شــوم، حتی چندین بار 
موضوع را از مهندس کاظمی)معاون عمران 
شــهرداری مشهد( و مشــاور شهردار جویا 
شــده ام و خواســته ام زودتر تعیین تکلیف 
شــود. گفتنی اســت؛ در ۲۳ اسفند ماه ۹6 
در پی اعتــراض فعاالن محیط زیســت به 
تخریب طبیعت و انفجار کوه ها برای احداث 
کمربندجنوبی مشهد، به دستور شورای حفظ 
حقوق بیت المال این پروژه متوقف و مقرر شد 
شــهرداری برای این طرح مطالعات محیط 
 زیســتی انجام دهد. حاال باید بررســی کرد 
چرا پس از گذشــت ۲6 ماه، انجام مطالعات 
محیط زیســتی این پروژه هنــوز در مرحله 
انعقاد قرار داد اســت؟ انعقــاد این قرارداد و 
تعیین تکلیف پروژه، منافع چه کســانی را به 
خطر می اندازد؟ آیا مدیریت شــهری مشهد، 
با این تعلل بــه دنبال خرید زمان برای خود 
اســت؟ ارتباط بین این تعلل و مصوبه ستاد 
تدبیر اســتانداری خراسان رضوی در رابطه با 
تکمیل پارکینگ در مســیر کمربندجنوبی 
چیست؟ این ها پرسش هایی است که خبرنگار 
فارس برای یافتن پاسخشان با معاون عمران 
شــهردار مشــهد تماس گرفت، اما موفق به 

گفت وگو با وی نشد.

مشاورکمربندجنوبیشهرمشهدعنوانکرد

تعلل مشکوک شهرداری در انعقاد قرارداد مطالعات محیط  زیستی!  

با توجه به نزدیکی 
کمربندجنوبی به شهر 

انتظار این بود که ارزیابی 
دقیق تری از شرایط 

صورت بگیرد، چرا که 
پروپوزال هایی که برای 
مناطق دور از شهر و در 

بیابان ها تهیه می شود 
برای کمربندجنوبی که 

در کنار مشهد است، 
مناسب نیست 

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
کاهشنسبیدماازفردا•

قدس:اداره کل هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با 
توجه به تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی، از عصر امروز 
و ســاعاتی از روز دوشنبه افزایش سرعت وزش باد )در برخی 
نقاط گاهی وزش باد شدید توأم با گردوخاک(، افزایش ابرناکی 
همراه با بارش های پراکنده رگباری گاهی رعد وبرق در سطح 
استان پیش بینی می شود. ضمن اینکه روند افزایش دما تا امروز 
در استان ادامه دارد. اما طی روز دوشنبه به ویژه در نیمه شمالی 

و نوار شرقی استان، کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.
هوای امروز مشهد هم صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش 
سرعت باد )گاهی وزش باد نسبتاً شــدید( و در اواخر وقت 

افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده پیش بینی می شود.
در ۲۴ ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمــای ۴ درجه 
سلسیوس خنک ترین و سرخس با بیشینه دمای ۳۰ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای خراسان رضوی بوده اند. در این 
مدت کمینه و بیشــینه دمای شهر مقدس مشهد به ترتیب 
۱۲و ۲۵ درجه سلســیوس بوده است. همچنین بیشترین 
ســرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی تایباد با سرعت ۴۰ 

کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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آیا این است معنای عدالت اجتماعی!س
دو ماه از سال می گذرد هنوز حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی اعمال نشده 

و مابه تفاوت آن پرداخت نشده است آیا این است معنای عدالت اجتماعی!
۹۱5...۴۲۲۳

چرا زعفران ثبات قیمت ندارد؟س
من یک کشاورز هستم و زعفران کشت می کنم، ولی قیمت زعفران از هزینه هایی که می کنم 

پایین تر است، چرا زعفران ثبات قیمت ندارد؟۴۹۱۰....۹۱5

ایجاد صف و گرفتاری برای مردمس
ســاعت ۱۰/۳۰ صبح سه شنبه ۲۴ اردیبهشــت جاری به دفتر پیشخوان دولت واقع در 
بولوار شــهیدفالحی برای انجام کارم مراجعه نمودم، آقایی که نوبت می داد گفت امروز 
نوبت نداریم! فردا ســاعت ۷ صبح مراجعه کنید و نوبت بگیرید! در صورتی که فقط دو 
نفر در انتظار بودند. خیلی تعجب آور بود، آیا این کارشان قانونی است؟ با این کار ایجاد 

صف و گرفتاری برای مردم می کنند.
۹۱5...۱۲6۴

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

نظرنظر

دبیر  بهاردوست: تکتم قدسآنالین-
کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت 
بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان رضوی 
گفت: در بحث جهش تولید باید مؤلفه های 
بســیاری را کنار هم بگذاریــم تا تولید در 
کشور بتواند رونق و جهش الزم را پیدا کند. 
رســول فرزادفر با اشــاره بــه نام گذاری 
امســال به نام جهــش تولید از ســوی 
مقام معظم رهبــری گفت: در بحث جهش 
تولید باید مؤلفه های بســیاری را کنار هم 
بگذاریم تا تولید در کشــور بتواند رونق و 

جهش الزم را پیدا کند. 
وی ادامه داد: برای انجام این مهم هماهنگی 
و هم ســویی همه ارکان حاکمیتی نظام 
در بخش های متفاوت باید پیگیری شــود 
و بسترســازی های الزم در این باره صورت 
بگیرد که بخشی از آن توسط دستگاه های 

دیگر و بخشی توسط ما انجام می شود. 
فرزادفر افزود: بسترســازی که توســط ما 

انجام می شود به این شکل است که بستر 
کاالی خارجی مشــابه کــه بتواند رقابت 
نابرابری با تولید داخل انجام دهد و عرصه 
را بر تولیدکننده تنگ کند را از بین ببریم 
و اجــازه ندهیم که فروش را در آن زمینه 
از تولیدکننده بگیرد و رقابت ناسالمی را با 

تولیدکننده ما داشته باشد. 
هماهنگی  برنامه ریزی،  دبیر کمیســیون 
و نظارت بــر مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
خراســان رضوی گفت: وظیفــه ما در این 
بخــش مبارزه با قاچاق کاالیی اســت که 
نتیجه تولید است که ما می توانیم در این 
بخش نقش آفرینی کنیم و وظیفه مان هم 
در این زمینه بسیار سنگین است. تجربه 
نشــان داده هــر جا دســتگاه ها پای کار 
آمده اند و اراده ملی بــر این قرار بگیرد و 
همه تالش کنیم، می توانیم ســخت ترین 
کارها را انجام بدهیم و برای این مهم باید 

همه پیگیر باشند.

یکمسئولدرستادمبارزهباقاچاقکاالوارزعنوانکرد
الزامهماهنگیارکانحاکمیتیبرایتحققجهشتولید

کودکانکودکان

خراســان  بهزیســتی  مدیرکل  قدس:
رضــوی گفت: درخواســت بازگشــایی 
مهدهای کودک به ســازمان بهزیســتی 
 و ســتاد ملــی مبــارزه با کرونــا اعالم 

شد. 
شــیوع  افزود:  پوریوســف  حمیدرضــا 
بیماری کرونا و تعطیلی مهدهای کودک 
موجب خسارت های فراوان در این بخش 
شــده و لغو قرارداد شماری از والدین با 
این مراکز لطمه های بیشــتری را متوجه 

شاغالن این بخش کرده است.
او افزود:عــالوه بر این با توجه به فعالیت 
اداره ها و حضور مادران و پدران شاغل در 
محل کار، ادامه تعطیلی مهدهای کودک 
برای بسیاری از این والدین مشکل آفرین 
شــده و تقاضا برای بازگشایی این مراکز 

افزایش یافته است.
مدیــرکل بهزیســتی خراســان رضوی 

بــدون اشــاره به درصــد لغو قــرارداد 
اســتان،  با مهدهــای کودک  والدیــن 
ادامــه داد: نام نویســی از کارکنان هزار 
و ۳۰۰ مهدکــودک ایــن اســتان بــه 
منظور معرفی بــرای بهره مندی از بیمه 
بیــکاری انجام شــده و تاکنون بیش از 
۷ هزار نفــر از کارکنان مهدهای کودک 
 خراســان رضوی در این سامانه ثبت نام 

شده اند.

مدیرکلبهزیستیخراسانرضویخبرداد
درخواستبازگشاییمهدهایکودکبهبهزیستی

عقیلرحمانی:قاضی غالمعلی صادقی، رئیس کل دادگستری 
خراسان رضوی ضمن تأیید ماجرای بازداشت یکی از مدیران 
ارشد تعزیرات حکومتی استان، اظهار کرد: روند رسیدگی به 
پرونده در آینده و در وقت مقتضی به اطالع شهروندان خواهد 

رسید.
چند روز پیش بود که خبر بازداشــت یکی از مدیران ارشــد 
تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در برخی رسانه ها منتشرشد 
و تحقیقــات اولیــه در این زمینه گویای ایــن ماجرا بود که 
تحرکات و ارتباطات مشــکوک ایــن مدیر چند ماهی تحت 
کنترل و رصد دقیق مأموران بود و در نهایت پس از جمع آوری 
ادله محکمه پسند و ارائه آن به مقام قضایی در دادسرای مشهد، 
دستور دستگیری وی نیز صادر شد. این گونه بود که وی اواخر 

هفته گذشته با توجه به وجود عناوین اتهامی مالی و... دستگیر 
شد.

در حالی کــه این اقــدام از قاطعیت ویژه دســتگاه قضایی 
در برخــورد با متخلفــان آن هم از نوع مســئوالن قانون دان 
و قانون گریــز حکایت دارد،  رئیس کل دادگســتری اســتان 
خراسان رضوی روز گذشته در تشریح جزئیات بیشتری از این 
پرونده به قدس گفت: پس از دســتگیری فرد مذکور، مراحل 
رسیدگی به پرونده مطروحه در یکی از شعبات دادسرای مرکز 
استان خراسان رضوی آغاز شده و مراحل بازپرسی آن به دقت 

و سرعت در حال طی شدن است. 
غالمعلی صادقی، رئیس کل دادگســتری خراسان رضوی در 
ادامه بیان کرد: در حال حاضر امکان انتشار جزئیات بیشتری از 

پرونده فراهم  نیست و در آینده و در وقت مقتضی در این باره 
اطالع رسانی خواهیم کرد.

رئیسکلدادگستریخراسانرضویدرگفتوگوباقدسخبرداد

پرونده مدیر بازداشت شده تعزیرات حکومتی در مرحله بازپرسی

خبرخبر
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 ۵۳ زندانی جرایم غیرعمد •
در اصفهان آزاد شدند

اصفهان: معاون ســتاد 
دیه استان اصفهان گفت: 
از ابتــدای مــاه مبارک 
رمضان تاکنون ۵۳ نفر از 
زندانیان جرایم غیرعمد 
این اســتان با حمایت و 
همراهی مردم نوعدوست 

و خیرخواه از زندان آزاد شدند.
بهنــام رحیمی اظهــار کرد: برای آزادی ایــن افراد ۵۵ 
میلیارد ریال با کمک مردم خیرخواه به ستاد دیه استان 
اهدا شــد تا زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد فراهم 

شود. 
وی با بیان اینکه کمک های مردم و خیران در ســال جاری 
نســبت به سال گذشته رشد بیشتری پیدا کرده است، ادامه 
داد: سال گذشــته در مجموع و با کمک فوالد مبارکه ۱۰۳ 

میلیارد ریال جمع آوری شد.

بهره برداری از 627 پروژه •
محرومیت زدایی در اردبیل

اردبیل: مسئول سازمان 
بسیج ســازندگی سپاه 
عبــاس)ع(  حضــرت  
از  اردبیــل  اســتان 
پروژه   627 بهره برداری 
در  محرومیت زدایــی 

استان خبر داد.
علــی پیرجاهد در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ســال 
گذشته ۸۵۴ پروژه به ارزش ۳7 میلیارد و ۵۵۳ میلیون تومان 
در قالب تفاهم نامه منعقد شده که از این تعداد 627 پروژه به 

اتمام رسیده و بهره برداری شده است.
به گفته وی این پروژه ها در حوزه های آبرســانی، اشــتغال، 
الیروبی قنات ها، کشاورزی، سیل بند، آب شرب روستا و.... بوده 
که تحویل مردم شــده و مابقی پروژه  ها در آینده نزدیک به 

اتمام خواهد رسید.

 هرگونه جمع آوری زکات فطریه •
باید با دریافت مجوز باشد

و  جمعه  امام  ســاوه: 
رئیــس شــورای زکات 
شهرســتان ساوه گفت: 
هر گروه یا مؤسسه ای که 
اقدام به جمع آوری زکات 
فطریه می کند باید از این 
شورا مجوز دریافت کند.

حجت االســام سید ابراهیم حســینی در نشست شورای 
زکات، اظهار کرد: در جمع آوری زکات باید نیت و اقدام ها 
با رویکرد مردمــی و نه حاکمیتی و دولتی انجام شــود. 
وی افزود: به شــکل محدود به مراکز خیریه اجازه برپایی 
صندوق در اماکنی چون مصلی داده می شود، اما مدیریت 
یکپارچه شــورای زکات بر جمع آوری و توزیع باید رعایت 

شود.

علیه  شهردار یکی از مناطق بندرعباس •
اعالم جرم شد

کل  رئیس  هرمزگان: 
اســتان  دادگســتری 
هرمــزگان از اعام جرم 
علیــه شــهردار یکی از 
به  بندرعباس  مناطــق 
و  رشــوه  دریافت  اتهام 
خبر  انتخاباتی  تخلفات 

داد.
علی صالحی افزود: در خصوص متهم قرار تأمین کیفری صادر 
شده و تحقیقات تکمیلی در مورد پرونده در حال انجام است 

که نتایج آن به زودی اعام خواهد شد.

»عروسی« و »عزا« آمار کرونا را باال برد•
سرپرست  خوزستان: 
معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی اهواز گفت: 
نمونه های  از  بســیاری 
در  کرونا  ویروس  مثبت 
به  مربوط  خوزســتان، 
موارد حضور در تجمعات 

و رعایت نکردن فاصله گذاری فیزیکی است.
دکتر ســیدمحمد علوی اظهار کــرد: غربالگری فعاالنه 
و حداکثــری در مراحــل اول و دوم بســیج ملی مبارزه 
با کرونا، تشــدید تســت کرونا، موارد شناسایی شده از 
طریق مراقبت فعال، تب ســنجی و ویزیت پزشــکان در 
مراکز انجام شــده است.وی افزود: ردیابی موارد تماس با 
بیماران کرونایی در بین روابط خانوادگی، بیمارســتانی، 
شــخصی و در حین تردد از دیگر اقدام های همکاران ما 

بوده است.

فعالً گوشی نخرید•
کمیته  رئیــس  البرز: 
تخصصی تلفــن همراه 
کشــور گفت: از حدود 
چهار ماه پیش شــاهد 
افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ 
گوشی  قیمت  درصدی 

بوده ایم.
محمدمهدی غفوریان از تخصیص نیافتن ارز نیمایی به واردات 
گوشی خبر داد و گفت: نسبت به یک ماه گذشته افزایش ثبت 
سفارش واردات داشته ایم، اما این به معنی برگشتن به سرعت 
قبل در واردات نیســت، البته عدم تخصیص ارز نیمایی هم 

موجب ایجاد مشکاتی شده است.
رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در ادامه افزود: به 
مردم توصیه می شــود تا حدود یک ماه آینده از خرید تلفن 

همراه خودداری کنند و منتطر بمانند تا بازار به ثبات برسد.

چادر زدن در بوستان های شهرکرد •
ممنوع است

چهارمحال و بختیاری: 
و  عمومــی  دادســتان 
شهرســتان  انقــاب 
شــهرکرد از ممنوعیت 
برپایی چادر در بوستان ها 
گردشــگری  مراکــز  و 
شهرستان شهرکرد خبر 
داد. عبدالرضا علیمحمدی اظهار کرد: این موضوع برای حفظ 
شئونات ماه مبارک رمضان و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
از استان های مجاور انجام می شود. وی افزود: ممنوعیت برپایی 
چادر در بوستان ها و مراکز گردشگری سایر مناطق چهارمحال 

وبختیاری به سایر دادستانی های استان نیز اباغ شده است.
وی تأکید کرد: شهرداری ها و نیروی انتظامی موظف هستند با 

متخلفان برخورد کنند.

صید ماهیان خاویاری در گیالن ممنوع است•
رشت: فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیان تأکید کرد: 
صید ماهیان خاویاری در همه فصول سال در استان ممنوع است.

ساسان اکبری پور افزود: یافتن مولد ماهیان خاویاری در دریای 
خزر بســیار دشوار اســت و ذخایر آن نیز با خطر مواجه است؛ 
بنابراین یگان حفاظت در راســتای حفظ این ذخایر ارزشمند 
تمام توان خود را به کار می گیرد. وی یادآور شد: از اوایل اسفند 
تا اواســط خرداد فصل تخم ریزی ماهی هاســت و در این میان 
گونه های مولد یا رودکوچ برای تخم ریزی، از دریا به رودخانه ها 

مهاجرت می کنند و ماهی گیری در این شرایط ممنوع است.

شیوع بیماری ناشناخته در گیالن•
گیالن: معاون بهداشتی 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
به  اشــاره  بــا  گیــان 
اینکــه به نظر می رســد 
ایــن بیمــاری از همان 
بیماری هــای ویروســی 
افزود:  باشد،  فصل  شایع 
تعدادی از افراد دارای عائم گوارشی در رشت به مراکز درمانی 
مراجعه کردند، اما تعداد این بیماران در شهرستان آستارا بیشتر و 
قابل بررسی است. آبتین حیدرزاده اظهار کرد: با توجه به بستری 
شدن تعدادی کودک بر اثر بیماری گوارشی، اسهال و استفراغ 
در بیمارستان آستارا و با در نظر گرفتن گزارش های مسئوالن 
بهداشــتی این شهرستان به نتایجی دست یافتیم که نیازمند 

انجام آزمایش های بیشتر برای حصول نتیجه نهایی است.

ممنوعیت قطعه کردن مرغ در فروشگاه ها•
تهران: رئیس سازمان دامپزشکی گفت: بنابر مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا قطعه کردن مرغ در فروشگاه ها، غیرمجاز است.

علیرضا رفیعی اظهار کرد: بنابر اطاعیه و دســتورالعمل های 
ستاد ملی مقابله با کرونا، افرادی که در حوزه پروتئینی فعالیت 
می کنند، موظف هستند دستورالعمل های یازده گانه اعامی را 
رعایت کنند. او افزود: یکی از بند های دستورالعمل یازده گانه 
ستاد ملی مقابله با کرونا اجتناب مغازه های پروتئینی از قطعه 
کردن مرغ اســت. وی بیان کرد: توصیه دامپزشکی آن است 
که تمامــی فراورده های خام دامی، حتی تخم مرغ به صورت 
بسته بندی خریداری شود تا نگرانی ها مبنی بر دستکاری ثانویه 

در مراکز عرضه به حداقل برسد.

مقاوم سازی ۳ هزار مسکن روستایی •
چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد: معاون بازسازی 
و مســکن روستایی بنیاد 
اسامی  انقاب  مســکن 
بختیاری  و  چهارمحــال 
گفت: با برنامه ریزی انجام 
شده در سال جاری، تعهد 
مقاوم سازی ۳  و  بهسازی 
هزار مسکن روستایی این استان در دستور کار این نهاد قرار گرفت. 
مهدی مرادی اظهار کرد: برای اجرای بهســازی این تعداد واحد 
مسکونی روستایی افزون بر یک هزار و 2۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
نیاز است که برای هر واحد ۴۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده 
اســت. وی، بهسازی و مقاوم سازی ۴ هزار و 2۰۰ واحد مسکونی 
روســتایی در سال ۹۸ را یادآور شــد و تصریح کرد: در دو سال 
گذشته برای 2۳2 خانوار دارای دو معلولیت نیز طرح مقاوم سازی 

و ساخت مسکن انجام شده است.

به دلیل استفاده از ضایعات به عنوان سوخت رقم می خورد

دود کوره های آجرپزی قم در چشم مردم!
قم: طرح انتقال کوره های آجرپزی اطراف شهر 
قم حدود 2۸ سال است سر زبان ها افتاده، اما 
به دالیل متعدد تاکنون عزمی جدی برای حل 

این مسئله به کار گرفته نشده است.
شهر قم به دلیل قرار گرفتن در حاشیه کویر و 
دسترسی به معادن مرغوب خاک رس مناسب 
برای ساخت آجر به عنوان یکی از پرمصرف ترین 
مصالح ســاختمانی، دارای کوره های آجرپزی 

فراوانی است.
تعدد کوره های آجرپزی هرچند بستر اشتغال 
بســیاری از افراد را در حاشیه این شهر فراهم 
آورده و ســنگ بنای ساخت وسازهای شهری 
است، اما یک نکته مهم دارد و آن هم آلودگی 

محیط  زیست است.
به گفته مســئوالن تا پیش ازایــن کوره های 
آجرپزی ســالیانه ۹۰ میلیون لیتر نفت کوره 
اســتفاده می کردند که به ازای استفاده از هر 
یک میلیون لیتر نفت کوره، 2.۸ تن مواد سمی 
از آن ها متصاعد می شــد! اگرچه مســئوالن 
محیط  زیســت ادعا می کنند با گازرسانی به 
کوره ها از آلودگی مواد شــیمیایی آن  هم در 
این وســعت جلوگیری کردند، اما بسیاری از 
دوستداران محیط  زیست ادعا می کنند شاید از 
آلودگی کاسته شده باشد اما از بین نرفته است.

حال که شــهر قم توســعه  یافته اســت این 
کوره های ســر به فلک کشیده، زیبایی بصری 
شهر را به چالش کشــیده و ارتفاع این آن ها 
برای بسیاری از مردم ناخوشایند و ترس آفرین 
اســت، اما از این نکته که بگذریم آلودگی هوا 
به دلیل خروج هزاران تن مواد شیمیایی این 
روزها با اعتراض بسیاری از مردم روبه رو شده 

است.

تأثیر گرانی سوخت بر آلودگی هواس
در زمان های گذشته کاروبار این کوره ها سکه 
بود، اما پس از گران شــدن ســوخت و عدم 
استقبال از آجرهای سنتی، آتش خیلی از این 
کوره ها خاموش شــد و صاحبان آن ها توانی 

برای روشن کردن مجدد آن ها نداشتند.

هرچنــد گفتــه می شــود 
ســوی  از  الزم  اقدام هــای 
شــرکت گاز برای گازرسانی 
انجام  آجرپزی  کوره های  به 
 شــده، اما دود متصاعد شده 
برخــی از این کوره ها حاکی 
از آن است که این واحدهای 
تولیــدی همه چیــز ســوز 
شده اند به گونه ای که برخی 
عنوان می کنند این کوره ها از 
ضایعات و پسماندهای کیف 
و کفــش و دمپایی به عنوان 
سوخت در کوره های آجرپزی 

بهره می برند.

ساماندهی کوره ها س
بحث آلودگی محیط  زیست و تولید گردوغبار 
از کوره های آجرپزی که سامت شهروندان را 
به خطر می اندازد، موجب شد تا مسئوالن به 
فکر ساماندهی آن ها و یا تغییر کاربری بیفتند، 

اما این موضوع هنوز روی کاغذ مانده است.
پیش ازاین قــرار بود کوره هــای آجرپزی به 
شــهرک صنعتــی محمودآباد کــه هدف از 

تأسیس آن انتقال واحدهای 
کانی های  زمینــه  در  فعال 
غیرفلزی بود، منتقل شوند، 
حتی تعدادی از این واحدها 
به این شهرک منتقل شد، اما 
بسیاری از کوره داران امتناع 
کردنــد و ایــن جابه جایی 

بی نتیجه ماند.
صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
کوره پــزان قم در این زمینه 
اظهــار می کند: خــاک این 
شهرک مناســب کوره های 

آجرپزی نیست.
اکبر هدایت نیا بابیان اینکه 
بیشــتر کوره هــای آجرپزی در جــاده قدیم 
قم – کاشــان و چند واحد نیز در جاده قدیم 
قم – تهران مستقر هستند، اظهار می کند: به 
دلیل شــوری خاک و نامساعد بودن، آن چند 
واحدی که به این شهرک منتقل  شده بودند، 

تعطیل شد.
رئیس اتحادیه صنف کوره پزان قم با اشاره به 
اینکه انتقال به شــهرک محمودآباد برای ما 
مقدور نیست، می افزاید: گفتن انتقال کوره های 

آجرپزی راحت اســت اما در عمل راه به جایی 
نمی برد.

کوره هایی که گردوغبار تولید می کنندس
مدیرکل حفاظ محیط  زیست قم در خصوص 
مشــکات حادث شده ناشــی از فعالیت این 
کوره هــا اذعان می کند: در کنــار این کوره ها 
به خصــوص در اطراف جمکــران، چاله های 
عمیقی حفر که بســتر ایجاد گردوغبار شده 
و محیط  زیســت شــهری را به شدت تهدید 

می کند.
سیدرضا موسوی مشــکینی با تأکید بر این 
موضوع که باید کوره های آجرپزی در محدوده 
شهر ساماندهی و هر چه زودتر منتقل شوند، 
بیان می کند: در سال های گذشته سعی شده 
با همکاری شرکت گاز نســبت به گازرسانی 
این کوره ها اقدام شود و آلودگی هوا نسبت به 
گذشته که از مازوت استفاده می شد به حداقل 

برسد.
وی در پاسخ به این پرسش که شنیده می شود 
برخــی کوره هــا از ضایعات مختلــف مانند 
پاســتیک های بازیافتی و یا ضایعات کیف و 
چرم اســتفاده می کنند نیز عنوان می کند: بر 
اســاس ماده 2۰ قانون هوای پاک اســتفاده 
از این ضایعات کامًا ممنوع اســت و تاکنون 
گزارشــی مبنی بر اســتفاده این واحدها از 
ضایعات و پسماندها دریافت نکردیم و مطمئن 
باشــید در صورت دریافت چنین گزارشی و 
یا در صورت مشــاهده، با واحدهای متخلف 
بدون هیچ گونه اغماضی برخورد قانونی انجام 

خواهیم داد.
وی تصریــح می کند: امــروزه اقلیم قم که به 
خاطر از بین رفتن باغ های شهر دچار دگرگونی 
اساســی شده یکی از بحث های مهم در حوزه 
محیط  زیست اســت و کانون های گردوغبار 
در این شــهر شناسایی شــده و تمــام ابعاد 
زیست محیطی شهر را تحت تأثیر قرار می دهد 
که درگذشــته، گردوغبار در قم بیشتر منشأ 

خارجی داشت.

امروزه اقلیم قم 
که به خاطر از بین 
رفتن باغ های شهر 

دچار دگرگونی 
اساسی شده یکی 

از بحث های مهم در 
حوزه محیط  زیست 

است
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زاهدان: اســتان سیستان و بلوچســتان که تا پیش  از این در زمره استان هایی با تعداد 
اندک بیماری کرونا و در برخی شهرها مانند بندر چابهار با وضعیت سفید همراه بود، به 
دلیل بی توجهی به ترددها در این شــرایط، با ســرعت به سمت وضعیت قرمز و حتی به 
تعبیر دانشــگاه علوم پزشکی به سمت شرایط بحرانی در حال پیشروی است. آمار تعداد 
مبتایان کرونا در چند روز گذشــته پس از برداشته شدن محدودیت های تردد همه روزه 
در شهرهای مختلف در حال افزایش بی سابقه است.ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا ۱6 
اردیبهشــت سال جاری فهرستی از شهرستان های کم خطر یا شرایط سفید را اعام کرد. 
در این فهرســت، ۱۵ شهرســتان سیستان و بلوچســتان از نظر شیوع کرونا در وضعیت 
سفید یا کم خطر قرار گرفتند که مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از احتمال آغاز 
موج دوم این بیماری در این اســتان خبر داده  بودند. در این فهرست  نام ۱۵ شهرستان 
سیســتان  و  بلوچستان شــامل چابهار،  خاش، دلگان،  زابل،  زهک، سیب و سوران،  فنوج، 
قصرقند، کنارک،  مهرســتان، میرجاوه،  نیکشــهر، نیمروز، هامون و هیرمند در وضعیت 
ســفید و بقیه شهرستان های این استان در وضعیت زرد قرار گرفتند. اعام این وضعیت 
و تصور بســیاری از شــهروندان از اینکه ویروس کرونا ضعیف شده است، شرایط سختی 
را به وجود آورد به طوری که اکنون برخی از همان شهرســتان های ســفید به وضعیت 

قرمز تغییر پیدا کرده اند.

هوای گرم تأثیری نداردس
اگرچه برخی خبرها و شنیده ها حاکی از آن بود که هوای گرم برای این ویروس کشنده است 
و آن را بی خطر می کند، اما باوجود گرمای زیاد به ویژه در زاهدان، خاش و چابهار، آمارها گواه 
این مدعاست که این ویروس در گرما نیز فعال بوده و سرعت انتشار آن کاهش نیافته است. 
بنا بر اظهارات معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر تنها در مدت دو روز، 2۱ مورد 
جدید فقط در دو شــهر ایرانشــهر و چابهار به تعداد مبتایان کرونا افزوده  شده است. دکتر 
فرهاد دادگر بیان می کند: افزایش جهشــی آمار در دو شهر یادشده حاکی از چرخش فعال 
ویروس کرونا حتی در هوای گرم و قدرت انتشــار فوق العاده ســریع آن در تجمعات متراکم 
و اماکن پرازدحام و مناطق پرتردد اســت و دلیل آن رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی، 

فیزیکی و بهداشت فردی است.

آمار رو به افزایش استس
در همین راســتا رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی زاهدان بیان می کند: الگوی ابتا از ســمت 
شهرستان های شمالی و مرکزی به مناطق جنوبی  استان کشیده شده و شهر زاهدان به عنوان یک 
کانون جمعیتی همچنان بیشترین موارد مثبت، بستری و فوت را دارد. دکتر سید محمد هاشمی 
شهری با اشاره به افزایش بی سابقه موارد مثبت کرونا در چند روز اخیر، اظهار می کند: در برخی 
از روزهای گذشته به طور متوسط روزانه تعداد 2۰ تا ۴۰ نفر به آمار مبتایان افزوده  شده است.

وی بی توجهی به دستورالعمل های بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی در دو هفته گذشته 
را عامل افزایش این آمار دانسته و ابراز می کند: در حال حاضر در کلنی های مهم جمعیتی شهر 
زاهدان و در مناطقی موسوم به بازار مشترک، فلکه کوزه و برخی مناطق حاشیه شهر به صورت 
فعال و تصادفی اقدام به نمونه گیری از افراد می شود و افراد ناقل بدون عامت شناسایی می شوند.

دکتر هاشــمی شهری با اشاره به اینکه ما به دنبال بیماریابی هستیم تا سریع تر چرخه انتقال 
را قطــع کنیم، می افزاید: برخی از هم اســتانی های عزیز با صیانت نکردن از ســامت خود و 
همنوعانشان این استان را به نقطه قرمز و فوق بحران نزدیک می کنند که باید تدابیر الزم برای 

کنترل این رفتارها صورت گیرد.

به دلیل عدم توجه به فاصله گذاری اجتماعی صورت گرفت

بازگشت سیستان و بلوچستان به وضعیت قرمز 
گزارشگزارش
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