
 تنفسگاه مشهد 
با انفکاک زمین نابود می شود

آخرین وضعیت برگزاری کالس ها و امتحانات 
دانشگاه فردوسی مشهد

رئیس این دانشگاه تشریح کردفرماندار بینالود:

فرماندار بینالود به انفکاک 5هزار هکتار از زمین های 
واقع در محدوده طرقبه شــاندیز از این شهرستان 
و الحاق آن به مشهد اشــاره و بیان کرد: این اقدام 
موجب از بین رفتن تنفســگاه کالنشــهر مشــهد 
می شود. سیدحسن حسینی افزود: شهرداری مشهد 
بر اســاس طرح جامع آن کالنشهر مدعی انفکاک 

5هزار هکتار زمین از شهرستان ...

رئیس دانشگاه فردوســی مشهد گفت: همچنان تا 
پایان ترم کالسی به صورت حضوری نخواهیم داشت 
و امتحانات به صورت مجازی برگزار خواهد شد و تنها 
دانشجویان دکترا و ارشد می توانند بر اساس پروتکلی 
که تعریف شده برای پایان نامه خود در دانشگاه حضور 
داشته باشند.محمد کافی در خصوص خبر بازگشایی 

دانشگاه ها از ۱۷ خردادماه، اظهار کرد: ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

 تحقق وعده ها برای پرداخت 
بیمه بیکاری کارگران 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 .......صفحه 2 

قدس در گفت وگو با مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی پیگیری کرد

پیامدهای شیوع کرونا بر تولید و اشتغال موضوعی است که نه تنها در 
ایران بلکه بر اقتصاد تمامی کشورهای دنیا سایه افکنده و معلوم نیست 

تا چه زمانی ادامه داشته باشد.
از این رو تأثیر منفی شیوع کرونا بر میزان اشتغال و تولید موجب شده 
تا در ماه های اخیر و از اسفند ماه تا همین خرداد پیش رو تعداد زیادی 
از مراکز تولید با افت تولید یا حتی تعطیلی مواجه شوند. قاعدتاً وقتی 

تولید کم شود یا متوقف شود نخستین تأثیری که خواهد گذاشت بر 
سطح اشتغال و رشد بیکاری خواهد بود.

داســتان استان خراسان رضوی و واحدهای تولیدی و میزان اشتغال 
آن ها نیز مشابه همه نقاط کشور است. بیکار شدن تعدادی از کارگران 
و توقف تولید سبب شده تا با فراخوانی که دولت برای حمایت از قشر 
آســیب دیده از شیوع کرونا اعالم کرده بود تعداد زیادی از کارگران و 

متضرران از شیوع کرونا برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند تا این 
موضوع نتواند تأثیر چندانی بر سطح معیشت آن ها بگذارد.

با اینکه حدود ســه ماه از شــیوع ویروس کرونا در کشور می گذرد و 
نام نویسی صورت گرفته از متقاضیان دریافت بیمه بیکاری مدت هاست 
پایان یافته اما هنــوز دولت برای پرداخت حق بیمه کارگران اقدامی 

انجام نداده است.

 شیوع بیماری »زنگ زرد« •
در مزارع گندم خراسان شمالی

بجنورد- خبرنــگار قدس: مدیر حفــظ نباتات 
سازمان جهاد کشــاورزی خراسان شمالی از نگرانی 
شــیوع بیماری زنگ زرد گندم در مزارع گندم این 

استان خبر داد. 
رضایی با اشــاره به اینکه در برخــی از مزارع گندم 
این استان این بیماری مشــاهده شده است، گفت: 
زنگ زرد بیماری ســرما و رطوبت دوســت است و 
شــیوع و انتقال آن در مناطقی که ســرما و رطوبت 
کافی وجود داشته باشد، وجود دارد.وی افزود: طبق 
پیش بینی های اداره کل هواشناســی استان، میزان 
بارندگی در این استان در یکی دو هفته آینده بیش 
از نرمال خواهد بود و همیــن امر نگرانی هایی را به 

وجود آورده است.
رضایی تصریح کرد: از سوی دیگر اسپورهای بیماری 
زنگ زرد گندم نیز از طریق هوا پراکنده می شــود و 

همین امر مشکالت را دوچندان می کند.

رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه •
در روستای قشه توت صالح آباد 

 صاحبــی: امــام جماعــت مســجد حضــرت 
امام ســجاد)ع( روستای قشــه توت صالح آباد از 
توزیــع غذای گرم و بســته های معیشــتی بین 
نیازمندان این روســتا خبــرداد و گفت: همزمان 
بــا ماه مبارک رمضــان و پیرو فرمایشــات مقام 
معظم رهبری مبنی بر رزمایش مواسات، همدلی 
وکمک مؤمنانه؛ در همین راســتا با کمک خیران 
و اهالی روستا تعداد هزار و 2۰۰ وعده غذای گرم 
برنامه ریزی شــده که از شب۱۹ آغاز و تا 25 ماه 
رمضان در دو نوبت افطار و ســحر ادامه و در حال 
توزیع اســت. حجت االســالم والمسلمین کرکی 
همچنین از توزیع 5۰بســته معیشتی در همین 
بازه زمانی اشــاره کرد و افزود : 2۰۰ بســته مواد 
غذایی هم از ابتدای ســال تاکنون بین نیازمندان 
 و افراد آســیب دیده از ویروس کرونا توزیع شــده 

است. 

خبرخبرخبرخبر

جلیل فخرایی: اولین شــب شعر خراسان رضوی 
در ســال جدید و بــا رعایت فاصلــه اجتماعی، به 
همت مدیریت انجمن های ادبی خراســان رضوی 
در شهرستان کاشمر برگزار می شود.حمید عشقی؛ 
مدیر انجمن های ادبی استان و دبیر این شب شعر در 
گفت وگویی در همین زمینه اعالم کرد: به طور اعم 
برگزاری برنامه های فرهنگی دفاع مقدس، انتقال و 
نشر ارزش های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت 

به نسل های آینده با ابزار فرهنگی شعر است.
وی گفت: انتقال ارزش  های انســانی و الهی جبهه 
حق علیه باطل همواره به عنوان یک عامل بازدارنده 

مطرح اســت که دشــمن به کیان اســالم طمعی 
نداشته باشد.عشقی با اشــاره به اینکه حماسه ها و 
سیره نبوی اهل بیت)ع( نقش اصلی را در معنویت 
دفاع مقدس بازی کرده است، خاطرنشان کرد: اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی کاشــمر و انجمن شعر و 
ادب ترشــیز با همکاری کانون بسیج هنرمندان و 
 اداره فرهنگ و ارشاد خلیل آباد با برگزاری شب شعر 
»محراب سرخ« با زبان شعر این فرهنگ را در جامعه 
نهادینه می کنند.دبیر این شب شعر در ادامه اهداف 
مراســم را اعتالی فرهنگ ایثار و فداکاری، انتقال 
حماسه ها و ارزش های جنگ تحمیلی با زبان ادبیات 
و هنر به عنــوان ابزاری مهم، حیاتی و تأثیرگذار به 
نســل های امروز و آینده ، فعال سازی جریان تولید 
شعر دفاع مقدس و حماسه فتح خرمشهر و زنده نگه 
داشتن یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس 

شهرستان کاشمرعنوان کرد.
این مراسم پنجشنبه یکم خردادماه به صورت پخش 
زنــده از فضای مجازی برای اســتفاده مردم برگزار 

می شود.

طرح  بزرگ ترین  قــدس:  خبرنگار  بجنورد- 
گاوداری شــرق کشور در شهرســتان شیروان به 
صورت ویدئوکنفرانس بــا حضور وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعي کلنگ زنی شد.
گاوداری ۱۰ هزار رأســی شــیروان با مشارکت 
هزار و 5۰۰ میلیارد ریالی سازمان سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی )شســتا( در زمینی به مساحت 
 ۱۰۷ هکتــار و ظرفیــت اســمی تولید ســاالنه
۶5 هــزار و ۷۰۰ تن شــیر و هزار تن گوشــت 
ساخته می شود. این پروژه سومین پروژه ای است 
که توسط شــرکت کشــت و دام گلدشت نمونه 

اصفهان در کشور کلنگ زنی می شود و برای 25۰ 
نفر به طور مســتقیم و هزار و5۰۰ نفر به صورت 
غیرمســتقیم ایجاد اشــتغال می کند.وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در دیدار ویدئوکنفرانســی با 
مسئوالن استان و شیروان، سرانه مصرف شیر در 
کشور را بسیار پایین دانست و گفت: سرانه مصرف 
شــیر در کشور به ازای هر فرد ساالنه ۹۰ تا ۱۰۰ 
کیلوگرم است در حالی که در کشورهای اروپایی 

3۰۰ کیلوگرم است.
شــریعتمداری اظهار کــرد: بــرای جلوگیری از 
هزینه های درمانی آتی، باید برای ســالمت مردم 
قدم های مؤثری برداشــت که در این راســتا این 
وزارتخانه تــالش دارد در حوزه زیرمجموعه خود 
تولید شــیر را به دو برابر افزایش دهد.رضوانی فر، 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
نیــز اظهار کرد: براســاس زمان بنــدی مقرر فاز 
نخســت پروژه گاوداری شــیروان در بهمن سال 
جاری و فاز دوم آن پیش از تیر ســال ۱۴۰۰ به 

بهره برداری می رسد.

بزرگ ترین گاوداری شرق کشور در شیروان کلنگ زنی شدشب شعر »محراب سرخ« در کاشمر برگزار می شود
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شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری و بهره برداری از جایگاه 
CNG  می�دان جه�اد تایباد از طریق برگ�زاری مزایده عمومی با قیمت پای�ه اجارهماهیانه 245/000/000 

ری�ال و ضمانت حس�ن انجام تعه�دات ق�رارداد مبل�غ 3/000/000/000 ریال اق�دام نماید ،ل�ذا از کلیه
 ش�رکت های واجد ش�رایط دعوت می ش�ود جهت دریافت اسناد مزایده و کس�ب اطالعات الزم به واحد 

امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/02/29لغایت 99/03/17

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت 14 مورخ99/03/17
زمان بازگشایی پاکات 99/03/18در محل دفتر شهردار تایباد.

ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 317/000/000 ریال می باشد. 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات 

خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.
محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

)) آگهی تجدیدمزایده(( نوبت اول

ايوب سیدالحسینی-شهردارتايباد

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و عادی نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن مهر 147 تاریخ انتشار: 1399/02/29

جلس��ات مجامع عمومی فوق العاده و عادی ش��رکت فوق الذکر در روز شنبه مورخ 1399/03/10 و در ساعات ذيل در 
محل: اتحاديه تعاونی های مس��کن مهر مش��هد به نش��انی: جالل آل احمد 35 پالک 134 با دستورجلس��ه ذکر شده 
تشکیل می گردد. از اعضای تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن مدارک عضويت و کارت ملی رأس ساعت مقرر 
در اي��ن جلس��ات حض��ور بهم رس��انند.    زمان برگ��زاری مجمع فوق العاده:  س��اعت: 10 صبح    دستورجلس��ه مجمع 

فوق العاده: 1- تصويب انحالل شرکت    2- تعیین مکان تصفیه    زمان برگزاری مجمع عادی  ساعت: 12 ظهر
دستورجلسه مجمع عادی: 1- گزارش هیئت مديره و بازرسان   2- تصويب صورت های مالی سال های 95 تا 97

3- تصويب بودجه سال 99   4- انتخاب هیئت تصفیه و ناظر
تذکر: 1- چنانچه حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی خود را به عضو ديگر يا نماينده 
تام االختی��ار خ��ود واگذار نمايد که در اين صورت هر عضو عالوه ب��ر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیرعضو فقط يک 
رأی می تواند داشته باشد عضو متقاضی اعطای وکالت يا نمايندگی می بايست به همراه نماينده يا وکیل خود طی روز 
پنجشنبه 1399/03/08 از ساعت 9 صبح لغايت 13 با همراه داشتن کارت شناسايی معتبر و مدارک عضويت به محل 

دفتر اتحاديه واقع در جالل آل احمد 35 پالک 134 مراجعه و نسبت به ارائه وکالت اقدام نمايند.
2- اشخاصی که تمايل به کانديداتوری در سمت های هیئت تصفیه يا ناظر را دارند، ظرف يک هفته از تاريخ انتشار 
آگهی با همراه داشتن تصاوير کارت ملی، صفحه اول شناسنامه و آخرين مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس در ساعت 

اداری به نشانی فوق مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمايند.
/ع مديريت تعاون شهرستان مشهد 
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادی سالیانه شرکت آریا دوام ساز شرق ) سهامي خاص( به 
شماره ثبت 28442 و شناسه ملی 10380438186

   بدينوسیله از کلیه سهامداران شرکت و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع 
عمومي عادی س��الیانه  اين ش��رکت که درس��اعت 10 صبح روزش��نبه مورخ 1399/03/10 درمحل دفتر 
شرکت واقع در: شانديز � بلوارمیرزا جوادآقای تهرانی � ساختمان اداری شرکت پديده شانديز � طبقه 
شش��م تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. همچنین از س��هامداران و يا نمايندگان  قانونی آنان که  
تصمیم  به ش��رکت در مجمع ياد ش��ده را دارند، درخواست می شود برای دريافت برگ ورود به جلسه 
ودر دست داشتن اصل برگه سهام به همراه کارت ملی و يا وکالت نامه رسمی به دفتر شرکت واقع در 

نشانی فوق مراجعه نمايند.
دستور جلسه:  _ بررسی و قرائت گزارش عملکرد هیئت مديره مربوط به صورتهای مالی سال  1398.

_ قرائت گزارش بازرس قانونی  و حسابرس مربوط به صورتهای مالی سال  1398. 
_ بررسی و تصويب صورتهای مالی سال 1398.

_ تعیین بازرسین قانونی .  _ تعیین روزنامه کثیر االنتشار. 
/ع هی�����ئت مدي��ره � انتخاب اعضای هیئت مديره  
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ش��هرداری زو ) زاوين ( در نظر دارد اجرای پروژه زيرس��ازی و آسفالت را به شرکت های 
دارای رتبه 5 راهسازی و سازمان برنامه و بودجه با شرايط ذيل واگذار نمايد:

1-کلیه شرکتها بايستی پیشنهادات خود را براساس قیمت فهرست بهای تجمیع شده  راه 
و باندسال 1399  وبه پیوست آنالیز قیمت اعالم نمايند .

2-اعتب��ار اج��رای پروژه از محل اعتبارات تملک و داراي��ی ) تبصره ای و قیر( به مبلغ کل 
2/742/493/600  ريال می باشد.

3-ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 30/000/000 ريال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه 
الزامی است 

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

6-حق داوری با شهرداری محفوظ است .
7-در صورت امتناع از انعقاد پیمان ، سپرده برنده يا برندگان مناقصه ضبط خواهد شد . 

8-ازکلیه متقاضیان درخواست می شود جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 99/02/29 
لغايت 99/03/12 به واحد عمران شهرداری مراجعه نمايند .

9-پیشنهادات می بايس��ت حداکثرتا پايان وقت اداری 99/03/12 به دبیرخانه شهرداری 
تحويل گردد .

10-تاريخ بازگشايی پیشنهادات مناقصه ساعت 10 صبح مورخه 99/03/12 می باشد . 
11-متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتربه س��ايت www.sh-zavin.ir  و يا با 

شماره تلفن 13-34744111-051 تماس حاصل فرمايند .
آدرس : شهرستان کالت – شهرزو )زاوين( میدان صاحب الزمان )عج( 

 

آگهی مناقصه – مرحله اول )نوبت اول(

علی ايزديان - شهردارزو 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شرکت آریا دوام ساز شرق ) سهامي خاص(
به شماره ثبت 28442 و شناسه ملی 10380438186

   بدينوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت و يا نمايندگان قانون��ي آنها دعوت مي گردد تا در جلس��ه مجمع 
عمومي فوق العاده  اين شرکت که درساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1399/03/10 درمحل دفتر شرکت واقع 
در: ش��انديز � بلوارمیرزا جوادآقای تهرانی � س��اختمان اداری ش��رکت پديده ش��انديز � طبقه ششم تشکیل                
می گردد، حضور بهم رسانند. همچنین از سهامداران و يا نمايندگان  قانونی آنان که  تصمیم  به شرکت در 
مجمع ياد شده را دارند، درخواست می شود برای دريافت برگ ورود به جلسه ودر دست داشتن اصل برگه 

سهام به همراه کارت ملی و يا وکالت نامه رسمی به دفتر شرکت واقع در نشانی فوق مراجعه نمايند.

دستور جلسه:  � کاهش تعداد اعضای هیئت مديره و اصالح ماده 31 اساسنامه          هیئت مديره
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قابل توجه مسئوالن

 پایان زباله گردی 
بدون حمایت اجتماعی میسر نیست

پشت پرده پیش فروش های رؤیایی

 عامل کالهبرداری 
از 100 متقاضی مسکن دستگیر شد

قدس گزارش می دهد 

بهار همچنان خزان »گلستان«! 

زمان خاصی ندارد هر ســاعت از شــبانه روز که چند دقیقه در خیابان های هر نقطه هر شهر دوری بزنید 
بی تردید افرادی را می بینید که با کیســه ای بر دوش در حال رفتن به مقصدی نامعلوم )برای دیگران( یا 

جست وجو در میان زباله ها هستند.زباله گردی خواسته یا ناخواسته دیگر به تصویری ...

یک کالهبردار حرفه ای که در پوشش پیش فروش آپارتمان، کاله بیش از ۱۰۰شهروند مشهدی را 
برداشته بود، با پیگیری های ویژه مقام قضایی در دادسرای ناحیه ۶ مشهد دستگیر شد.مدتی پیش 

پرونده کالهبرداری با شیوه پیش فروش آپارتمان که هر لحظه بر تعداد شکات آن ...

به بازاری می روم که بارها وعده گلســتان شــدن آن را شنیده ایم. 
بــازاری که به دلیل موقعیت جغرافیایــی آن می تواند به مکانی به 
عنــوان بازار، پاتوق و گذر فرهنگی و... تبدیل شــود. اما دیرگاهی 
اســت که این تصور در گلستان رخ نداده است؛ چرا که همچنان با 

بی مهری های فراوانی مواجه شده است... 

مقبره حکیم عمر خیام نیشابوری 
گلباران شد
.......صفحه 2 



قدس در گفت وگو با مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی پیگیری کرد

تحقق وعده ها برای پرداخت بیمه بیکاری کارگران 
هاشم رسائی فر: پیامدهای شــیوع کرونا بر 
تولید و اشــتغال موضوعی است که نه تنها در 
ایران بلکه بر اقتصاد تمامی کشورهای دنیا سایه 
افکنده و معلوم نیســت تا چه زمان ادامه داشته 

باشد.
از این رو تأثیر منفی شیوع کرونا بر میزان اشتغال 
و تولید موجب شده تا در ماه های اخیر و از اسفند 
ماه تا همین خرداد پیش رو تعداد زیادی از مراکز 
تولید با افت تولید یا حتی تعطیلی مواجه شوند. 
قاعدتاً وقتی تولید کم شــود یا متوقف شــود 
نخســتین تأثیری که خواهد گذاشت بر سطح 

اشتغال و رشد بیکاری خواهد بود.
داستان اســتان خراســان رضوی و واحدهای 
تولیدی و میزان اشــتغال آن ها نیز مشابه همه 
نقاط کشور است. بیکار شدن تعدادی از کارگران 
و توقف تولید ســبب شــده تا با فراخوانی که 
دولت برای حمایت از قشر آسیب دیده از شیوع 
کرونا اعالم کرده بود تعــداد زیادی از کارگران 
و متضرران از شــیوع کرونا برای دریافت بیمه 
بیکاری اقدام کنند تــا این موضوع نتواند تأثیر 

چندانی بر سطح معیشت آن ها بگذارد.
با اینکه حدود ســه ماه از شــیوع ویروس کرونا 
در کشــور می گذرد و نام نویسی صورت گرفته 
از متقاضیان دریافت بیمه بیکاری مدت هاست 
پایان یافته اما هنــوز دولت برای پرداخت حق 

بیمه کارگران اقدامی انجام نداده است.

ثبت نامی ها از سازمان برنامه و بودجه س
بیمه بیکاری می گیرند

سیدمحسن نظام خیرآبادی، مدیر 
کل تأمیــن اجتماعی خراســان 
رضــوی در خصــوص آنچــه به 
پرداخت بیمه بیکاری به کارگران 
بیکار شــده از ناحیــه کرونا در 
اســتان مربوط می شود به قدس 
گفت: بر اســاس تصمیم گیری و 

دســتورالعملی که دولت در خصوص پرداخت 
بیمه های بیکاری در ماه های اســفند، فروردین 
و اردیبهشــت داشته اســت قرار بر این شده تا 
کارگران و آن هایی که سهم حق بیمه بیکاریشان 

پیش از این توســط کارفرما پرداخت شــده در 
ســامانه ای که معرفی شده است 
برای دریافت بیمه بیکاری در این 
ســه ماه مذکور نام نویسی کنند و 
ســازمان برنامه و بودجه مستقیم 
در خصوص پرداختی ها به کارگران 
متضرر از شیوع ویروس کرونا اقدام 

کند.
مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان 
رضوی ادامه داد: در همین راســتا در مرحله اول 
16 هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری در استان 
نام نویســی کردند که از این میزان 11 هزار نفر 
تأیید شدند که در مرحله دوم نیز 10هزار و 700 

نفر دیگر مورد تأیید قرار گرفتند تا در فهرســت 
واریز بیمه بیکاری سه ماه اخیر قرار گیرند.

وی همچنین اظهــار کرد: همان طور که عنوان 
شد واریزی ها مســتقیم از سوی سازمان برنامه 
و بودجه خواهد بــود و تأمین اجتماعی در این 
خصوص مسئولیتی نخواهد داشت جز اینکه در 
مرحله تأیید اسامی همراهی کند. بر همین اساس 
کارگرانی که مورد تأیید قرار گرفته اند و شــماره 
حساب یارانه ای دارند بیمه بیکاری آن ها به همان 
حساب واریز خواهد شد در غیر این صورت باید 
شماره حسابی برای واریز بیمه بیکاری ارائه کنند 

تا حق بیمه آن ها نیز واریز شود.

واریز بیمه بیکاری در آینده نزدیکس
نظام خیرآبادی در پاســخ به این پرســش که 
چه زمان بیمه بیکاری کارگــران واریز خواهد 
شد، گفت: چون تأمین اجتماعی در این حوزه 
دخالتی نــدارد و همه چیز بر عهده ســازمان 
برنامه و بودجه اســت نمی توانیم در مورد زمان 
دقیق واریزی ها چیزی بگوییم اما طبق آخرین 
 صحبت هایــی که با مســئوالن داشــته ایم و 
نقل قولی کــه از آن ها می کنم احتماالً تا اواخر 
هفته جاری مرحله اول واریزی ها صورت بگیرد 
که بیشتر مربوط به افرادی می شود که اسفند 
ماه گذشته اقدام به نام نویسی در سامانه وزارت 

تعاون، کار و رفاه کردند.

 جای خالی ظرفیت کامل اتوبوسرانی •
برای سرویس دهی به دانش آموزان

بازگشایی مدارس در حالی  که فعالیت سرویس های دانش آموزی 
همچنان ممنوع اعالم شــده است، مشکالت بســیاری را برای 
دانش آموزان و اولیای آنان به وجود آورده و این مســئله به ویژه 
با توجه به محدودیت های ســاعت کاری و سرویس دهی ناوگان 

اتوبوسرانی، شکل حادتری به خود گرفته است.
این روزها که خیلی از دانش آموزان برای رفع اشکال های درسی 
خود در آستانه امتحانات پایان سال تحصیلی، ناچار به مراجعه به 
مدارس هستند، به دلیل ممنوعیت فعالیت سرویس مدرسه و نبود 
اتوبوس در مسیر خانه تا مدرسه، به  استثنای تعداد کمی از آنان 
که امکان رفت  و آمد با خودرو والدینشان را دارند، ناچار به استفاده 
از تاکسی و خودروهای مسافربر شخصی هستند که این مسئله 
عالوه بر تحمیل هزینه فراوان به خانواده ها، خطر ابتال به بیماری 
در بین دانش آموزان را افزایش داده است؛ ضمن آنکه خانواده این 
دانش آموزان دچار استرس و اضطراب بسیاری شده اند تا حدی 
که خیلی از آن ها مانع رفتن فرزندانشــان به مدرسه می شوند و 
نتیجه اش همانند وضعیتی شده که یکی از معلمان عکس تنها 

دانش آموز حاضر در کالسش را در فضای مجازی منتشر کرد.
با توجه به این مسئله و اهمیت رفع نیازهای درسی دانش آموزان، 
به نظر می رسد سازمان اتوبوسرانی می تواند با اتخاذ تدابیر مناسب 
و اختصاص اتوبوس هایی برای سرویس دهی به دانش آموزان در 
مناطق مختلف شهر، دســت کم برای ساعت های خاص، تا حد 
زیادی به کاســتن از بار این مشکل کمک کند. چه اینکه تعداد 
قابل  توجهی از دانش آموزان به دلیل نداشتن دسترسی راحت به 
گوشی های هوشمند و فضای مجازی، هرگز نتوانسته اند آن  طور 
که باید و شاید از امکانات آموزشی این فضا استفاده کنند و اگر در 
این  باره چاره اندیشی صورت نگیرد، شاهد عقب ماندگی ملموس 
این عده از دیگر همکالسی هایشــان خواهیم بود و تازه این در 
برابر سرخوردگی و افسردگی آنان مشکل بسیار کوچک تری است.

در عین  حال چنانچه مســئوالن اتوبوســرانی هر چه سریع تر 
نســبت به برنامه ریزی و اختصاص اتوبوس هایی برای این قبیل 
دانش آموزان اقدام کنند، بدون شــک بخش بزرگی از مشکالت 
برطرف خواهد شد و آن عده از دانش آموزانی که عموماً وسع مالی 
خانواده هایشان اجازه خرید گوشی هوشمند و تبلت را نمی دهد و 
به همین خاطر امکان استفاده روزانه از تاکسی را نیز ندارند، شاید 
با اســتفاده از این فرصت بتوانند عقب ماندگی تحصیلی خود را 
جبران کنند و در برابر سایر همکالسی هایشان از امتحانات سربلند 
بیرون بیایند که اگر جز این باشد، باید در آینده ای نه  چندان دور 
برای درمان افســردگی و هزار و یک آسیب روحی و روانی دیگر 
این عده چاره اندیشی کنیم؛ اقدامی که بر فرض محال اگر انجام 

شود، بدون تردید بسیار پیچیده، پرهزینه و کم بازده خواهد بود.

 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
این شهرستان خبر داد

افزایش 90 درصدی مناطق تحت تأثیر •
فرسایش بادی در خواف

قدس: رئیس اداره منابع 
آبخیزداری  و  طبیعــی 
افزایــش  از  خــواف 
مســاحت مناطق تحت 
تأثیر فرسایش بادی این 
از   شهرســتان به بیش 

90 درصد خبر داد.
گندمکار گفت: در راســتای شناســایی کانون های بحرانی و 
مناطق تحت تأثیر فرســایش بادی در کشــور، برابر آخرین 
بازنگــری صورت گرفته در ســال 1398، از کل مســاحت 
شهرستان خواف، 392 هزار و 997 هکتار جزو مناطق تحت 
تأثیر فرسایش بادی و از این مساحت 168 هزار و 558 هکتار 
را مناطق کانون بحرانی فرسایش بادی تشکیل می دهند که 

متأسفانه نشان دهنده گسترش پدیده شوم بیابانزایی است.  
وی افــزود: به عبارت دیگر با توجه به وســعت شهرســتان، 
حدود 40 درصد مســاحت شهرســتان خــواف تحت تأثیر 
 پدیده فرسایش بادی قرار داشته و وضعیت فرسایش بادی در 
43 درصــد این مناطق )حــدود 18 درصد کل مســاحت 

شهرستان( بحرانی است. 
وی یادآور شد: بررسی و مقایسه مطالعات انجام شده در سال 
1398 با نســخه قبلی آن )یعنی سال 1389( نشان می دهد 
در 9 ســال گذشته، مناطق تحت تأثیر شهرستان خواف در 
حدود دو برابر افزایش داشــته است. در سال 1389 مناطق 
تحت تأثیر فرســایش بادی در شهرستان خواف 205هزار و 
497 هکتــار بوده که با افزایــش 94 درصدی به 400هزار و 

108 هکتار رسیده است. 

مقبره حکیم عمر خیام نیشابوری •
گلباران شد

خبرنگار  نیشــابور- 
قدس: همزمــان با 28 
اردیبهشــت؛ روز ملــی 
عمر  حکیم  بزرگداشت 
خیام نیشــابوری مقبره 
این حکیم فرزانه ایران و 

جهان گلباران شد.
همزمان با بزرگداشــت روز ملي  حکیم عمر خیام نیشابوري 
جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان در باغ مصفای خیام با 
رعایت فاصله گذاری هوشمند اجتماعی برگزار و سپس حاضران 
به نمایندگی از تمام مشتاقان خیام در جهان، ایران و نیشابور 

آرامگاه این حکیم فرزانه را گلباران کردند.
دکتر ســیدعباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 

پیامی روز ملی بزرگداشت خیام نیشابوری را گرامی داشت. 
در بخشی از پیام دکتر سیدعباس صالحی آمده است: نکوداشت 
هر ساله این دانشمند بزرگ عالم اسالم، فرصت مغتنمی است 
که از دانش و نگرش خیام که نیاز دنیای امروز است و شرایط 
اخیر حاکم بر جهان و شــیوه زیست پساکرونایی اهمیت آن 

را دوچندان ساخته، بهره جسته و قدر امروز را بیشتر بدانیم.
دکتر علی اصغر مونســان؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی نیز در پیامی اعالم کرد: امروزه معرفت و شناخت 
جامع شــخصیتی چون حکیم عمر خیام نیشابوری می تواند 
الگویی شایســته پیش روی تمام پژوهندگان علم و دانش و 
به  ویژه نسل جوان باشد تا با تکیه بر پیشینه غنی و پرافتخار 
خویش، آوازه بزرگی و عظمت این مرز و بوم مقدس را به گوش 
جهانیان برسانند و این افتخاری است که در طول تاریخ نصیب 

کمتر ملتی شده است.

رئیس این دانشگاه تشریح کرد
آخرین وضعیت برگزاری کالس ها و •

امتحانات دانشگاه فردوسی مشهد
ایســنا: رئیس دانشگاه 
گفت:  مشــهد  فردوسی 
همچنــان تا پایــان ترم 
صــورت  بــه  کالســی 
حضوری نخواهیم داشت 
و امتحانــات بــه صورت 
مجازی برگزار خواهد شد 
و تنها دانشجویان دکترا و ارشد می توانند بر اساس پروتکلی که 
تعریف شده برای پایان نامه خود در دانشگاه حضور داشته باشند.

محمد کافــی در خصوص خبر بازگشــایی دانشــگاه ها از 17 
خردادمــاه، اظهار کرد: از 17 خردادمــاه خدمات دهی و حضور 
دانشــجویان دکترا در دانشــگاه، البته با پروتکل خاص شروع 
می شود، یعنی افرادی که نیاز باشد آزمایش یا کار پژوهشی آن ها 

در دانشگاه انجام گیرد، امکان حضور در دانشگاه را دارند.
وی بیان کرد: برای دانشــجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد 
و دکترا که درس دارند و ترمشــان را حذف نکرده اند، زمانی که 
ترم آموزشــی آن ها تمام شد، طبق زمان بندی و برنامه، امتحان 
می دهند و امتحان هم حتی االمــکان به صورت مجازی برگزار 
می شــود، مگر اینکه درس عملی و آزمایشــگاهی باشد که فرد 

مجبور شود به صورت حضوری در دانشگاه حضور یابد.
کافی افزود: پس از اینکه تقویم آموزشی و امتحان دروس تئوری 
تمــام شــد، دروس عملی، آزمایشــگاهی و کارگاهی نیز طبق 
زمان بندی خاصی که معاونت آموزشی دانشگاه اعالم خواهد کرد، 

در تابستان برگزار و امتحانات اخذ و نمرات داده می شود.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: تمام تالش ما این است که 
تا اول شهریور ماه دروس عملی و آزمایشگاهی و دروس تئوری 
تمام شود و به نتیجه برسد. بر اساس تقویم دانشگاه 20 خرداد 
امتحانات شروع می شــود، بنابراین کالسی به صورت حضوری 
نخواهیم داشت. استادان نیز طبق برنامه ای که دولت اعالم می کند 
و با توجه به اینکه کارمندان دولت هستند، باید برای حضور خود 

برنامه دولت را اجرا کنند.
کافی ادامه داد: اگر دانشــجویان ارشد نیز نیاز به حضور داشته 
باشند، به معاونت پژوهشی دانشکده مراجعه می کنند. تز برخی 
دانشجویان ارشد نیاز به حضور در دانشگاه دارد که این امر برای 

آن ها نیز امکان پذیر است.

فرماندار بینالود:
 تنفسگاه مشهد •

با انفکاک زمین نابود می شود
بینالود  فرمانــدار  ایرنا: 
به انفــکاک 5هزار هکتار 
از زمین هــای واقــع در 
محدوده طرقبه شــاندیز 
از این شهرستان و الحاق 
آن به مشهد اشاره و بیان 
کرد: این اقدام موجب از 

بین رفتن تنفسگاه کالنشهر مشهد می شود. 
سیدحسن حسینی افزود: شهرداری مشهد بر اساس طرح جامع 
آن کالنشــهر مدعی انفکاک 5هزار هکتار زمین از شهرستان 
بینالود و الحاق آن به مشهد است که البته این طرح در شورای 

عالی شهرسازی مورد قبول واقع نشده است.
وی ادامه داد: شــورای عالی شهرســازی اعالم کرد »تصویب 
طرح جامع مشــهد منوط به اصالح قانون تقسیمات کشوری 
در محدوده مرزی شهرســتان های مشهد و بینالود است« و از 
آنجایی که وزارت کشــور این تقســیمات را تغییر نداده، طرح 
جامع و الحاق 5هزار هکتار زمین بینالود به مشهد مطرح نیست.

فرماندار بینالود گفت: بر اســاس ادعای شــهرداری مشهد در 
صورت اجرایی شــدن طرح جامع، اراضی مســطح، مسکونی 
و صنعتی متعدد از شهرســتان بینالود در ضلع شــمالی جاده 
شــاندیز به مشــهد ملحق خواهد شد که مشــکالتی را برای 
 ســاکنان به وجود خواهــد آورد. وی افزود: بر اســاس ادعای 
یاد شده روستاهای ویرانی، ده نو، صفی آباد، فرح آباد، چاه خاصه 
و شهرک های صنعتی توس و ماشین ابزار از شهرستان طرقبه 
شاندیز به مشهد ملحق می شوند که این تغییرات موجب بسته 
شــدن و انسداد مسیرهای دسترســی در شهرستان بینالود و 

حذف بخش عمده مساحت آن خواهد شد.
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قدس: زمان خاصی ندارد هر ساعت از شبانه روز که چند دقیقه 
در خیابان های هر نقطه هر شهر دوری بزنید بی تردید افرادی را 
می بینید که با کیسه ای بر دوش در حال رفتن به مقصدی نامعلوم 

)برای دیگران( یا جست وجو در میان زباله ها هستند.
زباله گردی خواسته یا ناخواسته دیگر به تصویری دائمی در شهرها 
و بیشــتر در کالنشهر ها تبدیل شده و باید بپذیریم که هر روز بر 

تعداد آن ها افزوده می شود و نباید امیدوار به ندیدن این افراد بود.

حضور کودکان در میان زباله هاس
در مقاطع مختلف و به بهانه های متفاوت شــاهد مطرح شــدن 
موضوعات مرتبط با زباله گردها بوده و هستیم؛ گاهی برای حضور 
کــودکان در میان زباله گردها و زمانی هم مانند چند ماه اخیر به 
خاطر خطر شیوع کرونا به واسطه تردد این دسته از اهالی شهر در 

مناطق مختلف بدون رعایت نکات بهداشتی.
اواخر ســال گذشته و پس از آنکه بســیج عمومی برای کنترل 
ویروس کرونا راه افتاد و بحث ساماندهی زباله گردها مطرح شد، در 
شهر مشهد هم با هماهنگی فرمانداری مشهد مقرر شد تا اقدام های 
الزم برای جمع آوری، غربالگری و خالصه اقدام های پیگیرانه در این 

حوزه نیز توسط دستگاه های مرتبط انجام شود.
هر چند برای مدتی از حجم تردد زباله گردها در شهر کاسته شد 
و برخی از آن ها را می شــد دید که با دستکش و ماسک در حال 
جست وجوی مواد بازیافتی هســتند اما این روزها و پس از آنکه 

محدودیت های ماه های گذشته برداشته شد باز شاهد حضور تعداد 
زیادی از افراد در معابر شهر هستیم.

اینکه هیچ دســتگاهی به تنهایی نه می توانــد و نه امکانات الزم 
برای جمع آوری یا ســاماندهی این افراد را به عهده داشته باشد 
یک واقعیت است و شاید نتوان یک مجموعه را به عنوان متولی 
این حوزه دانســت؛ چراکه شاید جمع آوری این افراد در چند روز 
امکان پذیر باشد اما مسئله این است که چاره اندیشی درستی برای 

بعد از جمع آوری صورت نگرفته است.

چالش های زباله گردیس
نخستین مشکل، نگهداری این افراد است اگر نگوییم همه آن ها 
اما حداقل 90درصد آن ها معتاد هستند بنابراین مسئله درمان و 
پس از آن نظارت برای دوره بعد از پاکی و حتی به دلیل بی خانمان 
بودن تعداد زیادی از آن ها داشــتن محلی برای اســکان و حتی 
موضوع شغل یا حمایت اجتماعی از آن ها که دوباره به مسیر قبل 
بازنگردند از جمله چالش های بزرگ این حوزه هستند که نمی توان 

انتظار حل این مشکل را در مدتی کوتاه داشت.
پس فارغ از تمام این مســائل در مقطــع کنونی حداقل انتظار 
شهروندان این است که دستگاه های مرتبط با موضوع در این برهه 
زمانی که خطر شیوع دوباره کرونا وجود دارد با دغدغه بیشتری 
حداقل اقدام هایی برای کنترل این افراد داشته باشند و به نحوی 
برنامه ریزی داشــته باشــند که هم خود این افراد از ابتال به این 

ویروس در امان باشند و هم اینکه به عاملی برای شیوع ویروس در 
صورت ابتال تبدیل نشوند.

نسخه فرماندارس
بــر همین اســاس فرماندار مشــهد در 
گفت وگــو با خبرنــگار مــا می گوید: با 
هماهنگی صورت گرفته در اواخر ســال 
گذشته اقدام های خوبی برای جمع آوری 

و غربالگری زباله گردها انجام شد.
هاشمی می افزاید: استفاده از راه حل های قهری از قبیل جمع آوری 
زباله گردها به کمک پلیس قطعاً چاره ســاز نخواهد بود و باید به 
روش های دیگــر این حوزه را مدیریت کرد بنابراین با هماهنگی 
و همکاری دستگاه های مرتبط با موضوع بررسی مجددی در این 
بخش صورت خواهد گرفت تا روشی برای کاستن و حذف خطرات 

احتمالی تردد زباله گردها در شهر طراحی شود.
وی ادامه می دهد: باید به اشــکال مختلف زمینه حضور این افراد 
در معابر از بین برود به طور مثال شــهروندان در ساعات خاصی 
زباله را به محل ســطل های زباله معابر منتقل کنند و شهرداری 
با تخلیه سریع سطل ها فرصت زباله گردی را به این افراد ندهد از 
سوی دیگر نظارت بر سالمت زباله گردها به لحاظ عدم ابتالی آن ها 
به کرونا هم صورت بگیرد تا در صورت ابتالی یکی از آن ها خطر 

شیوع آن از بین برود.

قابل توجه مسئوالن

پایان زباله گردی بدون حمایت اجتماعی میسر نیست

شهریشهری

ســرور هادیان: به بازاری مــی روم که بارها 
وعده گلستان شــدن آن را شنیده ایم. بازاری 
که به دلیل موقعیت جغرافیایی آن می تواند به 
مکانی به عنوان بازار، پاتوق و گذر فرهنگی و... 
تبدیل شــود. اما دیرگاهی است که این تصور 
 در گلستان رخ نداده است؛ چرا که همچنان با 

بی مهری های فراوانی مواجه شده است. 
بازاری که از یک طرف به خیابان دانشگاه و از 
طرف دیگر به خیابان اسداللهی راه دارد و محل 
تردد دانشجویان، جوانان و عابران زیادی است.

تجربه نشــان می دهد که این بــازار ظرفیت 
تبدیل شدن به یک محیط کامالً دائمی برای 
اتفاق های خوب فرهنگی و هنری را دارد. این 
در حالی است که تجربه مسقف کردن این بازار 
با چترهای رنگی را همگان به خاطر داریم که 
در آن زمان تعداد زیادی از مردم شهرمان برای 
دیــدن و عکس گرفتن به این بازار می آمدند و 
حــال و هوای این بازار از رونق خوبی برخوردار 
شده بود. سال ها پیش بازار گلستان با 56 غرفه 
با اهداف مختلفی تشــکیل شــد تا محیطی 
فرهنگی باشد برای مثال سبب افزایش فروش 
کتاب شود و... اما متأسفانه این اهداف محقق 

نشد. 

مغازه های خالی س
حاال مدت هاست بیشتر مغازه ها خالی و تبدیل 
به محل تاخت و تاز موتورها شده است اما باز 
هم فضای سنگفرشی آن حس کوچه های خوب 

کودکی مان را یادآور می شود.
در حال حاضر آینده این بازار در هاله ای از ابهام 
به ســر می برد، عالوه بر آنکه بیشــتر مغازه ها 
تعطیل است، در برخی از دیوارها آثار نشست 
دیده می شــود که حکایت از ناایمنی آن دارد، 
اما این فضای رخوت آمیز که از لحاظ بصری هم 
نازیباست، شایسته این شهری که لقب پایتخت 
فرهنگی را دارد، نیســت. می توان گفت، اینجا 
جزو راهبردی ترین فضاهای فرهنگی شهرمان 
محسوب می شود و با توجه به این همه موقعیت 
و استعدادی که در بازارچه وجود دارد، رها شدن 

آن درست نیست.
یکی از اهالی منطقه می گوید: این مکان دارای 

آرامش خاصی است اما نمی دانم چرا از این فضا 
به خوبی استفاده نمی شود.

 وی ادامه می دهد: بازار گلستان توانایی تبدیل 
شــدن به یک گذر فرهنگــی را دارد اما باید 

محتوای فرهنگی آن مکان نیز فراهم شود.
 
وعده های گلستانیس

الزم به ذکر است، چندی پیش معاون فرهنگی 
شــهرداری درباره وضعیت بازار کتاب گلستان 
مشــهد در پاســخ به خبرنگار ما اعالم کرده 
 بود: دوســتان ما در بخــش معاونت اقتصادی 
به زودی فراخوان جذب ســرمایه گذار را برای 
بازار گلستان منتشــر خواهند کرد و کار را به 

دست سرمایه گذار خواهیم سپرد.
دکتــر هــادی بختیــاری گفتــه بــود: این 
ســرمایه گذاری در موضوع فرهنگی و کتاب و 
سایر خدمات و محصوالت فرهنگی مرتبط با 

آن شروع به کار خواهد کرد.
همچنین تقی زاده خامسی؛ شهردار وقت مشهد 
در بازدید از بازار گلســتان کتاب نیز گفت این 
فضا را تقویت خواهیم کرد، ظرفیت تبدیل به 

یک راسته فرهنگي در اینجا وجود دارد.

فضای خاطره انگیز گلستان برای مردمس
در این راســتا رئیس 
و  فرهنگی  کمیسیون 
اجتماعی شورای شهر 
مشــهد دربــاره بازار 
گفت وگو  در  گلستان 

با قدس می گوید: بازار گلستان از ظرفیت های 
فرهنگی خوب شــهر مشهد به شمار می رود 
که در محدوده و موقعیت ممتازی در شــهر 
مشــهد قرار دارد. احســان اصولی می افزاید: 
این بــازار مجموعه ای فرهنگی اســت که با 
خیابان دانشگاه و سه راه ادبیات مرتبط است و 
محدوده ای است که از دیرباز برای مردم مشهد 
خاطره انگیز بوده و فضای فرهنگی خوبی دارد 
از این رو ما باید به آن توجه ویژه داشته باشیم 
و بر همین اساس طرحی را پیگیری کردیم تا 
 این گذر حتی تا نزدیکی خیابان امام رضا)ع( 

و 10دی ادامه پیدا کند. 

زیرساخت های ناایمنس
وی تصریح می کند: اما مشکلی که ما متأسفانه 
بــا آن مواجه ایم این اســت که ایــن بازار و 
سازه هایی که در آن ایجاد شده در واقع از نظر 
زیرســاختی، زیربنایی و ایمنی دچار مشکل 
اســت و گروهی از متخصصان حوزه عمرانی 
در بازدید ها و حتی در نقب هایی که زده شده 
است، اعالم کردند در برخی نقاط تا ارتفاع 15 
متر، خاک دســت ریز وجــود دارد که همین 
موضوع موجب می شــود که هر سازه ای که 
روی آن ساخته شود از نظر ایمنی و پایداری 

دچار مشکل شود.
این عضو شــورای شــهر اســالمی مشهد با 
بیان این نکته که در این بازار در  ســال های 
گذشته از خاک های دست ریز برای پر کردن 
کالی که آنجا قرار داشت، استفاده شده است، 
اظهار می دارد: متأســفانه این اتفاق به شکل 
غیراستانداردی اتفاق افتاده است که در صورت 
مراجعه به بازار گلســتان با ســاختمان هایی 
مواجه می شــویم که برخی از آن ها نشست 
کرده اند که حتی این نشســت ســبب شده 
اســت که ترک های خیلی زیادی در سقف و 
دیوارهای آن به وجــود آید و همین موضوع 
ســبب شــده که آنجا را به مکانی ناپایدار و 

غیرایمن مبدل سازد.

مذاکره با بخش خصوصیس
اصولی در ادامه خاطرنشان می سازد: سازمان 
آتش نشانی نیز چندین بار اخطار داده که این 
محدوده ناایمن است و از این رو باید این مشکل 

حل شود. بر همین اساس نیز با سرمایه گذاری 
که در قالب یک قرارداد اقتصادی آنجا را بسازد 
و مدتی نیــز از آن بازار بهره برداری داشــته 
باشد، وارد گفت وگو شــدیم و پیش قرارداد و 
تفاهم نامه ای نیز نوشته شد اما بحث ایمنی و 
هزینه های ایمن سازی و زیرساختی موجب شد 
که این موضوع به مشــکل بخورد و در نهایت 

این کار به تأخیر افتاده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر مشــهد بیان می دارد: ما این مهم را در 
دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار داده ایم و 
مطالبه مان از حوزه های اقتصادی و عمرانی این 
است که هر چه ســریع تر تکلیف این بازار را 
مشخص کنند و اعتباری در بودجه سال 99 
نیــز به این موضوع اختصــاص داده ایم که با 
توجه به اتفاق هایــی که رخ داده و اصالحاتی 
که ما باید در بحث اعتبارات داشته باشیم شاید 
با کمبود منابع مواجه شــویم اما برای ما این 
موضوع در اولویت قرار دارد و درصددیم که هر 
چه زودتر بحث بازار گلستان را نهایی کنیم و 
در همین زمینه پیگیری های الزم را انجام داده  
و آن را در دستور کاری کمیسیون قرار داده ایم 

و پیگیر آن هستیم تا به نتیجه برسیم

اعتبار و بودجه در سال ۹۹س
وی خاطرنشــان می ســازد: به زودی باید در 
شکل و حوزه فنی آن اظهار نظر صورت گیرد 
و بر اساس آن نیز برآوردهای مالی انجام شود 
تــا درباره میزان اعتبار الزم نیز تصمیم گیری 

انجام شود.

قدس گزارش می دهد 

بهار همچنان خزان»گلستان« !

گزارشگزارش

 بیمارستان جدید بشرویه •
سال آینده افتتاح می شود

بشرویه - خبرنگار قدس: فرماندار بشــرویه گفت: یکی از 
مصوبات سفر استاندار خراسان جنوبی به این شهرستان تأمین 

اعتبار تکمیل ساختمان تازه تأسیس بشرویه بود.
علی شفیعی افزود: خوشبختانه با تأمین اعتبار در سال های 98 
و 99 و تخصیص حدود 14 میلیارد و 50 میلیون تومان اعتبار، 
عملیات اجرایی پروژه از چند روز گذشــته آغاز شده که بر پایه 
برنامه ریزی صورت گرفته، قرار اســت تا پایان امسال ساختمان 
بیمارســتان تکمیل شود. شــفیعی ادامه داد: با تکمیل فضا و 
ساختمان نیازمند تجهیزات هستیم که از طریق استان و ملی 

امکانات و تجهیزات مورد نیاز تأمین خواهد شد.



روی خط حادهثروی خط حادهث

پیگیریپیگیری

روی خط خبرروی خط خبر
 50 بهبودیافته از کرونا•

پالسما اهدا کردند
انتقال  مدیرکل  قدس: 
خون اســتان گفت: در 
حال حاضــر تعداد 50 
نفــر از بهبودیافتــگان 
کرونا در مشــهد، برای 
درمــان ســایر بیماران 
پالســمای خود را اهدا 

کرده اند.
دکتر مجید عبدالهی رســیدن ایمنی بــدن به حد قابل 

قبول را فاکتور مهمی برای اهدای پالسما عنوان کرد.
وی بــا بیــان اینکــه رضایــت کامــل اهداکننــده و 
دریافت کننده، شرط اصلی درمان و اهدای پالسماست، 
خاطرنشــان کرد: این اقدام درمانی کامــاًل داوطلبانه 

می شود.  انجام 
وی ادامــه داد: افــرادی که برای اهدای پالســما به 
مراکــز انتقال خــون مشــهد مراجعــه می کنند باید 
مــدارک خــود مبنی بــر ابتال بــه بیمــاری کرونا و 
درمانشــان را ارائه کنند که پس از بررســی مدارک 
و شــواهد موجود، اقدام به دریافت پالسما از بیماران 

می کنیم. بهبودیافته  کرونایی 
مدیرکل انتقال خون استان یادآوری کرد: از بهبودیافتگان 
کرونا می خواهم به شکرانه سالمتی خود نسبت به اهدای 
پالسمای خون خود در پایگاه منتخب انتقال خون اقدام 
کنند. فرایند اهدای پالســما حتــی از اهدای خون هم 
راحت  تر اســت و با اهدای پالســما می توانید به بازیابی 
ســالمت هموطنان مبتال به کرونا که در بیمارســتان ها 

بستری هستند، کمک کنید.

 فعالیت بیمارستان قائم)عج( •
به روال عادی بازمی گردد

درمان  معــاون  قدس: 
علوم پزشکی  دانشــگاه 
مشهد گفت: بیمارستان 
قائم )عج( مشــهد یکی 
بیمارســتان های  از 
کرونا  اختصاصی  درمان 
در مشــهد است که به 

تدریج از حالت ارجاع این دســته از بیماران خارج خواهد 
شــد و به طور کامل به بیمــاران غیرکرونایی اختصاص 

خواهد یافت. 
دکتر شــاپور بدیعی افزود: همزمان با شیوع کرونا نیاز به 
تخت های بســتری و مراقبت های ویژه برای ارائه خدمات 
بــه بیماران مبتال به کووید ۱۹ وجود داشــت و از بخش 
خصوصی و مراکز خیریه برای درمان بیماران غیرکرونایی 

بستری در این  بیمارستان کمک گرفته شد. 
وی با اشــاره به از ســرگیری درمان بیماران مبتال به 
ســکته مغزی در بیمارســتان قائم )عج( مشهد، ادامه 
داد: در قالب کد ۷۲۴ وزارت بهداشت، درمان بیماران 
مبتال به ســکته مغزی در برخی بیمارستان های کشور 
به طــور اختصاصی و بدون فوت وقــت انجام می گیرد 
که بیمارســتان قائــم )عج( یکی از ایــن مراکز تعیین 

شده است.
وی افــزود: با توجه بــه کاهش میزان بســتری بیماران 
کرونایــی هم اکنــون خدمات دهی به بیمــاران مبتال به 
سکته مغزی در بیمارستان قائم )عج( مشهد از سر گرفته 

شده است. 

جریمه بیش از  380 میلیون ریالی •
قاچاق الستیک در بجنورد

بجنــورد- قــدس: 
تعزیــرات  مدیــرکل 
خراســان  حکومتــی 
 شــمالی از صدور حکم 
 600 و  میلیــون   380
قاچاق  برای  ریالی  هزار 
شهرستان  در  الستیک 

بجنورد خبر داد.
سید الموســوی اظهار کرد: در پــی گزارش پلیس آگاهی 
اســتان مبنی بر کشف  هشت حلقه الستیک خودروهای 
ســنگین در شهرســتان بجنورد، پرونده تشکیل و شعبه 
پس از دعــوت محکوم علیه و انجــام تحقیقات، متهم را 
عــالوه بر ضبــط کاال به پرداخت مبلــغ 380 میلیون و 
600هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد که 
محکوم علیه به رأی صادره از شــعبه بدوی اعتراض نمود 
و پس از رســیدگی مجدد به پرونده در شعبه تجدیدنظر، 

مجدداً دادنامه شعبه بدوی تأیید شد.

غرق شدن جوان بجنوردی در سد•
خبرنگاران:  باشگاه 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
بجنــورد  شهرســتان 
از غــرق شــدن جوان 
خاکی  سد  در  ۲6ساله 
حصــار  عبدل آبــاد 

گرمخان خبر داد.
سرهنگ محمدغالمی، فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد در 
تشریح ماجرا گفت: جوانی ۲6 ساله که با سه نفر از دوستانش 
برای شنا کردن در سد خاکی عبدل آباد به منطقه رفته بودند، 

بنا به دالیلی دچار حادثه و در این سد غرق شد.

 پلمب 22 واحد صنفی متخلف •
در خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: رئیــس پلیس امنیت عمومی 
خراسان شمالی از پلمب ۲۲ واحد صنفی متخلف در اجرای 
طرح فاصله گذاری هوشمند از ابتدای هفته گذشته تاکنون 

در استان خبر داد. 
سرهنگ غالمرضا قربانی گفت: در راستای جلوگیری از انتقال 
زنجیره ویروس کرونا، طرح فاصله گذاری هوشمند در سطح 

استان اجرا شد.
وی با اشــاره به اینکه در این رابطه مأموران اداره نظارت بر 
اماکن عمومی از 3۹۲ واحد صنفی به صورت مشترک بازدید 
کردند، افزود: در طول همین مدت از 33 واحد صنفی نیز به 

صورت مستقل بازدید به عمل آمده است.
این مقام انتظامی ادامــه داد: در همین رابطه به ۲۱6 واحد 

صنفی تذکر و از 5۱ واحد صنفی دیگر نیز تعهد اخذ شد.

 یک سوداگر مرگ زخمي •
و سه قاچاقچي دستگیر شدند

فرمانده  قرمــز:  خط 
 انتظامي شهرستان تایباد 
از عملیات دســتگیري 
قاچاق  باند  گردانندگان 
موادمخدر و کشف ۲08 
کیلوگرم تریاک در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ علی اکبر قربانی در تشریح این خبر گفت: اکیپ هاي 
رصد اطالعاتي پلیــس مبارزه با موادمخــدر با ردزني هاي 
گســترده به سرنخ هایي از قاچاق موادافیوني به تایباد دست 
یافتنــد و با توجه به اهمیت موضوع، تیم هاي پلیس مبارزه 
با موادمخدر فرماندهي انتظامي این شهرستان بالفاصله وارد 

عمل شدند.
فرمانده انتظامــي شهرســتان تایباد افزود: پــس از کنترل 
 و مراقبت هاي پوششــي سایه به ســایه، مأموران انتظامي 
دو خــودرو پژو۴05 حامــل موادافیوني را شناســایي و به 

سوداگران مرگ دستور ایست دادند.
وي خاطرنشــان کرد: قاچاقچیان با ســرعت زیاد از صحنه 
متواري شدند و مأموران انتظامي در تعقیب  و گریز پلیسي 
اقدام به تیراندازي کردند که در نتیجه یکي از سوداگران مرگ 

زخمي و سه قاچاقچي نیز دستگیر شدند.
سرهنگ قربانی گفت: در بازرسي از خودرو این قاچاقچیان 
۲08 کیلوگرم تریاک کشــف شــد و تحقیقات گسترده با 

دستورات تخصصي مقام قضایي در این رابطه ادامه دارد.

یک مقام مسئول در سازمان صمت استان خبر داد
 تنظیم 39 پرونده برای•

عدم انجام تعهدات تحویل خودرو
ایسنا: مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضوی گفت: در ســال ۹۹ در حوزه 
خودرو، 3۹ پرونده عدم اجرای تعهدات و عدم تحویل خودرو به 

ارزش ریالی ۱/5میلیارد تومان تنظیم کرده ایم.
مهدی مقدســی در خصوص اقدام های این سازمان در زمینه 
خودرو، اظهار کرد:  انبار موقت برای زمانی بســیار کوتاه است، 
اینکه خودرویی برای مدت زمان طوالنی در انبار باشد، احتکار 
است. مقدسی افزود: از طرف دیگر نمایندگی ها مکلف به اعالم 
موجودی شدند که باید اطالعات انبار و به صورت روزانه ورود و 
خروج خودرو را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند. پایان هر ماه 
نیز باید کل موجودی را اعالم کنند. اگر آن ها در ســامانه جامع 
انبارها اطالعات مربوط را  ثبت و اعالم موجودی نکنند، بی تردید 

احتکار و اختفا بوده و برخورد می کنیم.
کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت استان ادامه 
داد: اگر کسی اعالم موجودی انجام ندهد، ولی موجودی داشته 
باشــد، پس از تشــکیل پرونده احتکار، خودروها را با دستور 
قضایی توقیف خواهیم کرد. ۱0 تا ۷0 درصد ارزش کاال قابلیت 
جریمه دارد، عالوه بر این متخلفــان ملزم به توزیع خودرو با 
قیمت مصوب می شوند. وی خاطرنشان کرد: هشدار می دهیم 
کســانی که خودرو صفر در اختیار دارند، چه نمایندگی، چه 
انبار و تحت هر عنوان دیگری، الزاماً باید انبار خود را در سامانه 
جامع انبارها ثبت کنند، در غیر این صورت اگر مراجعه کنیم و 
کسی اعالم موجودی و ورود و خروج را ثبت نکرده باشد، با وی 

برخورد قانونی می شود.
مقدســی گفت: اقدام دیگر این بود که با نمایندگی های استان 
جلسه خواهیم داشت و آن ها را توجیه می کنیم که چگونه اعالم 
موجودی کنند. لیســت ها و جداول مربوط به این موضوع را به 
آن ها تحویل می دهیم. همچنیــن با رئیس اتحادیه اتومبیل و 
نمایشــگاه داران جلسه گذاشتیم و ابالغ کردیم که خودرو صفر 
داخل نمایندگی باید تنها با قیمت متعارف عرضه شود. البته خأل 
قانونی در زمینه خرید و فروش افراد حقیقی وجود داشــته که 

برای حل شدن این ماجرا همچنان ایراداتی وجود دارد.
 مردم باید خودرو را از نمایشگاه های معتبر بخرند و قیمت خرید 
و فروش را در قولنامه قید کنند. اگر کسی از بنگاه خودرو صفر 
خریداری کند و فرد گران  فروشــی کرده باشد، قابلیت پیگیری 
دارد. می توانیم خارج از نمایندگی ها با کسانی که بخواهند خودرو 
صفر را گران بفروشند، برخورد کنیم، البته هنوز موضوع جدید 

است و تاکنون شکایتی برای گران فروشی نداشتیم.
وی تصریح کرد: در مدتی که اعالم شده، پنج مورد گزارش 
در خصوص احتکار خودرو به سامانه ۱۲۴ گزارش داده شده 
است. در ســال ۹۹ در حوزه خودرو، 3۹ پرونده عدم اجرای 
تعهدات و عدم تحویل خــودرو به ارزش ریالی ۱/5 میلیارد 

تومان تنظیم کرده ایم.

عقیل رحمانی: یک کالهبردار حرفه ای که 
در پوشش پیش فروش آپارتمان، کاله بیش 
از ۱00شــهروند مشهدی را برداشته بود، با 
دادسرای  در  مقام قضایی  ویژه  پیگیری های 

ناحیه 6 مشهد دستگیر شد.
مدتــی پیش پرونده کالهبرداری با شــیوه 
پیش فــروش آپارتمــان که هــر لحظه بر 
تعداد شــکات آن افزوده می شــد، با توجه 
به منطقه جغرافیایــی وقوع جرم و اهمیت 
ماجرا در دادســرای ناحیه 6 مشهد مطرح 
شد و پس از آن برای رسیدگی ویژه همانند 
برخی پرونده های حســاس به شعبه 605 
بازپرســی ارجاع و در اختیار قاضی »مهدی 

عرب میستانی« قرار گرفت.

جوالن کالهبردار در غرب مشهدس
بــا آغاز مراحل قضایی پرونــده، بازپرس به 
این داده ها دســت پیدا کــرد که عامل این 
اقدام در بــازه زمانی ســال های ۹۴ تا ۹6 
با وجود نداشــتن تمکن مالی برای اجرای 
پروژه های ســاختمانی و تکمیل آن ها، در 
محدوده بولوار مجیدیــه  و میثاق اقدام به 
ساخت وساز و پیش فروش برخی واحدهای 
ساختمانی کرده بود. همچنین مشخص شد 
کالهبــردار این ماجرا در ادامــه برای اجرا 
کردن نقشــه کالهبرداری از مردم شــهر، 
مذکور  واحدهــای  پیش فروش  به  دســت 
می زنــد و در این زمینه بیــش از ۱00 نفر 
را سرکیســه  و آپارتمان هــای نیمه کاره را 
با انعقاد قراردادهای غیررســمی به فروش 

رسانده است.
وی حتی برای آنکه اعتماد متقاضیان از بین 
نرود و همچنان بتواند پول بیشــتری از مردم 
بگیرد، هنوز یک پروژه پیشــرفتی را به خود 
نمی دیــد، کلنگ پروژه دیگری را می زد.  این 
روش هم در چندین مقطع زمانی ادامه داشت 
و برخی از ساختمان ها  اسکلتش پر پا نشده، 

اقدام مجرمانه ای دیگری صورت می گرفت.
این سلســله رفتار به جایی رسید که دیگر 
مجــرم پرونــده راهی بــرای ادامــه  کار و 
کالهبرداری هر چه بیشتر در پیش نداشت 

و همین شــد که یک  شبه 
از مشــهد متواری و زندگی 
پیــش  در  را  مخفیانــه ای 

گرفت.

گلبهار خانه آخر فرارس
کار به اینجا که رسید، بازپرس 
شــعبه 605 دادسرای ناحیه 
6مشهد با توجه به سرنخ های 
موجود دستور دستگیر متهم 
را صادر کــرد. در حالی  که 
فرد کالهبــردار پس از  فرار 
تمامی خطــوط  تلفن همراه 
خــود را خامــوش و زندگی 
مخفیانه ای را در پیش گرفته 

بود، مشخص شد شــهر جدید گلبهار مقصد 
اختفای نهایی اوست.

در ادامه متهم در یــک عملیات غافلگیرانه 
توســط کارآگاهان اداره مبــارزه با جرایم 
اقتصادی پلیس آگاهی استان که با نظارت 
مســتقیم بازپرس پرونده صورت می گرفت، 
پیش از هر گونه واکنشــی دســتگیر و به 

مشهد منتقل شد.
از همیــن رو مقام قضایی بــرای آنکه افراد 

بیشــتری از این اقدام های 
صورت گرفته زیان نبینند، 
نقل  ممنوعیــت  دســتور 
آپارتمان هــای  انتقــال  و 
پیش فروش شده را صادر و 
اطالع رسانی  بنر  همچنین 
ماجــرا در محل هم نصب 

شد.

رباخواری و س
دردسرهای آن

متهم پرونــده پس از آنکه 
به شعبه بازپرسی منتقل و 
مــورد بازجویی دقیق قرار 
گرفــت، وقتی دیــد هیچ 
راهی برای دور زدن قانــون ندارد، به جرم 
خود معتــرف و عنوان کرد: در برخی موارد 
واحدهای پیش فروش شــده را به چند نفر 
می فروخته است و عمده این تخلفات برای 

فرار کردن از ورشکستگی بوده است.
همچنین در گوشــه ای دیگــر از تحقیقات 
قضایی، متهــم پرونده عامل اصلی باال آوردن 
بدهکاری های عظیم و غرق شدن در منجالب 

کالهبرداری را، اخذ وجوه ربا عنوان کرد.

 قاضی پرونده: ثبت قراردادس
فقط  در دفاتر اسناد رسمی 

بازپرس»مهدی عرب میستانی« برای پیشگیری 
از وقوع این گونه جرایم به شــهروندان توصیه 
کــرد: مردم عزیز و افــرادی که تصمیم دارند 
برای خرید خانه به شــیوه های مختلفی اقدام 
کنند، حین انجــام فرایند خریــد این گونه 
امالک باید دقت داشــته باشــند که تمامی 
مراحــل کار مانند تنظیــم قراردادها و... باید 
در دفترخانه های رسمی صورت بگیرند تا این 

اسناد جنبه رسمی و قانونی داشته باشند. 
بازپرس شعبه 605 دادسرای ناحیه 6 مشهد 
تصریــح کرد: ایــن امر)تنظیم قــرارداد در 
دفترخانه ها( شاید در ابتدای کار دارای هزینه 
اندکی باشد، اما در صورتی که خدایی ناکرده 
برای افراد طرف معامله مشــکلی ایجاد شود، 
پیگیری موضوع در دســتگاه قضایی میسر و 

ادامه مسیر راحت تر خواهد بود.

پشت پرده پیش فروش های رؤیایی

عامل کالهبرداری از 100 متقاضی مسکن دستگیر شد

شهروندان حین انجام 
فرایند خرید باید دقت 
داشته باشند که تمامی 

مراحل کار مانند 
تنظیم قراردادها و... 
باید در دفترخانه های 
رسمی صورت بگیرند 

تا این اسناد جنبه 
رسمی و قانونی 

داشته باشند

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 افزایش سرعت وزش باد •

و رگبار پراکنده باران
براســاس  قــدس: 
و  نقشــه ها  تحلیــل 
هواشناسی  مدل های 
سرعت  افزایش  امروز 
وزش  گاهی  باد  وزش 
باد شدید و در برخی 
نواحــی به ویژه نواحی 

مرتفع رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می شود. 
همچنین از امروز شاهد کاهش دمای محسوس در سطح 

استان خواهیم بود.
هوای امروز مشــهد، قســمتی ابری گاهی افزایش ابر در 
برخی ساعات  وزش باد شدید لحظه ای  با احتمال رگبار 

پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می شود.
در ۲۴ ساعت گذشــته قوچان با کمینه دمای  ۷  درجه 
سلســیوس خنک ترین و سرخس با بیشــینه دمای 3۱ 
درجه سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی 
بوده اند. در این مدت کمینه و بیشینه دمای شهر مقدس 
مشــهد به ترتیب ۱3 و ۲6 درجه سلســیوس بوده است. 
همچنین بیشــترین ســرعت وزش باد از ایســتگاه های 
هواشناســی بردســکن و تایباد با سرعت  ۴۷ کیلومتر بر 

ساعت گزارش شده است.
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رحمانی: در پی اجرای دو عملیات پلیسی 
در سطح شهر مشهد، ســارقان محتویات 
خودروهای لوکس و خودروهای ســواری 
دستگیر شدند. سردار قربان زاده در تشریح 
اولین عملیات گفت: افزایش تعداد سرقت 
برخی  در  محتویات خودروهــای خارجی 
مناطق شهر مشهد موجب شد تیم ویژه ای 
برای اجــرای طرح شناســایی عامل و یا 
عامالن این جرایم تشکیل و در دستور کار 
قرار بگیرد.  از همین رو مأموران کالنتری 
آبکوه توانســتند رد ماجــرا را در محدوده 
عملیاتی خود بزنند و عامل این ســرقت ها 
را که جوانی 35 ســاله بود را شناسایی و 

چهره زنی کردند.
وی تصریح کرد: در ادامه متهم به ســرقت 
در یکی از خیابان ها در حالی که ســوار بر 
یک دستگاه موتورســیکلت بود، محاصره 
شد. فرد مذکور که با دیدن مأموران تالش 
می کرد از محل متواری شود، دستگیر شد. 
حین دســتگیری او یک کیف چرمی هم 
همراه فــرد مذکور بود که وقتی محتویات 
آن مورد بازدید قرار گرفت، مشــخص شد 

تعدادی لوازم سرقتی مانند دسته چک و... 
نیز در آن قرار دارد.

همچنین وقتی متهم به مقر پلیس منتقل 
و مــورد بازجویی دقیق قرار گرفت، لب به 
اعتراف گشــود و مدعی شــد در مدت دو 
ماه بیش از 50 فقره سرقت از خودرو های 
لوکس را رقــم زده و محتویات آن ها را با 

خود برده است.

شلیک پلیس و توقف سارقس
جانشین فرمانده انتظامی استان  همچنین 
در تشــریح دومیــن اقــدام پلیســی هم 
عنوان کــرد: مأموران تجســس کالنتری 
۱3 هاشــمی نژاد پس از شناســایی یکی 

از سارقان حرفه ای ســوار بر یک دستگاه 
زانتیا ســرقتی در حوالی چهارراه شــهدا، 
عملیات پلیســی برای دستگیری سارق را 
کلید زدند، اما متهم به ســرقت برای فرار 
از معرکه پا روی پدال گاز خودرو فشــرد 
و همین امر موجب شــد تیم های تجسس 
 کالنتــری مذکــور بــا اســتفاده از قانون 
به کار گیری سالح اقدام به شلیک دو تیر 

هوایی کنند.
سارق که پی به قاطعیت پلیس در مواجهه 
بــا ماجرا برد، خــودرو را متوقف و خود را 

تسلیم کرد.
در ادامــه محــل اختفــای متهــم که در 
بازجویی ها لو رفته بود هم با دســتور مقام 
قضایی مورد بازرسی قرار گرفت که در آن 
یک دســتگاه خودرو پژو پارس سرقتی به 
همراه دیگر لوازم سرقت شده، کشف شد.

همچنین متهم اعتراف کرد همراه با فردی 
دیگری که در حال حاضر در زندان به سر 
می برد دست به هشت فقره سرقت خودرو 
در شــهر زده که بر این اســاس تحقیقات 

بیشتر در این زمینه ادامه دارد.

در پی انجام دو عملیات در شهر صورت گرفت

از شلیک برای دستگیری تا لو رفتن هشت سرقت

گزارشگزارش

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم مسئوالن د     ستگاه های 
اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

چه کسی باید بر دفاتر پیشخوان نظارت کند؟س
چه کســی باید بر دفاتر پیشــخوان دولت 
نظــارت کنــد؟ ۲6 اســفند ۹8 در دفتر 
پیشــخوان دولت واقع در بولــوار پایداری 
برای کارگزاری  ثبت نام کردم و قرار بود در 
مدت ۴8 ساعت پیامکی  ارسال شود که کد 
کاربری و رمز عبور برایم ارسال شود تا بتوانم 
در بورس خرید و فروش سهام داشته باشم و 
از آن زمان دو ماه گذشته است که هیچ گونه 

پیامی برایم ارسال نشده و به دفعات زیادی هم پیگیری کردم که به نتیجه ای نرسیده ام. ظاهراً 
قرار است دفاتر پیشخوان دولت فقط پول بگیرند و پاسخگو هم نباشند و هیچ دستگاهی هم بر 

آن نظارت نداشته باشد. 0233...9۱5

ان شاءاهلل که دروغ نمی گویندس
در مورد دره ارغوان ان شــاءاهلل که دروغ نمی گویند و هدفشان حفظ سالمت مردم بوده که ما 

بعید می دانیم! 0530...9۱3

سرویس دهی را به حالت قبل برگردانیدس
با توجه به بازگشایی مدارس و ممنوعیت فعالیت سرویس های مدارس، از سازمان اتوبوسرانی 
و مترو مشــهد تقاضا می شود فعالیت و زمان ســرویس دهی خود را به حالت قبل برگردانند. 

936...6۱58
چرا مرمت سازی و زیباسازی نمی کنید؟س

شــهرداری منطقه ۲؛ در کشاورز۹ روز و شب ماشــین نخاله انواع تراشه های چوب و آشغال 
می ریزند. با وجود رفت وآمد زیاد، چرا مرمت سازی و زیباسازی نمی کنید؟ واقعاً گناه است که 

اکثراً در کشاورز۹ با وجود ویروس کرونا، کارگران رفت وآمد می کنند. 3998...933

جریمه برای  نصب کاور جداکننده رانندهس
چرا ســازمان تاکســیرانی به خاطر  نصب کاور جداکننده راننده کــه مانع دید راننده 
می شــود و کلی تصادف دربرداشــته، جریمــه در نظر گرفته و راهنمایــی و رانندگی 
چــرا پیگیری نمی کند، پس این ماده۲۲۱ از آیین نامه راهنمایی و رانندگی چیســت؟ 

930...9۱20

نظارتی بر وسایط شخصی مسافربر گلبهار نیستس
چرا از ســوی هیــچ نهــادی نظارتی بر 
وســایط  شــخصی که ) رعایــت فاصله 
و صالحیت مسافرکشــی  کرونا  پروتکل 
را ندارند با کرایه گزاف( مسافران گلبهار 
از مســجد امام خمینی)ره( گلبهار را به 
پلیس راه امام هادی)ع( و میدان استقالل 
مشــهد و برعکس به صورت شبانه روزی 
منتقل می کنند، نیست!  7۴53...938

تخم سبزیجات با سمی عقیم می شوند!س
مقــداری تخم)ریحان( از خیابان امام رضا)ع( خریدم و داخل گلدان کاشــتم. هرعلفی 
سبز شــد به جز ریحان! به فروشنده مراجعه کردم و فروشــنده گفت: تخم ها با سمی 
عقیم می شــوند، چون فروشــندگان شــربت و آبمیوه بتوانند شــربت خاکشیر و تخم 
ریحانشــان را تا یک هفته بدون جوانه زدن به ملت بفروشند! یعنی اگر یک روز فروش 
نرفت تا روزی که شــربت به فــروش نرفته بتوانند بدون دردســر آن را نگه دارند! آیا 
اداره بهداشــت نظارتی بر آبمیوه فروشــی هایی که آبمیوه و شربت مانده به خورد ملت 

می دهند، دارد؟ یک شهروند

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ



خبرخبر خبرخبر
نماز عید فطر در مساجد اصفهان •

برگزار می شود
اســتاندار  اصفهــان: 
براساس  گفت:  اصفهان 
مصوبــه ســتاد ملــی 
مقابله با کرونا نماز عید 
ســعید فطر در مساجد 
اســتان  این  محله های 
با رعایــت فاصله گذاری 

اجتماعی و پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.
عباس رضایی از طریــق ویدئوکنفرانس در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به برگزاری راهپیمایی روز قدس، افزود: قدس روز 
 هماهنگی و نوعدوســتی ما با مردم مظلوم فلســطین است 
از این رو روز قدس در شهرهایی که وضعیت سفید دارند )در 
حدود ۲۱۸ شهرستان کشور( همزمان با برگزاری نمازجمعه و 

قرائت قطعنامه برگزار می شود.

 ۳۵۷ زندانی در ارومیه •
چشم انتظار کمک خیران

ارومیــه: رئیــس کل 
دادگســتری آذربایجان 
امســال  گفت:  غربــی 
زندانــی   ۳۵۷ آزادی 
نیازمند  اســتان  دیــه 
خیــران،  کمک هــای 
بنیادهــای  و  نهادهــا 

نیکوکاری به مبلغ ۱۰۲ میلیارد تومان است.
علی اکبر گروسی در این خصوص اظهار کرد: متأسفانه امسال 
به علت شیوع ویروس کووید۱۹ امکان برگزاری جشن گلریزان 
به شــکل سال های گذشته در استان امکان پذیر نیست، ولی 
اقدام های ارزشمندی توسط ستاد دیه استان انجام شده است.

وی از مردم درخواســت کرد از فضای معنــوی ماه مبارک 
رمضان که ماه احســان و مهربانی است بهره بگیرند و همه 
کمــک کنند به آزادی زندانیان، چراکــه خانواده های زیادی 

چشم انتظار این زندانیان هستند.

 مساجد البرز برای برگزاری •
نمازهای جماعت آماده باشند

کرج: مدیرکل تبلیغات 
اســامی اســتان البرز 
گفت: با توجه به اذعان 
جمهــوری،  رئیــس 
مسئوالن  و  کارشناسان 
ستاد ملی مبارزه با کرونا 
مبنی بــر رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی در ایام قدر، احتمال بازگشایی دائمی 
مساجد بسیار باالست.

حجت  االســام مهدی والئی برحق افزود: بر اســاس اعام 
رسمی کمتر از ۰/۵ درصد مبتایان بیماران کرونایی به دلیل 
مراجعه به مساجد و اماکن مقدس بوده و رعایت دقیق مسائل 
بهداشتی توسط مردم می تواند این درصد بسیار پایین را هم 
به صفر برساند.  وی اظهار کرد: هیئت امنا و مسئوالن مساجد 
بــا توجه به این ظرفیت، آمادگی خــود را برای رعایت همه 

دستورالعمل ها برای اقامه نماز دائم مهیا کنند.

 برگزاری مراسم روز قدس •
در شهرهای کم خطر 

گیان  استاندار  گیالن: 
گفت: مراسم راهپیمایی 
روز قدس، در شهرهای 
دارای  و  خطــر  کــم 
بدون  وضعیت ســفید، 
صورت  به  و  راهپیمایی 
اجتمــاع در نمازهــای 

جمعه برگزار می شود.
ارسان زارع در جلسه ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا 
ادامه داد: امسال به دلیل شــرایط پیش آمده ناشی از شیوع 
ویروس کرونا براساس تصمیم ستاد ملی مقابله با این بیماری، 
در مناطــق با وضعیت کم خطر، مردم در روز قدس در مکان 
برپایی نمازجمعه با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی و 

مراقبتی انزجار خود از این رژیم غاصب را اعام می کنند.

 اجرای بیش از ۵۰۰ طرح اشتغال زا •
در خلخال 

اردبیــل: مدیر کمیته 
امداد امــام خمینی)ره( 
خلخال گفت: در ســال 
کمک های  با  گذشــته 
امداد  کمیتــه  اعتباری 
طــرح  از ۵۰۰  بیــش 
ایــن  در  اشــتغال زا 

شهرستان اجرا شد.
صفر فتح اهلل زاده عنوان کرد: این طرح ها در راســتای اجرای 
طرح خودکفایی خانوارهای زیر پوشــش بــا پرداخت ۱۱۰ 
میلیارد ریال تسهیات ارزان قیمت با بازپرداخت طوالنی مدت 

به مددجویان اجرا شد.
وی افــزود: حمایت مالی از صاحبان طرح های اشــتغال زای 
خسارت دیده از کرونا در دستور کار قرار گرفته و به واحدهای 
تولیدی غیرفعال و یا نیمه فعال راه اندازی شده از محل اعتبارات 

تسهیاتی این نهاد حمایتی کمک خواهد شد.

توقیف سه فروند شناور صیادی ترال •
در خلیج فارس

بندرعباس: جانشین مرزبانی هرمزگان از توقیف سه فروند 
شــناور صیادی متخلف دارای تور صیــادی غیرمجاز ترال و 
کشــف بیش از ۴۰ تن انواع ماهی توســط مرزبانان دریایی 
این استان خبر داد.عبداهلل لشکری در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: در پی اعام نارضایتی صیادان و مرزنشــینان استان از 
صیــد بی رویه و اســتفاده از تورهای کف کش ترال توســط 
صیادان متخلف در آب های این استان، این فرماندهی با انجام 
اقدام های اطاعاتی فعالیت سودجویان را مورد رصد قرار داد.

 سرقت از مغازه های بازار تهران •
با حفر تونل

کانتری  رئیس  تهران: 
۱۱۶ مولوی از دستگیری 
دزدان مغازه هــای بــازار 
تهران که به شــیوه حفر 
تونــل و تخریــب دیوار 
دست به سرقت میلیاردی 
داد. خبــر  بودنــد،  زده 
ســرهنگ مهدی اســدی در این باره اظهار کرد: چندی قبل 
تعدادی از کسبه بازار مولوی با مراجعه به کانتری عنوان کردند 
مغازه هایشــان به شیوه حفر تونل و سوراخ کردن دیوارها هدف 
سرقت قرار گرفته اســت. وی افزود: مأموران با حضور در محل 
سرقت ها متوجه شدند مغازه هایی که هدف سرقت قرار گرفته، 
مغازه های مس فروشی و مس سازی هستند که ارزش مالی این 

سرقت ها میلیاردی گزارش شده است.

دستگیری تخریب کنندگان قبور •
آرامستان در بروجرد

بروجرد: فرمانده انتظامی 
از  بروجرد گفت: پنج نفر 
قبور  کننــدگان  تخریب 
این  رضوان  باغ  آرامستان 
و  شناسایی  شهرســتان 
دســتگیر شدند.سرهنگ 
عــزت اهلل غامــی اظهار 
کرد: در پی تخریب قسمتی از قبور آرامستان باغ رضوان بروجرد 
توسط افراد ناشناس موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس 
قرار گرفت.وی افزود: مأموران پلیس با انجام کارهای اطاعاتی و 
تحقیق، پنج نفر از افرادی را که متهم به تخریب قبور آرامستان باغ 
رضوان بودند را شناسایی و طی یک عملیات پلیسی دستگیر کردند.

متقاضیان واردات کامیون کارکرده •
نام نویسی کنند

مدیرکل  کرمانشــاه: 
راه و شهرســازی استان 
کرمانشاه گفت: متقاضیان 
کامیون هــای  واردات 
کارکــرده بــه منظــور 
نوســازی نــاوگان حمل 
شــهری،  برون  نقــل  و 
می توانند از سوم خرداد نام نویسی کنند.فریبرز کرمی اظهار کرد: 
شرکت های تولیدکننده داخلی خودروهای سنگین، شرکت های 
حمل ونقل توانمند دارای مجوز از سازمان راهداری و حمل  ونقل 
جاده ای و شــرکت های وارد کننده کامیون های سنگین دارای 
مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مشــمول نام نویســی 
در این طرح هســتند.وی افزود: عاوه بر این شرکت ها، مالکان 
حقیقی و حقوقی کامیون های فرســوده واجد شــرایط واردات 

کامیون های کارکرده هستند.

 ساخت بزرگ ترین واحد •
پرورش ماهیان زینتی در قزوین

قزوین: مدیر شیات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان 
قزوین گفت: در ســال جهش تولید در راستای افزایش تولید و 
صادرات مجوز راه اندازی بزرگ ترین واحد پرورش ماهی زینتی 
جهان در اســتان به ظرفیت ۳۰ میلیون قطعه صادر شــده که 
تا پایان سال جاری فاز نخست آن به بهره برداری خواهد رسید.

ایرج رحمانی اظهار کرد: ســال گذشته ۳هزار و ۹۹۸ تُن ماهی 
سردآبی، گرم آبی و ماهیان خاویاری تولید شد که ۳هزارو ۲۸۳ 
تُن سردآبی، ۲۱ تُن ماهی خاویاری و ۶۹۴ تُن کپور ماهیان بود.

 دستگیری عامل انتشار•
 سؤال های آزمون دکترا در الهیجان

گیالن: فرمانده انتظامی الهیجان از دســتگیری عامل انتشار 
سؤال های امتحانی مقطع دکترا خبر داد.

ســرهنگ قاســم جانعلی پوراظهار کرد: در پی دریافت پرونده 
شکایت یکی از دانشگاه های شهرستان الهیجان مبنی بر اینکه 
فردی در یکی از شبکه های اجتماعی اقدام به انتشار سؤال های 
امتحانی یکی از رشته ها در مقطع دکترا قبل از برگزاری امتحان 

کرده، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
ایــن مقام انتظامی افزود: مأموران پلیس فتا با اقدام های فنی و 
رصــد دقیق فضای مجازی، متهم این پرونده را شناســایی و با 

هماهنگی قضایی وی را دستگیر کردند.

به دلیل هجوم ریزگردها در جنوب کرمان

بیابان زدایی باید سرعت بگیرد
کرمان: اگرچه امســال به لطف الهی شــاهد 
بارش هــای قابل توجهی در تمامی اســتان ها 
بودیــم و تــاالب جازموریان پس از ســال ها 
خشکیدگی به زندگی بازگشت، اما طوفان های 
شن به دلیل وسعت کانون های بحرانی، زندگی 

مردم جنوب این استان را مختل کرده است.
خشکسالی های چندساله اخیر و از بین رفتن 
پوشــش گیاهی موجب تشــدید بروز پدیده 
ریزگردها در شــرق استان کرمان به خصوص 
شهرســتان ریگان شــده چنان که ریزگردها 
و طوفان شن ۱۶ روســتای ریگان را خالی از 
سکنه کرده و ۵۰ روستای دیگر این شهرستان 

را در محاصره شن های روان قرار داده است. 
خشکسالی های پیاپی و از بین رفتن پوشش 
گیاهی زمین و نیز طوفان های شدید و بادهای 
موســمی و ۱۲۰ روزه در شرق استان کرمان 
موجب حرکت شــن های روان و بروز پدیده 
ریزگردهــا در ریگان به عنــوان کانون بحران 

فرسایش بادی شده است.
متأسفانه بیش از ۴ میلیون هکتار کانون بحران 
فرسایش بادی در استان کرمان وجود دارد که 

بیشترین آن ها در شرق این استان قرار دارند.
جاده ترانزیت ریگان - ایرانشهر - چابهار - بم 
از محورهای اصلی استان کرمان است که بیش 
از ۱۹۰ هزار هکتار کانون بحرانی در حاشــیه 
این محــور وجود دارد و همه ســاله به دلیل 
طوفان های شــن در طول ســال چندین بار 

مسدود می شود.

حیات مردم درخطر استس
در همین راســتا فرماندار ریگان با بیان اینکه 
هزاران اصله نخل خرمــا که نقش حیاتی در 
اقتصاد و معیشت ساکنان این شهرستان دارند 
در حال حاضر زیر شــن های روان دفن شده و 
اقدام های پیشگیرانه  خشکیده اند بر ضرورت 

مانند مالچ پاشی تأکید می کند.
امین باقری با اشاره به اینکه عملیات مالچ پاشی 
یکی از مراحل موقت امر بیابان زدایی اســت، 
یادآور می شود: پاشیدن مالچ تأثیر بسزایی در 

تثبیت و مهار شن های روان در این شهرستان 
دارد و پوشش گیاهی منطقه را تقویت می کند.

وی می افزاید: دو ســال پیش پس از وقفه ای 
طوالنی عملیات مالچ پاشی 
در شهرســتان ریگان از سر 
گرفته و موجب شد تعدادی 
از روستاهای این شهرستان 
از هجوم شــن های روان در 
 امان بماننــد، اما با تعطیلی 
مالچ پاشی شن های روان به 
صدها روســتای شهرستان 
ریــگان هجــوم آوردند که 
این امر بر مشــکات اهالی 
کویرنشــین ریــگان افزوده 

است.
عملیات مالچ پاشی در ریگان 

در ســال های ۹۶ و ۹۷ در ۵ هــزار هکتار از 
کانون های بحران فرســایش بــادی ریگان با 
موفقیت انجام گرفت، اما در سال گذشته این 
طرح به دالیلی تعطیل شد که اجرای آن برای 
نجات منطقه از حرکت شن و تثبیت پوشش 

گیاهی منطقه نیاز به تداوم دارد.

150 روستا در محاصره شن های روانس
وی بابیــان اینکه ریگان دومین نقطه کانون 
بحران فرســایش بادی در کشــور اســت، 
گردوغبار  می دهــد:  ادامه 
شــدید شن  طوفان های  و 
را  از ۱۵۰ روســتا  بیــش 
در شهرســتان ریــگان در 
محاصره شن های روان قرار 

داده اند.
باقری با اشاره به اجرای طرح 
خانگی  اشــتغال های  ایجاد 
در منطقه، گفــت: با توجه 
به وضعیــت بحرانی ریگان، 
اجــرای ســه طــرح بزرگ 
بین المللی، کشوری و استانی 
در زمینه مهــار گردوغبار و 
شن های روان در شهرســتان ریگان در حال 
اجراست که در تعدادی از روستاها با موفقیت 

همراه بوده است.
فرماندار ریگان تأکید می کند: تنها مالچ پاشی 
و نهال کاری می تواند از هجوم شن های روان به 
شرق استان کرمان جلوگیری کند و از مهاجرت 

مردم روستایی در این منطقه جلوگیری کند.

عملیات مالچ پاشی از سر گرفته شدس
در همین زمینه معاون امور عمرانی استانداری 
کرمان بابیان اینکه عملیات مالچ پاشی پس از 
۱۳ سال وقفه از ســال ۹۶ از سر گرفته شد، 
بیان کرد: متأسفانه سال گذشته سهمیه مالچ 
استان کاهش پیدا کرد و به همین دلیل مجبور 

به توقف ادامه کار شدیم.
سید مصطفی آیت اللهی موسوی افزود: اما در 
سال جاری با اختصاص بودجه، مالچ پاشی در 
ســطح ۴۵۰ هکتار از اراضی این شهرســتان 
 آغاز شده است و پیش بینی می کنیم تا پایان 
ســال ۹۹ حدود ۸۵۰ هکتار در شهرســتان 

ریگان مالچ پاشی شود.
وی بیان کــرد: برای کاهش اثــرات مخرب 
شن های روان و بروز گردوغبار در منطقه طرح 
نهال کاری در شهرســتان های شرقی استان 
کرمان ازجمله ریگان و فهرج در دست انجام 

است.
معاون امور عمرانی اســتانداری کرمان ادامه 
داد: ســاخت بندهای خاکی برای جلوگیری 
از طوفان شــن در منطقه نیز در دست اقدام 
اســت که در بحث ریزگردها اثرات مثبتی به 

همراه دارد.
وی بابیان اینکه بروز گردوغبار و طوفان در این 
شهرستان مشکاتی را برای ساکنان به وجود 
می آورد، تأکید کرد: از محل اعتبارات کاهش 
آالیندگی چندین دستگاه پایش و اندازه گیری 
گردوغبار به زودی خریداری می شود و در آینده 
در مناطق بحرانی استان کرمان نصب خواهد 

شد.
وی افــزود: به طــور مثــال در بخش گنبکی 
شهرســتان ریگان که درگذشته مورد هجوم 
شــن های روان قرار می گرفت اکنون با احیای 
پوشــش گیاهی و کاشت جنگل دست کشت 
در باالدســت این منطقه، امــروزه بهترین و 
باکیفیت ترین محصوالت مرکبات و نخیات از 

این بخش برداشت می شود.

گردوغبار و 
طوفان های شدید 

شن بیش از 150 
روستا را در 

شهرستان ریگان در 
محاصره شن های 

روان قرار داده اند
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اهواز: اســتاندار خوزســتان برای جلوگیری از ناپایدار شدن 
وضعیت انتشار ویروس کرونا با تصمیم شورای تأمین استان، 
اداره ها، بانک ها و اصناف غیرضروری ۱۶ شهرستان شامل اهواز، 
کارون، باوی، رامهرمز، مسجدسلیمان، هفتکل، حمیدیه، دشت 
آزادگان، ماهشهر، هندیجان، دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، 
آبادان و خرمشهر را تا روز دوشنبه هفته جاری تعطیل اعام 

کرد.
بــا وجود اینکه از ۲۳ فروردیــن محدودیت های تردد در این 
اســتان همچون سایر استان ها برداشته شد، اما بی توجهی به 
رعایت فاصله اجتماعی موجب شــد تا خوزستان بار دیگر به 

خودتحریمی روی آورد.
درحالی که ۱۶ شهرستان خوزستان به دلیل مقابله با کرونا تا 
دوشنبه هفته جاری تعطیل اعام شدند، همین موضوع موجب 
شد تا بانک های شهرستان اندیمشک در نخستین روز هفته با 

ازدحام بی سابقه ای روبه رو شوند.
گفتنی است صبح روز شــنبه صف متقاضیان امور بانکی در 
برخی شعب بانکی اندیمشک که شامل این تعطیلی نبودند به 
خیابان کشیده شد تا تعدادی از مردم پشت درهای کنترل شده 

بانک ها در انتظار انجام امور بانکی باشند.
صف های بســیار طوالنی و البته بــدون رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی نه تنها خدمات گیرندگان بلکه بسیاری از کارمندان 

بانک های این شهر را نگران کرد.

محدودیت تردد در اهوازس
ازدحام در بازارچه های شهر اهواز که این روزها موجب انتقاد 
بسیاری از کاربران شده است موجب شد تا فرماندار اهواز نسبت 

به این موضوع در ستاد مقابله با کرونا واکنش نشان دهد.
جمال عالمی نیسی با اشــاره به اینکه برخی از دستفروشان 
خیابان های مرکز شــهر و بازارها ازجمله الغدیر، عبدالحمید، 
جمعه بازار و بازار شب کوروش برای پیشگیری از بیماری کرونا 
جمع آوری و تعطیل شــدند، افزود: در بازارهای کیان و صدف 

نیز محدودیت هایی اعمال می شود.
وی گفت: متأســفانه در ســال های گذشــته بازارچه های 
جدیدی بدون مجوز و رعایت نشــدن موازین بهداشــتی 
به علت نبود نظارت و پیشــگیری اداره ها و دســتگاه های 
ذی ربط، در شــهر اهواز ایجاد شــده اســت که امروز این 

بازارچه ها مشکل ساز شدند.
فرماندار شهرستان اهواز افزود: محدودیت های اعمال شده روز 

طبیعت در روز عید سعید فطر نیز اعمال می شود.
وی از عملکــرد شــرکت پاالیش و پخــش فراورده های 
نفتــی در اقدام های پیشــگیرانه کرونــا در پمپ بنزین ها 
نیــز انتقاد کرد و افزود: تمامی جایگاه های ســوخت باید 
ضمن استفاده از دستکش و مواد ضدعفونی، پروتکل های 
بهداشــتی را نیــز رعایت کنند، کــم کاری در این زمینه 

پذیرفته نیست.

آمار مبتالیان در خرمشهر زیاد استس
در همین حال فرماندار ویژه خرمشــهر نیــز از افزایش آمار 
مبتایان و به دنبال آن اعمال محدودیت تردد در بیشتر مناطق 

خرمشهر خبر داد.
محمد حیدری اظهار کرد: آمــار مثبت مبتایان به بیماری 

کووید۱۹ در خرمشهر رو به افزایش و نگران کننده است.

وی با هشدار نسبت به در پیش بودن موج سنگین شیوع کرونا، 
بیان کرد: تعدادی از فوت شــدگان براثر ابتا به کووید۱۹ در 

خرمشهر فاقد بیماری زمینه ای بودند.
فرماندار ویژه خرمشــهر به اعمال محدودیت هــای تردد در 
مناطق پرتردد و بازارهای این شهرســتان اشاره کرد و گفت: 
از دانشــکده علوم پزشکی آبادان درخواســت کردیم تا آمار 
مبتایان به کووید۱۹ را بر اســاس موقعیت مکانی در اختیار 
فرمانداری خرمشهر قرار دهد تا نسبت به اعمال محدویت های 

ویژه تصمیم گیری شود.

تعطیلی مجدد مدارسس
بازگشــت خوزستان به وضعیت قرمز همچنین موجب شد تا 
آغاز فعالیت مدارس که قرار بود با حضور خانواده دانش آموزان 
و به منظور رفع اشکال درسی انجام شود، منتفی اعام شده و 

مسئوالن از اجرای این تصمیم صرف نظر کردند.

به دلیل افزایش تعداد مبتالیان 

خوزستان به دوران تحریم کرونایی بازگشت

زگارشزگارش

7812zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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بچه ترسان   .۲ دستمزد  فرمانبرداری-   .۱
خیالی- توانا است و از نام های حق تعالی- از 
خشکی-   .۳ جغرافیایی  اصلی  چهارجهت 
ساز  نوعی  و درشت-  عظیم  سه کیلوگرم- 
کوبه ای بومی مناطق جنوبی ۴. اشاره کردن- 
ایران-  ارتش جمهوری اسامی  تکیه دادن- 
تلف شده ۵. شیره چغندرقند- کی بود مانند 
دیدن؟- ویتامین جدولی ۶. پرحرفی- مقابل 
روزانه- آرامگاه ۷. روستایی در شمال تهران 
قدیم- پشیمان- افتادن مطلبی به دل کسی 
۸. مساوی- تنگنا- چاهی در جهنم- کاهش 
۹. آگاهی بخشیدن- دلداده مجنون- روشنی 
و فروغ ۱۰. کشور شکر- نام پسرانه فرنگی- 
خرمای  نوعی  صنم-   .۱۱ ویتنامی  عید 
تنفسی-  لوله  نشانه-   .۱۲ زبان  مرغوب- 
عدددایره- سخن چین ۱۳. درخت پرشاخ و 
برگ جنگلی- پست شونده- مجازات شرعی- 
کافی ۱۴. انبرکوچک- پیامبری- عمل کردن 

ماه  دربر می گیرد-  را  از رشت  بخشی   .۱۵
تابستانی

۱. میوه ای مربایی و شربتی- بزرگراه ۲. نوعی 
و شکاف- کدورت  مرغوب-سوراخ   زردآلوی 
سوار  حرفی  قرآن-  چهارگانه  سوره   .۳
توبه کننده  پرتابی-  تیر  خودش-   بر 
۴. روزی که احتمال شروع ماهی قمری باشد- 
حیوانی گوشتخوار و درنده  کوچکتر از پلنگ- 
عمل  قلب-  تپش  حیات-  مایه   .۵ جرس 
غیرقانونی به دست گرفتن کنترل یک سایت 
صوت  زبانی-  غصه-  از  مردن   .۶ اینترنتی 
تصدیق بی ادبانه ۷. تنگی نفس- نقل کننده- 
الهه جنگل یونان باستان ۸. برندگی- انگبین- 
عید   .۹ ناصاف  و  درشت  سطح  مفرد- 
 .۱۰ پخته  برنج  آورده شده-  دلیل  اضحی- 
 رانده شده- از انواع حساب بانکی- آتش اندک 

کوزه گری  خاک  فهمیدن-  عناد-  و  یکدندگی   .۱۱ 
۱۲. سلسله کریم خانی- رفیق شفیق »نبات«- هدایت کننده 
بدن- خیسی  به  کشتی ۱۳. گرداگرد شهر- مدخل غذا 
اندک- پادگانی در تهران ۱۴. فرعون معاصر سقوط کرده 
مصر- بایا- کمانی در صورت ۱۵. به زحمت انداختن کسی- 

عنوانی برای افسران ارتشی از سرتیپ به باال

  افقی

  عمودی
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