
 محقق خراسانی در جمع پراستنادترین 
دانشمندان جهان 

 افزایش نرخ
کرایه اتوبوس و تاکسی

در جلسه علنی شورای شهر مشهد تصویب شدبر اساس آخرین نتایج رتبه بندی ESI اعالم شد

معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد از ورود یازدهمین عضــو هیئت علمی 
این دانشــگاه به جمع یک درصد پراســتناد برتر 

دانشمندان جهان خبر داد.
دکتر تفقدی اظهار کرد: بر اســاس آخرین نتایج 
رتبه بندی ESI )شاخص های اساسی علم(، دکتر 
مجید درودی عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد، در ...

اعضای شورای شهر در نود و دومین جلسه علنی، 
با آغاز فعالیت اتوبوسرانی مشهد طبق روال عادی از 
6 خرداد و خدمات دهی قطارشهری منوط به مجوز 

ستاد مقابله با کرونا، موافقت کردند.
بر این اســاس مقرر شــد از تاریخ 6 خرداد تمام 
خطوط به روال و ســاعت کار عادی فعال شــوند. 
در خصوص فعالیت مترو نیز منوط به تأییدیه های 

ستاد مقابله با کرونا و ... .......صفحه 3....... همین صفحه 
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افزایش 250 درصدی تعرفه عوارض ساختمان شگفت آور است
 معاون شهردار مشهد 

در گفت وگو با قدس:

 نمای ساختمان های 
ناتمام  زیباسازی 

می شود

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

 گزارشی از یک حوزه 
مقاومت بسیج

ازتولید 100 هزار 
ماسک تا خرید   
مایحتاج روزانه 

سالمندان
همزمان با شیوع بیماری کرونا در کشور شاهد کمک های 
مردم از طریق سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، 
پویش هــای مردمی، NGOها، مؤسســه ها و خیریه ها، 
مســاجد و پایگاه های بســیج به نیازمندان که حال و 
هــوای خوب روحیه جهادگری دوران دفاع مقدس را به 
تصویر می کشد، هستیم.روحیه ای که به واسطه همین 
نیک اندیشــی و نگاه انساندوستانه در دین و فرهنگمان 

توانست با وجود همه کمبودها ...

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی:

....... همین صفحه 

 پرونده  تخریب ها 
در روستای کنگ 

بسته شد

با گذر از معابر مختلف شهر بی تردید ساختمان هایی را دیده اید که 
مدت های طوالنی است به صورت نیمه ساز یا بدون نمای مناسب 

رها شده اند که تصویر ناخوشایندی را ایجاد...

ماجرای تخریب بخشی از بافت تاریخی روستای کنگ در سلسله 
گزارش هایی در روزنامه قدس منتشــر شد. در آخرین مطلب که 

.......صفحه 2شنبه گذشته در همین صفحه ...
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محقق خراسانی در جمع •
پراستنادترین  دانشمندان جهان 

قدس: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد از ورود یازدهمین عضو هیئت علمی این دانشگاه 
به جمع یک درصد پراســتناد برتر دانشمندان جهان 

خبر داد.
دکتــر تفقــدی اظهار کرد: بر اســاس آخریــن نتایج 
رتبه بندی ESI )شــاخص های اساســی علــم(، دکتر 
مجید درودی عضو هیئت علمی پژوهشــی دانشــگاه 
 علوم پزشکی مشــهد، در حوزه موضوعی داروشناسی و 
سم شناسی Pharmacology&Toxicology  در جمع 

دانشمندان یک درصد پراستناد برتر ESI قرار گرفت.
وی با اشــاره به رشــد بیش از ۵۰ درصــدی تعداد 
دانشمندان یک درصد پراســتناد برتر دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد در ESI، تصریح کرد: بدین ترتیب 
 تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه در جمع دانشمندان 
یک درصد پراستناد برتر جهان به 11 نفر رسید و از این 
نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد پس از دانشگاه علوم 

پزشکی تهران بیشترین دانشمندان پراستناد را دارد.
وی با اشــاره به رشد چشمگیر تعداد دانشمندان یک 
درصد پراستناد برتر دانشگاه در ماه های اخیر، افزود: در 
هشت ماه گذشته تعداد دانشمندان یک درصد پراستناد 
برتر دانشگاه از هفت نفر به 11 نفر افزایش یافته است که 
نشان دهنده ارتقای کیفی پژوهش و تحقیقات و به دنبال 
آن افزایش میزان اســتنادات به مقاالت اعضای هیئت 

علمی دانشگاه است.

افتخارافتخار

قدس: عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان گفت: افزایش تعرفه های 
عوارض پروانه ســاختمان بســته به مناطق گوناگون مشهد متفاوت است. 
براساس بررسی ها در سال جاری بین ۵۰ تا 2۵۰ درصد -بستگی به مناطق 
مختلف- افزایش تعرفه نسبت به سال 13۹۸ داریم که این موضوع عالوه بر 

تأثیرات نامطلوب بر بازار ساخت و ساز، شگفت آور است.
نعمت اهلل ظریف درباره افزایش تعرفه های عوارض پروانه ساختمان، اظهار 
کرد: براســاس بررسی ها در منطقه ســجاد عوارض پروانه برای یک قطعه 
مسکونی مشخص در سال جاری حدود 2.6 برابر افزایش داشته و در دیگر 
مناطق هم این افزایش وجود داشته است. گفتنی است تعرفه  ها شامل ضرایب 
پایه و ضرایب مربوط به افزایش تراکم می شــوند که ضرایب پایه در عوارض 
ساختمان سال ۹۹ بیشتر شده است. باید توجه داشت که افزایش ضرایب 

پایه پروانه ساختمان منجر به باال رفتن قیمت تمام شده ساخت می شود. 

وی افزود: افزایش تعرفه های عوارض پروانه ســاختمان، بستگی به مناطق 
گوناگون مشهد متفاوت است. براساس بررسی هایی که انجام دادیم بین ۵۰ 
تا 2۵۰ درصد -بســتگی به مناطق مختلف- در سال جاری افزایش تعرفه 

نسبت به سال 13۹۸ داشته ایم.
این عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان درباره تأثیر افزایش تعرفه ها 
در کاهش ســاخت و ســاز، گفت: یکی از فاکتورهای تأثیرگذار در کاهش 
ساخت وســازها افزایش تعرفه ها پیش از شروع ساخت وساز است. هر چند 
در این زمینه آمار دقیقی ندارم که چه میزان منجر به کاهش ساخت وســاز 
خواهد شد، چراکه فاکتورهای دیگری در راستای تشویق انبوه ساز وجود دارد 
که پایین بودن عوارض پروانه ساخت یکی از این فاکتورهاست. درواقع سازنده 
هر چقدر افزایش عوارض داشــته باشد مجبور می شود بر قیمت تمام شده 

ملک خود بیفزاید.

ظریف با اشــاره به دیگر مشکالت انبوه سازان در این زمینه تشریح کرد: 
یکی از مشکالت موجود نبودن شفافیت کافی است. برای دریافت پروانه 
ســاخت حداقل باید دو ماه زمان صرف کرده تا بتوانیم تقسیط عوارض 
ملک را دریافت کنیم. مشــکل دیگر پرداختی های نقدی مهندسان ناظر 
ساختمان است، درواقع شهرداری و نظام مهندسی تأکید دارند پول این 
مهندســان باید همان ابتدا و به صورت نقدی و یکجا پرداخت شــود. از 
ســوی دیگر بیمه تأمین اجتماعی نیز تأکید می کند باید 1۵ درصد کل 
برگه محاســبه معامالتی پروانه شــهرداری را به آن ها پرداخت کنیم که 
در همین مورد اختالف نظر وجود دارد و پیگیری های ما نیز نتیجه ای به 
همراه نداشته است. درواقع تأمین اجتماعی با این کار همه نارسایی های 
ساختاری و مدیریتی ســازمان خود را به صورت یکجانبه از سازندگان و 
کارآفرینان مطالبه و دریافت می کند. همچنین با دریافت مبالغ هنگفت 

1۵ درصدی از برگه محاسبه مالی شهرداری متأسفانه خدماتی هم بابت 
لیست بیمه کارگران و شاغالن در پروژه ارائه نمی کند.

وی خاطرنشان کرد:  مجلس شورای اسالمی در سال 13۹3 تصویب کرده 
که سازمان تأمین اجتماعی 1۵ درصد عوارض شهرداری را دریافت کند. 
عوارض شهرداری مد نظر قانون گذار در آن زمان تنها شامل 6 نوع عوارض 
مشخص می شد، ولی شــهرداری امروز 2۰ نوع عوارض مشخص تعیین 
کرده درحالی که این موارد ربطی به عوارض مد نظر قانون گذار نداشــته 

است. 
ظریف گفت: مدیریت اســتان و کشور این اقدام تأمین اجتماعی را ناشی 
از ورشکستگی این سازمان مطرح می کنند در حالی که باید این سازمان 
خود را به روز و مشــکالتش را رفع کند. متأسفانه این سازمان مشکالت 

خود را بر دوش سرمایه گذار و مالک می اندازد.

قدس: استاندار خراسان رضوی گفت: همکاری خوب مردم مشهد و استان 
در دوران کرونا ســبب شــد امروز بتوانیم اعالم کنیم که در استان وضعیت 
قابل قبولی نســبت به سایر استان ها ایجاد شده است. علیرضا رزم حسینی 
در جلسه شورای اداری استان، ضمن تشکر از مسئوالن، اعضای ستاد مقابله 
با کرونا و رؤســای دانشگاه علوم پزشکی اســتان، اظهار کرد: در مرحله اول 
مقابله با ویروس کرونا، با شــرایط نسبتاً قابل قبولی عبور کردیم که در این 
راستا همراهی بی نظیر و 1۰۰ درصدی مردم استان و مشهد بر کسی پوشیده 

نیست. وی افزود: مردم خوب خراسان و مشهد انصافاً در دورانی که ستاد ملی 
مقابله با کرونا، سیاست هایی را مربوط به فاصله گذاری اجتماعی اعمال کرده 
بود، به خوبی محدودیت ها را رعایت کردند. رزم حسینی خاطرنشان کرد: امید 
داریم در مرحله دوم که از شنبه آغاز می شود، مراقبت های الزم و پروتکل های 
بهداشتی به خوبی رعایت شود تا شاهد موج دیگری از شیوع این ویروس در 
کشور نباشیم. همچنین همان طور که تا به امروز با مدیریت دستگاه سالمت 
استان و بیمارســتان ها این ویروس منحوس را پشت سر گذاشتیم، باز هم 

شــرایط را در این دوران به خوبی مدیریت کنیم. اســتاندار خراسان رضوی 
تصریح کرد: مردم ما شــرایط سختی را سپری کرده  و هنوز هم با آن درگیر 
هستند و این ویروس موجب تعطیلی و بیکاری بسیاری از افراد شده است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی هم در جلسه ویدئوکنفرانس 
شــورای اداری اســتان گفت: ما در دشت مشهد 2۵ و در دشت نیشابور 2۸ 
ســانتیمتر در طول هر سال فرونشســت داریم و این در حالی است که حد 
بحرانی فرونشســت در جهان برای سطح زمین یک میلیمتر در سال است. 

محمد عالیی تصریح کرد: در 3۴ محدوده مطالعاتی فرونشست ها بسیار جدی 
است. از دیگر پیامدهای اضافه برداشت از آبخوان زیرزمینی بحث شور شدن 
آب است. در واقع هر چه سطح آب کاهش یابد کیفیت آب نامناسب تر و میزان 
شوری آن بیشتر می شود. عالیی در پایان گفت: خوشبختانه حجم آب ذخیره 
سدها  به یک میلیارد و 1۹۷ میلیون مترمکعب رسیده که در طول 2۰ سال 
گذشته بی سابقه بوده است. همچنین ۷۵ درصد سدها در سال جاری پر شده 

که در مدت زمان مشابه در سال گذشته 61 درصد بوده است.

افزایش 250 درصدی تعرفه عوارض ساختمان شگفت آور است

در یک سال گذشته اتفاق افتاده است 

فرونشست 25 سانتیمتری دشت مشهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

به موجب این آگهی از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها در شرکت سیمان فرجادسبزواربه 
ش��ماره ثبت1389وشناس��ه ملی10380133919دعوت می گردد تا درجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بطور 
فوق العاده که راس ساعت 11:00 ظهر الی 13:00 -روز شنبه مورخ10)دهم(-خردادماه-سال1399درمکان 
دفت��ر مرکزی ش��رکت ب��ه نش��انی خراس��ان رضوی-شهرس��تان س��بزوار-میدان حکیم س��بزواری-
خیابان اس��دآبادی-حدفاصل اس��دآبادی14و16،به ش��رح دستورجلس��ه ذی��ل برگزارمیگردد،حضور

به هم رسانند:
دستورجلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال منتهی به1398/12/29

2- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی 1398
3- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

ضمنًا : هر عضو عالوه بر حضور در جلسه فوق،اصالتًا از طرف خود می تواند با وکالت کتبی از طرف یک 
عضو دیگر درجلسه حاضروازطرف شخص موکل رای دهد.

حسن تقی نیا-رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان فرجاد /ع
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سرور  هادیان: همزمان با شیوع بیماری کرونا 
در کشــور شــاهد کمک های مردم از طریق 
ســازمان ها و نهادهای دولتــی و غیردولتی، 
مؤسســه ها  NGOها،  مردمــی،  پویش های 
و خیریه ها، مســاجد و پایگاه های بســیج به 
نیازمنــدان که حــال و هوای خــوب روحیه 
جهادگــری دوران دفاع مقــدس را به تصویر 
می کشــد، هســتیم.روحیه ای که به واسطه 
همین نیک اندیشی و نگاه انساندوستانه در دین 
و فرهنگمان توانست با وجود همه کمبودها، 
ســختی ها و تحریم ها جزو کشورهای نسبتاً 

موفق در کنترل این گرفتاری باشیم. 
مشــهدالرضا نیز در این شــرایط توانســت 
از این امتحان ســربلند بیرون آیــد. یکی از 
حوزه هایی که از ابتدای شروع کرونا با همدلی 
گروه های بسیجی توانست بسیار خوب عمل 
کند، منطقه طرق اســت که این کار توســط 
گردان بیت المقدس حوزه مقاومت بســیج۲ 
کمیل مشــهد انجام گرفت.  گفت وگویی را با 
حجت االسالم جالل کالنتری؛ فرمانده حوزه 
مقاومت بســیج ۲ کمیل منطقه طرق انجام 
دادیم تا با روایت تجربیات خوب در این شرایط 

یادآور کارهای بی ادعای بسیجیان باشیم.
وی در ابتدا درباره خدمت به مردمان حاشیه 
شهر مشهد که جزو مباحثی است که به شدت 
مورد توجه مســئوالن و جزو مطالبات خاص 
مقام معظــم رهبری اســت، می گوید: حوزه 
بسیج۲ کمیل در دل حاشیه شهر مشهد قرار 
گرفته اســت. از ابتدای بحث کرونا که اواخر 
بهمن ماه مطرح شــد ما از اوایل اســفند ماه 
با توجه به ابالغ فرمانده ســپاه ناحیه مقاومت 
بسیج کمیل و تبلیغاتی که از سازمان بسیج به 
دستمان رسید، قرارگاه زیستی مقابله با کرونا 

را در منطقه راه اندازی کردیم. 
در این قرارگاه با محوریت بســیج و با حضور 
تمام دســتگاه های اجرایــی و متولی در این 
امــر از جمله شــهرداری، مرکز بهداشــت و 
مجموعه هایی که در منطقه طرق حضور دارند 
و همچنین جنبش هــای مردمی، NGOها و 

از ظرفیت های  اســتفاده  با 
مردمی از جمله کشــاورزان 
و صندوق هــای خیریه کار 
را آغاز کردیم و توانستیم با 
زیرساخت های  وجود ضعف 
بهداشتی که در حاشیه شهر 
وجود دارد با همت همگانی 

فعالیت هایی را انجام دهیم.

در منطقه سفید هستیمس
وی می افزاید: خوشبختانه در 
حال حاضــر منطقه ما جزو 
مناطق پاک و ســفید است 

که این جای تأمل دارد؛ جایی که زیرســاخت 
بهداشتی مناسبی ندارد و حتی فاقد بیمارستان 
و دارای ضعف های درمانی و بهداشتی است در 
منطقه سفید قرار گرفته است.وی با اشاره به 
این نکته که با اعالم یک فراخوان عمومی گام 
بعدی تمهید شرایط برای اینکه مردم در خانه 
بمانند، برداشــته شد، تصریح می کند: در این 
فراخوان عمومی از مردم خواســتیم هر کسی 

که نیاز اقتصادی و مشــکل 
مالی دارد مشخصاتش را به 
ما اعالم کند تا به آن ها سبد 

معیشتی تقدیم کنیم. 
حدود 3هزار سبد معیشتی 
در این مــدت بین این افراد 
توزیــع کردیم کــه تهیه و 
توزیع این سبدهای معیشتی 
با کمک سپاه، بسیج، آستان 
قدس رضوی، شــهرداری و 
همچنین از طریق کمک های 

مردمی انجام شد.

تولید بیش از 100 هزار ماسک س
فرمانده حوزه مقاومت بسیج۲ کمیل منطقه 
طرق به بحــث تولید و توزیع ماســک های 
بهداشتی و جراحی توسط این حوزه اشاره و 
می افزاید: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون توسط 
قرارگاه تربیتی- فرهنگی ســردار دل ها حوزه 
مقاومت بســیج۲ کمیل بیــش از ۱۰۰ هزار 
ماسک تولید شده است که این ماسک ها در 

حاشیه شهر و در منطقه طرق و حتی مناطق 
مختلفی که اعالم نیاز برای ماســک داشتند 

توزیع شد.

خرید مایحتاج روزانه افراد سالمندس
این فرمانده قرارگاه بسیج از دیگر پویش هایی 
که با استفاده از ظرفیت پایگاه بسیج طراحی 
و انجام شــده را طرح خریــد مایحتاج روزانه 
افراد ســالمند اعــالم و اظهار مــی دارد: این 
طرح ویژه خانواده های شــهدا، پیشکسوتان و 
کهنساالنی که توانایی الزم را نداشتند، انجام  
شد و خریدها و مایحتاج روزانه شان را بر عهده 
گرفتیم تا ایــن گروه های پرخطر که احتمال 
آسیبشــان در برابر کرونا بیشتر است، کمتر 
بیرون از خانه حضور داشــته باشند و سبب 
شود که بتوانیم وضعیت گروه های پرخطر را 

مدیریت کنیم.
وی بیان می دارد: همچنین تمام ظرفیت های 
خیران و مجموعه هایی مانند ســپاه، بسیج، 
شهرداری، آستان قدس رضوی و کمک های 
مردمــی را حول این قرارگاه قــرار دادیم که 

بتوانیم کمک ها را به تمام افراد برسانیم.

حمایت از معسرینس
حجت االسالم کالنتری در ادامه خاطرنشان 
ســاخت: در حــال حاضر همچنــان بحث 
حمایت از معســرین منطقه را در دســتور 
کار داریم که با توجه به شــروع فصل گرما 
نیازمندان،  خانه هــای  کولرهای  ســرویس 
معســرین و کسانی که مشــکالت دارند در 
قالب گروه های جهادی و بســیج سازندگی 
حــوزه انجام می شــود و همچنین بعضی از 
مدارس محدوده مان که کولرهایشان مشکل 
داشــت توســط همین گروه هــای جهادی 
تعمیر و راه اندازی شــد و همچنین با توجه 
به بازگشــایی مدارس از ۲۷ اردیبهشت ماه 
گــردان بیت المقــدس را فعــال کردیم که 
ضدعفونی مدارس منطقه طرق با هماهنگی 
مدیران مدارس به بهترین شکل انجام شود.

موزه های خراسان رضوی همچنان •
مورد بی مهری دولتمردان

موزه ها پلی ارتباطی بین گذشته و حال و فضایی پویا هستند 
که در زمینه تبادل فرهنگ و حفظ و انتقال میراث باستانی 
و به عنــوان نگهبان تاریخ هر جامعه نقش ایفا می کنند. ۲9 
اردیبهشت ماه برابر با ۱8 ماه می میالدی، به عنوان روز جهانی 
موزه و میراث فرهنگی به ثبت رسیده است. این روز شاید تنها 
فرصتی باشد که هر ساله توجه بسیاری را به اهمیت و جایگاه 
موزه ها جلب می کند و صدالبته به مشکالت فراوانی که این 

نگهبانان تاریخ با آن دست به گریبان اند.
موزه های خراســان رضوی هم که سرزمینی با تاریخی کهن 
اســت، از این قاعده مستثنا نیستند. این اســتان دارای 9۴ 
موزه فعال اســت که از این تعداد 3۰ مجموعه مستقیماً زیر 
نظــر اداره کل موزه ها قرار دارند و ســایر موزه ها، متعلق به 
دستگاه های دولتی و عمومی همچون آستان قدس رضوی، 
اداره کل محیط زیست، اداره کل اوقاف، سازمان زمین شناسی، 
دانشــگاه فردوسی مشــهد و بخش خصوصی هستند که با 
نظارت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
فعالیت می کنند.این تعداد موزه که در طول سال ها به تدریج 
راه اندازی شده اند، نتوانسته اند حتی درصد کمی از آثار تاریخی 
و فرهنگی ســرزمین خورشــید را در خود جای داده و یا به 
نمایش بگذارند و هنــوز تعداد قابل توجهی از آثار گرانبهای 
تاریخی در دل تاریک گنجینه و انبارهای دولتی و خصوصی 
حبس شده و بسیاری از آن ها در شرایط نامساعد نگهداری، به 

سرعت در حال نابودی و تخریب قرار دارند.
چند سال پیش یک پیرمرد مجموعه دار مشهدی در یکی از 
جلسات میراث فرهنگی عاجزانه از مسئوالن می خواست تمام 
آثار تاریخی شخصی اش را که به صورت رایگان هدیه می کند، 
در اختیار بگیرند و او همسر پیرش را از وحشت شبانه روزی 
درگیر شدن با سارقان رهایی بخشند؛ اما با گذشت چند سال 
به دلیل نبود محلی برای نگهداری آثار، کسی حاضر نشد به 
این دغدغه او پایان دهد. در همان جلسه همچنین گفته شد 
که آثار انبار شده در گنجینه آرامگاه فردوسی ده ها برابر تمام 
آثاری اســت که در موزه های مشهد به نمایش گذاشته شده 
اســت.امروزه اما تعداد موزه ها به نسبت آن روز بسیار بیشتر 
شده و شرایط مناسب تری هم در گنجینه های موجود فراهم 
آمده تا جایی که ســال گذشته چند موزه خراسان رضوی از 
سوی شورای بین المللی موزه ها)ایکوم( برگزیده شدند؛ اما آنچه 
مسلم اســت اینکه با نگاهی به بی مهری دولت و بودجه های 
اندک اختصاصی هر ساله به اداره کل میراث فرهنگی استان 
که هیچ تناسبی با حجم وسیعی از آثار و محوطه های تاریخی 
و فرهنگی زیر پوشش آن و انبوهی از مشکالت ریز و درشت 
که در ارتباط با نگهداری و مرمت آن مواجه است، ندارد؛ این 
حقیقت تلخ آشــکار می شود که بی هیچ تالشی برای یافتن 
اطالعات و آمار دقیق، می توان فهمید که هنوز در راه حفاظت 
از آثار فرهنگی و تاریخی خود و مهم تر از آن شناساندن این 
آثار و پیشینه تاریخی به عموم مردم همچنان ناکام و شکست 
خورده ایم و تنها بخشی از این تاریخ در دل موزه هایی همچون 
موزه آســتان قدس رضوی، توس، نــادری، موزه آب، علوم و 
تاریخ طبیعی مشهد، موزه تاریخ طبیعی و موزه بزرگ خراسان 
جای گرفته است.این در حالی است که موزه ها از جمله عناصر 
هویتی یک ملت و آنچه از گذشــته آن ها به یادگار مانده را 
در خود جای می دهنــد و انتقال مفاهیم فرهنگی و تمدنی 
نســل های گذشته به آیندگان را برعهده دارند. از سوی دیگر 
موزه ها می توانند و باید به عنوان یکی از ارکان کســب درآمد 
پایدار و انتقال و توسعه فرهنگ ایرانی- اسالمی این مرزوبوم، 
از طریق جذب گردشــگران نقش ایفــا کنند؛ همچنان که 
ســال گذشته ۶ موزه برتر دنیا ســاالنه افزون بر ۴۶ میلیون 
بازدیدکننده داشتند؛ اما این مسئله در کشور ما و به ویژه در 
خراسان رضوی هرگز در کانون توجه مسئوالن قرار نداشته و 

از این فرصت طالیی غفلت شده است.

رونمایی از تجهیزات ضدکرونا در نیشابور•
نیشــابور- خبرنگار 
قدس: تجهیزات مبارزه 
منحوس  ویــروس  بــا 
شــده  ســاخته   کرونا 
توسط کارگروه علمی و 
بسیج  مجمع  پژوهشی 
شد.  رونمایی  نیشــابور 

رئیس کارگروه علمی، آموزشــی و پژوهشی ناحیه مقاومت 
بســیج سپاه نیشابور در این باره اظهار کرد: با توجه به شیوع 
ویروس کووید۱9 کارگروه علمی، آموزشــی و پژوهشی سپاه 
ناحیه نیشابور با تحقیقات و پیگیری ها و انجام آزمایش های 
آنتــی باکترالک و آنتی وایــرال و تجهیــزات UV در مرکز 
مقاومت های میکروبی پژوهشکده بوعلی مشهد آمادگی الزم 

برای ارائه خدمات اجرایی و عملیاتی دارد.
حجت اله دهسنگی افزود: این کارگروه آمادگی الزم برای ارائه 
خدمات اجرایی و عملیاتی کردن طرح های آسان، کم هزینه 
و مقرون  به  صرفه خود را با رعایت اســتانداردهای ســالمت 
و ایمنــی محیط زیســت )HSE( در راســتای ضدعفونی و 

گندزدایی هوا، سطوح و اماکن دارد.
وی ادامه داد: این تجهیزات و تولیدات شامل ساخت و نصب 
دستگاه ضدعفونی  کننده هوا در خروجی مراکز درمانی، اتاق 
بیماران و سایر اماکن پرخطر، ساخت دستگاه ضدعفونی البسه 
کارکنان، تجهیزات پزشکی و لوازم شخصی مثل عینک، تلفن 
همراه، کفش، ســوئیچ، خودکار، سکه و اسکناس، کارت های 
اعتباری، شناسایی و...، ساخت و تعبیه دستگاه ضدعفونی هوا 
و سطوح در غسالخانه ها، حمل ونقل درون و برون شهری، مترو، 

قطار و... قابل  استفاده است.

 پرونده تخریب ها •
در روستای کنگ بسته شد

قدس: ماجرای تخریب 
تاریخی  بافت  از  بخشی 
روستای کنگ در سلسله 
روزنامه  در  گزارش هایی 
قدس منتشــر شد. در 
آخرین مطلب که شنبه 
گذشته در همین صفحه 
به چاپ رســید، معاون اداره کل میراث فرهنگی خراســان 
رضوی قاطعانه اعالم کرد تخریب بافت تاریخی روستای کنگ 
بدون اطالع این اداره انجام گرفته و این اقدام جرم محسوب 

می شود. 
این گفته ها در حالی مطرح شــد که روز گذشته رئیس اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طرقبه شاندیز به 
فارس گفت: پرونده تخریب ها در روســتای کنگ بسته شده 
و در هفته های گذشــته فقط دو یا ســه منزل قدیمی برای 

بهسازی و مرمت تخریب شدند که این کار نیز متوقف شد. 
علی اکبــر احمــدزاده اظهار کرد: در جلســاتی که در محل 
فرمانداری این شهرستان با حضور معاون فرماندار، نمایندگان 
اداره کل میراث فرهنگی، مسئول بنیاد مسکن، بخشدار، دهیار 
و اعضای شورای اسالمی روستای کنگ برگزار شد، همه موارد 
به صورت شفاف مصوب شده و معاون فرماندار شهرستان نیز 
ابالغ کرد فعالً تخریب ها متوقف شــود و هر گونه اقدامی در 
روستای کنگ باید با هماهنگی میراث فرهنگی و بنیاد مسکن 
انجام شود. رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی طرقبه شاندیز با اشاره به وضعیت خانه ها در روستای 
کنگ تصریح کرد: منازل این روستا از نظر استحکام مشکل 
دارند و عوامل طبیعی مانند باران و رطوبت، قسمتی از خانه ها 
را دچار مشکل کرده، در نتیجه بعضی از منازل ممکن است به 
این شکل در آینده تخریب شوند و بعضی از ساکنان روستا هم 

برای نوسازی یا بهسازی منازل خود اقدام کنند. 
وی ادامه داد: اگر قرار اســت در این روستا اقدامی در زمینه 
بهســازی، مرمت یا نوســازی خانه ها انجام شود باید میراث 

فرهنگی و بنیاد مسکن موافقت کنند. 
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طرقبه 
شاندیز متذکر شد: میراث فرهنگی در زمینه فنی، با مشاوره و 
کمک محتوایی مشخصات ساخت و ساز به ساکنان روستای 
کنــگ می تواند کمک کند، ولی از نظر اعتبار و بودجه، بنیاد 

مسکن می تواند به ساکنان روستای کنگ کمک کند. 
وی با اشــاره به تخریب ها در بهمن ســال گذشــته، گفت: 
تخریب ها به دلیل ایجاد یک معبر ۶ متری در روســتا انجام 
شد که براساس طرح هادی روستای کنگ بود و این طرح ۱۰ 
سال پیش توسط بنیاد مسکن برای ایجاد معبری ۶ متری در 
روســتا ارائه شده بود و قرار بود پس از ۱۰ سال اجرا شود که 
میراث فرهنگی اعالم کرد، ایجاد معبر در این مسیر توجیهی 
ندارد و مخالفت خود را بیان کرد به همین دلیل از اجرای طرح 
تاکنون جلوگیری شده اســت. احمدزاده اظهار کرد: در این 
معبری که قرار بود ایجاد شود درخواست ایجاد مراکز تجاری 
هم بود که میراث فرهنگی با این موارد مخالفت کرد و اکنون 
نیز طرح در حال مطالعات و بازنگری است که حدود یک سال 
این بازنگری طول می کشد و همه اقدام ها تا انجام بازنگری و 

مطالعات طرح هادی این روستا متوقف است. 
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طرقبه 
شاندیز تأکید کرد: در روستای کنگ هر کدام از ساکنان اقدام 
به مرمت یا بازسازی منازل قدیمی کنند باید میراث فرهنگی 

و بنیاد مسکن موافقت خود را اعالم کنند.

مراحل پلکانی بازگشایی کتابخانه های •
عمومی خراسان رضوی آغاز شد

پلکانی  مراحل  قدس: 
کتابخانه های  بازگشایی 
عمومی خراسان رضوی 
پس از سه ماه تعطیلی 
بــه علت جلوگیــری از 
شــیوع بیماری کرونا از 

روز گذشته آغاز شد. 
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی در این باره 
گفت: با گذشت بیش از سه ماه از شیوع بیماری و نشانه هایی 
از کاهش شیوع کتابخانه های عمومی نیز با تدوین پروتکل های 
بهداشتی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

آماده ارائه خدمات کتابخانه ای به اعضا می شوند. 
حجت االســالم سبزیان افزود: در این بازگشایی که بر مبنای 
پروتکل های بهداشــتی انجام می شود کتابخانه های عمومی 
ابتدا با حضــور کتابداران و اجرای پروتکل ها از جمله نظافت 
و ضدعفونی کردن و تهیه اقالم بهداشــتی و انجام امور عقب 
افتاده، شاداب سازی کتابخانه ها و انجام امور فنی کتابداری و 
ادامه برنامه های فرهنگی در فضای مجازی آماده حضور اعضا 

در کتابخانه می شوند.

 آغاز عملیات ساختمانی تکمیل •
فاز  ۲ بیمارستان شهدای صالح آباد

صاحبی : با پیگیری های انجام شده و پس از تخصیص اعتبار 
و اجرای اســتعالمات الزم و تعیین پیمانکار، سرانجام پس از 
مدت ها تکمیل ساختمان فاز ۲ بیمارستان شهدای صالح آباد 
آغاز شد.رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان صالح آباد 
با بیــان این مطلب به خبرنگار ما گفت: این فاز که شــامل 
بخش های بستری، اتاق های عمل، زایشگاه و سایر قسمت ها 
است تاکنون حدود ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته که به 
علت کمبود منابع از چند ســال قبل عملیات ساختمانی آن 
متوقــف مانده بود که پس از افتتــاح فاز یک و پیگیری های 
صورت گرفته از سوی شبکه بهداشت و درمان این شهرستان 
و دانشکده علوم پزشکی تربت جام سرانجام عملیات ساختمانی 
تکمیل فاز۲ آن آغاز شد.دکتر محمدصادق معلم زاده افزود: بر 
اساس رایزنی های صورت گرفته با پیمانکار مقرر شده فاز۲ این 

پروژه تا پایان سال جاری تکمیل و تحویل این شبکه شود.

3هزار سبد معیشتی 
بین این افراد توزیع 

کردیم که تهیه و توزیع 
این سبدهای معیشتی 
با کمک سپاه، بسیج، 

آستان قدس رضوی، 
شهرداری و همچنین 

از طریق کمک های 
مردمی انجام شد
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هاشم رسائی فر: آبــان ماه گذشته بود که استاندار خراسان 
رضوی دستور تشکیل کارگروه احیای کشف رود را صادر کرد. 
کارگروهی که عنوان هایی همچون نجات و ساماندهی پیش 
از آن نامأنوس نبود و کارش را ســال ها قبل شــروع کرده بود 
اما هیچ وقت تمام نکرد.به نظر می رســید این بار حداقل عزم 
استاندار برای به سامان رساندن کشف رود جدی تر از پیشینیان 
باشــد. کارگروه احیا در حالی شکل و شمایلی جدید به خود 
گرفت که ۱۱ دســتگاه مختلف در آن عضویت داشــتند از 
دادگستری و محیط زیست بگیر تا آب منطقه ای و شهرداری 

مشهد و بقیه ارگان ها. 
رزم حســینی تجمیــع کار را در ســپردن اداره امــور بــه 
یــک فرماندهی واحد منــوط کرد. خیلی زود شــهرداری و 
شهردار مشــهد به عنوان فرمانده این داستان انتخاب شدند. 
تفاهمنامه ای با بندهای مختلف نوشته شد تا همه دستگاه های 
یازده گانه به نوعی وظایفی برعهده بگیرند یا به شهرداری برای 

شروع عملیات احیا تفویض اختیار کنند.

شروع ماجراس
 ۲8 آبان  ســال گذشــته بود که عملیات اجرایی ساماندهی 
کشف رود به  صورت رسمی با فرماندهی شهرداری آغاز شد تا با 
همکاری همه آن دستگاه ها 8۱ کیلومتر از کشف رود در قالب 

مدیریت واحد احیا شود.
شهرداری حوزه کشف رود را به ۱3 بخش تقسیم کرد تا در هر 
بخش اقدام های مختلفی که از قبل پیش بینی و برنامه ریزی 
شــده بود اجرایی شــود. برای هر بخش پنج اقدام اساسی از 

جمله اســتفاده نکردن از فاضالب در کشاورزی و جمع آوری 
موتورتلمبه ها، احیا و ساماندهی بستر کشف رود، تحویل گیری 
اراضــی از آب منطقه ای، آماده ســازی محــدوده و در نهایت 
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ساماندهی این رودخانه 
معلوم و معین شــود. اقدام هایی که تقریباً همان هایی بود که 
می بایست برای شروع انجام داد. اما اینکه این گفته ها به عمل 

تبدیل شود می توانست کار را به جلو ببرد.

مدیریت در کمای نابسامانیس
شهرداری مشهد در دوره فعلی نشان داده که برای هر گامی که 
در توسعه شهر و مدیریت شهری برمی دارد از همه ظرفیت های 
تبلیغاتی و اطالع رســانی که توان بهره بــرداری از آن را دارد 

استفاده می کند تا آنچه انجام داده به گوش مردم برسد و دیده 
شود. 

جالب اســت که ۶ ماه از شــروع عملیات احیای کشف رود با 
فرماندهی شهرداری مشهد می گذرد اما کمتر جایی حرفی از 
عملیات اجرایی احیای کشــف رود زده می شود! آن پنج اقدام 
اساســی برای بخش های سیزده گانه به کجا رسیده است؟ آیا 
تاکنون نیمی از آن اجرایی شده؟ یا از مدیریت احیای کشف رود 

فقط فرماندهی آن برای شهرداری باقی مانده است؟
به نظر می رســد 8۱ کیلومتر از طول کشف رود که فرماندهی 
احیای آن به شــهرداری سپرده شده است همچنان در کمای 
نابسامانی مدیریتی به ســر می برد! که اگر جز این بود حداقل 
برای ابتدایی ترین اقدام از همان پنج اقدام اساسی ابتدایی برای 
۱3 بخش مد نظر که شــامل اســتفاده نکردن از فاضالب در 
کشاورزی و جمع آوری موتورتلمبه ها بود چاره  اندیشی می شد 
و صدای موتورتلمبه ها همچنان از حاشــیه کشف رود به گوش 
نمی رسید! موتورتلمبه ها که جان داشته باشند یعنی سالمت 
مردم همچنان در مخاطره است. فاضالب بی وقفه وارد کشف رود 
 می شود و موتورتلمبه ها آن را پمپاژ می کنند به مزارعی که قرار 

است محصولشان سفره های مردم را رنگین کند!
فرماندهی احیای کشف رود به این پرسش پاسخ دهد که در این 
۶ ماه چه کرده تا بلکه مردم و رسانه ها از این بی خبری درآیند 
و بدانند نهاد متولی احیای کشــف رود  تا کجا پیش رفته است. 
بد نیســت استاندار هم که پیگیر امور بود و چند وقتی سفت و 
سخت امورات کشف رود را رصد می کرد باز هم از احواالت این 

روزهای کشف رود خبر بگیرد.

6 ماه از شروع عملیات احیا گذشت

هنوز  صدای پمپ ها ازکشف رود به گوش می رسد

هیهی زاوزاو

قدس: بــا گــذر از معابر مختلف شــهر 
بی تردیــد ســاختمان هایی را دیده اید که 
مدت های طوالنی است به صورت نیمه ساز 
یا بدون نمای مناسب رها شده اند که تصویر 

ناخوشایندی را ایجاد می کنند.
البته این مسئله در اشکال مختلف از سالیان 
قبل مطرح بوده و هست. به طور مثال سال ها 
پیش زمین های رها شده با تصمیم مدیریت 
شهری محصور شدند یا در مقطعی تصمیم 
گرفته شد تا دیوار آجری و ناهمگون همین 
زمین های محصور شده رنگ آمیزی شوند تا 
به لحاظ منظر عمومی به اصطالح شــکل و 

شمایلی داشته باشند.
حاال و در جدیدترین اظهارنظر معاون شهردار 
مشــهد در صورت تصویب نهایی شهرداری 
نسبت به زیباسازی ساختمان های نیمه تمام 

و رها شده نیز اقدام خواهد کرد.
معاون شهرسازی  محمدرضا حســین نژاد، 
و معماری شــهرداری مشــهد در گفت وگو 
بــا خبرنگار مــا در خصــوص جزئیات این 
ایده گفت: وجود ســاختمان های نیمه تمام 
رها شــده تصویر نامناسبی ایجاد می کند و 

حتی موجب می شــود تا شرایط بروز برخی 
آسیب های اجتماعی دیگر نیز در این مکان ها 

فراهم شود.
وی افزود: در حال بررسی و تکمیل این ایده 
هســتیم که در محورهــای اصلی و به طور 
خــاص در معابر منتهی بــه حرم مطهر که 
بیشــتر در منظر عموم و زائران قرار دارد با 

هماهنگی مالکان این ساختمان ها نماسازی 
آن ها صورت بگیرد و بعد هزینه انجام شده از 

آن ها دریافت خواهد شد.
وی در بخــش دیگری از ایــن گفت وگو به 
موضوع زماندار بودن پروانه های ساختمانی 
هم اشــاره کرد و گفت: بر اســاس مصوبه 
شورای شــهر در زمان صدور پروانه ساخت 

بنا مساحت ســاختمان، زمان انجام پروژه و 
اخذ پایانکار مشخص می شود به طور مثال 
ساختمان های تا 8۰۰ متر زیربنا باید در مدت 
سه سال ساخته شوند پس اگر شهروندی در 
این مدت اقدام به ســاخت و اتمام کار نکند 
باید برای تمدید پروانه مراجعه کند که در آن 
زمان باید تفاوت قیمت پروانه جدید و قبلی 

را پرداخت کند.
وی اظهار کرد: بنابراین به شهروندان توصیه 
می شود برای پرهیز از پرداخت هزینه بیشتر 
از یکسو و سهیم شدن در زیباسازی شهر و 
از بین بردن زمینه های احتمالی ناهنجاری ها 
و آسیب های اجتماعی از قبیل سرقت نسبت 
به اتمام ســاختمان یا حداقل نماســازی و 

ایمن سازی بیشتر ملک خود اقدام کنند.
همان گونه که معاون شهردار نیز بر آن تکیه 
دارد زیباسازی شهر وظیفه ای همگانی است و 
همه شهروندان در آن سهیم هستند و همان 
گونه که وجود یک ســاختمان رها شده در 
مســیر تردد هر کدام از ما خوشایند نیست 
تکمیل و زیباســازی نمای ساختمان ها هم 
می تواند تأثیری هر چند اندک در ایجاد نشاط 

یا انرژی مثبت در رهگذران داشته باشد.

معاون شهردار مشهد در گفت وگو با قدس:

نمای ساختمان های ناتمام  زیباسازی می شود
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سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی •

خراسان رضوی معرفی شد
معارفه  مراســم  قدس: 
اداره کل  سرپرســت 
استان  حکومتی  تعزیرات 
خراســان رضوی با حضور 
جمعــی از مســئوالن در 

مشهد برگزار شد. 
مراسم معارفه سیدمرتضی 

مدنی فدکی به عنوان سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان 
خراســان رضوی با حضور محمدحسن سرابیان، معاون حقوقی 
و امور مجلس ســازمان تعزیرات حکومتی و سیدیاسر رایگانی، 

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات این سازمان برگزار شد.
گفتنی است، مدنی فدکی در کارنامه کاری خود سابقه مدیرکل 
تعزیرات حکومتی در اســتان های سیســتان و بلوچســتان و 

هرمزگان را دارد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی دو روز پیش ضمن تأیید 
ماجرای بازداشت یکی از مدیران ارشد تعزیرات حکومتی استان، 
به قدس گفته بود: روند رسیدگی به پرونده در آینده و در وقت 

مقتضی به اطالع شهروندان خواهد رسید. 
قاضی غالمعلی صادقی افزود: پس از دســتگیری فرد مذکور، 
مراحل رسیدگی به پرونده مطروحه در یکی از شعبات دادسرای 
مرکز اســتان خراسان رضوی آغاز شده و مراحل بازپرسی آن به 

دقت و سرعت در حال طی شدن است.
وی در ادامــه بیان کرد: در حال حاضر امکان انتشــار جزئیات 
بیشتری از پرونده فراهم  نیست و در آینده و در وقت مقتضی در 

این باره اطالع رسانی خواهیم کرد.

  ۱۱ زندانی جرایم غیرعمد قوچان •
در انتظار کمک خیران

زندانی جرایم  قدس: 11 
غیرعمد با حدود 8 میلیارد 
ریال بدهی در انتظار کمک 
خیران برای آزادی هستند.
رئیس اداره زندان قوچان با 
اعالم این خبرگفت: پویشی 
با عنــوان »آزادی زندانیان 

جرایم غیرعمد و کمک به خانواده زندانیان نیازمند« برنامه ریزی 
شــده تا با کمک رسانه ها، خیران، مسئوالن و مردم، تعدادی از 

زندانیان را در پایان ماه مبارک رمضان آزاد کنیم.
حشمت شــاکری افزود: به دلیل شــیوع بیماری کرونا، جشن 
گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و طرح نســیم مهر که 
برنامه ای برای حمایت از خانواده های بی بضاعت زندانیان است، 
برگزار نمی شــود و خیران می توانند از طریق شماره حســاب  
۶۰۶۳۷۳۷۰۰۴۷88۹۹۶ نزد بانک مهر به نام دادستان عمومی 
و انقالب و رئیس و معاون اداره زندان این شهرستان کمک های 

نقدی خود را واریز کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان دارویی 
مشهد در گفت وگو با قدس:

دارویی که بتواند مانع ابتال به کرونا شود، •
وجود ندارد

آنالیــن-   قــدس 
تکتم بهاردوست: رئیس 
اتحادیه صنف فروشندگان 
گیاهــان دارویی مشــهد 
گفــت: کســانی کــه در 
کالس هــای ما شــرکت 
به  می تواننــد  کرده انــد 

مراجعه کنندگان مشاوره دهند، هر چند اکثر کسانی که عطاری 
دارند صرفاً فروشنده هستند و حق تجویز و دادن هیچ نوع دارو 
و دریافت حق ویزیت ندارند. در مشــهد فقط 1۳ نفر از اعضای 
جامعه گیاه درمانی ایران وابسته به بنیاد پزشکی امام خمینی)ره( 

هستند که اجازه ویزیت دارند. 
سیدحسن بخارایی ضمن اشاره به استفاده برخی از این داروها  در 
این روزهای شیوع کرونا بیان کرد: برخی در این روزها مبادرت 
به استفاده از داروهایی منتسب به امامان و ائمه)ع( کرده اند که 
در اینجا الزم می دانم وجود چنین داروهایی را برای پیشگیری از 

کرونا منتسب به هر ائمه و امامی تکذیب کنم. 
وی ادامه داد: البته داروهای تقویتی مانند عســل یا برخی 
دیگر از داروهای سنتی برای تقویت قوای جسمانی داریم که 
باید در استفاده از این ها هم مالحظات الزم انجام شود، ولی 
دارویی که بتواند مانع ابتال به کرونا شــود، در میان گیاهان 

دارویی وجود ندارد.
بخارایی همچنین افزود: گیاهان دارویی اگر افراطی استفاده شود 
قطعاً اثراث منفی فراوانی به همراه خواهد داشت و باید از طرف 

افراد مورد اعتماد و تحصیلکرده این علم تجویز شود. 
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان گیاهان دارویی مشهد ادامه 
داد: کســانی که در کالس های ما شرکت کرده اند می توانند به 
مراجعه کنندگان  مشــاوره دهند، اما برخی از همین ها هم حق 
تجویز و دادن هیچ نوع دارو و دریافت حق ویزیت را ندارند. اکثر 
کسانی که عطاری دارند صرفاً فروشنده هستند و اجازه ای برای 

دارو دادن ندارند. 
وی در خصــوص قیمت باالی گیاهان دارویی گفت: قبول دارم  
عده ای هم در صنف ما هســتند که مثل خیلی از صنوف دیگر 
گران فروشی می کنند، ولی به هر شکل اکثر محصوالتی که در 
دارو گیاهی ها مشاهده می کنید وارداتی هستند و طبیعی است 

که قیمت باالیی داشته باشند. 
وی در خصوص وضعیت نظارت بر عطاری های سطح شهر افزود: 
ما در حال حاضر  یک هزار و 2۰۰عطاری در سطح شهر داریم و 
نمی توانیم تمامی این ها را بازرسی کنیم، چون تعداد بازرسان ما 
محدود هستند و مردم خودشان باید مراقب باشند و از هر جایی 

دارو تهیه نکنند.

انحراف به چپ مرگبار
 تصادف دو خودرو •

پنج کشته بر جای گذاشت
خــط قرمــز: رئیس 
پلیس راه خراسان جنوبی 
از تصادف مرگبار سواري 
پژو پــارس بــا کامیون 
فوتون در محور نهبندان-

زاهدان خبر داد.
سرهنگ علیرضا رضایی 
در تشــریح این خبر گفت: با اعالم مرکز فوریت های پلیســی 
11۰ مبنی بر تصادف در محور نهبندان-زاهدان محدوده »گدار 
زرد«، بالفاصله کارشناسان پلیس راه و گروه امداد به محل حادثه 
اعزام شــدند. وی افزود: کارشناسان با بررسی صحنه دریافتند 
یک دســتگاه سواری پژو پارس که از زاهدان عازم نهبندان بود 
با کامیون فوتون تصادف کرده که در اثر این سانحه راننده خودرو 
پژو پارس به همراه چهار سرنشــین دیگر در دم کشته و راننده 

کامیون نیز به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شده است.
ســرهنگ رضایی با بیان اینکه کامیون فوتون به علت شــدت 
برخورد دچار آتش سوزي و توسط تیم هاي امدادي خاموش شد، 
تصریح کرد: کارشناس پلیس راه علت این حادثه را بی احتیاطی و 
انحراف به چپ از سوی راننده سواری پژو پارس به علت خستگي 

و خواب آلودگي اعالم کرد.
وي به رانندگان توصیه کرد: قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 

را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث تلخ و مرگباری نباشیم.

۵ فقره حمله پلنگ به انسان و دام •
بجنــورد - قــدس: 
عمومی  روابــط  مدیــر 
اداره کل محیط زیســت 
خراسان شــمالی از پنج 
فقــره حملــه پلنگ به 
انسان و دام در شهرستان 
بجنورد در ســال جاری 
خبر داد. حسن پهلوان گفت: از این تعداد دو فقره حمله مربوط 
به حمله پلنگ به انسان بوده که در یک مورد فقط لباس شخص 
پاره و در مورد بعدی دســت شخص مورد حمله قرار گرفته و 

زخمی شده است.
وی با بیان اینکه سه مورد بعدی نیز حمله پلنگ به دام در این 
شهرستان بوده است، اظهار کرد: در این حمله ها به چهار رأس 

دام و یک قالده سگ آسیب وارد شده است.
پهلوان در پاسخ به این پرسش که گویا در هفته گذشته نیز یک 
فقره حمله پلنگ به انســان در شهرستان راز و جرگالن اتفاق 
افتاده اســت، تصریح کرد: در آن روز چند نفر به طبیعت رفته 
بودند که متوجه شــدند پلنگ در پشت بوته قرار گرفته و قصد 
عکس گرفتن از این حیوان را داشتند که با تکان خوردن پلنگ، 
آن دو ترسیده و فرار کردند که در حین فرار یکی از آن ها از کوه 

به پایین پرت شده بود.
وی با تأکید بر اینکه مقصر اصلی حمله پلنگ به انسان و یا دام، 
خود انسان است، گفت: یا خود انسان وارد قلمرو پلنگ شده و یا 
اینکه انسان، دام ها را وارد زیستگاه پلنگ برای امر چرا کرده است.

این مسئول تصریح کرد: یکی دیگر از دالیل حمله های پلنگ به 
انسان و دام، کمبود طعمه این گونه حیوانی بوده است. 

وی افزود: حمله های اخیر نشــان از آن دارد که خراسان شمالی 
به لحــاظ دارا بودن جمعیت پلنگ از وضعیت خوبی برخوردار 
است و از سوی دیگر خراسان شمالی از جمله استان هایی بوده که 

بیشترین مشاهدات را در ارتباط با پلنگ داشته است.

برای چندمین بار در این ماه صورت گرفت
کشف بیش از ۵ تن سنگ سرب قاچاق •

در اسفراین
سرپرســت  ایرنــا: 
انتظامــی  فرماندهــی 
دو  توقیف  از  اســفراین 
حامل  خودرو  دســتگاه 
۵ تــن و ۶۶۵ کیلوگرم 
ســنگ معــدن قاچاق 
ســرب به ارزش بیش از 

۴۵۳ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مجید یگانه پور روز گذشته اظهار کرد: مأموران پاسگاه 
انتظامی عباس آباد در حین گشت زنی در محور جاده قهرمان آباد 
- گراتی، دو دستگاه نیسان را شناسایی و متوقف کردند که پس 
از بازرسی خودروها، موادمعدنی کشف شده تحویل اداره صنعت 

و معدن شهرستان شد.
وی افزود: در این خصوص ســه متهم نیز دستگیر و با تشکیل 

پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
ذخایر ســرب و روی معدن ثبت نشده آلبالغ اسفراین، در یک 
سال اخیر هدف دست اندازی و برداشت غیرمجاز سودجویان قرار 
گرفته که به دلیل ریزش چندین باره کوه، تاکنون به مرگ ۶ نفر 

و مصدومیت شماری دیگر منجر شده است.
در یک سال گذشته 1۷۰ تن سنگ معدن سرب و روی غیرمجاز 
که از معدن آلبالغ این شهرستان برداشت شده بود، توسط پلیس 

کشف شده است.

۱۵ مأموریت مرتبط با وزش باد شدید •
توسط آتش نشانی در مشهد 

قدس: مدیرعامل آتش نشانی شهر مشهد از انجام 1۵ مأموریت 
مرتبط با وزش باد یکشــنبه شب گذشــته در مشهد توسط 

آتش نشانان خبر داد.
آتشپاد دوم امیر عزیزی با بیان این مطلب گفت:  این مأموریت ها 
بین بازه زمانی ساعت 1۹ یکشنبه تا 8 صبح روز گذشته انجام 
شد که در مجموع آتش نشانان و نجاتگران دو مورد ایمن سازی 
اسکلت فلزی ساختمان های در حال احداث ، دو مورد ایمن سازی 
تابلو خطری مغازه ها و ســه مورد ایمن ســازی درخت در حال 

سقوط را انجام دادند.
وی افزود: همچنین سقوط دو درخت روی دیوار در داخل منازل 
و  چهار مورد ســقوط درخت روی خودروهای پارک شده، یک 
مورد سقوط درخت روی شبکه برق و یک مورد هم درخواست 
رفع خطر اجســام معلق، توســط شــهروندان به سامانه 12۵ 
اطالع رسانی شــد که امدادرسانی الزم در این موارد نیز توسط 

نجاتگران آتش نشانی مشهد انجام شد.
مدیرعامل آتش نشــانی مشهد خاطرنشان کرد:خوشبختانه در 
این حوادث به کسی آسیبی نرسید و آتش نشانان مستقر در ۵۰ 
دستگاه عملیاتی آتش نشانی تا صبح دیروز در آماده باش کامل 

برای امدادرسانی احتمالی به شهروندان بودند.

قدس: اعضای شــورای شهر در نود و دومین 
جلسه علنی، با آغاز فعالیت اتوبوسرانی مشهد 
طبق روال عادی از ۶ خــرداد و خدمات دهی 
قطارشهری منوط به مجوز ستاد مقابله با کرونا، 

موافقت کردند.
بر این اســاس مقرر شد از تاریخ ۶ خرداد تمام 
خطــوط به روال و ســاعت کار عــادی فعال 
شــوند. در خصوص فعالیت مترو نیز منوط به 
تأییدیه های ســتاد مقابله با کرونا و دانشــگاه 
علوم پزشکی، چنانچه مجوزهای الزم در این 
خصوص اخذ شــود، خطوط قطارشهری نیز 
از ۶ خرداد با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
طبق ســاعات کاری عادی به ارائه خدمات به 

شهروندان مبادرت می ورزند.

افزایش کرایه های حمل ونقل عمومیس
طبق مصوبه قبلی شورا، کرایه اتوبوس ها تا نیمه 
خرداد ماه به ماخذ ســال ۹8 اخذ خواهد شد. 
بنابراین با توجه به اینکه مترو هم تعطیل بوده، 
نرخ کرایه مترو و اتوبوس از 1۵ خرداد و طبق 
مصوبه مربوط شورا در این باب افزایش خواهد 
یافت. همچنین مقرر شــد کرایه شبکه های 
مختلف تاکسی زیرمجموعه شهرداری مشهد 
اعم از تاکســی های فــرودگاه، راه آهن، پایانه 
مسافربری و تاکسی های خطی افزایش یابد. این 
افزایش نیز هر چند به دلیل افزایش هزینه های 
مختلف از جملــه نرخ بنزیــن و هزینه های 
نگهداری خودرو اجتناب ناپذیر بود، اما میانگین 
افزایش نرخ ها 2۹درصــد و کمتر از میانگین 

افزایش ها در سایر کالنشهرها بوده است.
دامنه افزایش کرایه تاکســی ها بین 1۵ تا ۴۵ 
درصد خواهد بود کــه البته درصدهای باالی 
افزایش بیشــتر مربوط به خودروهای وارداتی 
در شــبکه فرودگاه اســت. البته تبصره ای در 

مصوبــه افزایــش نرخ ها بنا 
شرکت های  درخواســت  بر 
تاکســیرانی لحاظ شــده تا 
دست شرکت ها برای تعیین 
نــرخ و احیاناً اعمال تخفیف 
بــرای حفظ تــوان رقابت با 
تاکسی های اینترنتی باز باشد.

به  کارگیری مجدد س
پارکینگ های مکانیزه

مکانیزه  پارکینگ  تجهیزات 
تبدیــل به معضل شــهری 
شــده بود که هم ســیما و 
منظر شــهری را تحت تأثیر 
منفی قرار داده و هم عمالً از 

جانب شهروندان مورد استفاده واقع نمی شد. با 
توجه به اینکه یک شرکت دانش بنیان با اقدام 
به تعمیر پارکینــگ باغ ملی، تجربه خوبی به 
نمایش گذاشت، بنابراین مقرر شد الگوی همین 

تعمیر و بازسازی برای تمام 
پارکینگ های مکانیزه موجود 

استفاده شود.
گذشــته  روز  جلســه  در 
همچنیــن مصــوب شــد 
جانمایی  که  پارکینگ هایی 
مناسبی داشــته و متقاضی 
دارند در مــکان فعلی خود 
تعمیر و بازاستفاده شوند و در 
غیر این صورت به مکان هایی 
که متقاضی وجــود دارد از 
جمله بیمارستان خاتم االنبیا 
منتقــل  شــده و پــس از 
تعمیرات، نصب و به کارگیری 
شوند. ضمن اینکه هزینه این 

تعمیرات از جانب شهرداری تقبل خواهد شد.

ادامه نهضت آسفالت در سال جاریس
 شــورا در پی آن اســت که تمام معابر خاکی 

باقی مانده در شــهر را آســفالت کند و پیگیر 
تعیین تکلیف و تصویب نهایی این مصوبه مربوط 
خواهد بود. طبق الیحه ای که روز گذشته کلیات 
آن به تصویب رسید، تمام معابر خاکی شهری 
که دارای طرح تفصیلی هستند تحت پوشش 
آســفالت قرار می گیرند. همچنین معابری که 
فاقد طرح تفصیلی بوده، اما دارای بافت ساکن 
باالی ۵۰ درصد هستند هم در پروژه گنجانده 
می شوند. عالوه بر این ها معابری که در اولویت 
کاری نباشــند در صورت تقاضای ساکنان و با 
شــرط پرداخت حق مشارکت، تحت پوشش 
این پروژه قرار خواهند گرفت. دو تبصره از این 
الیحه به دلیل نیاز به کار کارشناسی بیشتر به 
کمیســیون های مربوط ارجاع شد و در جلسه 

بعدی به بحث گذاشته می شود.

امکان بازگشت موج دوم کرونا س
رئیس شــورای شهر مشهد هم در ابتدای این 
جلسه گفت: با همت و تالش همه دستگاه های 
اجرایی و همراهی مردم، بــا وجود نگرانی ها، 
شرایط در مشهد تثبیت شده، اما نگرانی ها باقی 
اســت و در صورتی که نکات بهداشتی رعایت 
نشــود، امکان برگشــت موج دوم کرونا وجود 
دارد.  محمدرضا حیدری با اشاره به اینکه کرونا 
با همت و تالش همه دستگاه های اجرایی که 
در این مدت خالصانه و صادقانه در کنار مردم 
بودند و همراهی مردم با وجود شــرایط بالقوه 
و نگرانی ها، شرایط در مشهد تثبیت شده، اما 
نگرانی ها باقی اســت، تصریح کرد: در صورتی 
که نکات بهداشتی و پیشگیری رعایت نشود، 
امکان برگشــت موج دوم وجود دارد. شــورا و 
مدیریت شهری با اصرار، سماجت و ایستادگی 
نقش بسزایی داشت که بحران تاکنون به شکل 

مطلوب مدیریت شده است.

در جلسه علنی شورای شهر مشهد تصویب شد

افزایش نرخ کرایه اتوبوس و تاکسی

با همت و تالش همه 
دستگاه های اجرایی و 

همراهی مردم، با وجود 
نگرانی ها، شرایط در 
مشهد تثبیت شده، اما 
نگرانی ها باقی است 

و در صورتی که نکات 
بهداشتی رعایت نشود، 

امکان برگشت موج دوم 
کرونا وجود دارد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
پیش بینی وزش باد و رگبار پراکنده •

باران در خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: براســاس 
تحلیل نقشــه های آینده  نگری و تصاویر ماهواره طی امروز و 
فردا چهارشــنبه پدیده غالب جوی استان وزش باد بوده که 
امروز بعدازظهر در مناطق کوهستانی رگبار پراکنده باران و 
رعدوبرق دور از انتظار نیســت. دمای هوا نیز به خصوص در 

گرم ترین ساعات روز نسبت به دیروز گرم تر خواهد شد.
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هیچ فضای سبزی نداریمس
ما اهالی حر 1۹ شهرک شهید رجایی از شهرداری منطقه خواهشمندیم فضای میدان فوتبال 
که هیچ استفاده ای ندارد را به فضای سبز تبدیل کند. ما هیچ فضای سبزی نداریم تا بچه های 

این محل که در کوچه ها هستند، بهره مند شوند. ۹۵6۵...۹03

خط ۴۷ عباس آباد را راه اندازی کنیدس
لطفاً خط ۴۷ عباس آباد) طبرسی شــمالی( میدان شهید گمنام )چهارراه مقدم طبرسی( را 
راه اندازی کنید، چون از ایستگاه شهید محبی تا بولوار دوم راهش دور است و زن و بچه مردم 

عذاب می کشند. ۴3۴0...۹۱۵

معلم نداریم!س
دخترم را بردم مدرسه راه ندادند و گفتند ماسک ندارد، برگشتیم ماسک گرفتم و رفتیم مدرسه 

گفتند معلم نداریم؟ ۵۹۹3...۹۱۵

پاسخ اتوبوسرانی به پیام یک شهروندس
در پاسخ به پیام شهروند محترم مندرج در شماره ۹2۳1 مورخ ۹۹/۰2/۰8 با موضوع: »چرا 
هر روز تعداد اتوبوس ها کم می شــود؛ این روزها تعدادی از خطوط اتوبوســرانی مشغول به 
کار هستند که دقیقاً شــلوغ ترین خط  ها هستند. وقتی خود سازمان می داند این خطوط 
اصلی  هستند چرا هر روز از تعداد اتوبوس هایشان کم می کند؟ مثاًل اکثر اتوبوس های خط 
اصلی 8۳۰ )بی آر تی ۳( به خط 12 منتقل شــدند! به طوری که در روزهای )عادی( در 
خط ۳ بی آر تی جایی برای ایســتادن پیدا نمی کنید. اما خط 12 به صورت یکســر خالی 
می رود! مسیر خط 12 به هر دو خط مترو دسترسی دارد و دقیقاً رقیب مترو و خط ۳ بی 
آر تی شــده!« به استحضار شهروند محترم می رساند خط 12 در لیست خطوط فعال که از 
طرق مختلف اطالع رسانی شده است، نیست. ضمن اینکه ناوگان خط ۳ سامانه اتوبوس های 
تندرو )BRT( نه تنها کاهش نیافته  بلکه آمار فعال روزانه آن از 8۰ دستگاه به 1۶۰ دستگاه 

نیز افزایش یافته است. 
عباس اتحادی- مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

تربت جــام - خبرنگار قدس: تخریب باغ هــا و ویالهای 
حاشیه شــهر تربت جام در روزهای اخیر موجب اعتراضاتی در 
بین صاحبان این اراضی شد  و پرسش هایی از سوی صاحبان 
این اراضی مطرح شــد و صرف نظر از درستی یا نادرستی در 
این اقدام  که در تخریب ساخت وسازهای اراضی کشاورزی و 
باغی شهرستان تربت جام همچون قادرآباد انجام شد،  برخی 
از مالکان معتقدند مجریان و قانون گذاران به مجوزی که خود 
صادر کردند اهمیتی ندادند و مردم باید تاوان این ناهماهنگی ها 
را بدهنــد. این  موضوع را از طریق دادســتان و رئیس  جهاد 

کشاورزی شهرستان تربت جام جویا شدیم. 
دادستان شهرستان تربت جام گفت: متأسفانه در سال های اخیر 
در اطراف روستاها و حاشیه جاده ها، اراضی کشاورزی توسط 
افرادی به صورت غیر قانونی یا قانونی تغییر کاربری یافته و پس 

از قطعه بندی به مردم فروخته شده است.
 علیزاده افزود: اکنون جهاد کشاورزی شهرستان طبق وظایف 
ذاتی خود، دیوارکشــی، بناها و تأسیسات  غیر قانونی را طبق 
لیستی که با تأیید سازمان جهاد کشــاورزی استان است، با 
حضور نماینده اســتانی و نمایندگان دســتگاه های ذی ربط 

شهرستانی اقدام به اعمال قانون کرده اند.
رئیس جهاد کشاورزی تربت جام هم در این رابطه گفت: یکی 
از وظایف ذاتی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، صیانت و 

حفاظت از زمین های کشــاورزی که نقش مؤثری در راستای 
حمایت از تولید در کشور ایفا می کنند، است.

اصغر خوشخو افزود: در این راستا قانون گذار با تصویب قانون 
حفظ کاربری اراضی کشــاورزی و باغ هــا در اجرای تبصره 2 
از مــاده 1۰ آن قانــون جهاد کشــاورزی را موظف کرده در 
محل هایی که افرادی اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و احداث هر 
گونه بنا برخالف مقررات قانونی اقدام نمایند، رأســاً با حضور 
نیروی انتظامی و نماینده دادســرا نســبت به قلع و قمع بنا و 

مستحدثات اقدام و زمین را به حالت اولیه اعاده نماید.
رئیس جهاد کشــاورزی تأکید کرد: یک عده افراد سودجو با 
خرید زمین های کشاورزی چندین هکتاری و خرد کردن این 
زمین هــا و واگذاری به افراد متعدد و طرح ادعای دروغین که 
اجازه ساخت زمین کشاورزی را داشته اند، مبالغ هنگفتی را به 
جیــب زده و برخی از مردم که اطالع کاملی از قوانین مربوط 
نداشته یا در زمان خرید استعالمات الزم را از جهاد کشاورزی 
یا ادارات ذی ربط اخذ ننموده اند را با مشکل مواجه کرده است.

وی در خصوص وضعیت زمین هایی که تخریب شــده، گفت: 
یا کالً مجوز نداشــتند که باید تخریب می شد یا اینکه مجوز 
داشته اند و طبق بندهای مندرج موافقت نامه ای که برای این 
اراضی صادر شده است، فنس کشی باید بدون مصالح باشد و 
دیوارکشــی با مصالح به کلی ممنوع بوده است. ضمن اینکه 
کلیه افرادی کــه موافقت نامه دریافت کردند در محضر تعهد 
داده اند کلیه قوانین را رعایت کنند و اگر خارج از موافقت نامه 
اقدام به ساخت و ساز، افزایش مساحت و بنا و تغییر در کاربری 
داشته باشند، جهاد کشاورزی مجاز به اعمال قانون است و خود 

شخص مسئول خسارات مالی آن است.
خوشخو ادامه داد: در این تخریب ها هیچ راه دسترسی اصلی 
زمین ها از بین نرفته و فقــط راه های فرعی غیرقانونی که به 

شکل میالن  بندی شده بود، تخریب شده است.

قدس پیگیری می کند

ماجرای قلع و قمع برخی باغ ویالهای حاشیه تربت جام چه بود؟

گزارشگزارش

ایسنا: مدیرکل بهزیستی خراســان رضوی گفــت: اگر کودکان 
حتی یک روز در اسفند به مهد کودک رفته باشند، باید شهریه را 
پرداخت کنند. برای فروردین و اردیبهشت اگر به مهد کودک اعالم 
کرده باشند که نمی خواهند فرزند خود را به مهد کودک بیاورند، 
می توانند شــهریه را پس بگیرند، اما اگر اعالم نکرده باشند، مهد 

کودک می تواند شهریه را پس ندهد.
حمیدرضا پوریوسف اظهار کرد: بازگشایی مهدهای کودک منوط 

به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کروناست. 
وی افزود: از دو هفته گذشــته مصوب شــده بود که بخش اداری 
مهدهای کودک برای نام نویسی و پاسخگویی به خانواده ها باز هستند، 

اما پذیرش بچه ها در مهدهای کودک هنوز اجرایی نشده است.
پوریوســف با بیان اینکه مهدهای کودک تقریباً سه ماه است که 

تعطیل هستند، گفت: اگر مهدهای کودک  پذیرش نداشته باشند، 
وضعیت مالی آن ها با مشــکل مواجه می شــود. حقوق پرسنل 
و اجاره ها نیز مشــکالتی دارد. بحث دیگــر مطالبه خانواده ها به 

خصوص بانوان شاغل  است.
وی گفت: حدود  یک هزار و ۳۰۰مهد کودک در استان داریم که 
۹۰ درصد آن ها مستأجر هستند و اجاره هایی 1۰تا ۳۰ میلیونی 
دارند. ۷ هزار پرسنل مهد کودک در سامانه بهزیستی نام نویسی 
کردند که حقوق و مزایای آن ها پرداخت نشده است. حدود 1۰۰ 
مهد کودک درخواست تعطیلی دادند و ما بررسی می کنیم تا اگر 

بتوانیم با تمهیداتی جلو تعطیلی آن ها را بگیریم.
پوریوسف ادامه داد: ما از والدین خواستیم به جای اینکه شهریه 
خود را پس بگیرند، خدمات را پس از دوره کرونا از مرکز دریافت 
کنند. قرار بوده دو ماه فروردین و اردیبهشــت از مهدهای کودک 
خدمت بگیرند که نگرفتند، بهتر است پولشان را پس نگیرند، بلکه 

به جای آن خدمت را پس از دوره کرونا دریافت کنند.

مدیرکل بهزیستی استان مطرح کرد

درخواست تعطیلی ۱00 مهد کودک در خراسان رضوی

خبرخبر



خبرخبر خبرخبر

هزینه برق مصرفی زلزله زدگان •
کرمانشاه رایگان شد

کرمانشاه: مدیرعامــل 
اســتان  برق  شــرکت 
کرمانشــاه گفــت: برق 
مصرفی مناطق زلزله زده 
 96-97 ســال های  در 
از طرف هیئــت دولت 

رایگان اعالم شده است.
امیدعلــی مرآتی اظهار کرد: از ســال 96 تا کنون هیچ گونه 
دریافتی از مشترکان برق مناطق زلزله زده استان نداشته ایم، 
بیشــتر چادرها و کانکس ها از برق به صورت رایگان استفاده 

کرده و هنوز هزینه ای پرداخت نکرده اند.
وی ادامه داد: با تالش و کوشــش مســئوالن ارشد استانی با 
توجه به رنج و سختی که مردم این مناطق متحمل شده اند، 
 ســرانجام هزینه برق مصرفی مناطق زلزله زده در سال های

97-96 از طرف هیئت دولت رایگان اعالم شده است.

تکذیب خبر آلودگی آب آشامیدنی •
اهواز به عامل بیماری وبا

خوزســتان: معــاون 
علوم  دانشگاه  بهداشت 
پزشــکی جندی شاپور 
اهواز با اشــاره به انتشار 
پیام هایــی در فضــای 
مجــازی در خصــوص 
آلودگــی آب اهــواز به 

عامل بیماری وبا )التور( گفت: هیچ گزارشی مبنی بر بروز وبا 
نداریم. دکتر سیدمحمد علوی اظهار کرد: آزمایشگاه های آب 
و فاضالب مراکز بهداشت به طور مستمر و با حساسیت باال بر 

سالمت آب شهر و روستا نظارت می کنند.
فرمانــداری اهواز نیز در اطالعیــه ای آلودگی آب اهواز به وبا 
را تکذیب کرد و خواستار برخورد با عوامل انتشاردهنده این 

مطلب شد.

 پیش بینی ایجاد 2 هزار شغل جدید •
در منطقه اقتصادی پیام

البرز: عضو هیئت مدیره 
و  بین المللی  فــرودگاه 
منطقه ویــژه اقتصادی 
پیام گفت: با پیاده سازی 
اهداف فازهــای ۴ و 6 
اقتصادی در منطقه پیام 
در مرحله نخست، امسال 

ایجاد بیش از 2هزار شغل با استقرار شرکت های جدید فراهم 
می شود.

ارسالن ذاکری افشــار در مراسم رونمایی از تونل ضدعفونی 
کننده فجر یک که در یک شــرکت تولیدکننده پروفیل در 
و پنجره یو.پی.وی.سی در محل فرودگاه بین المللی و منطقه 
ویژه اقتصادی پیام به بهره برداری رسید در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: امروز اتفاقی دانش بنیان آغاز شده و امید است بعد 
از دریافت استانداردها و مجوزهای الزم بتوانیم این دستگاه را 

به تولید انبوه برسانیم.

 برنامه های روز قدس •
در کهگیلویه و بویراحمد لغو شد

شورای  رئیس  یاسوج: 
تبلیغــات  هماهنگــی 
اســالمی کهگیلویــه و 
تمامی  گفت:  بویراحمد 
برنامه  هــای روز جهانی 
قــدس امســال در این 

استان لغو شد.
حجت االسالم سیدجواد خاضع اظهار کرد: رهبر معظم انقالب 
از ساعت ۱2 ظهر این روز به صورت زنده و از طریق رسانه ملی 
با ملت ایران سخن می گویند. وی افزود: دلیل لغو برنامه های 
روز جهانی قدس امســال در کهگیلویه و بویراحمد استفاده 
حداکثری مردم این استان از فرمایشات معظم له خواهد بود.

وی عنــوان کرد: بهترین و مهم ترین برنامه روز جهانی قدس 
امسال سخنرانی رهبر معظم انقالب است.

گاندوها خشمگین می شوند•
زاهدان: مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان 
گفت: شروع فصل گرما و آغاز دوره زاد و ولد گاندوها )تمساح 
پوزه کوتاه ایرانی( در کنار سایر عوامل موجب تغییر رفتار این 
گونه جانوری و بروز رفتارهای پرخاشگرانه و تهاجمی می شود.

وحید پورمردان افزود: تغییر رفتار گاندوها به دلیل جابه جایی 
در برکه ها، تبخیر آب برکه های زیستگاه و فصل تخم گذاری و 
زادآوری، برای اهالی روستاهای میزبان این تمساح ها که از آب 

برکه ها استفاده می کنند دارای مخاطراتی خواهد بود.
وی از مردم بومی منطقه درخواست کرد مراقبت های الزم را 

هنگام استفاده از آب برکه ها به عمل آورند. 

رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی •
یک سال حبس دارد

رئیــس  دزفــول: 
دزفــول  دادگســتری 
گفت: افرادی که مقررات 
بهداشــتی را در دزفول 
یک  به  نکننــد  رعایت 
ســال حبــس محکوم 

خواهند شد.
محمدیار ممبینی اظهار کرد: مصوبات ستادهای ملی، استانی و 
شهرستانی کرونا برای کنترل و مهار این ویروس است، بنابراین 
انتظار می رود همه مردم همکاری الزم در این خصوص داشته 

باشند و مقررات بهداشتی را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه به طور قطع با کسانی که از مقررات تبعیت 
نکنند برخورد می شــود، گفت: پرونده های زیــادی در این 
خصوص در دزفول باز و در مرحله تحقیق است و برخی افراد 
متخلف به زندان معرفی شده اند البته تالش بر این است افراد 

کمتری روانه زندان شوند.

بازگشایی کامل هتل ها و رستوران ها •
پس از ماه رمضان

تهران: معــاون نظارت 
بر اماکن عمومی پلیس 
پایتخت  عمومی  امنیت 
از آغاز فعالیت هتل ها و 
رستوران ها با رعایت تمام 
پروتکل های بهداشــتی 
پــس از مــاه مبــارک 

رمضان خبر داد.
ســرهنگ نــادر مــرادی اظهــار کــرد: بــا اجــرای 
دســتورالعمل های بهداشــتی مقابله با کرونا برای کسب 
و کارهای مختلف، رســتوران ها و هتل ها جزو مشــاغلی 
هستند که بیشــترین محدودیت ها بر آن ها اعمال شده 
است، اما پس از گذشت نزدیک به دو ماه زمان بازگشایی 
این اصناف مشــخص شــد. وی در ادامه بیان کرد: برابر 
اعالم ســتاد ملی مبارزه با کرونا هتل ها و رستوران ها با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی پس از ماه مبارک رمضان 

به صورت کامل بازگشایی می شوند.

۱۱ زندانی غیرعمد ابرکوه در انتظار •
کمک خیران هستند

ســتاد  مدیرعامل  یزد: 
یزد گفت:  اســتان  دیه 
هم  اکنــون ۱۱ زندانی 
مالی  غیرعمــد  جرایم 
شهرســتان ابرکوه برای 
آزادی و بازگشــت بــه 
 آغوش خانــواده  نیاز به 

2۳ میلیارد ریال کمک های مردمی و خیران دارند.
اســالم افشون افزود: خیران و مردم نیکوکار ابرکوه در کمک 
به همنوعان خود همواره پیشتاز و پیشگام بودند، انتظار داریم 
آن ها در جشــن گلریزان با وجود مشکالت ناشی از بیماری 
کرونا برای آزادی این گروه از زندانیان مشــارکت و همکاری 
کنند. وی ادامه داد: ســال گذشته ۱۳ نفر از زندانیان جرایم 
غیرعمد مالی ابرکوه که 7۸ میلیــارد ریال بدهکار بودند، با 

کمک خیران و رضایت شاکیان آزاد شدند.

ایجاد 2۸۹ فرصت شغلی جدید در •
بخش صنعت قم 

قــم: رئیس ســازمان 
صنعت،  معدن و تجارت 
قــم گفــت: تنهــا در 
جاری،  ســال  فروردین 
2۸9 فرصــت شــغلی 
سرمایه گذاری  با  جدید 
یک هزار و ۵۳9 میلیارد 

ریال در بخش صنعت استان ایجاد شد.
محمود ســیجانی بیان کرد: همچنین ۸ هزار و 9۰۱ فرصت 
شغلی جدید در این بخش با بهره برداری از ۳۵6 واحد صنعتی 
در دست ساخت با پیشرفت فیزیکی باالی 6۰ درصد در استان 
ایجاد خواهد شد که برای آن تاکنون ۱۳هزار و 29۰ میلیارد 
ریال سرمایه گذاری انجام  شده و ۱۴هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 

دیگر نیز مورد نیاز است.

600 نفر از کادر درمانی گیالن به بیماری •
کرونا مبتال شدند

گیالن: معاون فرهنگی و 
دانشجویی دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن گفت: در 
ایام کرونا متأسفانه بیش 
از 2۰ نفــر از کارکنان و 
کادر درمانی استان را از 
دســت داده ایم و حدود 
۵۰۰ تا 6۰۰ نفر از کادر درمانی درگیر این بیماری منحوس 

شدند.
دکتر فردین مهرابیان در دومین محفل انس با قرآن کریم 
که در راســتای یادبود شــهدای مدافع سالمت و تقدیر از 
کادر درمانی در مرکز آموزشــی و درمانی حشــمت رشت، 
برگزار شد، ضمن قدردانی از کادر درمان استان و همچنین 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سالمت، اظهار کرد: افکار 
پزشک، پرستار و کادر درمان خدمت به همنوع است و این 
افکار در زندگی آن ها ســاری و جاری اســت، بنابراین باید 

قدردان این عزیزان باشیم.

همدان یک پنجم نیاز سیب زمینی کشور را تأمین می کند

جای خالی صنایع تبدیلی در سال جهش تولید 
همدان: اگرچه سال 99 به عنوان سال جهش 
تولید نام  گرفته، اما واقعیت این است که برای 
افزایــش آمار و جهش تولید باید بســترهای 
متناسبی به منظور هدایت تولید پیش رو باشد 
تا این جهش تولید در نهایت برای کشور منجر 

به ثروت شود.
استان همدان ازجمله استان هایی است که در 
زمینه تولید ســیب زمینی در زمره قطب های 
تولید قرار داشــته و نیاز یک پنجم کشــور را 
در تولید ایــن محصول تأمیــن می کند، اما 
باوجود برخورداری از این ظرفیت، بسیاری از 
کارشناسان ادعا می کنند اگر فکری برای تولید 
مازاد و همچنین صنایع تبدیلی نشود این تولید 

به ضرر تولیدکننده تمام خواهد شد.

سود سیب زمینی در جیب دالالن س
اصغر همتی یکی از بهره برداران شهرستان بهار 
در این باره به خبرنگار ما می گوید: سیب زمینی 
همه ساله با افت وخیز قیمتی بسیاری روبه رو 
بــوده و به دلیل بازار واســطه گری همیشــه 

کشاورزان از سود واقعی محروم می شوند.
وی اذعان می کند: در حال حاضر سیب زمینی 
در همیــن بازار گران بیش از یک هزار و 6۰۰ 
تومان از کشــاورز خریداری نمی شــود اما تا 
هنگامی که به دســت مصرف کننده می رسد 
قیمتی معادل ۵ و حتــی 6 هزار تومان پیدا 

می کند.
وی می افزاید: متأسفانه متوقف شدن صادرات 
سیب زمینی به کشور عراق و همچنین وجود 
دالالن در بــازار و قیمت هــای ناعادالنــه و 
پیشــنهادی از طرف آن ها رغبتی برای تولید 

بیشتر نمی گذارد.
وی اظهار می کند: اگر دولت با برنامه ریزی الزم 
نسبت به صادرات و یا اجرای طرح های تنظیم 
بازار برای خرید تضمینــی و یا انبارداری این 
محصول به طور مستقیم وارد شود و تضمینی 
برای کشاورز وجود داشته باشد که محصولش 
اسیر دســت دالالن نخواهد شد به طور حتم 

ظرفیت جهش در تولید وجود دارد.
 
صنایع تبدیلی، نیاز استان همدان س

در همین راســتا رئیس انجمن سیب زمینی 
همــدان بابیان اینکــه این اســتان از لحاظ 

باراندازی ســیب زمینی رتبه یک کشور را به 
خود اختصاص داده اســت، اظهــار می کند: 
بنابراین ضرورت توســعه صنایع تبدیلی این 

بخش در استان احساس می شود. 
خســرو طالبی با اشــاره به اینکــه بیش از 
یک پنجم نیاز کشور به محصول سیب زمینی، 
توسط کشاورزان همدان تأمین می شود، ادامه 
می دهد: متأسفانه صنایع تبدیلی جوابگوی نیاز 

سیب زمینی کاران نیست.
وی می گوید: ســاالنه حدود ۵ میلیون و 2۰۰ 
هزار تن سیب زمینی در کشور تولید می شود 
که ســهم ســیب زمینی کاران همدانی از این 
میزان، یک میلیون تا یک میلیون و 2۰۰ هزار 

تن در سال است.
وی با تأکید بر این موضوع که در حال حاضر 
صنایع تبدیلی اســتان در زمینه سیب زمینی 
ناچیز است و جوابگوی نیاز کشاورزان نیست، 
یادآور می شــود: با ایجاد واحدهــای فراوری 
محصوالت کشــاورزی مطابق استانداردهای 
ملی و بین المللی و استفاده از تکنولوژی های 
نوین می توان مسیر جهش تولید در این بخش 
را هموار کرد و مسئوالن و دست اندرکاران باید 

توجه ویژه ای به این مقوله داشته باشند.

بسترهای مورد نیاز در س
همدان 

مدیر زراعت سازمان جهاد 
بابیان  همدان  کشــاورزی 
اینکه این استان با 2۱ هزار 
و 22۰ هکتار ســطح زیر 
کشت سیب زمینی و تولید 
ســاالنه ۸9۵ هزار و ۸۵۰ 
تن رتبه نخست کشور را به 
است،  داده  اختصاص  خود 
افزود: متوســط برداشــت 
سیب زمینی از مزارع استان 
همدان ۳۴ تا ۴۰ تن در هر 

هکتار است.
امیر الهوتیان افزود: در این راســتا شهرستان 
بهار با ۵ هزار و 9۴۰ هکتار اراضی زیر کشــت 
سیب زمینی و تولید 2۵۰ هزار تن رتبه نخست 
تولید ســیب زمینی استان در ســال 9۸ را به 
خود اختصاص داده است. مدیر زراعت سازمان 
جهاد کشــاورزی همدان ادامه داد: با توجه به 
حجم باالی تولید سیب زمینی در استان و نیاز 
به اســتفاده بهینه از این محصول راهبردی، در 
کنار بحث تولید، تقویت و گسترش سه بخش 

دیگر شامل سردخانه ها، صنایع 
تبدیلی و صــادرات نیز مورد 
توجه سازمان جهاد کشاورزی 

همدان است.

ساخت واحد های س
فراوری

وی بابیــان اینکــه در حال 
حاضر ۵۵ واحد سردخانه ای با 
ظرفیت ۱۴۱ هزار و ۳۵۰ تن 
با مجوز بهره برداری از سازمان 
جهاد کشــاورزی در اســتان 

فعال هستند، 
افــزود: با این تعداد زمینه اشــتغال ۵۵2 نفر 
فراهم  شده است. الهوتیان ادامه داد: ۵۳ واحد 
سردخانه ای با ظرفیت ۱7۱ هزار و 9۰۰ تن با 
اشتغال ۵۴9 نفر و سه واحد فراوری سیب زمینی 
نیز با ظرفیت ۱۱7 هزار تن و زمینه اشــتغال 
۳۰۱ نفر در استان در حال ساخت است. مدیر 
زراعت سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: 
صادرات ســیب زمینی به خارج از کشور برای 
حمایت از کشاورزان استان همواره در دستور 

کار این سازمان قرار دارد.

در حال حاضر 
سهم صنایع تبدیلی 

استان همدان در 
زمینه سیب زمینی 

ناچیز است و 
جوابگوی نیاز 

کشاورزان نیست

بــرشبــرش

4m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r
  شماره پیامک: 300072305

بوشهر: بیمارســتان ۵6 تختخوابی امام هادی)ع( شهرستان 
دیر در 26 اردیبهشــت ۱۳96 توسط وزیر بهداشت و درمان 
وقت به بهره برداری رسید، اما از زمان افتتاح تاکنون به دلیل 
کمبودهایی که در بخش های مختلف به ویژه در تأمین نیروی 
متخصص دارد با فرازوفرودهای بسیاری در عرصه خدمت رسانی 

روبه رو بوده است.
متأســفانه در حال حاضر به علت نبود پزشــک متخصص و 
راه اندازی نشدن بخش سونوگرافی بیمارستان دیر، بیماران و 
زنان باردار برای انجام کارهای خود در این زمینه به شهرهای 

همجوار سفر می کنند.
شهرستان دیر با بیش از 6۵ هزار نفر در فاصله 2۰۰ کیلومتری 
جنوب بوشهر واقع اســت و با وجود افتتاح چندساله هنوز از 
نظر امکانات و تجهیزات نتوانســته آن گونه که شایسته است 
خدمات مناســبی را در حوزه بهداشت و درمان به بیماران و 

مراجعه کنندگان ارائه کند.
بیمارســتان امام هادی)ع( پس از تأسیس تنها در قالب یک 
درمانگاه به مردم شهرستان دیر خدمات ارائه می کرد و با تجهیز 
شدن بخش بستری از قالب یک درمانگاه به بیمارستان تغییر 

چهره داد.
این بیمارستان باگذشت چندین سال همچنان با کمبودهایی 
نظیر اتاق عمل و بخش های CCU و ICU مواجه اســت که 

برای بیماران مشکالتی را به همراه داشته است.

کمبودهای ناتمام س
یک شهروند دیری با اشاره به مشکالت درمانی در شهرستان، 
گفت: وضعیت بهداشــت و درمان شهرســتان دیر نسبت به 
گذشته بهتر شده است اما این پیشرفت ها رضایت بخش نیست.

وی با تأکید بر اینکه فاصله این شهرستان تا مرکز استان زیاد 
است، اظهار کرد: برای درمان بیماری هایی که نیاز به متخصص 
دارنــد مجبوریم چند روز وقت خود را صرف مراجعه به مرکز 
اســتان و دریافت خدمات درمانی کنیم که با توجه به فاصله 
شهرستان تا مرکز استان عالوه بر تحمیل هزینه ها باید خطرات 

جاده ای را هم به جان بخریم.

خارج از مدار خدمات مطلوبس
روند ارائه خدمات در این بیمارستان به گونه ای است که تاکنون 
کمبودهای این بیمارستان از طریق تریبون نماز جمعه نیز بارها 

به گوش مسئوالن رسیده است.
در همین راستا امام جمعه دیر با گالیه از کمبود امکانات در این 
بیمارستان، اظهار کرد: با توجه به تجربه های تلخ افتتاح برخی 
پروژه ها در گذشته، انتظار ما این بود که روند بهره برداری از این 

بیمارستان به صورت طبیعی طی شود.

تعطیلی بخش سونوگرافی س
رئیس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان دیر در این زمینه 

می گوید: به دلیل نبود پزشــک متخصص بخش سونوگرافی 
بیمارستان امام هادی)ع( این شهرستان تعطیل و دستگاه ها 
بدون استفاده مانده است. احمد آخوندی می افزاید: تعداد دو 
دستگاه سونوگرافی مجهز و به روز در این بیمارستان وجود دارد 
که پیگیر جذب پزشک متخصص برای راه اندازی آن ها هستیم.

وی اذعان می کند: به دلیل اینکه پزشک متخصص قراردادی 
کم اســت و اگر هم باشــد باقیمت باالیی قرارداد می بندند، 
امیدواریم پزشکی با شرایط خوب برای بیمارستان جذب کنیم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر درباره اقدام های 
انجام  شده پس از افتتاح بیمارستان، بیان می کند: با تالش و 
پیگیری مسئوالن بهداشت و درمان استان و فرماندار شهرستان 
دیر مشکالت بیمارستان برطرف شده و راه اندازی دستگاه های 
دیزل ژنراتور، اکســیژن سانترال، رخت شــویی، تصفیه خانه 
فاضالب و مــواردی دیگر از جمله کارهایی اســت که برای 

بیمارستان انجام  شده است.

به دلیل وجود برخی کمبود ها 

نبضخدماتدربیمارستان»دیر«کندمیزند
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ا ن ق ی ا د   ح ق ا ل ز ح م ه
 2 ل و ل و   ق ا د ر   ج ن و ب  
 3 ب ر   م ن   س ت ب ر   د م ا م
 4 ا ی م ا   ل م   ا ج ا   ه ر ز
 5 ل   م ل ا س   ش ن ی د ن   ک ا
 6 و ر   ش ب ا ن ه   م ر ق د   ح
 7   و ن ک   ن ا د م   ا ل ه ا م
 8 ا ز ا   ض ی ق   د ر ک   ا ف ت
 9 ت ن و ی ر   ل ی ل ی   س ن ا  
 10 و   ک و ب ا   ک ل ا ر ک   ت ت
 11 ب ت   ز ا ه د ی   ل س ا ن   ی
 12 ا ی ت   ن ا ی   پ ی   ن م ا م
 13 ن ر ا د   ن ا ز ل   ح د   ب س
 14   گ ی ر ه   ن ب و ت   ا ج ر ا
 15 ز ی ب ا ک ن ا ر   ش ه ر ی و ر
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۱. می گویند: باد آن را می برد-  بدست آوردن 
2. پیشه و صنعت- سازی زهی متشکل از 
چهار یا پنج سیم و کاسه ای گرد پوشیده شده 
ابزار   - حیوانات  پوست  یا  و  پالستیک  از 
آفت  خطرناک  حشره  مزدور-  درودگری ۳. 
لحظه به لحظه-   .۴ ترکی  گوشت  چوب- 
مکه  در  مقدس  مکانی  امریکایی-   فوتبال 
۵. عالمت مفعولی- حیوان بیمار- لوله باریک 
رانکی  خواب-  مزاحم-  راندن   .6 ساعی   - 
تنگی   - من+شما  وطنی-  پسرانه  نام   .7 
قشون-  فرماندهی  مرکز  حیات-  مایه   .۸
روستای مدفن ابوسعید ابی الخیر- نپذیرفتن 
قزوین  توابع  از  زنبور-  صدای  پرچم-   .9 
۱۰. دهنه اسب- پسوند نعت فاعلی- گرداگرد 
لب ودهان ۱۱. نومید- دایره ای شکل- شکم 
مشهدی-  ویژه  غذای   .۱2 یازده  خودرو- 
سینمایی  نمایش  واحد  اروپایی-  قومی 
صحیح  سیاسی-  رجل  گفتن-  از  امر   .۱۳ 

 ۱۴. یاری و امداد- جنگ و نبرد- شفابخش بیمار 
۱۵. خجسته- مالح

۱. پهلوان- تصفیه خانه نفت 2. یخ بستن- پنیر 
می شود  تهیه   گاو  این گونه  شیر  از   موزارال 
۳. بحر- سطح پایینی هرچیز- همسر نیکوکار 
فرعون- ویتامین انعقاد خون ۴. گونه و نوع- 
پخت  روش های  از  بنیان-  کوزه گری-  خاک 
برنج ۵. صفحه اینترنتی- نمایشگر رایانه ای- 
خوراکی از سیب زمینی یا سبزی با تخم مرغ 
6. دست آموز- از انواع استخر- دختر انگلیسی 
7. پایتخت ایالت کلرادو امریکا- سنگ زیرین 
آسیاب- خاضع و خاشع ۸. فراق- شاخ شمشاد 
مجلس عروسی 9. شهری در نزدیکی منچستر 
روسی-  جنگی  هواپیمای  نوعی  انگلستان- 
کشتار سیاسی ۱۰. شتر عرب- پادشاه کابل 
و جد مادری رستم- شاخه ای از زبان فارسی 

لوزالمعده- شاهکار سیده زهرا حسینی  ۱۱. معدنی- غده 
۱2. سبزی خردکردنی- نت چهارم- خدای درویش- حیله 
و فریب ۱۳. عدد خیطی- روی گرداننده- نفس نفس خسته- 
زبان رسمی پاکستان ۱۴. شهر بندری در خاوردور روسیه- 
ممیزی مطبوعاتی ۱۵. قبله اول اشغال شده مسلمانان توسط 

صهیونیست ها- ماهر

  افقی

  عمودی
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