
 پرداخت تسهیالت ازدواج با یک ضامن معتبر 
در بانک های خراسان رضوی 

 دستگیری افراد مسلح 
در حاشیه شهر 

با هوشیاری نیروهای بسیجی صورت گرفتدبیر شورای هماهنگی بانک های استان در گفت وگو با قدس خبر داد

دبیر شــورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی 
گفت: براســاس تبصره ۱۶ قانون بودجه ســال ۹۹، 
بانک ها باید تسهیالت ازدواج را با یک ضامن معتبر 
به متقاضیان پرداخت کنند و هرگونه سرپیچی از آن 

تخلف محسوب خواهد شد. 
حسن مونسان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
پرداخت تسهیالت ازدواج با مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال 

برای هرکدام ...

ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در تمام جوامع بشری وجود داشته 
و دارند و نمی توان زمان یا مکان خاصی را یافت که در آن خبری از بروز 
برخی ناهنجاری ها نباشد و به تناسب شرایط حاکم بر هر منطقه ای نوع 

تخلفات یا ناهنجاری ها و جرایم متفاوت است...

خانمی ۴۲ ساله که به دلیل سکته فوت کرده بود، بعد از ۱۸ ساعت 
در سردخانه، زنده و به بیمارستان شهید مدنی خرم آباد منتقل شد. 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: یک خانم 

۴۲ ساله بعد از اینکه فوت ...

پس از وقوع یک مورد اقدام مســلحانه در حاشیه 
شهر مشهد که منجر به کشته شدن چند نفر شد، 
اجــرای طرح برخورد با عامالن نگهداری ســالح 
توســط نیروهای معاونت عملیات ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه در دســتور کار قرار گرفت که در پی 
یک عملیات، چهار فرد که اقدام به مخفی کردن 
یک قبضه سالح گرم کرده بودند، دستگیر و اسلحه 

مذکور نیز کشف و ضبط شد... .......صفحه 3.......صفحه ۲

نقش قلم »بر آستان قدس«
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در پایانه دوغارون تایباد

 سرقت 
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 خسارت سیل 
 در خراسان رضوی 

60 درصد کاهش یافت

 پیشگیری 
با آبخیزداری

مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراســان رضوی 
گفت: رودخانه زشک که هنوز عملیات اجرایی پروژه های 
آبخیزداری در آن آغاز نشده است، سال گذشته سیالب 
بزرگی را به همــراه آورد و نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان 

خسارت وارد کرد.
مهندس علیرضا صحرایــی در گفت وگو با قدس آنالین 
عنوان کرد: سال گذشــته حدود ۱3۰ پروژه آبخیزداری 
در اســتان اجرا شده است. به طور متوسط عملیات های 
آبخیــزداری در هر هکتار، از رواناب شــدن حدود ۵3۰ 
میلیون متر مکعب آب جلوگیری کرده و آن ها را کنترل 

و در سفره های آب زیرزمینی ذخیره می کند.
وی اظهــار کــرد: اجــرای پروژه هــای آبخیــزداری و 

آبخوان داری موجب ...

همزمان با روز جهانی قدس برترین هنرمندان تجسمی در حرم رضوی خلق اثر خواهند کرد
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پس از۱۸ ساعت اتفاق افتاد 

 زنده شدن زنی
۴۲ ساله در سردخانه!

 گزارش قدس به مناسبت 
روز اهدای عضو 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن مهر 

مشهد تاریخ انتشار: 1399/02/31

)نوب��ت دوم(  ع��ادی  جلس��ه مجم��ع عموم��ی 
اتحادی��ه فوق الذکر رأس س��اعت 10 صبح روز 
دوش��نبه م��ورخ 1399/03/12 در مح��ل دفتر 
اتحادی��ه تعاونی ه��ای مس��کن مهر مش��هد به 
نشانی جالل آل احمد 35 با دستورجلسه ذیل 

تشکیل می شود:
از کلیه اعضای محترم اتحادیه دعوت می شود 
ب��ا در دس��ت داش��تن کارت شناس��ائی معتبر 
جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل 

در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1- تمدید مدت تصفیه
2- تمدی��د م��دت مأموریت هیئ��ت تصفیه و 
در ص��ورت ع��دم مدت تمدی��د انتخاب هیئت 

تصفیه جدید برای مدت 2 سال
3- انتخاب ناظر تصفیه

 مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشهد
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اگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف 

قرارگاه منطقه ای شمال شرق نزاجا 
ب��ه اطالع اعض��اء محترم می رس��اند جلس��ه مجمع 
عمومی س��الیانه نوب��ت اول در روز ش��نبه مورخ 
1399/03/24 س��اعت 9 صب��ح در مح��ل مجتم��ع 
فرهنگی الغدیر واقع در انتهای بهش��تی 4 برگزار 
می گ��ردد.از کلیه اعضاء محت��رم دعوت می گردد 
جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به دستورجلسه حضور 
به هم رس��انند در ضم��ن تع��داد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر س��ه رای و هر ش��خص غیر عضو تنها 

یک رای خواهد داشت.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس 
2- تصویب صورت های مالی سال 1398

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399
4- انتخاب روزنامه رسمی 

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 
یک سال

ضمن��ا داوطلبان عضویت در س��مت ب��ازرس جهت 
ثبت نام ت��ا تاریخ 1399/03/20 به دفتر ش��رکت 

تعاونی مراجعه فرمایند)از ساعت 9 الی 13( 
ع هیئت مدیره  9
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی فراورده های شیر 
پاستوریزه مرتع مشهد تاریخ انتشار: 1399/2/31

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت دوم ش��رکت تعاونی فراورده های ش��یر پاس��توریزه مرتع مشهد در ساعت 9 
صبح روز دوش��نبه مورخ 1399/4/2 در محل کارخانه واقع در ش��اهنامه 76 ج��اده محمدآباد قدس انتهای کوچه اقاقیا 
ش��رکت ش��یر مرتع برگزار میگردد بدینوسیله از کلیه اعضای محترم ش��رکت دعوت می شود در جلسه یاد شده حضور 

بهمرسانند.
ضمنًا در صورتیکه امکان حضور عضوی بنا به عللی در جلسه مجمع فوق الذکر ممکن نباشد می توانند بموجب وکالتنامه 
کتبی حق رأی خویش را به عضو دیگری واگذار نمایند در اینصورت هر عضو از طرف سه نفر و غیر عضو از طرف یک نفر 

وکالت نامه جهت اعمال رأی ارائه نماید.
الزم به یادآوری است از تاریخ انتشار به مدت یک هفته از کلیه اعضائی که تمایل به کاندیداتوری سمت هیئت مدیره 
و بازرس��ی ش��رکت تعاونی را دارند درخواست میگردد با مراجعه به دفتر شرکت واقع در بلوار شاهنامه- شاهنامه 76 
جاده محمدآباد قدس انتهای کوچه اقاقیا- کارخانه ش��یر مرتع ضمن تکمیل پرسش��نامه مربوطه آمادگی خود را اعالم 

نمایند. بدیهی است به درخواست هایی که بعد از مدت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در مورد عملکرد شرکت تعاونی در سال 1398
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره صورت های مالی حسابرسی شده )ترازنامه و یادداشت ها و گزارش های مالی سال 1398(

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 1399
4- انتخاب 5 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل هیئت مدیره

5- انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای سال 1399
6- طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه شرکت

7- طرح و تصویب گزارش کارشناسی رسمی دادگستری در مورد اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول شرکت تعاونی
8- تصمیم گیری در مورد پرونده شرکت در محاکم قضائی و تأمین مطالبات مدیران قبلی

 هیئت مدیره شرکت تعاونی فراورده های شیر پاستوریزه مرتع مشهد
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خسارت سیل در خراسان رضوی 60 درصد کاهش یافت

پیشگیری  با آبخیزداری
قدس آنالین - وحیــد اکرمی: مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری خراســان رضوی 
گفت: رودخانه زشک که هنوز عملیات اجرایی 
پروژه های آبخیزداری در آن آغاز نشده است، 
سال گذشته سیالب بزرگی را به همراه آورد و 
نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرد.

مهندس علیرضا صحرایی در گفت وگو با قدس 
آنالین عنوان کرد: ســال گذشته حدود ۱۳۰ 
پروژه آبخیزداری در استان اجرا شده است. به 
طور متوســط عملیات های آبخیزداری در هر 
هکتار، از رواناب شدن حدود ۵۳۰ میلیون متر 
مکعب آب جلوگیری کــرده و آن ها را کنترل 

و در سفره های آب زیرزمینی ذخیره می کند.
وی اظهار کرد: اجــرای پروژه های آبخیزداری 
و آبخــوان داری موجب کاهــش ۵۰ درصدی 
فرســایش خاک در ســطح حوزه ها و کاهش 
بیش از ۶۰ درصدی خســارت های ســیل در 
خراسان رضوی شــده است. یکی از مهم ترین 
کاربردهــای این پروژه ها عــالوه بر جلوگیری 
از بروز ســیل، تقویت سفره های آبی منطقه و 
افزایش آبدهی قنوات و چاه های پایین دســت 

است.
وی ادامه داد: به صورت علمی ثابت شده است 
که با انجــام پروژه های آبخیــزداری می توان 
تــا ۷۰ درصد از بــروز ســیالب های مخرب 
جلوگیری کرد. ویژگی این پروژه ها این اســت 
که سریع و زودبازده هستند و عملیات ساخت 

آن ها حداکثر ســه ماه طول 
می کشد.

وی با ذکــر ایــن نکته که 
مطالعه و اجــرای پروژه های 
طبیعی  منابــع  آبخیزداری 
اســتان تاکنون در سطح ۲ 
میلیــون هکتار اجرا شــده 
اســت، ابراز کرد: با توجه به 
منابع مالی محدودی که در 
اختیار منابع طبیعی اســت، 

تمامی نقاط ســیل خیز اســتان را مشخص و 
ســعی کرده ایم در ابتدا پروژه ها در مکان هایی 
که اهمیــت بیشــتر و توانایی ســیل خیزی 

قوی تری دارند، اجرا شوند و 
می توان گفت در مکان هایی 
که پروژه ها انجام شده تا حد 
بین  از  زیادی مخاطره سیل 

رفته است.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان 
مشــهد  نزدیکی  در  مثــال 
دو دره بــه نام هــای جاغرق 
و زشــک وجود دارد که در 
گذشته سیالب خسارت هایی 
را به پایین دست این دو رودخانه وارد می کرد، 
اما به دلیل اهمیت بیشــتر رودخانه جاغرق از 
نظر سیالبی که طرقبه و مشهد را مورد تهدید 

قرار می داده و حوزه آن وسیع تر و سیل خیز تر 
بود، ابتدا عملیــات آبخیــزداری را روی این 

رودخانه انجام داده ایم. 
وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان اعتبار 
برای اتمام پروژه های آبخیزداری در استان الزم 
اســت، عنوان کرد: به طور متوســط به ازای هر 
هکتار عملیات آبخیــزداری مبلغی حدود یک 
میلیون تومان نیاز است. با توجه به اینکه در حال 
حاضر حدود ۷۰۰ هزار هکتار طرح مطالعه شده 
وجود دارد که به دلیل کمبود اعتبار اجرا نشده اند، 
برای اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری 

حدود ۷۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز است.
وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین اقدام های منابع 
طبیعی در سال های اخیر ساخت سد زیرزمینی 
در شهرستان کالت در مجاورت نوار مرزی است. 
مدت ها بود که روستاییان این منطقه با مشکل 
شــدید کم آبی مواجه شــده و حتی آب شرب 
با تانکر به محل منتقل می شــد. با بررسی های 
میدانی و مطالعاتی که انجام شد اقدام به ساخت 
ســد زیرزمینی کردیم و اکنون قنات روستا ۳۳ 

لیتر در ثانیه آبدهی دارد.
وی بیــان کــرد: این موضوع عــالوه بر اینکه 
موجب شــد مشکل آب شــرب و بهداشت و 
آب مورد نیاز دام ها برطرف شود، حدود ۱۵۰ 
هکتار از اراضی پایین دســت که در سال های 
گذشــته خشک شده بود اکنون مورد کشت و 

زرع کشاورزان قرار گرفته است.

 هنر هشتم!•
روابط عمومی را هنر هشتم خوانده اند. این یعنی، روابط عمومی 
عــالوه بر وجه تخصصی، به عنوان یک هنِر تام و تمام هم مورد 
توجه اهل نظر اســت. همان طور کــه از هفت هنر دیگر، توقع 
متناســب با ظرفیت و کارکرد آن تعریف می شود برای این هنر 
نیز نگاه ها فراتر از کارکرد مصطلح اداری، منتظر هنرنمایی افرادی 
است که به این کسوت در آمده اند. هنر هم زبان خداست و مگر 
نه اینکه حضرت او با هنرمندانه ترین زبان در همه اعصار، انسان را 
مورد خطاب قرار داده و این را نیز از او خواسته است که همواره 
بر مدار ُحسن و به شیوه َحسن رفتار کند حتی به گاه مجادله نیز 
به رویه »جادلهم بالتی حی احسن« میل داشته باشد و به راستی 
چه هنری باالتر از این که همواره به مدار نیکویی سخن بگوییم و 
رفتارمان نیز بدین صفت تراز شود؟ فعاالن این عرصه البته باید به 
دانش روز روابط عمومی مجهز و به راهکار های اجرایی آن مسلط 
باشــند و برای این نیز باید »مهارت فنی« داشته باشند و به این 
هم بســنده نکنند، بلکه این مهارت را در افزایشی به روز داشته 
باشند به این معنی که به ازای هر روزی که از عمر حرفه ای شان 
می گذرد، الاقل به اندازه یک روز در این حوزه بزرگ تر شوند. به 
ویژه که امروزه در عرصه ارتباطات با زایش وسایل نو و شیوه های 
نویــن مواجه ایم که موفقیت در کار را با دانش افزایی مدام همراه 
می کند پس فعاالن این عرصه باید در دانش فنی به خدمت گیری 
ظرفیت های نو توانمندی داشته باشند. در کنار مهارت فنی، دانش 
و مهارت های تخصصی را به عنوان نرم افزار فعالیت خود مورد توجه 
قرار دهند که امروزه درجا زدن یکروزه هم مسافتی بلند آدمی را از 
قطار توسعه عقب می اندازد. برای عقب نماندن باید مدام به تکاپو 
بود و بر پندار غلط گذشــته قلم کشید که می پنداشتند روابط 
عمومی را باید بخشی درجه چندم ببینند و افراد درجه چندم را 
هم در آن به کار گیرند. امروزه بر این نکته واقفند همگان که در 
استخدام افراد برای این قسمت باید به توانمندی های فردی نظیر 
پژوهش افکار عمومی، سخنوری، قدرت بیان، قلم توانا، توانمند 
در تجزیه و تحلیل مســائل و دارای سعه صدر که در پرتو آن ها 
بتواند تعامل مطلوب و مؤثری را در روابط ســازمانی برقرار کند، 
توجه کنند. تجربه هم ثابت کرده است که نهاد ها و سازمان هایی 
توانسته اند به موفقیت برسند که در ارتباط با جامعه و آحاد آن 
از روابــط عمومی موفقی برخوردار بوده اند و چه بســا نهاد ها و 
ســازمان ها و تشکیالت موفقی که چون از نعمت روابط عمومی 
موفق بی بهره بوده اند، نتوانســته اند در اندازه ای که باید در نگاه 
جامعه صاحب جایگاه شوند. به جرئت می توان گفت که مدیران 
اگر می خواهند موفقیتشان در جامعه ملموس باشد باید به »روابط 
عمومی حرفه ای و خالق« نگاهی ویژه داشته باشند. جز با این نگاه 
نمی توان در زمانه ای که هنر حرف اول را می زند با جامعه با زبانی 

جز این سخن گفت.

 دبیر شورای هماهنگی بانک های استان 
در گفت وگو با قدس خبر داد

پرداخت تسهیالت ازدواج با یک ضامن •
معتبر در بانک های خراسان رضوی 

قــدس آنالین – رضا 
طلبــی: دبیر شــورای 
بانک هــای  هماهنگــی 
گفت:  رضوی  خراســان 
براساس تبصره ۱۶ قانون 
بانک ها  بودجه سال ۹۹، 
باید تسهیالت ازدواج را با 

یک ضامن معتبر به متقاضیان پرداخت کنند و هرگونه سرپیچی 
از آن تخلف محسوب خواهد شد. 

حســن مونسان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: پرداخت 
تسهیالت ازدواج با مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای هرکدام از زوجین 
از سوی بانک های خراسان رضوی آغاز شده است. وی با اشاره به 
رشد ۸۷درصدی پرداخت تسهیالت وام ازدواج در سال گذشته از 
ســوی بانک های استان، تصریح کرد: گاهی اوقات به دلیل اینکه 
افراد ضامن های معتبر و رســمی ارائه نمی کنند بانک ها به ناچار 
تقاضای دو ضامن را از فرد وام گیرنده دارند تا اعتبارسنجی آن ها 
انجام و تمکن مالی برای بانک محرز شود تا در صورت بروز هرگونه 
مشکل برای وام گیرنده، وصول مطالبات از افراد ضامن مقدور باشد. 
دبیر شــورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی افزود: اما اگر 
فردی یک ضامن معتبر معرفی کند بانک ها موظف هستند این 
تســهیالت را پرداخت کنند و به صرف اینکه مبلغ تســهیالت 
افزایش پیدا کرده اســت درخواست ضامن های بیشتر را مطرح 
نکنند، اگرچه ممکن اســت این موضوع بــه ندرت و به صورت 
سلیقه ای از سوی برخی شعب بانکی در استان مطرح شده باشد 
که تخلف از قانون است و افراد می توانند از طریق بازرسی بانک 

مربوطه مسئله را پیگیری کنند.
مونســان ادامه داد: برخی بانک ها با چنیــن اقدام هایی موجب 
طوالنی شــدن صف انتظار برای دریافت تسهیالت وام ازدواج از 

سوی جوانان می شوند که الزم است مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در مورد خرید و فروش وام ازدواج نیز گفت: اگرچه به صورت 
رسمی خبری در مورد خرید و فروش وام ازدواج دریافت نکرده ام، 
اما مردم مســتحضر باشــند که خرید و فروش وام به هر شکل 
ممنوع اســت و وام ازدواج نیز از این موضوع مســتثنا نیست. از 
طرفی مسئولیت هر گونه اتفاق در این زمینه برعهده وام گیرنده 
است و بانک ها تنها فرد وام گیرنده و ضامن او را مورد تعقیب قرار 
خواهند داد. وی افزود: انجام این موضوع در بانک ها به هیچ وجه 
امکان پذیر نیست، اما احتمال اینکه فرد پس از واریز تسهیالت، 
قصد واگذاری و فروش آن را داشــته باشــد وجــود دارد که به 
این دســته از افراد نیز توصیه اکید می شود از انجام این موضوع 
خودداری کنند، زیرا تعهداتی که فرد در دریافت تسهیالت ارائه 
کرده ممکن اســت از سوی افرادی که خریداری کرده اند محقق 

نشود و خسارت های شدیدی را به افراد وارد کنند.

مالقات چهره به چهره مسئوالن با مردم
مدیران فقط شنونده نباشند...•

هاشم رســائی فر: دیروز از تصمیم و دستور جدید استاندار 
خراســان رضوی به مدیــران اجرایی و تمــام مدیرانی که در 

دستگاه های خدمت رسان استان فعالیت دارند، رونمایی شد.
 دســتوری که براساس آن رزم حســینی با توجه به نظام نامه 
مدیریت ارتباطات مردمی در بســتر ســامد، بــه همه مدیران 
دستگاه های اجرایی، رؤسای سازمان ها و دانشگاه ها، فرمانداران 
شهرستان ها و شهرداران دســتور داد دوشنبه هر هفته شرایط 

دیدار چهره به چهره با مردم را فراهم نمایند.
استاندار خراســان رضوی همچنین زمان چهار ساعته ۸ تا ۱۲ 
روزهای دوشــنبه را برای مالقات چهره به چهره مســئوالن با 
مردم مشخص کرده و به مواد ۲۰ و ۲۲ منشور حقوق شهروندی 
استناد نموده که در آن همه مدیران دستگاه های اجرایی، رؤسای 
ســازمان ها و دانشگاه ها، فرمانداران شهرســتان ها و شهرداران 
موظف شده اند ضمن بررسی سریع موضوعات مطروحه از سوی 
شهروندان، نتیجه نهایی اقدام به نحو مقتضی را از طریق پیامک، 

نامه یا تماس تلفنی به اطالع متقاضیان برسانند.
موارد دیگری برای موضوع این مالقات برشمرده شده که همگی 
در راســتای تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به امور و درخواست 
آن ها بیان شــده اســت. در واقع آنچه که شــخص استاندار از 
مخاطبان این دستور خواسته نوعی نگاه مبتنی بر اولویت بخشی 
به خواست مردم و اقدام برای حل مشکالت آن هاست که قطعاً 

اقدامی پسندیده و بجاست.
گرچــه پیش از این نیــز برخی از اداره هــا و نهادها این چنین 
مالقات هایی را در فهرســت فعالیت های هفتگی مدیرانشــان 
گنجانیده بودند، اما تقریباً سیستم جامع و هماهنگی نداشت و 
هر اداره و مدیری بنا به سلیقه شخصی که داشت آن را مدیریت 
می کرد. با توجه به نظام مند شدن مالقات های حضوری مردم و 
مسئوالن با دستور استاندار خراسان رضوی، موضوعاتی مد نظر 
اســت که گاه جزو کاستی های همان مالقات های مردمی قبلی 

دیده و لمس شده است.
یکــی از این موارد که به طور معمول بیشــتر مراجعه کنندگان 
گالیه مندی هایی در خصوص آن داشتند این است که گاهی به 
همه اجازه مطرح نمودن مشکالت در مواجهه با مسئول مربوط 
داده نمی شود. گلچین شدن افراد و مطالبی که مد نظرشان است 
قبــل از اینکه آن ها بتوانند به اتاق مالقات با مدیر راه پیدا کنند 
موضوعی است که نارضایتی های خیلی از مردم را به همراه داشته 

است.
هماهنگ کردن و مطرح کردن موضوع یک هفته قبل و یا حتی 
بیشتر در تماس تلفنی از دیگر مواردی است که گالیه مندی های 
زیادی دارد. اگر قرار اســت یک هفته یا بیشتر موضوعی ابتدا با 
مســئول دفتر یا هر فرد دیگری هماهنگ شــود و بعد در مورد 
حضور مردم در مالقات حضوری تصمیم گیری شود که این نیز 
همان داستان گلچین شدن و بی دغدغه بودن مدیر از رویارویی 

با مردم است.
تجربه نشان داده که در مالقات  حضوری، مدیران در زمینه مطرح 
شدن موارد و مشــکالت از سوی مردم، فقط شنونده هستند و 
کار به عملیاتی شدن خیلی از درخواست ها ندارند. اگر قرار است 
مدیر فقط شنونده باشد یا حتی درخواست و مشکل یک شهروند 
بعد از آن درگیر بروکراسی های عریض و طویل اداری شود، چه 
لزومی دارد که هم وقت مردم گرفته و هم زمان اداری یک مدیر 

بیهوده تلف شود.
گرچه در نظام نامه ای که برای مالقات حضوری مردم با مدیران 
تدوین شده است موضوعاتی همچون ارتباط دستگاه با مردم بعد 
از جلسه با استفاده از پیامک، نامه یا هر چیز دیگری مطرح شده و 
از آن ها خواسته شده است برای این موضوع نیز فکری بیندیشند، 
اما خوب است با ایجاد سامانه ای همه گیر که حتی در آن سامانه 
استانداری و شخص استاندار هم حضوری نظارتی داشته باشند 
به مردم این اجازه داده شــود موضوعات مطرح شده در مالقات 

حضوری شان را با ثبت در این سامانه پیگیر باشند.

همزمان با روز جهانی قدس برترین هنرمندان 
تجسمی در حرم رضوی خلق اثر خواهند کرد

نقش قلم »بر آستان قدس« •
هنرمنــدان  هادیــان: 
منتخب تجسمی با هدف 
همراهی بــا مردم مظلوم 
فلسطین در روز قدس آثار 
هنری در حرم مطهر امام 

رضا)ع( خلق می کنند.
هنری  حــوزه  رئیــس 
خراسان رضوی ضمن اعالم این مطلب در گفت وگو با قدس 
گفت: جمعی از هنرمندان رشــته های تجســمی همزمان با 
روز قــدس به خلق و آفرینش آثار هنری در حرم مطهر امام 

رضا)ع( می پردازند.
 میثم مــرادی افزود: آیین »بر آســتان قــدس« به همت 
 مرکــز هنرهــای تجســمی حوزه هنری کشــور و اســتان و

رضوی با هدف همراهی با مردم مظلوم فلسطین   آستان قدس 
و پاسداشــت سال ها مبارزه و رشادت های آنان در برخورد با 

رژیم غاصب اسرائیل برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: جمعه ۲ خرداد )روز قدس( صحن قدس 

حرم امام رضا)ع( محل برگزاری این رویداد است.
مرادی با اشــاره به این نکته که ۵۰ نفر از منتخبان هنرمند 
هنرهای تجســمی کشور و اســتان طی دو روز آثار خودشان 
را با موضوع قدس شــریف و فلســطین مظلوم خلق خواهند 
کرد، افزود: در آیین »بر آســتان قدس« اســتادان کشوری 
چون آقایان نجابتی، حســن روح االمین، شجاعی طباطبایی، 
عبدالحمید قدیریان، محمدعلی رجبی، رضا بدرالسماء، کاظم 
چلیپا و همچنین اساتید استانی آقایان رزاقی، کاظم خراسانی، 

ذوالریاستین، آزادنیا، عبادی و... حضور خواهند داشت.
رئیس حوزه هنری خراســان رضوی در ادامه تصریح کرد: در 
این آیین هنرمندان هنرهای تجســمی از رشته های نقاشی، 
نگارگری، خوشنویسی،گرافیک، پوستر و تصویرسازی گرد هم 
خواهند آمد تا آثاری با روز قدس و فلســطین خلق کنند که 
این آثار با عنایت ثامن الحجج)ع( در صحن حرم قدس رضوی 
خلق می شود که پیام روشن حمایت هنرمندان ایران اسالمی 

از فلسطین مظلوم و قدس شریف است.
مرادی بیناباج اظهار کرد: امیدوارم این تولیدات در رسانه های 
ملی و بین المللی بازتاب الزم را داشته باشد و هنرمندانمان با 
اثر خویش تولید تازه ای درباره قدس شــریف خلق کنند و در 

سطح جهانی، مردم شریف فلسطین دیده شوند.

 به صورت علمی ثابت 
شده است که با انجام 

پروژه های آبخیزداری 
می توان تا ۷۰ درصد از 
بروز سیالب های مخرب 
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ســرور هادیان: سال هاســت بحث اهدای عضو کــه معادل 
جان بخشــیدن به یک فرد است در کشــورمان انجام می شود و 
خوشبختانه با فرهنگ ســازی هرچه بیشتر، شرایط نجات جان 
انسان های زیادی که در فهرست انتظار مانده اند را فراهم می آورد.

از این رو به انگیزه فرا رسیدن ۳۱ اردیبهشت روز اهدای عضو، با 
ابوالفضل کاغذگر، پدر فرشته آسمانی »سپیده کاغذگر« یکی از 
بیماران مرگ مغزی که با اهدای اعضای بدنش به دیگران حیات 

دوباره بخشید، گفت وگو می کنم.
او در خصــوص شــرایط و حس و حال پیــش از اهدای اعضای 
فرزندش می گوید: ســپیده ۲۴ سال داشت، شب ساعت ۱۰ بود 
که با او و همسرم و دختر دومم ستاره مشغول خوردن میوه بودیم 
که او ناگهان گفت، بابا حالم بد است و بالفاصله به او تشنج دست 
داد. با اورژانس تماس گرفتم در حین رسیدگی خدمات اورژانسی 
او دچار ایست قلبی شد و اگرچه احیا هم انجام شد اما دخترم به 
کما رفت و پس از چهار شــب در سحرگاه روز پنجم دچار مرگ 

مغزی شد. 
وی می افزاید: من به محض اینکه متوجه شدم دخترم دچار مرگ 
مغزی شده به دکتر خالقی و تیم همراه ایشان گفتم سخن را کوتاه 
کنید تا زمان از دســت نرود و رضایــت دادم تا به دخترم حیات 
دوباره ای ببخشم و اکنون از تصمیم خود در آن لحظه های سخت 
احســاس رضایت دارم، زیرا در دومین روز از دســت دادن دختر 

عزیزم، افراد دیگری با اعضای بدنش جان دوباره گرفتند.
وی تصریح می کند: به اعتقاد من با این اتفاق دخترم آسمانی شد، 
اگر چه ما لحظات سختی را سپری کردیم، اما با اهدای اعضای بدن 
دخترم موافقت کردم و حتی خوشحالم که با ۴ سانتیمتر از پوست 
بدن دخترم بیماران با سوختگی های درصد باال، حیات دوباره یافته 

و بسیاری از خانواده ها عزیزانشان را دوباره در کنار خود دارند.
او می افزاید: این اتفاق ناگوار در سال ۹۴ برایمان رخ داد، اما امروز 
بعد از گذشت پنج سال از رفتن دخترم، همچنان با خانواده های 
دریافت کننده اعضای بدن سپیده ارتباط نزدیکی داریم و غم از 
دست دادن فرزند عزیزم را با دیدن شادی آن ها التیام می بخشیم.

وی در ادامه تصریح می کند: ســپیده متولد ۱۴ اسفند سال ۷۰ 
بود و از ســال ۹۴ هرسال تولد دوباره او را با مراسم یادمانی تحت 

 تولدی دوباره برگزار می کنیم که این مراســم باهمراهی دختران 
بی سرپرست و حضور مسئوالن و مدیران یک مرکز که حدود ۶۰ 

نفر هستند، در منزلم برگزار می شود. 
شایان ذکر است، کلیه های زنده یاد سپیده کاغذگر به یک خانم 
۲۵ ساله ساکن کاشمر و همچنین خانم ۲۷ ساله دیگری، ساکن 
مشهد که سال ها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت 

درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.
همچنین کبد او نیز در بیمارستان منتصریه به آقای ۲۵ ساله ای 

ساکن مشهد اهدا و پیوند شد و به نامبرده زندگی دوباره بخشید.
قرنیه هاي زنده یاد ســپیده کاغذگر نیز برای پیوند به بیمارستان 
خاتم االنبیاء ارســال شد. همچنین قسمتي از پوست مرحومه به 
بخش سوختگي بیمارســتان امام رضا)ع( برای پیوند ارسال شد 
و تاکنون از پوست او در درمان و سوختگی های شدید ۱۵ بیمار 

استفاده شده است.

رضایت 68 درصد خانواده ها به اهدای عضوس
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد در گفت وگو بــا خبرنگار ما در خصــوص رضایتمندی 
خانواده ها برای اهدای عضو، می گوید: فقط  ۶۸ درصد از خانواده ها 
راضی به اهدای عضو می شــوند که این رقم در سال گذشته ۶۰ 

درصد بوده است.
دکتر ابراهیم خالقی شروع اهدای عضو را از دهه ۸۰ اعالم می کند 
و می افزاید: خوشــبختانه نسبت به گذشته استقبال مردم از این 

قضیه خیلی خوب و قابل توجه است که البته بخش زیادی از این 
فرهنگ سازی همراهی رســانه ها و گزارش هایی است که در این 
خصوص منتشر می شود. این در حالی است که در سال ۸۰ در کل 
کشور آمار رضایت برای اهدای عضو ۱۰ الی ۲۰ درصد بوده است.

هر ۱۰ دقیقه یک نفر به لیست اضافه می شودس
وی درباره نیاز و ضرورت اهــدای عضو تصریح می کند: در حال 
حاضر نیاز به اهدای عضو هر روز بیشــتر می شود و این در حالی 
اســت که در هر ۱۰ دقیقه یک نفر به لیست انتظار برای گرفتن 
عضو اضافه می شود، زیرا ریزفاکتورها و عوامل خطرزایی که مردم 
را به سمت نارسایی عضو می برد به دلیل سبک زندگی فعلی رو به 
افزایش است.عواملی چون چاقی و بی تحرکی، دیابت، فشارخون، 

استرس  و... از این عوامل هستند.
دکتر خالقی می افزاید: متأسفانه تعداد زیادی از بیماران پیش از 
دریافت عضو فوت می کنند که در کشور این آمار روزانه بین ۷ الی 

۱۰ نفر است و ساالنه این رقم به ۳ تا ۳ هزارو ۵۰۰ نفر می رسد.

کارت آنالین اهدای عضوس
وی در خصــوص امــکان ثبت آنالین کارت اهــدای عضو اعالم 
می کند: خوشــبختانه در ســامانه اهدای عضو در دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد به صورت آنالین امکان ثبت مشخصات و دریافت 
کارت به صورت پرینت وجود دارد و دیگر نیاز به مراجعه حضوری 

و یا مکاتبه نیست.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد بیشترین افراد فوتی با مرگ مغزی را در سنین فعال و در 
حادثه های تصادف و سکته اعالم می کند و می افزاید: بیشتر این 
افراد یعنی هم گیرنده و هم اهداکننده در گروه سنی بین ۲۰ تا ۵۰ 
سال قرار دارند و البته در گروه سنی زیر ۲۰ و باالی ۵۰ سال هم 
افرادی دیده می شوند و جنسیت همه آن ها بیشتر مردان هستند، 

زیرا آن ها بیشتر در معرض حوادث قرار دارند.
وی یادآور می شود: درحال حاضر در بحث گیرندگان عضو حدود 
۸۰۰ نفر در لیست انتظار قرار دارند که از این تعداد۲۰۰ نفر آماده 

پیوند هستند.

گزارش قدس به مناسبت روز اهدای عضو

فرشته های نجات 
گزارشگزارش

قدس: ناهنجاری ها و آســیب های اجتماعی 
در تمام جوامع بشــری وجود داشته و دارند و 
نمی توان زمان یــا مکان خاصی را یافت که در 
آن خبری از بروز برخی ناهنجاری ها نباشــد و 
به تناسب شــرایط حاکم بر هر منطقه ای نوع 

تخلفات یا ناهنجاری ها و جرایم متفاوت است.
اما نقطه مشترک تمام جوامع بشری در بحث 
رفتارهای مجرمانه این است که در زمان رکود 
اقتصادی شاهد افزایش جرایمی هستیم که به 
اصطالح جرایم علیه اموال خوانده می شود که 

بارز ترین آن ها سرقت و زورگیری است.
با همیــن مقدمه کلی می خواهیم به موضوعی 
اشاره کنیم که به نظر می رسد متولیان مرتبط 
با این موضوع باید در اســرع وقت نسبت به آن 
چاره اندیشی کنند، چراکه در صورت تکرار این 
اتفاق، تبعــات و بازتاب های منفی منطقه ای و 

شاید بین المللی داشته باشد.

ناهنجاری در نقطه صفرس
ماجرا مربوط به بروز جرایم و به طور خاص جرم 
ســرقت در مرز ایران و افغانستان در محدوده 
پایانه مرزی دوغارون تایباد اســت. آن گونه که 
برخی شــاهدان ماجرا روایت می کنند موضوع 
از این قرار اســت که عده ای با اشکال گوناگون 
اقدام به سرقت اقالم مختلف و حتی سوخت از 

خودروهای سنگین داخلی و ترانزیتی می کنند.
یکی از همین افــراد می گوید: داخل پارکینگ 
شاهد ســرقت مقداری کاال از تریلری بودم که 
بــرای بازارچه مرزی بار آورده بود، ســارقان با 

اطمینان خاطر خاصی و به صورت آشکار چادر 
تریلر را از یک نقطه بــاز کردند و مقداری کاال 

بیرون کشیدند.
وی می افزاید: متأسفانه راننده خودرو پشت سری 
هم که در صف بود جرئت برخورد نداشت چون 
می ترســید سارقان به او حمله کنند یا آسیبی 
به خود او یا خودرواش برسانند، بنابراین سارقان 
از ترس راننده ها سوءاستفاده می کنند و مرتکب 
هر کاری می شــوند. راننــده دیگری می گوید: 
متأســفانه سارقان و در واقع زورگیرها در محل 
پارکینگ تریلر ها و صــف بازارچه قدرت نمایی 
می کنند و آشکارا به راننده ها مراجعه می کنند 
و می گویند باید به ما سوخت بفروشی البته آن ها 
پولی پرداخت نمی کنند وقتی گازوئیل می گیرند 
متواری می شــوند. او به نقل از یکی از دوستان 
خود می گوید: هنگام اذان صبح متوجه حضور 
چند نفر کنار خودرو خود می شود وقتی پیاده و 
علت را جویا می شود آن ها ابتدا می گویند احتماالً 

اولین بار است اینجا آمده ای و خیلی جرئت داری 
که از خودرو پیاده شده ای بعد هم از محل دور 
می شوند. به گفته راننده ها متأسفانه عده ای در 
مسیر بازارچه مرزی از طریق سرقت و به نوعی 
زورگیری از راننده ها و خودروهای سنگین امرار 
معاش می کنند و به دالیلــی از قبیل دوری از 
شهر تایباد و شاید کمبود امکانات، پلیس تایباد 
هم آن گونه که باید نمی تواند کنترل دائمی بر 
این محدوده داشته باشد. این درحالی است که 
برخی راننده ها از مشــخص نبودن متولی این 
محــدوده هم گالیه دارند، چراکه به گفته یکی 
از این افراد پلیس تایباد پلیس مرزبانی را متولی 
رسیدگی می داند و پلیس مرزبانی هم برخورد 

با جرایم را وظیفه ذاتی پلیس انتظامی می داند.

مرزبانی در مرز خدمت رسانیس
الزم به ذکر اســت در پیگیری های این ســوژه 
مشخص شــد موضوع ســرقت از خودروهای 

سنگین مدت ها پیش نیز از سوی مدیران منطقه 
آزاد به مراجع انتظامی گزارش شــده است در 
همین حال معاونت اجتماعی مرزبانی خراسان 
رضوی هم در پاسخ به پرسش های مطرح شده 
عنوان کرده اســت: مرزبانان هنگ مرزی تایباد 
وظیفه حراست و حفاظت از مرزهای جمهوری 
اســالمی ایران را بــر عهده دارنــد، پارکینگ 
شــهرداری در حوزه گروهان مرزی است لیکن 
تاکنون مــوردی به هنگ مرزی یــا گروهان 
مرزی گزارش نشده است. بنابراین به رانندگان 
خودروهای ترانزیتی توصیه می شود چنانچه در 
پارکینگ مورد اشــاره تخلفی صورت می گیرد 
به گروهــان مرزی مراجعه یا با شــماره تلفن 
۰۵۱۲۱۸۳۵۷۱۴ تماس بگیرند یا موارد خود را 

به شماره ۰۹۳۸۷۷۹۰۵۶۶ پیامک نمایند.

عالج زودهنگامس
با تمام ایــن اوصاف همان گونه که در ابتدا نیز 
اشاره شــد با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، 
افزایش جرایمی از قبیل ســرقت دور از انتظار 
نیست و در موضوع مورد اشاره به نظر می رسد 
باید در اســرع وقت شــورای تأمین شهرستان 
نســبت به این موضوع ورود پیدا کند و از تکرار 
این گونه ناهنجاری ها جلوگیری نماید، چراکه 
اگر سارقان احساس امنیت بیشتری کنند روز 
به روز بر دامنه جرایم آن ها افزوده خواهد شــد 
و در آینده توان بیشــتری از نیروهای امنیتی و 
انتظامی خواهند گرفت و چه بســا حذف این 

رفتار مجرمانه در این منطقه ناممکن شود.

پیگیری قدس از د زدی های شبانه در پایانه دوغارون تایباد

سرقت در صفر مرزی!

پیگیریپیگیری



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی 

عنوان کرد
 افزایش ۳۰درصدی فرزندخواندگی •

در استان 
ایسنا: معاون امور اجتماعی 
بهزیســتی خراسان رضوی 
گفــت: فرزندخواندگی در 
خراســان رضوی در ســال 
گذشته نسبت به سال ۹۷، 
۳۰ درصد افزایش داشــته 

است. 
غالمحسن حقدادی اظهار کرد: فرزندخواندگی عبارت است 
از اعطای کودکان بدون سرپرســت و شــناخته شده تحت 
حمایت سازمان بهزیستی به  خانواده های متقاضی که واجد 
شرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست باشند.   
 کودکانی به فرزندی ســپرده خواهند شــد کــه والدین یا 
جد پدری آن ها شناخته شده نباشد. از طرف دیگر این کودکان 
باید تحت  سرپرستی سازمان بهزیستی قرار گرفته باشند، به 
عبارتی پیش از سپردن کودکان به فرزندی، این کودکان باید 
از طریق مراجع  قضایی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرند 
و مهم تر اینکه کودکان باید به خانواده هایی سپرده شوند که 

قانون تعیین  کرده است.  
وی افزود: امور مربوط به فرزندخواندگی در هر اســتان فقط 
از طریق کمیته ستادی استان و توسط کمیته شبه خانواده 
استان انجام خواهد  گرفت. اعضای این کمیته شامل مدیرکل 
بهزیستی استان، معاون امور اجتماعی، کارشناس شبه خانواده 
استان، کارشناس  فرزندخواندگی، مددکار و کارشناس حقوقی 
اســتان اســت.   کودکانی را می توان به عنوان فرزندخوانده 
انتخاب کرد که کلیه تالش ها و کوشــش های حرفه ای برای 
شناسایی والدین و  بازگشت کودک به خانواده مؤثر واقع نشده 
باشد.  معاون اموراجتماعی بهزیستی خراسان رضوی بیان کرد: 
سرپرســتی  نوزادان و کودکان به والدین فاقد فرزند، دارای 
فرزند و همچنین بانوان فاقد شــوهر از ســن نوزادی تا  ۱۶ 
سالگی داده می شود. با توجه به قانون بهزیستی، خانواده های 
متقاضی باید مــدارک الزم را ارائه و بررســی های اولیه در 
خصوص آن ها انجام شــود و پــس از تأیید این خانواده ها  و 
گذراندن مراحلی مانند آزمایش ها، پزشکی قانونی، مددکاری، 
روان شناسی و... وارد مرحله قضایی می شوند و با حکم دادگاه 

می توانند فرزند را به سرپرستی خود درآورند.  
حقدادی با اشاره به اینکه فرزندخواندگی در خراسان رضوی 
در سال گذشته نسبت به سال ۹۷،  ۳۰ درصد افزایش داشته 
اســت، گفت: سال گذشته در خراســان رضوی حدود ۳۵۰  
فرزند را برای سرپرستی به خانواده های تأیید شده از سمت 
دادگاه  تحویل داده ایم. همچنین در سال گذشته به   ۳۰ بانو 
فاقد همسر فرزند تحویل داده شده است. در دو سال گذشته،  

سرپرستی ۶۰  کودک خاص نیز به عهده گرفته شده است.

»روشناوند« شهر شد •
تسنیم: نماینــده مردم گناباد در مجلس شورای اسالمی از 

تبدیل یک روستای مهم و بزرگ گناباد به شهر خبر داد. 
حمید بنایی اظهار کرد: یکی از اهداف مهم در منطقه گناباد 
، تبدیل دو روستای روشناوند به شهر برای حرکت بهتر قطار 
توسعه گناباد بود. وی ادامه داد: ما برای تبدیل شدن این دو 
روستا بارها درخواست بازدید دادیم و وقتی به بازدید آمدند 
اعالم کردند این بازدید باید پنج سال پیش صورت می گرفت 
تا روستای بیلند شهر می شــد، اما برای روشناوند این روند 

انجام گرفت و امروز روستای روشناوند تبدیل به شهر شد.
بنایی عنوان کرد: پس از انجام روند اداری، جشن شهر شدن 
روســتای روشناوند در محل این شــهر با حضور مسئوالن 
اســتانی برگزار خواهد شد.وی خاطرنشــان کرد: روشناوند 
روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان گناباد است و در 
2۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان گناباد قرار دارد و پس 
از بیلند پرجمعیت ترین روستای شهرستان گناباد است که از 

این پس شهر روشناوند خواهد بود.

 برگزاری تورهای مسافرتی •
به صورت محدود از ابتدای خرداد

قدس: سخنگوی انجمن 
صنفــی دفاتــر خدمات 
خراسان رضوی  مسافرتی 
مسافرتی  تورهای  گفت: 
تورهای  اســتثنای  بــه 
بومگــردی از اول خرداد 
محدود  صــورت  به  ماه 

فعال می شوند. 
مجید فرقانی افزود: با توجه به اعالم وضعیت سفید در برخی 
شــهرها و اجازه بازگشایی مراکز اقامتی از ابتدای خرداد ماه، 
آژانس های مسافرتی به صورت محدود برای تورهای مسافرتی  
تعطیالت عید فطر ثبت نام می کنند.وی ادامه داد: برگزاری 
تورهای بومگردی به دلیل تجمع نیز ممنوع اســت، ضمن 
اینکه رعایت اســتانداردهای بهداشــتی موردنظر در مراکز 
بومگردی، دشوارتر است.وی گفت: تورهای مسافرتی  خارج از 

کشور نیز همچنان برگزار نمی شود.

رئیس پلیس مشهد رسانه ای کرد
 دستگیري عامالن شرارت •

و تیراندازي خیاباني
فرمانده  قرمــز:  خط 
از  مشــهد  انتظامــي 
عامــالن  دســتگیري 
شــرارت و تیرانــدازي 
هوایي در بولوار طبرسي 

شمالي خبر داد. 
عبــاس  ســرهنگ   
صارمي ساداتي گفت: در پی اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 
۱۱۰ مبنی بر شرارت و تیراندازي هوایي دو جوان پرایدسوار 
در محدوده بولوار طبرسي شمالي مشهد، پیگیری موضوع در 
دستور کار مأموران انتظامی مشهد قرار گرفت.وي افزود: در 
پي هماهنگی های به عمل آمده، بالفاصله تحقیقات پلیسي 
آغاز و بررسي هاي اولیه نشان می داد دو جوان پرایدسوار در 
حالي که یکي از آنان اسلحه شکاري و قمه در دست داشته، 
اقدام به تیراندازي هوایي و پس از آن ایراد خســارت به یک 
دســتگاه موتورسیکلت و خودرو پارک شده در کنار خیابان 
کرده و متواري شده اند.فرمانده انتظامي مشهد گفت: مأموران 
انتظامی مشــهد در این مأموریت ضربتي با پیگیري دقیق 
سرنخ هاي به دست آمده، به اطالعاتي دست یافتند که منجر 

به چهره زني دو عامل اصلي این شرارت خیاباني شد.
وي خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی با تعقیب و مراقبت هاي 
پوششــي، مخفیگاه متهمــان را شناســایي و با هماهنگي 
مقام قضایي براي بازرســي محل وارد عمل شده و دو متهم 
اصلي پرونده در حالي که اقدام به تخریب شیشــه هاي یک 

خانه کرده و قصد فرار داشتند را دستگیر کردند.
سرهنگ صارمي ساداتي با اشاره به اینکه پلیس در ادامه این 
عملیات موفق به دستگیری سه متهم دیگر این پرونده نیز 
شــد، اظهار کرد: از این متهمان یک قبضه اسلحه شکاري، 
۶ فشنگ و دو قمه کشف شد.فرمانده انتظامي مشهد با بیان 
اینکه دو متهم اصلي پرونده که داراي سابقه نزاع هستند در 
تحقیقات اولیه به انجام اقدام های مجرمانه و شرارت اعتراف 
کرده اند و با دستورات تخصصي مقام قضایي، تحقیقات در این 

زمینه ادامه دارد.

زندان نتیجه حفاری غیرمجاز•
خبرنگاران  باشگاه 
جــوان: فرمانده یگان 
حفاظت میراث فرهنگی 
از  خراسان شــمالی 
حفار  ســه  دستگیری 
شهرستان  در  غیرمجاز 

بجنورد خبر داد.
سرهنگ حسین اصغر قنبرزاده گفت: با توجه به همکاری این 
یگان با نیروی انتظامی بجنورد، گزارشی مبنی بر یک مورد 
حفاری غیرمجاز در این شهرستان به سامانه ۱۱۰ اعالم شد.

قنبــرزاده افزود: پس از دریافت گــزارش و اعالم آن به این 
یگان، مأموران یگان حفاظت به محل حفاری که در منطقه 
سرچشمه انتهای روستای قدیمی هانوزی قرار داشت اعزام 

شدند.
وی  با بیان اینکه منطقه حفاری  شــده جــزو آثار ثبتی و 
شناســایی  شده نبود، عنوان کرد: براســاس قانون هر گونه 
حفاری بدون اســتعالم میراث فرهنگی تخلف محســوب 

می شود.
فرمانده  یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان شمالی با اشاره 
بــه اینکه از متهمان تعدادی ابزار و ادوات حفاری کشــف و 
ضبط شد، افزود: متهمان با همکاری نیروی انتظامی دستگیر 

و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

با تالش پلیس آگاهی استان
عامل 47 فقره سرقت زندانی شد •

پلیس  :رئیــس  قدس 
آگاهي اســتان گفت: با 
تالش کارآگاهان پلیس 
آگاهي، پرده از 4۷ فقره 
سرقت وســایل خانه و 
محتویات داخل خودرو 
با دستگیری یک متهم 

در این زمینه، برداشته شد. 
ســرهنگ جواد شفیع زاده  در تشــریح این خبر بیان کرد: 
فردي با در دســت داشــتن یک برگه مرجوعه قضایي به 
پلیس آگاهي مراجعه و اذعان کرد وســایل خانه اش ربوده 
شــده، بنابراین با توجه به حساســیت موضوع، پیگیری 
پرونده در دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهي 

قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی در بدو ورود به ماجرا ابتدا 
اظهارات مالباخته را اخذ و با راهنمایي وي به محل ســرقت 

عزیمت و تحقیقات میداني از محل را آغاز کردند.
ســرهنگ شــفیع زاده گفت: با توجه به افزایش پرونده های 
مربوط به ســرقت وسایل خانه و محتویات داخل خودرو در 
نزدیکی سرقت اولیه،  کارآگاهان پلیس متوجه شدند سرقت ها 

توسط یک نفر انجام مي شود.
این مقام انتظامی تصریح کــرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با 
اشــراف اطالعاتی و با همکاری مأموران تجسس کالنتري 
مصلي، متهم را شناسایی و حین سرقت از یک مسافرخانه 

دستگیر کردند.
کارآگاه جواد شــفیع زاده بیان کرد: مأموران انتظامی پس از 
هماهنگی با مقام قضایی در بازرســي از مخفیگاه متهم ۱۵ 
عدد دوربین مداربسته، یک دستگاه دوچرخه، تعدادي جک 
خودرو، پنج حلقه رینگ و الستیک، 2۰ عدد عینک آفتابي، 
سه دستگاه پخش خودرو، دو عدد پیک نیک، چهار دستگاه 
تلویزیون ال اي دي و تعدادی لوازم دیگر مســروقه را کشف 

کردند.
رئیس پلیس  آگاهي استان خراسان رضوي در پایان با بیان 
اینکه تاکنون تعداد 4۷ مالباخته در این زمینه شناســایي 
و ضمــن ارائه شــکایات، برخي از آنان اموال مســروقه را 
شناسایي و با هماهنگي قضایي تحویل گرفته اند، خاطرنشان 
 کرد: مالباختگان می توانند با مراجعه به ســایت اینترنتي

WWW.Police.Ir و ورود به قســمت اموال کشــف شده، 
 شــماره سریال کاالي مسروقه را وارد و موضوع را  پیگیري 

کنند.
شایان ذکر است، متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده 
مقدماتی به منظور ســیر مراحل قانونــی به مراجع قضایی 

معرفی شد.

عقیل رحمانی: پس از وقوع یک مورد اقدام 
مسلحانه در حاشیه شهر مشهد که منجر به 
کشته شدن چند نفر شد، اجرای طرح برخورد 
با عامالن نگهداری ســالح توســط نیروهای 
معاونت عملیات ناحیه مقاومت بسیج سپاه در 
دستور کار قرار گرفت که در پی یک عملیات، 
چهار فرد که اقدام به مخفی کردن یک قبضه 
ســالح گرم کرده بودند، دســتگیر و اسلحه 

مذکور نیز کشف و ضبط شد.
سرهنگ پاسدار شریف، فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( در تشریح این 
ماجرا گفت: وقوع برخی نزاع های دسته جمعی 
و در پی آن استفاده از سالح گرم در برخی از 
این اقدام های مجرمانه در حاشیه شهر مشهد 
موجب شد که طرح مهار و شناسایی عامالن 
نگهداری ســالح در منطقه شــهرک شهید 
رجایی به صورت ویژه ای در دستور کار تیم های 

عملیاتی این ناحیه مقاومت بسیج قرار بگیرد.

بیابان گردی مشکوک افراد مسلحس
وی افزود: از همین رو کنترل های نامحسوس 
و پوششــی در برخی مناطــق کلید خورد و 
تحرکات برخی افراد مشکوک هم مورد رصد 
تمامی نیروهای حوزه های مقاومت تحت امر 
قرار گرفت. در پی این اقدام نیروهای معاونت 
 عملیات حــوزه مقاومت بســیج 2 حضرت 
مسلم )ع( در یکی از مناطق آلوده و جرم خیز 
به نحوه تردد یک دســتگاه سواری پژو4۰۵ با 
چهار سرنشین مشکوک شدند. در ادامه خودرو 
که در بیابان ها در حال طی کردن مسیر بود، 

طی یک عملیات دقیق متوقف شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه حضرت 
مســلم)ع( عنوان کــرد: با توجه بــه اظهارات 

متناقض سرنشــینان خودرو که ساکن مشهد 
هم نبودند، نیروهای عملیاتی دست به بازرسی 
خــودرو زدند. لحظاتی بعد و در پی جدا کردن 
صندلی سرنشینان عقب خودرو مشخص شد 
که یک قبضه سالح وینچستر به صورت کاماًل 
حرفه ای جاســازی شده است. سرهنگ پاسدار 
شــریف تصریح کرد: با روشــن شــدن ماجرا، 
موضوع به اطالع قاضی عندلیب، معاون دادستان 
و سرپرست دادسرای ناحیه چهار مشهد رسید و 
پس از کسب دستور، هر چهار فرد دستگیر شده 

برای روشن شدن دیگر زوایای مخفی این ماجرا 
و چرایی حمل این سالح، به معاونت اطالعات 
ناحیه مقاومت بســیج سپاه حضرت مسلم)ع( 
منتقــل و پس از تکمیل مراحــل موردنیاز به 

دادسرای انقالب مشهد هدایت شدند.

شکایت اهالی و دستگیری دو زورگیرس
وی در تشریح نحوه اجرای چند عملیات دیگر 
هم عنوان کرد: در پی اجرای این سلسله اقدامات، 
با توجه به حضور دو نفر از ســاکنان منطقه در 

مقر حوزه مقاومت بســیج ۱۰ حضرت مســلم 
)ع( و اعالم وقوع زورگیری از آن ها توســط دو 
مرد قمه به دست، موضوع برای شناسایی افراد 
خشن در دســتور کار قرار گرفت. در ادامه افراد 
تحت تعقیب، سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت 
فاقد پالک در همان محدوده شناسایی شدند و 
عملیات دستگیری آغاز و راه حرکت افراد شرور 
سد شد. در پی بازرسی بدنی دو متهم که از اتباع  
خارجی بودند یک قبضه قمه به همراه مقادیری 

موادمخدر صنعتی نیز کشف شد.
سرهنگ پاسدار شریف، فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج ســپاه حضرت مسلم)ع( تصریح کرد: از 
سوی دیگر با توجه به وقوع چندین فقره سرقت 
از مساجد منطقه مهرآباد، ردزنی های صورت 
گرفته توســط عوامل ناحیه مقاومت بسیج 2 
حضرت مســلم )ع( موجب شناســایی عامل 
اصلی سرقت ها شد. با دستگیری فرد مذکور، 
وی مالخر لوازم سرقتی را هم لو داد. از همین 
رو مالخر پرونده نیز دستگیر و از محل اختفای 
او بیش از 2۵ قلم لوازم سرقتی نیز کشف شد.

پایان فرار »کوتوله«س
وی اشــاره ای به دستگیری سارق تحت تعقیب 
معروف به »کوتوله« کرد و در این راســتا عنوان 
کرد: همزمان با افزایش برخی سرقت ها در منطقه 
عملیاتــی این ناحیه مقاومــت و انعکاس برخی 
شکایت ها و در پی آن بررسی موارد حاکی از آن 
بود که سارق حرفه ای با هویت مستعار»کوتوله« 
پشــت پرده این اقدامات است. رصدهای میدانی 
در این زمینه آغاز و ســارق مذکور همراه یکی از 
همدســتانش در حالی که دست به سرقت یک 
دستگاه موتورسیکلت زده بودند، در حوالی شهرک 

شهید رجایی شناسایی و دستگیر شدند.

با هوشیاری نیروهای بسیجی صورت گرفت

دستگیری افراد مسلح در حاشیه شهر 
آب و هواآب و هوا

 وزش باد در خراسان رضوی •
شدت می گیرد 

قدس: وزش باد پدیده جوی غالب خراسان رضوی برای امروز 
پیش بینی شده اســت و طی این مدت سرعت وزش باد در 

مناطق مختلف استان شدت می گیرد. 
همراه با وزش باد در نواحی شــمالی استان افزایش دما و در 

نواحی کوهستانی رشد ابر را نیز شاهد خواهیم بود.
برای امــروز همراه بــا افزایــش ابرناکی در غرب اســتان 
خراســان رضوی بارش های پراکنده رگباری نیز پیش بینی 
شده است.میانگین دما در خراسان رضوی تا پایان هفته جاری 

نوسان چند درجه ای دارد.
کمینه دمای هوای  مشــهد تا پایان هفتــه بین یک تا دو 
درجه نوسان دارد.فریمان با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس 
و بردســکن با بیشینه دمای ۳۰ درجه سلسیوس به ترتیب 
ســردترین و گرم ترین شهرستان های خراسان رضوی در 24 
ساعت گذشته بوده اند.بیشترین شدت وزش باد طی این مدت 
در شهرستان های سبزوار و بردسکن با سرعت ۵۰ کیلومتر در 

ساعت گزارش شده است.

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: ۳۰۰۰72۳۰5  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰۳۸۳4۳۸۰۱ 

فضای مجازی: 

گودبرداری غیراصولی منجر به 
آوار منزل مسکونی همسایه شد

نیشابور - خبرنگارقدس: گودبرداری غیراصولی 
و عدم ایمن ســازی مناســب در خیابان شهید 
مطهری نیشابور، منجر به ریزش منزل مسکونی 
مجاور شد.با اعالم این حادثه به سامانه ۱2۵ ستاد 
فرماندهی آتش نشانی نیشابور، بالفاصله دو تیم از 
نجاتگران و آتش نشانان ایستگاه های یک و پنج به 

محل اعزام شدند .
در این حادثه که بیش از ۵۰ درصد ســاختمان 
مســکونی مجاور تخریب شده بود، هیچ کدام از 
ساکنان آسیبی ندیدند، چرا که در آن لحظه در 

قسمت سالم ساختمان بودند.

اقب حادهثاقب حادهث

قدس :غالمعلی صادقی در جمع مسئوالن استان گفت: مبارزه 
با فســاد هیچ حد و مرزی نمی شناسد و همان گونه که بارها 
تأکید شده در این زمینه با هیچ فرد، گروه و جریانی مماشات 

نخواهد شد.
رئیــس شــورای قضایی اســتان و رئیس کل دادگســتری 
خراســان رضوی در جمع مدیران و مســئوالن با اشــاره به 
فرمایشــات مقام معظــم رهبری)مدظله العالی( در خصوص 
ضرورت توانمندســازی کشــور در تمامی عرصه هــا افزود: 
نام گذاری ســال های متمادی با محوریت اقتصاد نشان دهنده 
اهمیت این موضوع در پیشــبرد اهداف متعالی نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران اســت، بنابراین تمامی ارکان نظام 
و دســتگاه های زیرمجموعه موظفیم با انجام دقیق و صحیح 
وظایف قانونی، در راستای محقق ساختن جهش تولید گام های 

مؤثری برداریم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تشریح سیاست های 
دســتگاه قضایی در زمینه مبارزه با مفاسد افزود: همان گونه 
که در منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و دستورات 
ریاست معزز قوه قضائیه مشهود است، مبارزه با فساد هیچ حد 
و مرزی نمی شناسد و همان گونه که بارها تأکید شده در این 
زمینه با هیچ فرد، گروه و جریانی مماشات نخواهد شد و این 
در حالی است که دســتگاه قضایی در خط مقدم این مبارزه 
قرار دارد و در این مسیر مقهور جریان سازی ها و فضاسازی ها 

نخواهد شد.
غالمعلی صادقی با اشــاره به رسیدگی به پرونده های مفاسد 
اقتصادی در اســتان خراسان رضوی خاطرنشــان کرد: پس 
از اســتیذان ریاســت محترم قوه قضائیه وقت از مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( و عنایت ایشــان، شاهد تحول بزرگی 
در ایــن زمینه بودیم و مجموعه قضایی اســتان نیز در قالب 

شعبه ویژه رســیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی 
کشور، اقدام های بسیار خوبی از جمله در زمینه رسیدگی به 
تخلفات شرکت ها و مؤسسات مالی و اعتباری همچون پدیده، 
پردیسبان و اعتماد ایرانیان در دستور کار قرار داد و بحمداهلل در 
سایه کار جهادی و تالش مضاعف، شاهد احقاق حقوق جمع 

کثیری از هموطنان عزیزمان بودیم .
گفتنی است، طی مراسمی از زحمات و خدمات دست اندرکاران 
رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی قدردانی  به عمل آمد.

قدس: مدیر کمربند فضای ســبز شهرداری مشهد گفت: 
۱۹هزار هکتار از اراضی شهر مشهد در اختیار کمربند سبز 
قرار دارد که حدود 2۵۰ گونه مرتعی ارزشمند از گونه هایی 

مانند آویشن، بابونه، رزماری و کتیرا در آن  وجود دارد.
سیدمرتضی مرجانی بجستانی در حاشیه کارگروه تخصصی 
بررســی ظرفیت های اشتغال آفرینی حوزه گیاهان دارویی، 
معین اقتصادی شهرستان مشهد با اشاره به ایجاد اشتغال 
بــرای حــدود4۰۰ نفر در کمربند ســبز مشــهد ، افزود: 
همچنین درخت های کاشــته شــده مثمــر و دارویی این 

اراضی به 4۵ گونه درختی می رسد.
وی با اشــاره به اینکه به خاطرشیوع ویروس کرونا در حال 
حاضر  تردد در محدوده کمربند سبز با محدودیت صورت 
می گیرد، خاطرنشان کرد: کمربند سبز ظرفیت ارزشمندی 
در راســتای ایجاد فضای تفرجگاهی طبیعی مناسب برای 

شــهروندان مشهدی و زائران اســت که با افزایش کاشت 
تعداد درختان  در سال جاری، به حدود یک میلیون و۵۰۰ 
هزار اصله رســیده و با اضافه شــدن امکانات جدید، این 

محدوده به منطقه گردشگری شهر تبدیل می شود.
مدیر امــور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
خراسان رضوی نیز گفت: ۶۰درصد سطح زیر کشت گیاهان 

دارویی کشور متعلق به استان خراسان رضوی است.
سیدهاشم نقیبی افزود: حدود 28 هزار هکتار از زمین های 
استان به گیاهان دارویی همچون کتیرا و باریجه اختصاص 
دارد که  2۰هزار تن محصــول گیاهی دارای ارزش ریالی 

باال در آن تولید می شود.
گفتنی اســت، شــهرداری مشــهد بــه عنوان مســئول 
معیــن اقتصــادی شهرســتان مشــهد درصدد اســت با 
شناســایی ظرفیت هــای موجــود در حــوزه گیاهــان 
 دارویــی، ضمــن  حمایت از ایــن حوزه، شــرایط را برای 
 ایجاد و توســعه اشــتغال پایدارعالقه مندان  به این حوزه 

فراهم نماید.

رئیس  کل دادگستری استان در جمع مسئوالن:

مبارزه با فساد مرز ندارد

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان:

60درصد سطح زیر کشت گیاهان دارویی کشور در خراسان است

خبرخبر
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۵۲ درصد جمعیت کیفری زندان قم •
کاهش یافت

کل  رئیــس  قــم: 
دادگســتری استان قم 
گفت: در دوران مبارزه با 
ویروس کرونا ۵۲ درصد 
از جمعیت کیفری استان 
در قالب های مختلف آزاد 
و یا به مرخصی رفته اند 

که این احکام تا رفع کامل آلودگی تمدید شده است.
حجت االســام علی مظفری اظهار کرد: به نیروی انتظامی 
اباغ شده است که اگر جرمی در استان صورت گرفت تحقیق 
شــود آیا مجرمان از زندانیان آزاد شــده اخیر بوده اند یا خیر 
که تاکنون گزارشــی مبنی بر این موضوع واصل نشده و این 
موضوع نشــان دهنده این است که حضور بعضی از زندانیان 

در زندان الزم نیست.

 نماز عید فطر در مساجد فارس •
اقامه می شود

فارس: رئیس شــورای 
سیاســت گذاری ائمــه 
اقامه  از  فــارس  جمعه 
نمــاز عید ســعید فطر 
و  مســاجد محات  در 
رعایت  بــا  باز  فضاهای 
فاصله گذاری اجتماعی و 

مسائل بهداشتی خبر داد و گفت: در خصوص اقامه نماز عید 
فطر در حرم شــاهچراغ)ع( هنوز اباغی از سوی ستاد ملی 

مبارزه با کرونا نشده است.
حجت االسام حســین ملک مکان در جمع خبرنگاران بیان 
کرد: امسال به دلیل شیوع کرونا، اقامه نماز عید فطر به صورت 
اجتماع  بزرگ مانند سال های گذشته در یک نقطه خاص را 
نخواهیم داشت و مردم می توانند در مساجد محات و فضاهای 

باز با رعایت مسائل بهداشتی نماز عید فطر را اقامه کنند. 

کمبود پزشک و پرستار در هرمزگان •
رئیــس  هرمــزگان: 
دانشــگاه علوم پزشکی 
با بیان  استان هرمزگان 
اینکه اکنــون با کمبود 
کادر  و  پزشــک  شدید 
بهداشــتی به ویــژه در 
روستاها روبه رو هستیم، 

تصریح کرد: در بیمارســتان های استان هم با کمبود پرستار 
مواجه هستیم.

دکتر حسین فرشیدی در نشستی خبری، افزود: تولید واکسن 
مقابله با کرونا زمان مشخصی ندارد و سازمان بهداشت جهانی 

هم در این خصوص اظهارنظری نکرده است.
وی با اشــاره به اینکه شاید تا سال های آینده با کرونا همراه 
باشیم، خاطرنشان کرد: در یک ماه اخیر آمار مثبت کرونا در 
هرمزگان رو به افزایش بوده و روزانه بیش از ۵۰۰ تست کرونا 

گرفته می شود.

کهگیلویه و بویراحمد مسافر نمی پذیرد•
کهگیلویه و بویراحمد: 
مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایــع 
و  کهگیلویــه  دســتی 
بویراحمــد گفــت: این 
اســتان تا اطاع ثانوی 
و  مســافر  پذیــرش 

گردشگر ندارد.
مجید صفایی عنوان کرد: با توجه به تعطیات عید سعید فطر، 
شــرایط ویروس کرونا و وضعیت برخی استان های همجوار، 
تمام مراکز و تأسیسات گردشگری این استان تعطیل هستند.

وی اظهار کرد: در صورتی که ستاد پیشگیری از کرونای استان 
در این راستا برنامه ای داشته باشد همکاری و حمایت خواهیم 

کرد.

 فعالیت غار علیصدر همدان •
مجاز اعالم شد

ســخنگوی  همدان: 
ســتاد مقابله با کرونای 
استان همدان اعام کرد: 
تفریحی  مراکز  فعالیت 
غارعلیصدر  و  گنجنامه 
با نظارت دســتگاه های 
مؤثر  تدبیر  و  نظارتــی 

مدیریت این مراکز براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
بامانع است.

محمودرضــا عراقی بیان کرد: در ســتاد ملی مقابله با کرونا 
تصمیماتی درباره این مهم اتخاذ شده مبنی بر اینکه براساس 
پروتکل های مشــخص و مدون شــده از سوی دانشگاه علوم 
پزشــکی با همکاری شرکت سیاحتی علیصدر، قرار است در 
روزهای پیش رو غار علیصدر اقــدام به پذیرش مراجعه ها با 

هدف گردشگری کند.

زمینه آزادی 14 زندانی سیرجان •
درعید فطر فراهم شد

زندان  رئیــس  کرمان: 
گفــت: 14  ســیرجان 
زندانــی جرایم غیرعمد 
در زندان سیرجان به  سر 
می برند که نیازمند مبلغ 
۲4 میلیــارد ریال برای 

آزادی آن ها هستیم.
محمد آذرنگ با اشــاره به تعهد نماینــدگان برخی مدیران 
شــرکت های صنعتی و معدنی و اختصاص مبلغ 16 میلیارد 
ریــال برای آزادی این زندانیان، تصریح کرد: با اختصاص این 
مبلغ و مذاکره با طلبــکاران زندانیان جرایم غیرعمد، زمینه 
آزادی 14 زندانی مذکور روز عید فطر فراهم شد تا به آغوش 

گرم خانواده برگردند.

اخراج 4۰ کارگر در منطقه ویژه •
بندرامام خمینی)ره( 

خوزستان: بیش از 4۰ 
واحد  تکنسین  و  کارگر 
آب، برق و تهویه سازمان 
منطقه ویــژه اقتصادی 
بندرامام خمینی)ره( در 
زیاده خواهی  به  اعتراض 
سازمان  این  پیمانکاران 
اخراج شــدند و در مقابل فرمانداری شهرستان بندرماهشهر 

اقدام به برگزاری تجمع اعتراض آمیز کردند.
ایــن اعتــراض در حالی برگزار شــد که اداره های اســتان 
خوزســتان تعطیل بوده و این کارگران با زبان روزه و در اوج 
شــیوع ویروس کرونا در خیابان حاضر شــده بودند. مشکل 
اصلــی این کارگران نوع و مدت قــرارداد آن ها، عدم اجرای 
طبقه بندی مشاغل و در نظر نگرفتن افزایش حقوق، مزایا و 

عیدی بوده است.

کشف۵4۰ دستگاه خودرو احتکار شده •
در پایتخت

تهــران: رئیس پلیس 
پایتخت گفت: در قالب 
اجرای طرح رعد ٣۵ در 
4۸ ساعت گذشته پنج 
پارکینگ و انبار احتکار 
کاال کشــف شد که در 
حدود  مکان هــا  ایــن 
۵4۰ خــودرو از محصوالت ایران خودرو و ســایپا احتکار 

شده بود.
ســردار حســین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ روز 
سه شــنبه در حاشــیه نمایشــگاه طرح رعد ٣۵ در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به اینکه اجــرای این طرح از چند روز 
گذشته آغاز شــده و برای اجرای آن ۲۰ روز کار اطاعاتی 
انجام شــده اســت، گفت: طرح شناســایی دالالن ارزی 

همچنان ادامه دارد.

کشته شدن خرس در گیالن صحت ندارد•
رشــت: مدیــر روابط 
کل  اداره  عمومــی 
زیست  محیط  حفاظت 
گیان اعــام کرد: خبر 
شــدن خرس  کشــته 
توســط دامداران محلی 
در گیــان صحت ندارد 
و آنچه پس از بررســی ها مشخص شد این بود که خرسی در 
ارتفاعات جنگلی فومن گاوی را دریده اما مشــکلی برای این 

حیوان ایجاد نشده است.
محمدعلی صدیق عربانی اظهار کرد: بر اساس بررسی های 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن، خبر 
حملــه خرس به یک رأس گاو صحت داشــته و گزارش 
آن ثبت شــده، اما در مشاهده ها و بررسی های محسوس 
و نامحســوس میدانی مشخص شــد کشته شدن خرس 
توســط دامداران منطقه کذب اســت و گــزارش واصله 

صحت ندارد.

پس از1۸ ساعت اتفاق افتاد
زنده شدن زنی4۲ ساله در سردخانه!•

مهر:خانمی 4۲ ساله که 
به دلیل سکته فوت کرده 
بود، بعد از 1۸ ساعت در 
ســردخانه، زنــده و به 
بیمارستان شهید مدنی 

خرم آباد منتقل شد. 
مدیــر روابــط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: یک خانم 4۲ ساله بعد 
از اینکه فوت می کند به ســردخانه »بهشــت رضا« خرم آباد 
منتقل می شود. شهبازی عنوان کرد: در ظاهر صبح پزشکی 
قانونی برای معاینه جسد و صدور جواز دفن مراجعه می کند 
که مشــاهده می شود این خانم نفس می کشد. وی ادامه داد: 
سپس این خانم را به بیمارستان شهید مدنی خرم آباد منتقل 
می کنند. در نهایت تیم پزشکی وارد عمل می شوند و این خانم 
احیا می شود. شهبازی تأکید کرد: در حال حاضر این خانم 4۲ 
ســاله در اورژانس بیمارستان شهید مدنی بستری است و به 

حیات خود ادامه می دهد.

رکود تداوم دارد

سایه کرونا بر اقتصاد کرمانشاه
اقتصاد  بر  کرمانشــاه: ســایه اندازی کرونا 
کرمانشــاه از کارگر گرفته تا کاسب و کشاورز 
حاصلــی  جز رکود، بیــکاری و افت اقتصادی 

نداشته است.
متأسفانه با تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی 
و همچنین رعایت فاصله اجتماعی بسیاری از 
تولیدکنندگان با مشکل فروش محصوالت خود 
مواجه بوده و به دلیل کاهش فروش محصوالت 
و تعطیلی بســیاری از پروژه ها فشار معیشتی 
دامن بسیاری از مردم، کارگران و حتی کسبه 

را گرفته است.
تعطیلی دوماهــه پروژه های ســاختمانی از 
ابتدای ســال بر اثر شیوع بیماری  کرونا بنا بر 
آمار رسمی مسئوالن افزون بر ۲۵ هزار کارگر 
بخش های مختلف ساختمانی را با بیکاری و 
مشکل تأمین معیشت روبه رو کرده است که 

نیاز به چاره اندیشی دارد.

خسارت کرونا به گردشگری س
ازآنجاکه استان کرمانشاه با بهره مندی از 4 هزار 
اثر تاریخی ازجمله سنگ نگاره و کتیبه داریوش 
هخامنشی در شهر بیستون به عنوان تنها اثر 
ثبت شده جهانی اســتان، یکی از جاذبه های 
گردشگری کشور محسوب می شود، اما کرونا 
فرصت این درآمدزایی را از این صنعت گرفته 

است.
مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
خسارت  میزان  کرمانشــاه  صنایع دســتی 
وارده ناشــی از کرونا به بخش گردشگری 
را 1۷ میلیــارد و ۸٣۰ میلیــون تومــان 
عنــوان می کند و می گوید: این خســارت 
تنها بــه همین رقم ختم نمی شــود، زیرا 
بــر 11 میلیارد  افزون  نیز  صنایع دســتی 

تومان خسارت دیدند.
امید قادری اظهار می کند: ابتدای فروردین تا 
پایان اردیبهشت پردرآمدترین زمان فعالیت 
حوزه گردشــگری اســت که امســال شیوع 
بیمــاری کرونا این فصــل را از فعاالن حوزه 

گرفت.
وی می افزاید: ســال گذشــته شاهد جهش 
گردشــگری در کرمانشــاه بودیم و در 6 ماه 

نخســت ســال 4۰ درصد 
رشد گردشــگری خارجی و 
6۰ درصد رشــد گردشگری 

داخلی داشتیم.

ضرر صنایع دستیس
فرهنگی،  میــراث  مدیرکل 
گردشــگری و صنایع دستی 
کرمانشــاه عنــوان می کند: 
اگر ویروس کرونا شیوع پیدا 
نمی کرد نوروز امسال شاهد 
شکوفایی و جهش چشمگیر 
گردشــگری در کرمانشــاه 

بودیم، اما حاال شیوع این بیماری موجب شده 
تا تعداد یک هــزار و 1٣۰ نفر از فعاالن حوزه 
گردشگری استان در آستانه بیکاری و یا اخراج 
قرار گیرند. وی بابیان اینکه این آمار مربوط به 
افراد بیمه شــده و رسمی است، ادامه می دهد: 
درصورتی که رکود گردشگری به واسطه شیوع 
کرونا ادامه داشــته باشد، با موجی از بیکاری 

فعاالن گردشگری روبه رو خواهیم شد.
وی همچنیــن بیان می کند: تعــداد ۲ هزار و 
۵۰۰ نفر از فعاالن حوزه صنایع دســتی استان 
کرمانشاه به واسطه شیوع این بیماری در خطر 

بیکاری هستند.

خسارت به بخش س
خصوصی

رئیــس اتــاق بازرگانــی، 
صنایع و معادن کرمانشــاه 
کرونا اینکــه  بابیــان   نیز 

۲ هزار میلیــارد تومان به 
بخــش خصوصی اســتان 
آســیب وارد کرده اســت، 
این  شــیوع  کــرد:  اظهار 
به  منجر  بیماری همچنین 
بیــکاری 1٣ هــزار نفر در 
استان کرمانشاه شده است.

اینکه  بابیان  کاشفی  کیوان 
در حال برآورد خسارت های ناشی از کرونا به 
بخش های تولیدی اســتان هستیم تا بتوانیم 
در دوران پســا کرونا آن را جبران کنیم، ادامه 
داد: روند بروز خســارت در برخی از واحدهای 
تولیدی متوقف  شده است و برخی از واحدها 
همچنان در حال خسارت دهی هستند از این 
 رو آمار میزان خسارت همچنان در حال به روز 

شدن است.
وی عنوان کرد: با توجه به بســته شدن مرزها 
و کاهــش تقاضای بازار، خســارت واحدهای 
تولیدی به واســطه شیوع کرونا بیشتر از دیگر 

بخش ها برآورد می شود.

ضرر دامداران و مرغداری ها س
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه نیز 
بابیان اینکه متأسفانه تعطیلی واحدهای صنفی 
ناشی از بیماری کرونا بیشترین ضرر را متوجه 
دامداران، مرغداران و برخی حوزه های تولیدی 
مانند گل و گیاه کرد، افزود: با توجه به تعطیلی 
رســتوران ها، غذاخوری ها، هتل هــا و برگزار 
نشــدن آیین ها مصرف گوشت مرغ در استان 

به شدت کاهش یافت.
نوربخــش حاتمی بابیان اینکــه دامداران و 
مرغداران در بحران شــیوع ویــروس کرونا 
آســیب جدی دیده اند، افــزود: مرغداران به 
ازای هر کیلوگرم مــرغ حدود ۲ هزار تومان 
ضرر کرده اند که این مبلغ باید جبران شــود. 
وی با اشاره به اینکه مرغداری ها و دامداری ها 
در دو ماه اخیر در تأمین نهاده ها، حمل ونقل، 
فروش گوشــت و شیر با مشــکات فراوانی 
مواجــه بودند، اظهار کــرد: با توجه به توقف 
صــادرات دام و افزایش قیمت نهاده ها، ضرر 

و زیان دامداران بیشتر شده است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی کرمانشاه 
همچنین گلخانه ها را از دیگر واحدهای متضرر 
بر اثر شیوع ویروس کرونا دانست و گفت: بیشتر 
ضرر به واحدهای گلخانه ای پرورش گل های 
زینتی بــه دلیل پایین آمــدن قیمت ها وارد 
شده اســت. وی اختصاص یارانه به مرغداران 
و دامداران را تنها راهــکار نجات این واحدها 
از متضرر شدن دانســت و گفت: این سازمان 
پیشنهادهایی را به وزارت جهاد کشاورزی برای 

رفع مشکل مرغداری ها داده است. 
وی بابیان اینکه اکنون مرغ با قیمت حدود 11 
هزار تومان به دســت مصرف کننده می رسد، 
گفت: قیمت مــرغ اکنون در مرغداری به ازای 
هر کیلوگرم 6 تا 6 هزار و ۵۰۰ تومان که قیمت 
بسیار پایینی است و باید این قیمت به ازای هر 
کیلوگرم در مرغداری بــه ۸  تا ۸ هزار و ۵۰۰ 

تومان افزایش یابد تا مرغداران متضرر نشوند.
وی اضافه کرد: دولت ســال گذشته قیمت 
هر کیلوگرم مــرغ را 1۲ هزار و ۹۰۰ تومان 
تصویب کرد که نرخ فعلی پایین تر از قیمت 

مصوب است.

شیوع ویروس 
کرونا تاکنون 

2 هزار میلیارد 
تومان به بخش 

خصوصی در استان 
کرمانشاه آسیب 
وارد کرده است
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مازندران: گردشــگرپذیری، تراکم جمعیتی، روابط ســنتی، 
نزدیکی مناطق شــهری و روستایی و جابه جایی پرتعداد مردم 
مازندران از بنیادی ترین عوامل سرعت بخشیدن به انتشار ویروس 
کروناست، بنابراین در شرایطی که بسیاری از متولیان بهداشتی 
و درمانی هشــدار می دهند که حضور گردشگران در این استان 
به طور حتم به افزایش آمار کرونا دامن می زند، اما مسئوالن استان 
به دنبال راه اندازی تأسیسات گردشگری به منظور جلوگیری از 

خسارت بیشتر به صاحبان این اماکن هستند.
استان مازندران از نظر تعامات اجتماعی استانی پررفت وآمد 
محسوب می شود و به همین منظور باید با حساسیت بیشتری 
نسبت به اجرای پروتکل های فاصله گذاری اجتماعی توجه شود. 
بسیاری از مردم و مسئوالن بهداشتی در این باره اعتقاد دارند 
عادی ســازی روابط اجتماعی و حضور دوباره مسافران در این 
خطه از میهن اسامی، مازندران را به روزهای ابتدایی کرونا باز 

می گرداند.
مسئوالن و مردم مازندران که در آستانه عید نوروز تدابیر بسیار 
سخت و محدودیت های فراوانی را در جاده ها و مبادی ورودی 
شــهرها برای جلوگیری از ورود مسافران و غیربومی ها اتخاذ 
کردند که برخی از این رفتارها نیز با خشونت فیزیکی همراه 

شد، حال به نظر می رسد این حساسیت ها رنگ  باخته است!

سفر با رعایت موارد بهداشتی س
در همین راســتا معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی مازندران از تدوین پروتکل های  
بهداشــتی برای گردشــگری و سفر هوشــمند در مازندران 

درخصوص مقابله با ویروس کرونا خبر می دهد.
مهران حسنی به رسانه ها گفت: دســتورالعمل تهیه شده به 
دانشگاه علوم پزشــکی مازندران تحویل  شده است تا بررسی 

و اصاحات نهایی روی آن انجام شود.
وی با اشــاره به اینکه برای تعطیات عید فطر حجم باالیی از 
مسافرت ها به مازندران پیش بینی می شود، گفت: لزوم اجرای 
هر چه ســریع تر پروتکل های بهداشتی و ازسرگیری فعالیت 
تأسیسات گردشگری برای مسافرت مدیریت شده الزامی است.

نگرانی بابت تعطیالتس
درحالی که مســئوالن میراث فرهنگی درصدد ســاماندهی 
سفرهای هوشمند با رعایت موازین بهداشتی هستند و در حال 
حاضر تمامی هتل ها و مراکز اقامتی در این اســتان از طریق 
اینترنت قابل رزرو است، اما معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران نسبت به احتمال افزایش مبتایان به ویروس کرونا در 
همین تعطیات پیش رو و در عید فطر هشدار می دهد.

دکتر حامد روحانی زاده در جلســه ستاد ساماندهی سواحل 
اســتان مازندران، گفت: در ایام عید فطــر پیش رو به دلیل 
طوالنی بودن تعطیلی و همچنین با توجه به شرایط دورکاری 
برخی اداره های استان های همسایه با موج قوی از مسافرت ها 

به استان مازندران روبه رو خواهیم بود.
وی تأکیــد کرد: افزایش تعداد گردشــگران و تجمع آنان در 
سواحل یا هر محیط دیگری به شــیوع ویروس کرونا کمک 

خواهد کرد.

رفتار مردم نگران کننده استس
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر تقویت اجرای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر 
به خصــوص در روزهای اخیر رفتار مردم اســتان در مناطق 

شهری و سواحل دریای خزر نگران کننده است.
روحانی زاده بابیان اینکه مازندران توانسته به خوبی بیماری کرونا 
را حتی با کاهش محدودیت های طرح فاصله گذاری اجتماعی 
مدیریت کند، افزود: نباید اجازه دهیم هیچ طرح گردشگری 
یا تعطیات مســافرخیزی، استان را به شرایط پیک کرونایی 

نزدیک کند.
وی به احتمال ورود مســافران بسیاری در ایام تعطیات عید 
فطر به مازندران اشاره کرد و گفت: باید در این استان نسبت 
به تعطیات پیش رو حساســیت بیشــتری در نظر گرفته و 

فاصله گذاری مدیریت شود.

مازندران برای پذیرایی از گردشگران در تعطیالت پیش رو آماده است؟

نگرانی بابت سفر غیر هوشمند به شمال

گزارشگزارش

7814zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ب ا د ا و ر د ه   ا ک ت س ا ب
 2 ه ن ر   ب ا ن ج و   ا ر ه   ی
 3 ا ج ی ر   م و ر ی ا ن ه   ا ت
 4 د م ا د م   ر ا گ ب ی   م ن ا
 5 ر ا   ه ا ر   ن ا ل   ف ع ا ل
 6   د ک   ن و م   ن   پ ا ر د م
 7 پ   ف ر ی ب ر ز   م ا   ض ی ق
 8 ا ب   س ت ا د   م ه ن ه   ر د
 9 ل و ا   و ز   ش ی ر ک و ه   س
 10 ا ف س ا ر   ف   گ ا ر   ن س  
 11 ی ا ی س   گ ر د   ب ا ک   ا ا
 12 ش ل ه   ک ر و ا ت   س ی ا ن س
 13 گ و   د و ل ت م ر د   د ر س ت
 14 ا   ک م ک   ن ا و ر د   د و ا
 15 ه م ا ی و ن   د ر ی ا ن و ر د
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۸. اثر جربی- له کردن غذا زیر دندان ها- گندم 
زردرنگ- سرزمین  سوده  ۹. شعله آتش - 
گروه  و سره-  خالص  عزیز عرب-  هلن 1۰. 
هفتم عناصر جدول تناوبی  11. تمرین کردن- 
مخفی- گرمای شدید 1۲. مکان امن- گرانی- 
زبان گنجشک- طلب حاجت از درگاه خداوندی 
آسان-  مقیمان  لباس-  درونی  الیه   .1٣ 
14. سیاره زهره- از اشکال متقارن هندسی- 

حرف دهن کجی 1۵. زعفران- رساله منظوم 
فارسی از »ناصرخسرو« در حکمت و اخاق

بشر  توسط  از اولین گیاهانی که  1. طالب- 
کاشت شده که میوه ریز و روغنی آن خاصیت 
موردعاقه  اسب  نام   .۲ دارد  آرامش بخشی 
آن  به  که  خانه ای  نیمه گرم-  خسروپرویز- 
آفتاب نتابد ٣. کام بی پرده- سپاسگزار- کسی 
منابع آن  از  را  احکام دینی  دارد  توانایی  که 
میوه ها-  هسته  مادرترکی-   .4 استخراج کند 
مال  مایه کوبی شده-  رازی ۵.  زادگاه  سایه- 
در  عضوی   .6 پنجره  یار  طاق شده-  بعضی 
سوی  به  کشانیدن  کمری-  اسلحه  صورت- 
خود- پرحرفی ۷. سرگشته و حیران- آن چه 
آسایش  و  فراغت  خداوندیست-  ذات   غیر 
کلمه  برای  جمع  قالب  این  به کاربردن   .۸
میادی-  ماه  است-  اشتباه  »رند«  فارسی 
نیکوکار ۹. فقیر و بی چیز- مذاهب- حرفی در 

الفبای یونانی 1۰. مساوی- شیرخوراکی- بازیچه- پیمودن 
مسیر 11. دفع مزاحم- برتری جویی- اقتدار 1۲. آسیب و 
صدمه- بنیان- دشتی در شیراز که اقامتگاه شیر ایرانی است- 
قهرمان سرزمین ترویا 1٣. سرحال و شاداب- سده ها- بیماری 
14. سرزمین ها- عینک آفتابی- آموزش دادن 1۵. ورقه های 

آزبستی موج دار- آتش نشانی سابق 
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  عمودی
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