
»جهش تولید« نیازمند بهره وری»از آزادی خرمشهر« تا »آزادی قدس«
به بهانه روز بهینه سازی مصرفویژه برنامه ای که به همت فرهنگسرای شهید سلیمانی در مشهد برگزار می شود

 در آســتانه ســالروز آزادی خرمشــهر ویژه برنامه 
الی بیت المقدس با عنوان »از آزادی خرمشــهر« تا 

»آزادی قدس« برگزار می شود. 
 بــه گزارش خبرنگار ما این مراســم روز جمعه 
دوم خردادمــاه در ســاعت ۲۱ و بــه همــت 
فرهنگسرای شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار 

می شود.
شایان ذکر است، این مراسم...

امروز را روز ملی بهر ه وری و بهینه ســازی مصرف 
نامیده اند. روزشمار تقویم در روز اول خرداد این واژه 
را به همه ما یادآور می شود که برای داشتن آینده ای 
بهتر و پیشرفتی دلچسب تر باید بهره وری را جدی 
گرفت. خیلی از ما وقتی بحث بهینه سازی مصرف 
یا همان بهــره وری به میان می آید ابتدایی ترین و 
نخســتین چیزی که به ذهنمان خطور می کند 

استفاده بهینه از انرژی و ... .......صفحه ۲.......صفحه ۲

jوعده ای دیگر برای باز شدن گره ترافیکی میدان امام حسین
بیانیه شورای هماهنگی 

تبلیغات اسالمی به مناسبت 
بزرگداشت روز قدس

 بی خیال رنگ ها؛ 
مراقب کرونا باشید!

.......صفحه ۲ 

.......صفحه ۲ 

روز گذشته انجام شد

توزیع ۲هزار و ۲۰۰ 
بسته حمایتی بین 

مهاجران نیازمند
قدس  روز گذشــته با همکاری آستان قدس رضوی، 
اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی 
و کمیته امداد امام خمینــی)ره( طرح اکرام مؤمنانه با 
هدف توزیع ۲ هزار و ۲00 بسته حمایتی و معیشتی به 

مهاجران و پناهندگان ساکن استان آغاز شد.
هاشمی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی در این 
مراسم ضمن قدردانی از آستان قدس رضوی و استاندار 
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توانستیم حجم وسیعی از اقشار مورد هدف را زیر پوشش 
قرار دهیم. وی ادامه داد: پیش از این هزار بسته معیشتی 
با همکاری آستان قدس و کمیته امداد امام خمینی)ره( 

کمک شده است.

قدس در گفت وگو با رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مشهد پیگیری کرد

.......صفحه ۲ 
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قدس در گفت وگو با رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مشهد پیگیری کرد

jوعده ای دیگر برای باز شدن گره ترافیکی میدان امام حسین
قدس: اینکه ترافیک و شــلوغی معابر شهرها 
و به طور خاص معابر کالنشهری مانند مشهد 
به بخشــی ثابت و دائمی از زندگی هزاره سوم 
تبدیل شده امری است که همه آن را پذیرفته اند 
و دیگر مانند یک دهه قبل دیدن حجم زیادی 

از خودرو در یک تقاطع تعجب برانگیز نیست.
اما در این بین نقاط یا معابری وجود دارند که 
با اندکی اقدام های مهندســی و فنی می شود 
از حجم ترافیک مقطعی این مســیرها کاست 
که البته کارشناسان حوزه ترافیکی به صورت 
دائمی در حال بررسی راه های کاهش گره های 
ترافیکی معابر هستند که با توجه به امکانات و 
اعتبارات نسبت به اعمال برخی تغییرات اقدام 

می شود.
 بر همین اســاس می توان گفــت میدان امام 
حســین)ع( مشــهد یکی از نقــاط پرتردد و 
ترافیکی شــهر محسوب می شود. آنچه مسلم 
اســت وجود چند شهرک مسکونی از یک سو 
و وجود آرامستان خواجه ربیع از سوی دیگر به 
تنهایی کافی است تا حجم ترددهای این محور 
باال باشد حال آنکه این مسیر یکی از اصلی ترین 
خروجی های شهر مشــهد بوده و اهالی شهر 
کالت و صدها روستا نیز از این محور تردد دارند 
بنابراین با چنین اوصافی باید انتظار داشت که 
زیرساخت های عمرانی و مهندسی این محور در 

حد این میزان از تردد باشد.
از گذشته های دور که هنوز از کنارگذر به گفته 
عموم مردم صدمتری خبری نبود میدان امام 
حسین)ع( یکی از نقاط پرترافیک بود و تصور 

می شد با اصالح هندسی یا 
این  اقدام های عمرانی  انجام 
مشکل کمرنگ شود لذا وقتی 
بزرگراه ســاخته شــد برای 
مدتی بخشــی از مشکالت 
کمتر شــد اما افزایش تعداد 
مدیریت  فرصــت  خودروها 
متناسب را از متولیان گرفت.

با ساخته شــدن پل میدان 
امام حسین)ع( بخش زیادی 
از حجــم ترافیــک ورودی 
به میدان کاســته شد ولی 
همسطح  مســیر  مشکالت 
آنچنان که باید کم نشــد و 

همواره شــاهد ترافیک ســنگین در خروجی 

میدان به ســمت شــمال )به 
سمت خواجه ربیع( هستیم.

مدتی پس از بهره بــرداری از 
این پل کابلــی مدیران وقت 
شــهرداری وعــده تعریــض 
خروجــی میــدان را دادند اما 
ایــن وعده ها عملی نشــد و 
در دوره جدیــد شــورا نیز در 
 مقاطع مختلفی صحبت هایی 
در این باره شد اما تاکنون اقدام 

مؤثری صورت نگرفته است.
اواخر ســال گذشته بود که در 
و  شــهروندان  گالیه های  پی 
می شد  که  درخواســت هایی 
مدیــران شــهری بازدیدی از محل داشــتند 

و مدعی شــدند تعریض این محــور و اصالح 
هندسی ورودی آن یکی از اولویت های سال 99 

شهرداری خواهد بود.
بر همیــن اســاس در گفت وگویی با مجتبی 
بهاروند به عنوان رئیس کمیسیون حمل و نقل 
شــورا از وی خواستیم تا اقدام های انجام شده 
برای عملیاتی کردن قول داده شــده در اواخر 

سال گذشته را بازگو کند.
بهاروند گفت: پــس از ارزیابی های میدانی و 
بررســی های اولیه موضوع تعریض محور در 
محدوده میدان و یا اقدام های فنی- مهندسی 
به کارگروه تخصصی این حوزه محول شده تا 
ابعاد مختلف ایــن موضوع را تجزیه و تحلیل 

کنند.
وی افزود: یکــی از اصلی ترین موضوعاتی که 
باید نسبت به آن بررســی های دقیقی انجام 
شود مسئله آثار بودجه ای آن یا همان تأمین 
اعتبارات الزم برای تملکاتی است که باید در 
این محــدوده صورت گیــرد بنابراین پس از 
جمع بندی تمام مباحث پرونده کامل این پروژه 
به کمیسیون حمل و نقل شورا ارسال می شود 
و در نهایت با تأیید در کمیسیون روال تصویب 

آن در صحن علنی پیگیری خواهد شد.
بهاروند در خصوص زمان بندی احتمالی انجام 
ایــن فرایند نیز گفت: پیش بینی می شــود تا 
اوایل تابستان فرایند ذکر شده به اتمام برسد 
و مصوبه الزم از ســوی شــورا صادر شود که 
بالفاصله اقدام های عملیــات اجرایی آن هم 

کلید خواهد خورد.

بی خیال رنگ ها؛ مراقب کرونا باشید!•
مســئول کارگروه اطالع رســانی بیماری کرونا در دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد دیروز با بیان اینکه وضعیت مشهد قرمز است نه 
زرد؛ از تغییر مبنای تعریف وزارت بهداشت در خصوص وضعیت 
زرد و قرمز شهرها خبر داد و گفت که باید منتظر تصمیم ستاد 
ملی مقابله با کرونا در خصوص وضعیت سفید در کالنشهر مشهد 

بود.
ایــن در حالی اســت که از چند هفته پیــش و به دنبال پایین 
کشیده شدن فتیله هشدار و تذکرهای وزارت بهداشت در رسانه 
ملی در مقابل اعالم اخبار متعدد حاکی از روند رو به پایین آمار 
مبتالیان به کرونا در کشــور، به صورتی نامحسوس اما ملموس، 
نوعی راحتی خیال به جامعه تزریق شــد و در نتیجه در کوچه 
و بازار و تعامالت اجتماعی، کمتر شاهد رعایت نکات بهداشتی 

از سوی مردم بوده ایم.
چند روز پیش هم که از ســوی همین مقام مســئول، وضعیت 
مشــهد زرد و رو به سفید اعالم شــد، اکثر قریب به اتفاق مردم 
بــا خیال اینکه زنجیره انتقال ویروس کرونا به کلی قطع شــده 
اســت، نفس راحتی کشیده و حتی آن عده که تا همین اواخر، 
پایبند به قرنطینه خانگی و »خانه مانی« بودند، ماسک، دستکش 
و مواد ضدعفونی را کنار گذاشــته و رفت و آمد به خانه اقوام و 
خویشاوندان خود را از سر گرفتند؛ دامان طبیعت و فضاهای سبز 
و ییالقات اطراف مشهد هم در روزهای تعطیل و غیرتعطیل مملو 
از خانواده هایی شده که فارغ از هر گونه ترس از بیماری و بی توجه 
به تمام پروتکل های بهداشتی، مشغول تفریح و بازی و لذت بردن 

از پیک نیک خانوادگی هستند.
در این میان اما هنوز بســیاری از معابر پیرامونی شــهر مشهد 
همچون گذشته مســدود و خیلی از اماکن تعطیل باقی مانده؛ 
محدودیت ساعت کاری برای خیلی از کسبه شهر جاری است و 
استفاده از ظرفیت کامل دستگاه های خدمت رسان به مردم مانند 

اتوبوسرانی و مترو تا چند روز آینده ممکن نشده است.
اینکه مبنای تعریف وزارت بهداشــت در خصوص وضعیت زرد 
و قرمز شــهرها تغییر کرده است، نشــان می دهد مسئوالن و 
کارشناســان این وزارتخانه مدام در حــال مطالعه و تحقیق در 
این زمینه هستند و از اینکه اعالم کنند نظر قبلی آن ها برخالف 
مصالح عمومی و جامعه بوده اســت، هیچ ابایی ندارند. این امر 
جای قدردانی بسیار دارد ولی سایر دستگاه های مرتبط با سالمت 
عمومی نیز باید برنامه های خود را هماهنگ با این تصمیمات که 
به طور قطع متکی بر یافته های علمی و کارشناسی است، به اجرا 
بگذارند و اگر وضعیت مشــهد قرمز اعالم شده است، بالفاصله 
برنامه ریزی و اقدا م های متناســب با این وضعیت در دستور کار 

قرار گیرد.
به عبــارت دیگر باید شــاهد به اجرا گذاشــته شــدن دوباره 
محدودیت های متناسب با وضعیت قرمز در مشهد باشیم؛ مردم 
هم می بایســت با توجه به این شرایط همچنان نکات بهداشتی 
)استفاده از دستکش، ماسک و مواد ضدعفونی، رعایت فاصله یک 
تا دو متری در تعامالت اجتماعی و پرهیز از ترددهای غیرضروری 

و امثال آن( را رعایت کنند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه در آستانه عید سعید فطر و تعطیالت 
چندروزه مرتبط با آن هستیم اگر هشدار و آموزش های الزم به 
مردم داده نشود، به زودی سیل عظیمی از جمعیت بار سفر بسته 
و با رفتن به دیگر شــهر و روستاها، به شیوع بیماری کرونا دامن 
خواهند زد و بار دیگر با تبعات افزایش آمار مبتالیان این بیماری 
دست به گریبان خواهیم شد. به نظر می رسد برای برخی از شهرها 

و مناطق دوباره باید محدودیت ورود افراد غیربومی برقرار شود.
خالصه کالم اینکه تمامی تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان استان 
و مشهد وظیفه دارند برای حفظ و پاسداری از سالمت مردم سریع 
وارد عمل شده و نگذارند زحمات شبانه روزی کادر سالمت به هدر 
رفته و ثبات نسبی وضعیت بیماری کرونا در استان و سیر نزولی 

تعداد مبتالیان به حالت قبل برگردد.

 جایگاه های ساماندهی کارگران •
در مشهد افزایش می یابد

مشهد  فرماندار  قدس: 
گفت: با توجه به شیوع 
امرار  کرونــا،  ویــروس 
روزمزد  کارگران  معاش 

مختل شده است.
هاشمی  سیدمحمدرضا 
در حاشــیه بازدیــد از 

جایگاه های ســاماندهی کارگران و اســتادکاران ساختمانی 
در سطح شهر مشــهد اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا، امرار معاش کارگران روزمزد مختل شــده و روز به روز 
شــاهد افزایش کارگران در سر تقاطع ها و میدان های سطح 

شهر هستیم.
وی ادامه داد: با حمایت های شهردار مشهد و اقدام های ویژه 
معاونت خدمات شــهری در ساماندهی کارگران سرگذر این 
طرح با استقبال خوبی روبه رو شد و شمار بسیاری از کارگران 
که حتی در زمان دیرتری به این جایگاه ها مراجعه می کنند در 

پروژه های شهری به کار گرفته می شوند.
فرماندار مشــهد افزود: در حال حاضر شهرداری مشهد پنج 
جایگاه ســاماندهی با امکانات اولیه بســیار خوبی برای قشر 
زحمتکش کارگــران ایجاد کرده و تــالش داریم با حمایت 
استاندار ۲۰ جایگاه ســاماندهی دیگر را در سطح شهر برای 

سهولت دسترسی کارگران ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه در راستای رسیدگی به مشکالت کارگران 
جلسه کمیسیون کارگری با اداره کار و رفاه اجتماعی، انجمن 
صنفــی کارگران و تأمیــن اجتماعی در فرمانــداری برگزار 
شد، خاطرنشــان کرد: فرمانداری مشــهد به عنوان متولی 
هماهنگ کننده بین دســتگاهی موظف است سایر ارگان ها و 

نهادها را برای ساماندهی کارگران همراه کند.

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات •
اسالمی به مناسبت بزرگداشت روز قدس 
قدس: شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی خراسان 
مناســبت  به  رضــوی 
قدس  روز  بزرگداشــت 

بیانیه ای صادر کرد. 
در قسمتی از این بیانیه 
موضوع  اســت:  آمــده 
فلسطین، متعلق به همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان در 
همه اعصار گذشــته، حال و آینده اســت و حمایت از آرمان 
قدس شــریف به مثابه مســئله اول جهان است و بی شک 

گرامیداشت این روز واجب شرعی و تعطیل ناپذیر است.
در ادامه این بیانیه آمده است: لذا در پی محدودیت های ناشی 
از شــیوع ویروس کرونا و امکان برگزار نشدن راهپیمایی روز 
قدس ویژه برنامه ای با ســخنرانی رهبر معظم انقالب برگزار 
خواهد شد، در این برنامه سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای 
ساعت ۱۲ظهر به صورت زنده از شبکه های مختلف رادیویی و 

تلویزیونی پخش می شود.
بر این اساس هیچ گونه برنامه ای تحت عنوان مراسم روز قدس 

در خراسان رضوی برگزار نخواهد شد.

 ویژه برنامه ای که به همت فرهنگسرای 
شهید سلیمانی در مشهد برگزار می شود

»از آزادی خرمشهر« تا »آزادی قدس«•
آســتانه  در  هادیان: 
سالروز آزادی خرمشهر 
الــی  ویژه برنامــه 
بیت المقــدس با عنوان 
»از آزادی خرمشهر« تا 
برگزار  قدس«  »آزادی 

می شود. 
به گزارش خبرنگار ما این مراسم روز جمعه دوم خردادماه 
در ســاعت ۲۱ و به همت فرهنگسرای شهید حاج قاسم 

سلیمانی برگزار می شود.
شــایان ذکر است، این مراســم در معراج شهدا خراسان 
واقــع در بولوار تــوس، میــدان معراج برگزار می شــود 
کــه عالقه منــدان می تواننــد به صــورت الیــو در پیج 

Faslepaydari۲ این مراسم را دنبال کنند.
همچنین در این مراســم راویان دفاع مقدس امیر سرتیپ 
دربندی و حاج علی پیراسته به روایت این روز می پردازند 
و از دیگــر برنامه های این ویژه برنامــه می توان به اجرای 

گروه سرود، مداحی و معرفی کتاب اشاره داشت.
در پایان مراســم »الی بیت المقدس« قدردانی از خانواده 
شهدای عملیات بیت المقدس و رزمنده های مدافع سالمت 

نیز انجام می شود.

برنامه های صدا و سیمای خراسان •
رضوی به مناسبت روز قدس

با  همزمــان  قــدس: 
آخرین جمعه ماه مبارک 
روز جهانــی  رمضــان؛ 
قــدس، مرکز صــدا و 
سیمای خراسان رضوی 
به  برنامه هایی  ویــژه   با 
استقبال این روز جهانی 

می رود.
سیمای خراسان رضوی برنامه صحن انقالب را به مدت تقریبی 
۱۰۰ دقیقه با بخش هایی مانند تبیین علل مخالفت جمهوری 
اسالمی با موجودیت اسرائیل و بیان جنایت های صهیونیسم 
در طول تاریخ در فلســطین پخش خواهد کرد و در ادامه به 
پخش مستقیم سخنرانی مقام معظم رهبری خواهد پرداخت.

صدای خراســان رضوی نیز با برنامه حماسه مقاومت در روز 
جمعه از ســاعت 9 تا ۱۱ بخش های مختلفی را پخش و در 
ادامه سخنرانی مقام معظم رهبری به صورت زنده و مستقیم 

پوشش داده خواهد شد.
ویژه برنامه »صحن قدس« با کنکاش و بررسی سوابق مبارزات 
ملت مظلوم فلسطین به صورت زنده از »رادیوزیارت« پخش 

می شود.

با ساخته شدن پل میدان 
امام حسین)ع( بخشی 

از ترافیک ورودی به 
میدان کاسته شد ولی 

مشکالت مسیر همسطح 
آنچنان که باید کم نشد 
و همواره شاهد ترافیک 
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میدان به سمت شمال 
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قدس: معاون امور مشارکت های مردمی 
اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: 
۱۰میلیــارد تومــان از طریق روش های 
نقدی و غیرنقدی در طرح پویش همدلی 

مؤمنانه مشارکت شده است.
حمیــده محدث اظهــار کــرد: تاکنون 
3۲هزار و 8۲9 ســبد معیشتی به ارزش 
بیش از 9میلیارد و 9۰۰میلیون ریال در 
سطح استان خراسان رضوی توزیع شده 

است.
معاون امور مشــارکت های مردمی اداره 
کل بهزیســتی خراســان رضوی افزود: 

۱۰هزار و 7۰۰ وعــده غذای گرم نیز به 
ارزش ریالی یــک میلیارد و 6۰5میلیون 
ریــال در بین خانواده هــای مددجویان 
بهزیســتی توزیع شــده، همچنین یک 
میلیــارد و 7۰5میلیون و 65۰هزار ریال 
نیز کمک های نقدی مشــارکت شده در 

طرح همدلی مؤمنانه است.
تاکنون  محدث همچنین تصریح کــرد: 
۱۰۲ میلیــارد و 369میلیون و 858هزار 
و 47۰ریــال از طریق روش های نقدی و 
غیرنقدی خیران در طرح پویش همدلی 

مؤمنانه مشارکت شده است.

 مشارکت 10میلیارد تومانی خیران خراسان رضوی 
در پویش همدلی مؤمنانه

هنر خراسانهنر خراسان

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی خراسان شمالی از تمدید 
مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری تئاتر 

آیات تا پایان خرداد سال جاری خبرداد.
حســین فرخنده افزود: با توجــه به اینکه 
آخریــن مهلت ارســال آثار بــه دبیرخانه 
جشــنواره 3۱ اردیبهشــت مــاه بــود با 
درخواست های هنرمندان و شرایط کرونایی 
مدت زمان مذکور تا پایان خرداد سال جاری 
تمدید شــد. وی اظهار کرد: مراحل بعدی 
جشــنواره منوط به تصمیم های ستاد ملی 
و اســتانی مقابله با کرونا و شرایط حاکم بر 

اجرای فعالیت های نمایشــی خواهد بود و 
متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.

فرخنده بیان کرد: روایت ها و احادیث انبیای 
الهی و ائمه اطهار)ع(، قصص و آیات قرآنی، 
زندگی و ســیره اهل بیــت)ع(، آموزه های 
دینــی و اخالقی و بازخــورد آن در جامعه 
کنونی و به روزرســانی در زندگی معاصر و 
شــخصیت های مؤثر تاریخ اسالم از جمله 
موضوعات این جشنواره است. وی افزود: این 
جشنواره با همکاری معاونت قرآن و عترت 
و اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد و 

استانداری برگزار می شود.

تمدید مهلت ارسال متون به جشنواره ملی تئاتر آیات 
تا پایان خرداد ماه

سرور  هادیان: یک هزار پایگاه کمیته امداد برای جمع آوری 
زکات فطریه و کفاره همزمان با عید فطر در ســطح خراسان 

رضوی راه اندازی می شود.
مدیرکل کمیته امداد خراســان رضوی و دبیر شــورای زکات 
استان در نشســت خبری مجازی با رسانه های استان با اعالم 
این مطلب گفت: این پایگاه ها از ساعت ۱۲ بامداد عید فطر برپا 

می شوند و تا چند روز پس از عید نیز مستقر هستند.
حبیب اهلل آسوده افزود: پایگاه های این نهاد در فضای روباز و در 

مجاورت اماکن برگزاری نماز عید فطر برپا می شود.
وی خاطرنشان ساخت: 59۰ پایگاه در مشهد تعیین شده است 

که 9۰ مورد آن در اطراف حرم مطهر رضوی ایجاد می شوند.
وی با بیان اینکه برای ایجاد تســهیالت و دسترســی آسان، 
۲۰درصد از صندوق های صدقه معابر عمومی برای جمع آوری 
زکات فطریه و کفاره برای مدت محــدود تغییر کاربری داده 
شــده اند، اظهار کرد: به این منظور صندوق های صدقه تخلیه 
شدند و مردم می توانند، نســبت به پرداخت نقدی کفارات و 
فطریه خود اقدام کنند که در این خصوص الزم اســت میزان 

مبلغ پرداختی برای کفاره یا فطریه را روی کاغذی یادداشــت 
کنند و همراه با وجوه به صندوق بیندازند.

 مدیر کل کمیته امداد خراسان رضوی با اشاره به آنکه مؤمنان 
و نیکوکاران سال گذشته در مجموع 7 میلیارد و ۲43 میلیون 
تومان زکات فطره و کفــاره پرداخت کردند، تصریح کرد: این 

وجوهات طبق موازین شرعی و در اسرع وقت هزینه شد.
 وی در ادامه تأکید کرد: الزم به ذکراست با افراد سودجو برخورد 
قانونی می شو دو همچنین ناظران شورای زکات به صورت کامل 
پایگاه ها را مــورد رصد قرار می دهند. از این رو مردم مؤمن در 
پرداخت وجوه فطریه و کفاره خود دقت الزم را داشــته باشند 
تا این امر به افراد معتبر و صندوق های ممهور به آرم شــورای 
زکات پرداخت شود. عموم مردم می توانند در صورت مشاهده 
هر گونه موارد غیرقانونی مراتب را با شماره 3۱۲8 با پیش شماره 

۰5۱ اعالم کنند.
آســوده خاطرنشان ســاخت: در ماه مبارک رمضان ۲۰ تا ۲5 
درصد از اطعام کمیته امداد کشور در استان شکل گرفته است 
و از ابتــدای ماه رمضان تا امروز یک میلیون و 85۰ هزار وعده 

غذای گرم طبخ و توزیع شده که امیدواریم این رقم تا پایان ماه 
رمضان به ۲ میلیون مورد برسد.

رئیــس کمیته امداد خراســان رضوی در پایــان تأکید کرد: 
نیکوکاران می توانند با شــماره گیری کد 5#*۰5۱*8877* 
نســبت به پرداخت وجوه زکات فطریه و کفاره خود بدون نیاز 

به بیرون آمدن از منزل و از طریق گوشی همراه اقدام کنند.

در نشست خبری رئیس کمیته امداد خراسان رضوی مطرح شد

برپایی هزار پایگاه جمع آوری فطریه و کفاره
نشست خبرینشست خبری

هاشم رســائی فر: امروز را روز ملی بهر ه وری و بهینه سازی 
مصرف نامیده اند. روزشــمار تقویم در روز اول خرداد این واژه 
را به همه ما یادآور می شــود که برای داشتن آینده ای بهتر و 
پیشرفتی دلچسب تر باید بهره وری را جدی گرفت. خیلی از ما 
وقتی بحث بهینه سازی مصرف یا همان بهره وری به میان می آید 
ابتدایی ترین و نخستین چیزی که به ذهنمان خطور می کند 
استفاده بهینه از انرژی و منابعی است که در اختیار داریم؛ آب، 
برق، گاز یا مواردی از این دست. گرچه باال بردن میزان بهره وری 
از هر کدام از این داشــته ها بــرای تک تک افراد جامعه اصلی 
اساسی است اما بهینه سازی مصرف تنها در استفاده درست از 
آب، برق و گاز نیست. در واقع استفاده مطلوب، مؤثر و بهینه از 
همه لحظه ها، مجموعه امکانات، ظرفیت ها، سرمایه ها، نیروها و 
منابعی که در اختیار ماست و می تواند به ما در رسیدن به رشد 
و شکوفایی همه جانبه کمک کند تا از کمترین امکانات بهترین 

استفاده را ببریم، جان کالم بهره وری است.
اکنون که کشور ما و به تبع آن استان، شهر و حتی روستاها در 
شرایط اقتصادی و معیشتی خاصی قرار دارند که تحریم های 
ظالمانه کشــورهای معاند فشار مضاعفی بر همه ما وارد آورده 
است با در نظر داشتن این موضوع که برای تحقق جهش تولید 
باید از کوچک ترین فرصت ها بیشترین استفاده را ببریم توجه به 
اصل بهره وری و بهینه سازی می تواند پله ای مترقی برای رسیدن 

به جهش تولید در کشور باشد.
موضوعی که متأسفانه تاکنون توجه آنچنانی به آن نشده و با 
سرمایه سوزی و هدررفت داشته ها رسیدن به تولیدی بهینه و 

ســهل الوصول از بازار کار و کسب و تجارت را از دست داده ایم. 
با نگاهی اجمالی به کشورهای توســعه یافته و مطرح دنیا به 
این واقعیت خواهیم رسید که استفاده بهینه از همه لحظه ها، 
مجموعه امکانات، ظرفیت ها، سرمایه ها و نیروی کاری که در 
دســترس داریم در قیاس با آنچه آن هــا از آن در این زمینه 
بهره می برند تقریباً هیچ است! ظرفیت نیروی جوان و کارآمد 
موضوعی است که کمتر به آن توجه می شود. حرکت بر مدار 
غلطی که شاید چندین دهه است تولید و اشتغال کشور و استان 

بر آن دور می زند آفت افزایش شاخص ها در تولید ماست.
اگر امروز موضوع مثلث توسعه فرهنگی و اقتصادی در استان 
مطرح است بی شک بدون اتکا بر اصل بهره وری و داشتن نقشه 
راه در این مقوله اگر هم اجرا شــود ناقص خواهد بود؛ چرا که 
ریخت و پاش های بی حســاب و کتاب و نداشتن برنامه برای 

حرکت از نقطه ای که در آن هســتیم بــه نقطه ای جلوتر که 
برای کسب و کار و تولیدمان ترسیم کرده ایم اجازه نخواهد داد 

توسعه ای آنچنانی در اقتصاد استان اتفاق بیفتد.
شــاید نقشــه راهی که برخی از صاحبــان صنایع در بخش 
خصوصی آن را اجرا می کنند و سعی دارند بیشترین و بهترین 
استفاده را از داشته هایشــان ببرند برای جا انداختن موضوع 
بهره وری در مســائل کالن استانی و اجرای پروژه های دولتی 
مثمر ثمر باشــد. گرچه آفت بســیاری از پروژه های دولتی 
بی ارزش دانســتن عنصر ارزشــمند زمان در طــول اجرای 
آن هاست که با بی توجهی به بهینه مصرف کردن زمان بعضاً 
ضربات شدیدی به پیکر جامعه وارد می شود چه اقتصادی، چه 

اجتماعی و چه هر چیز دیگری.
نقشــه راه بهره وری که عوض شود شاخص های بهینه سازی 
افزایش می یابــد و رقم 7درصد بهره وری فعلی که در اختیار 
داریم قطعاً با رشــد روبه رو خواهد شــد و جهش در تولید را 
تجربه خواهیم کرد. چطور می شــود که پاکستان در همین 
همسایگی کشور و استان ما میزان شاخص های بهره وری اش 
نزدیک به 5۰ درصد باشد و ما هنوز که هنوز است نتوانسته ایم 

شاخص هایمان را دو رقمی کنیم.
اگر قرار اســت در تولید جهش داشته باشیم و اقتصادمان در 
راستای اضالع مثلث اقتصادی توسعه یابد بی گمان ناگزیر از 
توجه به اصل بهره وری و بهینه مصرف کردن تمام داشــته ها 
و سرمایه هایمان هستیم حال می خواهد این سرمایه انسانی 
باشد یا نعمتی الهی که خداوند در اختیارمان قرار داده است.

به بهانه روز بهینه سازی مصرف

»جهش تولید« نیازمند بهره وری

چشم سومچشم سوم

با رعایت فاصله گذاری بهداشتی
 نماز عید فطر •

در 25 نقطه مشهد برگزار می شود 
مهر: مدیر کل تبلیغات 
خراســان  اســالمی 
نماز  گفــت:  رضــوی 
عیــد فطــر در همان 
۲5 نقطه ای از مشــهد 
شب های  مراســم  که 
با رعایت  برپا شد،  قدر 

فاصله گذاری های ایمن و بهداشتی برگزار می شود. 
حجت االســالم هادی صاحبقرانــی در خصوص برگزاری 
نماز عید ســعید فطــر، اظهار کــرد: در ۲5 نقطه ای که 
مراســم شــب های قدر را برگزار کردیم، نماز عید فطر را 
نیز با رعایت فاصله گذاری های ایمن و بهداشــتی و طبق 
پروتکل هایــی که برای نماز جماعت از ســتاد کرونا ابالغ 

شده، برگزار خواهیم کرد.
مدیرکل تبلیغات اســالمی خراســان رضوی در خصوص 
برگزاری نماز عید فطر در مســاجد، افزود: در مساجد نیز 
همان  طور که رســماً اعالم شده، نماز عید فطر با رعایت 
نکات و الزام های بهداشتی برقرار خواهد بود و بسیاری از 

مساجد قصد برگزاری نماز در فضای باز را دارند.
الزم به ذکر اســت، بولــوار بعثت، میدان جانباز، ســه راه 
کاشــانی، میدان راه  آهن، پارکینگ آرامستان خواجه  ربیع، 
بولوار ابوریحان در منطقه طالب، مجتمع مهدیه مهرآباد، 
بولوار امامت، خیابان اســتاد یوســفی مقابل دانشگاه آزاد 
اسالمی و خیابان دعبل خزایی در بولوار پیروزی از جمله 
مکان های در نظر گرفته شــده برای برگزاری مراسم نماز 

عید سعید فطر در مشهد هستند.
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
تسهیالت جدید کرونایی سازمان 

تأمین اجتماعی اعالم شد
•گسترش دایره مشاغل مشمول امهال 

حق بیمه سهم کارفرما
قدس: به دلیل مشکالت 
از شیوع  اقتصادی ناشی 
ویــروس کرونــا و بــه 
منظور کمک به اشتغال 
پایــدار، مشــاغل جدید 
مشمول امهال حق بیمه 
از سوی  کارفرما  ســهم 

سازمان تأمین  اجتماعی اعالم شد . نظام خیرآبادی، مدیرکل 
تأمین اجتماعی خراسان رضوی در این خصوص گفت:عالوه 
بر مشــاغل مرتبط با رسته های شغلی ده گانه که قبالً اعالم 
شده بود، کلیه کارگاه هایی که فعالیت آن ها منطبق با عناوین 
موزه ها، دفاتر زیارتی، باشــگاه های ورزشی و تفریحی، مراکز 
هنری و رسانه ای، مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری 
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزه های 
درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال 
هستند، آموزشگاه های رانندگی، آرایشگاه ها، سالن های زیبایی 
و گرمابه ها هستند،  می توانند از تسهیالت امهال 20درصد 
حق بیمه ســهم کارفرمایی اســفند ماه 1398، فروردین و 

اردیبهشت ماه سال 1399 بهره مند شوند.

مدیر امور آب و فاضالب این شهرستان خبر داد
*•شناسایی 93 روستای مواجه

 با تنش آبی در قوچان 
آب  امور  مدیــر  قدس: 
و فاضــالب قوچــان از 
93روستای  شناســایی 
مواجه با تنش آب شرب 
در این شهرستان خبر داد. 
جمعیت  سعادتی،  جواد 
ساکن در این روستاها را 

14هزار و 940خانوار اعالم کرد و افزود: از این تعداد 28 مورد 
تک روستا تلقی شده  و مابقی در قالب مجتمع های آبرسانی 
تأمین شرب می شــوند. وی خاطرنشان کرد: به منظور رفع 
مشکالت تأمین آب شرب این روستاها چندین پروژه در حال 
اجراست که برای تکمیل آن ها 522میلیارد ریال اعتبار مورد 
نیاز است. وی با اشــاره به 180روستا در شهرستان قوچان، 
یادآور شد: 33روستای باالی 20 خانوار و 21روستای زیر 20 
خانوار در شهرستان نیز از خدمات آبفای قوچان محرومند که 

از این تعداد  10روستا با تانکر آبرسانی می شوند. 

•کشف 101 کیلوگرم تریاک در بیرجند
خط قرمز: معاون هماهنگ کننده انتظامي استان از کشف 
101 کیلو و 300 گرم تریاک در شهرستان بیرجند خبر داد.

ســرهنگ محمود پارسافر در تشــریح این خبر اظهار کرد: 
مأموران انتظامي ایست و بازرسي علي آباد شهرستان بیرجند 
هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه زانتیا و خودرو 
پژو مشکوک شده و دستور ایست دادند.وي افزود: مأموران در 
بازرسي از این خودروها موفق به کشف 101 کیلو و300گرم 

تریاک شدند که به  طرز ماهرانه اي جاسازی شده بود.

•جمع آوری 150معتادمتجاهر
باشگاه خبرنگاران: برای مقابله با بیماری کرونا و رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی،150معتاد متجاهر از شهرهای 
اســتان جمع آوری شدند.دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با 
موادمخدر استان گفت : برای مقابله با بیماری کرونا و رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی،150 معتاد متجاهر از شهرهای 
استان جمع آوری شدند.سعید آیتی با بیان اینکه  این طرح به 
مدت یک هفته در استان اجرا شد، گفت : این ماجرا در شهر 
شیروان هم اجرایی می شود و در این زمینه معتادان متجاهر 
با همکاری برخی دستگاه های اجرایی و انتظامی جمع آوری 
خواهند شد.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان 
اضافه کرد: 50 نفر از معتادان جمع آوری شــده با اخذ تعهد 
به خانواده های خود بازگردانده شدند و 100 معتاد باقیمانده 
نیز با انجام تســت کرونا، غربالگری و قرنطینه شده و پس از 

ایزوله سازی، در مراکز مذکور نگهداری خواهند شد.

ردزنی مجرم فراری در کمتر از 48 ساعت 
•دستگیری قاتل مسلح در صالح آباد

فرمانده   قرمــز:  خط 
نیروی انتظامی صالح آباد 
از دستگیری یک قاتل 
این  در  فراری  مســلح 

شهرستان خبر داد. 
 سرهنگ ابراهیمی افزود:

با توجه بــه وقوع یک 
فقره قتل به صورت مســلحانه که در پی آن فردی 50 ساله 
در روستای »پده جان مراد« جان خود را از دست داد، مراتب 
شناسایی و دســتگیری قاتل به صورت ویژه در دستور کار 

مأموران این فرماندهی قرار گرفت. 
وی خاطر نشــان کرد :مأمــوران در ادامه تحقیقات متوجه 
اختالفات قبلی خانوادگی داماد مقتول با عامل جنایت شدند 
و با تأیید ظن خود نسبت به دستگیری مظنون اقدام کردند. 
این مقام انتظامی افزود: تحقیقات نشان می داد قاتل پس از 
این اقدام چند روز در کوه های اطراف این روستا مخفی و پس 
از آن به میان گندمزارهای اطراف روستای سقر چشمه رفت 
که با تالش مأموران آخرین محل اختفای وی شناســایی و 
متهم دستگیر و به دستگاه قضایی منتقل شد. سرهنگ جواد 
ابراهیمی در پایان خاطرنشــان کرد: هر چند قاتل دستگیر 
شــده به مراجع قضایــی منتقل و برخوردهــای قانونی در 
خصوص وی اعمال خواهد شد، اما شایسته است مردم عزیز 
در صورت اطالع از نگهداری سالح های فاقد مجوز، آن  را با 
پلیس 110 در میان بگذارند.شایان ذکراست، مقتول رئیس 
شورای اســالمی و همچنین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج 

روستای پده  جان مراد صالح آباد نیز بوده است.

فرمانده انتظامی نیشابور خبر داد
*•بازداشت عامالن 28 فقره سرقت

 سیم و کابل  
- ر ا علمــد میر

نیشابور: فرمانــده 
شهرستان  انتظامی 
نیشابور از شناسایی 
دســتگیری  و 
سرقت  به  متهمان 
کابل های  و  ســیم 
برق با 28 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
حســین دهقانپور با اعالم این خبر اظهار کرد: در پي اعالم 
چند فقره ســرقت ســیم و کابل های برق در نقاط مختلف 
شهر نیشابور، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهی  قرار گرفت.
وی افــزود: در ادامــه تحقیقات کارآگاهــان پلیس آگاهی، 
مشخص شد کلیه سرقت ها به صورت تیمی و با یک دستگاه 

خودرو سمند انجام شده است.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: کارآگاهان دایره مبارزه با 
سرقت پلیس آگاهی در ادامه ردزنی های دقیق خود یکی از 
متهمان را در شهرستان مشهد شناسایی و پس از اخذ نیابت 
قضایی وی را در اقدامی ضربتي در مخفیگاهش دســتگیر 
کردند.سرهنگ دهقانپور یادآورشد: متهم در مواجهه با ادله 
و مستندات پلیس به 28 فقره سرقت سیم و کابل های برق 
در شهرستان های نیشابور، قوچان، چناران و فیروزه با کمک و 
همدستی دو نفر دیگر اعتراف کرد که دیگر همدستان متهم 
نیز پس از اخذ نیابت قضایی در مشهد دستگیر و یک دستگاه 

خودرو سمند نیز از آن ها توقیف شد.

•کشف دام قاچاق در گرمه
خط قرمز: فرمانده انتظامی شهرستان گرمه از کشف 300 
رأس دام قاچاق به ارزش 5میلیارد و 500 میلیون ریال خبر 
داد.سرهنگ علیرضا پوربه اظهار کرد: در پی انجام اقدام های 
اطالعاتی پلیس گرمه و اطالع از تردد سه دستگاه کامیونت 
حامل تعداد زیادی دام ســبک قاچاق در این شهرســتان، 

بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه مأموران کالنتری مرکز حین گشت زني 
در سطح حوزه استحفاظی، خودروهای مورد نظر را شناسایی 
کردند، افزود: با هماهنگی انجام شده خودروهای مورد نظر 

متوقف و مورد بازرسی قرار گرفتند.
در پی این اقدام 300 رأس گوســفند فاقد مجوز کشف شد 
و  با بررسی به عمل آمده مشخص شد که این محموله فاقد 
مجوز حمل دامپزشکي است.ســرهنگ پوربه با بیان اینکه 
ارزش محموله کشف شــده 5 میلیارد و500 میلیون ریال 
توسط کارشناسان برآورد شده است، اظهار کرد: در این زمینه 
چهار متهم نیز دستگیر که پس از تشکیل پرونده به مراجع 

قضایی معرفی شدند.
ایــن مقام انتظامی با بیان اینکه دام های مکشــوفه به اداره 
دامپزشکی شهرستان منتقل و خودروها نیز راهی پارکینگ 
شدند، خاطرنشان کرد: پلیس با هر گونه اقدامی که موجب 
شود تا اقتصاد و سالمت جامعه مختل شود، با قدرت برخورد 

خواهد کرد.

عقیل رحمانی: افراد سودجویی که در غرب 
کشور اقدام به تولید روغن ترمز تقلبی می کردند 
و بازار مشهد را هدف سودجویی خود قرار داده 
بودند، با تالش معاونت بازرسی سازمان صمت 
استان شناسایی و با دستور مقام قضایی اعمال 

قانون شدند.
کارشناســان معاونت بازرسی سازمان صمت 
خراسان رضوی در راســتای مبارزه با تولید و 
عرضه کاالهای تقلبی همواره رصد بازار را به 
صورت محسوس و نامحسوس در دستور کار 
خود دارند، برهمین اســاس چندی پیش بود 
کــه از طریق منابع خبری اطالعاتی کســب 
کردند که چنــد صد قوطــی روغن ترمز در 
یکی از فروشگاه های مشهد در معرض فروش 
قرار گرفته اســت که از کیفیــت قابل قبولی 
برخوردار نیست و استفاده آن در سیستم ترمز 
خودروهای سواری، امکان دارد فاجعه ای در پی 

داشته باشد.

قطره ای که کارشناسان را به دریا رساندس
از همیــن رو بــا دســتور مهدی مقدســی، 
کارشناس مســئول معاونت بازرسی سازمان 
صمت خراسان رضوی، یکی از کارشناسان زبده 
این واحد مأمور بررســی دقیــق موضوع و در 
صورت صحت آن، اعمال قانون شد.این گونه 
شد که کارشناس مربوط  به محل اعالمی واقع 
در خیابان کوشش)سی متری فرعی ( مراجعه 
و ابتدا به عنوان خریدار همه چیز را رصد کرد. 
پس از این اقدام و بررسی فیزیکی نمونه ای از 
محصول مورد اشــاره، تمامی محموله موجود 
در فروشگاه به گمان  تقلب در محل توقیف و 
برای اطمینان بیشتر ازمحصول نمونه برداری و 

به آزمایشگاه امین ارسال شد.
پس از چنــد روز و با وصول 
اعــالم نتایج آزمایشــگاهی 
مشخص شد روغن ترمزهای 
مذکور تمامــاً تقلبی و فاقد 
کیفیت اســتاندارد هستند. 
از همیــن رو کارشناســان 
بــرای دومین بــار به محل 
مراجعه و از فروشنده بیشتر 
تحقیق کردنــد. در واکنش 
به این ماجــرا، عامل فروش 
لوازم یدکی مدعی شــد این 
محصول از غرب کشور)تبریز( 
برایش ارسال شده و از تقلبی 

بودن محموله اطالعی نداشته است.

نقشه ای برای رسیدن س
به سر منشأ ماجرا

در ادامه کارشناســان برای 
رســیدن به نتیجــه نهایی 
از فروشــنده می خواهند با 
و  نظارتی همکاری  دستگاه 
از عامل فروش کاالی تقلبی 
درخواســت بار جدید کند. 
این اقدام صــورت می گیرد 
و چند روز بعد فرد متخلف 
با فروشنده تماس می گیرد 
و عنــوان می کند یک خاور 
جنس برای شــما ارسال و 

صبح روز بعد کاال تحویل شما خواهد شد.
ماجرا به کارشناسان معاونت بازرسی سازمان 

صمــت اطالع داده شــد و در مقابــل راننده 
خودرو حامل روغن ترمزهای تقلبی هم با فرد 
سفارش دهنده تماس گرفت و عنوان کرد: بار 

مقابل مغازه شما رسیده است.
پس از این اقدام، کارشناسان معاونت بازرسی 
سازمان صمت استان پس از هماهنگی با قاضی 
بهشتی توندری، دادیار حوزه پیشگیری از وقوع 
جرم دادســرای عمومی و انقالب مرکز استان 
خراسان رضوی، وارد عمل شده و از راننده خاور 
خواســتند چادر روی قست بار خودرو را برای 
بازدید کنار بزند، این کار هم صورت گرفت و 
دیگر محموله روغن ترمز تقلبی هم کشــف و 

توقیف شد.
پــس از انتقال محموله مذکــور به انبار امین 
که تعداد آن به بیش از 4هزار عدد می رسید، 
بازهم نمونه برداری مجدد صورت گرفت و این 
بار هم آزمایشگاه مرجع تقلبی بودن محموله 

را تأیید کرد.
از همین رو تحقیقات تکمیلی کارشناســان 
معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی 
در این زمینه منجر به شناسایی محل بارگیری 
محموله شد.  همچنین با توجه به اینکه این 
احتمال می رفت تعداد بیشتری از این محصول 
خطرآفرین از این شــهر به سایر نقاط کشور 
ارسال شده باشــد و همچنان هم روند تولید 
آن ادامه داشته باشــد، فرایند اعالم و ارسال 
مســتندات ماجرا برای کارشناســان سازمان 
صمت استان آذربایجان شرقی در دستور کار 
قرار گرفت.با توجــه به تقلبی بودن محموله، 
معدوم ســازی 4هزار قوطی روغن ترمز تقلبی 
پس از طی شــدن دیگر مراحل مــورد نیاز، 

صورت خواهد گرفت.

با رصد دقیق کارشناسان سازمان  صمت خراسان رضوی صورت گرفت

ایست به  تولیدکننده روغن  ترمز تقلبی 

پس از انتقال محموله 
به انبار امین که تعداد 
آن به بیش از 4هزار 
عدد می رسید، بازهم 

نمونه برداری مجدد 
صورت گرفت و این بار 

هم آزمایشگاه مرجع 
تقلبی بودن محموله را 

تأیید کرد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
*•وزش باد 

پدیده غالب جوی خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه های آینده  نگری و تصاویر ماهواره ای، امروز در مناطق 
بادخیز جنوب شرق استان پدیده غالب جوی وزش باد است. 
ضمن اینکه روند افزایش دمای هــوا از امروز آغاز و تا اوایل 

هفته آینده ادامه خواهد داشت. 
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پنجشنبه  1 خرداد 1399

   27 رمضان 1441  21 می 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9252  ویژه نامه 3631  

در شهـردر شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 09038343801 

فضای مجازی: 

مشکالت بازنشستگان شنیده نمی شودس

این روزها مجلس به محفل قدردانی و تشکر از همدیگر تبدیل 
شــده در حالی که چند میلیون مستمری بگیر و بازنشسته 
تأمین اجتماعی در مشکالت اقتصادی در حال غرق شدن هستند، 
صدای کمتر نماینده ای در حمایت از این ها شنیده می شود!

915...4223

این روستا هم شورا دارد و هم دهیار چرا این گونه است؟س
در جاده کالت نرسیده به پاسگاه خلق آباد سمت چپ روستا 
و شــهرک زیبایی هســت  به نام بهار ، از جــاده اصلی که 
واردجاده روســتا می شویم حدود 50 متر از آسفالت ها خراب 
و گودال های نیم متری ایجاد شده است. تا به امروز 100 مورد 
کمک فنرماشین ها شکسته است. این روستا هم شورا دارد و 

هم دهیار پس چرا این طور است؟
915...3038

خط 4۷ عباس آباد را راه اندازی کنید س
لطفاً خط 4۷ عباس آباد) طبرسی شمالی( میدان شهید گمنام 
)چهارراه مقدم طبرســی( را راه اندازی کنید؛ چون از ایستگاه 
شــهید محبی تا بولوار دوم راهش دور است، زن و بچه مردم 

عذاب می کشند. لطفاً سریع تر رسیدگی نمایید.
915...4340

من یک کارمند ساده ام!س
چرا تلفن های فرمانداری مشهد جواب مردم را نمی دهند؟ یک 

نفر پاسخ داد و 100 بار گفت من یک کارمند ساده ام!
936...5827

این کوچه را هم آسفالت کنیدس
چرا شهرداری منطقه سیدی همه کوچه های محمد ناظر را 
آســفالت کرده به جز محمد ناظر 16  ، ممنون می شویم اگر 

این کوچه هم آسفالت شود.
935...1315

آیا نباید بازرس بیاید؟س
مگر آموزش و پرورش نمی گوید مدارس باز است؟ چند روز است  
دخترم می رود مدرسه اما معلم نیست؟ آیا نباید بازرس بیاید یا 
حداقل بگویند مدرسه تعطیل است که بچه ها را بیدار نکنیم.

915...5993

چند پیام به شهرداری دادم، ولی اتفاقی نیفتاده است!س

در میدان فهمیده کشاورز 9 با وجود رفت وآمد زیاد، شب ها و 
روزها آشغال و نخاله بسیار زیادی ریخته می شود، خواهشاً با وجود 
ویروس کرونا، مسئوالن ذی ربط این منطقه را پاک سازی کنند. 
تا به حال چند پیام به شهرداری دادم، ولی اتفاقی نیفتاده است!

933...3998

کمک ها از اجناس ایرانی باشدس
کمک های  وســیع  مردمی  باید از کاالی  ایرانی  باشــد تا تولید 
خودمان  رشد کند و اگر شامل  کاال و برنج  خارجی  باشد، سودش  
را تاجران  اتاق  بازرگانی  می کنند که  دالرهای  دولتی  گرفتند و در 

بحران  کرونا، کاال و برنج  را  گران  و به  بهای  دالر  آزاد می فروشند.
915...2986

رخ رد رخرخ رد رخ

نیشابور - خبرنگارقدس: فرمانده  انتظامی شهرستان نیشابور 
از شناســایي و دستگیري سه متهم به ســرقت خودروهای 
وانت پیکان و وسایل ساختمان های ناتمام با 21 فقره سرقت 
در این شهرستان خبر داد . سرهنگ حسین دهقانپور گفت: 
در پی شــکایت تعدادي از شهروندان مبني بر سرقت وسایل 
از ساختمان های ناتمام آن ها در سطح شهر نیشابور، پیگیری 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 

قرار گرفت .وي خاطرنشان کرد: در بررسي هاي اولیه مشخص 
شد بیشتر سرقت های انجام شده از ساختمان های ناتمام سطح 
شهرستان انجام شده است.وی عنوان کرد: کارآگاهان پلیس 
با استفاده از سرنخ های به جا مانده یکی از متهمان که دارای 
سابقه ســرقت بود را شناسایی کردند.فرمانده نیروی انتظامی 
نیشابور بیان کرد: متهم در مواجهه با ادله و مستندات پلیس 
به چهار فقره سرقت وانت پیکان، دو فقره سرقت پالک خودرو 

وانت پیکان و 15 فقره سرقت وسایل از ساختمان های ناتمام 
با کمک و همدســتی دو نفــر دیگر اعتراف کــرد که دیگر 
همدستان متهم نیز در عملیات هایی جداگانه دستگیر شدند.

وی با اشــاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه یکی از متهمان 
تعدادی پالک مســروقه مربوط به خودروهای وانت پیکان و 
همچنین وسایل ساختمان های ناتمام کشف شد، گفت: در این 
زمینه دو مالخر اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سرقت های سریالی از ساختمان های ناتمام
حادهث روزحادهث روز

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

آگهی دعوت نوبت دوم مجمع عمومی 
فوق العاده موسسه خیریه کوه سر ایزدی 

به شماره ثبت : 1926 مشهد

ب��ا توجه به نرس��یدن ح��د نص��اب اعضاء 
در جلس��ه نوب��ت اول م��ورخ  99/02/28 
بدینوس��یله از کلی��ه هیئت امناء دعوت 
م��ی گردد ت��ا در جلس��ه نوب��ت دوم روز 
یکشنبه  مورخ 99/03/18 ساعت 11 صبح در 
محل مجتمع کوه سر واقع درمشهد هاشمیه 

بین هاشمیه 60 و 62 حضور بهم رسانند.
 موضوع جلسه: انحالل مؤسسه 

  هیئت مدیره
ع مؤسسه خیریه کوه سر ایزدی  9

90
13
58

آگهی
 

1-به اطالع سهامداران  شرکت تعاونی مسکن 
پرس��نل مخابرات والکترونی��ک ثامن االئمه ع
 به ش��ماره ثبت 8264میرساند نام شرکت به 
شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی بهشت آفرین 

شاندیزتغییر کرده است 
2-س��هامدارانی که تاکنون نس��بت به اصالح 
مشخصات ،تغییر نام وهمچنین تعیین تکلیف 
بدهی س��هام اق��دام ننموده اندمیرس��اند به 
ادرس بل��وار خیام جنوبی - خی��ام جنوبی 30 
پ��الک 1 مراجعه نمایند در غیر اینصورت برابر 

ضوابط قانونی اقدام خواهد شد.
 شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی بهشت 

آفرین شاندیز   ع 9
90
13
43

دعوت نامه مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت اول تاریخ انتشار: 99/3/1

مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت اول تعاونی مصرف 
کارکن��ان تی��پ 2 قوچ��ان در روز چهارش��نبه مورخ 
99/4/4 س��اعت 10 صب��ح در مح��ل مس��جد پادگان 
تی��پ 2 قوچان برگ��زار میگ��ردد و از کلی��ه اعضای 
محترم دعوت می ش��ود جهت اخذ تصمیم نس��بت به 
موضوع��ات ذی��ل در جلس��ه حضور بهم رس��انید در 
صورت��ی ک��ه حضور عضوی در مجمع میس��ر نباش��د 
می تواند قبل از آن با حضور در محل شرکت  تعاونی 
مصرف در ساعات اداری تا روز قبل از مجمع عمومی 
عادی حق رأی خود را ب��ه موجب وکالت نامه به عضو 
دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید لیکن 
ه��ر عض��و می تواند حداکث��ر 3 وکالت نامه داش��ته 
باشد ضمنًا متقاضیان کاندیداتوری بازرس و هیئت 
مدیره می توانند ت��ا پایان وقت اداری 99/3/18 به 
محل شرکت تعاونی مصرف واقع در منازل سازمانی 
پادگان مراجعه و ضمن تکمیل فرم رس��ید دریافت 

نمایند.
دستورجلسه: 1- انتخاب هیئت مدیره جدید شرکت 

تعاونی مصرف
2- انتخاب بازرس جهت سال مالی 99 ع 9

90
13
50

اصالحیه آگهی دعوت
 99 /  2  /  31 تاری���خ  در  منتش���ره  آگه���ی  پی���رو 
باش���د  م���ی  اول صحی���ح  نوب���ت  اول  س���طر  در 
ک���ه اش���تباهاً نوب���ت دوم چ���اپ گردی���ده اس���ت.

شرکت تعاونی شیر مرتع 

,ع
99
01
33
یه4
الح

اص

/ع
99
01
33
7

فروشی در نیشابور
یک واحد کشاورزی دامداری

09151516696 با سند ششدانگ

 این شهرداری در نظر دارد تعدادی 
از مغازه های س��طح شهر خود را از 
طری��ق مزای��ده، ب��ه ص��ورت اجاره 
یک س��اله واگذار نماید. متقاضیان 
م��ی توانند جه��ت دریافت اطالعات 
بیش��تر به ش��هرداری مراجعه یا با 
شماره تلفن 57332250 داخلی 5 

)امور مالی(، تماس حاصل نمایند.
میربیدختی-شهردار بیدخت

,ع
99
01
08
8

 آگهی مزایده) نوبت دوم(

پذیرش  غیر حض���وری آگه���ی روزنامه ق��دس



خبرخبر خبرخبر

 توزیع 3 هزار بسته معیشتی عیدانه •
در گنبدکاووس

گلســتان: امام جمعه 
گفــت:   گنبــدکاووس 
3 هزار بســته عیدانه به 
مردمی  پویــش  همت 
مبــارزه بــا کرونــا در 
توزیــع  گنبــدکاووس 

می شود.
حجت االسالم محمود ترابی با بیان اینکه پس از اجرای چندین 
مرحله توزیع بسته های معیشتی به نیازمندان توسط گروه های 
مردمی مختلف در شهرســتان گنبدکاووس، در این روزهای 
آخر ماه مبارک رمضان مرحله دیگری از این رزمایش اجرایی 
شده است، گفت: تعداد 3 هزار بسته معیشتی به همت پویش 
مردمی مبارزه با کرونا و بــا همراهی آحاد مختلف مردم در 
آستانه عید فطر به عنوان عیدانه محضر اقشار آسیب دیده و 

نیازمند تقدیم خواهد شد.

 اعطای تسهیالت مسکن •
به سیل زدگان دهلران 

بنیاد  مدیــرکل  ایالم: 
ایالم  اســتان  مســکن 
گفت: ســال گذشــته 
۲۱۰ میلیارد ریال وام و 
کمک بالعوض مسکن و 
معیشتی به سیل زدگان 

دهلرانی پرداخت شد.
حبیب اهلل محبی اظهار کرد: از این میزان ۶۰ میلیارد ریال به 
صورت بالعوض و مابقی به صورت تسهیالت قرض الحسنه به 

سیل زدگان دهلرانی پرداخت شده است .
مدیرکل بنیاد مسکن استان ایالم با اشاره به کمک بالعوض 
۲ میلیــارد ریالی به واحدهای مســکونی نیمه تمام در این 
شهرســتان، یادآور شــد: این واحدها که از محل طرح ویژه 
تسهیالت گرفته بودند برای تکمیل آن ها اقدام های الزم انجام 

گرفت.

بازگشایی مرز ترکیه مهم ترین خواسته •
مردم سلماس است

ارومیه: فرماندار سلماس 
با اشاره به لزوم توجه به 
حل مشکالت و پیگیری 
مطالبات مــردم،  گفت: 
ترکیه  با  مرز  بازگشایی 
از مهم ترین خواسته های 
مردم برای توســعه این 

شهرستان است.
مرتضی اصغری اظهار کرد: اقدام های خوبی در این راستا انجام 
شده ولی باید تالش ها برای جلب رضایت کشور ترکیه نیز در 

مسیر بازگشایی این مرز انجام شود.
وی اضافه کرد: در صورت تحقق این امر، ظرفیت مرزی بسیار 
خوبی در منطقه ایجاد می شود که زمینه ساز توسعه و آبادانی 

روزافزون این شهرستان خواهد بود.

 3 شناور صید ترال •
در آب های هرمزگان توقیف شد

نیروهای  بندرعباس: 
شهرستان های  مرزبانی 
جاسک و میناب در دو 
موفق  جداگانه  عملیات 
و  کشــتی  دو  شــدند 
صیادی  لنج  فروند  یک 
متخلف را توقیف کنند 

و ۵3 نفر به اتهام صیدغیرمجاز دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: با توقیف این سه 
فروند شناور ترال افزون بر ۴۰ تن انواع آبزیان از این شناورها 

کشف شد.
علی صالحی به رسانه ها اعالم کرد: بنا به گزارش ضابطان در 
بازرسی از این شناورها مشخص شد آن ها مجهز به تور صیادی 
غیرمجــاز ترال و حامل ۴۰ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم انواع آبزیان 

هستند.

 ممنوعیت ورود گردشگر •
به دریاچه گهر لرستان

لرستان: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
لرستان از ممنوعیت ورود گردشگر به دریاچه گهر دورود خبر 

داد.
سید امین قاسمی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به 
اینکه لرستان همچنان در وضعیت هشدار شیوع ویروس کرونا 
قرار دارد، به منظور حفظ سالمتی مردم تا اطالع ثانوی از ورود 

گردشگری به دریاچه گهر ممانعت می شود.
وی با اشــاره به اینکه تمامی ورودی های منتهی به دریاچه 
گهر مسدود است، تصریح کرد: با هماهنگی اداره کل حفاظت 
محیط  زیست استان از ورود گردشگران به دریاچه جلوگیری 

خواهد شد.

 صید ترال عامل مرگ الک پشت ها •
در جاسک

عملیات  هرمــزگان: 
ویژه صید  بــه  صیادی 
مــرگ  عامــل  تــرال 
طول  در  الک پشــت ها 
ساحل از روستای ونک تا 

اسکله بیاهی اعالم شد.
مســئول محیط  زیست 

دریایی اســتان هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: با توجه 
به مشاهده نشدن شکستگی در الک الک پشت های تلف شده 
در جاسک، احتماالً عملیات صیادی به ویژه صید ترال عامل 

مرگ آن ها بوده است.
افشین عسکری افزود: بررسی ها نشان می دهد این الک پشت ها 
در فاصله زمانی دســت کم 3۵ روز پس از خفگی در تورهای 

صیادی به وسیله امواج دریا به ساحل آورده شده اند.

 ممنوعیت شنا در سواحل رشت •
تا اطالع ثانوی

معــاون  گیــالن: 
هماهنگی امور عمرانی 
از  رشــت  فرمانداری 
ممنوعیــت شــنا در 
سواحل این شهرستان 
تا اطــالع ثانــوی در 
از  پیشگیری  راستای 
شیوع بیماری کرونا خبر داد و گفت: ۵۵ نقطه خطرآفرین 
در ســطح ۲۲ کیلومتر سواحل شهرستان رشت شناسایی 

شده است.
محمدعلی ویشــکایی با اشــاره به تعطیــالت پیش رو و 
پیش بینــی ورود تعداد کثیری از مســافران در ســواحل 
شهرستان رشــت، گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و 
دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا، شنا در سطح سواحل تا 

اطالع ثانوی ممنوع است.

 جان  باختن هفت زندانی در ارومیه •
به علت کرونا کذب است

مدیرکل  ارومیــه: 
زندان هــا و اقدامــات 
بـــیتی  میــنی تر تـأ
آذربایجان غربی گفت: 
نفر  هفت  جان باختن 
از زندانیــان زنــدان 
مرکزی ارومیه، کذب 

است.
حمزه بروجنی روز چهارشــنبه در گفت وگو با خبرنگاران 
افــزود: همچنین برخی اخبار کذب در خصوص ناآرامی  در 
زندان ارومیه در اعتراض به رعایت بهداشت منتشر شده که 

با صراحت آن را تکذیب می کنم.
وی اضافــه کرد: خوشــبختانه تاکنون مــوردی از ابتالی 
زندانیان در آذربایجان غربی به کرونا مشاهده نشده است و 
زندان های استان با تمام توان تالش می کنند تا امنیت روانی 

و بهداشتی زندانیان به مخاطره نیفتد.

 محدودیت های ترافیکی عید فطر •
در محورهای مازندران

رئیس  مازنــدران: 
پلیــس راه مازنــدران 
محدودیت های  گفت: 
به مناســبت  ترافیکی 
عیــد فطــر از ظهــر 
در  چهارشــنبه 
مازندران  محورهــای 

آغاز شد.
علیرضا قدمــی اظهار کرد: درحال حاضر شــاهد ترافیک 
مقطعی سنگین در محدوده چالو محور هراز و در محورهای 

سوادکوه و کندوان به صورت پرحجم هستیم.
وی با اشــاره به آغاز محدودیت های ترافیکی به مناسبت 
عیــد فطر در محورهای مازندران، اضافه کرد: تردد تمامی 
موتورســیکلت ها از ساعت ۱۲ امروز تا ساعت ۶ روز شنبه 
۱۰ خرداد از محورهای هراز، کندوان و ســوادکوه ممنوع 

است.

 خودکشی خانوادگی •
در میناب صحت ندارد

فرماندار  هرمزگان: 
مینــاب  شهرســتان 
هیچ گونــه  گفــت: 
خودکشی خانوادگی و 
رخ  میناب  در  جمعی 

نداده است.
در  احمــدی  محمد 
جمــع خبرنگاران، در واکنش به پخش شــایعه هایی در 
فضای مجــازی، افزود: وقوع هر نوع خودکشــی جمعی 
و خانوادگی در این شهرســتان را بــه طور کلی تکذیب 

می کنم.
وی اظهــار کــرد: بــه تازگــی فیلمی از خودکشــی 
خانوادگی در فضای مجازی منتشــر و اعالم  شده در 
شهرســتان میناب بوده که این خبر تکذیب می شود 
و به هیچ وجــه این چنین حادثه ای در این شهرســتان 

رخ نداده است.

به دلیل ترددهای غیرمجاز از سیستان و بلوچستان به آن سوی مرزها صورت گرفته است

تهدید مرزهای سالمت با بیماری های وارداتی
زاهدان: ماالریا یکی از مهم ترین بیماری های 
انگلی و مشــکالت پیش روی جوامع ساکن 
مناطق اســتوایی و گرمســیر دنیاست که 
در کشــور ما به ویژه در استان های کرمان، 
سیستان و بلوچستان و همچنین هرمزگان 

پراکندگی بسیاری دارد.
بــر اســاس تالش های مســئوالن  اگرچه 
بهداشت، در ســال های اخیر آمار مبتالیان 
بــه این بیماری در کشــور بســیار کاهش 
 یافته اســت، ولی با توجه بــه این موضوع 
که در همســایگی شــرقی ایران دو کشور 
پاکســتان و افغانستان از مراکز اصلی انتقال 
ماالریا محسوب می شوند، بنابراین ترددهای 
غیرمجاز به آن ســوی مرز و حضــور اتباع 
بیگانــه غیرمجاز بــه واردات این بیماری از 

مرزهای شرقی دامن می زند.
کشــورهای افغانســتان و پاکستان از سوی 
ســازمان جهانی بهداشــت ازجمله مناطق 
پرخطــر و دارای آمــار بــاالی مبتالیان به 
ماالریا در دنیا هســتند که مــرز طوالنی با 
کشور ایران دارند و متأسفانه همین موضوع 
و پدیده هایی مانند قاچاق سوخت و قاچاق 
انسان در مرزهای شرقی موجب می شود تا 
مرزهای ســالمت در شرق کشور را به دلیل 
ورود برخی بیماری ها ازجمله ماالریا تهدید 

کنند.

کاهش آمار مبتالیانس
تا سال ۱388 از مجموع ۱۱ هزار نفر مبتال به 
ماالریا در کشور، حدود ۶9 درصد مبتالیان را 
سیستان و بلوچستان به خود اختصاص داده 
بود که خوشبختانه در حال حاضر این آمار به 

کمترین حد خود رسیده است.
اگرچه در سال های دور نبود امکانات بهداشتی 
و تجهیزات سم پاشــی موجب شده بود تا این 
بیماری حکم کابوس را برای مسئوالن بهداشتی 
پیدا کند، اما خوشبختانه طی سال های گذشته 
با تمهیدات در نظر گرفته شده آمار مبتالیان به 
این بیماری در سیستان و بلوچستان به شدت 

کاهش  یافته است.

بارش های سیل آســا که در 
جنوب سیستان و بلوچستان 
از خــود گودال های بزرگ 
می گذارند  بــر جــای  آب 
همواره یکــی از محل های 
تجمــع  بــرای  مســتعد 
پشــه های ماالریا هســتند 
که حاال پــس از بارش های 
جنــوب  در  فروردیــن 
سیســتان و بلوچستان رد 
پای این بیماری را برجسته 
کرده است، اما پیش از این 
تردد اتباع بیگانه و غیرمجاز 
موجب شده تا این بیماری 
از کشور پاکستان وارد شهر 

سراوان شود.

رد پای ماالریا در شهرستان مرزی س
سراوان

در همین راستا رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمــات بهداشــتی زاهدان از شناســایی 

هفت بیمار مبتال به ماالریا 
در اردیبهشــت امســال در 
خبر  ســراوان  شهرســتان 

می دهد.
دکتر محمد هاشمی شهری 
می گوید: این بیماری وارداتی 
اســت و نقش اتباع بیگانه و 
اتباع  غیرقانونی  ترددهــای 
مهم ترین  از  یکی  پاکستانی 
عوامل انتقال این بیماری به 

کشور است.
وی بابیــان اینکــه باید در 
راســتای کاهــش بیماری 
ماالریــا تالش هــای جدی 
صــورت گیــرد، می افزاید: 
بیماریابــی خانه بــه خانه، 
الروکشــی،  عملیات  بیماریابــی،  تشــدید 
سم پاشــی کانون هــای آلوده و اســتفاده از 
پشه بند آغشته به حشــره کش از مهم ترین 
برنامه هــای پیشــگیری از ایــن بیماری در 

شهرستان مرزی سراوان است.

دستاوردهای قابل توجهس
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
نیز بابیان اینکه طی چندین دهه گذشته شاهد 
کاهش قابل توجه بروز این بیماری در اســتان 
بودیم، اظهار کرد: سال گذشته در مجموعه زیر 
پوشش دانشگاه علوم  پزشکی زاهدان فقط سه 
مورد انتقال محلی بیماری ماالریا داشته ایم که 

این دستاورد خیلی خوب بود.
 ســید مهدی طباطبایی بیان کرد: بررسی ها 
نشــان می دهد بــا توجه به درجــه حرارت، 
رطوبت، مقدار نزوالت آسمانی و میزان آب های 
سطحی، خطر انتقال بیماری ماالریا در استان 
وجــود دارد که بــرای مهار ماالریــا نیازمند 

همکاری و مساعدت مردم هستیم.
وی با تأکید بر این موضوع که اگر در نقطه ای 
بیماری مثبت شناسایی شــود همکاران ما 
به صورت فعــال بیماریابی را انجام می دهند، 
افزود: دســتاورد حذف ماالریــا خیلی حائز 
اهمیت اســت و باید همــگان در حفظ آن 

کوشا باشند.

بیماری قابل  درمان س
ماالریــا مهم ترین بیماری انگلــی و یکی از 
مســائل مهم بهداشــتی تعدادی از کشورها 
به ویژه کشورهای گرمسیری دنیاست. بیماری 
ماالریا با نام های دیگری چون پالودیسم، تب و 
لرز، تب نوبه و تب متناوب نیز نامیده می شود. 
این بیماری به صورت عفونت حاد در بیشــتر 
مــوارد وخیم و گاهی طوالنی و با ویژگی های 
تب متنــاوب و لرز، کم خونی و بزرگی طحال 
و گاه با ویژگی های ســاده یا کشــنده دیگر 

خودنمایی می کند.
اهمیت ایــن بیماری به خاطر شــیوع زیاد 
و مرگ ومیــر قابل توجه اســت. انگل ماالریا 
توسط یک تیره از پشه به نام آنوفل به انسان 
منتقل می شــود که این تیره شامل چندین 
گونه اســت. البته بیماری ماالریا قابل  درمان 
است و در حال حاضر داروهای ضد ماالریا در 
مراکز بهداشــتی و درمانی کشورمان به شکل 

رایگان در اختیار بیماران قرار می گیرد.

خوشبختانه طی 
سال های گذشته با 

تمهیدات در نظر 
گرفته شده آمار 
مبتالیان به این 

بیماری در سیستان 
و بلوچستان 

به شدت کاهش 
 یافته است
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اصفهان: همه ساله با فرا رســیدن عید فطر خیل عظیمی 
از روزه داران و شــهروندان سراسر کشور برای لذت بردن از 
طراوت و خنکی ســمیرم عازم این شهرستان می شوند، اما 
امسال به دلیل شیوع کرونا هنوز تصمیمی برای بازگشایی و 
یا اجازه حضور مردم در مکان های گردشــگری سمیرم داده 

نشده است.
مکان های زیارتی و ســیاحتی مانند امامزاده زینعلی یکی از 
اماکنی اســت که روزهای ماه رمضان نیز شاهد حضور مسافر 
و ســاکنان سمیرم است، اگرچه درِ آستان مقدس امامزادگان 
بسته است اما منطقه ای وسیع و باغی مانند امامزاده زینعلی 
از همــه طرف راه ورود و اقامت کوتاه دارد و کنترل کردن آن 

راحت نیست.
شهرستان کوهســتانی و معتدل ســمیرم دارای ۱۰۰ هزار 
جمعیت است که در جنوب اســتان اصفهان، شمال یاسوج، 
شــرق اقلید و آباده اســتان فــارس و غرب لُردگان اســتان 

چهارمحال و بختیاری واقع است.
تعطیالت عید فطر همچون سایر تعطیالت مانند ایام نوروز و یا 
تعطیلی تابستان فرصت خوبی برای سفر به این شهر و خرید 
کشک، عسل، لواشــک، سرکه سیب، قارا و گیاهان دارویی از 

غرفه ها و مغازه های سمیرم است.
برخی گردشگران نیز همه ساله برای بازدید از دستبافته های 
این خطه از میهن اســالمی و خرید نمد، قالی و جاجیم های 
رنگارنگ به این دیار ســر می زنند و عده ای دیگر به عشــق 
بلندای »نارین قلعه« با مناظر دیدنی اش در اینجا حضور پیدا 
می کنند، اما امسال شــیوع بیماری کرونا شرایط متفاوتی را 

رقم  زده است.

اگرچه عالوه بر طبیعت زیبای این منطقه یکی دو سالی است 
خانه های روستایی و بومگردی زیبا و خاطره انگیزی در تعدادی 
از روستاها و شهرهای سمیرم برای رفاه حال گردشگرها مهیا 
شده، اما ویروس کرونا چندی است که برای حضور گردشگران 

ممنوعیت ایجاد کرده است.

ورود گردشگران ممنوعس
در همین راســتا رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی سمیرم اظهار می کند: عمده حجم ورود مسافر 
و گردشــگر به ســمیرم از عید فطر تا مهرماه اســت که اگر 
شــرایط کرونایی ادامه داشته باشد باید محدودیت و ظرفیت 
هر تفرجگاه اعالم شود تا ترافیک جمعیتی و خودرویی در این 

مناطق شاهد نباشیم.
سعید سلمانیان بابیان اینکه در حال حاضر بنا بر تصمیمات 
ســتاد مقابله با کرونــا مکان های زیارتی و گردشــگری این 
شهرستان تعطیل بوده و پذیرایی از گردشگران در تعطیالت 
عید فطر ممنوع است، افزود: از گردشگران تقاضا داریم تا سفر 

به این منطقه را به زمانی دیگر موکول کنند.
وی بابیــان اینکــه آیــا احتمــال دارد در ایــن تصمیم 
تجدیدنظــر شــده و اجازه تــردد گردشــگران با رعایت 
موازین بهداشتی به تفرجگاه ها داده شود، عنوان می کند: 
بســته بودن و تعطیلی این مناطق در جلســه اخیر ستاد 
تسهیالت گردشــگری شهرستان سمیرم مطرح و مصوب 
شده اســت، بنابراین اگر قرار باشــد در جلسه ای دیگر، 
شرایط سنجیده و تصمیم جدیدی گرفته شد به طور حتم 

اعالم خواهد شد.

ورود به تنگ بی بی سیدان ممنوعس
وی تأکید می کند: ورود هرگونه تور مجوزدار و یا غیرمجاز به 
منطقه گردشگری و رودخانه های تنگ خشک و بی بی سیدان 
ممنوع اســت و حتی آژانس های گردشــگری اجازه آوردن 
تورهای اتوبوسی به مناطق گردشگری سمیرم به ویژه رودخانه 

بی بی سیدان را ندارند.
وی مدیریت و کنترل منطقه گردشگری تنگ خشک و بی بی 
ســیدان در 3۵ کیلومتری جنوب سمیرم را مهم ترین مشکل 
این فصل شهرســتان ذکر کرد و گفت: وســعت کوهساران و 
رودخانه بی بی سیدان در کنار نداشتن امکاناتی همچون کنترل 
در ورودی ها یا ســرویس های بهداشتی ازجمله این مشکالت 
هستند. ســلمانیان بابیان اینکه مالکیت زمین های محدوده 
بی بی سیدان و تنگ خشک مشــخص نیست، ادامه داد: اگر 
دهیاران و شوراهای این روستاها طرحی گردشگری ارائه کنند 
میراث فرهنگی هم می تواند با سهولت بیشتری مجوزهای الزم 

را صادر کند تا مشکالت این منطقه کمتر شود.

اگر برای تعطیالت عید فطر قصد سفر دارید 

سمیرمگردشگرنمیپذیرد
گزارشگزارش
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۱. گروه- دشمن و ضد- زنان ۲. سازمان 
فضایی امریکا- عنوان فیلمی محصول۱3۶7 
»مهدی  بازی  با  بنی اعتماد«  »رخشان  از 
هاشمی« 3. عزت و آبرو- سگال - صوت ندا 
۴. مصایب- کمک رسان- خسیس و بخیل 
۵. نزدیک شدن- الفبای موسیقی- شمارنده 
۶. تعجب خانمانه- شاعر رومی سده اول 
پیش از میالد و خالق »نامه های منظوم« - 
بدشکل 7. از ادات استثنا- کشوری آسیایی 
به پایتختی »وین تیان«- انگل 8. ریزنمره- 
نمازهای مستحبی روزانه- چراگاه 9. حالت 
 تصویر شی در آینه- نفری- شفابخش بیمار 
 ۱۰. قلب قرآن- نام پسرانه فرنگی- زادگاه رازی 
زنجانی ها-  گویش  در  نام  آشکارا-   .۱۱
خودمان  غیررسمی  پول   واحد 
کمک غذای  ثروت-  پدربزرگ-   .۱۲
اولیه بازی های  گیاهی ۱3. آسیاب- نسل 
شیرین  صنعتی  گیاه   کامپیوتری- 
 ۱۴. خوراکی رشته ای پرطرفدار- گشایش 
ارتش در  درجه ای  همزمانی-   .۱۵ 

- بهشت شداد

۱. درگیری و جدل- جمع سابقه- توجه کردن 
برگ های  با  آپارتمانی  گیاه  من-  خدای   .۲
صورتی  به  آخر  که  سفید  گل های  و  بلند 
تابستان  اوائل  و  می شود  تبدیل  رنگ  کم 
طلب کردن-  و  خواستن   .3 می دهد  گل 
تازی  آب  افغانستان-  رسمی   خبرگزاری 
۴. بهبودی اوضاع- فراموشکار- سرمایه جاودانی 
۵. ایالتی در اتریش- ضمیری در دستورزبان 
بسیار  پوست  با  حیوانی   .۶ شدنی  عربی- 
 مرغوب در صنعت پوشاک- کنام شیران- خباز 
آن  وظیفه  که  رایانه  در  بخشی  نظرات-   .7
استقرار سیستم عامل در حافظه است - قاضی 
8. علم نیاموختنی که به الهام از جانب خداوند 
 نازل می شود- راکب- موزه ای مشهور در پاریس

خودرویی  سفیر-  محل کار  نبود-   .9
زمین-  جاذبه  کاشف   .۱۰ فرانسوی 
آخر  حرف   - درون  از  دهان   گرداگرد 

بیچارگی  و  بدبختی  بنیان-  کتاب-  عرصه  فعاالن  از   .۱۱
ادبی  گردآوری   - سیاسی  اصالحات  ناب-  و  خالص   .۱۲ 
۱3. برکت یافتن- نحوه استفاده از چیزی- صبحانه نخورده 
۱۴. برابر فارسی »پویانما« را برای این هنرمند برگزیده اند- 
هنر چیدمان اجزا یک مجموعه درکنارهم ۱۵. خنیاگر عهد 

ساسانی- توجه کردن به شان و آبروی کسی- نرمدلی

  افقی

  عمودی
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