
 باغ موزه دفاع مقدس مشهد
همین ماه افتتاح می شود

 قیمت زعفران 
در دست دالالن

طالی سرخ همچنان در وضعیت قرمزمدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی: 

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
خراســان رضوی گفت: خراسان بزرگ شامل سه 
استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی در دوران 
دفــاع مقدس حدود ۵۰۰ هــزار رزمنده در قالب 
نیروهــای رزمی و امــدادی در جبهه های جنگ 
داشته است. سردار سرتیپ دوم پاسدار حسینعلی 

یوسفعلی زاده روز گذشته ...

آبان ماه گذشته بود که موضوع خرید حمایتی 
زعفران از زعفــرا ن کاران کلید خورد. موضوعی 
کــه متولیان و دنبال کننــدگان آن بر این باور 
بودنــد که با ایــن اتفاق می توان ســود واقعی 
بازار زعفــران را به جیب زعفــرا ن کاران واریز 
و از سوء اســتفاده دالالن در این بازار پرســود 

جلوگیری کرد...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

فراز و فرود شیوع کرونا در استان های خراسان
افزایش قیمت بلیت حمل و نقل 

عمومی از یک هفته آینده در مشهد 

مترو هزار 
اتوبوس۷۵۰

.......همین صفحه

قدس گزارش می دهد 

.......صفحه 2 

روز اول مجلس نو
مجلس یازدهم جمهوری اســامی و به عبــارت دیگر مجلس 
شــورای اســامی دوره یازدهم، از امروز کار خــود را »آغاز« 
می کند. آغازی که بنا بر وعده ها و شــعارهای شفاهی و مکتوب 
حضرات، باید »انجام« های مبارکی در پی داشته باشد. انجامی 
کــه مردم نشــانه هایش را به وضوح در زندگــی خود ببینند و 

گشایش گره ها را بیش از ...

رئیس کمیسیون عمران، حمل  ونقل و ترافیک شورای اسامی مشهد 
گفت: بهای حمل ونقل عمومی این شهر از ۱۵خرداد براساس مصوبه 
شورا برای ســال جاری افزایش پیدا خواهد کرد. مجتبی بهاروند در 
گفت وگو با قدس آناین اظهار کرد: مصوبه شورای اسامی شهر مشهد 
مبنی بر افزایش بهای خدمات حمل ونقل عمومی در ســال ۹۹، سال 
گذشته در فرمانداری مشهد به تأیید رسید و قرار بود از ابتدای امسال 

عملیاتی شود. اما با توجه به شرایط...

س.......صفحه 2 
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چهارشنبه  7 خرداد 1399

  4 شوال 1441 
  27 می 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9255  
 ویژه نامه 3634  
 صفحه »میهن«  

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و عادی نوبت اول
 تاریخ دعوتنامه: 99/03/07

بدین وس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت تعاونی تأمین نیاز صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی 
خراس��ان رضوی ش��ماره ثبت 10255 دعوت بعمل می آید که در س��اعت 13 روز یک ش��نبه مورخ 
1399/03/18 مجمع عمومی فوق العاده و روز پنج شنبه مورخ 1399/03/29 مجمع عمومی عادی که 
در محل شرکت واقع در بلوار قاضی طباطبایی بین 7 و 9 ساختمان 44 طبقه دوم تشکیل میگردد 
حضور بهم رسانید چنانچه حضور عضوی در جلسه مقدور نمی باشد به موجب قانون می تواند حق 
رأی خ��ود را ط��ی وکالت کتبی به عضو دیگری یا فرد مورد اعتماد خود واگذار نمایند مش��روط به 
اینکه هر عضو عالوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت نداشته باشد و فرد غیرعضو تنها یک 

رأی وکالتی خواهد داشت.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- اصالح ماده یک در اساسنامه.   2- اصالح ماده 6 اساسنامه.
3- اصالح بند 4 ماده 12 اساسنامه.    4- اصالح تبصره ماده 21 اساسنامه.

5- تصویب اساسنامه اصالح شده شرکت.  
  دستورجلسه مجمع عمومی عادی:

1- گزارش هیئت مدیره.    2- گزارش بازرس.    3- تصویب صورت های مالی 96 و 97 و 98.
4- تصویب بودجه پیشنهادی 99                             5- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره.
6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.       7- تصویب نابرابری سهام اعضا با استناد ماده 9 اساسنامه

/ع هیئت مدیره شرکت تعاونی تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی خراسان رضوی 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  
سالیانه مهندسین مشاور وراز 

)سهامی خاص ( شماره ثبت 6297 
کد ملی 10380221159

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران مهندسین مشاور 
وراز دع��وت م��ی گردد تا در جلس��ه مجم��ع عمومی 
عادی س��الیانه رأس س��اعت 8 صبح 99/03/25 در 
محل قانونی ش��رکت واقع در بلوار س��جاد سجاد 21 
) امی��ن غربی 10( پالک  13 برگ��زار می گردد حضور 

بهم رسانید .
دس��تور جلس��ه : 1 -تعیی��ن اعضاء هیئ��ت مدیره و 

مدیر عامل 
2- تعیین بازرسین

3- تصویب صورتهای مالی منتهی به 1398/12/29 
 4- تغییر روزنامه کثیراالنتشار
ع هیئت مدیره  9
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ش�هرداری تایباد در نظر دارد به اس�تناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری1-دریافت 
ع�وارض کش�تار دام در کش�تارگاه با کلیه تجهی�زات و امکانات مح�ل با قیمت پایه اج�اره ماهیانه 
10/000/000 ریال و مبلغ ضمانت قرارداد 1/000/000/000 ریال و ضمانت شرکت در مزایده 
مبلغ 13/000/000 ریال2- بهره برداری از طبقه همکف س�اختمان فرهنگس�رای موالنابا قیمت 
پای�ه اجاره ماهیان�ه 11/000/000 ریال و مبلغ ضمانت ق�رارداد 100/000/000ریال و ضمانت 
ش�رکت در مزایده مبلغ 15/000/000 ریال به صورت اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی 
اقدام نماید،لذا از کلیه افراد و ش�رکت های  واجد ش�رایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد 

مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/03/7لغایت 99/03/27

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت 14 مورخ99/03/27
زمان بازگشایی پاکات 99/03/29در محل دفتر شهردار تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از 
پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد. متقاضیان محترم می توانند جهت 
دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

)) آگهی مزایده((
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ایوب سیدالحسینی- شهردارتایباد
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شهرداری مش�هدریزه در نظر دارد؛ به استناد مصوبه ش��ماره 552 مورخ 98/11/5 ش��ورای محترم اسالمی 
ش��هر مشهدریزه  و نامه کارشناس رسمی دادگس��تری؛ ماشین آالت ذیل را از طریق مزایده حضوری )حراج(به 
فروش رس��اند؛ لذا متقاضیان محترم می توانند؛جهت ش��رکت در مزایده رأس ساعت 11 صبح مورخ  99/3/27 
به محل انبار شهرداری واقع در بلوار وحدت جنب بخشداری میان والیت مراجعه نمایند .  متقاضیان می توانند 
؛جهت  کس��ب اطالعات  بیش��تر  تا تاریخ  99/3/27 به واحد ماشین آالت  ش��هرداری مراجعه نمایندیا با شماره   

05154583448 داخلی 1 تماس حاصل نمایند.
1- یک دس��تگاه کامیون کمپرس��ی 1924 سیستم بنز مدل 1387 دارای ش��ماره شهربانی 861 ه 28 ایران 32 به 

قیمت پایه 8/150/000/000 ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده 407/500/000 ریال.
2- یک دستگاه کامیونت کمپرسی آمیکو مدل 1385 دارای شماره شهربانی 757 ه 11 ایران 32 به قیمت پایه 

890/000/000 ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده 44/500/000 ریال.
3- ی��ک دس��تگاه مخ��زن جمع آوری زباله قابل نصب بر روی کامیون 911 س��اخت ش��رکت مب��ارز  به قیمت پایه 

220/000/000 ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده 11/000/000 ریال.
4- دو ع��دد اتاق کمپرس��ی خاور به همراه جک آنتن دار به قیمت پای��ه  هر دو عدد 220/000/000 ریال و مبلغ 

سپرده شرکت در مزایده 11/000/000 ریال.
5- یک دس��تگاه غلتک آهنی ویبره دار  به قیمت پایه 350/000/000 ریال و مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده 

17/500/000 ریال.
6- پایه چراغ مدل الله مارک شرکت کوه نور مشهد به تعداد حدود 75 عدد  به قیمت پایه کل  112/500/000 ریال

  و مبلغ سپرده شرکت در مزایده 5/625/000 ریال.
الف-متقاضیان محترم جهت شرکت در مزایده میبایست مبالغ قید شده جهت سپرده شرکت در مزایده اعالمی 

را به حساب شماره 78354784 نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری مشهدریزه واریز نمایند . 
ب-کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند و حمل از محل انبار و هزینه بیمه و عدم خالفی و معاینه فنی و غیره 

به عهده برنده مزایده می باشد.
ج-در صورتیکه برندگان اول تا س��وم از پیش��نهاد خود عدول نمایند س��پرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.
د-هزینه آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد .

ه-شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
شماره تماس: 051-54583448

ابراهیم عبودی - سرپرست شهرداری مشهد ریزه

آگهی مزایده حضوری )حراج(-نوبت اول

  آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
نوبت اول شرکت تعاونی صنوف توانا 

نوبت اول  

ازکلی��ه اعضاء محترم ش��رکت تعاونی صن��وف توانا 
دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی و 
برگه س��هام در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول 
که در تاریخ 99/03/19 روز پنجش��نبه راس ساعت 
12:00 واق��ع در نمازخانه مجتمع خدم��ات خودرویی 
صنوف توانا ) خین عرب انتهای طرح چی 19 (تشکیل 
م��ی گردد ش��رکت نمایید و یا نماین��ده تام االختیار 
خود را ب��ا وکالتنامه کتبی جهت ش��رکت در جلس��ه 

معرفی نمایید .
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیئت مدیره

2- انتخ��اب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت سه سال مالی 

3- انتخاب بازرس اصل��ی و عدل البدل برای مدت 
یک سال مالی 

تذکر: با توجه به انتخابات هیئت مدیره / بازرس��ان / 
هیئت بازرسی افرادی که تمایل دارند به کاندیداتوری 
سمت هیئت مدیره و بازرسی ظرف مدت یک هفته از 
تاریخ انتشار آگهی می بایست به دفتر شرکت مراجعه 

و فرم مربوطه را تکمیل نمایند .
ع  هیئت مدیره شرکت تعاونی صنوف توانا 9
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آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
تعاونی مصرف کارکنان دولت طبس

 نوبت اول به شناسه ملی 10861789792
و شماره ثبت 36

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
در س��اعت 18 روز دوشنبه 1399/03/12 
در مح��ل ش��رکت واق��ع در خیاب��ان امام 
خمینی به کد پستی 9791713996 تشکیل 

می شود.
از کلی��ه اعضا دعوت میش��ود در جلس��ه 
فوق ش��رکت نمایند. ضمنًا هریک از اعضا 
م��ی توانند ع��الوه بررأی خود س��ه رأی با 

وکالت داشته باشند.
موض��وع جلس��ه: اص��الح تبصره م��اده 21 
اساس��نامه )انتش��ار آگه��ی و دع��وت از 

طریق سامانه   هوشمند بخش تعاون(
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف 

کارکنان دولت طبس

ع 9
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 اداره اوق��اف وام��ور خیریه تربت ج��ام در نظر دارد 
مح��ل اس��تقرار 2 دس��تگاه خودپرداز)ATM(واق��ع 
در حاش��یه می��دان ش��اد ورودی اداره اوق��اف  را از 

تاریخ99,04,15  به اجاره یکساله  واگذار نماید
1 -موضوع مزایده:محل نصب2 دستگاه خودپرداز

  )ATM( تحت پالک709 اصلی 
2 -آدرس ملك :   تربت جام – حاش��یه میدان ش��اد- 

ورودی اداره اوقاف و امور خیریه 
3 - قیم��ت پایه کارش��ناس  رس��می اج��اره ماهیانه: 

دوازده میلیون ریال )12,000,000(
4 - مبلغ تعیین تضمین شرکت در مزایده  : متقاضی 
می بایس��ت 10% اجاره س��الیانه به مبلغ 14,400,000 
ری��ال را  بعن��وان ودیع��ه جه��ت ش��رکت در مزایده 
ط��ی فیش به حس��اب مربوطه واریز نمای��د و چنانچه 
برن��ده مزایده اعالم گ��ردد 30% ودیعه بابت هزینه 
های برگزاری مزایده لحاظ خواهد ش��د و قابل عودت                

نمی باشد.
   - متقاضیان ش��رکت  درمزایده می توانند روزهای 
اداری  از س��اعت 8 الی14  ازمحل  ذکرش��ده بازدید 
داشته باشند و از مورخ 1399,03,07حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز ش��نبه مورخ 1399,04,07 پیش��نهاد 
خ��ود را همراه فیش واریزی مبلغ ودیعه ش��رکت در 
مزایده در پاکت درب بس��ته تحویل دبیرخانه اداره  

تحویل نمایید.
 - متقاضی��ان می توانن��د جهت اخذ اطالعات بیش��تر   
واخ��ذ فرم مربوط��ه با ش��ماره تلف��ن : 52522255     
تم��اس حاصل ، ی��ا به آدرس : حاش��یه میدان ش��اد 

اداره اوقاف و امورخیریه   مراجعه نمایند. 
تاریخ انتشار:99,03,07 ,ع
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 آگهی مزایده »نوبت اول«

قدس آنالیــن- رضاطلبی: رئیس کمیســیون عمران، 
حمل  ونقل و ترافیک شــورای اســامی مشهد گفت: بهای 
حمل ونقل عمومی این شهر از ۱۵خرداد براساس مصوبه شورا 
برای سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد. مجتبی بهاروند در 
گفت وگو با قدس آناین اظهار کرد: مصوبه شورای اسامی 
شهر مشهد مبنی بر افزایش بهای خدمات حمل ونقل عمومی 
در سال ۹۹، سال گذشته در فرمانداری مشهد به تأیید رسید 

و قرار بود از ابتدای امسال عملیاتی شود. اما با توجه به شرایط 
پیش آمده در جامعه برای معیشت شهروندان در اثر شیوع 
ویروس کرونا و بنا به پیشــنهاد شــهردار و تصویب شورای 
اسامی مشهد، اجرای آن تا تاریخ ۱۵خرداد به حالت تعلیق 
درآمد، بنابراین دســتگاه دیگری در تعلیق آن نقش نداشته 
است.رئیس کمیسیون عمران، حمل  ونقل و ترافیک شورای 
اسامی مشهد افزود: براساس مصوبه افزایش بهای خدمات 

ناوگان حمل ونقل عمومی در سال ۹۹ مقرر شده بود به دلیل 
افزایش هزینه های ســازمان های اتوبوسرانی و قطارشهری، 
هزینه هر سفر  قطارشهری مشــهد با 2۰۰ تومان افزایش 
از 8۰۰ به هزار تومــان و اتوبوس نیز با ۱۰۰ تومان افزایش 
از 6۵۰ بــه 7۵۰ تومان افزایش پیــدا کند.بهاروند در مورد 
تأثیر این افزایش بر قشر آسیب پذیر جامعه در شرایط فعلی 
نیز گفت: بهایی که شهروندان و زائران به منظور استفاده از 
حمل ونقل عمومی پرداخت می کنند تنها 2۵درصد هزینه 
تمام شده هر سفر را پوشش می دهد و 7۵درصد هزینه این 
خدمات از طریق یارانه تأمین می شود، بنابراین این افزایش 

بها تأثیر چندانی بر سبد هزینه افراد ندارد.

زندگی  آغاز  زوج هنرمند،  نیشابور- خبرنگار قدس: 
مشترکشان را در کنار آرامگاه  حکیم عمرخیام نیشابوری 
در کمال ســادگی و بی آالیش و با مهریه کتابت رباعیات 
خیام جشن گرفتند.آغاز کتابت یک جلد رباعیات خیام 
توسط استاد حســین صالحی موحد، از استادان مطرح 
انجمن خوشنویسان ایران و خراسان همزمان با بزرگداشت 
حکیم عمر خیام نیشابوری طی مراسمی نمادین در کنار 
آرامگاه این دانشمند، شاعر و اندیشمند بزرگ رقم خورد.

محمدرضا عالمی از اســتادان هنر نیشابور که مسئولیت 

هماهنگی و برگزاری این مراســم را عهده دار بود، اظهار 
کرد: در کنار این رویداد فرهنگی و هنری، استاد حسین  
صالحی و همسرشــان خانم سوگند دلبری، آغاز زندگی 
مشترکشان را در آیینی ساده و بی آالیش و در میان جمع 

محدودی از فرهیختگان ادبی و هنری جشن گرفتند.
وی تصریح کرد: خوشنویســی یک جلد رباعیات خیام 
توسط استاد صالحی، مهریه عروس خانم است که در این 
مراســم، نگارش آن آغاز شد و پس از اتمام نگارش به او 

تقدیم خواهد شد. 

افزایش قیمت بلیت حمل و نقل عمومی از یک هفته آینده در مشهد 

مترو هزار، اتوبوس۷۵۰
کتابت رباعیات خیام، مهریه زوج هنرمند نیشابوری شهردار قوچان استعفا کرد

قدس: شهردار قوچان از سمت خود استعفا کرد. 
رئیس شورای اسامی شهرقوچان در خصوص استعفای 
علی پیشیار گفت: در جلسه شورای شهر، شهردار قوچان 
استعفای خود از این سمت را اعام کرد که پس از بحث 

و تبادل نظر، با استعفای وی موافقت شد. 
علی زیرک تصریح کرد: درحــال حاضر تا زمان تعیین 
و معرفی شــهردار جدید قوچان، سرپرستی شهرداری 
برعهده مهدی عطاران، معاون عمرانی شهرداری قوچان 

قرار گرفته است.

 خراسان 
میزبان پرندگان مهاجر 

ایرنا: پرنــدگان مهاجر بهار هر ســال برای 
استفاده از خوان نعمت طبیعی خراسان رضوی 
بــه این نقطه از جهان مهاجرت می کنند زیرا 
شرایط میزبانی از این پرندگان با ظرفیت های 
مثال زدنی در محیط زیســت این اســتان به 
خوبی فراهم شده است. تنوع گونه های زیستی 
و پرندگان در استان خراسان رضوی به عنوان 
یکی از استان های گردشگرپذیر کشور بسیار 
اســت و میزبانی ســاالنه از ۱۵ هــزار پرنده 
مهاجر بخشی از ظرفیت های ارزشمند زیست 
محیطی و گردشگری این خطه است.مدیرکل 
حفاظت محیط زیست خراســان رضوی در 

این باره گفت: همه ساله در شروع فصل بهار 
پرندگان مهاجر برای جوجه آوری به این استان 
مهاجرت می کنند و این تعدد و تنوع مهاجرت 
موجب خاص بودن جایگاه خراسان رضوی در 

حوزه میزبانی از این پرندگان شده است.
تورج همتی افزود: از جمله پرندگان مهاجری 
که به این استان ســفر می کنند می توان به 
سبزقبا، زنبورخوار اروپایی، زرد پره سرسرخ، 
سار صورتی، پرســتوها و بادخورک ها اشاره 
کرد.وی ادامــه داد: در همین زمان گونه های 
مهاجر آبزی، کنار آبزی و گونه های خشکی زی 
مانند انــواع پرندگان شــکاری و گونه هایی 

از گنجشک سانان برای زمســتان گذرانی به 
اکوسیستم های تاالبی، رودخانه ای و دشتی به 

این استان وارد می شوند.
وی گفــت: از جمله این گونه هــا می توان از 
چنگــر، انواع اردک هــای روی آبچر و غواص 
مانند اردک سرسبز، اردک سرحنایی، خوتکا، 
اردک بلوطی، آنقــوت و گونه های کنارآبزی 
مانند آبچلیک پاســرخ، حواصیل خاکستری 
و پاشلک معمولی از پرندگان شکاری، سنقر 
خاکستری، سنقر سفید، عقاب صحرایی و از 
پرندگان مهم خشکی زی هوبره و زنگوله بال 

را نام برد.



قدس گزارش می دهد 

فراز و فرود شیوع کرونا در استان های خراسان
هاشم رسائی فر: دبیــر کمیته اطالع رسانی 
مبارزه بــا ویروس کرونا در خراســان رضوی 
درباره قرمز شــدن شرایط شــهر مشهد در 
موضوع شــیوع کرونا گفت: آنچه مسلم است 
شرایط حال حاضر مشــهد شرایطی پایدار و 
رو به پایین در بحث شیوع کروناست، اتفاقی 
که از خیلی وقت پیش افتاده و موضوع شیوع 
کرونا را در این شهر قابل کنترل کرده است. اما 
اینکه چرا شهر مشهد از وضعیت زرد متمایل به 
سفید به یکباره تبدیل به قرمز شد دلیلش این 
است که خط برش یا معیارهایی که وزارتخانه 
برای اعالم خطوط ســفید، زرد و قرمز در نظر 

گرفته بود، عوض شده است.
دکتر رحیمــی در گفت وگو با قــدس افزود: 
معیاری که پیش از این در نظر گرفته شــده 
ایــن بود که جمعیت هر شــهر تقســیم بر 
100 هزار، عددی را نشان می داد که میزان آن 
جایگاهی را که در بین خطوط داشت مشخص 
می کرد اگر این عدد کمتر از 34 بود وضعیت 
سفید می شد بین 34 تا 68 زرد و باالتر از 68 
در خــط قرمز قرار می گرفت. اکنون با تعریف 
جدیدی که ارائه شده کمتر از 14 اوضاع سفید 
اعالم می شــود بین 14 تــا 20 زرد و باالتر از 
20 نفر مبتال وضعیت قرمز خواهد شد. پس از 
این موضوع بود که شرایط مشهد از همان زرد 

متمایل به سفید یکباره قرمز شد.
دکتر رحیمــی همچنین اظهار کرد: وضعیت 
خراسان رضوی به تناسب بروز بیماری کرونا 
شرایط پایینی است که اگر این همراهی ادامه 
داشته باشد بستری ها به صفر هم خواهد رسید 
امــا در مجموع آنچه  وجــود دارد اینکه کرونا 
هســت و از بین نمی رود شــاید تا یک سال 
یا بیشــتر ادامه داشته باشد به این دلیل باید 
مردم سبک زندگیشان را عوض کنند آن هم با 

رعایت اصول بهداشتی.
مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 

این  مشهد همچنین درباره 
مطلــب که گفته می شــود 
از پاییز شــیوع کرونا مجدد 
شدت خواهد گرفت، گفت: 
بدون تردید این اتفاق خواهد 
افتــاد و ممکن اســت این 
بیماری تشــدید شود؛ چرا 
که زمینه شیوع آنفلوانزا نیز 
از پاییز به بعد بیشتر فراهم 
می شود و پیش بینی ها برای 

تشدید شیوع کرونا نیز می رود. 
وی در پاسخ به این پرسش که برای مواجهه با 
موج شیوع کرونا از پاییز، دانشگاه علوم پزشکی 
چه تمهیداتی اندیشیده است، گفت: کارهای 
خیلی مهمی انجام دادیم نخست اینکه به تمام 
دانشگاه های زیر پوشــش اعالم کردیم نقاط 
ضعف و قوتی که داشتند را جمع آوری کرده و 
در اختیار ما قرار دهند تا در کتابچه ای عملیاتی 
برای پاییز آینده همه دستورالعمل های مورد 
نیاز منتشر شود و همه آن را داشته باشند. نکته 
بعدی اینکــه از همین حاال به فکر تمهیداتی 
بــرای تهیه ملزومات حفاظتی فردی از جمله 

مواد  دســتکش،  ماسک، 
و...  کننــده  ضدعفونــی 
هســتیم تــا در آن زمان 
مشــکالتی که در ابتدای 
شــیوع کرونا داشــتیم را 

شاهد نباشیم.

عبور مبتالیان کرونا س
از ۲ هزار نفر در 
خراسان شما لی 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
نیز ضمن هشدار جدی نسبت به رعایت نکات 
بهداشت فردی و پرهیز از تجمعات گفت: تعداد 
مبتالیان به کرونا در خراسان شمالی از 2هزار 

نفر گذشت.
سیداحمد هاشمی ضمن هشدار جدی نسبت 
به رعایت نکات بهداشــت فردی، بر پرهیز از 
تجمعات و مســافرت های غیرضروری تأکید 
کرد.وی گفت: اکنون خراســان شــمالی در 
وضعیت هشدار قرار دارد و ادامه این وضعیت 
بســته به افزایش و یا کاهش آمار مبتالیان به 

کروناست.

وی بــا اشــاره به رشــد آمــار مبتالیان به 
کرونــا در اســتان بیان کــرد: افزایش تعداد 
نمونه گیری های ســرپایی در چند روز اخیر، 
بی تفاوتی نسبت به رعایت مسائل بهداشتی 
و رعایــت نکردن فاصله گــذاری اجتماعی از 
دالیل افزایش آمار مبتالیان است. سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: 
با اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده، 
تا ظهر ششــم خــرداد 2هــزار و 26 نفر در 
خراسان شمالی به ویروس کرونا مبتال شده اند 
که شامل 8۹8 نفر بستری و هزار و 128 نفر 
سرپایی است و تعداد آمار فوتی ها نیز به 128 

نفر افزایش یافت.

 ۶۵۶ نفر، شمار مبتالیان به کروناس
 در خراسان جنوبی 

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین 
از شناســایی دو مورد جدید ابتال به کرونا در 
این اســتان خبر داد و گفت: شمار مبتالیان 
این بیماری در استان به 6۵6 نفر رسیده است. 
به گزارش مهر، کامبیز مهدی زاده اظهار کرد: 
در 24 ساعت گذشته 6۷ آزمایش تشخیص 

کرونا در استان انجام شده است.
وی با بیان اینکه دو مورد از آزمایش های انجام 
شده مثبت گزارش شــده است، بیان کرد: از 
این تعداد یک نفر در شهرستان بیرجند و یک 

نفر در شهرستان درمیان بوده است.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
بیرجنــد ادامــه داد: تعداد فوت شــدگان این 
بیمــاری در اســتان همچنان 4۵ نفر اســت. 
مهدی زاده آمار کل مبتالیــان به این بیماری 
در اســتان را 6۵6 نفــر اعالم کــرد و گفت: 
چهــار نفــر از بیمــاران در بیمارســتان های 
اســتان بســتری و تحت مراقبت هــای ویژه 
هســتند. به گفته وی 60۷ نفــر از مبتالیان 
به این بیماری در اســتان نیــز بهبود یافته اند.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان:
 500 شرکت  بزرگ خراسان رضوی•

 وارد بورس نشده اند
اقتصاد  مدیرکل  قدس: 
و دارایی خراسان رضوی 
گفت: حدود ۵00 مورد 
از شــرکت های بــزرگ 
استان مســتعد ورود به 
به  اما  هســتند،  بورس 
هر دلیلی اقدام به ورود 

نکردند. حســین امیر رحیمی با اشاره به حضور 13 شرکت 
خراســان رضوی در بورس تهران، تصریح کرد: این در حالی 
است که خراسان رضوی 6هزار واحد صنعتی دارد که حدود 
۵00 مورد از این تعداد، شــرکت های بزرگ هستند و ارزش 
دارایی ها، وضعیت فعالیت و سودآوری شــان طوری است که 
حد و انــدازه ورود به بورس را دارند، امــا بنا به هر دلیلی از 
جمله خانوادگی بودن شــرکت، بی نیازی از ورود به بورس یا 

بی اعتمادی به بورس تهران، اقدامی در این  باره نکرده اند.
او جذب شرکت های یاد شده در قالب بورس محلی را شدنی 
دانست و افزود: این کار مقدماتی می خواهد، انجام مطالعه یکی 
از آن هاســت که امسال آن را در دستور کار داریم. هماهنگی 
دستگاه های اســتانی و حمایت نمایندگان استان در مجلس 

شورای اسالمی و رسانه ها از دیگر ملزومات تحقق آن است.
امیررحیمی تشــکیل بورس محلی مستقل را به نفع اقتصاد 
اســتان دانســت و بیان کرد: منظور از استقالل این است که 
زیر نظر بازار ســرمایه کشــور و نه بورس تهران اداره شــود، 
ســاز وکارهای اداره بورس اســتان می تواند مشابه تهران یا 
متفاوت از آن باشد؛ پذیره نویسی، ارزیابی شرکت ها، اعطای کد 
سهام داری و سایر فعالیت های مرتبط نیز در داخل استان انجام 
می شود.او تصریح کرد: شرکت هایی که سهام خود را در بورس 
محلی عرضه می کنند بومی خواهند بود، البته سرمایه گذاران 
می توانند از سراســر کشور باشــند.مدیرکل اقتصاد و دارایی 
خراسان رضوی با اشاره به اینکه رقابتی شدن فضا از مهم ترین 
مزیت های ایجاد بورس محلی است، تأکید کرد: به  طور مثال 
اگر بازار بورس تهران، ســقف نوسان روزانه را ۵ درصد منفی 
و مثبت تعیین کرده است، بورس خراسان رضوی می تواند با 
تعیین ســود و ریسک باالتر، سقف را 10 درصد تعیین کند؛ 
همچنین می تواند با هدف کاهش ریسک، سقف را به عددی 

مثل 2 درصد برساند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز خبر داد
شرایط مطلوب پلنگ ها در تندوره•

اداره  رئیس  قدس: 
محیــط  حفاظــت 
زیســت درگز گفت: 
بــر پایــه آخریــن 
سرشماری، تعداد 3۷ 
قالده پلنگ در پارک 
گزارش  تندوره  ملی 

شده که به لحاظ زیستگاهی در شرایط بسیار مطلوبی به سر 
می برند. حسین اصالحی افزود: هر چند وجود طعمه مناسب 
و مراقبت های محیط  بانان موجب شــده  که پلنگ ایرانی در 
منطقه ماندگار شود؛ اما حضور شکارچیان، دام های غیرمجاز 
و چرای بیش از حــد دام  از جمله عوامل تهدیدکننده بقای 
این گونه ارزشمند است.وی حضور شکارچیان غیرمجاز را از 
جمله عوامل تهدیدکننده این گونه برشمرد و بیان کرد: شکار 
غیرمجاز گونه های کل  و بز، قوچ  اوریال و... که به عنوان طعمه 
پلنگ  ایرانی هستند، بقای پلنگ ایرانی را به مخاطره می اندازد.

اصالحی هشــدار داد: ممکن است دام ها و یا حتی سگ های 
گله به لحاظ بیماری زایی تهدیدی برای پلنگ ایرانی باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی:
 سال تحصیلی آینده  مدارس•

 با حضور دانش آموزان دایر خواهد بود
حســین پورحسین: 
آمــوزش  مدیــرکل 
خراســان  پــرورش  و 
نخســتین  در  رضــوی 
جلسه ســتاد پروژه مهر 
1400-13۹۹ بر ضرورت 
تالش در راستای تقویت 
زیرســاخت های آموزش الکترونیکی و آموزش از راه دور استان 
تأکید کرد. قاسمعلی خدابنده در این جلسه گفت: پیش  بینی 
می کنیم شــیوع ویروس کرونا در پاییز امسال به مراتب کمتر 
و ضعیف تر از زمستان و بهار باشد. البته ما باید برای هر حالتی 
آمادگی داشته باشــیم و ســناریوهای مختلفی را برای سال 
تحصیلی پیش رو مدنظر قرار دهیم. وی با تأکید بر تشــکیل 
فوری کمیته های شــش گانه ســتاد پروژه مهر ۹۹ در ادارات 
آموزش و پرورش اســتان افزود: موضوعــات مختلف از قبیل 
ساماندهی نیروی انســانی و نام نویســی دانش آموزان در این 
کمیته ها مطرح و بررسی شود و برای تقویت نقاط قوت و رفع 

چالش ها و نقاط ضعف تالش شود.
خدابنده تصریح کرد: در زمینه آغاز سال تحصیلی آینده یکی از 
سناریوهایی که محتمل تر است  ضعیف شدن ویروس و حضور 
تمام دانش آموزان در ابتدای ســال تحصیلی 1400-13۹۹ در 
کالس درس حاضر خواهد بود. ســناریوی دوم به این صورت 
است که برای رعایت فاصله اجتماعی نیمی از دانش آموزان در 
روزهای فرد و نیمی دیگر در روزهای زوج در مدرسه حاضر شوند 
که این موضوع نیز بعید است. همچنین سناریویی وجود دارد که 
می تواند موجب تعطیلی مدارس شود که این موضوع هم بسیار 
بعید خواهد بود اما در هر صورت برای تمام این سناریو ها باید 
آمادگی الزم را داشته باشیم.مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی اظهار کرد: اگر ویروس کرونا شرایط ورود دانش آموزان به 
مدرسه را مهیا نساخت که البته این موضوع بسیار غیرمحتمل 
است آموزش مجازی و شبکه شاد با قوت استمرار خواهد یافت. در 
همین راستا زیرساخت های آموزش الکترونیکی از طریق آموزش 
از راه دور باید بیشــتر تقویت شود و با این روش بخش زیادی 
از کالس ها را می توان از طریــق آموزش از راه دور برگزار کرد.

تیر ماه امسال در خراسان رضوی برگزار می شود
 اختتامیه جشنواره »نوجوان سالم«•

 به صورت مجازی
قــدس: معاون پرورشــی و فرهنگــی آمــوزش و پرورش 
خراسان رضوی از برگزاری اختتامیه جشنواره نوجوان سالم 
به صورت مجازی خبر داد.علیرضا مالک اشــرفی گفت: این 
جشــنواره که با هدف ترویج شــیوه های سالم و پیشگیری 
از رفتارهــای پرخطر برگزار می شــود توانســته با همیاری 
دانش آموزان، معلمان و اولیا به مشارکت اجتماعی و هم افزایی 

ظرفیت ها و گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری کمک کند.
وی اظهار کرد: هر ساله با پایان سال تحصیلی اختتامیه این 
جشنواره به صورت استانی برگزار و آثار برتر به مرحله کشوری 
راه می یابند اما امسال با شیوع ویروس کرونا اختتامیه جشنواره 
به صورت مجازی در تیر ماه ۹۹ برگزار خواهد شد. وی گفت: 
مرحله داوری آثار در اســتان از نیمه اردیبهشت ماه آغاز و تا 
نیمه خرداد ماه جاری ادامه خواهد داشت و پس از آن اعالم 
نتایج صورت خواهد گرفت.مالک اشرفی با بیان اینکه بیش از 
14 هزار اثر از کل استان خراسان رضوی در قالب 18 رشته و 
در سه سطح دانش آموزی، اولیا و معلمان دریافت شده است، 
گفت: این آثار هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی نسبت 
به سال های گذشته رشــد داشته و این نشان دهنده اهمیت 
دادن اجتماع و طیف دانش آموزان، اولیا و معلمان به استفاده 

از ابزارهای بازدارنده از خطرات و آسیب های اجتماعی است.

افتتاح نخستین آکادمی فوتبال •
خراسان رضوی در آینده نزدیک

قــدس: دبیــر هیئت 
رضوی  خراسان  فوتبال 
نخســتین  افتتــاح  از 
آکادمی فوتبال اســتان 
در روزهــای آینده خبر 
داد و تأکید کرد: هیئت 
رضوی  خراسان  فوتبال 
نــگاه درآمدزایی به این آکادمی نخواهد داشــت. محســن 
حیدری گفت: این آکادمی بر اســاس مصوبــه واحد صدور 
مجوزهای حرفه ای فدراســیون فوتبال جمهوری اســالمی 
ایران به هیئت های فوتبال استانی ابالغ شده است. وی افزود: 
اســتعدادپروری در آکادمی فوتبال استان از سنین 6 تا 14 
ســالگی خواهد بود و در حال حاضر برنامه ای برای تیم داری 

هیئت های فوتبال استان ها در این طرح دیده نشده است.

وضعیت خراسان رضوی 
به تناسب بروز بیماری 

کرونا شرایط پایینی است 
که اگر این همراهی 

ادامه داشته باشد 
بستری ها به صفر هم 
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ایرنا: مدیر کل حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس 
خراسان رضوی گفت: خراسان بزرگ شامل سه استان خراسان 
رضوی، جنوبی و شــمالی در دوران دفاع مقدس حدود ۵00 
هــزار رزمنده در قالب نیروهای رزمی و امدادی در جبهه های 

جنگ داشته است. 
سردار سرتیپ دوم پاسدار حسینعلی یوسفعلی زاده روز گذشته 
در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: این تعداد رزمنده به عنوان 
نیروی رزمی از یگان های سپاه، ارتش، بسیج، نیروی انتظامی، 
جهاد سازندگی، هالل احمر، نیروهای امدادی و درمانی و سایر 
اقشار در جبهه های نبرد حضور داشته اند که با احتساب اعضای 
خانواده می توان به تأثیرپذیری حدود 3میلیون نفر از جمعیت 
خراســان از جنگ اشاره کرد.وی همچنین درباره تکمیل باغ 
موزه دفاع مقدس مشــهد نیز گفت: برای تکمیل این پروژه 
400 میلیارد ریال تأمین اعتبار شده که تاکنون 1۵0 میلیارد 

ریال آن هزینه شده که به واسطه فعالیت های صورت گرفته 
ساختمان شماره یک این باغ موزه بیش از ۹۵ درصد تکمیل و 

در همین ماه افتتاح خواهد شد.

یوسفعلی زاده افزود: ساختمان شماره یک به عنوان مرکز اسناد 
و کتابخانه تخصصی دفاع مقدس مورد نیاز محققان در حوزه 
جنگ دفاع مقدس اســت که در دو طبقه همکف و زیرزمین 
در مجموع  3هزار مترمربع زیربنا دارد.وی ادامه داد: با بودجه 
400 میلیارد ریالی یاد شده ساختمان دوم یا همان موزه جبهه 
مقاومت جهان اســالم نیز در حال ســاخت است که بیش از 
۵0 درصد پیشرفت داشــته و آذرماه امسال تکمیل و افتتاح 
خواهد شد.مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
خراســان رضوی گفت: در مجموع مبلغ مذکور برای تکمیل 
همه پروژه باغ موزه کافی نیســت و ساختمان اصلی موزه با 
6 هزار مترمربع زیربنا ممکن است با این مبلغ به اتمام نرسد 
بنابراین با شــهرداری مشهد مذاکراتی داشته ایم و با روحیه و 
انگیزه خوبی که مســئوالن این نهاد در راستای تکمیل طرح 

داشته اند امیدواریم سایر هزینه های موزه را نیز تأمین کنند.

هاشــم رســائی فر: آبان ماه گذشته بود 
کــه موضــوع خریــد حمایتی زعفــران از 
زعفــرا ن کاران کلید خــورد. موضوعی که 
متولیــان و دنبال کنندگان آن بــر این باور 
بودند که با این اتفاق می توان ســود واقعی 
بازار زعفران را بــه جیب زعفرا ن کاران واریز 
و از سوء اســتفاده دالالن در این بازار پرسود 

جلوگیری کرد.
ابتدای شروع خرید همین اتفاق افتاد و تفاوت 
قیمت بین خرید سازمان تعاونی روستایی با 
آنچه در بازار وجود داشــت موجب  شــد تا 
خیلی از زعفرا ن کاران به فروش زعفرانشــان 
به تعاونی روســتایی راغب شوند و در نهایت 
نزدیک به ۷۵ تن زعفران توســط ســازمان 

تعاونی روستایی خریداری شد. 
با اینکــه دولت از طریق ســازمان برنامه و 
بودجه تنخواه هزار میلیارد تومانی برای خرید 
تضمینی و حمایتی در نظر گرفته بود اما همه 
این رقم بــرای خرید زعفران تخصیص داده 
نشد و سبب شد مطالبات زعفرا ن کاران معوق 
شود و داستان نارضایتی همیشگی کشاورزان 
در این چنین خریدهایی یک بار دیگر برای 
زعفران تکرار شــود! با این تفاسیر و با توجه 
به اینکه طبق اعالم تعاونی روستایی حداکثر 
تا ســه ماه زمان برای تسویه کامل مطالبات 
زعفرا ن کاران در نظر گرفته شده بود تا امروز 
طبق آنچه مســئوالن آمار دادند نزدیک به 
40 درصد از مطالبات زعفرا ن کاران بر زمین 

مانده و همچنان بالتکلیف است. 
دیروز البته محســن زنگنــه، منتخب مردم 
شهرســتان های تربت حیدریــه، مه والت و 
زاوه در مجلس شــورای اسالمی در توییتی 
در فضای مجــازی از تغییر و تحول در رأس 
مدیریت سازمان تعاونی روستایی وزارت جهاد 
کشاورزی خبر داد و تلویحی آن را مرتبط به 

داستان خرید حمایتی زعفران دانست.

40 درصد مطالبات باقی مانده استس
دکتر زنگنه در خصوص موضوع خرید حمایتی 
زعفران، مطالبات زعفرا ن کاران و تغییری که 
در رأس مدیریت ســازمان تعاونی روستایی 
اتفــاق افتاد بــه قدس گفــت: عمل نکردن 
ســازمان تعاونی روســتایی به تعهداتش در 
قبال زعفرا ن کاران موضوعی بود که از خیلی 
وقت پیش در دستور کار ما قرار گرفت. پول 
زعفران کار را که قرار بود خیلی زودتر به آن ها 
پرداخت شــود تا همین االن نزدیک به 40 
درصد آن پرداخت نشــده که این امر موجب 
نارضایتی های زیاد در بین قشــر زحمتکش 

کشاورزان و زعفرا ن کاران شده است. 

۲34 میلیارد تومان جمع مطالبات س
زعفران کاران

منتخب مردم شهرستان های تربت حیدریه، 
مه والت و زاوه در مجلس شــورای اســالمی 
میزان مطالبات زعفرا ن کاران را 234 میلیارد 
عنوان کرد و افزود: از این میزان مطالبات 100 
میلیارد تومان آن تعهدی هست که بانک ملت 

دارد و نتوانســته تا اینجا به آن عمل کند و 
134 میلیارد تومان دیگر هنوز هیچ منبعی 
برای آن در نظر گرفته نشده و بالتکلیف است. 
با این تفاســیر وقتی این اوضاع احساس شد 
و با وجود اینکه وزیر وقت دســتور داده بود 
استان ها می توانند زعفران های موجودشان را 
بفروشند و مطالبات زعفرا ن کاران را پرداخت 
کنند اما متأسفانه بیش از ۷4 تن زعفران در 
انبارها محبوس شد و هیچ اتفاقی برای فروش 
آن هــا نیفتاد. پس از این موضوع و تعللی که 
سازمان تعاون روستایی در این زمینه داشت 
گفتیم پول دارید مطالبــات زعفرا ن کاران را 
بدهید وگرنه برای بحث فروش اقدام کنید که 
گفتند پول نداریم و موضوع فروش زعفران ها 
به تاجرانی که توانایی صادرات آن را دارند در 
دستور کار قرار گرفت. فروش به تجار هم برای 
صادرات به این جهت مورد توجه بود که اگر 
قرار بود این حجم از زعفران از طریق بورس 
عرضه شــود قطعاً افت شــدیدی در قیمت 
شــاهد بودیم اما وقتی زعفران صادر می شد 
تأثیری در بازار داخلی نداشت و موجب حفظ 

قیمت ها می شد.دکتر زنگنه افزود: توافق ما با 
سازمان برای توقف عرضه در بورس و فراهم 
شــدن زمینه صادرات شکل گرفت تا پس از 
فروش خیلــی زود مطالبات زعفــرا ن کاران 
پرداخت شــود. با وجود این و در حالی که ما 
با سازمان تعاون روستایی توافق کرده بودیم 
چند روز پیش رئیس ســابق سازمان خبر از 
عرضه 2 تن زعفران در بورس داد که مجدد 
ایــن موضوع را از وی جویا شــدیم که آقای 
شیرزاد گفت خبر ندارد و جلو عرضه را خواهد 
گرفت. اعالم دوم ســازمان برای عرضه ۵00 
کیلو نگین در بورس نشان داد که دست هایی 
پشــت این داستان قرار دارد که نمی خواهند 
قیمت زعفران واقعی باشد که پس از این اتفاق 
مستقیم با شخص وزیر و معاونانش در این باره 
صحبت شد که آقای خاوازی استدالل های ما 
را منطقی دانسته و در نهایت حکم برکناری 

رئیس سازمان تعاون روستایی را داد.

اجازه نمی دهیم حق زعفرا ن کاران س
ضایع شود

منتخب مردم شهرستان های تربت حیدریه، 
مه والت و زاوه در مجلس شــورای اســالمی 
همچنیــن در پاســخ بــه این پرســش که 
زعفرا ن کاران تا چه زمانی به مطالباتی که دارند 
خواهند رســید، گفت: زعفرا ن کاران مطمئن 
باشــند هیچ حقی از آن ها ضایع نخواهد شد 
و به مطالباتی که دارند خواهند رسید و سعی 
خواهیم کرد موضــوع عرضه غیرفیزیکی در 
بورس یا همان فروش برای صادرات را دنبال 
کنیم و به آن سرعت بخشیم که با این اتفاق 
به نظر می رسد نهایت در مدت یک ماه آینده 
زعفرا ن کاران به مطالباتی که دارند برســند. 
حتی دنبال این هســتیم زعفران کارانی که 
سال ۹6 قرار بود در نصف سود از محل فروش 
زعفرانشان شریک شوند نیز به حقشان برسند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی: 

باغموزهدفاعمقدسمشهدهمینماهافتتاحمیشود

طالی سرخ همچنان در وضعیت قرمز

قیمتزعفراندردستدالالن

گزارش نشستگزارش نشست

پیگیری  پیگیری  

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر
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حلب 5 کیلویی
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روغن مایع آفتابگردان

روغن نباتی جامد الدن
برنج پاکستانی باسماتی

برنج هندی1121

شکر

روز اول مجلس نو•
مجلس یازدهم جمهوری اسالمی و به عبارت دیگر مجلس 
شــورای اســالمی دوره یازدهم، از امروز کار خود را »آغاز« 
می کنــد. آغازی که بنا بر وعده ها و شــعارهای شــفاهی و 
مکتــوب حضرات، باید »انجام« های مبارکی در پی داشــته 
باشــد. انجامی که مردم نشانه هایش را به وضوح در زندگی 
خود ببینند و گشایش گره ها را بیش از پیش با راحتی نفس 
خود احســاس کنند و مگر نه اینکه با شعار ها و وعده هایی 
چنین رأی گرفتند و شرط انصاف هم حکمی مشخص دارد 
که همان وعده ها را به برنامه تبدیل کنند و بســتر اجرایی 
کردن آن را هم تدارک ببینند تا آنان را به عنوان انسان هایی 

»صادق الوعد« بشناسیم. 
حضرات توجه داشــته باشــند که با شــعار انقالبیگری به 
صندلی های ســبز رســیده اند. انقالبیگری که میراث سرخ 
قباهای شــهید است و مباد که به نام پرشکوه آنان به قدرت 
رسیم و در عمل، با شهدا هم مسیر نباشیم. انقالبیگری مسیر 
است؛ صراط روشنی است که شهیدان رفتند. شعار نیست که 
بر تابلو ها بنویســیم و رأی بگیریم و تمام. نه، این هرگز تمام 
نیست که هرگز هم تمام نمی شود بلکه روز به روز و نو به نو 
بسترساز رشد، پیشرفت و تعالی مردمان را باید فراهم کند. از 
رشد، پیشرفت و تعالی گفتیم و نه توسعه که تعبیری غربی 
و شــاید غریب باشد و بیشتر ناظر به حوزه اقتصاد است. این 
ســه گانه ملی و دینی »رشد، پیشرفت و تعالی« ناظر به همه 
ساحت های زندگی است. هم اقتصاد را به سامان می کند و 
هم اجتماعیات را سامانی مؤمنانه می دهد و هم شکوفایی 
علمی و فرهنگی و معرفتی و... را به دنبال می آورد و هم با 
فعال کردن ظرفیت های داخلی، »اعتماد مردم« را افزایش 
و امیــد مردم را در زایش قــرار می دهد. امید و اعتماد هم 
که بیاید، مشــکالت و مصائب را اگر به سنگالخ های بزرگ 
هم تبدیل شده باشــند از سر راه برخواهد داشت که امید 
چون آب است و اعتماد، صبری است که پای کارستان آب، 

می ایستد تا سنگ ها را از جای بجنباند. 
یادمان هســت قصه چشمه و سنگ را که در دوران دبستان 
می خواندیم و نتیجه را روشن می دیدیم و امروز هم به همان 
قاعده می توانیم رفتار کنیم و موانع را از سر راه برداریم مشروط 
بر اینکه خودمان دچار منیت ها و جناح بازی ها و خود مطلق 
بینی ها، چون سنِگ سخت نشــویم و به عنوان مانع در راه 
ننشینیم. چون اگر چنین کردیم مردم راه را باز خواهند کرد 
هر چند هزینه داشته باشد. باری، مجلس یازدهم آغاز شد و 
شایسته است حضرات نماینده، از همین آغاز مطالبات واقعی 
مردم را فهرست و متناسب با ظرفیت های کشور برای انجام 
آن برنامه ریــزی کنند و برای خود و انقالب- که به نام آن از 
مردم رأی گرفته اند- کارنامه ای قابل احترام بسازند. کارنامه ای 
که خودشــان بتوانند در دور بعد به پشتوانه آن از مردم رأی 
دوباره بگیرند و به عنوان یک ســرباز حرمتی هم به احترام 
انقالب بیفزایند. حرمتی که می تواند به حرمت مضاعف خود 
ما هم بینجامد. باری مجلس یازدهم نخســتین روز حیات 
خویش را آغاز می کند و امید داریم هر روز موفق تر باشند تا با 

خدمت به مردم، نقش خویش را جاودانه کنند.



روی خط خبرروی خط خبر
سهم خراسان رضوی از تسهیالت •

کرونایی کارفرمایان چقدر است؟
اداره  رئیــس  ایســنا: 
سازمان  داخلی  بازرگانی 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
خراســان رضوی گفــت: 
تســهیالت کرونایی  کل 
برای کارفرمایان در کشور 
تومان  میلیــارد  ۷۵هزار 

است. هنوز ابالغی در استان به لحاظ سهم تسهیالت نداریم، 
معموالً ســهم اســتان ۷ تا ۸ درصد است که حدود ۵هزار و 

۵۰۰ تا ۶ هزار میلیارد تومان می شود. 
حمیدرضــا رجوعــی در خصــوص تســهیالت کرونایــی 
کارفرمایان در اســتان، اظهار کرد: این تســهیالت به ازای 
هر کارگر بیمه شــده ۱۲ میلیون تومان و برای کارگاه هایی 
که تحت شــرایطی مجبور به تعطیلی شدند مانند تاالرها، 
رســتوران ها و باشگاه های ورزشــی، به ازای هر کارگر ۱۶ 
میلیــون تومان بوده که ســود این تســهیالت ۱۲درصد و 

بازپرداخت آن ۲۴ ماهه است.
وی بیان کرد: تاکنون دستورالعمل اجرایی برای سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت اســتان ها نیامده است. منابع اساساً 
در اختیــار وزارت کار بوده و دســتگاه متولــی وزارت کار 
است و بخشــی که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هســتند با همکاری ما انجام می شود. در این زمینه تاالرها، 
رســتوران ها، واحدهای تولید و عرضه کننده پوشاک، کیف 
و کفــش، قنادی ها، آجیل و خشــکبار، بســتنی و آبمیوه، 
قهوه داران، مراکز تولید صنایع دســتی و مراکز اقامتی تحت 
شــمول این تسهیالت هســتند و این بخش تحت پوشش 

وزارت صمت است.
رجوعی افزود: میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان حمل و نقل 
و راهداری و ســازمان تربیت بدنی نیز واحدهایی دارند که 
زیر نظر آن ها هســتند و مشــمول این تسهیالت می شوند. 
کل تســهیالت در کشور ۷۵هزار میلیارد تومان است. هنوز 
ابالغی در استان به لحاظ ســهم تسهیالت نداریم. معموالً 
سهم اســتان ۷ تا ۸ درصد است که حدود ۵هزار و ۵۰۰ تا 

۶هزار میلیارد تومان می شود.
وی گفــت: ۲۰هــزار واحد صنفی و صنعتی مشــمول این 
تسهیالت هســتند، اما اینکه همه متقاضی تسهیالت بوده 
و شرایط را داشته باشند، مشــخص نمی شود. با این مقدار 
تسهیالتی که داریم اگر همه واحدها هم تقاضا دهند، باز هم 
محدودیتی نخواهیم داشت، زیرا عدد تسهیالت خوب است. 

کرونا یک هزار و 500 واحد صنفی •
سبزوار را برای همیشه تعطیل کرد

اتاق  قــدس: رئیــس 
گفت:  ســبزوار  اصناف 
بحــران ناشــی از کرونا 
و رکــود بــازار منجر به 
دائمی حدود  تعطیلــی 
یک هــزار و ۵۰۰ واحد 
صنفی در این شهر شده 

است. 
علی کیانی اظهار کرد: صنف آرایشگران زنانه و مردانه، میوه 
و تره بار و برخی فروشــگاه های عرضه پوشــاک، بیشترین 
واحدهای صنفی هستند که بر اثر زیان اقتصادی ناشی از 
ویروس کرونا، بساط فعالیت و کسب و کار خود را برچیدند.

وی ادامه داد: واحدهای صنفی این شهرستان بر اثر شیوع 
بیماری کرونا در ســه ماه گذشته افزون بر ۸هزار میلیارد 

ریال زیان دیدند.
کیانی با اشاره به توسعه صنوف و رونق اشتغال در سبزوار 
در دو سال گذشــته گفت: تالش می شود با مهار بیماری 
کرونا زمینه حمایت و بازگشت صنوفی که فعالیت خود را 

تعطیل کرده اند، فراهم شود.

 ملی پوش خراسانی اسکیت •
بر اثر ابتال به کرونا درگذشت

نعمتی،  محمد  قدس: 
تیم ملی  خراسانی  عضو 
اســکیت  جوانــان 
کشورمان بر اثر ابتال به 

کرونا درگذشت.
این ملی پوش  ۲۰ ساله 
کشــورمان کــه دارنده 

مدال طالی این رشته در مسابقات بین المللی کره جنوبی 
است، پیش از عید فطر درگذشت. 

فرزاد فتاحی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی نیز 
با صدور پیامی درگذشــت محمــد نعمتی، عضو تیم ملی 

جوانان اسکیت کشورمان را تسلیت گفت.
در قســمتی از متن این پیام آمده است: متأسفانه ویروس 
منحوس کرونا خیلی از عزیزانمان را به کام مرگ فرو برد و 
اعیادمان را تیره و سیاه کرد. خبر درگذشت محمد نعمتی، 
جوان شایسته و سرمایه ورزش کشورمان، جامعه ورزش و 

جوانان را اندوهگین ساخت.
نعمتــی کــه از دوران کودکــی بــرای افتخارآفرینی در 
عرصه های بین المللی تالش زیادی کرده بود توانســت با 
کســب مدال طال در کره جنوبی نامــش را تا ابد در تاریخ 

ورزش کشورمان جاودانه کند.
ورزش کشــور هیچ گاه فرزند قهرمان و بااخالقش را از یاد 

نخواهد برد.

مهار آتش سوزی منزل مسکونی در •
ساختمانی هفت طبقه در غرب مشهد

قدس: رئیس ایســتگاه 
شــماره 3۰ آتش نشانی 
مشــهد از مهــار حریق 
یک واحد مســکونی در 
آپارتمان هفت طبقه در 
بولوار امیریه مشهد خبر 

داد.
آتشــپاد دوم محمد اخترشناس با بیان این مطلب گفت: ظهر 
دیروز در پی اعالم وقوع آتش ســوزی در یک منزل مســکونی 
9۰متری در ساختمانی هفت طبقه، ستاد فرماندهی بالفاصله 
آتش نشانان ایستگاه شماره ۱۷ و 3۰  را به محل حادثه در بولوار 
امیریه اعزام کرد که با سرعت عمل آتش نشانان  حریق مهار و 
از سرایت آتش به سایر منازل این مجتمع مسکونی هفت طبقه 

جلوگیری به عمل آمد.
رئیس ایســتگاه شماره 3۰ آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسیده و علت دقیق 

این آتش سوزی در دست بررسی است.
شایان ذکر است، کانون اولیه این آتش سوزی آشپزخانه این منزل 
بوده و در زمان وقوع آتش سوزی مالک در محل حضور نداشته و 
همسایه ها با مشاهده دود ناشی از حریق، این حادثه را به سامانه 

۱۲۵آتش نشانی اطالع رسانی کرده بودند.

 5 تن موادغذایی تاریخ گذشته •
در مشهد کشف شد

ایرنا: در چند هفته اخیر 
حــدود ۵ تن موادغذایی 
تاریخ گذشته از مغازه ها و 
فروشگاه های اطراف حرم 
مطهر رضوی کشف شده 

است.
مسئول بهداشت محیط 
مرکز بهداشت ثامن مشهد گفت: این موادغذایی در پی بازرسی از  
فروشگاه های اطراف حرم مطهر رضوی توسط بازرسان بهداشتی 

کشف شده است.
حسین رضازاده افزود: بیشتر این موادغذایی شامل مواد لبنی، 
سوهان، گز و دیگر مواد خوراکی است که مغازه داران اطراف حرم 
مطهر رضوی برای شب عید خریداری کرده بودند، اما به دلیل 

شیوع کرونا و بسته بودن مغازه ها نتوانستند آن ها را بفروشند. 
وی ادامه داد: اجرای طرح ضربتی کشف و شناسایی موادغذایی 
تاریخ گذشته از فروشگاه های اطراف حرم مطهر رضوی به دنبال 
بازگشایی صحن های حرم مطهر رضوی توسط تیم مشترک با 
اتاق اصناف و با هدف سالمت زائران و مجاوران شدت می گیرد.

نارضایتی مردم از یک پروژه ناتمام
 ورود دادستانی به ماجرای •

کنارگذر شهرستان گرمه
فارس: دادستان عمومی 
شهرســتان  انقــالب  و 
برگزاری جلسه  از  گرمه 
مشترک مدیران قضایی 
این شهرســتان خبر داد 
و گفت: در این جلســه 
بر ضــرورت رفع هر چه 
سریع تر مشکالت مربوط  به کنارگذر خلیج فارس گرمه تأکید 
شد. سعید منیری از برگزاری جلسه مشترک مدیران قضایی 
شهرســتان گرمه با معاون مدیرکل راه  و شهرسازی خراسان 
شــمالی خبر داد و اظهار کرد: در این جلســه بر ضرورت رفع 
هر چه سریع تر مشکالت مربوط به کنارگذر خلیج فارس گرمه 

تأکید شد. 
دادســتان عمومی و انقالب شهرستان گرمه با اشاره به ماهیت 
و ابعاد مشکالت کنارگذر خلیج فارس شهرستان گرمه، بر رفع 
فوری مسائل مطروحه تأکید و تصریح کرد: اجرای طرح  کاهش  
محدوده  شهری شهرستان و ملغی شدن امکان الحاق زمین های 
محــدوده کمربندی از دیگر موضوعات مورد بحث و  تبادل نظر 
در این جلســه بود که حســب مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ 
شد. گفتنی است، افتتاح کنارگذر خلیج فارس سال های زیادی 
است که به طول انجامیده و بعضاً موجب نارضایتی مردم به ویژه 
کامیون داران شــده که مجبورند برای انتقال بار در داخل شهر 

تردد کنند.

یک مقام مسئول این شهرستان خبر داد
 رفع تصرف ۳هزار مترمربع •

از اراضی ملی باخرز
قدس: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان های تربت جام، 
باخرز و صالح آباد از رفع تصرف 3هزار مترمربع از اراضی ملی 
باخــرز خبر داد. علی مظفری، رئیس اداره راه و شهرســازی 
شهرســتان های تربت جام، باخرز و صالح آباد با اشاره به رفع 
تصرف 3هزار مترمربــع از اراضی ملی باخرز، گفت: این رفع 
تصرف به ارزش ریالی حــدود ۲۵۰ میلیارد ریال با تالش و 
پیگیری های مســتمر نیرو های گشت یگان حفاظت اراضی 
و واحد امالک و حقوقی ایــن اداره صورت گرفت. وی افزود: 
شــهروندان می توانند در صورت مشــاهده هر گونه تخلف و 
زمین خواری با شماره تلفن ثابت به شماره ۰۵۱3۷۶۵۰۱۷9 
و سامانه تلفن گویای چهار رقمی ۱۶۵۶ تماس بگیرند و هر 
گونــه دخل و تصرف و یا تعــرض و دخالت در اراضی ملی و 

دولتی را به یگان حفاظت استان اعالم کنند. 

نجات نوجوان ۱۴ساله در ارتفاعات •
شمالی کاشمر

فارس: رئیس جمعیت هالل احمر کاشــمر گفــت: با تالش 
نجاتگران، نوجوان ۱۴ساله مفقود شده در ارتفاعات شمالی این 

شهرستان در صحت و سالمت به آغوش خانواده بازگشت. 
احمد رضاپور اظهــار کرد: ظهر دیروز گزارش مفقودی نوجوان 
۱۴ساله غیربومی در ارتفاعات شمالی کاشمر به مرکز پاسخگویی 

اضطراری جمعیت هالل احمر این شهرستان اعالم شد.
رئیس جمعیت هالل احمر کاشمر ادامه داد: بالفاصله یک تیم 
امداد و نجات کوهستان به محل اعزام و عملیات جست وجو با 
همکاری خانواده وی آغاز شد.وی اضافه کرد: پس از دو ساعت 
تالش نجاتگران، ســرانجام  نوجوان ۱۴ســاله مفقود شده در 
ارتفاعات شــمالی این شهرستان در صحت و سالمت به آغوش 

خانواده بازگشت.

عقیل رحمانی: خواهرزاده سنگدل و همدستش 
که برای باال کشیدن حدود ۱۰۰ میلیون تومان 
پول و طال نقشه ای وحشتناک را اجرا کرده بودند، 
در حین این کار با جسم سخت به سر طعمه زده 

و دست و پای زنش را هم بستند.

آشتی بودار!س
رفتار خواهرزاده حاشیه ســاز از همان ابتدا کمی 
برای دایی اش مشــکوک بود و این پرسش را در 
ذهنــش حالجی می کرد که چه شــده پس از 
مدت ها قهر و بی خبری سرو کله خواهر زاده اش 

در مغازه و محل کسب دایی پیدا شده است.
هر چــه ماجرا ذهن او را مشــغول تر می کرد او 
ســعی می کرد خودش را با این پاسخ آرام کند 
که هر چه بوده گذشته و خواهرزاده اش از رفتار 
گذشته پشیمان شده و حاال نباید خرمن قدیمی 

را چهارشاخ زد.
رفته رفته خواهرزاده شیاد توانست کمی در دل 
دایی جا باز کند و سرانجام قرار و مدار میهمانی 
آن هم در منزل دایی را گذاشــت. زمان شــام 
رســید و زنگ درخانه زده شد و او در حالی که 
یک بطری دوغ هم  با خود آورده بود، وارد خانه 
شــد. در حالی که همه برای صرف شــام آماده 
می شدند، لیوان های پر شده از دوغ هم سر میز 
قرار گرفت. از همه چیز صحبت شــد، اما انگار 
میهمان مشکوک انتظار وقوع چیزی را می کشید. 
او خودش از آن دوغ نخورد، اما خانواده دایی اش 

لیوان های دوغ را سر کشیدند.

دوغ مسموم و اجرای نخستین پرده از س
نقشه

چند دقیقه بعد در حالی که خواهرزاده رفتارش 
خیلی مشکوک شــده بود، از سر میز شام کنار 
رفت و دیگران هم یکی پس از دیگر به خوردن 
شام پایان دادند. مرد بی رحم که دوغ را آلوده به 
داروی بیهوشی و مسموم کرده بود، از اثر نکردن 
داروها متعجب مانده بود و وقتی دید دایی،همسر 
و فرزندش هنــوز از پا نیفتاده انــد و در اجرای  

نقشــه ناکام مانده به بهانه ای 
از آن ها خداحافظی و پا به فرار 

گذاشت.
اما ایــن پایان ماجرا نبود، چرا 
که او دست بردار نبود و برای 
ســرقت اموال دایــی پرده ای 
دیگــر از تصــورات هــوش 
سیاهش را اجرا و در فرصتی 
مناســب کلید خانه آن ها را با 

خود برد.

مرد قوی هیکل دست و س
پای زن مالباخته را بست

از اقدام های شیطانی یک روز 
نگذشته بود که طعمه ماجرا برای لحظاتی از خانه 
خارج و همســرش را در منزل تنها گذاشت و به 
محض آنکه به خانــه مراجعه و کلید انداخت تا 
در ورودی را باز کند متوجه شــد که پشت در با 
جسمی سخت بسته شده است. مشت و لگد هم 
برای بازکردن در کارساز نشد و از سوی دیگر از 

همسرش هم خبری نبود.
در همین میان بود کــه َدر خانه یک مرتبه باز 

شد و مرد قوی هیکلی از خانه 
بیرون پرید، اما وقتی راه فرار 
خود را مســدود دیــد با هم 
گالویز شدند و با جسم سختی 
ضربه ای  بــود  همراهش  که 
سنگین به سر او زد  و موجب 
شد تا دایی نقش زمین شود و 

از حال برود.
چند دقیقــه بعد که صاحب 
خانه کمی تــوان حرکت به 
دســت آورد هر طور که بود 
خودش را داخل خانه کشاند 
و دیــد دســت، پــا و دهان 
همسرش با چسب بسته شده 

و مقداری طال  و... هم به سرقت رفته است.
وی وقتی همسرش را نجات داد با داد و فریاد از 
خانه بیرون پرید تا ماجرا را به همسایه ها اطالع 
دهد که مشاهده کرد چندین نفر در گوشه ای 
از خیابان دور یک نفر را که نقش زمین شــده 
را گرفته اند. جلوتر که می رود می بیند تعدادی 
 از اهالی که شــاهد ماجرا بودند، فرد ســارق 

را زمینگیر کرده اند.

لحظاتی بعد فرد ســارق تحویل پلیس و پس از 
تکمیل مراحل انتظامی راهی دادسرای ناحیه ۶ 

مشهد شد.

موشکافی قضایی و نمایان شدن پشت س
پرده ماجرا

این گونه بود که برای روشــن شدن دیگر ابعاد 
موضوع، پرونده به شعبه ۶۰۴ بازپرسی ارجاع و در 
اختیار قاضی »شادنژاد« قرار گرفت. پس از احضار 
متهم به سرقت و ضرب و شتم مرد میانسال به 
شــعبه، پرده از حقیقتی تلخ برداشته شد، چرا 
که سارق خشــن اعتراف کرد همه چیز زیر سر 
خواهرزاده طعمه است و او بود که کلید خانه را 
برای انجام ســرقت به او داده است. همچنین او 
مدعی شد: وقتی در زندان یکی از شهرستان ها 
با خواهرزاده فرد مذکور هم سلولی بودم و رفاقتی 
پیدا کرده بودیم، پیشنهاد سرقت از این خانه را 
به من داد و گفت: دایی من فرد پولداری اســت 
که حدود ۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد و طال در 
خانه اش نگه می دارد. او شب قبل از این سرقت با 
دوغ مسموم به خانه دایی اش رفت، ولی نتوانست 
نقشه بیهوشی را اجرا کند. در ادامه بازپرس پرونده 
مالباخته را مورد تحقیق قرار داد و او هم مدعی 
شد: آن شب که خواهرزاده ام با خودش دوغ آورده 
بود، از قبل در یخچال کمی دوغ داشتیم و برای 
همین از دوغی که او آورده بود استفاده نکردیم، 
اما روز بعد دوغ به شــیوه مشکوکی ناپدید شد. 
بررسی های تکمیلی مقام قضایی حاکی از آن بود 
که خواهرزاده ســنگدل صبح روز بعد و پیش از 
اجرای قسمت دوم نقشه اش، با استفاده از کلیدی 
که به ســرقت برده بود به محل مراجعه و دوغ 
آلوده به مواد بیهوشی را از خانه خارج کرده است.

وقتی همه  چیز برای مقام قضایی روشــن شد، 
با توجه به ســرنخ های موجود که نشان می داد 
خواهرزاده شیاد در یکی از شهرستان های استان 
مخفی شده است، با صدور نیابتی قضایی، دستور 
بازداشت متهم فراری را صادر کرد تا اوهم  پای 

میز محاکمه حاضر شود.

نقشه بی رحمانه خواهرزاده برای سرقت سرمایه دایی اش به سنگ خورد

مهربانی به شیوه خاله خرسه و دوغ مسموم

رفتار خواهرزاده از 
همان ابتدا کمی برای 

دایی اش مشکوک بود و 
این پرسش را در ذهنش 
حالجی می کرد که چه 

شده پس از مدت ها قهر و 
بی خبری سرو کله خواهر 

زاده اش در مغازه دایی 
پیدا شده است

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی وزش باد و گرد وخاک •

در آخر هفته خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کــرد : طبق 
تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناســی، تا پایان هفته 
جــاری ضمن ماندگاری هوای گرم، پدیده جوی غالب در 
استان کماکان وزش باد است که در ساعات بعدازظهر در 
مناطق مســتعد شرقی افزایش ســرعت باد با گردوخاک 
همراه می شود. در دو روز آینده با تقویت گرادیان فشاری، 
در پــاره ای نقاط به خصوص در نواحی شــرقی و جنوبی 
با وزش باد شــدید لحظه ای توأم بــا گردوخاک، کاهش 
کیفیت هوا و نیز کاهش میدان دید افقی با احتمال بروز 

خسارت دور از انتظار نیست. 
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جوالنگاه فروشندگان موادمخدرس
متأسفانه محله ســجادیه واقع در بولوار میرزا 
کوچک خان، جوالنگاه فروشندگان موادمخدر و 
مشروبات الکلی شده است .اهالی بارها با ۱۱۰و 
۱9۷ تماس گرفته اند ولی هیچ گونه برخوردی 
صورت نگرفته است که هیچ، شنیده ها حاکی 
اســت کالنتری میرزا کوچک خان، کالنتری 

نمونه هم شناخته شده است!
۹۱5...۱۹0۴

قهوه خانه پاتوق اراذلس
با اینکه تمام قهوه خانه ها به دلیل شیوع ویروس کرونا بسته هستند، کافه خانگی محله ما در رسالت ... 

چه قبل و چه ایام رمضان فعالیت داشته و دارد و پاتوق اراذل و اوباش شده است!
۹۱5...600۹

سال به سال دریغ از پارسال!س
در انتهای شــهرک رجایی مقابل دو مدرسه 
بزرگ و پرجمعیت فقط یک سطل زباله وجود 
داشــت که شهرداری همان یکی را هم از بیخ 
کنده و دیگر ســطل زبالــه ای در این منطقه 
پرجمعیت نیست! پنج سال پیش سرهر کوچه 
یک سطل زباله بود که مردم زباله هایشان را در 

آن می انداختند، اما حاال هیچ سطلی نیست و مردم مجبورند زباله را روی زمین بریزند! سال به سال 
دریغ از پارسال!

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

خط قرمز: فرمانده انتظامی خراســان شمالی 
از کشف ۲۰۵ کیلوگرم تریاک و دستگیری دو 
ســوداگر مرگ در عملیات مشترک پلیس دو 

استان خبر داد.
 سردار علیرضا مظاهری با اعالم جزئیات این خبر 
گفت: در پــی انجام اقدام های اطالعاتی پلیس 
مبارزه با موادمخدر استان و اطالع از حمل مقدار 
قابل توجهی موادمخدر توســط یک دستگاه 
تریلر در شهرستان سبزوار، بالفاصله موضوع با 
جدیت در دســتور کار پلیس قرار گرفت. وی 
با اشــاره به اینکه مأموران به محض شناسایی 

محل دقیق تــردد خودرو حامــل موادمخدر، 
بالفاصله موضوع را به پلیس خراســان رضوی 
اطــالع دادند، افــزود: مأمــوران پلیس مبارزه 

با موادمخدر شهرســتان ســبزوار با همکاری 
اطالعاتی پلیس خراسان شمالی به محل تردد 
خودرو مورد نظر اعزام شــدند. این مقام ارشد 
انتظامی در خراسان شمالی با بیان اینکه مأموران 
حین گشت زنی در محورهای ورودی و خروجی 
شهرستان سبزوار، خودرو تریلر را شناسایی و با 
هماهنگی مقام قضایی خودرو مورد نظر را متوقف 
کردند، تصریح کرد: در بازرســی از این خودرو 
۲۰۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف 
و ضبط شد. ســردار مظاهری با بیان اینکه در 
این رابطه دو متهم نیز دستگیر و به مقر انتظامی 

منتقل شدند، خاطرنشــان کرد: متهمان پس 
از تشــکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی با تأکید 
بر اینکه پلیــس قدرتمندانه و با اقتدار تمام در 
مقابل هنجارشــکنان و به خصوص سوداگران 
مرگ که سالمتی و امنیت شهروندان را مختل 
می کنند ایستاده، از شــهروندان و مردم عزیز 
خواســت در صورت اطالع از ایــن گونه موارد 
بالفاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به 

پلیس اطالع دهند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی تشریح کرد

ناکامی قاچاقچیان در انتقال 205 کیلوگرم تریاک

حادهث روزحادهث روز

ایسنا: فرماندار گناباد گفت: در تالش هستیم در سال جاری شاهد 
نشستن اولین پرواز در فرودگاه گناباد باشیم. با راه اندازی فرودگاه 
گناباد، این شهر سومین شهر استان خراسان رضوی خواهد بود که 

به فرودگاه فعال مجهز می شود. 
حامد قربانی عنوان کرد: پروژه فرودگاه گناباد از سال ۷۲ آغاز شده 

و تا سال 9۷ با رشد ۱۲ درصدی پیشرفت چندانی نداشته  است.
وی ادامــه داد: مراحــل اجرای این پروژه از ســال 9۷ با جدیت 
بیشتری پیگیری  شد و بنا بر اعالم رسمی اداره  کل  فرودگاه های 
 کشــور، در حال حاضر این پروژه ۷۵/۲ درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است.
قربانی بیان کرد: یکی از معضالت اصلی فرودگاه بحث راه  دسترسی 
آن بــود که با جلب رضایت مالــکان و پرداخت حق و حقوق آن 
توسط کمک های  مردمی، این راه بازگشایی شد و مراحل اولیه و 
زیرســازی آن  شامل خاک ریزی، بارریزی و کوبش انجام شده و 
برای ادامه روند کار و آسفالت، به پیمانکار مربوط واگذار شده  است.

وی گفت: ساختمان حفاظت پرواز ۱۰۰درصد تکمیل شده و در 
حال حاضر تنها مشکل باقیمانده، دیوارکشی حصار دور فرودگاه 
است که این مورد نیز توسط اداره  کل فرودگاه های کشور در حال 

پیگیری است.
فرماندار گناباد مطرح کرد: اعتبارات این پروژه هم از محل اعتبارات 
دولتی و هم کمک ها و مشارکت های مردمی بوده  است که تاکنون 

چیزی حدود ۲۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده که این مبلغ 
شــامل هزینه  مربوط به محوطه ســازی و راه  دسترسی فرودگاه 
نیست . قربانی افزود: یکی از اهداف مهم بازگشایی فرودگاه گناباد، 
عالوه  بر سایر مقاصد اقتصادی، بحث گردشگری و دسترسی آسان 
گردشــگران و گردشگر ها به شهر گناباد به عنوان یکی از مقاصد 

مهم گردشگری است.
وی اظهار کرد: عالوه  بر شهروندان گنابادی، شهروندان شهرهای 
اطراف از جمله بجســتان، فردوس، ســرایان، خواف، رشتخوار، 

فردوس، قائن و تربت حیدریه نیز می توانند از ظرفیت این فرودگاه 
استفاده کنند.

فرماندار گناباد مراحل پیشرفت کار را در دو سال اخیر رضایت بخش 
ذکر کرد و گفت: در تالش هســتیم  با راه اندازی فرودگاه در سال 
99، به زودی شاهد نشستن اولین پرواز در فرودگاه گناباد باشیم.

با راه اندازی فرودگاه گناباد، این شــهر پس از مشــهد و سبزوار، 
سومین شهر استان خراسان رضوی خواهد بود که به فرودگاه فعال 

مجهز می شود.

به عنوان سومین شهر خراسان رضوی

گناباد؛ به فرودگاه مجهز می شود
خبرخبر

روی خط حادهثروی خط حادهث



خبرخبر خبرخبر

وعده استاندار خوزستان به مردم »غیزانیه«•
اســتاندار  خوزستان: 
خوزســتان بــا اشــاره 
طرح  تکمیل  رونــد  به 
آبرســانی بــه غیزانیه، 
گفت: دو هفته دیگر آب 
غیزانیه و مشرحات وصل 

خواهد شد.
غالمرضا شریعتی پس از بازدید سرزده از مسیر و تأسیسات 
آبرسانی بخش غیزانیه اهواز، اظهار کرد: برای حل مشکالت 
آب غیزانیه از سال ۹۶ به طور جد پیگیر هستیم، اما این طرح 

یک پروژه بزرگ است که در حال انجام است.
وی افــزود: تاکنــون بیش از ۴۵ میلیارد تومــان برای طرح 
آبرسانی غیزانیه هزینه شده اســت و امیدواریم با اجرای آن 
مشکالت آب بخش های غیزانیه بزرگ و مشرحات حل شود.

اجرای طرح ترافیک در تهران لغو شد•
مرکز  رئیــس  تهران: 
شــهرداری  ارتباطــات 
تهــران از عــدم اجرای 
طــرح ترافیــک و لغو 
برای  قبلــی  تصمیــم 
ایــن طرح خبر  اجرای 
داد.غالمحسین محمدی 

در حساب توییتری خود نوشت: »بنا به نظر غیررسمی وزیر 
بهداشت و به منظور رفع نگرانی درباره افزایش شیوع ویروس 
کرونا و حفاظت از ســالمت شــهروندان، با وجود مصوبات 
مشــترک شورای ترافیک و مســئوالن سالمت شهر تهران، 
طرح های ترافیکی که قرار بود از ۶ خرداد ماه دوباره اجرا شود، 
تا بررسی در نخستین جلســه ستاد ملی کرونا اجرا نخواهد 

شد.«

با فداکاری محیط  بانان از گسترش •
آتش در پلنگ  دره جلوگیری شد

قم: مدیرکل محیط زیست استان قم فداکاری نیروهای محیط 
 بان در اطفای حریق پلنگ دره را ستود.

سید رضا موســوی مشکینی با اشــاره به اطفای حریق در 
منطقه پلنگ دره در دو روز پیش، گفت: متأسفانه آتشی که 
گردشــگران بی مالحظه در منطقه حفاظت شده پلنگ دره 
روشن کرده بودند، با وزش باد موجب ایجاد حریق گسترده ای 
در این منطقه شد.وی خاطرنشان کرد: متخلفان با گسترش 
آتش سوزی از منطقه گریختند و محیط بانان یک تنه به مقابله 

با حریق پرداخته و آن را مهار کردند.

 گرفتن امتحان پایان سال •
از ابتدایی ها ممنوع است

معــاون  کرمانشــاه: 
آموزش ابتدایی اداره کل 
آموزش و پرورش استان 
کرمانشاه هر نوع امتحان 
گرفتــن پایان ســال از 
مقطــع  دانش آمــوزان 
اعالم  ممنوع  را  ابتدایی 

کرد.ناهید فضلی با تأکید بر اینکه روند آموزش دانش آموزان 
ضعیف در فصل تابستان پیگیری خواهد شد، گفت: خانواده ها 
نگران روند تحصیل فرزندانشان نباشند.وی تأکید کرد: امسال 
برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا برگزاری امتحانات هم 
در مدارس لغو شده است، بنابراین دانش آموزان مقطع ابتدایی 
در هیچ امتحان پایان سالی شرکت نخواهند کرد و بر اساس 

تشخیص معلم ها مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

بیش از ۲۰۰ هکتار از جنگل های •
گچساران در آتش سوخت

کهگیلویه و بویراحمد: 
اســتاندار کهگیلویــه و 
بویراحمد گفت: تاکنون 
بیــش از ۲۰۰هکتار از 
و جنگل هــای  مراتــع 
طمعــه  گچســاران 
حریــق شــده اســت.

حســین کالنتری در بازدید از مناطق دچار حریق گچساران 
با بیان اینکه این آتش سوزی  خسارت های جبران ناپذیری به 
عرصه هــای منابع طبیعی وارد کرده، افزود: آتش ســوزی در 
جنگل های خنگ بنار و گناوه لری از ظهر روز جمعه گذشته 
آغاز شــده و تاکنون در چند مرحله مهار شــده، اما به دلیل 
وزش باد، صخره ای بودن و پوشش گیاهی متراکم این آتش 

مجدد شعله  ور شد.

 ملخ های مهاجم جنوب کشور •
به البرز نمی رسند

کرج: مدیر حفظ نباتات جهاد کشــاورزی استان البرز گفت: 
خط سیر ملخ های مهاجر و مهاجمی که از کشورهای همسایه 
به اراضی کشــاورزی و طبیعی جنوب کشور وارد شده اند، به 

البرز نمی رسد و آن ها مسیر خاصی را طی می کنند.
مرتضــی امیدبخش اظهار کرد: هر ســاله در خرداد و تیرماه 
ریزش ملخ های بومی را در اراضی کشاورزی و طبیعی استان 
شــاهد هستیم ولی امســال با توجه به بارش های مناسب و 
ســبزینگی بیشتر، عالوه بر اینکه زمان ظهور این آفت زودتر 

رسیده، پیش بینی می شود که  تعداد آن ها نیز افزایش یابد.

اجرای ۵۵۰ طرح اشتغال زا در دلگان •
سیستان و بلوچســتان: مدیر اجرایی بنیــاد برکت دلگان 
سیســتان وبلوچســتان گفت: این بنیاد در راستای فقرزدایی، 
از ابتدای امســال در شهرســتان دلگان ۵۵۰طــرح با اعتبار 
۱۳۰میلیارد ریال راه اندازی کرده اســت.طیبه بامری با اشاره به 
اینکه تســهیالت اشتغال زایی با نرخ ۴ درصد به متقاضیان ارائه 
شده است، افزود: این طرح ها شامل پرورش دام سبک و سنگین، 
مرغــداری و پرورش مرغ محلی، خیاطی و مشــاغل خانگی و 
فروشــگاهی است.وی گفت: بنیاد برکت از آغاز فعالیت تاکنون 
در شهرستان دلگان هزار شغل ایجاد کرده و قرار است تا پایان 
امسال زمینه ۶۰۰ شغل دیگر را نیز در این شهرستان فراهم کند.

محکومان جرایم کرونا در گلستان •
زندانی نمی شوند

گرگان: رئیس دادگستری 
گفــت:  گلســتان  کل 
محکومــان  و  متهمــان 
ناشــی از جرایم کرونایی 
در ایــن اســتان با هدف 
جلوگیری از قضایی شدن 
دعــاوی حقوقی به زندان 
نخواهند رفت. هادی هاشــمیان اظهار کرد: این افراد و طرفین 
دعوا با موضوع های ناشی از کرونا پیش از دادگاه به شعب صلحی 
فرســتاده می شوند تا با توافق طرفین برای حل مشکل، چاره ای 
اندیشیده شود.وی بیان کرد: از رؤسای دادگستری ها و دادستان ها 
خواسته ایم دعاوی و اختالف های ناشی از پیامدهای کرونا را ابتدا 
به شعب صلح و سازش ارجاع و سپس اگر طرفین توافق نکردند 

پرونده تشکیل و به شعبه ها ارسال شود.

 کشف ۲۳۳ دستگاه •
خودرو احتکار شده در کرج

کرج: فرمانده انتظامی استان البرز از کشف ۲۳۳ دستگاه خودرو 
صفر احتکار شده از یک پارکینگ در جاده مخصوص کرج خبر 
داد.ســردار عباسعلی محمدیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
کارآگاهان با انجام تحقیقات گســترده و به کارگیری اقدام های 
پلیســی، محل احتکار تعداد زیادی خودرو صفر و کار نکرده را 
که در یک پارکینگ در حوالی جاده مخصوص کرج دپو شــده 
بود شناســایی کرده و با نیابت قضایی به محل مورد نظر اعزام 
 شدند. وی ارزش خودروهای مکشوفه را برابر اعالم کارشناسان 
هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: در این زمینه یک نفر 
دستگیر و برای انجام اقدام های قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

ورود ۴ هزار گردشگر به کبودرآهنگ؛ •
اعتراض علیصدری ها

همدان: رئیس اداره میراث 
و  گردشــگری  فرهنگی، 
صنایع دســتی شهرستان 
کبودرآهنــگ اعالم کرد: 
در دو سه روز اخیر حدود 
۴ هزار گردشگر وارد این 
شهرستان شده اند. مهدی 
غالمی درباره اعتراض کارکنان روستای علیصدر مبنی بر نبستن 
قرارداد یکســاله این شرکت ســیاحتی با آن ها، توضیح داد: این 
مشکل کلی گردشگری منطقه است، گردشگران علیصدر فصلی 
هستند و شــرکت هم مواقعی که گردشگر هست، به نیروی کار 
موقــت نیاز دارد که معموالً کارکنان دارای قــرارداد ۶ یا ۸ ماهه  
هســتند.  وی اضافه کرد: ساکنان روستای علیصدر معتقدند باید 
به طور ثابت اســتخدام این شرکت شوند و با وجود پیگیری های 

شرکت علیصدر این امر در شرایط فعلی برای آن ها مقدور نیست.

صید ماهی در دریاچه سد زاینده رود •
ممنوع شد

اصفهان: رئیس اداره حفاظت محیط زیست چادگان گفت: به 
منظور حفظ ذخایر آبزیان، صید ماهی در دریاچه سد زاینده رود 
ممنوع شده است.مجتبی حاجتی اظهار کرد: شهروندان با توجه 
بــه فصل تکثیر و جلوگیری از تخریب محیط زیســت و منابع 
طبیعی، از هر گونه فعالیت صید و صیادی با قالب و دام در این 
دریاچه خودداری کنند.وی اظهار کرد: در صورت مشــاهده هر 
گونــه تخلف، همه ادوات صید جمع آوری و متخلفان به منظور 

اعمال قانون و صدور رأی به مراجع قضایی معرفی می شوند.

زندان فقط برای جرایم مهم و امنیتی•
یزد: رئیس کل دادگستری 
اســتان یزد گفت: صدور 
بیش از ۲ هــزار دادنامه با 
احکام مجــازات جایگزین 
حبس، یــک گام مهم در 
موضــوع کاهش جمعیت 
کیفــری اســت.غالمعلی 
دهشیری در نشستی با مسئوالن قضایی و مسئوالن اداره زندان های 
استان، اظهار کرد: مجازات زندان تنها باید برای جرایم مهم، خشن و 
مخل نظم و امنیت لحاظ شود و برای سایر جرایم براساس مقررات 
از احکام جایگزین حبس استفاده شود.دهشیری تصریح کرد: رعایت 
حقوق و حفظ کرامت و ارزش های انســانی باید در شوراهای حل 
اختالف و ســایر نهادهای قضایی و شبه قضایی در دستور کار قرار 

گیرد.

6 هزار نفر بیکار شدند

گردشگری قم اسیر کرونا
قم: شهر قم به واسطه وجود بابرکت حرم مطهر 
حضرت معصومه)س( ساالنه میزبان بیش از 
۲۰ میلیــون زائر داخلــی و خارجی به ویژه از 
کشورهای عراق، هند، پاکستان و کشورهای 
حوزه خلیج فارس اســت که به دلیل شــیوع 
بیماری کرونا این صنعت با رکود ســنگین و 
بیکاری افزون بر ۶ هزار نفر روبه رو شده است.

بر اساس آمار، ساالنه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار گردشــگر و مسافر خارجی و ۲۰میلیون 
گردشــگر و مســافر داخلی وارد قم می شوند 
کــه طبق برآورد انجام شــده اداره کل میراث 
فرهنگی قم قرار است در افق چشم انداز ۱۴۰۴ 
این تعداد به ۸ میلیون گردشگر خارجی و ۴۱ 

میلیون گردشگر داخلی افزایش یابد.
شــیوع کرونا عالوه بر تعطیلی اماکن و اعتاب 
مقــدس، موجــب تعطیلــی مجموعه های 
گردشگری در استان شد که این موضوع ضربه 
سنگینی به فعاالن حوزه گردشگری وارد کرد 
به گونــه ای که ورود گردشــگران را بنا بر آمار 

میراث فرهنگی به صفر رسانده است.

خسارت های جبران ناپذیرس
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی قم با اشاره به شیوع 
ویروس کرونا از ابتدای اســفند ۹۸ در استان، 
افزود: در همین راســتا تعداد ۳۴۳ مجموعه 
گردشــگری قم تعطیل شــد که این موضوع 
موجب بیکاری ۶ هزار نفر در این صنعت شده 

است.
علیرضــا مرادی بابیان اینکــه کرونا منجر به 
تعطیلــی کامــل ۶۱ هتــل، ۷۰ مهمانپذیر، 
۱۰۸ خانه مســافر، ۱۵ سفره خانه سنتی، ۳۰ 
مجتمع گردشــگری، ۵۹ واحد پذیرایی، ۸۸ 
دفتر خدمات مســافرتی و بیکاری راهنمایان 
گردشگری در استان شده است، افزود: در این 
زمینه این صنعت نیازمند حمایت دولت است.

بیکاری 6 هزار نفر در صنعت س
گردشگری

مرادی، صنعت گردشگری قم را یکی از صنایع 
مهم استان دانست و افزود: استان قم به دلیل 
دارا بودن جاذبه های متعدد گردشگری مذهبی، 
 تاریخی و طبیعی ساالنه میزبان میلیون ها زائر 

و گردشــگر از سراسر ایران 
کشــورهای  همچنیــن  و 
مختلف ازجمله عراق، هند، 
پاکستان و کشورهای حوزه 

خلیج فارس است.
کل  اداره  گردشگری  معاون 
با اشاره  میراث فرهنگی قم 
به بیکاری ۵هزار و ۵۹۷ نفر 
از نیروهای شاغل در بخش 
داد:  ادامه  قم،  گردشــگری 
جبران خسارت های ناشی از 
کرونا به صنعت گردشگری و 
صنایع دستی مستلزم حمایت 

و تسهیالت دولت است.
مرادی اظهار کرد: خســارت های ناشــی از 
کرونا به صنعت گردشــگری استان برآورد 
شــده اســت؛ ضمن اینکه در جلســه های 
اســتان بســته  بــا مســئوالن  مختلــف 
پیشنهادی این اداره کل ازجمله بخشودگی 
ارزش افزوده، بخشودگی تأخیر تأدیه اقساط 
و تســهیالت، تعویــق دریافت عــوارض و 
مالیات برای جبران بخشی از این خسارت ها 

پیشنهاد شده است.

زیرساخت های س
گردشگری قم ضعیف است

در همین حال شهردار قم با 
اشاره به ظرفیت های مذهبی 
این شــهر، گفــت: حضور 
ســاالنه ۲۰ میلیــون زائر، 
ظرفیت مهمی برای توسعه 

درآمد پایدار قم است.
ســید مرتضی سقاییان  نژاد 
بــا اشــاره بــه ویژگی های 
گردشــگری قــم، گفــت: 
زیرســاخت های  متأسفانه 
گردشگری در شهر قم وجود 
ندارد و اماکن اقامتی با ظرفیت پایین و عموماً 
قدیمی هستند.وی یادآور شد: نبود جاذبه های 
پیشرفته برای گردشــگران، استفاده نکردن 
از ظرفیت های موجود نظیــر اماکن تاریخی 
و طبیعــی و عدم معرفی ایــن جاذبه ها برای 

گردشگران از دیگر نقاط ضعف موجود است.
سقاییان  نژاد بابیان اینکه معرفی ظرفیت های 
گردشگری در راستای اهداف سند چشم انداز 
قم ۱۴۰۰ و قم ۱۴۱۴ در دســتور کار است، 
گفت: قــم دارای قدمــت و تمدنــی ۷ هزار 

ساله اســت که این ظرفیت نیز برای توسعه 
گردشگری قابل توجه و مهم است تا با استفاده 
از حوزه های مختلف در اســتان و با مرکزیت 

شهر قم به آن دست پیدا کنیم.

 جذب سرمایه گذار س
برای حوزه گردشگری

وی افــزود: برنامه هــای مختلفــی در زمینه 
خدماتی و ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی در 
حال اجراست که ازجمله می توان به مجموعه 
بوســتان ۱۰ هزار هکتاری زائر، باغ پرندگان 
و آکواریوم اشــاره کرد که عالوه بر اســتفاده 
شــهروندان قمــی نقش بســزایی در جذب 

گردشگر دارند.
وی بیان کــرد: در بحث ســرمایه گذاری نیز 
اقدام ها و برنامه های متعددی، تدوین و برخی 
از آنان اجرایی شــده ازجمله جــذب اعتبار 
فاینانس برای خطوط قطار شهری و همچنین 
جذب سرمایه گذاران خارجی برای ساخت هتل 
و مجموعه های گردشــگری و اقامتی در شهر 
که موجب رونق گردشگری و درنهایت افزایش 
ماندگاری مســافران در قم می شود و این امر 

می تواند اقتصاد شهری را نیز دگرگون کند.

قم دارای قدمت و 
تمدنی 7 هزارساله 

است که این 
ظرفیت برای 

توسعه گردشگری 
قابل توجه و مهم 

است
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گلستان: ۳۰ ســال قبل و پیــش از استان شدن گلستان 
در سفر رئیس وقت سازمان منابع طبیعی کشور به گرگان 
که در آن زمان یکی از شــهرهای مازنــدران بود، ۴۵ نفر 
از قضات منطقه درخواســت واگــذاری قطعه زمینی بدون 
مشخص شــدن مکانی خاص می کنند که این درخواست 
مــورد موافقت قــرار گرفته و قطعاتی در شــهرک تاالر به 

متقاضیان واگذار می شود.
گفتنی است قضات استان گلســتان پس از دریافت زمین 
اقدام بــه تفکیک و دریافت ســند مالکیــت می کنند اما 
ازآنجایی  که این نقطه استعداد ساخت وساز ندارد و در دل 
جنگل واقع  شده، پس از تشکیل استان گلستان، اداره های 
منابع طبیعی و دادگســتری اســتان نســبت به موضوع و 
تثبیــت مالکیت اراضی اعتراض داشــته و در انتظار حکم 

نهایی توسط دیوان عدالت اداری هستند.

تکلیف اراضی چه می شودس
رئیس کل دادگستری گلستان در همین راستا به منظور تنویر 
افکار عمومی درباره این خبر، بیان کرد: ۳۰ سال پیش قضات 
پس از دریافت زمین اقدام به تفکیک و دریافت سند مالکیت 
می کنند، اما ازآنجایی که این نقطه استعداد ساخت وساز ندارد 
و در دل جنگل واقع شده، تاکنون هیچ دخل و تصرفی در آن 

انجام  نشده و تنها مالکیت ملک به ثبت رسیده است.

هادی هاشمیان بابیان اینکه پس از تشکیل استان گلستان، 
اداره های منابع طبیعی و دادگســتری اســتان نســبت به 
موضوع و تثبیت مالکیت اراضی اعتراض کردند، افزود: سال 
گذشــته بار دیگر این موضوع بــا رئیس قوه قضائیه مطرح 
شــد و اعتراض خود را اعالم داشــتیم که بــه دنبال آن با 
درخواســت ما و موافقت بر اعمال ماده ۴۷۷، پرونده برای 

بررسی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

دیوان عدالت اداری تصمیم می گیردس
 وی با اشاره به این موضوع که با نظر موافق رئیس قوه قضائیه

در خصــوص پرونده واگذاری زمین هــای منابع طبیعی به 

قضات این اســتان، دیوان عدالــت اداری هفته آینده رأی 
نهایی در این خصوص را صادر می کند، افزود: بر اساس ماده 
۴۷۷ درصورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادرشده 
هر یک از مراجع قضایی را خالف تشــخیص دهد می تواند 
پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد.

رئیس دادگستری استان گلستان تصریح کرد: البته مالکان 
زمین های مورد اشــاره کــه در قوه قضائیه شــاغل بودند 

بازنشسته شده و یا در قید حیات نیستند.

در واگذاری زمین اشتباه شده است س
سخنگوی قوه قضائیه در نشســت خبری در واکنش به این 
موضوع اعالم کرد: پرونده مربوط به واگذاری زمین های جنگلی 

به قضات استان گلستان مربوط به ۳۰ سال پیش است.
غالمحسین اســماعیلی اظهار کرد: هیچ یک از قضاتی که 
زمین ها به آن ها واگذار شده، امروز در دستگاه قضا مشغول 

به کار نیستند.
وی خاطرنشــان کرد: رئیس منابع طبیعی اعالم داشته که 
مدیر قبل از او در این باره )واگذاری زمین( اشــتباه کرده 

است.
ســخنگوی قوه قضائیه گفت: مدیران کنونی دستگاه قضا 
تقاضای ماده ۴۷۷ را ارائه دادند که این درخواست پذیرفته 

و به دیوان عالی کشور ارسال شد.

رئیس دادگستری تشریح کرد

سیر تا پیاز ماجرای واگذاری اراضی ملی به قضات گلستان

زگارشزگارش

7818zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 ا م پ ر س ی و ن ی س م   ا ک ر
 2 ن   ا ب ا د ا ن ی   د ا ل ا س
 3 ب م   ط ی   گ ا ل ش   ب ت و ن
 4 ه ل ک   ر ح ی ل   ل ا ز م ه  
 5   خ ا و ی ا ر   م ا ر ی ا   ک
 6 ت   ب ر ن ج   ق ل ق     س ی ا
 7 ا ب و ا   ب ا ر   ی ک ه   ا ر
 8 م ت ک ث ر   غ ن ی   ه و ا ر د
 9 س و   ت ش ر ی ف ا ت   ا ی م ا
 10 و ل ز     و ا ل   ف ه ی م   ن
 11 ن   ن و ا د ر   م ن و ی ا ت  
 12   م ج ا ن س   ا ت ن ا   ن ش ر
 13 ه و ی ج   ر و ی ش   د د   ر س
 14 ک ا ر د ه   ا ف ت خ ا ر ی   م
 15 ر د ه   ا ر م ا ت و ر ب ن د ی
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 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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در   ۱۳۳۲ سال  در  امریکایی  کودتایی   .۱
مصدق  دکتر  سقوط  به  منجر  که  کشورمان 
شد در این روز رخ داد ۲. نوعی حلوا- معیاری 
پرخاصیت  میوه  اجسام-  برای سنجش جرم 
ضروری تر-  دوال-   .۳ ندا  صوت  تابستانی- 
باند  سربندند-  بر  که  پارچه ای   .۴ قلیل 
تبهکار ایتالیایی- برداشت محصول ۵. ابریشم 
بوزینه  از  نوعی  طالکاری شده-   ناخالص- 
رزمی-  ورزش های  از  نرمی-  مظهر   .۶
آش  ستور-  پوشش   .۷ خشک مزاج 
قزاقستان  کشور  پایتخت  مادرتازی-   ساده- 
۸. اجتناب و احتراز- مسابقه نهایی ۹. شیرینی 
باوفا  حیوان  آرام-  رود  بدی-  مبارک-   ماه 
۱۰. دوست صمیمی- همنشینان- خریدن ۱۱. 
کشور امپراتوری عثمانی- رویه- بی حس شدن 
اعضای بدن ۱۲. بتی در جاهلیت- برد مشهور- 
کاری-  انجام  خاص  شگرد   .۱۳ شادروان 
خدمتی  بابت  ماهانه  که  پولی  تازه رسیده- 

پرداخت کنند ۱۴. سودای ناله- یارو- منفک- 
چه وقت؟ ۱۵. خواننده برجسته موسیقی سنتی 
وی  از  »شمس الضحی«  ترانه  که  کشورمان 

ماندگارشد

۱. سرزمین ها- اجازه نامه- هدررفت ها ۲. شما 
خرابه  ساختمان  یاخته-  انگلیسی-  زبان   در 
۳. پایان بخش- عواملی که در لخته شدن خون 
مؤثر هستند به درون پالسما آزاد می کند ۴. نام 
کوچ ادیسون مخترع برق- نوعی نان تنوری- 
هر جانداری می کشد ۵. روی صفحه شطرنج 
و در کابینه می بینید- نوعی کاغذ نامرغوب- 
موجود عظیم الجثه ۶. کشور هفتادودوملت- 
ضمیر جمع- سخنان بیهوده- مسلک و آیین 
تیره  از  آپارتمانی  زینتی  گیاه  هم ردیف-   .۷
سوسنیان با برگ های بزرگ شمشیری شکل 
خاردار ۸. حرف فاصله- دردها- زاری کردن- 
پهلوان ۹. مخالف هم بودن- دستور ۱۰. فوتبال 

امریکایی- می گویند جواب آن هوی است- خاندان- برشمردن 
پایتخت  روزگار-  و  عهد   .۱۱ کلمه  یک  حروف  و  اصوات 
مه گرفته اروپایی- وفات یافتن ۱۲. بهشت شداد- از مصالح 
پاره  پشت-  و  پس  خانه ۱۳.  درگاه  ساختمانی-  پرمصرف 
گوشت ۱۴. مستقیم- از ماهیان خوراکی خلیج همیشه فارس- 
ویتامین جدولی ۱۵. آبر و وشرف- ورزش جسمی و روانی 

هندوها- هیجان آور
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