
تفاهم نامه ای برای توانمندسازی مناطق محروم 
خراسان رضوی

 هشدار مدیرعامل آبفا  درباره کمبود آب شرب 
در خراسان رضوی

تفاهم نامه سه جانبه بین اداره کل تبلیغات اسالمی، 
بسیج سازندگی سپاه و کمیته امداد امام به منظور 
گفتمان ســازی فعالیت های جهادی در راستای 
رفع محرومیت و کمک بــه ارتقای کارآفرینی و 
توانمندسازی و همچنین امور فرهنگی و معیشتی 
مناطق محروم در شهرستان های استان خراسان 

رضوی امضا شد. حبیب اهلل آسوده...

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
نســبت به کمبود آب شــرب در اســتان در پی 
افزایش مصرف مشــترکان شــهری و روستایی 
هشدار داد. سیدابراهیم علوی افزود: در پی افزایش 
دما و احتمال ادامه گرمایش هوا و به تبع آن باال 
رفتن مصرف آب در شــهرها و روستاهای استان، 

ضرورت مدیریت مصرف آب توسط...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 

پایان تبانی سازمان یافته در شهرک صنعتی توس
گالیه ها همچنان ادامه دارد 

نان نامرغوب در 
تنور بی تدبیری

.......صفحه 2 

روستای »لوجلی« از توابع شیروان معدن 
این تصاویر زیباست

»دشت شقایق«
در شمال 
خراسان

قدس: با گرم شدن هوا و با توجه به بارندگی های اخیر 
دشتی از شقایق های سرخ در جای جای خراسان شمالی 
روییده و مناظر سحرانگیزی از طبیعت زیبا را به تصویر 

کشیده اند. 
رویش انبوه شقایق های سرخ در دشت ها و دامنه کوه ها، 
َرهاوردی اســت که بارش ها به ارمغان آورده و جلوه ای 
بهشت گونه از طبیعت سرِخ مملو از شقایق پدیدار کرده 

است.
شــقایق ها یکی از انواع گل های علفی خودرو محسوب 
می شــوند که در فصل بهار و پــس از بارش های بهاری 
شکوه ویژه ای به دشت ها می بخشند. این روزها در برخی 
نقاط روستایی و حاشیه شهرها، رویش شقایق ها جلوه 
زیبایی به فصل بهار بخشــیده و چشم هر بیننده ای را 

نوازش می کنند.
روستای »لوجلی« از توابع شیروان معدن این تصاویر زیبا 

و شقایق های سرخگون بهاری است.

با دستگیری چند مدیر و کارمند صورت گرفت

.......صفحه 3 

یک مسئول در آموزش و پرورش استان خبر داد

الزام مدارس غیردولتی 
 به بازگرداندن شهریه 

فوق برنامه های اجرا نشده 

اگر بخواهیم خیلی مختصر در خصوص زنجیره تولید و پخت نان 
سالم صحبت کنیم باید گفت پخت نان درست پیش از اینکه دانه 
گندم از زمین بروید مراحلش شروع می شود. دانه ای که سالم باشد، 
در زمین سالم کاشته شود و مهم تر اینکه با آب و کود سالم رشد 
کند که به برداشــت برسد. نگاه داشتن گندم پس از برداشت نیز 
قاعده و اصولی دارد که در پخت نان باکیفیت مؤثر است. نحوه آرد 

کردن گندم، بسته بندی، فرآوری و انتقال آن ...

کارشــناس مســئول مــدارس غیردولتی خراســان رضوی 
گفــت: مدارس غیردولتی ملزم به بازگرداندن شــهریه فوق 

نشده هستند... اجرا  رنا.......صفحه 2 برنامه های 
 ای
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شنبه  10 خرداد 1399

  7 شوال 1441  
 30 می 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9257  
 ویژه نامه 3636  
 + صفحه »میهن«  

     صفحه 1 خراسان

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
نبات و آبنبات ریزان مشهد «  

به استناد تبصره » 1 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایي برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه هاي صنفي 
)موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي( و در اجرای مصوبه مورخ 99/02/14 کمیسیون نظارت بر سازمانهای 
صنفی مشهد بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف نبات و آبنبات ریزان 
مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت مي شود ظرف مدت 15 روز ) از روز شنبه مورخ 99/03/17 تا روز شنبه 
مورخ 99/03/31 ( شخصًا با مدارک ذیل، ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف ) iranianasnaf.ir ( - سامانه ساران ) 
انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین ، مراجعه و با درج شناسه صنفی نسبت به ثبت 
نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و سپس شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك  ذیل 
الذکر ، جهت ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق (  به دبیرخانه هیأت اجرایي 
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد  واقع در سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس 

بلوار خیام مراجعه نمایند .
شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوري اسالمي ایران
2- اعتقاد والتزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفري مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگي و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلي دیپلم براي افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسي شده (
2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 

3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو 
4- اصل مدرك تحصیلي ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی

فاقد مدرک تحصیلی  برای داوطلبان  به همراه یک برگ فتوکپی  اتحادیه  اعتبارنامه هیأت مدیره  ارائه اصل   *
حداقل دیپلم ضروری است .  

5- اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی 
ایرانیان  اجرائی، در سامانه  به دبیرخانه هیئت  از مراجعه حضوری  بایست قبل  الزامًا می  ** داوطلبان محترم 
اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت، ثبت نام آنان بصورت حضوری، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش از ثبت 
، پیش از شروع به کار در هیئت  نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیأت اجرایي برگزاري انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد                                                 
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
مؤسسات خودرو سواری کرایه مشهد  «  

به استناد تبصره » 1 «  ماده »  6 « آئین نامه اجرایي برگزاری انتخابات هیأت مدیره وبازرسان اتحادیه هاي صنفي 
)موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي( و در اجرای مصوبه مورخ 99/02/14 کمیسیون نظارت بر سازمانهای 
اتحادیه صنف مؤسسات خودرو  بازرس  و  ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره  صنفی مشهد بدینوسیله 
سواری کرایه مشهد ،  دارندگان شرایط ذیل ، دعوت  مي شود ظرف مدت 15 روز ) از روز شنبه مورخ 99/03/17  
 - )  iranianasnaf.ir  ( ایرانیان اصناف  ابتدا درسامانه  با مدارک ذیل،  ( شخصًا  تا روزشنبه مورخ 99/03/31 
سامانه ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین ، مراجعه و با درج شناسه صنفی   
نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و سپس شخصًا با ارائه  اصل و تصویر 
مدارك ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق (  به دبیرخانه هیأت 
اجرایي برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد  واقع در سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی به 

آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .
شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوري اسالمي ایران
2- اعتقاد والتزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفري مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگي و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلي دیپلم براي افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسي شده (
2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 

3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو 
4-  اصل مدرك تحصیلي ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی

فاقد مدرک تحصیلی  برای داوطلبان  به همراه یک برگ فتوکپی  اتحادیه  اعتبارنامه هیأت مدیره  ارائه اصل   *
حداقل دیپلم ضروری است .  

5- اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی 
ایرانیان  اجرائی، در سامانه  به دبیرخانه هیئت  از مراجعه حضوری  بایست قبل  الزامًا می  ** داوطلبان محترم 
اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت، ثبت نام آنان بصورت حضوری، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش از ثبت 
، پیش از شروع به کار در هیئت  نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیأت اجرایي برگزاري انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد                                                 
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آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی سالیانه نوبت دوم

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم 
روز جمعه 1399/3/23 راس س��اعت 11 صبح 
در محل سالن آمفی تاتر واقع در طرقبه اداره 
آموزش و پرورش طرقبه تشکیل خواهد شد

دستور جلسه:
1- گ��زارش عملک��رد در س��ال 1398 تعاون��ی 

توسط هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و اتخاذ تصمیم عملکرد در سال 1398 
تعاونی شامل عملکرد ، ترازنامه ، حساب سود 
و زیان ، تقسیم سود وس��ایر گزارشهای مالی 

تعاونی
3- ط��رح و تصویب بودجه پیش��نهادی س��ال 

1399
4- ط��رح و تصوی��ب در خص��وص تغیی��رات 

سرمایه شرکت در سال 1398
5- طرح و تصویب در خصوص ذخایرو س��ود و 

سهام وتقسیم آن برطبق اساسنامه
6- طرح و تصویب در خصوص اجازه عقد عقود 

اسالمی با بانکها به هیئت مدیره
7- انتخاب قانونی بازرس ) اصل و علی البدل 

( برای یکسال مالی
8- انتخاب هیئت مدیره ) اصل و علی البدل ( 

برای مدت سه سال
ع  شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طرقبه شاندیز  9

90
16
10

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت سپهر معدن فدک 
به شماره ثبت 47417 و شناسه ملی 

 10380638670
بدینوس��یله از کلیه سهامداران شرکت سپهر 
معدن فدک به ش��ماره ثبت 47417 و شناسه 
مل��ی 10380638670 دعوت ب��ه عمل می آید 
در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که 
در تاریخ 1399/03/25 ساعت 7:30 صبح در 
محل 40کیلومتری جاده مشهد فریمان شهرک 
صنعت��ی کاوی��ان ف��از 2 انتهای کوچ��ه تالش6 
کارخانه ش��رکت س��پهر فدک کوثر طبقه دوم 
برگ��زار می گ��ردد ش��رکت فرمایید.دس��تور 

جلسه:
1- تغییر محل ع 9

90
16
39

آگهی نوبت دوم مکرر
مجمع عمومی نوبت دوم هیئت تصفیه شرکت منحله 
پیمانکاران  نیاز  مورد  کاالهای  توزیع  و  تهیه  تعاونی 
برگزار   99/01/21 تاریخ  در  بود  قرار  که  خراسان 
شود به تاریخ 99/03/27 موکول و جلسه در ساعت 
ساختمانی  شرکتهای  انجمن  سالن  محل  در  صبح   10
شهید  بزرگراه   ( واقع  رضوی  خراسان  تاسیساتی  و 
کالنتری، سایت آبادگران( تشکیل می گردد، از کلیه 
جلسه  در  میشود  دعوت  فوق  شرکت  سهامداران 

حضور بهم رسانند.
دستور  جلسه:

1- گزارش عملکرد   
2- تصمیم گیری در خصوص تمدید و یا اتمام دوره 

تصفیه
3- سایر موارد

هیئت تصفیه شرکت تعاونی
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آگهی دعوت مجمع فوق العاده 
مرحله سوم

جلسه مجمع فوق العاده مرحله سوم روز جمعه 
م��ورخ 1399/3/23 راس س��اعت 10 صبح در 
محل س��الن آمفی تاتر واق��ع در طرقبه اداره 

آموزش و پرورش طرقبه تشکیل میگردد.
دس��تور جلس��ه : تصوی��ب اساس��نامه جدی��د 

شرکت
ع شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طرقبه شاندیز 9

90
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آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت سپهر فدک کوثر به شماره ثبت 

40826 و شناسه ملی 10380566735 

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت 
س��پهر فدک کوثر  به شماره ثبت 40826 
و شناس��ه مل��ی 10380566735 دع��وت 
ب��ه عم��ل م��ی آی��د در جلس��ه مجم��ع 
در  ک��ه  ش��رکت  الع��اده  ف��وق  عموم��ی 
تاری��خ 1399/03/25 س��اعت 16 در محل 
مشهد-بزرگراه ش��هید کالنتری- مجتمع 
آبادگران-ب��رج اداری آفتاب – طبقه نهم 

برگزار می گردد شرکت فرمایید.
دستور جلسه:
1- تغییر محل ع 9

90
16
40

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی تولیدی- توزیعی 
باغستان لنگر مشهد چاپ 99/3/10- مجمع 99/4/13

بدینوس��یله از کلیه اعضاء محترم ش��رکت تعاونی دعوت می ش��ود که در س��اعت 10 صبح روز جمعه 
مورخه 99/4/13 در جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه )نوبت اول( که در محل آمفی تئاتر ش��بکه 
بهداشت مشهد به آدرس: وکیل آباد- بین وکیل آباد 66 و 68 با دستورجلسه ذیل تشکیل می گردد 

حضور به هم رسانند.
دستورجلس��ه:  1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره و بازرس    2- بررس��ی و تصویب صورت های مالی 
س��ال 98   3- طرح و تصویب بودجه س��ال 99    4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک 

سال مالی
در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه میس��ر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به 
عضو دیگری واگذار نماید در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا س��ه رأی با وکالت و غیرعضو 
فقط یک رأی با وکالت می تواند داش��ته باش��د عض��و متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه 
نماینده خود در تاریخ 99/3/30 از س��اعت 10 الی 13 جهت اخذ ورقه ورود به مجمع به دفتر شرکت 
مراجع��ه نمای��د. افرادی که تمایل به کاندیداتوری س��مت بازرس��ی دارند ظرف ی��ک هفته از تاریخ 

انتشار آگهی می بایست به دفتر شرکت مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند. /ع
99
01
58
1

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق 
العاده شرکت کاوشگران معادن سپهر 

فدک به شماره ثبت 48500 و شناسه ملی 
 10380648734

ش��رکت  س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
کاوشگران معادن س��پهر فدک به شماره ثبت 
48500 و شناسه ملی 10380648734 دعوت 
ب��ه عمل م��ی آید در جلس��ه مجم��ع عمومی 
فوق العاده شرکت که در تاریخ 1399/03/25 
س��اعت 14 در مح��ل مش��هد-بزرگراه ش��هید 
کالنتری- مجتمع آبادگران-برج اداری آفتاب 
– طبقه نهم برگزار می گردد شرکت فرمایید.

دستور جلسه:
1- تغییر محل

ع 9
90
16
38

 ش��هرداری فی��ض آب��اد در نظ��ر دارد ب��رای 
مش��ارکت درس��اخت طرح خود براساس ضوابط 
شهرس��ازی و ش��هرداری از طری��ق فراخ��وان و 
مشارکت در تامین مالی طراحی تامین تجهیزات 

و ساخت ،شریک انتخاب نماید.
نش��انی ملک:خیابان امام خمینی حاشیه میدان 

نبش امام خمینی و شریعتی
مساحت زمین با وضع موجود 2258 متر مربع

کاربری طبق طرح تفضیلی گردشگری 
مدت زمان اجرای پروژه:24 ماه

پ��روژه احداث��ی ب��ا کاربریه��ای :تجاری،فضای 
باز،پارکینگ،اقامتی و بازار سوغات

تلفن تماس05156722337 
ضمناهزینه چاپ آگهی برعهده برنده فراخوان 

می باشد
جواد جعفری

 شهردار فیض آباد
,ع 

99
01
39
0

 آگهی فراخوان دعوت به مشارکت  
درساخت شهرداری فیض آباد نوبت دوم 



گالیه  ها همچنان ادامه دارد 

ناننامرغوبدرتنوربیتدبیری
هاشــم رســائی فر: اگر بخواهیم خیلی 
مختصر در خصوص زنجیــره تولید و پخت 
نان سالم صحبت کنیم باید گفت پخت نان 
درســت پیش از اینکه دانــه گندم از زمین 
بروید مراحلش شروع می شــود. دانه ای که 
ســالم باشد، در زمین ســالم کاشته شود و 
مهم تر اینکه با آب و کود ســالم رشــد کند 
که به برداشت برسد. نگه داشتن گندم پس 
از برداشــت نیز قاعــده و اصولی دارد که در 
پخت نــان باکیفیت مؤثر اســت. نحوه آرد 
کردن گندم، بســته بندی، فرآوری و انتقال 
آن به نانوایی هــم در امتداد همین زنجیره 
قــرار دارد و البته حلقــه انتهایی و مهم این 
زنجیره، فرآوری سالم خمیر و پخت باکیفیت 
آن است که در نهایت باید به نانی باکیفیت 

که به دست مردم می رسد منتهی شود. 

نانناسالممنشأبیماریس
گالیه مردم که معموالً در سال های گذشته 
پای ثابت این موضوع بــوده نیز قابل توجه 
و تأمل است. شــهروندی درباره داستان نان 
و کیفیتش می گوید: این سوژه ای نخ نماست 
که ســال های سال اســت مطرح می شود و 
مسئوالن نسبت به آن واکنش داده یا نداده از 
کنارش رد می شوند و باز در بر همان پاشنه 
قبل می چرخد. اگر خیلــی وقت ها کیفیت 
نان را در ظاهــرش می دیدند و اینکه خمیر 
یا سوخته نباشد االن حتی نانی که در خیلی 
از نانوایی ها پخت می شود ریزمغذی ندارد یا 
اینکه آن قدر کــم دارد که مصرفش فقط و 

فقط شکم پرکن است.
تحقیقات  موســویان همچنین می افزایــد: 
نشان می دهد انسان اگر نان سالمی مصرف 
کند قســمت زیادی از نیــاز بدنش برآورده 
می شود اما همین که نان مرغوبیتی نداشته 
باشــد نه تنها مفید نیست بلکه مشکالت و 
بیماری هــای بزرگی را به همــراه دارد. در 
چنین شرایطی می بایست مسئوالن نظارت 
بیشتر و بهتری نسبت به عرضه نان باکیفیت 

به مردم داشته باشند.

وظیفهنانواییهاومسئوالنس
درداستاننانسالم

شــهروند دیگری با اشــاره به اینکه شــهر 
مشهد یکی از شــهرهای مهم کشور است 

بر جمعیت چند  عالوه  که 
میلیونی، ســالیانه پذیرای 
حــدود 30 میلیــون زائر 
داخلــی و خارجی اســت، 
عنوان می کند: تغذیه سالم 
یکی از شــاخصه های مهم 
در جوامع پیشــرفته است 
کــه امنیت غذایــی را باال 
یکی  عنوان  به  نان  می برد. 
از اجــزای اصلی در ســبد 
کیفیت  اگــر  مردم  تغذیه 
مناسبی نداشته باشد قطعاً 
به  را  غذایــی همه  امنیت 

مخاطره خواهد انداخــت. همین که مردم 
بــه بیماری های مختلفی مبتال شــوند که 
سر منشأ آن نان ناسالم باشد این هشداری 

بزرگ است که باید به آن توجه شود. 
ســویزی از وضعیت عرضه نان در برخی از 
نانوایی های شــهر مشــهد گالیه می کند و 
می افزایــد: نانوایی ها همان طور که به فکر 
این هســتند که بهای خدماتی که به مردم 
می دهند هــر روز باالتــر رود همین طور 
هم باید به فکر تهیه نان ســالم برای مردم 
باشــند البته مســئوالن نیز با نظارتی که 
دارند و آرد سالمی که در اختیار نانوایی ها 
قرار می دهند می توانند به تحقق این مهم 

کمک کنند.

ناننامرغوبمشکلیس
ازسالهایپیشتاکنون

قصه نان باکیفیت داســتان 
امروز و دیروز نیســت. قوت 
که  سال هاست  مردم  غالب 
صحبت  کیفیتش  مورد  در 
می دهند  نظریه  می شــود، 
و حتی ســمینار و همایش 
برگزار می کنند اما با اینکه 
می داننــد و می دانیــم که 
کیفیت نان ارتباط نزدیکی 
با ســالمت مردم دارد هنوز 
که هنوز است یک جای کار 
در این داســتان می لنگد و همچنان مردم از 
پخت نان هــای بی کیفیت گالیه مندند. البته 
این گالیه ها بی مورد نیســت و حتی صدای 
خیلی از مسئوالن بهداشتی و نظارتی را هم 

در برخی موارد درآورده است. 
آخرین آن ها به اظهارات مدیر کل دفتر بهبود 
تغذیه جامعه وزارت بهداشت برمی گردد. نظر 
او در خصوص تفکیک ســبوس در انواع نان 
و افزایــش ضایعات نان، این اســت که  این 
مشــکل سال هاســت که وجود دارد و ما به 
عنوان وزارت بهداشــت گلــه داریم. اتفاقی 
که در چندین ســال اخیر افتاده، این است 
که میزان سبوس گیری در آرد انواع نان های 
مختلف، بیشــتر شــده بــدون اینکه نظر 

تخصصی وزارت بهداشت خواسته شده باشد.  
زهــرا عبداللهی همچنین بــه این نکته نیز 
اشــاره کرده که اگر از ما ســؤال می شد آیا 
افزایش ســبوس گیری از آرد، کار درســتی 
است یا خیر قطعاً می گفتیم و می گوییم این 

کار نادرستی از نظر تغذیه است.  
 وی تأکید می کند: وقتی از آرد، ســبوس را 
بگیرند و آرد سفید و تصفیه شود، مشکالت 
زیادی برای ســالمتی مردم ایجاد می شود و 
این مسئله را سال هاست که دنبال می کنیم. 
یکــی از دالیــل اصلی اضافــه وزن، چاقی، 
دیابت و بیماری های قلبی و عروقی، مصرف 
نان سفید شــده در جامعه است و متأسفانه 
مردم نانی مصرف می کنند که به اندازه کافی 

سبوس ندارد.  

میزانباالیسبوسگیریدرآردس
مدیــر کل دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه 
وزارت بهداشــت می افزاید: قباًل اســتاندارد 
ســبوس گیری در آرد نان در کشــور وجود 
داشــت و به عنوان نمونه میزان اســتاندارد 
ســبوس گیری در نان سنگک فقط ۷ درصد 
بود اما اکنون در سال های اخیر، نان سنگک 
با آردی که ۱۵ درصد ســبوس گیری شده و 
آرد پخــت نان لواش و تافتون اســت، پخته 
می شود و این مشــکل جدی است و ما هم 
چندین ســال اســت آن را پیگیــری کرده 
و جلســات مختلفی بــا بخش های مختلف 
داشته ایم. به عنوان وزارت بهداشت معترض 
افزایش ســبوس گیری از آرد نان هستیم و 
آرد نباید این قدر سفید باشد و نان هایی که 
مردم مصرف می کننــد از نظر تغذیه ای نان 
باکیفیتی نیســتند و مــا از طریق دبیرخانه 
شــورای عالی ســالمت و امنیــت غذایی و 
کارگروه تخصصی بهبــود کیفیت نان، این 
مســئله را پیگیری می کنیم و باید به نتیجه 
برســیم و آرد از وضعیت کنونی باید خارج 
شــود در غیر این صورت شاهد افزایش انواع 

بیماری های غیرواگیر خواهیم بود.  

چرا ماکارونی در مشهد گران شد؟•
اتحادیه  رئیــس  ایرنا: 
صنــف عمده  فروشــان 
مواد غذایی مشهد گفت: 
شدن  گران  اصلی  دلیل 
ماکارونی در بازار مشهد، 
افزایش قیمت گندم و به 
تبــع آن افزایش قیمت 

تمام شده ماکارونی در کارخانه است. 
سیدحسینعلی شرف زاده افزود: پیشتر دولت گندم را به نرخ 
هر کیلوگرم ۱۸ هزار ریال از کشــاورز خریداری می کرد که 
امســال قیمت خرید گندم از کشاورز توسط دولت ۴۵ درصد 
افزایش یافته است. وی ادامه داد: به همان نسبتی که قیمت 
خرید گندم از کشاورز افزایش یافته، قیمت آرد نیز رشد کرده 
و تولید ماکارونی در کارخانه با هزینه باالتری انجام می گیرد. 
رئیــس اتحادیه صنف عمده فروشــان مواد غذایی مشــهد 
گفت: هم اینک قیمت ماکارونی در کارخانه نســبت به قبل 
۴۵ درصد افزایش دارد که این محصول در عمده فروشــی 
با 3درصد و در خرده فروشــی با ۱0 درصد افزایش قیمت 

نسبت به کارخانه به فروش می رسد.

 نامه انجمن اسالمی دانشگاه پیام نور مشهد 
به استاندار خراسان رضوی:

مشکل آب حاشیه شهر را حل کنید•
قــدس: دبیــر انجمن 
اسالمی دانشگاه پیام نور 
مشهد خطاب به استاندار 
تا  خراسان رضوی گفت: 
پیش از بروز مشــکالت 
جدی تــر در مطالبــات 
و  مردم  و خواســته های 

ایجاد هزینه برای کشور و انقالب، مشکل آب مناطق کم برخوردار 
مشــهد را حل کنید. در قسمتی از نامه محمدرضا عبداهلل آبادی 
به علیرضا رزم حســینی، استاندار خراســان رضوی آمده است: 
با توجه به اتفاق های روزهای گذشــته در جنوب کشور و شهر 
»غیزانیه« به علت نبود آب شرب، همچنین کوتاهی مسئوالن وقت 
که شــاهد به وجود آمدن نارضایتی مردم آن منطقه و حرکت 
به سمت اعتراض های خیابانی برای پیگیری مطالبات بحقشان 
شده، بنابراین با توجه به اعالم معاون وزیر نیرو درباره محل های 
کم برخوردار که مشکل کم آبی دارند و تعداد آن ها فقط در اطراف 
شــهر مشهد ۷۴ محل است، از شما تقاضامندیم تا پیش از بروز 
مشکالت جدی تر در مطالبات و خواسته های مردم و ایجاد هزینه 
برای کشــور و انقالب، رسیدگی هر چه بیشتر و میدانی تر را به 
مسئوالن خود در استان گوشزد کرده و خود پیگیر موضوع باشید. 

معاون استاندار خراسان رضوی خبر داد
 حضور تمامی کارکنان دولت •

در محل خدمت از امروز
توســعه  معاون   قدس: 
منابــع  و  مدیریــت 
خراســان  اســتانداری 
رضوی گفت: بر اســاس 
مصوبات جلسه ستاد ملی 
مدیریت بیمــاری کرونا، 
از  تمامی کارکنان دولت 
تاریخ ۱0 خرداد ماه باید با رعایت الزام های سالمت محیط و کار 

در محیط اداری در محل کار خود، خدمت رسانی کنند.
کوکب موســوی افزود: بنا بر مصوبات جلسه بیست و یکم ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا، در مکاتبه رســمی با دستگاه های 
اجرایی استان، الزامی بودن حضور تمامی کارکنان در محل کار 

از امروز را اعالم کرد.
در بخشــی از نامه معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری 
خراسان رضوی آمده است: »برابر نامه معاون امنیتی و انتظامی 
وزیر کشــور و رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا، ساعت کار روزانه دستگاه های اجرایی 
از ساعت ۷:30 تا ۱۴:30 خواهد بود و تمامی کارکنان با رعایت 
الزام های ســالمت محیط و کار در محیط اداری، ابالغی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل کار حاضر و خدمات 

عمومی و ضروری را ارائه خواهند کرد«.

آیت اهلل علم الهدی: 
نیروی انتظامی به دنبال از بین بردن •

امکان فساد باشد
ولی فقیه  نماینده  قدس: 
در خراسان رضوی گفت: 
نیروی انتظامــی باید به 
دنبال از بین بردن امکان 
فساد و جرایم باشد و بتواند 
سیاســت گذاری های  با 
درســت اهــداف انقالب 
اســالمی را محقق کند.  آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در دیدار 
با جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در مشهد افزود: نیروی 
انتظامی در میدان کار است و نظرات و دیدگاهش در برخورد با 
مردم بسیار مؤثر است، زیرا این نیرو نسبت به دیگر نیروها رابطه 
مستقیم تری با مردم دارد و تأثیر بیشتری بر زندگی اجتماعی و 

خانوادگی مردم می گذارد.
وی با بیان اینکه مردم مراجعه بسیاری به نیروی انتظامی دارند 
و عملکــرد این نیرو در برخورد و حل مشــکالت مردم اهمیت 
بســیار دارد، ادامه داد: نیروی انتظامــی باید به رضایت، آرامش 
و عالقه مــردم توجه کند تا عملکرد اســالمی اش را ارتقا دهد 
و باید توجه داشــت این نیرو می توانــد الگو و مرجع مردم برای 
رفع مشکالتشان باشد. امام جمعه مشهد گفت: تصمیم گیری ها 
تابع سیاست گذاری هاست که در برخی موارد مسائل حاشیه ای 
مــا را از اصــل و هدف سیاســت گذاری دور می کنــد بنابراین 
سیاست گذاری ها نباید در تعارض با اعتقادات مردم باشد و همواره 

باید مراقب اطمینان و اعتقادات مردم بود.
وی افزود: برای سیاست گذاری کالن باید جامعیت در نظر گرفته 
شود تا مردم بیش از این متحمل خسارت های سنگین اقتصادی 
نشــوند و کســب و کارها دوباره رونق گیــرد و مردم به انقالب 

اطمینان خاطر داشته باشند.
وی در پایــان تصریح کرد: تمــام برکاتی که در نیروی انتظامی 
وجود دارد به خاطر نیرو نیست بلکه به خاطر فضای حاکم بر نیرو 
است که نیرو را شبیه فرمانده بااخالصش می کند. نیروی تازه کار 
با دیدن عملکرد ارزشی فرمانده یاد می گیرد که به کارش اعتقاد 

داشته باشد و از فرمانده الگوی رفتاری بگیرد.

 به همت شورای اجتماعی محالت 
و نیروهای داوطلب مردمی صورت گرفت

توزیع 330 هزار بسته معیشتی در مشهد•
قدس: سرپرســت معاونت اجتماعی و مشــارکت های سازمان 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد، از توزیع بیش از 330 هزار 

بسته معیشتی به همت شورای اجتماعی محالت خبر داد.
رضــا دانایی دربــاره جزئیات طرح محله بــه محله مهر گفت: 
در اجرای این طرح، بیش از 330 هزار بســته معیشتی، غذای 
گــرم و... به همت اعضای شــوراهای اجتماعی محالت و دیگر 
 نهادهای اجتماعی و مردمی آماده و در میان اقشــار آسیب پذیر،
 از کارافتادگان، زنان سرپرســت خانوار و کارگران روزمزد توزیع 
شد. وی افزود: هم راستا با اجرای طرح محله به محله مهر، تاکنون 
بیش از 6 هزار بسته معیشتی نیز که به همت مدیریت شهری 
تهیه شده بود، در میان اقشار هدف مناطق سیزده گانه توزیع شد. 
پیش بینی می شود توزیع این بسته های معیشتی تا اوایل تیرماه 

امسال به پایان برسد.

 برگزاری رزمایش مواسات •
در ایران خودرو خراسان

قدس: یــک هزار و ۴00 
بسته اقالم غذایی توسط 
خــودرو  ایران  شــرکت 
توزیع  بــرای  خراســان 
آسیب دیده  اقشــار  بین 
از ویــروس کرونا تهیه و 

ارسال شد.
شرکت ایران خودرو خراسان، پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری 
در خصوص دست گیری از نیازمندان و آسیب دیدگان از بیماری 
کووید۱9 در قالب رزمایش مواســات، همدلی و کمک مؤمنانه، 
تعداد یک هزار و ۴00 بســته غذایی بــه ارزش ریالی افزون بر 
3میلیــارد و ۵00 میلیون ریال تهیه و بــرای توزیع در مناطق 

حاشیه ای مشهد ارسال کرد.
در این مراسم که با حضور قاضی زاده هاشمی؛ نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی، سرهنگ دهقانی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه کمیل و جمعی از مدیران شــرکت ایران خودرو خراسان 
برگزار شــد، زاهدی فرد؛ مدیرعامل این شرکت گفت: در سال 
گذشته ۱/۵ میلیارد ریال به سیل زدگان سیستان و بلوچستان 
برای ساخت مدرسه با گروه صنعتی ایران خودرو همکاری کردیم 
و عالوه بر یک هزار و ۴00 بســته ای که امروز توزیع می شــود 
کارکنان این شــرکت، یک میلیارد ریــال از حقوق خود را برای 
مشــارکت در این رزمایش ملی اختصاص داده اند و در آینده نیز 
بسته های تهیه شده با این مبلغ به دست نیازمندان خواهد رسید.

با امضای مدیران کل تبلیغات، کمیته امداد و 
بسیج سازندگی انجام شد

تفاهم نامه ای برای توانمندسازی مناطق •
محروم خراسان رضوی 

تفاهم نامــه  قــدس: 
اداره  بیــن  ســه جانبه 
کل تبلیغات اســالمی، 
بسیج ســازندگی سپاه 
و کمیته امــداد امام به 
گفتمان ســازی  منظور 
فعالیت هــای جهــادی 
در راســتای رفع محرومیت و کمک به ارتقای کارآفرینی و 
توانمندســازی و همچنین امور فرهنگی و معیشتی مناطق 

محروم در شهرستان های استان خراسان رضوی امضا شد. 
حبیب اهلل آسوده، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
در نشست امضای این تفاهم نامه گفت: در راستای اجرای طرح 
مواســات و کمک مؤمنانه رهبر معظم انقالب در ماه مبارک 
رمضان حرکت ارزشمندی در استان انجام گرفت و این نتیجه 
حاصل شد که توســعه بدون مردم و با تصدیگری حاکمیت 

امکان پذیر نیست. 
مدیر کل تبلیغات اســالمی خراســان رضوی نیز در این 
نشســت گفت: ۴30 طلبه در استان برای تبدیل شدن به 
»امام محالت« در نظر گرفته شــدند تا هسته جهادی را در 

هر روستا تشکیل دهند. 
حجت االســالم صاحبقرانی افزود: مشــابه ایــن طرح برای 
شهرهای استان با محوریت مساجد در حال اجراست که فقط 
طلبه ها تحت عنوان امام محالت در مســاجد حضور یافته و 
توانمندسازی، ارائه مشاوره و بسته های خدماتی به مردم هر 

محله را دنبال می کنند. 
محمد روحانی، مسئول بسیج ســازندگی خراسان رضوی 
نیز در این نشســت گفت: این نهاد یک هزار گروه جهادی 
در اســتان دارد کــه بیش از 2هــزار نفــر در آن ها فعال 
 هســتند، همچنین با همراهی گروه هــای جهادی تاکنون 
یک هزار و ۴00 صندوق قرض الحســنه با گردش مالی 90 

میلیارد ریال در روستاها شکل گرفته است.
به گزارش ایرنا، موضوع همکاری ســه نهــاد مزبور در این 
تفاهم نامه ترویج و توســعه فرهنگ جهادی و ایجاد بستر 
برای مشــارکت حداکثری مــردم در رفــع محرومیت و 
جلوگیری از موازی کاری در ارائه خدمت به نیازمندان است. 
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بهاردوســت:  تکتم   - آنالین  قدس 
مشــهد  رســتوران داران  اتحادیه  رئیس 
 گفــت: در حــال حاضــر بــا نزدیک به

۵0 درصد ریزش مشتری مواجه شده ایم و 
با وجود رعایت تمام پروتکل های بهداشتی 
هنوز مردم تمایلی به خرید از رستوران ها 

و حضور در این مکان ها ندارند.
حســن امیری افزود: با پایان یافتن ماه 
مبارک رمضان، فعالیت همه رستوران ها 
و مراکــز عرضه مواد غذایی نیز با رعایت 
پروتکل های بهداشتی با پذیرش مشتری 

بالمانع و آزاد شده است. 
وی در خصوص افزایش نرخ رستوران ها 
در سال جدید گفت: هنوز افزایش قیمتی 
صورت نگرفته است ولی احتماالً تا یکی 
دو مــاه آینده حداقــل ۱0 تا ۱۵ درصد 
به مبلغ نرخ اضافه خواهد شــد که البته 
با وجود گرانی مــواد غذایی و باال رفتن 
دستمزدها مبلغ ناچیزی است. متأسفانه 

با شیوع ویروس کرونا تقریباً 20 درصد از 
رستوران داران را از دست دادیم. 

رئیــس اتحادیه رســتوران داران گفت: 
بهداشتی  پروتکل های  و  دستورها  تمام 
از ســوی وزارت بهداشــت بــه همــه 
اعضا ابالغ شــده اســت و اعالم شــده 
از  بایــد همه رســتوران ها  الزامــاً  که 
ورودی های  در  ضدعفونی کننــده  مواد 
تمام  و  کننــد  اســتفاده  رســتوران ها 
کارکنــان ســالن ها، آشــپزها و... بــر 
اســاس پروتکل بهداشتی ابالغ شده از 
دستکش، ماسک و کاله استفاده کنند. 

رئیس اتحادیه این صنف در مشهد عنوان کرد

ریزش 50 درصدی مشتریان رستوران ها 

شهریشهری

قدس: معــاون هماهنگی امــور عمرانی 
استانداری خراسان رضوی گفت: با دستور 
اســتاندار، ۱3 دســتگاه اجرایی و نهادهای 
کارگری، برای ساماندهی کارگران ساختمانی 

تفاهم نامه همکاری امضا می کنند. 
احمد یزدان پناه در نشست مشترک با معاون 
خدمات شهری شهرداری مشهد اظهار کرد: 
با توجه به اقدام خوب شهرداری مشهد در 
ساختمانی،  کارگران  ســاماندهی  راستای 
امیدواریم با امضای این تفاهم نامه شــرایط 
مناسبی برای کارگران سطح شهر به وجود 
آید و شاهد رفاه حال این عزیزان و کاهش 

معضالت اجتماعی در شهر باشیم.
وی افزود: بــا اقدام های ویژه ای که معاونت 
خدمات شهری در طرح ساماندهی کارگران 
ســاختمانی اجرا کرده، امید است هر روز 
شاهد کم شدن تعداد کارگران در محل های 

غیررسمی باشیم.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد نیز 

در این جلســه ضمن ارائه گزارشی کامل از 
اقدام های صورت گرفته توســط شهرداری 
مشهد در راســتای ســاماندهی کارگران 
ســاختمانی بیان کرد: از ابتدای شروع این 
طرح تاکنون بیــش از 2هزار و ۷00 کارگر 
توســط شــهروندان و حدود 2هزار و 200 
کارگر در پروژه های شهرداری شامل پروژه 
ساماندهی کشف رود و فضای سبز ارتفاعات 
جنوبی به کارگیری شــدند. مهدی یعقوبی 
اضافه کرد: این طرح یکی از طرح های کالنی 
است که برای موفقیت کامل نیاز به همراهی 

سایر دستگاه های اجرایی دارد.

 با انعقاد تفاهم نامه بین ۱3 دستگاه و نهاد صورت گرفت

ساماندهی کارگران ساختمانی در مشهد 

غیردولتی  مــدارس  مســئول  کارشــناس  محمدزاده: 
خراســان رضــوی گفت: مــدارس غیردولتــی ملزم به 

بازگرداندن شــهریه فوق برنامه های اجرا نشده هستند.
بــا تعطیلی مدارس برای پیشــگیری از شــیوع ویروس 
کرونا از اواخر سال گذشته مباحث مختلفی در خصوص 
شــهریه مدارس غیردولتی مطرح شــد کــه در مقاطع 
مختلف نســبت به آن هــا تصمیم گیری شــد؛ بر همین 
اســاس در آخرین تصمیــم اعالمی مقرر شــد مدارس 
غیردولتــی وجوهات دریافتــی برای فــوق برنامه ها  از 
قبیــل کالس های تقویتی، اردو و ســرویس را به اولیای 

بازگردانند. دانش آموزان 
بر همین اســاس امیری، کارشــناس مسئول مدارس و 
مراکز غیردولتی و توســعه مشــارکت های مردمی اداره 
کل آموزش و پرورش خراســان رضــوی در گفت وگو با 
خبرنگار ما اظهار کرد: اولیای دانش آموزان توجه داشته 

باشــند تنها شرط بازگرداندن شــهریه های دریافتی در 
بخش های مختلف فوق برنامه این است که خدمت مورد 

نظر ارائه نشده باشد.
وی افزود: هر چند بر اســاس تصمیم های گرفته شده در 

وزارت آموزش و پرورش شهریه تحصیلی در این مدارس 
به صورت کامل برای ســال تحصیلی دریافت شده ولی به 
دلیل اجرا نشدن برخی از فعالیت های فوق برنامه از قبیل 
اردوهای علمی یا تفریحی یا کالس های فوق برنامه مقرر 

شد هزینه های دریافتی عودت داده شود.
الزم به ذکر اســت در بخشــنامه اعالمی از سوی وزارت 
آموزش و پرورش آمده اســت: مدارس مذکور به لحاظ 
عدم ارائه خدمات و فعالیت های فوق برنامه غیرآموزشی 
از قبیــل؛ ســرویس ایــاب و ذهــاب، غــذا، اردوهای 
دانش آموزی، سالن ورزشی، اســتخر، المپیادها و... پس 
از تعطیالت کرونایی مکلف هســتند نســبت به مسترد 
کردن هزینه های دریافتی از اولیا اقدام و رسید بانکی را 
در اسناد مالی مدرسه درج کنند یا با رضایت اولیا مبالغ 
مذکور را بابت شهریه سال جدید تحصیلی دانش آموز به 

حساب مدرسه واریز کنند.

یک مسئول در آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد

الزام مدارس غیردولتی به بازگرداندن شهریه فوق برنامه های اجرا نشده

لطفاً ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی هستیم.

در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه های ارسالی از 
سوی خوانندگان  عزیز  در حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .

شمارهپیامک:300072305 فضایمجازی:ارتباطپیامرسانسروش:0۹03۸3۴3۸0۱

گفت و گوگفت و گو

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.
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 هشدار مدیرعامل آبفا درباره •
کمبود آب شرب در خراسان رضوی 

مدیرعامــل  قــدس: 
شــرکت آب و فاضالب 
نسبت  خراســان رضوی 
به کمبود آب شــرب در 
افزایش  پی  در  اســتان 
مصرف مشترکان شهری 

و روستایی هشدار داد.
 سیدابراهیم علوی افزود: در پی افزایش دما و احتمال ادامه 
گرمایش هوا و به تبع آن باال رفتن مصرف آب در شــهرها 
و روستاهای اســتان، ضرورت مدیریت مصرف آب توسط 

شهروندان و مشترکان بیش از پیش احساس می شود. 
وی خاطرنشــان کرد: هر چند وضعیــت بارش ها در اوایل 
امسال نســبت به مدت مشابه ســال قبل به مراتب بهتر 
بوده اســت، ولی باید در نظر داشت نزوالت جوی به شکل 
باران تأثیر چندانی بر منابع آب زیرزمینی که تأمین کننده 
98درصد آب شــرب مــورد نیاز یک میلیــون و 300هزار 

مشترک تحت پوشش است را ندارد .
وی بــا بیان اینکه بارش های اخیر جبران منابع از دســت 
رفته از خشکسالی های سنوات قبل  را نمی کند، از چاه ها به 
عنوان منابع اصلی تأمین  آب شرب استان نام برد و اظهار 
کرد: شــرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی با هدف 
تأمین آب شــرب سالم و پایدار تمام توان عملیاتی خود را 
به کار گرفته اســت تا امر مهم  رعایت بهداشــت فردی و 
اجتماعی برای مقابله با بیمــاری کرونا و ادامه جریان آب 

شرب دچار مشکل و اخالل نشود.
وی یادآورشــد: تمام  ظرفیت  آبی استان  بدون وقفه در 
حــال تزریق آب به 37هزار کیلومتر خط انتقال و شــبکه 
توزیع و تحویل به 3میلیــون و 300هزار نفر جمعیت در 
76 شــهر و 2هزارو 400 روستا در ســطح استان پهناور 
خراســان رضوی هســتند و حتی چاه های ذخیره نیز وارد 

مدار بهره برداری شده اند.
وی از امامان جمعه و جماعات مســاجد اســتان نیز تقاضا 
کرد از طریق تریبون های در اختیار ضمن تبیین وضعیت 
آبی اســتان، شهروندان را به رعایت الگوی مصرف و پرهیز 
از مصارف غیرضرور توصیه نمایند تا از پیک مصرف آب و 
تابستان 99 نیز همچون ســال های قبل بدون قطعی آب 

عبور کنیم.

 ماکسیما از مشهد سرقت •
و در آشخانه متوقف شد

انتظامی  فرمانده  ایسنا: 
مانه و سملقان از توقیف 
یک دســتگاه ســواری 
و  ســرقتی  ماکســیما 
دستگیری سارق در این 

شهرستان خبر داد.
رختیانی  علی حســین  
گفت: در ســاعت 3:30 بامداد روز گذشته و در پی اعالم مرکز 
فرماندهی و کنترل مبنی بر ورود یک دستگاه خودرو ماکسیما 
سرقتی به شــهر، بالفاصله عوامل یگان امداد این فرماندهی با 
هوشمندی، کنترل و مراقبت، خودرو سرقتی را در سطح شهر 
آشخانه مشــاهده و اقدام به توقیف خودرو و دستگیری سارق 

کردند.
 وی با اشاره به اینکه این خودرو از مشهد به سرقت رفته است، 
افزود: خودرو به پارکینگ منتقل و سارق پس از تشکیل پرونده 

تحویل مقام های  قضایی شد.

یک مقام انتظامی خبر داد
 کشف ۷۱هزار قرص •

از یک اتوبوس در قاینات
فرمانده انتظامــی  ایسنا:
قاینات از کشــف 7۱هزار 
عدد قــرص قاچاق از یک 
اتوبوس مسافربری خبر داد.

سرهنگ محمود زال بیکی 
گفت: مأموران ایســت و 
غالمی  شــهید  بازرسی 
فرماندهی انتظامی شهرستان قاینات هنگام کنترل خودروهای 
عبوری به یک اتوبوس مســافربری مشکوک شدند و خودرو را 

برای بازرسی متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرســی از خودرو تعداد 7۱ هزار قرص 
قاچاق به ارزش ۵86 میلیون ریال را کشف کردند و در این رابطه 
یک دســتگاه خودرو توقیف و یک متهم دستگیر و به مراجع 

قضایی معرفی شد.

 کبوتر بازی موجب مرگ •
نوجوان ۱۳ساله شد!

باشــگاه خبرنگاران: 
در  ۱3ســاله  نوجــوان 
دشــتغران شهرســتان 
برق  علــت  بــه  طبس 
گرفتگی جان خود را از 

دست داد.
ساعت 20:30 پنجشنبه 
شــب  گذشــته این نوجوان در حین باال رفتن از تیر برق برای 

گرفتن کبوتر دچار برق گرفتگی و به پایین پرت شد.
فروزانفر، سرپرست شبکه بهداشت و درمان طبس  گفت:  این 
نوجوان  با عالئم حیاتی پایین به بیمارستان شهید سیدمصطفی 
خمینی طبس منتقل شد که  متأسفانه با وجود تالش همکاران 

اورژانس جان خود را از دست داد. 

 واژگونی خودرو در تایباد •
جان دو نفر را گرفت

ایرنــا: واژگونــی یک 
دســتگاه خودرو سواری 
جــاده  در   40۵ پــژوه 
مشــهدریزه   - خیرآباد 
میان والیــت  بخــش 
تایبــاد  شهرســتان 
خراسان رضوی دو کشته 

به جا گذاشت. 
رئیــس پلیس راه تایباد گفت: در پی اعــالم یک فقره واژگونی 
خودرو در جاده یاد شده تیمی از نیروهای انتظامی و امدادی به 

محل وقوع حادثه اعزام شدند.
سرهنگ عباسعلی یزدانی نیا افزود: در این حادثه راننده ۱8 ساله 
خــودرو در دم جان باخت و یکی از سرنشــینان آن که کودک 
6ساله بود به بیمارستان خاتم االنبیا)ص( شهر تایباد منتقل شد 

که به علت شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داد.
وی ادامه داد: کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان 
تایباد علــت وقوع این حادثه را بی احتیاطی راننده و ســرعت 

غیرمجاز اعالم کردند.

ضرر4/5 میلیارد ریالی شکارچیان پرنده •
به محیط زیست 

شــکارچیان  قــدس: 
پرندگان شکاری در یک 
میلیارد  اخیر 4/۵  هفته 
ریال ضــرر و زیــان به 
محیط زیست استان وارد 

کردند.
مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خراسان رضوی گفت: متخلفان باید مبلغ یاد شده را به 

حساب خزانه واریز کنند.
تورج همتی ادامه داد: در این مدت مأموران یگان حفاظت محیط 
زیست استان در سه شهرستان موفق به کشف و ضبط ۱۵ پرنده 

شکاری ارزشمند شدند.
وی اضافه کرد: مأموران این یگان در شهرستان بجستان پس از 
چند روز پایش و رصد اطالعاتی، موفق به کشف 9 جوجه دلیجه 
از پرندگان ارزشمند شکاری با همکاری پلیس اطالعات از منزل 

یک متخلف شکار و صید در این شهرستان شدند.
وی با بیان اینکه به دلیل شرایط نامناسب نگهداری این پرندگان 
وحشــی در منزل، یک بهله دلیجه از این گروه تلف شده بود، 
گفت: متخلفان به قصد فروش این جوجه ها در شهرهای جنوبی 
کشور، اقدام به زنده گیری و نگهداری غیرمجاز این پرندگان کرده 

بودند که با اقدام به موقع مأموران یگان، تحویل قانون شدند.
همتــی افزود: 6 بهله عقــاب نیز در هفته اخیــر از متخلفان 
و قاچاقچیان پرندگان شــکاری در شهرســتان های سبزوار و 

تربت حیدریه کشف و ضبط شد که چهار بهله آن نابالغ بودند.
وی ادامه داد: طبق ماده ۱0 قانون شکار و صید، حمل، عرضه، 
فروش و صدور جانوران وحشی، زنده، کشته و یا اجزای آن بدون 

کسب پروانه یا مجوز ممنوع است.

عقیل رحمانی: قفل شــدن حلقه تحقیقاتی 
روی چنــد نفر از مدیران و کارمندان شــرکت 
شــهرک  صنعتی توس مشــهد توسط سربازان 
گمنام امام زمان)عج(، پرده از اقدام های مجرمانه 
و تبانی های سازمان یافته آن ها برداشت و موجب 
شد با دستور قضایی 9 نفر در این زمینه دستگیر 

شوند.

برنده های از پیش مشخص شده با تبانیس
هر بار که مناقصه ای در شــهرک  صنعتی توس 
مشهد برگزار می شد، سروکله برخی افراد که به 
صورت شطرنجی با هم جابه جا می شدند در میان 
معرکه پیدا می شد و در اکثر مواقع این افراد برنده 

از میانه گود رقابت خارج می شدند.
ماجرا کمی بودار بود و برای همین یک تیم حرفه ای  
 از نیروهای اداره کل اطالعات خراســان رضوی 
رصد های اطالعاتی و نامحسوس خود را در این 
زمینه کلید زدند. چند هفته ای کار فنی، دقیق 
و نفــوذ به الیه های پنهان اقدام های مشــکوک 
در شرکت شــهرک های صنعتی در دستور کار 
شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان)عج( بود تا 
اینکه امتداد یکی از سرنخ های پرونده، به شاهرگ 
اصلی جرایم صورت گرفته رســید. با کنار رفتن 
پرده ها معلوم شــد جریان ســازمان یافته ای در 
شرکت شــهرک  صنعتی توس مشهد در حال 
فعالیت است که به صورت گسترده ای دست به 

تبانی و فسادهای مالی زده اند.
از همین رو جمع بندی اولیه این موضوع مهم به 
شعبه 209 دادسرای ناحیه دو مشهد)شعبه ویژه 
رسیدگی به جرایم اقتصادی( منعکس و در ادامه 
بازپرس پرونده پس از بررسی دقیق ماجرا دستور 
آغاز عملیات تکمیلی و ضربه نهایی برای متالشی 

شدن این باند کامالً حرفه ای را صادر کرد.
تیم ویژه رصد این پرونده در این مرحله تحرکات 
تک به تک مدیران و کارمندان شــرکت شهرک  
صنعتی توس مشــهد را تحت کنترل گرفته تا 
ارتباط گیری های افراد نشان دار برای آن ها روشن 
و دیگر قسمت های پازل فساد سازمان یافته هم 

تکمیل شود.

باند سازمان یافته فساد زیر چتر اطالعاتیس
در ادامه کار به جایی رسید که مستندات بر این 
ماجرا تأکید می کرد که تعدادی از کارمندان در 
شرکت شــهرک های صنعتی برای آنکه از انجام 
نظارت های خود روی برخی پروژه ها چشمپوشی 
کنند و پیمانکار برای انجام اقدام های غیرقانونی 
خود آزاد باشد، رشوه های کالنی دریافت کرده اند 
و موجب تضییع حقوق بیت المال و بروز فســاد 

گسترده در محل شده اند.
وقتی تخلفات کارمندان مورد 
اشــاره به دقت بررســی شد 
مشخص شد سرشاخه این تیم 
ســازمان یافته فساد اقتصادی 
یکــی از معاونــان شــرکت 
شــهرک های صنعتی مذکور 
به نام)الف.ز( اســت. از همین 
جهت اســتخراج اسناد و ادله 
جرم این معاون در دستور کار 
امام زمان)عج(  سربازان گمنام 

قــرار گرفت و خروجی کار معلــوم کرد او بابت 
تأیید برخی تأیید صالحیت های غیرقانونی، تأیید 
گزارش های صوری و کذب، از طرف های معامله 

وجوهی را دریافت کرده است.
مستندسازی سلسله اقدامات مجرمانه این مدیر 
و چشمپوشــی از اجرای قانونی در ازای دریافت 
رشوه در برخی پروژه ها، موجب آلودگی محیط 

زیست نیز شده بود.
در تکمیــل پرونده کارمنــدان متخلف، بازهم 
اسنادی به دست آمد که از آن حکایت داشت که 
آقای )ع( و خانم)م( که وظیفه نظارت برعملکرد 
شرکت شــهرک های صنعتی را داشتند، آن ها 
هم در ازای تأییــد گزارش های صوری و کذب، 

حق السکوت خود را دریافت می کرده اند.

پول بده، پیمان را بگیر!س
اما فعالیت فسادآلود اعضای این باند سازمان یافته 
به همین جا ختم نمی شد و ردزنی یکی دیگر از 
خطوط و شــریان های مخفی این ماجرا، گویای 
این واقعیت بود که اعضای این شــبکه با توجه 
به سطح دسترســی و اطالعاتی که از ارقام و ... 
مناقصات داشــتند، برای آنکه پیمانکاران همراه 
آن ها و دیگر مهره های این شــبکه بتوانند پیروز 

این میــدان رقابت باشــند، 
اطالعات محرمانه کاالها مانند 
لوازم مورد نیاز شهرک  صنعتی 
توس را به آن هــا می دادند و 
پیمانکاران مذکور هم با اعالم 
ارقــام نزدیک به آنچه مدنظر 
مدیران فاســد این باند بود، 
مناقصه  رقیــب  بدون  برنده 
می شــدند. پــس از آن هم 
سود حاصل بردن پیمان بین 
اعضای شبکه فساد اقتصادی 
تقسیم می شد و هر کس سهم خود را برمی داشت 

و دوباره این فرایند تکرار می شد.
به عنوان مثــال، در یکی از مــوارد برای خرید 
لوله های استیل و پلی اتیلن که برآورد اولیه رقم 
مناقصه 3 میلیارد و ۱00 میلیون ریال اعالم شده 
بود، با شــیوه مذکور فردی را وارد مناقصه کرده 
و اطالعات دقیق را هم در اختیارش می گذارند، 
کمی بعد فرد مذکور که نه شــرکتی داشت و ... 
برنده و با نام یک شــرکت صوری و ساخت مهر 

جعلی دیگر اقدام های خود را رقم می زدند.

 خرد کردن رقم ها س
برای کاسبی نامشروع!

نفــوذ دقیــق و کارشناســی ســربازان گمنام 
امام زمان)عــج( به عمق تحرکات این شــبکه 
ســازمان یافته، برگ دیگری از جرایم آن ها را آن 
زمان برمال کرد که معلوم شــد آن ها در برخی 
اقدامات برای آنکه پروژه ای را از گردونه مناقصه 
خارج کنند تا نظارت های روی آن کمتر باشــد 
و دســت آن ها برای جوالن و کســب سودهای 
نامشــروع و کالن تر باز باشــد، مناقصه را ُخرد 
می کردند کــه در یکی از مــوارد رقمی حدود 
۱0میلیارد ریال را به چند قسمت تقسیم کرده 

و دوباره اعضای باند وارد ماجرا شده تا برنده نهایی 
آن ها باشند. دلیل اصلی این کار هم این بود که 
وقتی رقم مناقصه ای زیر حد قانونی باشد از بستر 
سامانه ســتاد خارج و نظارت روی آن سخت تر 

می شد.
وقتی مشخص شد اقدام های مجرمانه این باند 
پیچیده از ســال 94 کلید خورده و اعضای آن 
با اســتفاده از روابط نامتعارف با پیمانکاران در 
پروژه های دیگری هم مانند چرم شــهر مشهد 
و... چه ارقام کالنی به جیــب زده اند، عملیات 
دستگیری 9 عضو باند کلید خورد و یکی پس از 
دیگری افراد دخیل در این ماجرای سازمان یافته 

در مشهد و تهران دستگیر شدند.

 یکی از متهمان:300 میلیون دادم س
چون پیمان را به من دادند

)م.ه( کــه یکی از این بازداشت شــدگان اســت 
در اعترافات خــود گفت: اعضای باند در گرفتن 
پیمان ها به من کمک می کردنــد و در ازای آن 
60درصد سود مال آن ها بود. برای پرداخت سهم 
آن ها یک کارت بانکی در اختیارشان بود که در 
یکــی از موارد 300 میلیون تومــان به آن واریز 
کردم. در پروژه ای برای خرید دو دســتگاه چند 
ده میلیون تومان پرداخت کردم  تا آن ها پیمان 

را به من دادند.
همچنیــن)ح.ع( یکی دیگر از اعضــای این باند 
در اعترافاتش مدعی شــد: معاون شرکت از من 

می خواست تا حجم مناقصات را تکه تکه کنیم .
معاون بازداشت  شده هم معترف شد، من پروژه ها 
را به افراد معرفی و در برخی مواقع  ۵0 درصد از 

آن ها سود می گرفتم.

 از پیشنهاد سفر خارجی س
تا پرداخت کارت های هدیه

 یکی دیگر از بازداشــتی ها که خانمی با هویت
)ر.الــف( بود، وقتی همه چیز را لو رفته دید لب 
به سخن گشود و گفت: از مدیر بازداشت شده 
دستور داشتم برای پرداخت کارت های هدیه به 

مشاوران و...  سندسازی کنم.
بیــش از ۱00 میلیون تومان را در قالب حقوق 
گرفتم. در یکی از پروژه ها ســود هر نفر حدود 
300 میلیون تومان می شد، گاهی سفر خارجی 

هم پیشنهاد می شد.
در ادامه رسیدگی به این پرونده پیچیده، تمامی 
اعضای این باند که به تبانی در معامالت دولتی، 
پولشویی و ایجاد  شبکه سازمان یافته اختالس 
متهم هستند، با دســتور قضایی و برای کشف 

دیگر ابعاد نهفته این ماجرا راهی زندان شدند.

با دستگیری چند مدیر و کارمند صورت گرفت

پایان تبانی سازمان یافته در شهرک صنعتی توس

هر بار که مناقصه ای در 
شهرک های صنعتی توس 

مشهد برگزار می شد 
سروکله برخی افراد که 

به صورت شطرنجی با 
هم جابه جا می شدند در 
میان معرکه پیدا می شد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
ماندگاری هوای گرم در سطح استان•

قدس: طبق تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناسی طی 
هفته جــاری همچنان ماندگاری هوای گرم را در ســطح 
استان خواهیم داشت و پدیده غالب طی این مدت افزایش 
ســرعت و شدت وزش باد است، بر این اساس هوای امروز 
مشــهد  صاف و در بعداز ظهر افزایش ســرعت وزش باد 

پیش بینی می شود.
در 24 ساعت گذشــته قوچان با کمینه دمای  ۱0 درجه 
سلســیوس خنک ترین و ســرخس با بیشــینه دمای 40  
درجه سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی 
بوده اند. در این مدت کمینه و بیشــینه دمای شهرمقدس 
مشــهد به ترتیب 2۱ و 36 درجه سلســیوس بوده است. 
همچنین بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی 
ســرخس با سرعت  83 کیلومتر بر ســاعت گزارش شده 

است.
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عقیل رحمانی: فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه حضرت 
مسلم)ع( گفت: با اعالم وصول نارضایتی های مردمی در منطقه، 
حــدود ۱00 معتاد متجاهر جمع آوری و در عملیاتی دیگر 200 
لیتر گازوئیل قاچاق که به شیوه ای ماهرانه در یک خودرو جاسازی 

شده بود، کشف شد.
ســرهنگ پاسدار شریف در تشــریح این اقدام ها به قدس گفت: 
چندی پیش با حضــور و انعکاس گالیه هــای مردمی از وجود 
معتادان متجاهر در مناطق پرتردد شهرک شهیدرجایی و باهنر، 
موضوع جمع آوری این افراد پس از هماهنگی با قاضی عندلیب، 
معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 4 مشهد، در دستور 
کار قرار گرفت. از همین رو، در منطقه شهرک شهیدرجایی 8۵ 
نفر و در حوالی شهرک شهید باهنر هم ۱۵ نفر از معتادین متجاهر 

جمع آوری و به مراکز ترک اعتیاد منتقل شدند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم )ع( در تشریح 

ماجرای کشف محموله قاچاق سوخت هم گفت: نیروهای گشت 
عملیاتی ضابطین قضایی حوزه مقاومت بسیج 9 حضرت مسلم )ع( 
حین گشت زنی در شهرک الزهرا)ع( به یک دستگاه اتوبوس پالک 
زاهدان مشکوک شــدند که در محل چند نفر در حال بارگیری  
تعدادی ساک  مسافرتی در آن بودند. در این زمینه که ظن قاچاق 
سوخت می رفت، موضوع با جانشین سرپرست دادسرای انقالب 
هماهنگ شد و در ادامه تیم های حاضر در محل وارد عمل شده و 
پس از بازرسی محتویات داخل ساک های مسافرتی مشخص شد 
که ۱0 عدد 20 لیتری گازوئیل قاچاق داخل ساک ها جاسازی و 
تحت عنوان لوازم همراه مسافر، قصد قاچاق محموله ها را داشتند.

ســرهنگ شریف در پایان گفت: در این زمینه سه نفر دستگیر و 
تحول مراجع مربوط شدند.

در حاشیه شهر مشهد توسط نیروهای بسیجی صورت گرفت

کشف گازوئیل قاچاق و جمع آوری معتادان متجاهر

حادهث روزحادهث روز

ابوالحسن صاحبی: فرماندار شهرســتان صالح آبــاد با اشاره به 
خواســت و مطالبه بحق مردم در خصوص ساماندهی وضعیت  
تأسفبار محورهای مواصالتی صالح آباد به مشهد و تربت جام که 
خبر آن با عنوان » شــهروندان صالح آبادی برای چندمین بار در 
گفت وگو با قدس انتقــاد کردند / به نام جاده، به کام مکانیک « 
که در تاریخ پنجشنبه گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، به 
خبرنــگار ما گفت: از ابتدای آغاز به کار، در فرمانداری موضوع راه 
را در سه سطح ملی، استانی و شهرستان پیگیری کرده، مکاتبات 
متعدد انجام داده و پیگیری هایی از طریق نماینده صورت گرفت 
بــه طوری که یک میلیارد تومان از منابع شهرســتان به این امر 
اختصاص یافت و تا حد ممکن از طریق منابع در اختیار فرمانداری 

با اداره راهداری مساعدت شد. 

 ولی  قلیچی افزود: متأســفانه ناکارآمدی و سهل انگاری در انجام 
امور راه به اثبات رسیده بر همین اساس با مذاکراتی که با مدیرکل 
راه استان داشتیم مقرر شد به زودی امور راهداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرســتان صالح آباد با معرفی سرپرست از شهرستان 

تربت جام منفک و مستقل اعالم شود.
وی خاطرنشــان کرد : معاون مدیرکل راه استان نیز با حضور در 
شورای تأمین این شهرســتان و بازدید از محورهای صالح آباد با 
اختصاص۱40 تن قیر، دستور شروع لکه گیری را صادر و همچنین 

در خصوص انجام روکش آسفالت نیز قول پیگیری دادند.
وی تأکید کرد: تکمیل بنای ســاختمان این اداره، تعمیر، تجهیز 
و اجاره ماشــین آالت مورد نیاز و فعال ســازی راهداری ها در ایام 
زمستان نیز از دیگر مواردی بود که با پیگیری و مساعدت مدیرکل 

راه استان به سرانجام خواهد رسید.
 قلیچی از جاده و محورهای مواصالتی به عنوان یک زیرساخت 
مهم در توســعه و پیشرفت شهرستان صالح آباد یاد کرد و افزود: 
بدون ایجاد راه و جاده مناسب نمی توان به توسعه و پیشرفت آینده 

شهرستان امیدوار بود.

واکنش فرماندار به گزارش قدس در خصوص نامناسب بودن راه های صالح آباد 

رسیدگی به جاده ها با معرفی سرپرست راهداری سرعت می گیرد 

بازاتببازاتب

قدس: دکتر جهانپور، ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: شیوع 
بیماری کرونا استان خراسان رضوی را همچنان در وضعیت هشدار 

قرار داده است.
رئیس کارگروه اطالع رسانی بیماری کرونا دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با بیان اینکه معیار تقسیم بندی وزارت بهداشت در زمینه 
بیماری کرونا از 27 اردیبهشت ماه تغییر کرده است، اعالم کرد: 
براین اساس هم اکنون وضعیت شهر مشهد از نظر کرونا قرمز است 
و مردم باید اصول بهداشــتی، فاصله گذاری اجتماعی و بهداشت 

دست را رعایت کنند.
دکتر حمیدرضا رحیمی تأکید کرد: براساس جدیدترین گزارش 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استان خراسان رضوی 
اوج کرونا را پشــت سر گذاشــته و به مرحله مهار و کنترل این 

بیماری رسیده است.
وی افزود: هم اکنون روند ابتال به کرونا در خراســان رضوی نزولی 

است.
وی ادامه داد: تعداد بستری شــدگان کرونا در بیمارســتان های 
زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در خراسان رضوی به 

کمترین حد خود رسیده است.
رئیس کارگروه اطالع رسانی بیماری کرونا دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: بیمارستان قائم)عج( مشهد از هفته گذشته پذیرش 

بیماران غیرکرونایی را آغاز کرده و به روال عادی بازگشته است و 
بیمارستان امام رضا)ع( این شهر هم به زودی آماده پذیرش بیماران 
عادی خواهد شد، اما بیمارستان شریعتی مشهد همچنان مرکز 

مراجعه بیماران مبتال به کروناست. 

خراسان رضوی همچنان در وضعیت قرمز 
شت و ردمان شت و ردمانبهدا بهدا

استاندار خراسان شمالی خبر داد
 پرداخت هزار و ۱00 میلیارد تومان اعتبار •

سفر ریاست جمهوری به بخش  خصوصی 
بجنورد-خبرنگارقدس: 
استاندار خراسان شمالی از 
و ۱00  یک هزار  پرداخت 
میلیارد تومــان اعتبارات 
ریاســت جمهوری  سفر 
به بخش هــای خصوصی 
استان برای سرمایه گذاری 

خبر داده است.
 محمدعلی شجاعی در جلسه بررسی تفاهم نامه ها و مصوبات 
سفر ریاست جمهوری به خراسان شمالی اظهار کرد: پروژه های 
مربوط به صندوق توسعه ملی در این سفر جمع بندی و هفته 

آینده طی برگزاری جلسه ای در تهران پیگیری  شود.
وی گفــت: در حوزه هــای مختلــف برای اجــرای پروژه ها، 
دستگاه های اجرایی مربوط باید برنامه زمان بندی ارائه دهند 

و هیچ پروژه ای در استان بدون برنامه زمان بندی رها نشود.
وی افزود: ایجاد نیروگاه خورشــیدی در شهرستان جاجرم از 
تعهدات بانک ملی در سفر ریاست جمهوری به خراسان شمالی 
است که برای حل مشکل زمین این پروژه باید سازمان جهاد 

کشاورزی استان موضوع را حل وفصل کند.

 »اختالس« پای مدیران سابق •
»راه و شهرسازی« استان را به دادگاه کشاند

فارس: چند مدیر ارشــد 
خراسان رضوی که در دوره 
قبلی مدیریتی اداره کل راه 
و شهرسازی در پست های 
مختلف مشــغول به  کار 
بوده اند، به اتهام اختالس 

بازداشت موقت شدند. 
»م.ا « مدیر مســکن، »ر.ج« رئیس اداره درآمد و هزینه های 
عملیاتی و »م.ا« رئیس اداره حقوقی از جمله مدیرانی هستند 

که به اتهام اختالس در بازداشت موقت به سر می برند.
» م.ا «مدیر مســکن در زمان این اختالس، بعدها به عنوان 
مدیرکل نیز در این مجموعه مشغول به کار شد که این اتهام 

مرتبط  به دوره پیش از آن برمی گردد.
تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

گفتنی است؛ چهارشنبه گذشته دادستان مشهد بازدیدی از 
اراضی تحت تأثیر زمین خواری مرتبط با این پرونده داشته است 
که اقدام های قضایی و بازداشــت متهمان پرونده پس از این 

بازدید سرعت بیشتری گرفته است.



خبرخبر خبرخبر

 ایجاد ۲۰۰ هزار شغل در کشور •
تا پایان سال

کمیته  رئیــس  گیالن: 
ایجاد  از  امــداد کشــور 
هــزار   ۲۰۰ حداقــل 
شــغل در سراسر کشور 
تــا پایان ســال خبر داد 
کــرد:  خاطرنشــان  و 
مأموریت  توانمندسازی، 

اصلی کمیته امداد اســت و در سال های ۷4 تا 9۷ بیش از ۷۰۰ 
هزار خانوار از پوشش کمیته امداد خارج شده اند.

مرتضی بختیاری در جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
اســتان گیالن، با بیان اینکه ســال گذشــته ۵ هزار اشتغال با 
تســهیالت ۱۷۶ میلیارد تومانی در گیالن ایجاد کردیم، گفت: 
اگر حمایت استاندار و مسئوالن اجرایی و همکاری بانک ها نبود، 

کمیته امداد چنین عملکردی نداشت.

 واگذاری ۶۷۱ واحد مسکونی •
به نیازمندان روستایی بوشهر

افتتاح  آیین  بوشــهر: 
و  هــزار  واگــذاری  و 
۳۳4 واحــد مســکونی 
مددجویی برای نیازمندان 
کمیته امــداد به صورت 
ویدئوکنفرانسی و با حضور 
سردار ســالمی؛ فرمانده 

کل سپاه و سردار تنگسیری؛ فرمانده نیروی دریایی سپاه برگزار 
شد.رمضان زیراهی، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در 
حاشیه این مراســم عنوان کرد: تعداد ۶۷۱ واحد مسکونی در 
روستاهای مختلف اســتان آماده تحویل شده است که اکنون 
یکی از این واحدها به صورت نمادین در روســتای پهلوان کشی 

شهرستان تنگستان افتتاح و واگذار شد.

 آتش سوزی در کوه خاییز •
در حال پیشروی است

یاسوج: مدیرکل حفاظت 
محیط زیست کهگیلویه 
و بویراحمــد گفت: آتش 
مناطق حفاظت شده  به 
خاییز رسیده است.اسداهلل 
هاشمی عنوان کرد: آتش 
سوزی در کوه های خاییز 

از غروب پنجشــنبه آغاز شد و همچنان ادامه دارد و اکنون این 
آتش به مناطق حفاظت شده رسیده و حیات وحش و گونه های 
مختلف گیاهی و جانوری این منطقه در خطر هســتند.وی با 
بیان اینکه این آتش ســوزی از جنگل های ضلع شمالی منطقه 
حفاظت شده آغاز شد، گفت: محیط بانان و قرق بانان از ابتدای 
آتش سوزی در منطقه هستند، اما کمبود نیروی انسانی، امکانات 

و وسعت آتش، مهار آتش را با مشکل مواجه کرده است.

3 مدرسه در چابهار و دشتیاری افتتاح شد•
چابهار: معاون فرهنگی، 
اجتماعی و گردشــگری 
آزاد  منطقــه  ســازمان 
چابهار گفت: سه مدرسه 
شهرســتان های  در 
دشتیاری و چابهار با ۱۰ 
کالس درس و اعتبــاری 

افزون بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.
محمداکبر چاکرزهی اظهار کرد: افتتاح این مدارس در راستای 
عمل به مســئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار است 
و خوشــحالیم که ۲۷۰ دانش آموز روستایی از کالس استاندارد 
بهره مند شــدند.وی بیان کرد: این مدارس با مشارکت اداره کل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان، مؤسسه 
خیریه دشتیاری و خیران مدرسه ساز در شهرستان های چابهار و 

دشتیاری افتتاح شدند.

زباله های خشک شهروندان رشتی •
خریداری می شود
با  رشت  شهردار  گیالن: 
بیان اینکــه ۵۵ نقطه در 
تحویل  برای  رشت  شهر 
زباله خشک تعیین شده 
با  افرادی  گفت:  اســت، 
ماشــین، لباس و کارت 
شناســایی مخصوص به 

منازل مراجعه و در ازای دریافت زباله خشک، کارت شهروندان 
را شارژ می کنند.ناصر حاج محمدی در جمع خبرنگاران با اشاره 
به آخرین وضعیت مدیریت پسماند در شهر رشت، از راه اندازی 
ســامانه کیف پول الکترونیک برای شهروندان رشتی خبر داد 
و خاطرنشــان کرد: این سامانه برای جمع آوری زباله خشک از 
مبدأ است و هزینه آن به شهروندان پرداخت می شود. مقرر شده 
سرمایه گذار این پروژه به منازل مراجعه کند و یک سطل زباله 

دارای کد QR به آنان تحویل دهد.

 پروژه های احیای دریاچه ارومیه •
تعطیل نشده است
شــرقی:  آذربایجان 
استاندار آذربایجان شرقی 
با تأکید بر اهتمام جدی 
مدیریت ارشــد اســتان 
برای احیای کامل دریاچه 
تحقق  گفــت:  ارومیــه، 
ایــن امر بدون همراهی و 

مشارکت مردم امکان پذیر نیست و بر این اساس باید از ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی استفاده شود.محمدرضا 
پورمحمدی خواســتار تخصیص کامل و به موقع اعتبارات ستاد 
احیای دریاچه ارومیه شــد و گفت: با وجود مشکالتی همچون 
شیوع بیماری کرونا و کمبود منابع دولتی، هیچ یک از پروژه های 
مربوط به احیای دریاچه ارومیه تعطیل نشده و از این پس نیز با 

قدرت ادامه می یابد.

 توقیف چهار فروند قایق •
صیادی غیرمجاز در بندر لنگه

بندرعباس: فرمانده یگان حفاظت منابع شیالت هرمزگان از 
توقیــف چهار فروند قایق غیرمجاز که در اطراف جزیره فارور 
اقدام به صیادی کرده بودند، خبر داد. سرهنگ حسن آزادی 
اظهار کرد: توقیف این قایق ها توســط عوامل پایگاه حفاظت 
منابع آبزیان شــیالت بندرلنگه انجام شده و در همین راستا 
هشت نفر متهم نیز دستگیر شدند.وی ادامه داد: شناورهای 
توقیفی به اســکله صیادی بندرلنگه انتقال داده شــدند تا با 
تشــکیل پرونده قضایی برای برخورد و طی مراحل قانونی به 

آن  ها رسیدگی شود.

 مراکز خرید ضایعات بدون مجوز •
در گلستان پلمب می شود

معــاون  گلســتان: 
اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگســتری 
از پلمب مراکز  گلستان 
خریــد ضایعــات بدون 
مجوز در استان خبر داد.

حجت االســالم مهدی 
قاسمی در جلسه کارگروه پیشگیری از سرقت استان، گفت: با 
پایان مهلت دریافت مجوز برای مراکز ضایعات، پلیس اماکن 
موظف است همه مراکز خرید و فروش ضایعات استان را رصد 
و مراکزی که مجوز ندارند، پلمب کند.وی افزود: مراکزی که 
مجوز دارند هم باید مشــخصات فروشــنده و آدرس او را در 
دفتر یادداشــت کنند تا اگر اموال دزدی در بین ضایعاتی که 

می خرند وجود داشت ردیابی و شناسایی سارق فراهم شود.

 دستگیری گرداننده کانال •
برگزاری  مراسم مختلط در کرج

پلیس  رئیــس  کــرج: 
امنیــت عمومــی البرز از 
گرداننــده  دســتگیری 
صفحه و کانال برگزارکننده 
میهمانی مختلط شــبانه 
در شهرســتان کرج خبر 
داد.ســرهنگ نورمحمد 
فتحی زاده اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی بر فعالیت 
مجرمانه یک صفحه اینستاگرامی در زمینه تبلیغ و برگزاری 
پارتی های شبانه، بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت 
عمومی قرار گرفت.وی افزود: مأموران با انجام اقدام های پلیسی 
موفق به شناسایی گرداننده این صفحه که یک خانم میانسال 
بود در منطقه ماهدشت کرج شدند و با هماهنگی مقام قضایی 

در یک عملیات غافلگیرانه نامبرده را دستگیر کردند.

کشت برنج در خوزستان قانونمند شد•
سرپرســت  اهــواز: 
جهادکشاورزی  سازمان 
خوزستان گفت: با مصوبه 
اخیر هیئت دولت، کشت 
خوزســتان  در  برنــج 
قانونمنــد و اقتصادی تر 
شد.محمد قاسمی نژاد با 
بیان اینکه پیش از مصوبه هیئت دولت، کشــت برنج تنها در 
استان های گیالن و مازندران مجاز بود و شالی کاران خوزستانی 
برای کشت برنج نمی توانستند از تسهیالت ارزان قیمت بانکی 
و یارانه هــای قانونی از جمله بیمه محصوالت کشــاورزی و 
نهاده های مورد نیازاستفاده کنند، افزود: با مجاز شدن کشت 
برنج در ســال زراعــی جاری، آب بها کــه مهم ترین دغدغه 
کشاورزان شالی کار بود با قیمت مناسب در اختیار کشاورزان 

قرار خواهد گرفت.

 مردم رعایت نکنند،•
محدودیت های شدیدی اعمال می شود

کرمانشاه: استاندار کرمانشاه گفت: متأسفانه در دو هفته گذشته 
به دلیل رعایت نکردن پروتکل ها و دســتورالعمل های بهداشتی 
تعداد مبتالیان کرونا در اســتان روندی افزایشــی داشته و این 
موضوع بســیار نگران کننده است.هوشنگ بازوند اظهار کرد: بر 
اساس گزارش معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا، استان کرمانشاه در وضعیت هشدار و خطر قرار گرفته و 
رعایت نکردن نکات بهداشتی و مراقبت های توصیه شده به ویژه 
در طرح فاصله گذاری هوشمند عامل اصلی این افزایش آمار است.

با وجود تالش مسئوالن 

شیر »ایالم زاگرس« خشک شد!
ایالم: اســتان ایالم با ۲/۵ میلیون رأس دام 
سبک و سنگین و همچنین ظرفیت مراتع و 
طبیعت بکر یکي از مهم ترین مناطق مستعد 
دامداري است، اما استاني که مهد دامداري 
و تولید شیر است تنها کارخانه شیر آن با نام 
»ایالم زاگرس« بیش از دو سال در تعطیلی 

مطلق به سر می برد.
اگرچه مسئوالن اســتان ایالم با رایزنی های 
بسیار سعی در راه اندازی مجدد این کارخانه 
طی سال های گذشته داشتند، اما مشکالت 
این واحد تولیدی به نظر می رســد بســیار 

درهم  تنیده است.
خبر راه انــدازی دوبــاره ایــن کارخانه در 
اردیبهشت امســال با تولید افزون بر ۲ تن 
دوغ در روز آن هم پس از ســال ها تعطیلی 
هرچند بسیاری مسرت بخش است، اما برای 
کارخانه ای که روزگاری میزان تولیداتش به 
۶۳ تن در روز می رسید، چندان افتخارآمیز 

نیست!  

آنچه گذشتس
عملیــات ســاخت کارخانــه شــیر »ایالم 
زاگرس« در ســال ۷4 آغاز شــد و ســال 
۷۷ به بهره برداری رســید و زمینه اشتغال 
مستقیم ۳۶ نفر و نیز تعداد ۵۰ نفر را به طور 

غیرمستقیم فراهم کرد.
کارخانه شــیر ایالم کــه روزگاری در طول 
روز ۶۳ تــن انواع فراورده هــای لبنی تولید 
می کرد و بخشی از تولیدات آن صادر می شد 
و برندی مشــهور برای ایالم بود، اکنون دو 
سال است که تولیدات شیر آن خشک  شده 

و کارگرانش بیکار هستند.
هرچند پیش ازاین قاسم سلیمانی دشتکی، 
اســتاندار ایــالم بر ضــرورت ازســرگیری 
فعالیت کارخانه شــیر ایــالم  تأکید کرد و 
حتی مهلتی ســه ماهه برای تعیین تکلیف 
و راه اندازی مجدد این واحد صنعتی تعیین 
کرد، اما باوجود گذشــت یک سال از تعیین 
این مهلت، اقدامی برای ازسرگیری فعالیت 
کارخانه شیر انجام نشد.استاندار ایالم سال 
گذشــته در کارگروه اشــتغال تأکید کرد: 
مشکالت مالیاتی، تقســیط بدهی بانکی و 
پرداخت تســهیالت تا سه ماه آینده در این 

واحد تولیدی باید رفع شود 
نیز  کارخانه  این  مدیران  و 
ملزم به راه اندازی مجدد آن 

هستند.
گره کورس

علــت تعطیلــی و عــدم 
رغبــت بــرای فعالیت در 
صنعت شیر استان یکی از 
پرسش هایی است که هنوز 
پاسخ صحیحی به آن داده 
پیش ازاین  هرچند  نشــده 
رئیــس ســازمان صنعت، 
معــدن و تجارت اســتان 
آسان  دسترسي  عدم  ایالم 

بــه مواد اولیه یا همان شــیر را مطرح کرد، 
اما این اســتدالل با توجه به سخنان معاون 
امور دام سازمان جهاد کشاورزي استان ایالم 
مبنی بر اینکه ســاالنه ۶۰ هزار تن شیر در 
این استان تولید می شــود، به نظر می رسد 
دلیــل محکمی بــرای تعطیلــی این واحد 

صنعتی نیست.
گفتــه می شــود مشــکالت نقدینگی یکی 
دیگر از عواملی اســت که این کارخانه را به 
تعطیلی کشانده، اما قصه کارخانه شیر ایالم 
گویا به همین سادگي نیست، زیرا مسئوالن 
بانک ملي به عنوان بانک عامل اعالم کردند 

هنوز سرمایه گذار این واحد 
صنعتــي تســهیالت قبلي 
نکرده  پرداخــت  را  خــود 
و حتــي ســودهاي آن نیز 

پرداخت  نشده است. 
مســئوالن بانکي می گویند 
فرصت هــای چندباره براي 
راه  تســهیالت  اســتمهال 
به جایی نبــرده و این واحد 
بدهی  دلیــل  به  صنعتــي 
مشــمول ماده ۱4۱ شده و 
به این معناســت که دیگر 
نمی تواند تســهیالت جدید 

دریافت کند.

قصه کهنه س
رئیس سازمان صمت ایالم بابیان اینکه این 
طرح بیش از ۱۰ ســال است به بهره برداری 
نرســیده و قصه کارخانه شــیر دیگر کهنه 
 شده اســت، بیان می کند: باید هیئت مدیره 
این کارخانه به صورت شفاف تکلیف خود را 

روشن کنند.
یاراهلل نصیري می افزاید: در نشســت قبلی 
مقرر شده بود از طلب بانک ۵ درصد توسط 
هیئت مدیره واریز شــود تا پس از پرداخت 
ســرمایه در گردش عملیــات اجرایی طرح 

و فعال سازی آن آغاز شــود، اما این مصوبه 
عملیاتی نشد.

وی می افزاید: خوشــبختانه با پیگیری های 
متعدد در جلسه های ســتاد تسهیل، موانع 
تولید پیش رو شرکت شــیر ایالم برداشته 
شده و امروز شاهد تولید روزانه ۲/۵ تن دوغ 

در این واحد صنعتی هستیم.
وی با اشــاره به ظرفیت بالقــوه این واحد 
صنعتی، خاطرنشــان می کند: امیدواریم در 
آینده شــاهد تولید دیگــر محصوالت لبنی 
با کیفیت و قابل صــادرات در این کارخانه 

باشیم.

سرمایه گذار رغبتی نداردس
در این راستا معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتاندار ایالم نظــر دیگــری دارد و ابراز 
می کند: با توجه به کمک و تســهیالتی که 
برای سرمایه گذار در نظر گرفته شده است، 
اما به نظر می رســد رغبتی برای فعال سازی 
ایــن واحد صنعتــی وجود نــدارد و حتی 
شنیده می شود سرمایه گذاران در نظر دارند 
دســتگاه های موجود در ایــن کارخانه را به 

پایتخت منتقل کنند.
حیــدر نعمتی اذعــان می کند: بــا وجود 
مهلت های تعیین شده و فراخوان های متعدد، 
اما هیئت مدیره این شرکت اقدامی نکرده و 
قدمی برای حل این مشکل برنمی دارند. وی 
در خصوص شــایعه هایی راجع به فروش و 
یا انتقال دســتگاه های صنعتی این کارخانه 
به سایر استان ها نیز می افزاید: کارخانه شیر 
متعلق به اســتان ایالم است و با استفاده از 
سهم تســهیالت استان ساخته شده است و 
به هیچ قیمتی اجازه نخواهیم داد از استان 

خارج شود.
وی حمایــت از اشــتغال را وظیفــه دولت 
دانسته و می گوید: وقتی سرمایه گذار رغبتی 
به تداوم فعالیت و تعیین تکلیف طرح ندارد، 
نمی توان به طوالنی شــدن پروســه تولید 

بی توجه بود.
نعمتی بیان می کند: این طرح ســال ۸۰ با 
تســهیالت ۳۰ میلیارد ریالی کلنگ زنی شد 
که تاکنون بدهی آن به بیش از 4۳ میلیارد 

ریال رسیده است. 

کارخانه شیر ایالم 
که پیش از این 

روزانه 63 تن انواع 
فراورده لبنی را 
تولید می کرد در 

دو سال گذشته 
تولیدات شیر آن 
خشک  شده است 

بــرشبــرش
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کرمان: باد و طوفان و افزایش غلظت ریزگردها و از طرفی سیل 
و خشکسالی ازجمله بالیای طبیعی هستند که می توان گفت 
استان کرمان همه ساله با آن ها دست وپنجه نرم می کند و سال 
گذشته نیز به واسطه همین بالیا افزون بر ۲ هزار و 4۰۰ میلیارد 

تومان به تأسیسات زیربنایی این استان خسارت وارد شد.

تعیین تکلیف جاده شهدادس
بارش های سیل آسا در روزهای پایانی فروردین به گونه ای بود 
که طی ســه ساعت بارش در مناطق شهداد و گلباف از توابع 

شهرستان کرمان، حجم زیادی آب به منطقه سرازیر شد.
در همین زمینه اســتاندار کرمان با انتقاد از اینکه مسیر ۲۲ 
کیلومتری از جاده »شــهداد- نهبندان« که از فروردین سال 
گذشته بر اثر سیل از بین رفته بود، هنوز مرمت نشده، گفت: 
بیش از یک سال از موضوع گذشته و تازه دستگاه ها می خواهند 
مطالعه کنند!محمدجواد فدایی تأکید کرد: این مسئله بارها بین 
راهداری و راه و شهرسازی جابه جا شده است باید تکلیف این 

مسیر هر چه سریع تر مشخص شود.

حمله ملخ ها س
حمله ملخ ها به مزارع کشاورزی یکی از دیگر از بالیای طبیعی 
است که از سال گذشــته تاکنون این استان را با خود درگیر 
کرده است.اســتاندار کرمان بابیان اینکه باید به صورت جدی 
 با این موضــوع مقابله کنیم؛ افزود: باوجــود امکانات کم، اما 

۱۵۰ هزار کیلومتر در جازموریان، ۱۲۰ هکتار در ریگان و 4۰ 
هکتار در »ارزوئیه« برای مقابله با آفت ملخ سم پاشــی شده و 

برای ادامه کار نیز باید خودرو مورد نیاز تأمین شود.
وی اظهار کــرد: این نیاز خودرویی را می توان با اســتفاده از 
خودروهای مستهلک پیش از خروج آن ها از سیستم یا استفاده 
از خودروهای فعال یا با استفاده از منابع مالی اداره ها و در غیر 

این صورت بر اساس قرارداد با پیمانکار تأمین کرد.

گردوغبار کرمان را تهدید می کندس
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری کرمان نیزبا بیان اینکه 
گردوغبار به شــدت اســتان ما را مورد تهدید قرار می دهد و 
بیشــترین تلفات را سال گذشته با از دست دادن جان هشت 

نفر بر اثر صاعقه داشتیم، افزود: سال 9۸ سال پرحادثه ای برای 
استان بود.

ســعیدی با اشاره به بخشی از اقدام های انجام  شده در هنگام 
بروز حوادث طبیعی در اســتان، نجــات ۱9۱ نفر گرفتار در 
سیالب را از جمله این اقدام ها خواند و افزود: بیشترین تلفات را 
سال گذشته در صاعقه با از دست دادن جان هشت نفر داشتیم 
و دو نفر هم بر اثر سیل و دو نفر دیگر نیز بر اثر ریزش آوار جان 

خود را از دست دادند.
وی به وقوع صدها زمین لرزه طی یک سال گذشته در استان با 
مقیاس های متفاوت اشاره کرد و گفت: ۱۱ زمین لرزه با شدت 
بین 4 تا ۵ ریشــتر و ۱۰۷ زمین لرزه بین ۳ تا 4 ریشتر سال 

گذشته در استان اتفاق افتاد.
ســعیدی اختصاص ۵۷۳ میلیارد تومان در قالب تســهیالت 
بالعوض و آغاز ۱۱۸ پروژه پیشــگیرانه، ساخت و مقاوم سازی 
۱۲ هزار مســکن روســتایی و ۵ هزار مســکن محرومان در 
ســال گذشته را بخشی از تالش های انجام شده برای التیمام 

زخم های ناشی از بالیای طبیعی در استان عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه در استان کرمان ۱۵۰ واحد مسکونی در 
مناطق ســیل زده استان ساخته و ۱۵۰ منزل هم تعمیر شد؛ 
ادامه داد: بیشــترین تهدید استان به ترتیب از حوادث سیل، 
طوفان، تگرگ، صاعقه، برف و کوالک، سرمازدگی و زلزله است 
که طی ســال گذشته درمجموع 9۶ حادثه در استان به ثبت 

رسید و ۲هزار و 4۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد شد.

میزان خسارت ها در سال گذشته تا ۲4۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود

سوغات بالیای طبیعی در استان کرمان 
گزارشگزارش

7820جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده
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ادبیات کشورمان  فعال عرصه  و  نویسنده   ۱.
که  علمی  کیهان  سابق  مسئول  مدیر  و 
محل  درگذشت-   ۱۳9۲ اردیبهشت   ۵
دعای  خارج-  صدراسالم-  در  قبیله ای   .۲
زیرلب ۳. عدل و قسط- مخفف اگر- بیماری 
انعقادخون  ویتامین  خطرناک-   مسری 
غارتگران  از  سازگارشده-  دوست داشتن-   .4
چوب   .۵ قاجاریه  دوره  در  ایران  نفت 
خدای  دهان گشاد-  دیگ  شکسته بندی- 
طوفان و آسمان هندوان ۶. زوجه شاه- نگاه 
کشور   .۷ یک رقمی  عددی  تندی-   - خیره 
تیره  بی  ادب ۸.  ندای  فواق- صوت  ژرمن ها- 
دست آموز  و  اهلی  جهنم-  در  چاهی  تار-  و 
مدفن  شهر  روبروشده-  وزنی-  ضمیر   .9
آمدن-  از  امر   .۱۰ رسول»ص«  حضرت 
شمشیرزن  جهت-  خواسته-  و   حاجت 
سوغات  مسلک-  و  آیین  امانت فروشی-   .۱۱
صوت  کوهی-  دّر  خوش-  بوی  گجرات ۱۲. 

مادر  چادر-  ترکی-  نام   .۱۳ خانمانه  تعجب 
ورزش ها- تند و فوری ۱4. دندان پیشکشی 
مستمری-  نمی شمارند-  را  شده اش 
از  اثری  خوشبو-  چوب   .۱۵ جسم  گوشه 

»آلفرددوموسه« نویسنده فرانسوی قرن۱9

.۱ انبوهی جمعیت- لقبی که به خاطر استفاده 
زیاد از سموم شیمیایی به سیب زمینی های 
پدر  دچارشدن-   .۲ داده اند  درشت  خیلی 
بر  که  پرنده ای  خاطره-   .۳ آب بند  شعرنو- 
گندم  سودن  جای  می سازد-  النه   بام ها 
4. چهره- انیس- از غزوات ۵. بخل - فک- حرفی 
روی خودش ۶. مشاور- جواب مثبت- محله و 
برزن ۷. تیر پیکان دار- از سیستم های پخش 
طول-  غیررسمی  واحد  تلویزیونی-  تصاویر 
قانون جاذبه عمومی  بازار بی رونق ۸. کاشف 
مستمری  و  مقرری  اندک»سیاه«-  زمین- 
بلند جلوی سر- خانه بزرگ-  9. چاق- موی 

میوه نیکو ۱۰. شایسته – قبیله ای در صدراسالم- چندین 
آمدن  به دنیا  تاخیرکردن-  شولوخوف-  آرام  رود   مورد ۱۱. 
۱۲. معدن - خودروی ون باسابقه ای از خانواده تویوتا- آش 
از  ساده ۱۳. داخل شده- خودخواهی- غزال ۱4. کشیدن- 
بیماری سرماخوردگی- زمین هموار ۱۵. دریایی در  عالئم 

غرب مدیترانه– پروسه
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