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

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
گازرسانان مشهد «  

اتحادیه های  بازرسان  انتخابات هیئت مدیره و  نامه اجرایی برگزاری  1 « ماده » 6 « آئین   « به استناد تبصره 
صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 99/02/14 کمیسیون نظارت بر 
سازمانهای صنفی مشهد بدینوسیله از کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف گازرسانان 
مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت می شود ظرف مدت 15 روز ) از روز شنبه مورخ 99/03/17 تا روزشنبه 
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 هیئت اجرایی 
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 جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

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

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

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای 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 نویسی 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 تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی

* ارائه اصل اعتبارنامه هیئت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی 
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 هیئت اجرایی برگزاری 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 
ابزارفروشان مشهد  «  

به استناد تبصره » 1 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
)موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 99/02/14 کمیسیون نظارت بر سازمانهای 
صنفی مشهد بدینوسیله از کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف ابزارفروشان مشهد، 
تا روزشنبه مورخ  از روز شنبه مورخ 99/03/17   ( دارندگان شرایط ذیل، دعوت می شود ظرف مدت 15 روز 
( - سامانه ساران   iranianasnaf.ir  ( ایرانیان اصناف  ابتدا درسامانه  99/03/31 ( شخصًا با مدارک ذیل، 
) 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 هیئت اجرایی 
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 جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

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

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

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای 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 نویسی 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 تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی

* ارائه اصل اعتبارنامه هیئت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی 
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 هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد                                                 
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 آگهی تجدید مزایده )نوبت اول(
رعای��ت  در  و  ش��هرداریها  مال��ی  نام��ه  آئی��ن  م��اده 5  باس��تناد  دارد  نظ��ر  در  گناب��اد  ش��هرداری 
خ��ود  CNG جایگاهه��ای  از  ب��رداری  به��ره  گناب��اد  ش��هر  ش��ورای   97/7/7 مصوب��ه   10 بن��د 

 )کامی��اب ، پی��ام ن��ور ، ام��ام رض��ا ( را ب��ا ش��رایط و مش��خصات فن��ی و از طری��ق مزای��ده بم��دت 
کار  س��ابقه  یکس��ال  حداق��ل  دارای  ک��ه  صالحی��ت  واج��د  ش��رکتهای  ب��ه  شمس��ی  س��ال  دو 
پخ��ش                                     مل��ی  از ش��رکت  مج��وز رس��می صالحی��ت  و   CNG جایگاهه��ای  از  ب��رداری  به��ره  مش��خصًا 
ف��رآورده ه��ای نفتی ای��ران و مراجع ذیصالح می باش��ند واگذار نمای��د. لذا ش��رکتهای واجد صالحیت                             
م��ی توانن��د جهت دریافت اس��ناد مزای��ده از تاری��خ درج آگهی نوب��ت دوم بمدت 10 روز ب��ه امورمالی 
شهرداری مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  57222276-051 تماس حاصل فرمایند.

حسین زاده - شه�ردارگناباد  /ع
99
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69
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ش�هرداری درگز در نظر دارد به اس�تناد مصوبه ش�ماره 94مورخ1398/09/17  ش�ورای اس�امی ش�هر درگز 
ممیزی اماک س�طح ش�هر درگز رابا مبلغ برآورد اولیه 5.500.000.000 ریال برمبنای ش�رح خدمات که در 
اسناد مناقصه درج گردیده  از طریق برگزاری مناقصه به شرکت های پیمانکاری واجدالشرایط واگذار نماید، 
ل�ذا ازکلیه پیمانکاران و ش�رکت ه�ای واجدش�رایط و دارای  تاییدیه صاحیت خدمات ممی�زی برابر آیین 
نامه وزارت کش�وری دعوت می ش�ود برای دریافت اسناد مناقصه به واحد حقوقی واقع در ساختمان اداری 

شهرداری درگز مراجعه نمایند.
-موضوع پروژه: ممیزی اماک سطح شهر درگز با تعداد تقریبی 15000 واحد  مسکونی و 3000 واحد اماک 

تجاری و سایر اماک  
- تاریخ دریافت اسناد: کلیه متقاضیان میتوانندحداکثر ازتاریخ فراخوان مورخه 1399/03/11 تا پایان وقت 

اداری روز سه شنبه مورخه 1399/03/20  به واحد حقوقی مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
تاریخ بازگشایی پاکتها: روز شنبه مورخه1399/03/21 ساعت 9 صبح  در دفتر شهردار برگزار می گردد. 

- جه�ت ش�رکت در مناقص�ه م�ی بایس�ت ش�رکت کنن�دگان 5% قیم�ت پیش�نهادی خ�ود را بعنوان س�پرده 
بحس�اب3100002230000 درآمد ش�هرداری درگز واریز و یا ضمانت نامه بانکی معتبر را بهمراه اسناد مناقصه 

خود در سه پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری درگز تسلیم نمایند.
-س�پرده نفرات اول تا س�وم تا انعقاد قرارداد قطعی با برنده مناقصه در حس�اب س�پرده شهرداری ضبط و در 
صورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورت 

انصراف نفر دوم و سوم با آنها نیز همانند نفر اول رفتار خواهد شد.
شهرداری درگز در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج 

گردیده  است.

آگهی تجدیدمناقصه عمومی ممیزی امالک سطح شهردرگز
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رمضان یزدان پناه - شهردار درگز

گران فروشی 3میلیاردی چای در مشهدسلبریتی ِکشون !
دردسر های عدم نظارت روی نحوه مصرف ارز دولتی ادامه دارد حاشیه سازی  سفر بهنوش بختیاری به مشهد

 انتشار کلیپ ورود بهنوش بختیاری، بازیگر سینما 
و تلویزیون به فرودگاه بین المللی مشهد و استقبال 
گروهی از بادیگاردها  از این بازیگر زن واکنش های 
متعددی را در فضای مجازی به همراه داشته است. 
در این کلیپ این بازیگر سوار بر خودرویی می شود 
که در اطراف آن گروهی از بادیگاردهای موتورسوار 
خــودرو حامل بهنــوش بختیــاری را همراهی و 

محافظت می کنند.

هنوز نتیجه گران فروشی صورت گرفته از سوی عامل 
فروش یک برند چای در تعزیرات حکومتی مشخص 
نشده که این بار مشخص شد گران فروشی 3 میلیارد 
و 300 میلیون تومانی با دســتور مدیران شــرکت 
مذکور صورت گرفته که باز هم کارشناسان معاونت 
بازرسی ســازمان صمت خراسان رضوی گزارش این 
تخلف عظیم را تنظیم و پرونده تخلفات این برند را 

سنگین تر کردند...

مشاوران امالک غیرمجاز به زودی جمع می شوند
گفت  وگوی قدس با دست اندرکاران 

رزمایش مؤمنانه

حرکت قطار 
»مواسات« روی 

ریل » همدلی«

.......صفحه 2 

در سال گذشته و از مبدأ 
خراسان رضوی محقق شد

 صادرات
۱۱ میلیون دالر 
صنایع دستی

قدس  صنایع دستی خراســان رضوی به ارزش ۱۱ 
میلیون و ۱۵۴ هزار دالر در ســال گذشــته صادر شده 
اســت. مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  
دستی خراسان رضوی با اعالم این مطلب گفت: براساس 
داده هــای گمــرک وزن این صنایع دســتی که صادر 

شده، ۹ میلیون کیلوگرم بوده است.
ابوالفضــل مکرمی فــر افزود: مهم ترین صنایع دســتی 
صادراتی خراســان رضوی شــامل چوب و مشــتقات 
آن، زیورآالت ســنتی، سفال و ســرامیک، سنگ های 
قیمتــی و نیمه قیمتی، شیشــه های ســنتی، گلیم و 
زیلو، مبلمان چوبی مس و مشــتقات آن بوده اســت.

دادستان مشهد :

.......صفحه 3

قدس پیگیری می کند

اما و اگرهای 
افزایش کرایه 

اتوبوس و مترو

همدلی زمــان نمی خواهد تا هنگامی که نگاهی منتظر باشــد، 
دل های مهربان آرام و قرار ندارند و هر بار موضوعی انگیزه ای برای 

کمک های بیشتر می شود...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

قدس: اســتاندار خراسان رضوی با تأکید بر به حداقل رساندن 
مشکالت ســرمایه گذاران گفت: در سال جهش تولید حداکثر 
تالش خود را برای حل مشکالت سرمایه گذاران انجام خواهیم 

داد.
علیرضا رزم حسینی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
ویژه بررسی مشــکالت پروژه های اولویت دار ذیل الگوی مثلث 
توسعه اقتصادی- فرهنگی، اظهار کرد: برای تسهیل و رفع موانع 
تولید، در ســال جهش تولید حداکثر تالش خود را برای حل 
مشکالت سرمایه گذاران انجام خواهیم داد.وی خاطرنشان کرد: 
تالش می کنیم که با رفع موانع تولید، مشکالت سرمایه گذاران را 
به حداقل برسانیم تا اقدام های مثبتی را در استان شاهد باشیم.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در 
این جلسه به مشــکالت تخصیص ارز و باقی ماندن کاالها در 
انبارهای گمرکات اشــاره و بیان کرد: هم  اینک ۴۷۷ قلم کاال 
به ارزش ۱۴ میلیون یورو متعلق به 30 شــرکت این استان در 

گمرکات کشور انبار شده است. 
محمدرضا مس فــروش افزود: از این میــزان ۴2۱ قلم کاال به 
ارزش ۱3 میلیون یورو متعلق به ۱0 شــرکت است و در انتظار 
ترخیص هر چه ســریع تر این اقالم هستیم. باید مساعدت الزم 
صورت گیرد تا این کاالها در اسرع وقت ترخیص شوند، بخشی 
از این کاالها، خط تولید ما را تأمین می کنند و تداوم این وضع، 

چالش هایی را برای این بخش رقم می زند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:

کاالهای۳۰ شرکت خراسان رضوی در گمرک انبار شده است
معارهفمعارهف

صاحبی: با حضــور رئیس ســازمان تبلیغات 
اسالمی تربت جام، فرماندار و جمعی از مسئوالن 
حجت االســالم حسن رجبی به عنوان نخستین 
سرپرست نمایندگی ســازمان تبلیغات اسالمی 
شهرســتان صالح آباد معرفی شــد.امام جمعه 
صالح آباد در این مراســم گفت: روحانیت منشأ 
خیرات و برکات زیادی در عرصه های فرهنگی، 
اعتقادی، اســالمی و... در جامعه هستند که این 
دســتاوردها را باید همه مدیون انقالب اسالمی 
باشیم.  حجت االسالم ســاجدیان تأکید کرد: با 
عنایت به صدور بیانیه گام دوم انقالب اســالمی 
و ابالغ هفت مأموریت ویژه به مسئوالن و مردم و 
سرعت بخشیدن به طی شدن گام دوم؛ روحانیون 

و علمای بالد در همــه مأموریت ها به خصوص 
موضوع اقتصاد مقاومتی، باال بردن عیار معنویت 
و سبک زندگی اسالمی نقش ویژه دارند بنابراین 
الزم اســت اداره تبلیغات اسالمی با حساسیت 
بیشــتری فعالیت علما را رصد و با اســتفاده از 

ظرفیت عظیم حوزه علمیه سیاست گذاری کند.

معرفی سرپرست نمایندگی سازمان تبلیغات اسالمی صالح آباد
کشاورزیکشاورزی

نیشابور- خبرنگار قدس: در حال حاضر 2۵ هکتار 
از اراضی نیشابور زیر کشــت گل محمدی قرار 
گرفته که برداشت گل محمدی از گلستان های 
این شهرســتان در حال انجام است.مدیر جهاد 
کشاورزی نیشابور با بیان این مطلب گفت: انتظار 
مــی رود از باغ های بارور، معادل 20 تن محصول 
برداشت شود.محمدعلی فرهمند راد افزود: برداشت 
گل محمدی در نیشــابور از وضعیت مناســبی 
برخوردار است و با همت کشاورزان تولیدکننده 
برداشت این محصول آغاز شده است و اقدام های 
ترویجی و کالس های آموزشی جهاد کشاورزی از 
جمله اقدام های حمایتی در این زمینه محسوب 

می شــود. وی یادآور شد: توسعه صنایع تبدیلی 
کشاورزی از جمله تهیه اســانس، گالب گیری، 
مرباســازی و تهیــه غنچــه خشــک از جمله 
ضروریات فعالیت های جانبی در راســتای ایجاد 
ارزش افزوده و اشــتغال زایی این محصول است.

برداشت 2۰ تن گل محمدی از گلستان های نیشابور

.......صفحه 3  .......صفحه 2 
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گفت وگوی قدس با دست اندرکاران رزمایش مؤمنانه

حرکت قطار»مواسات« روی ریل » همدلی«
ســرور  هادیان : همدلی زمان نمی خواهد 
تا هنگامی که نگاهی منتظر باشــد، دل های 
مهربان آرام و قــرار ندارند و هر بار موضوعی 

انگیزه ای برای کمک های بیشتر می شود.
 سیل، زلزله، ماه مبارک رمضان، اعیاد، کرونا، 
جنگ و... حاال هم، مدت هاست همه آن هایی 
که مشکالت مردمی قلب و روحشان را آزرده 
اســت همچنان تا پایان راه با آن ها همراه اند. 
آن ها همان کسانی هســتند که می توانند از 
مسئوالن دولتی تا مؤسســه های نیکوکاری 
و پایگاه های بســیجی و... باشند که هنوز هم  

جهادی کار می کنند. 
به سراغ تعدادی از آن ها می روم که حاصل این 

گفت وگو ها را با هم مرور می کنیم.
در همین راستا نماینده مردم مشهد در خانه 
ملــت می گویــد: موضوع رزمایش مواســات 
مؤمنانه اگرچه نقطه آغازین و شروعش در ماه 

مبارک رمضان بود اما باید ادامه پیدا کند. 
حجت االسالم والمســلمین نصراهلل پژمان فر 
می افزاید: رزمایش مواسات مؤمنانه موجب شد، 
کمک های قابل توجهی بــه افرادی که دچار 
مشکالت شدید اقتصادی بودند، انجام شود و 
دست گیری از آن ها صورت گرفت بنابراین باید 
ایــن رزمایش ادامه پیدا کند و نه تنها در بعد 
از ماه مبارک رمضان بلکه در طول ســال این 

برنامه باید وجود داشته باشد.

سوءمدیریت و بی تدبیری های اقتصادیس
وی تصریح می کند: آنچه مسلم است بعضی از 
افراد جامعه به علل مختلف با توجه به شرایطی 
که در کشــور پیش آمده اســت با مشکالت 
اقتصادی شدیدی مواجه شدند که بخشی از 
این عوامل ســوءمدیریتی است که در داخل 
کشور وجود داشته که به دستگاه های اجرایی 
برمی گردد و بخشــی از آن به عوامل بیرونی 
مرتبط اســت اما در هر صورت سفره مردم در 
سال های گذشته به شدت کوچک و کوچک تر 
شــده و مــردم و نیازمندان کــه احتیاج به 

مساعدت دارند تعدادشان افزایش یافته است.

بی توجهی بدتر از فقرس
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی ایران اظهار می کند: طبیعتاً این افراد به 
غیر از آنکه باید از حمایت های مالی برخوردار 
باشــند یک موضوع مهم دیگر که آن ها را از 
فقر بیشتر آزار می دهد، احساس بی توجهی به 
آن هاست بنابراین این رزمایش مواسات دو اثر 
بر جای گذاشت و به اعتقاد من، کوچک ترین 
اثر آن رساندن یک بسته غذایی و معیشتی به 
این افراد بود و بزرگ ترین اثر اینکه این مسئله 
ســبب شــد این افراد حس کنند در جامعه 
فراموش نشــدند و نه تنها مســئوالن جامعه 
نســبت به آن ها بی تفاوت نیستند، بلکه همه 

آحــاد مردم در شــکل های 
مختلف به یاد و همراه آن ها 
می کند:  تأکید  وی  هستند. 
به نظر من ایــن همدلی ها 
بســیار ارزشمند است و باید 
ادامه پیدا کند و تا زمانی که 
سایه کرونا و بی تدبیری ها بر 
می کند  سنگینی  ما  اقتصاد 
باید رزمایش مواسات مؤمنانه 
را ادامــه بدهیــم و تــالش 
کنیم.نماینده مردم مشهد با 
یادآوری این شعار که در شهر 

مشــهدالرضا که پایتخت معنوی ایران است 
کسی نباید گرسنه سر بر بالین بگذارد، اظهار 
می دارد: ما باید این امر را محقق ســازیم و از 
آن به عنوان یک مدل برای کشور بهره ببریم.

کنار مردم هستیمس
مدیــر کل کمیته امداد خراســان رضوی نیز 
می گوید: مبارزات و همدلی، تحت فرماندهی 
نماینده محتــرم ولی فقیه قــرار گرفت و تا 
زمانی که شــرایط بحرانی در کشور و استان 
در خصوص گرفتــاری مردم به دلیل ویروس 
کرونا وجــود دارد به طور قطع کمیته امداد و 
سایر دستگاه ها در کنار مردم خواهند بود و این 
حمایت ها همچنان ادامه دارد.حبیب اهلل آسوده 
می افزاید: کمیته امداد درباره ادامه رزمایشی 
کــه مقام معظم رهبــری فرمودند، همچنان 
کنار مردم اســت، ضمن آنکه کمیته امداد در 
تمام ســال همین نقش را ایفا می کند اما در 
حال حاضر بنا به شرایط خاصی که پیش آمده 

برجسته تر شده  این حضور 
است.وی در پاســخ به این 
پرسش که آیا کمیته امداد 
برنامه های ویــژه ای را برای 
خانواده های زیر پوشش دارد، 
برنامه هایی  مــی دارد:  بیان 
خاص را بــرای خانواده های 
زیر پوشــش داریــم که به 
زودی مشــروح آن را اعالم 
خواهیم کرد و در حال فراهم 
ساختن مقدمات آن هستیم 
و این مفهومش آن است که 

مواسات همچنان ادامه دارد.

رکوردهای کشوری س
وی درباره برنامه های ویژه کمیته امداد در ماه 
مبارک رمضان نیز یادآور می شود: اهدای سبد 
کاال به نیازمندان زیر پوشش و افراد غیر پوشش 
که در این زمان دچار آسیب شده بودند، انجام 
شد و همچنین یک رکورد طبخ در پخت غذا 
در ایران را رقم زدیم که با استفاده از مشارکت 
مردم، هیئت های مذهبی، مراکز نیکوکاری و 
ســایر خیران ۲ میلیون و 500 هزار وعده غذا 
طبخ و بین نیازمندان سطح استان توزیع شد.

مدیــر کل کمیته امــداد خراســان رضوی 
خاطرنشان می ســازد: حدود ۲5 درصد از کل 
اطعام با طرح مهدوی که کمیته امداد امسال 
آن را برعهــده گرفت، توســط کمیته امداد 
خراسان رضوی انجام شد که نشان از انسجام 
در اجرای ایــن طرح دارد که به خوبی تحقق 

پیدا کرد.

تعریف بازه زمانی برای خودمان س
مدیــر عامل بنیاد نیکــوکاری ایرانیان نیز در 
خصوص ادامه همدلی با نیازمندان  می گوید: 
از ابتدا برای خودمــان یک بازه زمانی تعریف 
کرده ایم که حداقل باید ســه ماه، دوره کمک 
و همدلی به نیازمنــدان در بحث کرونا ادامه 
پیدا کند.دکتر محمدجعفر کروژدهی می افزاید: 
در بحث حمایت از کادر درمانی و پرســتاری، 
توزیع اقالم بهداشتی را در اولویت قرار دادیم، 
اقالم مراقبتی مثل ماســک، دستکش و مایع 
ضدعفونی کننده را به صورت بســته هایی به 
مردم حاشیه شهر اهدا کردیم. این کار تا ۱5 
فروردین ادامه داشــت و هنگامی که وضعیت 
کمی آرام شد و بیمارستان ها توانستند از دولت 
تجهیــزات الزم را بگیرند، قدری کار ما نیز در 
این بحث سبک تر شد.وی خاطرنشان می سازد: 
در بحث تهیه اقالم بهداشــتی در دوران پیک 
بیماری، نبود اجناس در بازار سبب شد روزهای 
سختی داشته باشیم اما خوشبختانه توانستیم 
۱0 هزار بسته بهداشتی را توزیع کنیم و با پای 
کار آمدن بسیاری از سازمان ها و مؤسسه های 
نیکوکاری و همدلی ها، جریان ســازی موجب 
شد اتفاق های خوبی رخ دهد تا جایی که این 

کمبود ها برطرف شود.

ادامه حمایت هاس
وی می گوید: به اعتقاد من با توجه به تبعاتی 
که کرونا روی وضعیت اقتصاد مردم گذاشــت 
ایــن همدلی هــا و حمایت های معیشــتی و 
اقتصادی که ســازمان های مردم نهاد و حتی 
دولت می توانند نســبت به ایــن طبقاتی که 
آسیب  دیده اند، داشته باشند باید حداقل تا دو 

ماه آینده ادامه داشته باشد.

توانمندسازی خانواده هاس
فرمانده حوزه مقاومت بسیج۲ کمیل منطقه 
طرق نیز می گوید: توزیع بسته های معیشتی 
در زمان شیوع بیماری کرونا انجام شد و در ماه 
مبارک رمضان این رزمایش مؤمنانه همچنان 
ادامه یافت اما طرح توانمندسازی خانواده های 
نیازمند نیز در دستور کارمان قرار گرفته است.

حجت االسالم جالل کالنتری می افزاید: در این 
طرح افرادی که مورد حمایت ما قرار گرفته اند 
ابتدا گروه بندی می شــوند و سپس براساس 
توانمندی هایشــان درباره ایجاد اشتغال برای 

آن ها تمهیداتی را اندیشیده ایم. 
وی تأکید می کند: از این رو در ادامه رزمایش 
مواسات مؤمنانه استفاده از تمام ظرفیت های 
دســتگاه های اجرایی محلی و خیــران برای 
گام های جدی تر را در برنامه داریم، شاید بتوان 
آن را یــک قرائت جدیدی از رزمایش مؤمنانه 

نامید.

 رد پای سالطین زمین•
 در بازارمسکن فیض آباد

هاشــم رســائی فر: 
می گفت تا االن 35 سال 
از خدا عمر گرفتم و پنج 
زن  که  می شــود  سالی 
گرفتم و چند وقتی است 
برای خودم کسب و کاری 
دست و پا کردم، با اینکه 

مدرک دانشگاهی خوبی دارم اما ناامید از داشتن شغلی اداری 
مجبور شدم دســت روی زانوی خودم بگذارم و به امید کسی 
نباشــم تا بلکه بعد از پنج ســال دست زنم را بگیرم و با هم به 
زیر یک ســقف برویم، سقفی اما نبود باید برای این هم فکری 
می کردم. گزینه اول خرید منزلی نقلی بود، نصف پولش را پدرم 
که از پول کارگری اش جمع کرده بود متقبل شد، بقیه اش هم 
ماند با وام و قرض و قوله ای که می خواستم جورش کنم. از این 
بنگاه به آن بنگاه دنبال خرید همان خانه نقلی. شــنبه قیمت 
گرفتم 350 میلیون هنوز اما 50 میلیونی پولم کم بود. به امید 
پیدا کردن سرپناهی که به سرمایه ام بخورد همه شهر را گشتم 
امــا انگار کمتر از همان 350 میلیون تومان مورد بهتری برایم 
پیدا نمی شد. یکشنبه شال و کاله کردم بروم همان خانه 350 
میلیونی را به هر نحوی که شده بخرم وقتی قیمت همان خانه را 
450 میلیون تومان شنیدم حس اصحاب کهف به من دست داد! 
چطور می شود و با کدام حساب و کتابی چرتکه انداختند که به 
یک روز ۱00 میلیون آمده روی قیمت خانه؟ بنگاهدار می گفت 
معلوم نیست با این اوضاع فردا که بیایی قیمت بیشتر شده باشد. 
تمــام غم و اندوه دنیا را در چهره این جوان دیدم. حس خیلی 
بدی بود. کاش می شد برای او کاری کرد اما پرس وجو که کردم 
آشفتگی را در آشفته بازار شهر احساس کردم. افسار گسیخته 
قیمت زمین و مسکن رکورد ثبت کرده و می کند. چه بی نظارت 
شده داستان خانه و مسکن! اما همچنان جمله ای تأمل برانگیز 
البه الی صحبت های آن جوان ذهنم را قلقلک می داد؛ همه چیز 
دست دالالن اســت خودشان می خرند و می فروشند و قیمت 
می گذارند. این یعنی ســود این بازار فقط و فقط برای عده ای 
خاص اســت و بس. آن جوان و امثال او هم هر بالیی سرشان 
می آید برایشان اهمیتی ندارد. صفرهای حساب بانکی آقایان را 
عشق است. امروز که بریده خطبه های نماز جمعه فیض آباد را 
می خواندم داغ دل همان جوانک برایم تازه شــد. دغدغه مندی 
امام جمعه بجاســت. با چه قاعده و قانونی باید این شرایط در 

شهری حاکم شود که صدای خیلی درآید؟
آقایان مسئول بد نیست به خودشان تکانی دهند برای یک بار 
هم که شده دغدغه مند درد مردم باشند. تشکیل شورای مسکن 
مگر چقدر وقت می برد که حتی حاضر نیستید برای آرام شدن 

این آشفته بازار دور هم بنشینید؟ 
احســاس می شود دادگستری و دادســتانی به عنوان نماینده 
مدعی العموم و احقاق حقوق عامه الزم است به داستان ورود پیدا 
کنند و در کنار امام جمعه به این دغدغه مندی پاسخ دهند تا 
دالالن و پولشویان حوزه مسکن خون مردم را این گونه نمکند. 
می شــود چاره ای اندیشــید برای حال و روز این روزهای بازار 

مسکن در فیض آباد؛ کافی است همت کنیم.

 توضیح شهرداری تربت جام درباره •
پلمب یک واحد مسکونی

قــدس: در پی چاپ 
روز  چند  طی  عکسی 
فضــای  در  گذشــته 
موضوع  بــا  مجــازی 
مسکونی  واحد  پلمب 
در تربت جام، شهرداری 
این شــهر توضیحاتی 
به این روزنامه ارســال 
کرده کــه در آن آمده 
انتشار  پی  در  اســت: 

عکس و مطلبی مبنی بر پلمب واحد مسکونی پیرزن و فرزند 
معلول توسط شهرداری تربت جام باید یادآوری شود  که این 
ملک از اواسط سال گذشته در حال بنایی و ساخت طبقه دوم 
اســت و با وجود ابالغ چندین تذکر شفاهی و کتبی و نصب 
بنر تخلفات ساختمانی روی دیوار این ملک، متأسفانه مالک 
توجهی نداشــته و به بنایی خود بدون پروانه ساخت و بدون 
ناظر ادامه داده اســت که در نهایت نیوجرسی )دیوار بتنی( 
به نحوی مقابل در ورودی جاگذاری شده که مانع تردد افراد 
نمی شود و فقط مانع ورود و خروج مصالح ساختمانی خواهد 
شــد.ضمن اینکه مالک توسط همکاران برای راهکار قانونی، 
راهنمایی شــد و گفته شــده که اگر نامه معرفی از ادارات 
کمیته امداد یا بهزیســتی ارائه کنند، از طرف شهرداری هم 
در هزینه های صدور پروانه کمک و مســاعدت می شود و از 
جریمه های سنگین کمیسیون ماده ۱00 پیشگیری خواهد 
شد؛ ولی هنوز هیچ اقدامی در این خصوص یا قانونی کردن 

ساخت و ساز انجام نشده است.
ضمناً دریافت پروانه ساخت و داشتن مهندس ناظر سازمان 
نظام مهندســی موجب می شــود از اتفاقات یا خسارت های 
بعدی پیشــگیری شــود و متحمل خســارت های مالی و 
خدای نکرده جانی نشــوند.تأکید می شود با توجه به مطلب 
منتشر شده، اشاره شده که این خانواده آسیب پذیر هستند 
ولی شــاهد هستیم مالک در حال ســاخت طبقه دوم روی 
ملک قبلی اســت و ســاخت ســرویس پله و رفت و آمد به 
طبقه دوم با داشــتن معلول و فرد روشن دل سخت و شاید 
غیرممکن باشد و باید مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی بر 
مراحل ساخت و ساز نظارت کافی داشته باشد که اتفاقی نیفتد.

ضمناً مالک به تازگی برای اقدام های قانونی به شهرداری مراجعه 
کرده و به احترام احساسات مردم، نیوجرسی برداشته خواهد شد.

آیت اهلل علم الهدی:
هالل احمر فعالیت هایش را معرفی نکند، •

حمایت مردمی را از دست خواهد داد
آیــت اهلل  قــدس: 
علم الهدی اظهار کرد: با 
توجه بــه پهنای عظیم 
هالل احمــر  خدمــات 
به بخش هــای مختلف 
این  نمایــش  کشــور، 
فعالیت ها بسیار کمرنگ 
اســت. خیلی از نهادهای مردمی که باالتر از هالل احمر قرار 
گرفته اند به علت نمایش درســت کارهایشان، برای تشویق 

مردم است.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی در دیدار مســئوالن 
هالل احمر استان افزود: در رزمایش مواسات مسئولیت اصلی 

با هالل احمر بود اما به درستی این فعالیت ها بیان نشد.
وی یادآور شــد: در مســئله کرونا هم تمام ارگان ها بیشتر 
خودشــان را نشان دادند با این مهم که هالل احمر بود که بار 
اصلی تأمین وســایل بهداشتی را بر عهده داشت اما در اینجا 
هم به درستی فعالیت های هالل احمر برای مردم معرفی نشد.

وی بیان کرد: هالل احمر بخشــی از کمک های خودش را از 
مردم دریافت می کند و اگر به درستی فعالیت هایش را معرفی 
نکند حمایت مردمی را از دست خواهد داد، باید طوری معرفی 
بشود که این سرمایه های اجتماعی در کنار هالل احمر باقی 
بمانند.وی در ادامه افزود: فضــای مجازی یکی از مهم ترین 
بخش هایی است که می تواند گویای فعالیت های هالل احمر 

برای مردم و به خصوص جوانان باشد.
نماینــده ولی فقیــه در خراســان رضوی تأکید کــرد: اگر 
هالل احمر از یک ساختار رســمی به ساختار انقالبی مبدل 
شــود تأثیرگذاری بسیاری بر جوانان دارد، باید با برنامه ریزی 
گســتردگی فعالیت هــای هالل احمر در فضــای مجازی و 
رسانه های غیررسمی بیشتر بشود.وی ضمن تأکید بر نقش 
جوانان اشــاره کرد: جمعیت جوانان هالل احمر بسیار قوی 
اســت و خود این جوانان بهترین وسیله توسعه فعالیت های 
هالل احمــر خواهند شــد، همین طور جوانان همیشــه در 

عرصه های انقالبی جلوه کننده و اثرگذار بودند. 
در پایان عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: به کارگیری 
جوانان در حوزه های علمیه، دانشــگاه ها و محیط های کاری 
می تواند نیروی انقالبــی و جوانی را برای هالل احمر پرورش 
دهــد که در بخش هــای مختلف یاریگر مردم باشــند. باید 
هالل احمر اشــتغال فرهنگی ایجاد کند تا برای نشان دادن 

فعالیت های بیشتر از جوانان یاری بگیرد.

 با هدف برآورده کردن آرزوهای
 کوچک کودکان حاشیه شهر

 پویش چند قطره باران•
 با همدلی عکاسان مشهدی

قدس: جمعی از عکاسان 
از  حاصل  درآمد  مشهد 
فروش آثار خود را برای 
آرزوهای  کردن  برآورده 
کوچک کودکان حاشیه 

شهر هدیه کردند.
مســئول پویــش چند 
قطره باران گفت: این هنرمندان که قرار بود پیش از شــیوع 
کرونا، با برپایی نمایشگاه آثار خود، عواید آن را برای این کار 
هزینه کنند، به دلیل محدودیت در برپایی نمایشگاه ها، آثار 
خــود را به صورت آنالین و در پویــش »چند قطره باران« به 

فروش گذاشتند.
 محمدحســن صلواتی افزود: برنامه مــا این بود تا برای عید 
نوروز کفش و لباس کودکان حاشیه شهر مشهد را با این مبلغ 
تهیه کنیم، اما با شیوع ویروس کرونا، صبر کردیم تا شرایط 
عادی شود به همین دلیل با کمک گروه های فعال فرهنگی 
در مناطق حاشــیه ای شهر، پرســش نامه هایی را به کودکان 
خانواده های شناسایی شده دادیم تا پنج آرزوی خود را برای 

ما بنویسند.  
مســئول پویش ادامه داد: اســباب بازی، صنــدل، دمپایی، 
کاپوچینو، پیتزا، اسکیت، اسکوتر، مسواک و شلوارک برخی 

از آرزوهای این کودکان بود.
 سپس با 6 میلیون تومان عواید حاصل از فروش قاب عکس ها، 
این آرزوهای کودکان حاشیه شهر برآورده شد.صلواتی بیان 
کرد: همچنین بخشی از این مبلغ برای خرید لباس و کفش 

برای ۱00 کودک شهرک باهنر و انتهای پنجتن هزینه شد.

مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی:
 خرید تضمینی گندم •

در خراسان رضوی آغاز شد
تعاون  مدیــر  ایرنــا: 
خراســان  روســتایی 
رضــوی از آغــاز خرید 
تضمینــی گندم در این 
اســتان خبــر داد.ایرج 
ناصری  مقــدم افزود: با 
خرید نخستین محموله 
گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در شهرستان سرخس به میزان 
۲0 تن خرید تضمینی گندم در این اســتان به طور رسمی 

شروع شد.
وی ادامه داد: قیمت پایه خرید تضمینی گندم در سال زراعی 
جاری ۲5 هزار ریال برای هر کیلوگرم تعیین شــده که این 
قیمت بر اساس پایه خرید با 4درصد افت مفید و یک درصد 

افت غیرمفید است.
مدیر تعاون روســتایی استان خراســان رضوی گفت: خرید 
تضمینی گندم از کشاورزان استان بر اساس استعالم از سامانه 
پهنه بندی جهاد کشاورزی انجام می شود و 60 مرکز خرید در 

سطح استان عملیات خرید گندم را انجام می دهند.
وی در خصوص خرید تضمینی کلزا نیز گفت: تاکنون 450 
تن دانه روغنی کلزا نیز در استان خراسان رضوی خریداری 
شده است و هم اکنون ۱6 مرکز خرید در استان وظیفه خرید 
این محصول را بر عهده دارند.پیش بینی می شود امسال افزون 
بر 600 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خراسان رضوی 

به صورت تضمینی خریداری و ذخیره سازی شود.

با توجه به تبعاتی که 
کرونا روی وضعیت 

اقتصاد مردم گذاشت 
این همدلی ها و 

حمایت های معیشتی 
باید حداقل تا دو ماه 

آینده ادامه داشته باشد
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واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(
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8,900

12,900

8,590

900 گرمی

حلب 5 کیلویی

کیلوگرم

کیلوگرم
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روغن مایع آفتابگردان

روغن نباتی جامد الدن
برنج پاکستانی باسماتی

گوشت مرغ)مصوب(

شکر

علی محمد زاده : رئیس کمیســیون حمل و نقل و ترافیک 
شورای شهر مشهد از اجرای مصوبه افزایش نرخ کرایه اتوبوس 

و مترو از ۱5خرداد ماه جاری خبر داد.
بر اساس بودجه 99 شهرداری مشهد سهم پرداختی شهروندان 
از بلیت اتوبوس از 650 به 750 تومان افزایش پیدا کرد و قرار 
بود از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری اعمال شود اما اجرای 
این مصوبه با مصوبه دیگری از سوی شورای شهر تا ۱5 خرداد 

99 تعلیق شد.
بر همین مبنا با نزدیک شــدن به زمــان اجرای این تصمیم 
نقل قول ها و واکنش های مختلفی نســبت به این موضوع به 
گوش می رسد و اصلی ترین خواسته منتقدان عدم اجرای این 
مصوبه با توجه به شــرایط حاکم بر جامعه است.به طور مثال 
سایت خبری اخبار مشهد اعالم کرده طبق نظرسنجی انجام 
شــده توسط این سایت ۸۸درصد از ۲۲هزار شرکت کننده در 
نظرســنجی مخالف افزایش قیمت بلیــت اتوبوس و مترو در 
حال حاضر و با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه پس از کرونا 
هســتند.همچنین در خبر دیگری به نقل از معاون عمران و 
حمل و نقل و ترافیک شهردار مشهد آورده است لغو افزایش 
قیمت بلیــت اتوبوس و مترو نیازمند مصوبه دوباره شــورای 
شهر مشهد است. کاظمی گفته است: طبق قانون، یک سوم 
هزینه تمام شده حمل  و نقل عمومی را شهروندان، یک سوم 
را شهرداری و یک سوم را دولت باید بدهد اما چند سال است 

که دولت این ســهم را نمی دهد.می دانیم گران کردن حمل  و 
 نقل عمومی برای شهروندان مشکل ساز است اما برای اینکه تا 
حدودی بتوانیم هزینه ها را جبران کنیم این افزایش قیمت را 
انجام دادیم البته این افزایش مصوبه شورای شهر برای ابتدای 
سال 99 بوده که بنا شد با تأخیر سه ماهه از ۱5خرداد اجرایی 
شــود. او تأکید کرده است شهرداری وظیفه اجرای مصوبه را 
دارد و اگر قرار باشد این اقدام باز هم به تأخیر بیفتد یا اصالً اجرا 

نشود باید دوباره در مصوبه تجدیدنظر صورت گیرد. 
بــا تمام این اوصــاف در تماس تلفنی با رئیس کمیســیون 
حمل و نقل و ترافیک شورای شهر به عنوان متولی این موضوع، 
جویای احتمال های مطرح شده در خصوص اجرا یا عدم اجرای 

این مصوبه شدیم که وی با اشاره به مصوبه نهایی این موضوع، 
بر اجرای قطعی آن از ۱5 خرداد تأکید کرد.

مجتبی بهارونــد گفــت: روال قانونی موضوعاتــی از قبیل 
نرخ نامه های خدمات به این نحو اســت که شهرداری خواسته 
خود برای افزایش یــا کاهش تعرفه ها را در قالب الیحه ای به 
شــورا ارسال می کند و در شورا نســبت به آن تصمیم گیری 

می شود.
وی افزود: بر همین اســاس هیچ الیحه ای در این خصوص به 
شورا واصل نشده اما نکته قابل توجهی که نباید از آن غافل شد 
این است که افزایش منطقی ساالنه تعرفه ها به نفع شهروندان 
و شــرکت های خصوصی فعال در بخش حمل و نقل عمومی 
اســت؛ چرا که در گذشته شــاهد بودیم به دالیل مختلفی از 
افزایش ساالنه نرخ ها امتناع شده بود که همین امر اوالً موجب 
بروز مشکالت مالی برای شــرکت های خصوصی شده بود و 
زمانی که قرار شــد نرخ ها اصالح شود به یکباره افزایش نرخ 

نامتعارفی صورت گرفت.
بهاروند اظهار کرد: بنابراین برای پرهیز از تکرار مشکالت قبلی 
افزایش ساالنه نرخ ها به نفع شهروندان و سامانه خدمات رسان 
عمومی در این حوزه است؛ چراکه وقتی بخش خصوصی )در 
بخش اتوبوسرانی( نتواند هزینه های خود را جبران کند برای 
کاهش ضرر مجبور است کیفیت یا کمیت خدمات را کاهش 

دهد که باز هم به ضرر شهروندان است.

قدس پیگیری می کند

اما و اگرهای افزایش کرایه اتوبوس و مترو

گزارش جیبیگزارش جیبی

قدس: انتشار کلیپ ورود بهنوش بختیاری، 
بازیگر سینما و تلویزیون به فرودگاه بین المللی 
مشهد و استقبال گروهی از بادیگاردها از این 
بازیگر زن واکنش های متعددی را در فضای 
مجازی به همراه داشــته است. در این کلیپ 
این بازیگر ســوار بر خودرویی می شود که در 
اطراف آن گروهی از بادیگاردهای موتورسوار 
خودرو حامل بهنوش بختیاری را همراهی و 

محافظت می کنند.
در اینکــه این موضوع دقیقاً چه زمانی اتفاق 
افتاده یا این بازیگر به دعوت چه کســی به 
مشهد آمده است مورد توجه نیست اما اینکه 
چطور در حالی که به راه انداختن این چنین 
کارناوال هــای محافظتی بــرای افراد عادی 

معمول نیســت و حتی مجــوز قانونی ندارد 
این اتفاق افتاده اســت پرسشــی است که 
در گفت وگو با رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی شهرستان مشهد از وی پاسخش را 

جویا شدیم. 
محمدجواد استادی در این خصوص به قدس 
گفت: برنامه سفر این بازیگر به مشهد از نظر 
ما برنامه ای رســمی نبوده و به دعوت نهاد یا 
ســازمانی که مجوزی داشته باشد این سفر 
صورت نگرفته اســت. چون هیچ مجوزی در 

این زمینه صادر نشده است. 
وی اضافه کرد: چنانچه این ســفر به دعوت 
بخش خصوصی یا هر فرد دیگری بوده ما از 
آن بی اطالعیم و داستان گروه بادیگارد برای 

بازیگران به حوزه ما ارتباطی پیدا نمی کند.
این در حالی اســت که چندی پیش سردار 
محمد شرفی؛ رئیس وقت پلیس پیشگیری 
ناجا در گفت وگویــی در واکنش به فعالیت 
برخی افراد و شــرکت های خصوصی تحت 
عنوان »محافظان شــخصی یا بادیگارد« که 

خدمات محافظتی را به برخــی از افراد و از 
جمله ســلبریتی ها ارائه می دهند، گفته بود: 
پلیس و نیــروی انتظامی هیچ مجوزی برای 
محافظت شخصی از افراد یا فعالیت بادیگاردها 
صــادر نکرده و نه تنها پلیس، بلکه قانون نیز 

چنین اجازه ای را نداده است.

حاشیه سازی  سفر بهنوش بختیاری به مشهد 

سلبریتی ِکشون !

زومزوم



روی خط حادهثروی خط حادهث

استفاده از ماسک در اتوبوس های مشهد •
الزامی شد

قدس: مدیرعامل سازمان 
شــهرداری  اتوبوســرانی 
مشهد گفت: برای استفاده 
ســازمان  خدمــات  از 
اتوبوســرانی اســتفاده از 
شده  اعالم  الزامی  ماسک 
است. سعید حسینقلی زاده 

مقدم اظهار کرد: اســتفاده از ماسک در ناوگان های اتوبوسرانی 
الزامی اســت و درخواست ما از مســافران این است که در این 

ناوگان از ماسک استفاده کنند. 
وی افزود: همچنین در تعدادی از پایانه های اتوبوس در ســطح 
شهر جایگاه عرضه ماسک ایجاد شــده و شهروندان در صورت 
تمایل می توانند ماســک مورد نیاز خود را از این جایگاه ها تهیه 

کنند . 
مدیرعامل سازمان اتوبوســرانی شهرداری مشهد با بیان اینکه 
مســافران باید در هنگام سوار شــدن ناوگان های اتوبوسرانی 
تمامی نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند، اضافه کرد: طرح 
فاصله گذاری اجتماعی براساس عالمت گذاری در صندلی های 
موجود در اتوبوس انجام شده است، اما برای بهتر اجرا شدن آن 

نیازمند همکاری همه جانبه شهروندان هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی:
ملخ های مشاهده شده در بجستان •

محلی هستند 
ایســنا: مدیــر جهــاد 
گفت:  بجستان  کشاورزی 
هیچ نوع ملخ مهاجری وارد 
بجستان نشده  و ملخ هایی 
بعضــی مناطق  کــه در 
ملخ های  شــده   مشاهده 
محلــی و بیشــتر از نوع 

مراکشی هستند و تا زمانی که جمعیتشان از نرم مبارزه پایین تر 
باشد، تهدیدی برای مزارع به شمار نمی آیند. 

محمد شجعی با اشــاره به بارندگی های خوب بجستان در دو 
سال اخیر عنوان کرد: وضعیت بسیار خوب مراتع و رطوبت باالی 
منطقه که در ۲۰ سال اخیر بی سابقه بوده موجب شده شرایط 
مساعدی برای ملخ های محلی فراهم و جمعیتشان زیاد شود که 
جای نگرانی نیست و هنوز جمعیت این ملخ ها از نُرم استاندارد 

باالتر نیست. 
وی ادامه داد: جمعیت این ملخ ها به صورت گله ای اســت و در 
بعضی مناطق از جمله زیرتیرهای چراغ برق در شــب مشاهده 
می شوند و همین تراکم جمعیت موجب نگرانی مردم و کشاورزان 
شده  اســت که به جز چند مورد محدود آسیب به مزارع پنبه، 
هنوز گزارش دیگری در رابطه با آسیب این گونه ملخ ها به مزارع 

دریافت نکرده ایم. 
شجعی توضیح داد: یکی از چالش های بخش کشاورزی، هجوم 
ملخ های مهاجر از جمله ملخ  صحرایی است که این نوع ملخ در 
شهرهای اطراف بجستان از جمله خلیل آباد و بردسکن مشاهده  
شده ولی با مهار و کانون کوبی خوبی که در این شهرها انجام شده  
و با رصد کارشناسان شبکه مراقبت بجستان، خوشبختانه هنوز 

گزارشی مبنی بر حضور این ملخ ها در منطقه ارائه نشده  است. 

معاون شهردار مشهد خبر داد
بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح مصلی •

در اسفند ماه 
عمران،  معــاون  قدس:   
حمــل و نقــل و ترافیک 
گفت:  مشــهد  شهرداری 
تقاطع غیرهمسطح مصلی 
اســفند مــاه 99 آمــاده 

بهره برداری خواهد شد. 
در  کاظمــی  خلیــل اهلل 

ایــن خصوص اظهار کرد: تقاطع غیرهمســطح مصلی یکی از 
خواسته های 15 ساله ساکنان محل بود که با احداث آن، شاهد 

کاهش بار ترافیکی بولوار مصلی خواهیم بود.
وی افــزود: در کنار کاهش بــار ترافیک، با اجــرای این پروژه 
شــهرک های اطراف از بن بســت خارج و تردد عابــران پیاده و 
خودروها با ایمنی بیشتری انجام می شــود و بازوی چهارم آن 
نیز مصلی را به بهشــت رضا)ع(، طرق و جاده محمدآباد متصل 

خواهد کرد.
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد، با بیان 
اینکه عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح مصلی 18 بهمن ماه 
98 آغاز شــد، بیان کرد: این پروژه تاکنون و پس از گذشت 
حدود پنج ماه بــدون وقفه فعال بوده و در حال حاضر نیز از 

پیشرفت فیزیکی حدود 1۰درصدی برخوردار است.
کاظمی خاطرنشــان کرد: زمان بندی در نظر گرفته شده 
برای اجرای تقاطع غیرهمسطح مصلی 4۲۰ روز است که 
امیدواریــم بتوانیم زودتر از این زمان در اســفند ماه آن را 
آماده بهره برداری کنیم . وی گفت: هزینه پیش بینی شده 
برای احداث این تقاطع با اجرای بازوی چهارم 1۰۰میلیارد 

تومان است.

توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( انجام شد
 انهدام یک البراتوار •

تولید ماده مخدر صنعتی
قدس: یک البراتوار تولید ماده مخدر صنعتی شیشــه توسط 

سربازان گمنام امام زمان )عج( در مشهد مقدس منهدم شد.
با اقدام های اطالعاتی اداره کل اطالعات خراسان رضوی، البراتوار 
یکی از تولیدکنندگان شیشه در توس۳۳مشهد منهدم و ضمن 
دستگیری متهم زندانی فراری، محموله های آبکار تولید شیشه به 

همراه وسایل و ابزارآالت آزمایشگاهی کشف و ضبط شد.

 2 کشته در پی نزاعی خونین •
درگیری  و  نــزاع  ایرنا: 
شامگاه جمعه در حاشیه 
خیابان جهاد سبزوار دو 
تن را به کام مرگ کشاند.

یــک منبــع آگاه کــه 
خواست نامش فاش نشود 
دراین باره  گذشــته  روز 
گفت: طی این درگیری خونین دو تن سر صحنه جان خود را از 
دست دادند و یک فرد دیگر بر اثر شدت جراحات به بیمارستان 

امداد شهید بهشتی منتقل شد.
وی ادامه داد: مراجع انتظامی و نظامی در حال تحقیقات بیشتر 

برای روشن شدن زوایای پنهان ماجرا هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی اعالم کرد
 افزایش پرونده های قصور پزشکی •

در استان
ایسنا: مدیرکل پزشکی 
خراسان شــمالی  قانونی 
پرونده های  تعداد  گفت: 
ادعای قصور پزشکی در 
اســتان در سال گذشته 
نســبت به مدت مشابه 
افزایش  ســال قبل آن، 

یافته است.
حسن محمدزاده اظهارکرد: در سال گذشته 14۲ پرونده مدعی 
قصور پزشکی در استان تشکیل شد که این تعداد در سال 9۷، 

1۰1 پرونده بوده که حدود 41 پرونده افزایش داشته است.
وی ادامه داد: از مجموع 14۲ پرونده قصور پزشــکی، 8۶ فقره 
در بخش مصدومیت و 5۶ فقره نیز در خصوص متوفیات است 
که پس از بررســی در بخش قصور پزشکی، 5۶ نفر تبرئه و ۳۰ 
نفر محکوم شــدند و در بخش فوتی ها نیز 4۶ نفر تبرئه و 1۰ 
نفر محکوم شــده اند. وی با بیان اینکه 191 مورد نزاع در میان 
مدعیان مرد و ۳5 مورد هم در میان مدعیان زن ساختگی بوده 
است، ادامه داد: سال گذشته در مجموع ۲۲۶ مورد پرونده نزاع 

ساختگی در پزشکی قانونی استان تشکیل شد.

آیا فراموشی چاشنی وقوع این حادثه تلخ بود؟ 
 کشف جنازه پیرمرد سرخسی•

 در ارتفاعات سخت  گذر
پیرمرد  جنــازه  فارس: 
سرخســی که چند روز 
از خانــه خارج  پیــش 
شــده بــود، دیــروز در 
ارتفاعات سخت گذر این 

شهرستان پیدا شد.
پیرمردی حدوداً ۷5 ساله 
ساکن روستای شورلق شهرستان سرخس سه روز پیش در حالی 
خانه اش را ترک کرد و ناپدید شــد که گفته می شــود او دچار 

بیماری فراموشی نیز بوده است.
خانواده این پیرمرد سرخسی با انتشار اطالعیه ای از مردم کمک 

خواسته بودند تا در صورت یافتن وی، با آن ها تماس بگیرند. 
اما پس از چند روز، جنازه این پیرمرد ۷5 ساله توسط روستاییان 
پیدا شــد و با تالش نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهید عیار 
 جمعیت هالل احمر ســرخس، پیکر بی جــان وی از ارتفاعات 

سخت گذر انتقال داده و تحویل مقامات قضایی شد. 

 یک نقطه حادثه خیز در نیشابور
 باز هم  گرفتاری ایجاد کرد

3 مصدوم در پي تصادف دو خودرو •
نیشــابور- خبرنگارقدس: رئیس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی نیشــابور از تصادف خودرو سواری پراید با 
خودرو سواری پژو در محدوده دشت در محور نیشابور- مشهد 
خبر داد. وی اظهار کرد: در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس 
مبنی بر تصادف دو خودرو با یکدیگر، دو دســتگاه آمبوالنس 

اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شد.
مصطفی افشــارنیک ادامه داد: در این حادثه ســه نفر مصدوم 
شدند که مصدومان پس از انجام اقدام های اولیه درمانی به مرکز 

آموزشی، پژوهشی و درمانی ۲۲ بهمن نیشابور منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور تصریح کرد: محدوده 
روستای دشت یکی از محدوده های حادثه خیز در محور نیشابور_ 
مشهد است که در سال گذشته در پی ۲۰ حادثه، 41 نفر مصدوم 

شده اند.

211 کیلوگرم تریاک البه الی بار هندوانه! •
قرمــز:  خـــــط 
فرمانده انتظامی خراسان 
کشــف  از  جنوبــی 
در  تریاک  ۲11کیلوگرم 
بازرســی از تریلی حامل 
بار هندوانه در شهرستان 

بیرجند خبر داد.
سردار مجید شــجاع اظهار کرد: مأموران عملیات ویژه پلیس 
مبارزه با موادمخدر خراسان جنوبی، هنگام کنترل خودروهای 
عبوری در ایست و بازرسی علی آباد بیرجند به یک تریلی حامل 
بار هندوانه مشــکوک شــدند و خودرو را برای  بررسی بیشتر 

متوقف کردند.
فرمانده انتظامی استان خراســان جنوبی بیان کرد: مأموران در 
بازرسی از خودرو ۲11 کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای زیر 
بار هندوانه جاسازی شده بود را  کشف کردند که در این رابطه 

خودرو توقیف و راننده آن نیز دستگیر شد.
سردار شجاع تصریح کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده به 
دستگاه قضایی معرفی و با دستور قاضی پرونده روانه زندان شد.

عقیل رحمانی: هنوز نتیجه گران فروشی صورت 
گرفته از ســوی عامل فروش یک برند چای در 
تعزیرات حکومتی مشــخص نشــده که این بار 
مشخص شــد گران فروشــی ۳ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومانی با دستور مدیران شرکت مذکور 
صــورت گرفته که باز هم کارشناســان معاونت 
بازرسی ســازمان صمت خراسان رضوی گزارش 
این تخلف عظیم را تنظیم و پرونده تخلفات این 

برند را سنگین تر کردند.

گذشته ای که درس عبرت نشد!س
19 بهمن ماه ســال گذشــته بود که ماجرای 
یک اقــدام ســودجویانه را در روزنامه قدس با 
عنوان»شهادت کذب برای فراری دادن تاجر چای 
از اعمال قانون!« را رسانه ای کردیم. در تشریح آن 
خبر هم اشاره شد که کارشناسان معاونت بازرسی 
سازمان صمت استان حین رصد بازار پی بردند 
یک تاجر چای که همزمان عامل فروش یک برند 
شناخته شده هم بود،  تنها هر کیلو چای وارد شده 

با ارز دولتی را حدود ۶۲هزارتومان 
در بازار به فروش رســانده و برای 
قانونــی جلــوه دادن ماجرا روی 
بسته بندی ها هم قیمت غیرقانونی 
درج کرده بود. ردزنی های دقیق و 
موشکافانه تیم کارشناسی معاونت 
بازرسی صمت این حقیقت را هم 
برمال کرد که فرد متخلف پس از 
واردات محموله چای به کشور به 
جای عرضه آن با نرخ منطقی و 
رعایت درصد سود قانونی، تمامی 
بار را به یکی از شــهرهای استان 

خراســان رضوی منتقل و در محلــی که واحد 
تجاری اش بود، بسته بندی و هر کیلوگرم را چند 
ده هزار تومان گران تر قیمت گذاری و پس از آن 

راهی بازار کرده است.
از ســوی دیگر و در حین جمع بندی تحقیقات 
کارشناسان مشخص شد واردکننده در آخرین 
مرحلــه حدود یک هــزار کارتن چــای به وزن 
حدودی 1۰  تن را وارد کشــور کرده و به همین 

شیوه گران فروشی را رقم زده است.
در حالی که فرد متخلف راه فراری نداشــت، در 
اقدامی عجیب چهار نفر را اجیر کرد تا با مراجعه 
به سازمان صمت به کارشناس پرونده بگویند بار 
را با قیمت قانونی از متخلــف خریده و در بازار 
فروخته اند. در ازای ایــن کار به آن ها وعده داده 
شــده بود در خریدهای بعد تخفیف های خوبی 
به این شــاهدان دروغین داده خواهد شــد، اما 
همه چیز با چند ســؤال لو رفــت و پرونده ۲۷1 
میلیون تومانی گران فروشــی برای فرد خاطی 

تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

 تحقیقات جدید س
و گران فروشی چند میلیاردی

رســیدگی  خروجی  هنــوز 
بــه پرونده گران فروشــی در 
تعزیــرات حکومتــی پس از 
حدود چهار ماه نامشــخص 
اســت که باز هــم اطالعات 
معاونت  کارشناسان  میدانی 
بازرســی ســازمان صمــت 
خراســان رضوی، از جریــان 
داشتن تخلفی دیگر در بازار 
پرونده  متخلف  توسط  چای 
شــاهدان دروغیــن حکایت 

داشت.
از همین رو برای دومین بار تیمی از کارشناسان 
زبده معاونت بازرسی ســازمان صمت استان با 
دســتور مهدی مقدسی؛ کارشناس مسئول این 

معاونت روی ماجرا متمرکز شدند.
جمع آوری مســتندات گمرکی به این واقعیت 
اشــاره داشــت که بازهم رد پای گران فروشی 
چای هایی که با ارز دولتی)4هزارو ۲۰۰ تومانی( 

وارد کشور شده، در ماجرا دیده می شود.
برای بار دوم عامل فروش این برند شناخته شده 
به سازمان صمت خراسان رضوی فراخوانده شد و 
موضوع مورد تحقیق و واکاوی قرار گرفت و کار 
به جای رســید که مشخص شد این بار تخلف 
از جای دیگری آب می خــورد و فرد مذکور با 
دستور برند شناخته شده که در تهران مستقر 

است، دســت به گران فروشــی میلیاردی زده 
و در ایــن زمینه پــس از وارد کردن محموله 
عظیم چای کله مورچه)سی تی سی( و تبدیل 
آن به بســته بندی های 45۰ گرمی، اقدام های 
غیرقانونی خــود را رقم زده انــد. از همین رو، 
پس از بررسی های دقیق تر روشن شد این برند 
۳میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ســود نامشروع 
کسب و به نوعی جیب مردم شهر را خالی کرده 
است که در ادامه پرونده این تخلف هم تنظیم 
و در مســیر ارسال به تعزیرات حکومتی استان 

قرار گرفت.

دردسرهای عدم نظارت روی نحوه مصرف ارز دولتی ادامه دارد 

گران فروشی 3میلیاردی چای در مشهد

پس از بررسی های 
دقیق تر روشن شد این 
برند 3میلیارد و 300 

میلیون تومان سود 
نامشروع کسب و به 

نوعی جیب مردم شهر را 
خالی کرده است

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا

روی خط خبرروی خط خبر

دمای هوای سرخس به 41 درجه رسید•
قدس: براســاس تحلیل نقشــه های آینده  نگری و تصاویر 
ماهواره، پدیده غالب جوی در مناطق بادخیز به ویژه نیمه 
شرقی استان، باد و گردوخاک بوده و طی ساعات بعدازظهر 
وزش باد شدید موقتی دور از انتظار نیست. از روز دوشنبه 
نیز رشد ابرهای همرفتی پیش بینی شده که از سه شنبه با 

افزایش نسبی دمای هوا همراه است.
هوای امروز مشهد ، صاف تا کمی ابری، بعدازظهر افزایش 
سرعت وزش باد پیش بینی شده است. حداقل و حداکثر 
دمــای هوای امروز مشــهد 19 و ۳5 درجــه باالی صفر 

خواهد بود.
در ۲4 ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمای 8 درجه 
سلســیوس خنک ترین و ســرخس با بیشــینه دمای 41 
درجه سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی 
بوده اند. طی این مدت کمینه و بیشــینه دمای هوا شــهر 
مشــهدمقدس به ترتیب 18 و ۳5 درجه سلسیوس بوده 
است. همچنین بیشــترین ســرعت وزش باد از جغتای، 
فیروزه و تایباد با ســرعت 54 کیلومتر بر ســاعت گزارش 

شده است.
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کرونا در منازل زائرپذیر شخصی!س
منــازل زائرپذیر شــخصی یکی از عوامل 
همه گیری شــیوع کرونا در مشهد خواهد 
شــد، چون هیچ گونه نظارت بهداشتی بر 

آن ها نیست.
مسئوالن مربوط ســریعاً جلو یک فاجعه 

کرونایی را بگیرند.
۹36...615۸

برسانیدس تا شهرک شــیرین  را   خط35 
لطفاً برای ســرویس دهی بهتر و خدمات دهی 
بیشتر اتوبوس های خط ۳5 را از پایانه مصلی 
تا شهرک شیرین ادامه مسیر دهید و همچنین 
در صورت امکان خط ۶1 را برای رسیدن بهتر 
به حرم مطهر به پایانه مصلی انتقال دهید. لطفاً 

به نمایندگی از مردم شهرک شیرین با این درخواست موافقت کنید.   
۹3۸...2651

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

قدس: مســئول قرارگاه دانشجویی صیانت از 
ارتفاعات جنوبی مشــهد، یکی از اصلی ترین 
مشــکالت ســاخت این جاده را افزایش رشد 
ساخت وساز خانه ها و تغییر کاربری زمین های 
موجود در این منطقه دانست و گفت: این امر 
در نهایت منجر به از بین رفتن ارتفاعات جنوبی 

مشهد می شود.  
علی اصغر یوسفی در بازدید از کمربند جنوبی 
مشهد به مســئله حفاظت از ارتفاعات جنوبی 

اشاره کرد و در خصوص مشکل ساخت کمربند 
جنوبی مشــهد بر فراز ارتفاعات افزود: با توجه 
به این نکته که اصلی ترین مورد رشــد ساخت 
وسازها در یک منطقه، وجود راه ارتباطی است، 
یکی از اصلی ترین مشکالت ساخت این جاده، 
افزایش رشــد ساخت و ســاز خانه ها و تغییر 
کاربری زمین های موجود در این منطقه خواهد 
بود که در نهایت منجر به از بین رفتن ارتفاعات 
جنوبی مشهد می شود. وی ادامه داد: با توجه به 

این نکته که منطقه جنوبی مشهد و ارتفاعات 
جنوبی در جهت بادهای غالب هستند و بادها 
را به داخل شهر هدایت می کنند که این عامل 
سبب تصفیه هوای شهر می شود، با از بین رفتن 
این ارتفاعات مشکل آلودگی شهر مشهد چند 
برابر می شود و مالکان ساختمان های نزدیک نیز 

ناراحت از روند ساخت کمربند هستند.  
مسئول هماهنگی قرارگاه دانشجویی صیانت از 
ارتفاعات جنوبی مشهد نیز گفت: پروژه کمربند 

جنوبی مشهد در سال 1۳91 شروع شده و در 
ســال 1۳9۶ با دستور دادستانی پروژه ساخت 
متوقف شــد، اما در نیمه دوم ســال 1۳98 با 
دستور ستاد تدبیر و چراغ سبز دادستانی، ادامه 

روند ساخت پروژه مجدداً آغاز شد.
علی گشتی افزود: هم اکنون شهرداری مشهد 
مدعی تغییر کاربری این اراضی به پارکینگ و 
پارک جنگلی اســت، اما در واقع پروژه ساخت 

کمربند همچنان با سرعت ادامه دارد.  

مسئول قرارگاه دانشجویی صیانت از ارتفاعات جنوبی عنوان کرد

تغییر کاربری، اصلی ترین مشکل کمربند جنوبی

زومزوم

خط قرمز: دادســتان مشــهد گفت: یکی از عوامل گســترش 
باغ ویالها در اطراف شهرها و به ویژه روستاهای نزدیک شهر مشهد، 
وجود مشاوران امالک غیرمجاز است که ظرف ۶ ماه آینده، مردم 

شاهد جمع آوری بسیاری از این مشاوران امالک خواهند بود.   
 محمدحســین درودی در حاشیه نشست شورای حفظ حقوق 
بیت المال در اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق عامه اســتان، از 
تشکیل این شورا در تمامی شهرستان های استان خبر داد و افزود: 
با توجه به اهمیت باالی توجه به حفظ و صیانت از اراضی ملی و 
جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشــاورزی مقرر شد 
شورای حفظ حقوق بیت المال در تمامی شهرستان های استان به 
ریاست رئیس دادگستری و دبیری دادستان و با همکاری فرماندار 

و تمامی دستگاه های اجرایی تشکیل شود.
وی افزود: ســه کمیته صیانت از حریم شــهر مشــهد، کمیته 
پیشگیری و شناسایی و همچنین کمیته حقوقی و قضایی در مرکز 
استان خراسان رضوی تشکیل می شوند تا به صورت ویژه نسبت به 
حفظ اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی 

اطراف مشهد، اقدام های مؤثر و گسترده ای صورت دهند.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان رضوی گفت: دستگاه ها 
باید در دو سطح پیشگیری و مقابله برنامه ریزی کنند که اولویت 
اول یعنی پیشگیری از تصرف اراضی ملی و جلوگیری و ممانعت 
از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی به باغ ویال به صورت ویژه 
دنبال شود، زیرا دارای تبعات کمتر اجتماعی و امنیتی است و مردم 
هم این انتظار را دارند که اگر بناست باغ ویالی غیرمجازی تخریب 
شود چرا از ابتدا جلو این کار گرفته نشده  تا سرمایه مردم از بین 
نرود و عده  معدودی با دســت زدن به تصرف اراضی ملی و تغییر 
کاربری غیرمجاز، این باغ ویالها را به مردم بفروشند و از این طریق 

صاحب ثروت های بی حساب شوند.  

رفع تصرفات هر 15 روز یک بار س
درودی افزود: از جمله عوامل مؤثر در تبدیل زمین های کشاورزی به 

باغ ویال، بهره گیری از آب چاه های کشاورزی در این باغ ویالهاست 
و یا اینکه با تصرف حریم بستر رودخانه و مسیل ها، برداشت های 
غیرمجازی از آن ها صورت می گیرد که بر همین اساس مقرر شد 
شــرکت آب منطقه ای ظرف مدت کوتاهی نسبت به شناسایی 
چاه های کشاورزی که برای مصارف باغ ویال استفاده می شود اقدام 
و سریعاً این چاه ها را پر و مسلوب المنفعه کند و همچنین حریم و 
بستر رودخانه ها را آزاد و از برداشت های غیرمجاز آن ها ممانعت به 
عمل آورد. وی ادامه داد: مقرر شد اکیپ گشت مشترک شورای 
حفظ حقوق بیت المال در شهرســتان مشهد هر 15 روز یک بار 
نسبت به رفع تصرفات جدید و ممانعت از ایجاد تغییر کاربری های 

جدید به منظور ایجاد باغ ویال اقدام کند.
این مقام ارشد قضایی با بیان اینکه یکی از عوامل گسترش باغ ویال 
در اطراف شهرها و به ویژه روستاهای نزدیک مشهد، وجود مشاوران 
امالک غیرمجاز گسترده است، گفت: ان شاءاهلل ظرف ۶ ماه آینده، 
مردم شاهد جمع آوری بسیاری از این مشاوران امالک خواهند بود.  
دادســتان عمومی و انقالب مشــهد گفت: تمامی دستگاه ها و 
سازمان ها مکلف شدند با اداره ثبت در اجرای کامل قانون حدنگار 
در راستای ثبت کامل اراضی در استان اقدام کنند که با اجرای این 

قانون از تصرف اراضی ملی پیشگیری خواهد شد.  

ویالسازی های حاشیه سازس
درودی افزود: متأســفانه در چند سال اخیر برخی از شرکت های 
تعاونی مسکن، دســتگاه ها و سازمان های دولتی به سمت ایجاد 
مجتمع های ویالیی حرکت کردند که این امر امروز مورد اعتراض 
مردم اســت که چرا با چنین مجتمع هایی برخورد نمی شود و بر 
همین اساس تذکرات جدی به مدیران دستگاه ها داده شد که بر 
فعالیت این تعاونی ها نظارت داشته باشند و اجازه داده نشود که این 
تعاونی ها به سمت ساختن مجتمع های ویالیی حرکت کنند که در 

غیر این صورت با مدیر متخلف آن دستگاه برخورد خواهد شد.  
وی ادامه داد: دستگاه قضایی با همکاری سایر دستگاه های متولی 

در مبارزه با پدیده زمین خواری، کوه خواری، تصرف حریم و بستر 
رودخانه ها در ســال جاری با قاطعیت اقدام و با ســودجویان به 

صورت جدی برخورد خواهد کرد.

مراقب سرمایه خود باشیدس
دادستان مشهد گفت: از مردم تقاضا می شود  از سرمایه گذاری در 
بخش باغ ویال به طور جدی خودداری کنند، چرا که تقریباً تمامی 
باغ ویالهای احداثی و یا در حال احداث غیرمجاز هستند و به طور 
قطع برابر قانون باید قلع و قمع و اعاده به وضع سابق شوند و در 
این حالت سرمایه شان از دست خواهد رفت. پس نیاز است چنانچه 
قصد خرید باغ ویالیی را دارند قبل از اقدام، از مراجع قانونی مانند 

جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استعالم کنند.
درودی از رســانه های استان خراســان رضوی درخواست کرد در 
مبارزه با فســاد که یک بخش آن در حــوزه اراضی ملی و منابع 
طبیعی و پیشگیری با پدیده شوم تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
به باغ ویالست، همراه دستگاه قضایی و دستگاه های مسئول باشند.

وی از ایجاد کمیته اطالع رســانی شورای حفظ حقوق بیت المال 
با محوریت معاونت پیشــگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه 
دادســرای مرکز استان در همین راســتا خبر داد و افزود: الزمه 
اثربخشی بیشــتر اقدامات دستگاه ها و ســازمان های متولی در 
صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری 
غیرمجاز اراضی کشاورزی، پوشش خبری آن است که امیدواریم با 
ایجاد این کمیته و ارتباط مستمر دبیرخانه شورا با رسانه ها، شاهد 
اتفاقات خوبی در سال جاری در جهت مبارزه با پدیده زمین خواری 

و کوه خواری باشیم.

دادستان مشهد :

مشاوران امالک غیرمجاز به زودی جمع می شوند

رپونده روزرپونده روز
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 ۳۰ زندانی به همت ستاد دیه قم •

آزاد شدند
نمایندگی  مدیــر  قم: 
ســتاد دیه قم گفت: در 
ماه رمضان امســال ۳۰ 
زندانیــان جرایم  از  تَن 
مالی با بدهی ۲۰ میلیارد 
و ۴۵۰ میلیــون ریــال 
به همت این ســتاد آزاد 

شــدند.رضا مرادی پور با بیان اینکه از تعداد ۳۰ زندانی آزاد 
شــده،  ۲۹ نفر مرد و یک نفر زن هستند، اضافه کرد: از این 
تعداد، یک نفر زندانی دیه غیرعمد،  ۲۵ نفر زندانی جرایم مالی 

و چهار نفر زندانی نفقه بوده اند.
وی خاطرنشــان کرد: درحال حاضر ۱۱۰ زندانی غیرعمد در 
زندان های قم هســتند که بدهی نیمی از این تعداد مشمول 

ستاد دیه می شود و بدهی سایر افراد رقم های درشت است.

 بزرگ ترین گنبد آجری جهان •
به روی گردشگران باز شد

پایگاه  رئیــس  زنجان: 
میــراث جهانــی گنبد 
سلطانیه گفت: براساس 
برنامه اعالم شــده و با 
پروتکل هــای  رعایــت 
فاصلــه  و  بهداشــتی 
گردشــگران  اجتماعی، 

می توانند از این پس از بزرگ ترین گنبد آجری جهان دیدن 
کنند.میر موسی انیران افزود: بر این مبنا محوطه و بنای گنبد 
سلطانیه بار دیگر به طور کامل ضدعفونی شد و برای مراقبت 
و احتیاط بیشتر، گردشگران تنها از دروازه شمالی می توانند 

وارد این بنا شوند.

خداحافظی یکماهه با زاینده رود•
هیئت  عضو  اصفهان: 
نظــام صنفی  مدیــره 
اصفهــان  کشــاورزی 
گفت: با توجه به اتمام 
غله،  آبیاری محصــول 
زاینده رود  آب  توزیــع 
۱۵ خــرداد بــه اتمام 

می رسد.حســین محمدرضایی با اشاره به اتمام توزیع آب 
زاینده رود در نیمه خرداد، اظهار کرد: با توجه به برداشــت 
محصوالت کشــاورزی و به منظور آماده سازی زمین برای 
کشــت تابســتانه، حدود یک ماه آب زاینــده رود توزیع 
نمی شــود.وی اضافه کرد: صنف کشاورزی و کشاورزان به 
منظور تخصیص آب برای کشت تابستانه از پانزدهم تیرماه 
درخواســت حفظ آب موجود برای توزیع آب کشــاورزی 
دارند و الزم است نســبت به بازگشایی زاینده رود از نیمه 

تیر به مدت ۱۰۰ روز اقدام شود.

پس از مسئله آب، مشکالت دیگر •
»غیزانیه« را حل خواهیم  کرد

اســتاندار  خوزستان: 
خوزستان گفت: پس از 
حل مسئله آب منطقه، 
دیگر مشکالت غیزانیه را 

حل خواهیم  کرد.
در  شــریعتی  غالمرضا 
ســادات،  با  نشســتی 

شیوخ، بزرگان و شورای بخش غیزانیه، اظهار کرد: با تالشی 
که در حال انجام است امیدواریم مسئله آب غیزانیه در دو یا 
سه مرحله به طور کامل حل شود.وی افزود: براساس قولی که 
در تاریخ ۱۲ اردیبهشــت امسال داده شده است که براساس 
آن پــس از ۴۵ روز بخش مشــرحات و غیزانیه بزرگ آب دار 

می شوند، عمل خواهد شد.

 هجوم دوباره ملخ های صحرایی •
به منطقه عورکی چابهار

سیستان و بلوچستان: 
کشــاورزی  جهاد  مدیر 
گفت:  چابهار  شهرستان 
دســته های پروازی ملخ 
مهاجر  نابالــغ  صحرایی 
از آن ســوی مرزها وارد 
شهرســتان  عورکــی 

چابهار شدند.میرالشــاری با اشــاره به اینکه این ملخ ها نابالغ 
بوده و نیاز شــدید به تغذیه دارند و با توجه به خشــک شدن 
مراتع، به کشاورزان هشدار داد تا با هماهنگی و مشارکت مراکز 
جهاد کشــاورزی، آمادگی الزم برای مبارزه به موقع با این آفت 
خطرناک را داشته باشند.وی افزود: تاکنون ۸هزار و ۲۹۰ هکتار 
از اراضی شهرستان علیه این آفت خطرناک سم پاشی شده که 
از این میزان مبارزه، ۴هزار و ۷۰۰هکتار علیه پوره ملخ و۳هزار و 

۵۹۰هکتار علیه ملخ صحرایی بالدار است.

 مرگ و میر کرونا در کرمانشاه •
رو به افزایش است

رئیــس  کرمانشــاه: 
علوم پزشکی  دانشــگاه 
کرمانشاه گفت: اکنون با 
افزایش تعداد مبتالیان، 
موارد بستری و متأسفانه 
مرگ و میر ناشی از کرونا 
در استان روبه رو هستیم.

دکتر محمودرضا مرادی روز شنبه در نشست ستاد استانی 
مدیریت کرونا، عنوان کرد: این افزایش آمار، نشــان دهنده 
کم توجهی مــردم و اجرا نکردن پروتکل های بهداشــتی 
اســت، این روند موجب شده استان کرمانشاه در وضعیت 

هشدار قرار گیرد.
وی گفت: شــلوغی پارک هــا و بازارهــا و رعایت نکردن 
موازین بهداشتی در وسایل حمل ونقل عمومی و همچنین 
برگزاری مراسم ترحیم و عروسی از جمله مواردی است که 

روند شیوع کرونا در استان را افزایش داده است.

حمله خرس به طبیعت گرد البرزی •
رئیــس مرکز  کــرج: 
پزشــکی  فوریت هــای 
اســتان البرز اعالم کرد: 
یک فرد طبیعت گرد در 
ارتفاعــات البرز جنوبی 
مــورد حمله خرس قرار 
گرفــت و از ناحیه پا و 
دیگر قسمت های بدن آسیب دید.دکتر مهرداد بابایی گفت: 
این طبیعت گرد در ارتفاعات روســتای کلها در حاشیه جاده 
کرج - چالوس مورد هجوم خرس قرار گرفت که توسط مردم 
نجات یافت.وی اظهار کرد: با تالش مردم روســتای کلها این 
طبیعت گرد آسیب دیده تحویل امدادگران اورژانس البرز شد 

و به بیمارستان انتقال یافت.

 چاه های غیر مجاز •
در فارس مسدود می شوند

معاون هماهنگی  شیراز: 
اســتانداری  امور عمرانی 
ســال  طی  گفت:  فارس 
۹۹ در شــرایط ایــده آل 
هزار و ۱۰۰ چاه غیرمجاز 
در راستان فارس مسلوب 

المنفعه خواهند شد.
محمودرضا رضایی کوچی در کارگــروه حفظ منابع آبی در 
استان بیان کرد: بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ چاه غیرمجاز در استان 
فارس وجود دارد که بر اســاس برنامه ریزی مبارزه با چاه های 
غیر مجاز مقرر شده امســال ۲۵ درصد از چاه های غیر مجاز 

مسلوب المنفعه و پر شوند.

رسیدگی ویژه به پرونده قتل »رومینا« •
در دادگستری گیالن

امور  معــاون  گیــالن: 
فرماندهــی  اجتماعــی 
بیان  با  انتظامی گیــالن 
اینکه اگــر اخبار جدیدی 
از پرونــده قتــل رومینا 
بدســت آمد اطالع رسانی 
می شود، گفت: دادگستری 
رسیدگی به پرونده قتل رومینا را به صورت ویژه در دستور کار دارد.

سرهنگ مجید رسول زاده فرساد با تأکید کار پلیسی بر موضوع 
پرونده رومینا، اظهار کرد: پرونده هم اینک در دست قوه قضائیه و 
دادگستری گیالن است تا به صورت ویژه به آن رسیدگی شود.وی 
عنوان کرد: برای اینکه به این حواشی های ایجاد شده در رسانه ها 
و فضای مجازی دامن زده نشود ما یک مصاحبه اولیه انجام دادیم، 

اما در حال حاضر این پرونده در اختیار قوه قضائیه است.

آغاز طرح ساماندهی دریا از ۱۵ خرداد•
ستاد  جانشــین  ساری: 
ســاماندهی طــرح دریا 
در مازنــدران گفت: این 
طرح امســال بــه دلیل 
کرونا  ویــروس  شــیوع 
تاکنــون اجرایی نشــده 
ولی برنامه این اســت که 
از ۱۵ خردادماه جاری اجرا شود.حســین حسن نژاد بیان کرد: 
بر اســاس برنامه ریزی طرح ساماندهی دریا در حدود ۹۰ نقطه 
از ساحل خزر در حوزه اســتحفاظی استان مازندران با حضور 
نجاتگران اجرایی می شود.وی با تأکید بر اینکه طرح دریا امسال 
براساس پروتکل های بهداشتی اجرا می شود، گفت: آماده نشدن 
پروتکل ها و شیوع ویروس کرونا سبب تأخیر ۱۵ روزه شروع طرح 

ساماندهی دریا نسبت به سال های گذشته شده است.

 ممنوعیت ورود مسافران بدون ماسک •
به ناوگان حمل ونقل تهران 

تهران: معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران اعالم کرد: 
کنترل استفاده از ماســک برای مسافران ناوگان حمل ونقل 
عمومی ســختگیرانه می شود.سید مناف هاشمی با تأکید بر 
مصوبه دولت مبنی بر اجباری شدن ماسک در مترو و اتوبوس، 
گفت: دولت و وزارت بهداشــت این دغدغه را دارند که فاصله 
اجتماعی در اســتفاده مردم از مترو و اتوبوس رعایت نشود از 
این رو هم اکنون در ۱۲۷ ایستگاه مترو و پایانه های اتوبوسرانی 
ماسک به قیمت مناسب عرضه می شود و حتی امکان عرضه 

ماسک در پایانه های تاکسیرانی شهر هم فراهم شده است. 

با آغاز برداشت محصول و به دلیل نداشتن خریدار 

سیب زمینی گلستان روی زمین مانده!
گرگان: شاید باورتان نشود سیب زمینی تازه و 
زرد را که در حال حاضر باید از مغازه ها کیلویی 
۳ تــا ۵ هزار تومان خریداری کنید، اما میدان 
بار گرگان حتی به قیمت کیلویی هزار تومان 
هم خریدار ندارد و بسیاری از کشاورزان مجبور 
به فروش ســیب زمینی به قیمت 6۰۰ تومان 

هستند.
تعطیــالت عید فطر و همزمان شــدن آن با 
برداشت محصول سیب زمینی موجب شده تا 
در استان گلستان قیمت این محصول با افت 
شدید روبه رو شود و از کیلویی ۵ هزار تومان به 

کیلویی ۷۰۰ تومان نزول پیدا کند.
بســیاری از کشاورزان گلســتانی که به امید 
فروش سیب زمینی به کیلویی ۳ هزار و ۵۰۰ 
تومان بودند حاال مجبور هستند به قیمت هایی 
محصول خــود را عرضه کنند که به جز ضرر، 

سودی برای آن ها ندارد.
اگر چه همه ســاله بخشی از محصوالت مازاد 
این اســتان راهی کشور های همسایه می شد 
و محصولی روی زمین نمی ماند، اما امســال 
بیماری کرونا بازارهای هدف را نیز به تعطیلی 

کشانده است. 

ارزانی سیب زمینی؛ گرانی کرایه بارس
احمد چراغ علی یکی از این کشاورزان می گوید: 
متأســفانه حتی در خواب هم این قیمت ها را 

نمی دیدیم!
وی به ما می گوید: قیمت سیب زمینی برحسب 
کیفیت در میــدان بار به کیلویی ۷۰۰ تا یک 
هزار تومان رسیده و برای کشاورز این قیمت ها 

به صرفه نیست.
وی ابراز می کند: این در حالی است که همین 
سیب زمینی ۷۰۰ تومانی در خراسان رضوی و 
یا استان تهران بیش از ۵ هزار تومان فروخته 

می شود.
وی در پاســخ به این پرسش که چرا محصول 
خود را به ســایر استان ها ارســال نمی کند، 
 می افزاید: تا پیش از برداشــت اجاره کامیون 
۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما همزمان 
با فصل برداشت و نیاز به کامیون، کامیون داران 

اینکه الســتیک و  به بهانه 
لوازم یدکی را گران می خرند 
کرایه حمل را باال بردند و این 

به صرفه اقتصادی نیست.
وی می افزایــد: تــا دو هفته 
ســیب زمینی  قیمت  پیش 
بیش از ۲ هــزار تومان بود 
و تولیدکننــدگان چنــدان 
شکایتی نداشتند، اما در حال 
حاضر این قیمت به هیچ وجه 

صرفه اقتصادی ندارد.
این کشاورز گلستانی با اشاره 
به اینکه چند روزی اســت 
برحسب اجبار محصول خود 
را در کنار جاده به مسافران 

می فروشــد به ما می گوید: متأسفانه در کنار 
جاده نیز آن قدر بار برای فروش انبار شــده و 
رقابت شدید است که حتی به صورت دستچین 
بیش از کیلویی هزار و ۷۰۰ تومان و به صورت 
کیسه ای بیش از هزار و ۲۰۰ تومان به فروش 

نمی رسد.
 
کرونا بالی جان تولیدکنندگان س

در همین حال رئیس انجمن سیب زمینی کاران 

استان گلستان بابیان اینکه 
کرونا و به دنبال آن آشــفته 
بودن بــازار صــادرات یکی 
از مهم تریــن دالیل بر هم 
خوردن عرضه و تقاضا،ست 
فروردین  سرمای  کرد:  بیان 
امسال موجب شد تا برداشت 
محصــول در مناطقی مانند 
جیرفت در استان کرمان به 
تعویق بیفتد، بنابراین امسال 
برداشــت ســیب زمینی در 
استان گلســتان با برداشت 
همین محصول در اســتان 
کرمان همزمان  شــده و این 
همزمانــی موجــب فراوانی 
محصول و از طرفی کاهش فروش و تقاضا شده 
است.رمضان مقصود لو با اشاره به اینکه تاکنون 
حدود ۲۰ درصد از محصول مزارع گلســتان 
برداشت  شده است، گفت: پیش بینی  می کنیم 
امســال حدود ۱۲۰ هزار تن سیب زمینی در 

استان تولید شود.

در انتظار بازگشایی مرزها س
وی بابیان اینکه هم اکنون صادرات از مرزهای 

زمینی و ریلی گلستان متوقف است، اضافه کرد: 
سال گذشته حدود ۱۲ هزار تن سیب زمینی از 
گلستان صادر شد، اما امسال فقط یک محموله 
۱۰۰ تنی از طریق دریا صادر شــده است که 
امیدواریم با بازگشایی مرز در روزهای آینده و 
ازسرگیری صادرات مشکالت به حداقل برسد.

مقصود لو به علت خریداری نکردن کارخانجات 
هم اشــاره و بیان کــرد: کارخانجات آمادگی 
الزم برای خرید محصول کشاورزان را دارند و 
رایزنی ها در این زمینه انجام  شده، اما به دلیل 
بارندگی های طوالنی مدت در فصل بهار، قند 
سیب زمینی گلستان هنوز احیا نشده و به درد 

صنایع نمی خورد.

خرید تضمینیس
اگرچه بســیاری از کشــاورزان در این مواقع 
انتظار دارند تا دولت به هر شــکل ممکن وارد 
عمل شــده و با خرید تضمینی و یا صادرات 
محصول به کمک آن ها بیاید، اما در ظاهر هنوز 
از اقدام های دولتی در این زمینه خبری نیست.

بسیاری از کشاورزان معتقدند خرید تضمینی 
دولت اگرچه نجات دهنده اســت، اما به دلیل 
قیمت اندک برای تولیدکننده ســود چندانی 

ندارد.
در همین راستا معاون بهبود تولیدات گیاهی 
سازمان جهاد کشــاورزی بابیان اینکه قیمت 
خرید تضمینــی به ازای هــر کیلو محصول 
ســیب زمینی 6۰۰ تومان مصوب شده است، 
بیان کرد: اگر قیمــت این محصول همچنان 
مانند هفته گذشــته روند نزولی را طی کند 
به طــور حتم دولت وارد عمل شــده و خرید 

تضمینی را آغاز می کند.
محمدرضا عباسی بابیان اینکه در سال زراعی 
جاری 6 هزار و ۵۰۰ هکتار سیب زمینی در 
گلستان کشت  شــده و پیش بینی می کنیم 
۱۵۰ هزار تن محصول برداشت شود، ادامه 
داد: در حــال حاضــر با توجه بــه نرخ این 
محصول در اســتان های همجــوار، به نظر 
می رسد روند نزولی قیمت به صورت موقتی 

بوده و پایدار نباشد.

اگر قیمت نزولی 
سیب زمینی ادامه 
داشته باشد دولت 

وارد عمل شده 
و خرید تضمینی 
با قیمت کیلویی 

600 تومان را آغاز 
می کند

بــرشبــرش
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 کرمــان: حملــه ملخ ها کــه بنا بــر گزارش ســازمان 
خواربار و کشــاورزی جهانی امسال بیشتر از گذشته است 
افزون بــر ۴/۵ میلیون تُن محصوالت کشــاورزی جنوب 
کرمان را تهدید می کند و این موضوع بر ضرورت مقابله با 

این آفت طبیعی می افزاید.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی جنوب اســتان کرمان 
در همین راســتا بابیان اینکه از ســال گذشــته در هفت 
شهرستان جنوبی درگیر آفت ملخ بودیم، افزود: جازموریان 
منطقه ای مستعد برای جذب و تکثیر ملخ هاست و تاکنون 
در ســطح ۲6 هزار و ۸۰۰ هکتار با این آفت مبارزه کردیم 

و پیش بینی ۲۰۰ هزار هکتار داریم.
ســعید برخوری بابیان اینکه مراتع سیســتان و هرمزگان 
خشک  شــده و تنها علوفه و ســبزی برای این ملخ ها در 
جازموریان اســت؛ ادامه داد: سال گذشــته اجازه ندادیم 
ملخ ها به مزارع کشــاورزی وارد شوند و امسال نیز تاکنون 

اجازه ندادیم ملخ پروازی وارد جازموریان شود.

نیازمند تجهیزات لجستیکی س
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی جنوب اســتان کرمان 
ســاخت باند فــرودگاه در منطقــه صــوالن قلعه گنج 
برای سم پاشــی اضطراری، مرمت و بازســازی باند غرب 
جازموریان، تأمین فوری خودرو کمک دار، تجهیز آمادگاه 
ملــخ و جذب نیرو برای این آمادگاه را خواســتار شــد و 
افــزود: ملخ خطر بالقوه زیادی دارد و اگر در جنوب با آن 

مقابله نکنیم بعید نیست که دســته چندمیلیونی ملخ ها 
در ماهان یا کرمان بنشینند .

وی در بخش دیگری از ســخنانش با ابراز ناراحتی از اینکه 
دو ماه اضافه کار و مأموریت کارکنان داده نشده، زیرا صرف 
مبارزه با ملخ ها شــده اســت، اظهار کــرد: توقع کارکنان 
این است از ساعت ۹ شــب تا اذان صبح که کار می کنند 

مأموریت و اضافه کار خود را حداقل دریافت کنند.
 وی ادامه داد: سال گذشــته بیش از 6 میلیارد تومان در 
زمینه مبارزه با آفــت ملخ هزینه کردیم که اعتبار مصوب 
مربوط به این کار اختصــاص پیدا نکرد و فقط ۵۰ درصد 
به عنوان مبارزه با آفات داده شــد و از ســرجمع اعتبارات 

هزینه ای ما کسر شد.

کمبود خودروس
برخوری از مســتهلک بــودن تجهیزات لجســتیکی ابراز 
نگرانــی کرد و گفــت: برای جلوگیــری از ورود ملخ ها به 
دیگــر مناطق کشــور باید تدابیر الزم پیش بینی شــود تا 
 همچون ســال گذشته از میدان نبرد با ملخ ها پیروز بیرون 

بیاییم.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی جنوب کرمان مهم ترین 
مشــکل مبارزه با ملــخ صحرایی را کمبــود وانت های دو 
کابیــن و کمک دار عنوان کرد و افزود: پوشــش گیاهی و 
رطوبت مناســب دشــت وســیع جازموریان، این منطقه 
را به عنــوان کانــون اصلــی تکثیر ملخ در جنوب کشــور 
تبدیل کــرده ازاین رو اگــر مبارزه در ایــن منطقه انجام 
 نشــود شاهد پیشروی بیشــتر ملخ ها به دیگر نقاط کشور 

خواهیم بود.
برخوری از هجوم ملخ های صحرایی از اســتان های مجاور 
بــه منطقه جنوب خبر داد و گفت: با توجه به از بین رفتن 
مراتع و سرسبزی منطقه جازموریان شاهد سیل ملخ های 

صحرایی به این منطقه هستیم.
وی تأکید کرد: شدیداً به َسم و ماشین های کمک دار مجهز 

برای مبارزه با این آفت نیاز داریم.
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی جنوب کرمــان افزود: 
زنگ خطر مبــارزه با ملخ صحرایی به صدا درآمده اســت 
 از این رو نیازمند توجه ویژه مســئوالن کشــوری و استانی 

هستیم.

هشدار مسئوالن برای جدی گرفتن مبارزه با آفات

ملخهاکشاورزیکرمانراتهدیدمیکنند

زگارشزگارش

7821zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. بیماری گشادشدن عروق- حشره ای کوچک 
شبیه ملخ با صدایی بلند و طوالنی- ساختمان 
و سازنده  اش ۲. به پیشواز کسی رفتن- حرف 
همراهی- خطایی در بسکتبال ۳. نوعی حلوا- 
گیاه مقدس زرتشتیان- بخشی از خاک سمنان 
را دربر می گیرد ۴. زاپاس- خاک سرب که برای 
دربندشدن  می رود-  به کار  مژه ها   سیاه کردن 
بعضی  ساده-  و  سهل  بسیاربخشنده-   .۵
و  حرارت  کمیاب-   .6 دارند  کفش  در 
پرورش  و  آموزش  وزیر  درنگ کردن ۷.  گرما- 
فوتبالی  عدد  میانگین-   - کشورمان   اسبق 
۸. عالمت جمع فارسی- دفتر ثبت حساب های 
اخاللگر-   .۹ مجعد  موی  پیامبری-  موقتی- 
طبقه بندی– جدایی زن و شوهر ۱۰. تشنه فریب 
روغن   .۱۱ مجازات  داخل شدن-  بیابان- 
نتابد  آن  به  آفتاب  که  خانه ای  تحفه-  عرب- 
۱۲. خوگرفته- مواجب- پشیمانی ۱۳. ورزش 
گروهی با توپ و قایق روی سطح آب- شکم 
خودرو- یازده ۱۴. کشور پسران- زادگاه رازی- 

نوعی پارچه مشکی مرغوب چادری ۱۵. طناب- 
میوه دوقلو- سرزنش کردن

خودپسندی  هم جهت-  خواب-   ۱.قرص 
۲. فارغ- گرانمایه- تونل زیردریایی که فرانسه 
را به انگلستان متصل می کند ۳. برهنه- احمق 
الیه های  از  که  ایتالیایی  خوراکی  کودن-  و 
و   ، مخصوص  سس   ، ورقه ای  پاستا  سه گانه 
وسایل  از  گریبان-   .۴ درست شده  پنیرپیتزا 
برای  که  رس  خاک  نوعی  زخم بندی- 
پوشاندن سقف حمام به کار می رفته ۵. پوست 
غالت که ارزش غذایی باالیی دارد- صفحه ای 
ورزشی  جنگ افزار  رایانه-  و  خودرو  در   مدور 
6. گذراندن- هدررفتن- عاجل ۷. نگاه خیره- 
انجیر  - درخت  موقتی  بازار  الکتریسیته-  فلز 
معابد  ۸. گواهی دادن- منفعت طلب ۹. قسمتی 
از زمین که بین پوسته و هسته آهنی قرارگرفته 
ذره  دهن کجی-  حرف  کاال-  مسطوره  است- 
دین  در  ویشنو  آواتار  هفتمین   .۱۰ خاشاک 

هندو- حیوان نجیب- برق در زبان عربی ۱۱. درخت تسبیح- 
پرنده مقلد- آسیاب خانگی ۱۲. آگاهی داشتن- رایج ترین ابزار 
ارتباط از راه دور- شیرین بزرگ عروسی ۱۳. شهر تاجر- از 
نام های خاص ترکی به معنی شیر درنده- ضمیر سوم شخص 
مفرد ۱۴. سوغاتی مشهد- کامروا- محل کار کارمند ۱۵. دشمن 

سرسخت تر- زورگو و مستبد- دستوردادن
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