
رشد شاخص بورس استان های خراسان کاهش ساخت  و ساز با افزایش تعرفه  پروانه ساختمان
مدیر بورس اوراق بهادار استان های خراسان رضوی و شمالی خبر داددبیر انجمن انبوه سازان خراسان رضوی در گفت وگو با قدس عنوان کرد

با وجود رکود حاکم بر بازار مسکن در سال های اخیر، 
همچنان شاهد نیاز مردم به مسکن هستیم و این 
امر سبب می شــود تا ساخت وساز نیز ادامه یابد. با 
وجود همه این ها، رکود عجیبی در بخش ســاخت 
و ساز مشاهده می شود. بخشی از آن به دلیل گرانی 
نهاده های ساختمانی، مشکالت ساخت وساز و مسائل 
اداری است که برای انبوه سازان به وجود آمده است

مدیر بورس اوراق بهادار استان های خراسان رضوی 
و شمالی گفت: شاخص کل قیمت سهام در بورس 
اوراق بهادار این اســتان ها در اردیبهشت نسبت به 
فروردین ماه امسال ۲۹۶ هزار و ۷۲۲ واحد رشد کرده 
است. حسین خدادوست افزود: شاخص کل قیمت در 
بورس خراسان رضوی و خراسان شمالی در فروردین 

ماه امسال ۶۹۰ هزار و ۳۷ واحد بود ... 
.......صفحه ۲ .......صفحه ۲

بهسازی آبکوه، سنگ بزرگ مدیریت شهری
معاون جهاد کشاورزی استان از 
شیوه های تغییر کاربری توسط 

سودجویان می گوید

 زمین خواری 
با جاده اختصاصی! 

.......صفحه ۳

مروری بر یک طرح نوسازی بی سرانجام در مشهد

.......صفحه ۲ 

جواناِن خمینی
جوان در نگاه امام خمینی)ره( صاحب جایگاهی ویژه است. جوانان عصر 
امام همان نسلی بودند که خود پیشتر نوید پیروزی را به قد کشیدنشان 
گره زده بودند. زمانی که زمین و زمان، ایستادنشان را نمی توانست ببیند. 
در اصالب بودند یا گهواره ها اما در گذر زمان حتی بیش و پیش از زمانی 
که باید بزرگ شدند و برای بازگرداندن بزرگی و مجد و عظمت به ملک 
و ملت، به پا خاستند. از سال 4۲ تا 5۷ به گواهی تقویم ها فقط 15 سال 
گذشت که این هم سهم بازی است برای بچه ها اما تاریخ گواه است که در 

این 15 سال، به اندازه یک قرن بزرگ شدند ...

مدیر جهاد کشــاورزی مشهد ضمن اعالم شناسایی یک پهنه 
مورد تغییر کاربری واقع شــده، عنــوان کرد: افراد متخلف به 

بهانه گسیل امکانات و موجه جلوه دادن اقدام های ...

.......صفحه ۲
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سه شنبه  13 خرداد 1399

 10 شوال 1441  
 2 ژوئن 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9260  
 ویژه نامه 3639  
 + صفحه »میهن«  
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1- نام دستگاه مناقصه گذار: اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی
2- موضوع مناقصه:

شرح عملیاتبرآورد اولیه )فهرست بهاء 99(آدرسردیف

کیلومتر 25 جاده قوچان به مشهد 1
روستای آلماجق- میقات الرضا 

امام زاده سید جلیل)ع(

)بر اساس فهرست بهاء ابنیه، راه باند 
و فرودگاه(

محوطه سازی )شامل سنگ فرش صحن ضلع غربی 
میقات الرضا- 2400 مترمربع- و اجرای آسفالت به 

ضخامت 6 سانتیمتر پارکینگ 1000 مترمربع(

3- نظارت: نظارت عالیه معاونت بهره وری اقتصادی اداره کل
4- مهلت دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از 99/3/12 تا پایان وقت اداری 99/3/17 به سامانه ستاد 

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
5- مبلغ برآورد ریالی: 3/492/659/643 ریال

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان 240/000/000 ریال ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار 3 ماهه
7- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: متقاضیان محترم تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 99/3/27 به سامانه ستاد مراجعه و نسبت به ثبت 

پیشنهاد قیمت و بارگذاری اسناد مناقصه اقدام نمایند.
8- زمان و محل گشایش پیشنهادها: ساعت 10 روز شنبه مورخ 99/3/31

جهت کسب اطالعات فنی بیشتر به سامانه ستاد )setadiran.ir( مراجعه گردد.

شرح آگهی مناقصه تک مرحله ای- نوبت دوم

 اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت تعاونی مرزنشینان کالت نادر

 )مرحله دوم نوبت اول(
به اطالع نمایندگان محترم حوزه های فرعی ش��رکت 
تعاون��ی مرزنش��ینان کالت نادر می رس��اند جلس��ه 
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت تعاونی رأس 
ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 1399/04/19 در محل 
هیئت متحده ابوالفضلی کالت واقع در خیابان امام 

خمینی کوچه مرزنشینان برگزار می گردد.
دستورجلسه:

1- قرائ��ت و اس��تماع گزارش��ات هیئ��ت مدی��ره و 
بازرسان شرکت

2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

4- افزایش سرمایه
5- تصمیم گی��ری در خص��وص س��ود و زیان س��ال 

1398
6- انتخاب 5 نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و 3 نفر 

علی البدل به مدت 3 سال
7- انتخ��اب س��ه نف��ر ب��ازرس اصل��ی و ی��ک نفر 

علی البدل به مدت یک سال مالی
توضیح: متقاضیان س��مت هیئت مدیره و بازرسی 
حداکثر تا یک هفته بعد از انتشار آگهی مدارک خود 
را )تکمیل فرم درخواس��ت، فتوکپی آخرین مدرک 
تحصیلی )حداقل دیپلم(، فتوکپی شناسنامه و کارت 
مل��ی، دو قطع��ه عک��س )4*3( و گواهی عدم س��وء 

پیشینه( به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان کالت نادر:

1- اسماعیل لشگری   
2- غالمرضا بهشتی   

3- یحیی رحمانی
مدیرعامل: علیرضا حسن زاده
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 ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد در 
رعای��ت م��اده 13 آئی��ن نام��ه مال��ی 
طبق��ه  در  واق��ع  اط��اق  ش��هرداری ها 
همک��ف س��اختمان ش��هرداری را جهت 
انج��ام ام��ور تای��پ وتکثی��ر وفتوکپی 
بص��ورت اجاره از طری��ق مزایده کتبی 
ب��ه بخش خصوص��ی واگ��ذار نماید لذا  
متقاضیان م��ی توانند جه��ت دریافت 
اسناد مزایده به امور مالی مراجعه ویا 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با شماره 
تلفن 05157222276تماس حاصل نمایند. 

حسین زاده شهردار گناباد  ,ع
99
01
80
5

 آگهی مزایده کتبی شهرداری گناباد
نوبت اول

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت 
اول شرکت تعاونی تامین نیاز گاوداران 

شهرك شهید بهشتی باخرز
شماره ثبت١٨٢ تعداداعضا١٨٢

تاریخ انتشار ١٣٩٩،٠٣،١٣
جلس��ه مجمع عمومی عادی ش��رکت تعاونی  فوق در 
ساعت 9:30روز دوشنبه مورخ 1399,0٤,02در محل 
مس��جد جامع روستای شهید بهشتی بخش باالوالیت 
شهرس��تان باخ��رز بادس��تور جلس��ه ذیل تش��کیل                   
م��ی گ��ردد ازکلی��ه اعضا دع��وت می ش��ود باهمراه 
داشتن برگ سهام دفترچه عضویت کارت ملی جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دس��تور جلس��ه 

دراین جلسه حضور بهم رسانند
دس��تور جلس��ه 1.انتخاب هیئت مدیره شرکت برای 

مدت سه سال مالی
2.انتخ��اب بازرس��ان ش��رکت برای مدت یك س��ال 

مالی
تذکر : درصورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور 
میسر نباش��د)فوت یا غیبت(می تواند حق رای خود 
رابه موجب وکالتنامه )ع��ادی یامحضری-عضو فوت 
ش��ده معرفی  یکی از وراث ب��ه تایید تمامی وراث(
ب��ه عضو دیگر یانماینده تام االختی��ار واگذار نماید 
درای��ن صورت هرعضو غایب م��ی تواند وکالت خود 
را به خویشاوندان نسبی وکالت دهد عضو متقاضی 
هیئ��ت مدی��ره وبازرس��ی م��ی توانند درخواس��ت 
داوطلبی خود را از تاریخ انتش��ار به مدت دو هفته 

به دفتر کار شرکت تحویل نمایند
ع رئیس هیئت مدیره منصوره قاسم زاده  9
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی تامین نیاز گاوداران 

شهرك شهید بهشتی باخرز  
شماره ثبت١٨٢تعداداعضا١٨٢نفر

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت 
دوش��نبه  س��اعت11روز  ف��وق  تعاون��ی 
جام��ع  مس��جد  مورخ1399,0٤,02درمح��ل 
روستای شهیدبهشتی بخش باالوالیت باخرز 

بادستور جلسه ذیل تشکیل می گردد
دستور جلسه :

1.تصویب اساسنامه جدیدشرکت
2.تضمی��ن س��هام اعضا جهت دادوس��تد 

باشرکت
تذک��ر :درصورتی ک��ه حض��ور عضوی در 
جلس��ه مذک��ور میس��ر نباش��د)فوت ی��ا 
غیبت(می تواند حق رای خود رابه موجب 
وکالتنام��ه )ع��ادی یامحضری-عضو فوت 
ش��ده معرف��ی  یک��ی از وراث ب��ه تایی��د 
تمام��ی وراث(ب��ه عض��و دیگ��ر یانماینده 
تام االختیار واگ��ذار نماید دراین صورت 
هرعضو غایب م��ی تواند وکالت خودرا به 

خویشاوند نسبی وکالت دهد.
 رئیس هیئت مدیره شرکت منصور 

قاسم زاده 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تأسیساتی مدار نگهدار بجنورد)سهامی 

خاص( به شماره ثبت 657وشناسه ملی 
١٠٨6٠٣٠7٨١4

 بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت 
دعوت می گرددتا در جلسه مجمع عمومی 
م��ورخ   روزش��نبه  در  ک��ه  الع��اده  ف��وق 
1399/03/24 س��اعت 10 صبح به آدرس 
بجنورد،خیابان طالقانی غربی کوچه آزرم، 
آزرم 3پالک 3تشکیل می گرددحضور به 

هم رسانند.
دستور جلس��ه:اتخاذ تصمیم در خصوص 

انحالل شرکت
 هیئت مدیره شرکت تاسیساتی مدار 

نگهدار بجنورد  ع 9
90
18
07

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی حمل و نقل کمپرسی داران 

پیشرو مشهد و حومه
 تاریخ انتشار: ١٣٩٩/٠٣/١٣

   جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت 
تعاونی فوق الذکر به ش��ماره ثبت 1912 راس ساعت 
10 صبح روز پنجش��نبه مورخ 1399/03/29 در محل 
دفتر شرکت واقع در مشهد، جاده سردخانه، حاشیه 
می��دان کارآفرین با دس��تور جلس��ه ذیل تش��کیل                             

می شود.             
ازکلی�����ه اعض�����ای محت������رم ش�����رکت دع����وت
شناس��ائی  کارت  داش��تن  هم��راه  ب��ا  ش��ود  م��ی   
معتب��ر جه��ت اتخ��اذ تصمیم نس��بت ب��ه موضوعات 
رس��انند.                                                                                                                                           به��م  حض��ور  جلس��ه  ای��ن  در  ذی��ل 

  دستور جلسه:
1 - تصویب تغییرات ماده 3 اساسنامه

یادآوری:
1 - اعض��اء محترم می توانند ح��ق رای و حضور خود  
در مجمع عمومی را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد 
دیگری واگ��ذار نمایند، در اینصورت هر عضو عالوه 
ب��ر رای خ��ود حداکثر تا 3 رای ب��ا وکالت و غیر عضو 

فقط یک رای وکالتی می تواند داشته باشد.
2 - ه��ر یک از اعضاء می تواند جهت اخذ برگه ورود 
به جلس��ه مجم��ع و اعطای وکالت به هم��راه نماینده 
خود با داش��تن مدارک شناس��ائی معتب��ر در تاریخ 
99/03/27 از س��اعت 9 ال��ی 12 ب��ه دفت��ر ش��رکت 

مراجعه نمایند.
ع هیئت مدیره شرکت تعاونی 9
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خریـدار
 هـتل و هـتل آپـارتمان 

09123453995
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همایش دوچرخه سواری به همت کانون همایش دوچرخه سواری به همت کانون 
بسیج روزنامه قدس و سازمان بسیج بسیج روزنامه قدس و سازمان بسیج 

رسانه خراسان رضوی برگزار شدرسانه خراسان رضوی برگزار شد  

ww  میثاق با اماممیثاق با امام
.......صفحه ۲ 



مروری بر یک طرح نوسازی بی سرانجام در مشهد

بهسازی آبکوه، سنگ بزرگ مدیریت شهری
علی محمــدزاده: ضرب المثلی هســت که 
می گوید: سنگ بزرگ نشانه نزدن است و بسیاری 
از ما مصادیق فراوانی از این موضوع را دیده ایم اما 
بسته به مسئله ای که مطرح می شود نمی توان از 
کنار برخی از موارد به سادگی گذشت و تنها به 

گفتن این ضرب المثل بسنده کرد.
پس با همین مقدمه کوتاه در ادامه می خواهیم 
به واکاوی موضوعی بپردازیم که به نظر می رسد 
سنگ بزرگ مدیریت شــهری مشهد بوده و به 

همین دلیل تاکنون محقق نشده است.

گذری در کوچه های تاریخس
موضوع مربوط به طرح نوسازی بافت فرسوده 
قلعه آبکوه مشــهد است اما برای آنکه آشنایی 
اجمالی با این منطقه داشــته باشید در ادامه 
به تاریخچه ای اشــاره می کنیم که درباره این 

محدوده نوشته شده است.
قلعه آبکوه در گذشــته روستایی در حاشیه 
شهر مشهد بوده اســت و منشأ شکل گیری 
هسته اولیه آن، احتماالً به حدود سال 1100 
هجری شمسی بازمی گردد که در حال حاضر 
روســتاهای متصل به هم ســعدآباد و آبکوه 
مجموعه ســکونتگاهی یکپارچــه معروف به 

محله قلعه آبکوه را شکل داده اند.
با انجام مطالعات طرح جامع شهر)خازنی( در 
ســال های 49-1346 و تصویب آن در ســال 
1351 در شــورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران، اراضی بایر پیرامون قلعه در مسیر توسعه 
قرار گرفت. در سال 62-1361 با اجرای طرح 
تفصیلی)خازنی( به منظور پیوند قلعه به عنوان 
محله جدید شــهر با محدوده مرکزی شــهر 
مشــهد، بافت قدیمی آن به وســیله ساخت 
یــک محور ارتباطی )بولوار دســتغیب( از هم 
گسیخته و بافت به دو قسمت شمالی و جنوبی 
تقسیم شــد. به این ترتیب، تحولی عمده در 
حاشیه این مســیر اتفاق افتاد و این محور در 
گذر زمان به یک محــور ارتباطی - اقتصادی 
عمده تبدیل شد اما به دلیل عدم اجرای سایر 
پیشــنهادهای طرح تفضیلی، دیگر بخش های 

بافت در شرایط سنتی خود باقی ماند.
امروزه بافت آبکوه با مساحت حدود 30 هکتار 
در مجاورت پهنه های برخوردار و توسعه یافته 
کالنشهر مشهد )منطقه یک شهرداری( قرار 
گرفته اســت که به دلیل فرسودگی کالبدی 
در بافت، کمبــود خدمات رفاهی- اجتماعی 
)مانند خدمات آموزشی، فضای سبز، ورزشی، 
فرهنگــی و...(، فقدان عرصه هــای همگانی 
تجهیز شــده و تبدیل گشایش های محله به 
محل پارکینگ خودرو، نفوذناپذیری کالبدی 
و بصری و فقدان مبلمان شــهری مناســب 
برای حرکت و توقف پیاده به عنوان پهنه ای 
آسیب یافته از نظر کیفیت های زندگی شهری 
در روند توسعه شــهر و تعارض با حوزه های 

همجوار نمود یافته است.

نسخه های بی اثرس
بــا توجه بــه تمام  بنابراین 
مشکالت این محله شهرداری 
مشــهد ســال 88 مأموریت 
یافت تا طرحی برای بهسازی 
این بافت تهیه و اجرا کند که 
دو ســال بعد نخستین طرح 
با عنــوان »اعتــالی کیفیت 
حیات شهری آبکوه« در تاریخ 
1390/05/19 بــه تصویــب 

کمیسیون ماده 5 رسید. 
اما نکته قابل تأمل در این طرح 

این بود که طرح مورد نظر دفترچه ضوابط مصوب 
همراه خود نداشت که در عمل به نوعی طرح را 
عقیم گذاشت. پس از گذشت چند سال با توجه 
به درخواست های مردمی و شناسایی کاستی های 
موجود، ضرورت اصالح و بازنگری طرح در دستور 

کار شهرداری قرار گرفت. 
در سال 95 دومین طرح با نام »طرح نوسازی و 
بهسازی بافت فرسوده آبکوه« به همراه دفترچه 
ضوابط به تأیید کمیسیون ماده 5 رسید که پس 
از آن شــاهد اتفاق های متنوعــی در این محله 
بودیم که مهم ترین آن ها تملک و تخریب منازل 
بخش هایی از این محلــه قدیمی بود اما باز هم 
طرح مورد نظر به ســرانجامی نرسید و عمالً به 

حالت نیمه تعطیل درآمد.

نسخه مشارکتیس
با شروع به کار شــورای پنجم و تغییر مدیریت 
شهری متولیان جدید به این نتیجه رسیدند که 
طرح اجرا شــده در گذشته موجب خروج اهالی 
از منطقه می شــده و به دلیل آنکه مردم در این 
طرح مشارکت داده نشده اند طرح پیشرفت الزم 

را نداشته است.
بنابراین در آخرین نسخه نوشته شده به ادعای 
مجریان طرح مقرر شــد تا دفاتر تســهیلگری 
در ایــن مناطق و از جمله آبکوه ایجاد شــوند و 
مأموریت هــای متعدد برای ایــن دفاتر تعریف 

شــد کــه حساس ســازی و 
اطالع رســانی جامعه محلی، 
تدوین شــناخت نامه محلی، 
تدوین چشم انداز آغازین محله، 
تعامل با مدیریت شــهری و 
ســایر دســتگاه های دولتی، 
تشــکیل نهاد هــای محلی و 
احیــای هویت محلی، تدوین 
بازآفرینی  راهبــردی  ســند 
محله )ســند مشارکتی( و در 
نهایت اجرای ســند راهبردی 
بازآفرینی محله مهم ترین این 
مأموریت هاست. از سوی دیگر برای تأمین منابع 
مالی مورد نیاز هم مدیریت شهری اقدام به انتشار 

اوراق مشارکت برای این موضوع کرد.

تذکر به مدیریت شهری برای سرعت س
بخشیدن به امور

هر چند دفتر توسعه یا همان دفتر تسهیلگری 
آبکوه تشکیل شده و در گزارشی که مدتی پیش 
منتشــر کردیم مجریان طرح گزارشــی از روند 
اجرایی کارها ارائه دادند که به گفته خودشــان 
اعتمادسازی مهم ترین مأموریت آن ها در مرحله 
اول بوده و تا اواسط تابستان امسال سند راهبردی 

محله آبکوه آماده خواهد شد.

تذکر عضو شورای شهر به شهردارس
بنابراین در حالی که به نوعی هیچ خبری از این 
حوزه منتشر نمی شد بتول گندمی به عنوان عضو 
شورای شهر در یکی از جلسات اخیر شورای شهر 
در تذکری به شــهردار مشهد گفت: برای پروژه 
بافت فرسوده آبکوه اوراق مشارکت منتشر شده 

اما عمده این اوراق در حساب است.
از آنجا که مشــارکت مردم و ســاکنان بافت ها 
اصلی ترین سیاست در نوسازی بافت های فرسوده 
است در خصوص ارائه مشوق های الزم برای جلب 
مشــارکت مردم در نوســازی این بافت اقدامی 
صورت نگرفته  اســت بنابراین به شهردار در این 

مورد نیز تذکر می دهم.
بر همین اساس و برای بررسی بیشتر موضوع ابتدا 
بــا گندمی تماس گرفته و خواهان ارائه جزئیات 
بیشتری شدیم که وی گفت: نگاه مدیریت شهری 
به مسئله بافت های فرسوده و از جمله بافت آبکوه 
نگاه تملکی نیســت و قرار است تمام اقدام ها با 

مشارکت اهالی منطقه انجام شود.
وی افزود: تذکر بنده به شهردار از این جهت بود 
که بر اساس تصمیم های گرفته شده شهرداری 
باید برای آنکه بتواند در اهالی ایجاد انگیزه نماید 
پروژه هایــی را تحت عنوان پروژه های پیشــران 
 تعریــف و جانمایــی کند و نکتــه دیگر اینکه 
100 میلیارد پول حاصل از فروش اوراق مشارکتی 
می باید در راســتای اجرای همین سیاست های 
اصلی مورد مصرف قرار می گرفت ولی تاکنون در 

حسابی راکد مانده است.
گندمی اظهار کرد: از ســوی دیگر بســته های 
حمایتی نیز در شــورا در حال بررسی و تصویب 
است تا به اشکال مختلف بتوانیم از خروج سکنه 
از محله جلوگیری کنیم و نوســازی بافت باید با 
مشارکت اهالی صورت بگیرد تا طرح مورد نظر به 

سرانجام طرح های قبلی دچار نشود.

پیگیری بی سرانجام پول هاس
در ادامه بــا روابط عمومی معاونــت اقتصادی، 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 
مشهد تماس گرفته و با طرح یک پرسش ساده 
که پول های حاصل از فروش اوراق کجاســت؟ 
خواهان توضیحاتی شــدیم که متأســفانه پس 
از چند روز انتظار پاســخی که دادند بیشتر به 
پاسکاری شبیه بود؛ چراکه مدعی شدند پول ها در 
اختیار سازمان بازآفرینی فضاهای شهری است و 

متولی مدیریت هزینه کرد آن است.
مدیر روابط عمومی ســازمان بازآفرینی هم در 
پاسخ به این پرســش گفت: معاونت اقتصادی 
متولی امور است و شناســایی سرمایه گذار و یا 
انتشار اوراق مشارکت برای طرح های کالنی چون 
بهسازی بافت فرسوده با نظارت خود آن ها صورت 
می گیرد و بر همین اساس هیچ پولی در اختیار 

این سازمان نیست.
بنابراین با کنار هم قرار دادن تمام این موارد این 
احتمال در ذهنمان بیشتر قوت گرفت که مدیریت 
شهری باز هم سنگ بزرگی برداشته و با روند فعلی 
که رئیس کمیسیون برنامه ریزی و توسعه شورای 
شهر نسبت به کم کاری های صورت گرفته در این 
حــوزه تذکر می دهد و هنوز تکلیف همان مقدار 
کمی پول هم که از اوراق مشــارکت به دســت 
آمده مشخص نیســت نباید امیدوار بود در دوره 
شــورای پنجم اتفاقی چشمگیر در بهبود اوضاع 
بافت فرسوده آبکوه رخ بدهد که البته امیدواریم 
پیش بینی های ما اشــتباه باشد و با جلب اعتماد 
اهالی مشــارکت ها به حداکثر برســد و با جذب 
سرمایه گذارهای قدرتمند در مدت یک سال آینده 
چند پروژه پیشران کالن در این منطقه اجرا شود. 

جواناِن خمینی•
جوان در نگاه امام خمینی)ره( صاحب جایگاهی ویژه است. جوانان 
عصر امام همان نسلی بودند که خود پیشتر نوید پیروزی را به قد 
کشیدنشان گره زده بودند. زمانی که زمین و زمان، ایستادنشان را 
نمی توانســت ببیند. در اصالب بودند یا گهواره ها اما در گذر زمان 
حتی بیش و پیش از زمانی که باید بزرگ شدند و برای بازگرداندن 
بزرگی و مجد و عظمت به ملک و ملت، به پا خاستند. از سال 42 
تا 57 به گواهی تقویم ها فقط 15 ســال گذشت که این هم سهم 
بازی است برای بچه ها اما تاریخ گواه است که در این 15 سال، به 
اندازه یک قرن بزرگ شدند، بچه ها کارستانی به پا کردند در رکاب 
خمینی که جهان به ممتاز بودن این نسل و عصر ایمان آورد. رژیم 
ستم را برانداختند. نظام سازی کردند و طرحی بی بدیل در انداختند. 
غائله  های تجزیه طلبانه و تروریسم دامن گستر را جمع کردند. جنگ 
را در مقابله با اتحاد شــوم بلوک شرق و غرب به سرفرازی پایان 
دادند. تحریم ها را شکستند. روزهای موفق را در تقویم حیات ملت 
پررنگ کردند و... این همه رهاورد راهبردی برای چند نســل هم 
افتخارآمیز است و در فهرست فعالیت نسل انقالب بسان معجزه 
احترام برانگیز. این همه از مردم باوری و جوان اندیشی امام نشأت 
می گرفت که با توکل بر خدا، دست به زانوی یاعلی داشت و ملت 
را به برخاستن و بر خویش تکیه کردن و حتی دل بریدن از تکیه 
بر دیوار دیگران، می خواند. در ادامه مسیر نیز همواره به ادامه نسل 
انقالب که جوانان از راه رسیده بودند نگاه تربیتی داشت و آنان را 
در مدار تهذیب نفس می خواست؛ چه اساس حرکت های متعالی 
و موفق همین اســت؛ تهذیب و اخالص و اال قله نشینی علوم هم 
نمی تواند روشــنایی ایجاد کند و این لب کالم روح اهلل بود که اگر 
تهذیب نباشد علوم توحید هم به درد نمی خورد. لذا برای تهذیب 
و تربیت همگان به ویژه نسل نو حساس بود و آن را از جمله امور 
مهمه برای امروز و فردای جامعه می دانست لذا مخاطبان خود را 
از میان نسل رو به فردا انتخاب و خطاب به آنان می فرمود: »شما 
جوان ها بهتر می توانید تهذیب نفس کنید، شما به ملکوت نزدیک تر 
هستید از پیرمردها، در شما آن ریشه های فساد کمتر است... یک 
پیر بخواهد اصالح بشود، بسیار مشکل است؛ جوان زودتر اصالح 
می شــود... نگذارید برای ایام پیری، حاال که جوان هســتید سیر 
خودتان را بکنید، شروع کنید االن«. با همین نگاه و سلوک تربیتی 
بود که معجزه اتفاق می افتاد و جوانان یک شــبه راه صد ساله را 
می پیمودند و به قله های معرفت می رسیدند که از تصور بسیاری 
از موی سفید کرده ها هم بیرون بود. ماجرای آن نوجوان 14 ساله 
میــدان نبرد و مواجهه او با آیت اهلل جــوادی آملی و خبر دادن از 
شهادت خود، جلوه ای به یاد ماندنی از دست پرورده های مدرسه 
خمینی است که برای معرفت مرد و عالمه ای چون جوادی آملی 
هم کشفی تازه در پی داشت تا بگوید خمینی به شما چه داد و به 
ما نداد... راستی هم عجیب بزرگ می شدند نوجوانان و جوانان در 
مکتب امام و در کوته زمانه ای راه به مقصد می بردند در زمانه ای که 
بسیاری از مدعیان جا می ماندند. باری، جوان در نگاه امام فرصتی 

ناب بود. فرصتی که باید همیشه قدر دانست... .

توسط صدا و سیمای خراسان رضوی اعالم شد
 ویژه برنامه های سالگرد ارتحال •

wحضرت امام خمینی
 قدس: به گــزارش روابط عمومی در ســالگرد ارتحال حضرت 
امام خمینی)ره( و قیام خونین 15 خرداد صدا و سیمای خراسان 
رضوی برنامه های مختلفی را در رادیو و تلویزیون این مرکز تدارک 
دیده است. »صبح خراسانی« برنامه زنده و روزانه شبکه تلویزیونی 
خراســان رضوی است که در روزهای 14 و 15 خرداد با موضوع 

رحلت جان گداز معمار کبیر انقالب به این واقعه می پردازد. 
»شب شرقی« عنوان ویژه برنامه شبانگاهی سیمای خراسان رضوی 
است که در تاریخ 14 خرداد از ساعت 21 به مدت 50 دقیقه روی 
آنتن می رود. شایان ذکر است، برنامه های مستند »ایران شهر«، 
»خط روشن«، »طالیه دار« و »یک شهر یک قیام« از تولیدات فاخر 

مرکز خراسان رضوی در این روزها پخش خواهد شد.
در رادیو خراســان رضوی نیز برنامه های متنوعی برای روزهای 

سوگواری ارتحال حضرت امام)ره( تدارک دیده شده است. 
همچنین ویژه برنامه »صحن امام« نیــز از آنتن رادیو زیارت در 
عصر روز سیزدهم و چهاردهم خرداد، ساعت 19 تا 21 به مدت 
120 دقیقه و به تهیه کنندگی محمدجواد دهقان به صورت زنده 
 پخش خواهد شد. گفتنی است، ســخنان مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( به صورت زنده از واحدهای ســیما، صدا، رادیو 

زیارت و برون مرزی پخش خواهد شد.

 مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس:

 توزیع کمک  ها با »سخا« •
عادالنه تر شده است

وحید  آنالین-  قدس 
اکرمی: مدیر کل کمیته 
امداد امــام خمینی)ره( 
استان گفت: در خراسان 
رضوی به کمک سامانه 
کمک هــای  »ســخا« 
خیران تقریباً به شــکل 
عادالنه ای در حال انجام است و همه نیازمندان به یک میزان 

کمک های مردمی دریافت می کنند. 
حبیب اهلل آســوده در گفت وگو با خبرنــگار قدس آنالین 
عنــوان کرد: بــه منظور شناســایی و مدیریــت فرایند 
خدمت رسانی به افراد نیازمند، سامانه »سخا« که برگرفته 
از کلمات خیر و احســان اســت در خراسان رضوی ایجاد 
و به بهره برداری رسیده اســت. در این سامانه گروه هایی 
کــه داوطلب کمک های مؤمنانه و انساندوســتانه به افراد 
نیازمند و صدمه دیده از شــیوع کرونا هستند مشخصات 

افراد مورد نظر را ثبت می کنند. 
وی ادامــه داد: بدیــن ترتیــب از ناهماهنگی هــای 
موجود در کار کاســته شــده و افــرادی که کمک ها 
را دریافت کرده اند مشــخص می شــوند تا کمک های 
بعــدی خیران تحویــل نیازمندانی کــه هنوز کاالیی 

شود.  نکرده اند،  دریافت 
وی افزود: زمانی که کد ملی نیازمند توســط شخصی که 
کد کاربری دریافت کرده اســت، در ســامانه ثبت شود، 
سیســتم میزان کمک هایی که تاکنون به آن فرد نیازمند 
و خانواده او اهدا شــده را مشــخص کرده و شخص خیر 
می تواند تصمیم بگیرد کــه کمک ها را به همان فرد اهدا 

کند یا افراد دیگری را در نظر بگیرد. 

پایان تیر ماه
مهلت شرکت در دهمین جشنواره •

کتاب خوانی رضوی تمدید شد
مدیــرکل  قــدس: 
کتابخانه هــای عمومی 
گفت:  رضوی  خراسان 
بــا توجه به اســتقبال 
مهلت  شرکت کنندگان 
نام نویســی در دهمین 
جشــنواره کتاب خوانی 

رضوی تا پایان تیرماه 1399 تمدید شد.
حجت االسالم علی اکبر سبزیان ادامه داد: تاکنون استقبال 
بسیار خوبی از دهمین جشــنواره کتاب خوانی رضوی در 
استان خراسان رضوی در گروه  های سنی مختلف کودک، 
نوجوان و بزرگسال در قالب های داستانک نویسی، روزنامه 
کتاب، مســابقات چهار گزینه ای، پویــش کتاب خوانی و 

فعالیت های گروهی جشنواره صورت گرفته است.
گفتنی است، عالقه مندان برای شرکت در این جشنواره تا 
 samakpl.ir 31 تیر ماه فرصت دارند با مراجعه به ســایت

در مسابقات آنالین این دوره شرکت کنند.

همایش دوچرخه سواری به همت کانون بسیج 
روزنامه قدس و سازمان بسیج رسانه خراسان 

رضوی برگزار شد 
•wمیثاق با امام

قدس: جمعی از اصحاب رســانه و مطبوعات مشــهد در 
آستانه سالگرد ارتحال  امام خمینی )ره( معمار کبیر انقالب 
و گرامیداشت سالگرد قیام 15 خرداد با شرکت در همایش 
دوچرخه ســواری با آرمان های امــام راحل تجدید میثاق 

کردند.
در این همایش اصحاب رسانه خراسان رضوی مسیر میدان 

15 خرداد تا حرم مطهر رضوی را رکاب زدند.
ســردبیر روزنامه قدس در پایان ایــن همایش که در حرم 
مطهر رضوی برگزار شد، در سخنانی گفت: امروز 57 سال 
از ســخنرانی تاریخی حضرت امام خمینی)ره( در مدرسه 
فیضیه قم که ســرآغاز قیام 15 خرداد اســت، می گذرد . 
سخنان ابرمردی که سبب شــد تا در برابر دو مکتب رایج 
جهــان در آن روز یعنــی کاپیتالیســم و کمونیزم حرف 

جدیدی به وجود آید که آن احیای اسالم بود.
امیر جلیلی نژاد افزود: به تعبیر دقیق تر امام بنیان گذار اسالم 

سیاسی در جهان است.
وی با اشــاره به اینکه حضرت امام برای نســل های جدید 
متأســفانه کمتر شناسانده شده اســت، تصریح کرد: امام 
خمینی )ره( تغییر بزرگی نه تنها در قرن بیستم داد، بلکه 

شاهد تأثیرات قیام ایشان در قرن 21 نیز هستیم.
وی ادامــه داد: ایشــان در آخرین ماه های زندگی شــان با 
بصیرتی بی نظیــر نامه ای به یکی از قدرتمندترین افراد آن 
سال ها نوشت و او را به پایان کار تفکرات کمونیزم و موزه ای 
شدن آن هشــدار جدی داد. شاید آن زمان تعداد کمی به 
تحقق این پیام اعتقاد داشــتند، در حالی که کمتر از ســه 

سال بعد جهان با فروپاشی بلوک شرق شوکه شد.
ســردبیر روزنامه قدس اظهار کرد: حضــرت امام)ره( برای 
دنیای غرب هم همان زمان هشدار داد و اعالم کرد تنها راه 
نجات، بازگشت به دین است. امیدواریم به عنوان نسلی که 
پس از انقالب اسالمی به دنیا آمده ایم، شاهد رسیدن پرچم 

این انقالب به دست حضرت ولی عصر)عج( باشیم.
عباس محمدیان، رئیس بســیج رسانه خراسان رضوی هم 
در این همایش گفت: این حرکت نمادین که برای نخستین 
بار برگزار شده است، جهت پیوند با آرمان های امام خمینی 
)ره( بوده و نگاه ما این اســت این حرکت را به دیگر اقشار 
جامعه هم گســترش دهیم تا از ظرفیت شهدا و امام راحل 

بهره کافی ببریم و آن را در بستر رسانه منتقل کنیم.
گفتنی است این همایش با همکاری بسیج رسانه خراسان 
رضوی و به میزبانی کانون بسیج رسانه روزنامه قدس برگزار 
شد. در پایان از سوی مؤسسه فرهنگی قدس به تعدادی از 

شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.

رشد شاخص بورس استان های خراسان •
ایرنــا: مدیــر بــورس 
 اوراق بهادار اســتان های 
خراسان رضوی و شمالی 
گفت: شاخص کل قیمت 
ســهام در بــورس اوراق 
در  اســتان ها  این  بهادار 
اردیبهشــت نســبت به 

فروردین ماه امسال 296 هزار و 722 واحد رشد کرده است. 
 حســین خدادوســت افزود: شــاخص کل قیمــت در بورس 
خراســان رضوی و خراسان شمالی در فروردین ماه امسال 690 
هزار و 37 واحد بود که این شــاخص در اردیبهشت ماه به 986 
هزار و 759 واحد رسید. وی ادامه داد: 3 میلیون و 739 هزار سهم 
به ارزش 49 هزار و 218 میلیارد ریال در اردیبهشت ماه در بورس 

اوراق بهادار استان های خراسان رضوی و شمالی معامله شد. 
وی گفت: متوسط ارزش خرید و فروش روزانه سهم در این بورس 

2 میلیارد و 139 میلیون ریال بود.
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طرح به تأیید کمیسیون 
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تخم مرغ

سرور هادیان: به سراغ کتابخانه مرکزی شهرمان می روم که این 
روزها به دلیل شروع فصل امتحانات دانش آموزان و دانشجویان و 
آغاز تعطیالت تابستانی، ضرورت بازگشایی آن به چشم می خورد 
اما با وجود اعالم خبری مبنی بر آنکه کتابخانه های عمومی کشور 
پس از حدود سه ماه تعطیلی اضطراری با موافقت ستاد ملی مبارزه 
با کرونا به صورت پلکانی و مرحله به مرحله بازگشایی می شوند با 

بسته بودن این کتابخانه مواجه می شوم.
یکی از کســبه نزدیک به این کتابخانه می گوید: در حال حاضر 
کتابخانه تعطیل اســت و گاهی شــاهد عبــور دانش آموزان و 
دانشــجویان هســتم که برای مطالعه یا گرفتن کتاب مراجعه 
می کنند. کوروش کرمی می افزاید: می توان با اطالع رسانی دقیق 
موجب عدم مراجعه افراد به کتابخانه ها شــد تا در فصلی که به 
طور طبیعی به دلیل امتحانات، دانش آموزان و دانشجویان متقاضی 

حضور در کتابخانه ها هستند با درهای بسته مواجه نشوند.

فصل امتحانات و نیاز به کتابخانه ها س
زهــرا صدری یکی از دانشــجویان مراجعه کننده به کتابخانه نیز 
می گوید: با توجه به خبر بازگشایی کتابخانه از 29اردیبهشت امروز 
برای گرفتن کتاب هایی که برای تحقیق نیاز دارم مراجعه کردم اما 
درهای کتابخانه مرکزی بسته است و کسی برای پاسخگویی حضور 
ندارد و حتی اطالعیه ای درباره زمان بازگشایی دقیق وجود ندارد. 

کتابخانه های مجازیس
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس 
می گوید: مراحل پلکانی بازگشایی کتابخانه های عمومی خراسان 
رضوی پس از سه ماه تعطیلی به علت جلوگیری از شیوع بیماری 

کرونا از 29 اردیبهشت ماه آغاز شده است.
حجت االســالم علی اکبر ســبزیان می افزاید: شــیوع گسترده 
ویروس کرونا از ابتدای اسفند سال گذشته موجب شد، خدمات 
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی نیز به خاطر پیشگیری از 
شــیوع این ویروس منحوس و سالمت اعضا و کتابداران استان با 

وقفه همراه شود.

وی با اشاره به این نکته که در این مدت کتابداران کتابخانه های 
عمومی از طریق فضای مجازی بــه ارائه خدمات کتابخانه ای 
بــه اعضا و عالقه مندان به کتاب و کتاب خوانی پرداختند، بیان 
می دارد: عالوه بر آن در راســتای کمک به مردم در استفاده از 
اوقات فراغت خود در روزهای خانه نشینی کرونایی طرح هایی 
مانند پویش خانواده کتاب خوان و دهمین جشنواره کتاب خوانی 

رضوی را اجرا کردیم.
حجت االسالم ســبزیان تصریح می کند: در این بازگشایی که بر 
مبنای پروتکل های بهداشتی اجرا می شود، در کتابخانه های عمومی 
ابتدا کتابــداران با اجرای پروتکل ها از جمله نظافت و ضدعفونی 
کردن، تهیه اقالم بهداشتی و انجام امور عقب افتاده، شاداب سازی 
کتابخانه ها و انجام امور فنی کتابداری و ادامه برنامه های فرهنگی 

در فضای مجازی آماده حضور اعضا می شوند.

بازگشایی پلکانی س
وی اظهار می دارد: مرحله اول بازگشــایی با حضور کتابداران در 
کتابخانه ها از 29 اردیبهشت ماه آغاز شده است و در حال حاضر 
مشغول مهیا ساختن شرایط برای پذیریش عالقه مندان به کتاب 
در کتابخانه ها با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی هستیم. به 
محض اعالم و مجوز بازگشایی توسط ستاد مبارزه با کرونا پذیرای 

دانش آموزان، دانشجویان و عالقه مندان به کتاب خواهیم بود.

قدس آنالین- تکتم بهاردوست: با وجود رکود حاکم بر بازار 
مسکن در ســال های اخیر، همچنان شاهد نیاز مردم به مسکن 
هســتیم و این امر سبب می شود تا ساخت وساز نیز ادامه یابد. با 
وجود همه این ها، رکود عجیبی در بخش ساخت و ساز مشاهده 
می شــود. بخشــی از آن به دلیل گرانی نهاده های ساختمانی، 
مشکالت ساخت وساز و مســائل اداری است که برای انبوه سازان 
به وجود آمده اســت. در همین خصوص دبیر انجمن انبوه سازان 
خراسان رضوی عنوان کرد: متأسفانه در حال حاضر وضعیت بازار 
ساخت وساز اصالً خوب نیست و به خاطر شیوع بیماری کرونا که 
مردم در این مدت کمتر توانستند از منازل خارج شوند، کارگاه های 

تولید مصالح ساختمانی هم فعالیت کمتری داشتند. 
نعمت اهلل ظریف افزود: همه این مســائل دست به دست هم 
داد تا دولت از طرح های ساخت وســاز و نیز برنامه های عرضه 

و تقاضا عقب بماند. 

ظریــف دربــاره تأثیــر افزایــش تعرفه هــا در کاهــش 
ساخت وساز گفت: یکی از فاکتورهای تأثیرگذار در کاهش 

ساخت وسازها، افزایش تعرفه هاست. 

هر چنــد در این زمینه آمار دقیقی ندارم که چه میزان منجر به 
کاهش ساخت وساز خواهد شــد، چراکه فاکتورهای دیگری در 
راستای تشویق انبوه ساز وجود دارد که پایین بودن عوارض پروانه 
ساخت یکی از این فاکتورهاست. درواقع سازنده هر چقدر افزایش 
عوارض داشته باشد مجبور می شود بر قیمت تمام شده ملک خود 
بیفزایــد.  وی افزایش تعرفه   عوارض پروانه ســاختمان را یکی از 
عوامل گرانی ساخت و ساز دانست و گفت: بر اساس بررسی ها در 
منطقه سجاد عوارض پروانه برای یک قطعه مسکونی مشخص در 
سال جاری حدود 2.6 برابر افزایش داشته و در دیگر مناطق نیز این 
افزایش وجود داشته است. این تعرفه ها شامل ضرایب پایه و ضرایب 
مربوط به افزایش تراکم می شوند که همین ضرایب پایه در عوارض 
ساختمان ســال 99 موجب افزایش بیشتر قیمت ساخت وساز 
می شود. ما امســال با یک افزایش حدود 35 درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته در حوزه ساخت وساز مواجه هستیم.

گزارش قدس از اجرای طرح پلکانی بازگشایی کتابخانه ها 

انتظار کتابخوان ها 15 روزه شد

دبیر انجمن انبوه سازان خراسان رضوی در گفت وگو با قدس عنوان کرد

کاهش ساخت  و ساز با افزایش تعرفه  پروانه ساختمان

پیگیریپیگیری

مسکنمسکن
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در جلسه شورای اسالمی شهر تأکید شد
 مجلس به توسعه مشهد •

توجه ویژه ای داشته باشد
شــورای  رئیس  قدس: 
اسالمی شهر مشهد گفت: 
مدیریت  مشــکالت  رفع 
شــهری به خصــوص در 
می توانــد  کالنشــهرها 
اولویــت مجلــس جدید 
باشد . مدیریت شهری در 

کالنشهرها با مشکالت جدی مواجهند. منابع پایدار شهرداری 
و موضوع مدیریت یکپارچه شهری، مطالبات همه شهرداری های 
کالنشهرهاست. محمدرضا حیدری در نود و سومین جلسه علنی 
شورای شهر مشهد که روز گذشته برگزار شد، با بیان اینکه حضور 
ریاست و نایب رئیس مجلس از حوزه خراسان و مشهد را باید به 
فال نیک گرفت، اظهار کرد: مجلس به توسعه مشهد به عنوان 

شهری که متعلق به همه ایرانیان است، بنگرد.
وی در ادامه به روز جهانی دوچرخه سواری نیز اشاره و بیان  کرد: 
در شورای پنجم بر حمل و نقل پاک تأکید داشته ایم. تا آخر سال 
گذشته، ۱۸۰ کیلومتر مسیر دوچرخه ایجاد شده و احداث ۴۰ 
کیلومتر دیگر هم در دســتور کار سال جاری قرار دارد. پیش از 

سال ۹۸، تنها ۱۳۰ کیلومتر مسیر دوچرخه در شهر داشتیم. 
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد همچنین بیان  کرد: راه اندازی 
سیستم دوچرخه های اشتراکی و اسکوتر را نیز در آینده نزدیک 

خواهیم داشت. 

انتصاب نخستین شهردار زنس
در ادامه این جلســه، شــهناز رمارم، عضو شورای اسالمی شهر 
مشهد از انتصاب نخستین شهردار منطقه زن مشهد خبر داد و 
گفت: با حکم شهردار مشهد سرانجام اولین شهردار زن مشهد در 

مدیریت شهری منصوب شد.
وی افزود: مریم عرب احمدی، شهردار منطقه ۱۱ شد. وی مدتی 
سرپرست شهرداری این منطقه بود که با حکم شهردار مشهد به 

عنوان شهردار منطقه۱۱ منصوب شد.
رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای اسالمی شهر 
مشهد نیز در ادامه این جلسه گفت: ۸۰ درصد مراجعات مردم به 

مدیریت شهری مربوط به حوزه شهرسازی است.
محمدهادی مهدی نیا با اعالم این خبر افزود: تصویب آیین نامه 
کمیته های فنی و شهرسازی مناطق شهرداری مشهد در نود و 
سومین صحن علنی شورا آیین نامه کمیته های فنی و شهرسازی 

مناطق شهرداری مشهد مورد تصویب قرار گرفت.
وی گفت: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون اسناد شهرسازی در سامانه 

فاش و بارگذاری شده است.

حادثه ای تلخ در پی برق گرفتگی
میکسر جان کارگر جوان را گرفت•

قرمـــز:  خــــط 
می  نـــتظا ه ا ند مــا فر
شهرستان مانه و سملقان 
از جــان باختن مرد ۲7 
ساله هنگام کار با دستگاه 
میکسر مورد استفاده در 
ســاختمانی  پروژه  یک 

خبر داد.
ســرهنگ علی حســین رختیانی در تشــریح این خبر گفت: 
یکشنبه شب گذشــته یک فقره مرگ مشــکوک در روستای 
»استاد« به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم و بررسی موضوع 

در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرســتان مانه و سملقان افزود: با اعالم خبر 
بالفاصله تیمی از مأموران بخش انتظامی مانه به همراه عوامل 

امدادی به محل اعزام شدند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در بررسي های به عمل آمده در 
محل مشخص شــد مردی جوان در حال کار کردن با دستگاه 
میکسر برقی در یک پروژه ساختمانی بوده که به علت نامعلومی 
دچار برق گرفتگی می شــود. در ادامه تعدادی از اهالی شخص 
مصدوم را با خودرو شخصی به بیمارستان منتقل می کنند که 

حادثه دیده پیش از رسیدن به بیمارستان فوت می کند.
سرهنگ رختیانی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از حوادث 
بر اثر ســهل انگاری و بی توجهی به مسائل ایمنی رخ می دهد و 
هوشیاری در هر کاری ضامن سالمتی و حافظ جان افراد است 

که باید همه به آن توجه کنیم.

نقشه فرار با هوشیاری پلیس خنثی شد
کشف 104کیلوگرم تریاک در نهبندان•

معــاون  قرمز:  خــط 
هماهنگ کننده فرماندهی 
انتظامی استان از کشف 
در  تریاک  ۱۰۴کیلوگرم 
نهبندان خبر  شهرستان 

داد.
محمــود  ســرهنگ 
پارســافر گفت: مأموران پاسگاه عربخانه شهرستان نهبندان 
هنگام کنترل خودروهاي عبوري در محور فرعی روســتای 
دهک-مختاران به یک ســواری پژو ۴۰5 مشکوک شدند و 
به راننده خودرو دســتور ایست دادند که راننده بدون توجه 

به فرمان پلیس متواری شد.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی بیان 
کرد: مأموران سواری پژو را تعقیب و با اقدام های پلیسی متوقف 
کردند که در بازرسی از خودرو ۱۰۴ کیلوگرم تریاک کشف شد.

سرهنگ پارســافر ادامه داد: در این رابطه خودرو توقیف و یک 
متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

پلیس مشهد خبر داد
 رمزگشایی از 50 فقره سرقت وسایل •

و قطعات خودرو
قرمـــز:  خــــط 
فرمانده انتظامی مشــهد 
از دســتگیری دو متهم 
پرونــده دســتبرد بــه 
خودروهــای ســواری و 
رمزگشــایی از 5۰ فقره 

سرقت خبر داد.
سرهنگ عباس صارمی ساداتی گفت: در پی گزارش سرقت های 
سریالی قطعات خودرو، طرح تشدید مقابله با سرقت ها در دستور 

کار مأموران پلیس قرار گرفت. 
در حالی که تیم تجسس کالنتری آبکوه این طرح را در دستور 
کار خود قرار داده بودند، ســرقت رایانه یک خودرو پژو ۲۰6 به 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم و پلیس بالفاصله وارد عمل شد. 

فرمانده انتظامی مشهد ادامه داد: بررسی های اولیه پلیس نشان 
می داد ســارقان در حین اجرای نقشه سرقت سوار بر دو خودرو 
پژو پارس و۴۰5 بوده انــد. از همین رو، طرح مهار بالفاصله در 
منطقه اجرا و دو متهم دســتگیر شدند و متهمان به 5۰ فقره 

سرقت اعتراف کرده اند. 
وی افزود: مأموران کالنتری آبکوه در این زمینه یک مالخر اموال 
مســروقه را نیز در مخفیگاهش دستگیر و مقادیر زیادی اموال 

مسروقه را از آن محل کشف کردند. 
تحقیقات برای کشــف دیگر جرایم احتمالی متهمان با دستور 

مقام قضایی ادامه دارد.

عقیــل رحمانی: مدیر جهاد کشــاورزی 
مشهد ضمن اعالم شناسایی یک پهنه مورد 
تغییر کاربری واقع شــده، عنوان کرد: افراد 
متخلــف به بهانه گســیل امکانات و موجه 
جلــوه دادن اقدام هــای غیرقانونــی خود، 
یک جاده اختصاصی آســفالت شده هم در 

منطقه ایجاد کرده بودند.
امید طهماسبی زاده، معاون رئیس سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان و مدیــر جهاد 
کشاورزی مشهد در تشریح شناسایی محل 
تخلفی که در آن برخی ســودجویان برای 
عادی جلوه دادن تغییر کاربری ها دست به 
اقدام های عجیبی زده بودند، به قدس گفت: 
مبارزه با تغییــر کاربری های غیرقانونی که 
خروجی آن جز پُر شــدن جیب متخلفان 
و در مقابل گرفتــاری افراد ناآگاه و از بین 
رفتن بســتر فعالیت های کشــاورزی، حفر 
چاه های غیرمجاز و برداشت بی رویه منابع 
آبــی این ســرمایه باارزش، چیــز دیگری 
در پی نــدارد، جزو خــط قرمزهای ما در 
جهاد کشاورزی مشــهد محسوب می شود 
و بــه هیچ عنوان اجــازه نخواهیم داد این 
اقدام های غیرقانونی در گوشــه و کنار شهر 

صورت بگیرد.
 مدیر جهاد کشــاورزی مشهد تصریح کرد: 
از همیــن رو بارها به شــهروندان تأکید و 
هشدار داده ایم که خریدو فروش زمین های 
کشاورزی و تغییر کاربری داده شده ممنوع 
است و ســرمایه چندین ســاله خود را به 
راحتی در جیب زمین خــواران و متخلفان 

نریزند.
تمرکز زمین خواران س

روی پهنه 27 هکتاری!
ایــن مقــام مســئول در 
جهاد کشــاورزی مشــهد 
توجه  بــا  کــرد:  عنــوان 
ایــن توضیحــات داده  به 
از  که  شــده همان طــور 
ابتدای ســال جاری موارد 
قانون  اعمــال  از  متعددی 

و قلــع و قمع زمین های کشــاورزی تغییر 
کاربری داده شــده گزارش هایی را به سمع 
و نظــر مردم عزیز رســانده ایم، این بار هم 
طبق قانون حفــظ کاربری اراضی زراعی و 
باغ ها)ماده ۱۰، تبصره دو( که اعالم داشته 
است هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد 
بنا، برداشــتن یا افزایش شن، ماسه و سایر 
اقداماتی که بنا به تشــخیص وزارت جهاد 
کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود، 
چنانچه به  طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز 
قانــون صورت  از کمیســیون مربوط  این 
پذیرد، جرم است. همچنین مأموران جهاد 
کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا 
و در نقاطی که دادسرا نباشد، ضمن تنظیم 
صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا 
و مســتحدثات اقدام و وضعیت زمین را به 
حالــت اولیه اعاده نمایند. در گشــت های 
صورت گرفته در حوالی روســتای ماریان 
مشخص شد که زمین خواران این بار روی 
پهنه ای ۲7 هکتاری دســت گذاشــته اند و 

تغییــر کاربری  در حــال 
زمین هــای  گســترده 
قطعه بندی  و  کشــاورزی 

این زمین ها هستند.
طهماســبی زاده  امیــد 
بیان کــرد: از همین رو از 
تیم هــای اعزامی به محل 
خواسته شد به دقت تمامی 
تخلفات صــورت گرفته را 
مستندسازی و گزارش کار 

را هم ارائه کنند.

جاده کشی برای جلب اعتماد مردم!س
نکتــه عجیبی کــه کارشناســان در حین 
رصدهای میدانی به آن رسیدند این بود که 
زمین خواران بــرای آنکه مردم و خریداران 
را در دام اقدام هــای مجرمانه خود گرفتار 
کنند، در منطقــه اقدام به ایجاد یک جاده 
آســفالته به طول حدود ۲/5 کیلومتر کرده 

بودند.
 مدیر جهاد کشــاورزی مشهد عنوان کرد: 
از ســوی دیگر بــه خریــداران قطعات در 
دســت تغییر کاربری عنوان می کردند که 
به واسطه آمدن جاده آسفالته تا منطقه، در 
آینده ای نزدیک دیگر خدمات مانند برق و 
گاز نیز به محل خواهد آمد و ساخت و ساز 

در محل مشکلی ندارد.
در حالــی که ایجــاد این جاده آســفالته 
غیرقانونی از مصادیق فراهم کردن بســتر 
کالهبرداری نیز محســوب می شــد و بیم 

گسترش دامنه ســودجویی ها متصور بود، 
اعمال قانون در مکان به سرعت در دستور 

کار قرار گرفت.

جلوگیری از 120 تغییر کاربریس
امید طهماسبی زاده، مدیر جهاد کشاورزی 
مشــهد بیان کرد: به همین واســطه اوایل 
هفته جــاری با همراهی نیــروی انتظامی 
و دیگــر بخش هــای دخیــل در ماجرا در 
منطقــه حضور پیــدا کرده و ابتــدا جاده 
غیرقانونی تخریب و پس از آن دیگر تغییر 
کاربری های صورت گرفته در این پهنه ۲7 

هکتاری تخریب و به وضع قبل اعاده شد.
با ایــن اقدام به موقع که هم اجرای قانونی 
بود و هم منطبق با دســتورات دادســتان 
محترم مشهد، از توسعه و گسترش ساخت 
و ســاز غیر قانونی در اراضی زراعی و باغ ها 

در ۱۲۰ قطعه جلوگیری شد.
این نکته هم درخور اشاره است که در حال 
حاضر به نقطه ای رســیده ایم که ســرعت 
شناسایی تغییر کاربری های غیرمجاز بسیار 
باال رفته و ســعی خواهیم کــرد در همان 
مراحل اولیه این گونــه اقدام ها وارد عمل 

شده و اعمال قانون را انجام دهیم.

معاون جهاد کشاورزی استان از شیوه های تغییر کاربری توسط سودجویان می گوید

زمین خواری با جاده اختصاصی!

با این اقدام به موقع از 
توسعه و گسترش ساخت 

و ساز غیر قانونی در 
اراضی زراعی و باغ ها 

در 120 قطعه جلوگیری 
شد

بــرشبــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
پیش بینی گرمای 45 درجه سلسیوس •

برای آخر هفته خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی، طی دو روز آینده دمای هوا در 
سطح استان افزایش می یابد به طوری که در نواحی گرمسیر 
حداکثر دمای روزانه به بیش از ۴5 درجه سلسیوس خواهد 
رسید. در این مدت به خصوص در نوار شرقی و برخی نقاط 
غربی اســتان گاهی وزش باد نسبتاً شدید توأم با گردوخاک 

پیش بینی می شود. 
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خط قرمز: مدیرعامل آتش نشانی شهر مشهد 
از تالش آتش نشانان شــهر گلبهار و مشهد 
برای مهار آتش سوزی انبار یک کارخانه تولید 
مواد خوراکی در شــهرک صنعتی فردوسی 
)چهارطاقی( در فاصله ۳۰کیلومتری شــهر 

مشهد خبر داد.
آتشــپاد دوم امیر عزیزی با بیان این مطلب 
گفت: یکشنبه شب گذشته در پی درخواست 
آتش نشانی شهر گلبهار از سازمان آتش نشانی 
شهر مشهد مبنی بر اعزام نیروهای پشتیبانی 
برای مهار آتش سوزی در یک کارخانه تولید 
مواد خوراکی در شهرک صنعتی فردوسی در 
حومه شهر گلبهار ، ستاد فرماندهی آتش نشانی 
مشهد ضمن هماهنگی با مسئوالن مربوط ، 
آتش نشانان ایستگاه های ۳6 و 5۰ را به همراه 
چندین دستگاه خودرو سنگین اطفای حریق 
به محل حادثه در فاصله ۳۰ کیلومتری شهر 

مشهد اعزام کرد.
مدیرعامــل آتش نشــانی افــزود: بــا حضور 
آتش نشانان اعزامی از شهر مشهد و همچنین 

آتش نشــانان گلبهــار این آتش ســوزی که 
در انبــاری بــه وســعت ۲۰۰ مترمربــع که 
محل نگهداری ضایعات ایــن کارخانه تولید 
موادخوراکی به وقوع پیوسته بود ، به سرعت 
مهار و از ســرایت حریق به خط تولید و سایر 
قسمت های این کارخانه جلوگیری به عمل آمد.

آتشــپاد دوم امیر عزیزی خاطرنشان کرد: در 
پایان آتش نشانان پس از لکه گیری آتش محل 
را ترک کردند. وی درحالی که عنوان کرد علت 
دقیق این حریق توسط کارشناسان مربوط در 
دست بررسی است، ادامه داد: خوشبختانه این 

آتش سوزی تلفات جانی نداشته است.

با تالش آتش نشانان صورت گرفت

مهار آتش سوزی کارخانه تولید مواد خوراکی

شهرستان اهشهرستان اه

باشگاه خبرنگاران: رئیس آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اسفراین گفت: 
۲هزار مترمربع از علفزار های این شهر از 
شنبه شب گذشته تا صبح روز یکشنبه در 

سه نوبت طعمه آتش شد.
حمیــد قهرمانلو گفــت : دو مورد از این 
آتش ســوزی ها در زمین ها و علفزارهای 
خیابان بهشت و یک مورد هم در خیابان 

خرمشهر اسفراین رخ داده است.
وی  گفت: با توجه به شدت آتش سوزی ها 
در مناطق مذکور عملیات اطفای حریق 
در این مناطق از شنبه شــب گذشــته تا 

صبح روز گذشته به طول انجامید.
رئیــس آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
اسفراین گفت: این آتش سوزی ها عمدی 
بوده و اهالی این مناطــق برای در امان 
مانــدن از خطر وجود مــار و جوندگان، 
اقــدام بــه آتــش زدن پوشــش گیاهی 

زمین های خالی کرده اند.
رئیــس آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 

شهرداری اسفراین با بیان اینکه همراهی 
وزش باد با آتش سوزی ها، خطر گسترش 
آن را بــه ســایر مناطق شــهر افزایش 
می دهد، اضافه کرد: به همین علت نباید 
شــهروندان اقدام به آتش زدن علفزار ها 

کنند.
بــه گفته قهرمانلو امســال بارندگی های 
فراوان در اســفراین سبب رشد علف های 
هرز در زمین های خالی سطح شهر شده 
که با گرم تر شــدن هوا و خشــک شدن 
علفزار ها خطر آتش ســوزی افزایش پیدا 

کرده است.

یک مسئول در شهر اسفراین اعالم کرد

آتش سوزی 2هزار مترمربع از علفزار ها

آگهي دعوت مجمع عمومی
فوق العاده نوبت دوم

شرکت تعاوني مسکن شماره سه راه آهن 
شرکت  دوم  نوبت  العاده  فوق  عمومي  مجمع  جلسه 
ساعت  راس  آهن  راه  سه  شماره  مسکن  تعاوني 
دفتر  محل  در   99/03/29 مورخ  پنجشنبه  روز   10
امام رضا  بلوار استقالل.  تعاونی به آدرس: گلبهار. 
41 مطهری 15 برگزار ميشود. از کليه اعضای محترم 
تقاضا ميشود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضو عات 

زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
جلسه  در  آنها  حضور  امکان  که  محترمی  اعضای   *
به موجب  را  نميباشد ميتوانند حق رأی خود  مقدور 
در  که  نمایند  محول  دیگری  فرد  به  کتبی  وکالتنامه 
حداکثر سه  هر عضو  وکالتی  آراء  تعداد  این صورت 

رای و هر شخص غير عضو تنها یک رای خواهد بود.
* اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی بهمراه وکيل 
زوج  روزهای  اداری  ساعات  در  باید  نظر  مورد 
به محل دفتر تعاونی تا تاریخ 99/3/20 )گلبهار 
 )15 مطهری   41 رضا  امام  استقالل.  .بلوار 
مذبور  های  وکالتنامه  تائيد  از  پس  تا  مراجعه 
توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد 

نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :

1_تصميم گيری در خصوص تغيير ماده 5 اساسنامه 
در مورد تغيير آدرس شرکت 

2_ تمدید مدت فعاليت شرکت تعاونی مطابق با ماده 
6 اساسنامه شرکت تعاونی مسکن شماره سه راه آهن

هيئت مدیره  تعاونی مسکن شماره سه راه آهن
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تاریخ انتشار:
 ش��هرداری جغتای به اس��تناد مصوبه شورای اسالمی ش��هر جغتای در نظر دارد نسبت به  99/03/13

فروش تعدادی از زمين های واقع غرب اس��تخر شنا وسایر معابر واقع در محدوده شهر با 
کاربری مسکونی  و... از طریق مزایده کتبی به  متقاضيان واجد شرایط به فروش برساند.. .

لذا متقاضيان می توانند به منظورکسب اطالعات بيشتر  و اخذ اسناد مزایده و 
 ارائه پيشنهاد قيمت از  تاریخ  1399/3/13 لغایت 3/22/ 1399

به واحد امور مالی شهرداری جغتای مراجعه و یا با شماره تلفن 4563448-051 تماس حاصل 
فرمایند .                                      شهرداری جغتای
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 آگهی مزایده »نوبت اول«

شرکت تحقیقات و خدمات زراعی چغندر قند خراسان در نظر دارد نسبت به واگذاری 
عرصه و اعیان ملکی مش�تمل بر س�اختمان اداری ، واحد آزمایش�گاه ، سوله ، نگهبانی ، 
پارکینگ مسقف  و دارای تجهیزات سرمایشی و گرمایشی  واقع در کیلومتر 6 جاده مشهد 

به فریمان بعد از پل طرق با شرایط مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید .
شرایط و نحوه شرکت در مزایده :

1 – بازدید از ملک و مطالعه مدارک و س�وابق مربوطه قبل از ش�رکت در مزایده برای 
تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری می باشد.

2 – مبلغ تضمین ش�رکت در مزایده ، یک میلیارد ریال تعیین گردیده اس�ت که پس از 
واری�ز وجه به حس�اب 412287975 نزد بانک تجارت بنام ش�رکت تحقیقات و خدمات 
زراعی چغندر قند خراس�ان رسید آن همراه با درخواست شرکت کنند گان در مزایده  

دریافت می گردد.
3 – بازدید همه روزه باهماهنگی قبلی ازطریق تماس با ش�ماره همراه 09151032462 

)آقای عابدینی ( از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز امکان پذیرمی باشد.
4 –  مزایده گذار در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

5 –  هزینه دو نوبت آگهی بر عهده برنده مزایده میباشد .
6 – پیش�نهادات بص�ورت پاکت دربس�ته ازتاریخ بازدی�د لغایت پایان وق�ت اداری روز 

پنجشنبه مورخ 5 تیرماه 1399 دریافت و رسید تحویل می گردد.
7 – پاکتهای اس�ناد مزایده در روز یکش�نبه 8 تیرماه 1399 در جلسه هیئت مدیره شرکت 

بازگشایی خواهد شد . 

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
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2 مجروح بر اثر واژگونی میکسر•
قدس:واژگونی میکسر حمل سیمان دو مجروح برجای گذاشت. 
این حادثه عصر دیروز در بولوار شهید عباسپور مشهد به وقوع 
 پیوســت و در پی آن آتش نشانان ایستگاه شماره 6 سازمان

 آتش نشــانی مشــهد در محل حاضر و ضمن ایمن سازی 
محیط حادثه به ۲ مصدوم ســانحه که راننده این میکسر و 
فرزند خردسالش بودند امداد رسانی کردند.علت این حادثه 

در دست بررسی است.



خبرخبر خبرخبر

 صادرات کاال از بوشهر •
به 28 کشور جهان 

گمرکات  ناظر  بوشهر: 
استان و مدیرکل گمرک 
بوشهر گفت: در دوماهه 
ابتدایی ســال جاری، از 
طریق گمرکات اســتان 
بوشهر به ۲۸ کشور دنیا 
صــادرات صورت گرفته 

است. 
بهروز قره بیگی در نشســت بررسی وضعیت صادرات استان 
بوشهر، افزود: در مدت یادشده از طریق گمرکات این استان به 
۱۸ کشور آسیایی، ۶ کشور اروپایی، سه کشور آفریقایی و یک 

کشور آمریکای جنوبی صادرات شده است.
وی بیان کرد: در سال گذشته نیز از طریق گمرکات این استان 

به ۳۹ کشور صادرات شد.
قره بیگی ادامه داد: بیشــترین حجم صادرات گمرکات استان 
بوشهر در دو ماهه ســال جاری مربوط  به کشورهای چین، 
امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان، قطر، کامرون، 

عراق، برزیل، کره جنوبی و هند بوده است.

 پذیرایی شبانه روزی از زائران •
در قم و جمکران
قــم  اســتاندار  قــم: 
گفــت: حــرم حضرت 
مسجد  و  معصومه)س( 
با  جمکــران  مقــدس 
پروتکل هــای  رعایــت 
بهداشــتی ۲۴ ســاعته 
پذیرای عاشقان اهل  بیت 

عصمت و طهارت)ع( است. 
بهرام سرمســت افزود: صحن ها و فضاهای روباز حرم مطهر 
بانوی کرامت با رعایت پروتکل های بهداشــتی ۲۴ ســاعته 
پذیرای عاشقان اهل بیت)ع( است و به منظور رفاه حال زائران و 
مشتاقان اهل بیت)ع( عالوه بر صحن ها و فضاهای روباز مسجد 
مقدس جمکران، شبســتان های حضرت فاطمه الزهرا)س( و 

امام علی)ع( این مسجد مقدس نیز بازگشایی  شده است.

 14 هزار فرصت شغلی•
در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

چهارمحال و بختیاری: 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
چهارمحال   اجتماعــی 
و بختیــاری گفت: ۱۴ 
هــزار و ۷۰۰ فرصــت 
شــغلی در استان، سال 

گذشته ایجاد شد.
حفیظ اهلل فاضلی در نشست خبری با اصحاب مطبوعات افزود: 
براســاس سند اشتغال استان باید در سال گذشته ۱۰ هزار و 
۵۰۰ شغل ایجاد می شد تا بر پایه آن نرخ بیکاری استان ۱.۵ 
درصد کاهش یابد که با اقدام های انجام شــده نرخ بیکاری در 

استان سال گذشته ۲ درصد کاهش یافت.
وی با اشاره به وجود ۴۳ هزار بیکار در استان بر اساس آخرین 
گزارش مرکز آمار ایران، تصریح کرد: این افراد بیکار جویای کار 
بیشتر در رده سنی ۱۵ تا ۳۰ سال و در گروه دانش آموختگان 

دانشگاهی قرار دارند.

شنا در کانال های آبیاری خوزستان •
ممنوع است

مدیرعامل  خوزستان: 
بهره بــرداری  شــرکت 
از شــبکه های آبیــاری 
شمال خوزستان نسبت 
به عواقب تلخ شــنا در 
کانال ها و مجاری انتقال 
آب شبکه های آبیاری دز 

و کرخه شمالی هشدار داد. 
محســن سعادت فر افزود: با فرا رســیدن فصل گرما شنا در 
رودخانه هــای دز و کرخه و کانال های آبیاری منطقه افزایش 
می یابد که به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی از سوی شناگران 

و شنا در نقاط ممنوعه، حوادث تلخی رقم می خورد.

 آتش سوزی در اراضی »کوه پهن«•
 استان فارس مهار شد

در  آتش ســوزی  فارس: 
ارتفاعات  گیاهی  پوشش 
در  واقــع  پهــن  کــوه 
شهرستان های  حدفاصل 
که  فراشــبند  و  کازرون 
مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان فارس از 

آن به عنوان بزرگ ترین حریق در منابع طبیعی این استان در سال 
۹۹ یاد کرده، پس از سه روز به طور کامل مهار شد.

شهرام منتصری اظهار کرد: این آتش ســوزی در ارتفاعات کوه  
پهن، حدفاصل شهرســتان های کازرون و فراشبند آغاز شد که 
متعاقب آن نیروهای امدادی به منطقه یادشــده اعزام شدند و با 
انجام عملیات گسترده، این حریق پس از ۷۲ ساعت به طور کامل 

کنترل و مهار شد.

آتش سوزی منطقه »خاییز« مهار شد•
کهگیلویه و بویراحمد: 
و  کهگیلویــه  اســتاندار 
بویراحمد گفت: آتش سوزی 
منطقه حفاظت شده خاییز 
بعد از پنج روز تالش مردم، 
مأموران و مســئوالن مهار 
شد. حسین کالنتری اظهار 

کرد: با تالش نیروهای امدادی مردمی، سپاه، ارتش، بسیج، محیط 
 زیست، منابع طبیعی و دیگر دستگاه ها و اداره ها، آتش سوزی منطقه 
حفاظت شــده خاییز کهگیلویه و بویر احمد که از عصر پنجشنبه 

هشتم خرداد آغاز شده بود به طور کامل مهار شد.

مراسم جمعی ارتحال امامw در مازندران •
برگزار نمی شود

ساری: شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی مازندران 
برنامه  هیــچ  کرد:  اعالم 
جمعی برای روزهای ۱۴ 
و ۱۵ خرداد در این استان 

برگزار نمی شود. 
این شــورا خاطرنشــان 
کرد: با توجه به اعالم وضعیت زرد و هشداری بیماری کرونا از 
سوی ستاد مقابله با این بیماری در مازندران، برگزاری مراسم 
جمعی بزرگداشــت ۱۴ و ۱۵ خرداد ســال جاری در دستور 

کار نیست.
شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی مازندران با اعالم این 
خبر، یادآور شــد: زمان بندی برنامه های تدارک دیده  شده از 
سوی ستاد مرکزی بزرگداشت رحلت حضرت امام)ره( که از 
طریق صداوسیما به صورت مستقیم پوشش داده می شود برای 

بهره گیری مازندرانی ها اطالع رسانی خواهد شد.

 افزایش مراجعات مشکوک به کرونا •
در مراکز درمانی اصفهان

ســخنگوی  اصفهان: 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
مراجعه  گفــت:  اصفهان 
دارای  ســرپایی  بیماران 
عالئــم کرونا بــه مراکز 
در  بهداشــتی  و  درمانی 
سه روز اخیر در کالنشهر 

اصفهان افزایش یافته که نشانه خوبی نیست. 
آرش نجیمی اظهار کرد: از این افراد آزمایش کرونا گرفته می شود 
که در صورت مثبت بودن نتیجــه آن، تحت مراقبت درمانی و 

پزشکی قرار می گیرند.

 وضعیت سه شهر در زنجان•
 به لحاظ کرونا سفید شد

زنجان: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی استان زنجان گفت: شهرستان های ایجرود، سلطانیه و 
ماهنشان این استان به لحاظ شیوع بیماری کرونا سفید اعالم  شده 
است و ازاین  پس نماز جماعات با رعایت پروتکل های بهداشتی در 

آن ها برگزار خواهد شد.
دکتر محمدرضا صائینی با اشــاره به وضعیــت کرونایی دیگر 
مناطق این اســتان، افزود: در حال حاضر شــهر زنجان و دیگر 
شهرستان های این استان به لحاظ این بیماری در مرحله زرد قرار 
دارند و بی توجهی مردم نسبت به نکات بهداشتی می تواند نتیجه 

ناخوشایندی را رقم بزند.

َخیران در جنوب سیستان و بلوچستان •
مدرسه می سازند

ایرانشــهر: فرماندار دلگان در جنوب سیستان و بلوچستان 
گفت: کلنگ ساخت یک واحد آموزشی ۶ کالسه در روستای 

جبرآباد این شهرستان به زمین زده شد. 
مجتبی شــجاعی اظهار کرد: این فضای آموزشی ۶ کالسه با 
۴۰۳ مترمربــع زیربنا با اعتباری افــزون بر ۲۰ میلیارد ریال 
توسط یکی از خیران و با مشارکت اداره کل نوسازی، توسعه 

و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان ساخته خواهد شد.
فرماندار دلگان تصریح کرد: با ســاخت این مدرسه ۱۶۰ نفر 
دانش آموز دختر و پســر مقطع ابتدایی و دوره متوسطه اول 
در دو شیفت صبح و عصر از فضای آموزشی مطلوب بهره مند 

خواهند شد.

 قزوین پیشتاز در جذب •
سرمایه گذار خارجی

قزوین: معاون برنامه ریزی 
سازمان  سرمایه گذاری  و 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
گفت:  قزویــن  اســتان 
براســاس آمار وزارتخانه، 
استان قزوین در سال ۹۸ 
با جذب پنج سرمایه گذار 

خارجی رتبه سوم کشور را در این زمینه بدست آورده است. 
کامران لشگری افزود: بر مبنای این گزارش استان قزوین با جذب 
۶ درصد از حجم سرمایه گذاری خارجی کشور، رتبه ششم را از 

این لحاظ کسب کرده است.

پس از 13 سال کش و قوس داستان مترو این شهر به فصل پایانی نزدیک می شود 

قطارشهریکرجدرایستگاهبهرهبرداری
کرج: داســتان قطار شــهری کرج که سوژه ای 
کهنه و قدیمی با قدمت ۱۳ ساله است هنوز هم 
برای مردم استان البرز و مسئوالن تازگی داشته و 
مرتب تیتر اخبار می شود، زیرا این پروژه قدیمی 
باگذشت بیش از یک دهه همچنان به سرمنزل 

مقصود نرسیده است!
قطار شهری کرج خاطرات تلخ و شیرین بسیاری 
را پشت سر گذاشته و پیمانکار آن تاکنون چندین 
بار تا مرحله اخراج پیش رفته اســت و افزون بر 
یک دهه این خط آهنی نتوانسته روند منطقی 
را طی کند، اما اســتاندار البرز اظهار می کند که 
فاز نخست آن در دستور کار قرار گرفته و تا پایان 

سال به بهره برداری می رسد.

تالشبرایریلگذاریدرتابستانس
عزیز اهلل شهبازی هفته گذشته در بازدید از قطار 
شهری کرج به همراه وزیر اطالعات، افزود:  این 
پروژه با مسیر ۶/۵ کیلومتری از ایستگاه چهارراه 
طالقانی به ســمت ایســتگاه ۴۵ متری گلشهر 
به عنوان یک پروژه شــاخص و عظیم اســتانی 

محسوب می شود.
وی ادامه داد: در نظر داریم ریل گذاری فاز نخست 
این پروژه تا ۱۷ ربیع االول )مهرماه( به پایان برسد 

و تا پایان سال نیز به بهره برداری خواهد رسید.
شــهبازی گفت: خط ۲ قطار شــهری کرج در 
صورت تکمیل، کمال شهر و کرج را به شهرستان 

شهریار استان تهران متصل می کند.

متروحاللمشکالتترافیکیکرجنیستس
درحالی که شــهروندان کرجی بر این باورند که 
راه اندازی مترو بخش مهمی از مشکالت ترافیکی 
را حل می کند، اما رئیس شورای شهر کرج بابیان 
اینکــه مترو قرار نیســت در کوتاه مدت معضل 
ترافیک کرج را کاهش دهد، بیان می کند: مترو 
مطالبه عمومی شهروندان است و نمی توان از کنار 

این مطالبه جدی به راحتی گذشت.
عباس زارع ظهر اظهار می کند: نباید انتظار داشته 
باشیم روز بعد از راه اندازی خطی، واگن های مترو 
پرمسافر تردد کنند و ممکن است تا چند سال 
خطوط چندان مسافرگیر نباشند و تأثیر چندانی 

بر کاهش ترافیک شهر نداشته باشند.
وی اضافه کرد: به طور قطع هر قسمتی از مترو به 
مرحله بهره برداری برسد قرار نیست در کوتاه مدت 

معضــل ترافیک کرج را کاهــش دهد، مترو در 
درازمدت دوای درد این کالنشهر است.

رئیس شــورای شــهر کرج گفت: مترو مطالبه 
عمومی مردم است و نمی توان از کنار این مطالبه 

جدی به راحتی گذشت.
وی با اشاره به چالش های پیش روی پروژه مترو 
کرج، ابراز کرد: اعضای شورای شهر معتقدند که 
باید موضوعات و چالش ها را واقعی ببینیم و یکی 
از مهم ترین این چالش ها مشــکل تأمین اعتبار 
مورد نیاز است که باید فکری به حال رفع آن کرد.

آنچهگذشتس
خط ۲ قطار شهری کرج به طول ۲۷ کیلومتر از 
سال ۸۵ عملیات ساخت آن آغاز شده که تاکنون 

۱۵ کیلومتر از تونل این خط حفاری  شده است.
در اواخــر دهه ۷۰،  خط متــرو تهران به میدان 
شــهید سلطانی کرج متصل شد که روزانه بیش 
از ۳۰۰ هزار مسافر در این مسیر جابه جا می شوند.

همچنین پــس  از آن ۶ خط ریلــی برای کرج 
پیش بینی شــد که خط یک بین میدان شهید 
سلطانی و منطقه گلشهر کرج به طول ۱۰ کیلومتر 
در امتداد خط ریلی صادقیه تهران- میدان شهید 
سلطانی ساخته شد و در نیمه اول دهه ۸۰ زیر بار 

ترافیک ریلی رفت.
عملیات خط ۲ قطار شــهری کرج به طول ۲۷ 

کیلومتر از سال ۸۵ بین کمال 
شهر کرج و شهرستان شهریار 
اســتان البرز آغاز شد که قرار 
بود ایــن خط در ســال ۹۰ 
بهره برداری شود، اما به دالیلی 
مانند کمبود نقدینگی، ساخت 

و تکمیل آن به تأخیر افتاد.
اکنون با گذشــت حدود ۱۳ 
سال، هنوز ۱۵ کیلومتر از تونل 
۲۷ کیلومتــری این خط بین 

میدان دانشگاه خوارزمی در غرب کرج و میدان 
شهید ســلطانی در جنوب شرقی این کالنشهر 
حفاری  شــده که در این محدوده ۱۳ ایســتگاه 

وجود دارد.
عملیات ســاخت خط ۲ قطار شــهری کرج با 
استفاده از اعتبارات ملی و مدیریت شهری کرج 
آغاز شــد که تحریم ها و مشکالت مالی دولت و 
کاهش درآمدهای مدیریت شهری سبب کندی 

تکمیل آن شده است.
اینک حدود ۶ ایســتگاه خط ۲ قطار شهری در 
مرحله تکمیل قرار دارد و پیش بینی می شود تا 
خرداد ماه جاری بخشی از این پروژه بهره برداری 

شود.
اکنون شــهرداری کرج برای نگهــداری ۲ رام 
قطــار ماهانــه ۳۰ میلیون تومان به شــرکت 

لوکوموتیوسازی مپنا واقع در 
شهرســتان فردیس پرداخت 

می کند.

بازگشتقطارهایالبرزس
رئیــس کمیســیون عمران، 
شورای  ترافیک  و  حمل ونقل 
اسالمی شهر کرج نیز با بیان 
اینکه خط ۲ قطار شهری کرج 
سال ۹۹ به مســافران درون 
شــهری خدمات دهی می کند، اظهار کرد: تعداد 
دو رام قطار طی سال های گذشته برای این خط 
خریداری شــده که مدتی در اختیار مترو تهران 

قرار گرفتند.
مهدی حاج قاسمی ادامه داد: برای جلوگیری از 
استهالک آن ها با پیگیری فراوان این قطارها به 

استان البرز بازگردانده شد.
وی گفــت: این قطارهــا تا زمان آماده ســازی 
بخشــی از خط ۲ مترو کــرج در کارخانه های 
لوکوموتیوسازی مپنا در شهرستان فردیس استان 

البرز نگهداری خواهد شد.
این عضو شورا بیان کرد: قرار است بخشی از خط 
۲ قطار شــهری کرج امسال راه اندازی شود و ما 
ناچاریم تا زمان بهره برداری از این خط، قطارها را 

در شرکت مپنا نگهداری کنیم.

بهرهبرداریازفاز
یکقطارشهری
کرجتاپایانسال
جاریدردستور

کارقرارگرفتهاست
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دلیجان: درحالی که بیشتر مردم ایران زمین تنها شهرستان 
کاشــان و به ویژه قمصر را به عنوان قطــب گل محمدی و 
همچنین گالب گیری می شناســند، اما واقعیت این اســت 
که شهرستان های دلیجان، خمین و محالت در نوار جنوبی 
اســتان مرکزی نیز به ترتیب رتبه اول تا ســوم تولید گل 

محمدی در این استان را به خود اختصاص دادند.
 تجــارت گیاهــان دارویی ســال ۱۹۹۶ در جهــان حدود 
۵ میلیون دالر بود که در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۰ میلیون دالر 
رسید و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ به ۵ هزار میلیارد 
دالر افزایــش  یابد، بنابراین توجه بــه محصوالت کم آب بر 
اما پرســود همچون گل محمدی در این استان بسیاری از 
مسئوالن را بر آن داشته تا از گالب ایرانی ارز استخراج کنند.

ایجادظرفیتگردشگریس
در همین راســتا معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
مرکــزی افزایش صادرات و تجاری ســازی را الزمه تکمیل 
چرخــه تولید گیاهان دارویــی ازجمله گل محمدی عنوان 
کــرده و می افزاید: نوار جنوبی اســتان مرکــزی طیفی از 
ظرفیت های متنوع توســعه و کشت گیاهان دارویی ازجمله 
گل محمدی، ســنگ های تزئینی، ماهیان زینتی، آب گرم، 
آثار تاریخــی و طبیعی بکر و منحصربه فرد دارد که باید در 
کنار ظرفیت گل محمدی به بهترین شــکل برای توســعه 

صنعت گردشــگری رشــد یابند و به گردش مؤثرتر چرخه 
اقتصاد منطقه بینجامد.

ســعید فرخی بابیان اینکه کشــت محصوالت کشاورزی با 
حداقل مصرف آب و حداکثــر بهره وری ازجمله برنامه های 
اولویت دار دولت اســت، اظهار می کنــد: با راهبری مؤثر در 
حوزه کشــت و فــراوری گل محمدی می توان روســتای 
»خــاوه« از توابع دلیجان را به منطقه گردشــگری برتر در 

استان مرکزی و کشور تبدیل کرد.

تولید2میلیونلیترگالبس
مدیر جهاد کشــاورزی دلیجان بابیان اینکه این شهرستان 

دارای ۳۶۵ هکتار گلستان گل محمدی است که ۳۵۰ هکتار 
آن بارور و ۱۵ هکتار غیر بارور اســت، افزود: از هر گلستان 
دلیجــان به طور متوســط ۳/۵ تن گل محمدی برداشــت 

می شود.
ســعید برجی با اشاره به این موضوع که پیش بینی می شود 
یک هزار و ۲۲۵ تن گلبرگ تر محمدی امسال از سطح ۳۵۰ 
هکتار گلستان های این شهرستان برداشت شود، ادامه داد: 
انتظار می رود از این میزان برداشــت گلبرگ، ۲ میلیون  و 

۴۵۰ هزار لیتر گالب و ۲۰۴ لیتر اسانس بدست آید.
وی ادامه داد: ۲۰ کارگاه گالب گیری سنتی و کارگاه تولید 
اسانس در این شهرستان فعال هستند  که محصول آن ها در 

بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شوند.
مدیر جهاد کشاورزی دلیجان بیان کرد: در دوره خشکسالی 
و کم شــدن منابع آب دلیجان، تغییر الگوی کشت ضروری 
بود  و در همین راستا ترویج محصوالت کم آب بر و مناسب 
با شرایط اقلیمی منطقه به ویژه گل محمدی در دستور کار 

قرار گرفت.
برجی افزود:  بیشــترین سطح زیر کشــت گل محمدی در 
روستاهای »خاوه«، »مهدی آباد«، »هستیجان« و »قالهر« است.

 وی گفــت: ۴۰۰ بهره بــردار در دلیجــان در زمینــه پرورش 
 گل محمدی اشــتغال دارند و بیشــترین ســطح زیر کشت 

گل محمدی در استان مرکزی مربوط به این شهرستان است.

گل بود به سکه نیز آراسته شد

»گل محمدی« نسخه شفابخش اقتصاد روستایی

گزارشگزارش

7823zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ت ن ه ا ت ر ی ن س ر د ا ر   خ
 2 ر ا م ی ن   ا س ا م   ر س و ا
 3 م ج ه ز   ا ن ب ه   م ش ت ر ک
 4 ی ا م   ک ل ک   ا گ و   ه و س
 5 ن   ه م ه گ ی ر   ر ز م   ن ت
 6 ا ز   د و و   ح ر ف ه ا ی   ر
 7 ل ا ا ق ل   خ ل ق ت   ت ا ت ی
 8   ه ش   ت ت ا   ی ه و   ن ی  
 9 ص د و ق   ع ر ا ق   ا ن گ ش ت
 10 د   ب ن د ب ا ز   ا ر ا   ه ر
 11 ر س   د ر ی   ت ه م ی ن ه   و
 12 ا ی ش   و ر م   و ل ز   م ه ر
 13 ع و ا ی د   د ا ر ت   م ا ر ی
 14 ظ ل م ت   ک ا ل ا   ر و ن ا س
 15 م   خ ا ن ه د و س ت ک ج ا س ت
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از  شــاخه ای  ازا-  اقامت گزیــدن-   .۱
شمشیربازی ۲. نفی کننده- شهری صنعتی 
در چین- قطعه ۳. خانه بزرگ- پول اتحادیه 
اروپایــی- اجرام گردنده آســمانی ۴. اثری 
از آنتوان چخوف نویســنده روسی- آیینه 
۵. خیســی اندک- بااین امــال هم حیوان 
فریبکاری است- سرنیزه- لحظه ۶. سوراخ 
کردن زمین- رمانی اثر »آن ماری سلینکو« 
که ماجرای زندگی همسر کارل چهاردهم 
و مادر اســکار اول  را از زبان خودش شرح 
می دهــد- حــرف فاصله ۷. دســتوری- 
 ســتوان نیــروی دریایی - خزنــده گزنده 
۸. شهادت دادن- چروک پیشانی- کشش 
۹. وسیله- پوشــاک ویژه آقایان- بیماری 
وبا ۱۰. تکرار یک حرف- واحد غیر رســمی 
پول کشــورمان- امتداد ۱۱. درون دهان – 
عدد خیطی- شــامل و دربرگیرنده- دهان 
 پرنده ۱۲. ازحد گذشــته- مایه کوبی شده 
جاری-آغــوز  و  ســاری  بیابانــی-   .۱۳ 
۱۴.تیز و قاطع- یاقوت سرخ- حیله و فریب 
۱۵. مادر گرامی پیامبراکرم»ص«- ســفید 

انگلیسی- ضربه ای در ورزش فوتبال

۱. جایزالخطاســت- قدما بــه آن تأمینات 
می گفتنــد- بــادی که از مشــرق می وزد 
۲. پرنــده آفت توت- کاالی حمل شــده- 
از  کفشــدوز-   .۳ حــرام  ماه هــای  از 
ناسپاســی  عراق-  دوگانــه  شــریان های 
 ۴. صــوت نــدا- اجــاره- برائت جســتن 
۵. معاضد- »لیمو« سربریده- پاک و طاهر 
 ۶. ابــزار عکاســی- خاک گــور- به یکباره 
۷. بارگاه کوچک- ایالتی در غرب آمریکا به 
 مرکزیت بویزی- عالمت مفعول بی واسطه 
۸. صبرزرد- عصر و دوره- پسوند زینت دهنده 
۹. حرف دوم انگلیسی- همدمی که سخن 
 شــخص را به خوبی دریابــد- فرمانروایی 
۱۰.ظرف حروف  سربی چاپخانه - مرزبان- 
ترســیده ۱۱. نصف- محنت- ندامتگاهی 
در تهران ۱۲. روغن کنجد- اولین دســته 
بوی  گیاهی کشف شــده-  هورمون هــای 
ماندگی ۱۳. پافشــاری- خواری- اشــاره 
بــه دور ۱۴. از اوراق بهــادار- نــام قدیــم 

 شــهر توس- ســیم برق گیــر ســاختمان های مرتفع 
۱۵. شهر باران- از محبت گل می شود- سد دانشگاه

  افقی
  عمودی
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