
 پژوهشکده ها نقش مؤثری
در تولید و ترویج علم دارند

 روند افزایشی ابتال به کرونا 
در برخی شهرستان های استان

یک مسئول در دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبردادآیت اهلل علم الهدی:

 نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: دانشگاه ها 
و پژوهشکده ها با همکاری هم می توانند تولید علم 
را چنــد برابر کنند و آن را به صــورت کاربردی در 
بخش های تولیدی و صنعتی کشــور استفاده کنند.

آیــت اهلل علم الهدی در دیدار با رئیس پژوهشــکده 
مطالعات اسالمی و رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، 

اظهار کرد: تولید علم به واسطه ...

 رئیس کارگروه اطالع رســانی بیماری کووید ۱۹
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد، با اشــاره به روند 
افزایشــی افــراد مبتال بــه کوویــد۱۹ در برخی 
شهرستان های خراسان رضوی، گفت: مردم اصول 
بهداشتی و خودمراقبتی را جدی بگیرند. حمیدرضا 
رحیمی اظهار کرد: در روزهای اخیر آمار مبتالیان 

سرپایی کرونا در مشهد و برخی ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 
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دبه های خالی »ُخلق آباد« و استخرهای پُر ویال ها
 نماینده مشهد با اشاره به جلسه 

شورای عالی شهرسازی مطرح کرد

 حفظ هویت بافت 
اطراف حرم مطهر

.......صفحه 3 

۲۸ هزار خراسانی 
مشمول دریافت 

وام صندوق 
بازنشستگی شدند

ایرنا: مدیر صندوق بازنشســتگی کشوری در خراسان 
رضــوی گفت: 2۸ هزار و ۷۱۷ نفر از متقاضیان دریافت 
وام ضروری 4درصدی در این اســتان مشمول دریافت 

آن شدند. 
علیرضــا کریم  دادی اظهار کــرد: ۷۰ میلیون ریال وام 
ضروری صندوق بازنشســتگی کشوری با سود 4درصد 
یکی از نادرترین، کم  کارمزدترین و ســهل الوصول ترین 
 وام های موجود در کشــور اســت.وی ادامه داد: پس از 
فراخوان کشوری، نام نویســی این وام توسط مشترکان 
صنــدوق در دو مرحله و به صورت کشــوری مهر ماه 
پارســال و همچنین اردیبهشــت ماه امسال انجام شد 
که بیش از 42 درصــد از کل متقاضیان این دو مرحله 
در خراسان رضوی مشمول اخذ وام یاد شده شدند.وی 
افــزود: این وام به ۱۱ هزار و ۶۶۱ نفر واجدان شــرایط 
باقی مانده نیز در ۶ نوبت دیگر و پس از تأمین اعتبارات 

الزم پرداخت خواهد شد.

قدس از بی آبی روستایی چسبیده به مشهد گزارش می دهد

.......صفحه 2 

 گزارشی از مشاهده 
ملخ های صحرایی در خراسان رضوی

 تاراج مزارع سبز 
با آرواره های زرد!

قدس: نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به جلسه جنجالی شورای عالی شهرسازی برای بافت اطراف 
حرم رضوی گفت: سابقه ورود شــورای عالی شهرسازی به بافت 
پیرامونی حرم رضوی به ســال ۹3 بازمی گردد که در این سال در 
فرایند بررســی طرح جامع شهر مشــهد با توجه به اهمیت بافت 
پیرامونی حرم رضوی مقرر شد بررسی دقیقی نسبت به وضعیت 

این طرح صورت بگیرد...

اخبار حمله و هجوم ملخ ها به مزارع کشاورزی را قطعاً تاکنون بارها و 
بارها شنیده اید. گرچه وفور تمام گونه های ملخ برای کشاورزی و مزارع 

.......صفحه 2 ایجاد مشکل نمی کند اما هستند ...

تقاطع چهار سطحی آزادگان •
امسال به بهره برداری می رسد

قدس: معــاون اداره کل نظارت و اجــرای طرح های 
زیربنایــی معاونت عمــران و حمل ونقــل و ترافیک 
شهرداری مشــهد گفت: تقاطع چهارسطحی آزادگان 
مشــهد به عنــوان نخســتین و بزرگ تریــن تقاطع 
چهارسطحی شــرق کشور از پیشــرفت ۷2درصدی 
برخوردار است و این طرح تا پایان امسال بهره برداری 

می شود. 
فرهاد عرب در جریــان بازدید خبرنگاران از طرح ها و 
پروژه های شهری افزود: این طرح منجر به اتصال چهار 
محور بزرگ شامل بولوار نمایشــگاه به بولوار آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی، بولوار امام علی )ع( به بولوار مهدیه، 
دو چپ گرد بولوار امام علی)ع( به ســمت وکیل آباد و 
بولوار مهدیه به سمت بولوار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 

می شود.
وی ادامه داد: اجرای این طرح از بهمن ماه ســال ۹۸ 
آغاز شده و طبق برنامه زمان بندی تا 2۵ اسفند امسال 

به پایان می رسد.
معــاون اداره کل نظارت و اجــرای طرح های زیربنایی 
معاونــت عمران و حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
مشــهد گفت: در زمان اجرای ایــن طرح برای انتقال 
ترافیک میدان نمایشــگاه مشهد، سه کیلومتر مسیر 

انحرافی نیز ایجاد شده  است.
عــرب در خصــوص طــرح تقاطــع غیرهمســطح 
 خیابان مصالی مشــهد نیز افــزود: این طرح به طول 
یک هزار و ۱۰۰ متر به صورت زیرگذر اجرا می شــود و 
هم اکنون ۱2درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و با 42۰ 
میلیــارد ریال هزینه، تا پایان امســال به بهره برداری 
می رسد.وی ادامه داد: با اجرای این طرح محور جدید 

دسترسی به بهشت رضا)ع( نیز ایجاد می شود.

 اعطای وام 50 میلیون ریالی•
 به معلوالن خراسان رضوی

قدس: با تالش انجمن معلوالن ضایعه نخاعی خراسان 
رضوی و مساعدت سرپرستی پست بانک استان وام ۵۰ 
میلیون ریالی )بدون سپرده گذاری( به اعضای انجمن 
ضایعه نخاعی واگذار می شود. اقساط این وام 3۶ ماهه و 

با سود ۱۸ درصد است. 
متقاضیان می توانند برای کســب اطالعات بیشــتر و 
دریافت معرفی نامه به دفتــر انجمن معلوالن ضایعه 
نخاعی خراسان رضوی واقع در نبش وحدت ۶ مراجعه 

کنند.

خبرخبر
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محبوبه علیپور: دو روز پیش شــاهد برگزاری 
نخستین نشست هم اندیشی مدیر کل دفتر امور 
بانوان و خانواده اســتانداری خراســان رضوی با 

گروهی از بانوان فعال رسانه ای بودیم.
بی تردیــد برگزاری چنین جلســاتی از ســوی 
مجموعــه نهادهای تصمیم ســاز و برنامه ریز به 
ویــژه با موضوعیت مســائل زنان،  ارزشــمند و 
قابل توجه اســت؛ چراکه به ندرت اتفاق می افتد 
نهادهایی هر چند مرتبط ؛ نشست هایی را برای 
بررســی دغدغه های زنانه برگزار کنند. در واقع 
همین جلسات انگشت شمار نیز به دلیل ساختار 
برگزاری و روند دعوت از مدعوین، بیشــتر جنبه 
تشــریفاتی داشته و به تشــریح گزارش کارهای 
اداری خالصه می شود. از همین رو گرچه حدود 
3۰ ســال اســت که از عمر دفاتر امــور بانوان و 
خانواده در دســتگاه های مختلــف می گذرد اما 
همچنان چالش های حوزه زنان حل ناشده باقی 
مانده اســت. ناگفته نماند گرچه دالیل متعددی 
موجب شده که سیاست های حوزه زنان اثرگذاری 
الزم را نداشــته باشد، اما یکی از مهم ترین دالیل 
مؤثر در این باره را باید اهمیت تمرکز بر افراد به 
جای توجه بر افکار دانســت. از همین رو با آنکه 
»طرح تشکیل مجمع مشورتی بانوان رسانه ای« 
در جلسه هم اندیشی اصحاب رسانه با عالی ترین 
مسئول استانی در حوزه زنان نکته قابل توجهی 
به شــمار می آید اما مایه امیــدواری و دلگرمی 
برای بانوان فعال رســانه ای محسوب نمی شود، 
بــه خصوص آنکه دفتــر امور بانــوان و خانواده 
استانداری خراسان رضوی تنها یک سال فرصت 
دارد که این ایده را به واقعیتی اثرگذار بدل کند. 
بنابراین ضروری است که مسئوالن حوزه زنان در 
استانداری تمهیداتی اتخاذ کنند که اجرای ایده 
مزبور در دوره هــای پیش رو و با حضور متولیان 
جدید نیز ادامه یابد. همچنین شایان ذکر است، 
زمانی می توان در حل مســائل مرتبط به جامعه 
زنان به طور بنیادی موفق عمل کرد که پیشینه 
تحوالت و روند سیاســت گذاری های طی شده را 
نیز در تصمیم ســازی های اخیر دخالت داد. این 

در حالی اســت که نه تنها در برگزاری نشســت 
هم اندیشی مزبور، هیچ یک از بانوان پیشکسوت 
رسانه ای استان حضور نداشتند که بنا بر شواهد 
به وضوح مشــخص بود که دیدگاه های این افراد 
نیز پیش از برگزاری همین جلسه مورد ارزیابی و 
تحلیل قرار نگرفته است. بنابراین پیشنهاد می شود 
پیش از تشکیل مجمع مشورتی بانوان خبرنگار، 
متولیان امر در قالب طرح موضوعات اختصاصی 
و با ارائه فراخوان های مجازی دیدگاه های تمامی 
بانوان فعال در رســانه های گوناگون را در سطح 
استان جویا شوند؛ چراکه اغلب شاهدیم در هنگام 
برگزاری برنامه ها تنها گروه مشخصی مشارکت 
داشــته و فرصتی برای گفت وگو، ابــراز وجود و 
اظهارنظر در اختیار دارند. از این رو اغلب مباحث 
کلی، تکــراری، یکجانبه و بدون فراهم شــدن 
فرصتی برای تعامل آرا مطرح می شود. قضیه دیگر 
اینکه روند اجرای این ایده به گونه ای پیش رود که 
ثمراتی فراتر از انتظارات محدود صنفی و جنسیتی 
را نصیب جامعه به ویژه جمعیت بانوان استان کند. 
از ایــن رو جا دارد در تدوین اســناد، نگرش های 
صاحبنظران در دیگر گروه های تخصصی همانند 
استادان دانشگاه یا فعاالن سیاسی نیز لحاظ شود. 
در پایان بــه منظور اثبات حســن نیت جامعه 
رسانه ای و اظهار عالقه مندی به تعامل سازنده با 
نهادهای تصمیم ساز؛ پیشنهاد می شود در سایت 
وابســته به دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 
خراسان رضوی، بخشــی را برای معرفی مدیران 
و نماینــدگان ادارات ادوار گذشــته و همچنین 
برنامه هــای مهمی که پیش از این در حوزه زنان 
و خانواده اجرا شــده اختصاص دهند تا حداقل 
نیروهــای جوان رســانه ای از چنین تالش هایی 
مطلع شوند و گمان نکنند که در دهه های گذشته 
بانوان ما هیچ تالشــی نکــرده و اغلب گروه های 
منفعل و خنثی بوده اند که بیشتر زینت المجلس 
محســوب می شدند. حال آنکه شواهد حکایت از 
آن دارد که با وجود محدودیت هایی آشکار؛ بانوان 
فعال در دهه های گذشته نقشی اثرگذار در تقویت 

جایگاه زنان در جامعه داشته اند.

به بهانه پیشنهاد طرح تشکیل مجمع مشورتی زنان رسانه ای 

بانوان »زینت المجالس« نمی توانند مطالبه گر باشند 

     صفحه 1 خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  
سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان وحدت 

سرخس  ) مرحله دوم نوبت اول (
 بدینوس��یله از کلی��ه نماین��دگان محت��رم ش��رکت 
دعوت  س��رخس  وح��دت  مرزنش��ینان  ون��ی  تعا
می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این 
شرکت تعاونی که در ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 
1399/4/27 در محل مسجد صاحب الزمان روستای 

پسکمر برگزار می شود حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1-قرائت و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان  
2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398 

3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399
4-انتخ��اب بازرس��ان اصلی و علی الب��دل برای یک 

سال مالی 
ضمنًا از متقاضیان کاندیدای س��مت بازرسی تقاضا 
م��ی ش��ود م��دارک کاندیداتوری مش��تمل ب��ر کپی 
شناس��نامه – کپی کارت مل��ی – کپی مدرک تحصیلی 
حداقل دیپلم ، گواهی عدم س��وء پیشینه ، دوقطعه 
عک��س )4*3( و فرم مربوط��ه را حداکثر ظرف مدت 
یک هفته از تاریخ صدور این آگهی به دفتر شرکت 
واقع در س��رخس – خیاب��ان امام خمین��ی )ره( امام 

خمینی یک – جنب بنیاد شهید تسلیم فرمایند .
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان 

وحدت سرخس   ع 9
90
20
27

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه  نوبت اول

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه ش��رکت تعاونی 
 16 س��اعت  راس  خاورمیان��ه  مبتک��ران  فضاس��یر 
بعدازظهر روز شنبه  مورخ 99/04/21 در محل سالن 
ش��رکت واقع در جمهوری اسالمی 19 – شهید مهرزاد 
2 پالک 79   تش��کیل میگ��ردد. از کلیه اعضاء دعوت 

می شود در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 

1- استماع گزارش بازرس
2- انتخ��اب ب��ازرس اصل��ی و علی الب��دل برای یک 

سال مالی
3- ط��رح و تصوی��ب بودجه پیش��نهادی برای س��ال 

مالی 1399
4- تصویب مصوبه افزایش سرمایه

تذکر : اعضای محترمی که امکان حضور در جلسه را 
ندارند می توانند به موجب وکالت نامه حق رای خود 
را ب��ه فرد دیگ��ری واگذار نمایند ک��ه در این مورد 
م��ی توانند ب��ه همراه وکی��ل خود در س��اعت کاری 
در مح��ل پارکین��گ تاکس��ی ه��ای وی��ژه خ��ط پرواز 
داخل��ی ف��رودگاه ش��هید هاش��می ن��ژاد با داش��تن 
کارت شناس��ائی به آقایان حسن حسن زاده و آقای 
پوریوسف و یا دفتر شرکت مراجعه نمایند . هر فرد 
عض��و عالوه بر رای خود تا س��ه رای و غیر عضو فقط 

یک رای با وکالت می توانند داشته باشد .
ضمنًا داوطلبان کاندیدای بازرس��ی شرکت موظفند 
از تاریخ انتش��ار این آگهی حداکثر تا 99/04/20 به 
دفتر شرکت مراجعه و مدارک الزم را ارایه نمایند 

 هیئت مدیره شرکت تعاونی فضاسیر مبتکران  
خاورمیانه 

ع 9
90
20
68

آگهی دعوت مجامع عمومی عادی سالیانه و  عمومی فوق العاده 
جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت سبک سازان سبزوار )سهامی 
عام( به شماره ثبت 2790 و شناسه ملی 10980051900  به ترتیب درساعت  9  و 10:30  صبح روز دوشنبه  

99/04/02 در دفتر شرکت واقع درمشهد - احمد آباد – بلوار رضا – رضا 7 پالک 19 برگزار می گردد. 
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می ش��ود با همراه داشتن مدارک 

شناسایی و کارت  ورود ؛ درجلسه مذکور شرکت نمایند.
تذکر: کلیه س��هام دارن محترم برای ش��رکت در جلس��ات  مذکور بایستی بر اس��اس ماده 99 قانون 
تجارت با در دست داشتن مدارک الزم جهت دریافت کارت ورود به جلسه ازساعت 8 الی 13 مورخه 
99/04/01 به دفتر ش��رکت واقع درمش��هد – خیابان احمد آباد – بلوار رضا – رضا 7 پالک 19  مراجعه 

فرمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2- انتخاب حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت ) اصلی و علی البدل (

3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت
4- انتخاب مدیران    5-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
1- اصالح ماده 3  اساسنامه )موضوع شرکت( 

2-تغییر سایر مواد اساسنامه در صورت لزوم  
/ع هیئت مدیره شرکت سبک سازان سبزوار)سهامی عام( 3- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

99
02
06
9

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

آگهی مزایده- نوبت اول
س��ازمان مدیریت حمل ونقل ش��هرداری تربت حیدریه در نظر دارد نسبت به اجاره رستوران واقع در پایانه 
مس��افربری از طری��ق مزایده عمومی به متقاضیان واجد ش��رایط به ص��ورت اجاره واگ��ذار نماید.لذا از کلیه 
متقاضیان جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد به واحد 

قراردادهای سازمان مراجعه فرمایند.
مبلغ تضمین شرکت موضوعردیف

در مزایده
مبلغ کارشناسی به 

مدت اجارهصورت ماهیانه

اجاره رستوران واقع در پایانه 1
مسافربری به مساحت حدود 

640 متر عرصه و حدود 210 
مترمربع اعیان

 5/000/000
)لایر(

7/500/000
 )لایر(

یکسال )شمسی(

خرید اسناد: از تاریخ  1399/03/21 لغایت 1399/04/01 
تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 1399/04/11 )ساعت 14(

بازگشایی پاکت ها:مورخ 1399/04/12 ساعت 10صبح
بقیه شرایط طبق آئین نامه برگزاری مزایده قابل اجرا و اعمال می باشد.

متقاضیان جهت کس��ب اطالع بیش��تر و دریافت اس��ناد مزایده به امور اداری س��ازمان مراجعه و یا به شماره   
تلفن: 52232050-051 تماس حاصل فرمایند.

قندهاری-سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری تربت حیدریه

,ع
99
02
08
7

فارس: دو عضو شورای اسالمی شهر سبزوار از عضویت 
در این شورا استعفا کردند. در ادامه حاشیه های شورای 
اســالمی شهر سبزوار مســعود پســندیده و قربانعلی 
کل میشی اعضای شورای اسالمی شهر سبزوار روز گذشته 
در پخش زنده اینستاگرامی صفحه رسمی شورای شهر 
از عضویت در این شورا استعفا کردند.مسعود پسندیده؛ 
عضو شورا در خصوص استعفایش گفت: احساس می کنم 
امروز مرگ فعالیت های اجتماعی اینجانب اســت و در 
مقابل دوربین اعالم می کنم از شورای شهر سبزوار استعفا 

می کنم.وی ضمن عذرخواهی از تمامی مردم ســبزوار 
اعالم کرد: استعفای خودم را به قربانعلی کل میشی تقدیم 
می کنم و طبق قانون در نخســتین جلسه رسمی شورا 
باید در دستور کار قرار گیرد.قربانعلی کل میشی نیز که 
۱۰ ماه ریاست شورای شهر ســبزوار را برعهده داشت، 
در خصوص استعفایش گفت: جلسه رسمی فردا)امروز( 
با دستور کار بررسی استعفای اینجانب و مسعود پسندیده 
برگزار می شود و دالیل استعفای خودم را در این جلسه 

به مردم سبزوار اعالم می کنم.

استعفای دو عضو شورای شهر سبزوار



قدس از بی آبی روستایی چسبیده به مشهد گزارش می دهد

دبه های خالی »ُخلق آباد« و استخرهای پُر ویال ها
علی محمد زاده: روزهای گرم سال که می رسد 
همه قدر آب را بیشــتر می دانیم اما بسیاری از 
هموطنان ما هم هستند که عطش بی آبی امانشان 
را بریده است که هر از گاهی شاهد روایت های تلخ 

زندگی در برخی از این مناطق هستیم.
بر همین اساس در هر گوشه ای از کشور می شود 
جایی را پیدا کرد که تشــنگی و کم آبی زندگی 
را به کامشان تلخ کرده است ولی مشکل بی آبی 
مناطقی که در نزدیکی کالنشــهرها قرار دارند 
اندکی باورناپذیر اســت کــه در ادامه به یکی از 

همین موارد اشاره می کنیم.

کابوس تشنگی در همسایگی مشهدس
کمتر از 5کیلومتر که از میدان امام حســین)ع( 
 مشــهد در مســیر جاده کالت دور می شــویم 
به روســتای خلق آباد می رسیم که هر چند در 
ســال های دور بین آخرین منازل شهرک بهمن 
تا آنجا مزارع کشــاورزی بود اما این روزها تقریباً 
تمام دو طرف طول مسیر پر شده از کارگاه ها و 
مغازه های مختلف و تفکیکی بین بافت مسکونی 
و تجاری آبادی های مسیر نیست و انگار روستایی 

چسبیده به مشهد است.
با بررسی سابقه خبری مشکل بی آبی خلق آباد به 
چندین گزارش و خبر می رسیم که در سال های 
قبل منتشر شده و روزنامه قدس در سال های 93 
و 94 به طور مفصل به این معضل پرداخته است.

هر چند همان ســال ها متولیــان این موضوع 
وعده هایی برای رفع مشکالت روستا و از جمله 
مســئله کم آبی دادند اما همچنان شاهد تداوم 
روند کم آبی این روستا بودیم به طوری که چند 
سال پیش وقتی اهالی روستا از پیگیری های زیاد 
خود ناامید شدند در تجمعی اعتراضی برای چند 
ساعت مسیر جاده را مســدود کردند تا حداقل 

یکی از مدیران عالی استان به داد آن ها برسد.

قاب مشکالت ظاهری خلق آبادس
اما در چند روز گذشته تماس های زیادی از سوی 
اهالی این روســتا با روزنامه داشتیم که خالصه 
تمام حرف ها یک جمله ســاده بــود و آن اینکه 
»لطفاً به داد ما برســید تشنگی امانمان را بریده 

است«.
بنابراین برای درک بهتر شرایط راهی این روستا 
می شوم. نخستین چیزی که جلب توجه می کند 
وجــود نخاله ها و مصالح ســاختمانی فراوان در 
حاشــیه معابر این روستاست؛ خیلی ها در حال 
ساخت و ساز هستند و عده ای هم کارشان تمام 
شده ولی آثار بنایی آن ها همین تپه های کوچک 

و بزرگ نخاله و مصالح است.
متأسفانه خروجی پســاب خانه ها به معابر هم 
تصویر بدی ســاخته، بوی پساب آفتاب خورده 
کنار معابر ناخوشایندتر از همیشه است و کودکانی 
 هم در کنار همین آب ها در حال بازی هستند و 
بی هیچ تردیدی می تــوان پیش بینی کرد اگر 

چاره ای اندیشیده نشود باز شاهد مشکالت بعدی 
از جمله سالک، کچلی و شپش خواهند بود.

مرد میانسالی از خدمات نامطلوب بهداشتی گالیه 
می کند ولی همچنان که در ســال های قبل نیز 
شــاهد بودیم شاه بیت مشــکالت اهالی بی آبی 
است؛ چرا که او می گوید: آب نداریم تا بخواهیم 

بهداشتمان را به خوبی رعایت کنیم.  
وجــود زباله هایی که در هوای گــرم این روزها 
شیرابه آلوده آن ها روان شده هم تصویری است 

که در بسیاری از کوچه ها می شود دید.

بی آبی سرخط مشکالت بعدیس
زن میانسالی که کنار ورودی خانه نشسته و وقتی 
از او درباره مشکالت روستا می پرسم، می گوید: 
پسرم آب نداریم بخوریم دیگر چیزها برایمان مهم 
نیســت. او می افزاید: شب ها باید بیدار بمانیم تا 

شاید بتوانیم چند دبه آب پر کنیم.
پســر جوانی هم می گوید: امسال که دیگر بهانه 
کم آبی نیست همه چاه ها و قنات ها پرآب است 
ولی امسال هم مانند سال های قبل با شروع فصل 

گرم باز قطعی آب شروع شده است.
او می افزاید: متأسفانه روزگار ساکنان خلق آباد به 
دلیل بی آبی سخت می گذرد و این روزها که همه 
از رعایت بهداشت و شست وشوی بیشتر دست ها 
حرف می زنند تا از شیوع کرونا پیشگیری شود ما 
آب خوردنمان را هم به سختی تهیه می کنیم و 

نوبت به رعایت بیشتر بهداشت نمی رسد.
مرد دیگری از بی توجهی متولیان حوزه آب گالیه 
می کند و می گوید: پیگیری های ما بی نتیجه بوده 
و می گویند مصرف آب باال رفته و چون چاه آب 
خلق آباد با روستاهای باالدست مشترک است آب 

به این روستا نمی رسد.
البته او از وجود شایعاتی هم خبر می دهد که از 

صحت آن ها اطمینان ندارد و می افزاید: در طول 
مســیر لوله انتقال عــده ای آب را به باغ ویالها 
می فروشــند یا لوله را ســوراخ می کنند و برای 

مصارف کارگاهی و کشاورزی استفاده می کنند.
زنی به اصرار ما را به خانه می برد تا دبه های آبی 
را نشــان دهد که متعلق به همسایه های اوست. 
او توضیح می دهد: شــب ها باید تا دیروقت بیدار 
باشیم تا آب مورد نیاز خود را ذخیره کنیم چون 
بسیاری از همســایه ها تانکر ذخیره آب ندارند 
باید با انواع ظروف اقدام به ذخیره سازی کنند و 
چون در منزل ما اندکی فشار آب بیشتر از دیگر 
منازل است همسایه ها دبه های آب خود را به ما 

می سپارند تا برایشان پر کنیم.

وعده ساماندهیس
دهیار خلق آباد هم در گفت وگوی تلفنی می گوید: 
در ســال های گذشــته آب و فاضالب روستایی 
کمبود اعتبــارات را دلیل اصلــی کندی انجام 
عملیات عمرانی می دانســت ولی با ادغام آب و 
فاضالب روستایی و شهری مدیران جدید وعده 

بررسی و رفع مشکالت را داده اند.
بیدل می افزاید: متأسفانه سرقت آب از خط لوله 
انتقالی در مسیر معضل اصلی است و در سال های 
گذشته با برخی از افراد برخورد شده ولی باز هم 

عده ای مبادرت به سرقت آب می کنند.
وی ادامه می دهد: آب روســتا از چاهی در 30 
کیلومتری خلق آباد تأمین می شود و چون در 
مسیر کارگاه های مختلف، باغ و زمین کشاورزی 
قرار دارد بی تردید برخی ها با تخریب لوله اقدام 
به ســرقت آب می کنند و در گذشته مواردی 
بوده که به دستگاه قضایی هم معرفی شده اند 
بنابراین در حال حاضر نیز اگر آبفا با فرستادن 
کارشناسان خود موارد فعلی را شناسایی و به 

دســتگاه قضایی معرفی کند مشــکل بی آبی 
خلق آباد رفع خواهد شد. 

دهیار خلق آباد درخصوص سایر مشکالت از جمله 
پســاب منازل و خدمات بهداشتی هم می گوید: 
متأســفانه متولیان بهداشتی از ابزار قانونی خود 
برای برخورد با افرادی که پساب خانه خود را به 
معابر هدایت می کنند استفاده نمی کند و همین 
موضوع زمینه ساز شیوع بیماری های متعددی از 

جمله سالک خواهد شد.

صبر مردم در حال لبریز شدنس
روحانی روســتا هم با گالیه شدید از بی توجهی 
متولیان بــه درخواســت های مردمی می گوید: 
متأســفانه با وجود پیگیری ها و درخواست های 
صورت گرفته مشــکل بی آبی چند هزار سکنه 
خلق آباد در ماه های گرم سال همچنان پابرجاست.

حجت االســالم شریعتی می افزاید: اکنون آب به 
نوعی جیره بندی شده و اهالی با مشقت فراوان آب 
مورد نیاز روزانه خود را تهیه می کنند و بی تردید 
عــده ای در باالدســت آب را ســرقت می کنند 
همچنان که در ســال های قبل مــواردی از این 
دست دیده شده به طور مثال یک هکتار گوجه 
فرنگی کشت شــده بود که از محل همین لوله 
خط انتقال آبیاری می شد یا کارگاه شن شویی که 
مستقیم آب مصرفی خود را با انشعاب غیرمجاز از 
این خط انتقال تأمین می کرد. او ادامه می دهد: 
نگرانــی بزرگان روســتا از این اســت که اهالی 
صبرشــان از بی توجهی متولیان باز لبریز شود و 
دست به اقدام های نامتعارفی از قبیل تجمع چند 
سال قبل انجام بدهند بنابراین امیدواریم متولیان 
این موضوع با ورود به موقع خود از بروز رفتارهای 
غیرمعمول بــرای بیان یک خواســته عمومی 

پیشگیری کنند.

عرضه گسترده گوشت  چرخ کرده فله ای •
و برخوردهایی که بی ثمر بوده است 

با وجود ممنوعیت چندین ساله عرضه گوشت چرخ کرده از قبل 
آماده  شــده، اما همچنان شاهد فروش فله ای آن در سطح شهر 
مشهد- همچون سایر شهرهای استان و کشور- هستیم که در 
نبود نظارت کافی و برخوردهای قاطع قانونی، از رونق بسیار خوبی 

نیز برخوردار است.
البته به  طور قطع نمی توان گفت هیچ نظارتی وجود ندارد و هیچ 
برخوردی هم صورت نمی گیرد اما این پرســش که چرا در تعداد 
زیادی از قصابی ها و فروشگاه ها به راحتی گوشت چرخ کرده آماده در 
یخچال ها انباشته و به مشتری فروخته می شود، بی پاسخ می ماند. 
به  ویژه آنکه این ماده پروتئینی بسیار ارزان تر از قیمت واقعی اش، 
به فروش می رســد. این در حالی است که شایعات فراوانی مبنی 
بر عرضه آشغال  گوشت، امعا و احشای دام و طیور و گوشت های 
 فاســد دام هــای مریض و مرده در قالب گوشــت چــرخ  کرده، 
دلیــل اصلی این ارزانی باورنکردنی اســت و برخی کشــفیات 
مجریان قانون نیز تا حدودی مؤید آن است. البته مدتی است که 
گوشت های چرخ کرده با بسته بندی های مورد تأیید دامپزشکی در 
بازار عرضه می شــود که برخی معتقدند دامپزشکی با این اقدام، 
زمینه سوءاستفاده متخلفان را فراهم و یا تسهیل کرده است اما اگر 
آنچنان  که مسئوالن دامپزشکی می گویند، گوشت های چرخ کرده 
که توسط شرکت های مجاز در شرایط خاص تهیه، بسته بندی و 
در فروشگاه های مجاز نیز به فروش می رسد، سالم بوده و مشکل 
بهداشتی ندارد، باید تدبیری اتخاذ شود تا متخلفان و سودجویان 
نتوانند با سوءاستفاده از این الگو به عرضه گوشت های غیربهداشتی 
و ناسالم در بسته بندی های مشابه اقدام کنند؛ به  خصوص آنکه این 
اقدام آن ها مصداق تقلب و جعل نیز پیدا کرده و مجازات سنگینی 

را باید برای متخلفان به همراه داشته باشد.
در عین  حال آنچه مســلم است هر ســاله، ده ها پرونده در این 
خصوص تشکیل و متخلفان به مراجع قضایی معرفی و جریمه 

می شوند، اما این  همه 100 درصد بازدارنده نبوده است.
مسئوالن بهداشتی و دامپزشکی می گویند که هر روز تا 10 شب 
بازدید و بازرسی های متعددی انجام می دهند اما حدود 12 هزار 
واحد صنفی از جمله آشــپزخانه ها، فروشگاه های گوشت و مرغ 
و قصابی ها در سطح شــهر فعال هستند و آن ها نمی توانند 24 
ساعته هزاران نفر را برای بازرسی استخدام کنند و عمالً از پس 
این کار برنمی آیند. به همین دلیل به نظر می رسد مؤثرترین راه و 
راهکار نهایی برای برچیده شدن بساط فروش گوشت چرخ کرده 
آماده، خودداری مردم از خرید باشد. اگر هم اصرار بر خرید دارند، 
فقط سراغ گوشــت های چرخ کرده دارای کد پروانه بهداشتی و 
بهره برداری از دامپزشــکی بروند؛ چراکه در دیگر گوشــت های 
چرخ کرده آماده، مشخص نیست چه اقالمی ترکیب شده و ممکن 
است ترکیبات غیرمجازی همچون سنگدان و قلوه، گوشت مانده 
و فاسد یا حتی گوشت منجمد دیفریز)یخ زدایی( شده، با گوشت 
چرخ کرده فله ای مخلوط شــده باشد و یا ممکن است به  جای 
گوشت گوسفند و گاو، گوشت های بدون هویت استفاده  شده و 
نیز این احتمال وجود دارد که گوشت تک سمی ها و یا حیوانات 

دیگر با چربی گوسفندی ترکیب و چرخ شده باشد.
عالوه بر این مــوادی که هنگام چرخ کردن به گوشــت اضافه 
می شود، کثیف و غیربهداشتی بودن چرخ گوشتی که گوشت و 
چربی الی چرخ دنده هایش باقی  مانده و فساد باکتری ها، موجب 

آلودگی و تهدید بسیار بزرگی برای سالمتی است.
از سوی دیگر با توجه به تجربه سال های گذشته تاکنون و اینکه 
برخوردهای قانونی و قضایی بازدارندگی مطلوب نداشــته است، 
به نظر می رسد متولیان حوزه ســالمت می بایست با همکاری 
کارشناسان این حوزه و نمایندگان مجلس درصدد اصالح قوانین 
و مقررات موجود برآمده و دستگاه های متولی کنترل و نظارت بر 
بازار گوشــت نیز با اتکا بر همین تجارب، کاستی های موجود را 
رفع کرده و بساط سودجویی افرادی که چوب حراج بر سالمت 

عمومی جامعه می زنند را برچینند.
نکتــه دیگری هم که در ایــن حوزه باید مورد بررســی دقیق 
کارشناســان و ناظران قرار بگیرد، گوشت های بی هویتی است 
که این روزها به طور گســترده در قالب گوشت منجمد وارداتی 
به صورت ســلفون پیچ و نزدیک به 50 درصد ارزان تر از گوشت 
تازه در بازار مشهد عرضه می شود. این موضوع با توجه به وضعیت 
اقتصادی موجود و پایین آمدن قدرت خرید بسیاری از خانواده ها و 
بالتبع اقبال بیشتر آن ها به خریدهای ارزان، اهمیت خاصی داشته 
و ضروری است متولیان بازار گوشت و حافظان سالمت عمومی، 

در این زمینه هر چه سریع تر اقدام الزم را انجام دهند.

آیت اهلل علم الهدی:
 پژوهشکده ها نقش مؤثری •

در تولید و ترویج علم دارند
ولی فقیه  نماینده  قدس: 
در خراسان رضوی گفت: 
دانشگاه ها و پژوهشکده ها 
با همکاری هم می توانند 
تولید علــم را چند برابر 
کننــد و آن را به صورت 
کاربــردی در بخش های 

تولیدی و صنعتی کشور استفاده کنند.
آیت اهلل علم الهدی در دیدار با رئیس پژوهشکده مطالعات اسالمی 
و رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار کرد: تولید علم به واسطه 

جوانان در پژوهشگاه ها و دانشگاه ها صورت می گیرد.
وی بــا بیان نقــش همکاری و همفکــری افزود: دانشــگاه ها و 
پژوهشــکده ها با همکاری هم می توانند تولید علم را چند برابر 
کنند و آن را به صورت کاربردی در بخش های تولیدی و صنعتی 
کشور استفاده کنند. وی افزود: یکی از اصول مهم پژوهشکده ها 
و دانشــگاه ها باید این باشــد که موقعیت علمی مناسبی را در 
اســتان های خودشــان ایجاد کنند تا از ظرفیت انسانی موجود 
به درســتی بهره ببرند. امام جمعه مشهد بیان کرد: نشست های 
تخصصی در دانشــگاه ها بسیار مفید و حائز اهمیت است اما این 
نشست ها نباید تبدیل به کالس درس بشود، بلکه باید فضایی برای 
نقد شدن و بررسی تخصصی موضوعات علمی و دانش بنیانی باشد.

آیت اهلل علم الهدی در پایان تأکید کرد: دانشگاه ها و پژوهشکده ها 
باید ارتباطاتشــان را با بخش های دیگری از جمله حوزه علمیه 
افزایــش دهند تا بتواننــد از دیدگاه های مختلف، به بررســی 

موضوعات مختلف علمی بپردازند.

دوچرخه سواری بانوان در انظار عمومی •
طرقبه شاندیز ممنوع شد

ایرنا: دادســتان طرقبه شاندیز گفت: بر اساس مصوبه ستاد امر 
بــه معروف و نهی از منکر این شهرســتان و طبق فتوای برخی 
از مراجع که دوچرخه ســواری بانــوان را در انظار عمومی حرام 
دانســته اند دوچرخه ســواری بانوان در این شهرســتان ممنوع 
اعالم شد. سبحانی ضمن تأیید این تصمیم، مصوبات ستاد امر 
به معروف را در چارچوب قانون برای همه دســتگاه های اجرایی 
الزم االجرا دانست و افزود: البته اگر مکانی وجود داشته باشد که 
پوشیده و تحت حفاظت باشد نه تنها دوچرخه سواری بانوان منعی 

ندارد بلکه از آن حمایت نیز می شود.

مشهد به پیک مصرف برق رسید•
ایسنا: مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد گفت: در 
سال گذشته بیشترین مصرف بار در تاریخ 15 مرداد به میزان 
هزار و ۶3۸ مگاوات رقم خورد، این در حالی است که در شنبه 
هفته جاری در ساعت 14 بعدازظهر میزان مصرف برق مشهد 
به حدود هزار و 500 مگاوات رسید. علیرضا کاشی در خصوص 
میزان مصرف برق شهروندان مشهدی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: شهرستان مشهد دارای یک میلیون و ۶00 هزار مشترک 
است، هنوز به پیک نرسیده ایم، اما با توجه به اینکه همچنان 
در فصل بهار قرار داشته و تابستان گرمی نیز پیش  رو داریم، 
این میزان مصرف نگران کننده است. بنا بر گزارش هواشناسی، 
هفته آینده روزهای گرمی خواهیم داشــت و اگر شهروندان 

همراهی نکنند این میزان افزایش پیدا خواهد کرد.
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هاشم رسائی فر: اخبار حمله و هجوم ملخ ها به مزارع کشاورزی 
را قطعاً تاکنون بارها و بارها شنیده اید. گرچه وفور تمام گونه های 
ملخ برای کشاورزی و مزارع ایجاد مشکل نمی کند اما هستند نوعی 
از آن ها که ازدیادشان می تواند حتی به نابودی گونه های گیاهی 

منجر شوند.
ملخ صحرایی یکی از همین نوع ملخ هاســت. این ملخ بیشتر در 
عربستان دیده می شود به همین دلیل در فصولی که جمعیت آن ها 
زیاد می شود به قسمت های جنوب و جنوب غرب ایران نیز حمله 
می کنند و خســارت هایی را با خود به بار می آورند. از ابتدای بهار 
امسال اخبار متعددی از حضور ملخ های صحرایی در نقاط مختلف 
کشــور شنیده شده که آخرین آن مربوط به درگیر شدن هشت 
استان با هجوم این ملخ غول پیکر می شود. استان خراسان رضوی 
یکی از همین هشت استان درگیر با ملخ صحرایی است. هر چند 
میزان درگیری این اســتان در مقایسه با سایر نقاط کشور ناچیز 
است اما وجود ملخ های صحرایی برای اولین بار در سال جاری در 

شهرستان خلیل آباد به تازگی گزارش شده است.
مهندس حالج نیا؛ مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی در این باره به قدس گفت: بیشتر گونه های موجود 
در استان ملخ های بومی هستند که به اصطالح به آن ها مراکشی 

می گوینــد و این ملخ ها در نقاط مختلف خراســان رضوی دیده 
می شوند و خسارت چندانی به بار نمی آورند گرچه برای مبارزه با 
این نوع ملخ از ابتدای سال تاکنون در حدود 3هزار و 500 هکتار 
از اراضی کشــاورزی استان عملیات مبارزه با آن ها صورت گرفته 
بنابراین قصد داریم مبارزه را از کانون های آن ها شــروع کنیم تا 

موجب تخم ریزی و ازدیاد آن ها نشویم.
وی در مورد وجود ملخ های صحرایی در اســتان نیز اظهار کرد: 
حضــور ملخ های صحرایی که جثه بزرگ و زرد رنگی دارند برای 
نخستین بار در شهرســتان خلیل آباد رصد شده که حدود پنج 
هکتار از اراضی این شهرســتان را درگیر خود کرده این در حالی 
است که میانگین حضور این ملخ در همین پنج هکتار در هر 10 

متر یک عدد گزارش شده که جای نگرانی ندارد. 
حالج نیــا در ادامه افزود: نگرانــی بابت حضور ملخ های صحرایی 
در اســتان نداریم چون همان طور که گفته شد خیلی محدود و 
کم هستند و اینکه به محض ردیابی عملیات برای مبارزه با آن ها 
صورت گرفته تا از تخم ریزی و افزایش جمعیت آن ها جلوگیری 
کنیم که تاکنون این موضوع موفق بوده است. تنها نگرانی اندکی 
که وجود دارد این است که در همسایگی استان ما در شهرستان 
زیرکوه در خراسان جنوبی ملخ های صحرایی وجود دارند اما با این 

حــال چون در آنجا نیز عملیات مبارزه به خوبی صورت می گیرد 
نگرانی چندانی نیست و مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی نســبت به ازدیاد جمعیت ملخ های صحرایی هشــدار داد و 
گفــت: جمعیت های باالی این نوع ملخ می تواند خســارت های 
زیادی به بخش کشــاورزی و منابع طبیعی وارد کنند به صورتی 
کــه این ملخ ها با هجوم گله ای به هیچ گیاهی رحم نمی کنند و 
حتی تنه های درختان را مورد حمله قــرار می دهند از این رو از 
هم استانی ها چه کشاورزان و چه دوستداران طبیعت درخواست 
داریم در صورت مشــاهده ملخ صحرایی که رنگی زرد و جثه ای 
بزرگ دارد این موضوع را بالفاصله به اداره جهاد کشاورزی محل 
ســکونت خود اعالم کنند تا همکاران ما در اسرع وقت اقدام های 

الزم برای مبارزه به موقع با ملخ ها را انجام دهند.

گزارشی از مشاهده ملخ های صحرایی در خراسان رضوی

تاراج مزارع سبز با آرواره های زرد!
گزارشگزارش

فارس: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان رضوی 
گفت: در ســال گذشته در سطح استان 45 هزار نفر به  عنوان 
جوینده کار نام نویسی کردند که 2۷ هزار فرصت شغلی فراهم 
 شده و از این تعداد 9 هزار و 924 نفر به کارگیری شدند یعنی به 
1۷ هزار فرصت شغلی به دالیل گوناگون همچون نبود مهارت 

پاسخ داده نشده است. 
محمد ســنجری روز گذشــته در جلســه کارگروه اشــتغال و 
ســرمایه گذاری قوچــان اظهار کــرد: با وجــود محدودیت ها و 
تحریم هایی که در سال گذشته برای حوزه اقتصادی ایجاد شده بود 
وضعیت استان با توجه به تشکیل مثلث توسعه اقتصادی مطلوب 
ارزیابی  شده و در بیشتر شاخص ها رشد قابل  توجهی داشته است.

وی با یادآوری این موضوع که برای نخستین بار در پاییز نرخ 
بیکاری استان به ۶.3 درصد کاهش پیدا کرد که در 10 سال 
گذشته بی سابقه بوده است، افزود: همه ارکان تصمیم گیری 
و تصمیم سازی در استان و شهرســتان قوچان توان خود را 
معطوف به کار، مسائل اقتصادی و ایجاد اشتغال و رفع موانع 
تولید کــرده و از ظرفیت های مختلف برای حل مســائل و 

مشکالت استفاده می کردند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تأکید کرد: 
از محل تسهیالت ارزان قیمت، 24 هزار فرصت شغلی در سطح 
استان ایجاد شد که سهم قوچان ۸۶1 نفر بود و در حوزه های 
مشــاغل خانگی 331 نفر، 202 نفر حوزه کمیته امداد، 15۸ 

نفر بهزیســتی و 1۷0 نفر از محل اشتغال روستایی و اشتغال 
خرد بوده است.

وی با اشاره به این موضوع که برای سال جاری هدف گذاری انجام 
 شــده ایجاد ۸۶ هزار فرصت شغلی در سطح استان بوده، تصریح 
کرد: توزیع دســتگاهی این فرصت های اشتغال صورت گرفته و 
دستگاه های اجرایی باید بر اساس تعهدات و ظرفیت های موجود، 

اطالعات الزم را در سامانه رصد به ثبت برسانند.
سنجری با تأکید بر اینکه عملکرد دستگاه های اجرایی بر اساس 
خروجی ســامانه رصد انجام می شود، یادآور شد: کرونا بخشی از 
خدمات را دچار چالش کرد و با تعدیل نیرو روبه رو شــده ایم که 
برای حفظ بازار کار و حفظ نرخ بیکاری استان در میزان ۸.3درصد، 
باید تالش کرد تا در قالب فعالیت های اقتصادی جدید، راه اندازی 
واحدهای نیمه فعال و اســتفاده از ظرفیت معین های اقتصادی 

جبران نیروی ریزشی ناشی از کرونا انجام گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی فقدان نیروی 
ماهر برای بنگاه های اقتصادی را یک مسئله مهم در زمینه استفاده 

از نیروهای جویای کار دانست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اعالم کرد

۱۷ هزار فرصت شغلی منتظر مهارت آموزی

اشتغالاشتغال
با ثبت تصویری از این گونه کمیاب

حضور پلنگ در ارتفاعات •
فریمان قطعی شد »کلیالق«

اداره   رئیــس   ایســنا: 
حفاظت  محیط  زیســت 
فریمان گفت: ثبت تصویر 
پلنگ مــاده بــه همراه 
توله هایــش در منطقــه 
کلیالق،  شــده  حفاظت  
سندی موثق برای حضور 

و بقای پلنگ در منطقه است.
جواد ســتوده افزود: در فیلمی که به تازگی توسط کوهنوردان و 
دوستداران  محیط  زیســت ثبت شده ؛ یک قالده پلنگ ماده به 
همراه دو توله مشــاهده شده  است که این فیلم به عنوان اولین 

سند تصویری، حضور پلنگ در منطقه را قطعی کرد.
وی ادامه داد: پس از انتشار خبر حضور پلنگ در منطقه کلیالق 
فریمان، این خبر نه تنها موجب رعب و وحشت مردم نشده بلکه 
بازخوردهای بسیار خوبی از طرف مردم داشتیم که این نشان از 
ارتقای فرهنگ مردم منطقه است و حضور گونه های ارزشمندی 
همچون پلنگ می تواند ارزش اکولوژیکی منطقه را دوچندان کند.

جزئیات اجرای نمایش ها و اکران فیلم ها•
هنری  معاون  ایســنا: 
کل  اداره   ســینمایی  و 
فرهنگ و ارشاد خراسان 
به  توجــه  بــا  رضــوی 
ســالن های  بازگشــایی 
از  ســینماها  و  هنــری 
اول تیرمــاه بــا ظرفیت 
50 درصد گفت: با رعایت تمام شــرایط و ضوابط و پروتکل های 
بهداشتی که ستاد ملی مقابله باکرونا ابالغ کرده، ما آمادگی داریم 
و امکان اجرا نیز وجود دارد. محمدی در خصوص نمایش هایی که 
از اول تیرماه آماده اجرا هستند، اظهار کرد: یک تئاتر پیش از عید 
به کارگردانی آقای محمد نیازی داشتیم که دکور آن هم در سالن 
اصلی تئاتر شهر چیده شده بود و اکنون باید دید آیا گروه آمادگی 
اجرا دارند یا خیر. وی عنوان کرد: کارگروهی نیز با مدیران سینما 
داریم، موضوع طرح شده و در حال بررسی هستیم که کدام یک 
از ســینماها با ظرفیت 50 درصد آمادگی راه اندازی دارند و باید 
دید آیا مالکان سینماها تمایل دارند با این ظرفیت سینمایشان را 
بازگشایی کنند و در کنار آن، این مسئله حائز اهمیت است که چه 
میزان استقبال مردمی از این اتفاق صورت خواهد گرفت. وی در 
مورد فیلم هایی که اکران می شوند، تصریح کرد: بنا بود فیلم هایی 
که در نوبت اکران یا در حال اکران بودند مجدد نوبتشان به پایان 
برســد تا فیلم های جدید اکران شود ولی ممکن است بعضی از 
فیلم ها با توجه به شرایط موجود و ظرفیت های ابالغ شده، تمایلی 
به اکران نداشته باشند. در این خصوص شورای تهیه کننده باید 

تصمیم بگیرد و هرچه به استان ها ابالغ شود، اجرا خواهد شد.

 »سینما ماشین« با »خروج« •
به مشهد می رسد

قدس: مشــهد مقدس با 
ابراهیم  »خــروج«  اکران 
حاتمی کیا به عنوان دومین 
شهر بزرگ میزبان »سینما 
بود.پس  خواهد  ماشین« 
نخستین  موفق  تجربه  از 
از  پس  ماشین«  »سینما 
انقالب اسالمی با نمایش »خروج« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا 
در برج میالد تهران، مشهد مقدس از روز پنجشنبه 22 خرداد به 

عنوان دومین شهر بزرگ کشور میزبان این طرح می شود.
»سینما ماشین« مشــهد در میدان ســپاد )بهارستان( برگزار 
می شــود و خانواده های مشهدی از روز پنجشــنبه 22 خرداد 
می توانند با مراجعه به سامانه بلیت فروشی »ایران تیک« به نشانی 
irantic.ir  در دو ســانس 21 و 23 بلیــت نمایش آخرین فیلم 

ابراهیم حاتمی کیا در طرح »سینما ماشین« را تهیه کنند.
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
یک مسئول در شهرداری مشهد خبر داد

 تخصیص سوخت مازاد •
برای رانندگان ناوگان باری بنزینی

قدس: مدیرعامل سازمان 
مدیریت حمل و نقل بار 
حومه  و  شــهری  درون 
از  مشــهد،  شــهرداری 
مازاد  سوخت  تخصیص 
باری  ناوگان  به  اعتباری 
بنزین ســوز کــه دارای 

پروانه فعالیت و اشتغال از این سازمان باشند، خبر داد.
علی باخرد گفت: از ابتدای تیر ماه سال جاری واریز سوخت 
مازاد به ناوگان باری دوگانه و بنزین سوز، منوط به اخذ پروانه 
از این ســازمان است که در غیر این صورت سهمیه پایه این 

ناوگان به مرور کاهش خواهد یافت.
وی افزود: راننــدگان و مالکان ناوگان باری درون شــهری 
می توانند با در دست داشــتن مدارک الزم برای اخذ پروانه 
فعالیت و اشــتغال، به یکــی از شــرکت های دارای پروانه 
بهره برداری از سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری 
مراجعه نمایند.رانندگان و مالکان  این ناوگان می توانند برای 
آگاهی از شــرکت های دارای پروانه بهره برداری از سازمان و 
همچنین مدارک مــورد نیاز برای اخذ پروانه ها به ســایت 

سازمان به آدرس ftm.mashhad.ir مراجعه نمایند.

 روند افزایشی ابتال به کرونا •
در برخی شهرستان های استان

کارگروه  قدس:رئیــس 
بیمــاری  اطالع رســانی 
کووید ۱۹ دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد، با اشاره 
بــه روند افزایشــی افراد 
در  کوویــد۱۹  به  مبتال 
شهرســتان های  برخی 

خراســان رضوی، گفت: مردم اصول بهداشتی و خودمراقبتی 
را جدی بگیرند. حمیدرضا رحیمــی اظهار کرد: در روزهای 
اخیر آمــار مبتالیان ســرپایی کرونا در مشــهد و برخی از 
شهرستان های خراســان رضوی افزایش یافته است، اما آمار 

بستری شدگان تغییری نکرده است.
وی گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وضعیت 
کرونا در شهرســتان های مختلف کشــور را هر هفته اعالم 
می کند و در صورت تداوم افزایش مبتالیان به کرونا در مشهد، 
احتمال تصمیم گیری جدید و بازگشــت محدودیت ها برای 
پیشگیری از بیماری وجود دارد.وی ادامه داد: هم اکنون چهار 
شهرســتان استان شامل مشهد، تربت جام، تایباد و صالح آباد 
از نظر شــیوع کرونا در وضعیت قرمز قــرار دارند.وی گفت: 
بی توجهی مردم نســبت به رعایت اصول بهداشتی، حفاظت 
فردی و خودمراقبتی از مهم ترین علل افزایش آمار مبتالیان به 

کرونا در خراسان رضوی به  شمار می رود.

 سرپرست اداره کل امور مالیاتی•
 خراسان رضوی منصوب شد

ایرنا: معاون مدیرکل امور
مالیاتی خراســان رضوی 
به عنوان سرپرســت این 

مجموعه منصوب شد. 
یعقوب نــژاد«  »یحیــی 
امور  پیشــین  مدیرکل 
رضوی  خراسان   مالیاتی 
که جانشین وی ناگهانی 

روز گذشته معرفی شد، از ابتدای سال ۱۳۹۶ در این سمت 
مشغول خدمت بود.»جعفر احسانی مهر« که پیش از این سمت 
معاون مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی را برعهده داشت، 
روز گذشته در این مراسم داخلی، به عنوان سرپرست اداره کل 
امور مالیاتی خراســان رضوی معرفی شد.احسانی مهر متولد 
مشهد سال ۱۳۵۰ کارشناس مدیریت دولتی با تجربیاتی در 

حوزه های مختلف امور اقتصادی و مالیاتی است.

 ورود اتباع افغانستانی •
از مرز دوغارون ممنوع شد

تسنیم: فرمانده انتظامی 
تایباد گفت: طی آخرین 
با  مقابله  ابالغیه ســتاد 
ورود  کرونــای کشــور، 
اتباع افغانستانی از طریق 
مرز دوغــارون به داخل 
کشور ممنوع اعالم شده 
افغانستان  و مطالبه گری 

برای ورود ســبب انتظار عده ای تبعه افغانستان در مرز شده 
است. سرهنگ علی اکبر قربانی اظهار کرد: پلیس گذرنامه با 
توجه به حساســیت موضوع، طبق ابالغیه کشوری تا اطالع 
ثانوی از ورود افراد غیــر از دارندگان ویزای تجاری ممانعت 

خواهد کرد.
وی ادامــه داد:همچنین تعطیلی اماکن عمومی و بازار را در 
دستور کار قرار می دهیم تا به این وسیله از انتشار ویروس و 

مبتال شدن افراد جلوگیری شود.

 تأیید حکم حبس برای•
یک عضو شورای شهر مشهد

خط قرمز: پس از ماه ها کش و قوس، شــنیده ها از تأیید 
حکم حبس یکی از اعضای شورای شهر مشهد حکایت دارد. 
این موضوع در حالی که هنوز از ســوی دستگاه های متولی 
تأیید و یا تکذیب نشــده به آن اشاره دارد که حکم دو سال 
حبس تعزیری این عضو شورای شهر مشهد قطعی و از سوی 
دیوان عالی کشور هم مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین 
شنیده ها حاکی از آن است که این حکم برای اجرا به واحد 

اجرای احکام ارسال شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نیشابور خبر داد
دستگیري شکارچیان غیرمجاز »تیهو« •

میرعلمدار- نیشابور: 
حفاظت  اداره  رئیــس 
نیشابور  زیست  محیط 
از دستگیري شکارچیان 
غیرمجاز  تیهو توســط 
مأموران پاسگاه انتظامي 
بلهرات این شهرســتان 
خبر داد. رئیس اداره حفاظت محیط زیســت نیشابور اظهار 
کرد: مأموران پاســگاه انتظامي بلهرات  در حال  ایســت و 
بازرسي خودروهاي مشکوک در حوزه استحفاظي این پاسگاه 
به یك دستگاه خودرو 2۰۶ در محل معدن عنبر مشکوک و 
پس از بازرسي از خودرو مذکور  الشه پنج قطعه تیهو و یك 

قبضه اسلحه بادي ۵/۵ دوربین دار را کشف و ضبط کردند.
محمدمهدي نوربخش افزود: پس از تحویل  سه متخلف شکار 
و صید به مأموران یگان حفاظت منطقه حفاظت شــده، با 

تشکیل پرونده متخلفان به مراجع قضایي معرفي شدند. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت نیشــابور تصریح کرد: 
براساس مصوبه شماره 442 شــوراي عالي محیط زیست، 
جریمه شکار  هر قطعه تیهو ۳میلیون ریال تعیین شده است.

پس از دستگیری دو متهم مشخص شد
70 فقره گوشی قاپی در مسافرت!•

خط قرمز: جانشین فرماندهي انتظامي استان از دستگیري دو 
متهم پرونده سرقت هاي سریالي خیاباني در مشهد خبر داد. 
ســردار ابراهیم قربان زاده در تشــریح این عملیات پلیسی 
گفــت: از چندي قبل گزارش هایي مبني بر گوشــي قاپي و 
زورگیري هاي خیاباني به فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ اعالم و 

دستورات الزم براي پیگیري سریع موضوع صادر شد.
وي افــزود: در این رابطه فرماندهي انتظامي مشــهد طرح 
تشدید مقابله با سرقت ها را در دســتور کار خود قرار داد و 
در حالي که تحقیقات پلیسي آغاز شده بود، گزارش سرقت 
منجر به درگیري دو جوان با مالك یك دستگاه موتورسیکلت 
در خیابان آزادي ۳4 به فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ اعالم شد و 

مأموران کالنتري آبکوه بالفاصله در محل حاضر شدند.
جانشین فرماندهي انتظامي خراسان رضوي گفت: بررسي هاي 
اولیه پلیس برابر اظهارات شــاکي پرونده که از ناحیه ســر 
مصدوم شــده، حاکي از آن بود که دو جوان موتورسیکلتش 
را به سرقت برده اند و چون قصد مقاومت داشته، با شيء تیز 
ضربه اي نیز به سرش زده اند.سردار قربان زاده گفت: پلیس با 
هماهنگي هاي گسترده طرح مهار را در مسیر فرار متهمان به 
اجرا گذاشت و پس از گذشت دقایقي دو متهم با دیدن خودرو 
گشتي پلیس دستپاچه شدند و موتورسیکلت سرقتي واژگون 
شــد.وي خاطرنشان کرد: پلیس یکي از متهمان را دستگیر 
کرد و همدست او از صحنه متواري شد، اما با تحقیقات بعدي، 
مأموران کالنتري آبکوه متهم فراري پرونده را نیز دســتگیر 
کردند.جانشین فرماندهي انتظامي خراسان رضوي گفت: دو 
متهم 2۰ و 28 ســاله که براي مســافرت به مشهد آمده اند 
در تحقیقات اولیه تاکنون به 7۰ فقره سرقت هاي خیاباني در 
دو هفته اعتراف کرده اند و با دستورات تخصصي مقام قضایي 

تحقیقات  پرونده ادامه دارد.

زمین لرزه در سنگان خراسان رضوی •
فرماندار خواف گفت: زمین لرزه 4/2 ریشــتری  روز گذشته 
در بخش سنگان این شهرستان خسارتی به دنبال نداشت. 
حسین ســنجرانی  افزود: در پی وقوع این زمین لرزه، ستاد 
پیشــگیری و هماهنگی مدیریت بحران خــواف به حالت 
آماده باش درآمد و گروه های ارزیابی خســارت احتمالی به 
محــل اعزام شــدند.وی ادامه داد: این زمین لرزه خســارت 
جانی نداشــت و تاکنون گزارشی از خسارت مالی و تخریب 
بنا نیز گزارش نشــده اســت.زمین  لرزه ای به بزرگی 4/2 در 
مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( ساعت ۵:۱7 بامداد روز 
سه شنبه 2۰ خرداد بخش سنگان شهرستان خواف در استان 

خراسان رضوی را لرزاند.
این زمین لرزه به طول جغرافیایی ۶۰/2۹ و عرض جغرافیایی 

۳۳/۹۹ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

حادثه در یک پروژه ساختمانی
مرگ یک کارگر زیر دیوار بتنی•

معاون  قرمز:  خط 
عملیات آتش نشانی 
شهر مشهد از کشته 
کارگر  یك  شــدن 
و مجــروح شــدن 
کارگری دیگر در پی 
غیراصولی  تخریب 

دیوار بتنی یك ساختمان در حال احداث خبر داد.
آتشپاد دوم محمدجواد سبحانی با بیان این مطلب گفت: ظهر 
روز گذشــته بیستم خرداد ماه در پی تماس تلفنی با سامانه 
۱2۵ مبنی بر ریزش دیوار روی دو کارگر، ســتاد فرماندهی 
بالفاصله گروه نجات ایســتگاه شماره ۳ را به محل حادثه در 
بولوار قاضی طباطبایی اعزام کرد.معاون عملیات آتش نشانی 
مشهد افزود: با حضور آتش نشانان و نجاتگران در محل حادثه 
مشخص شد دیوار بتنی یك پروژه در دست احداث به دلیل 
بی احتیاطی  کارگران یکباره روی آنان ریزش کرده که در پی 
این اتفاق یك کارگر ۵۰ ساله به دلیل شدت حادثه در دم فوت 
و کارگر دیگر  نیز که ۳۰ سال سن داشت  از ناحیه پا مجروح 
می شود که آتش نشانان بالفاصله با استفاده از تجهیزات ویژه 
ضمن بیرون کشــیدن جسم بی جان کارگر فوت شده از زیر 
بتن های آوار شــده، کارگر دیگر را نیز  تحویل تکنسین های 
اورژانس حاضر در محل دادند.شایان ذکر است، علت دقیق این 
حادثه  توسط کارشناسان مربوط در دست بررسی است و پیکر 
کارگر جان باخته نیز تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه شد.

قدس: نماینده مــردم مشــهد و کالت در 
مجلس شورای اســالمی با اشــاره به جلسه 
جنجالی شــورای عالی شهرسازی برای بافت 
اطراف حرم رضوی گفت: سابقه ورود شورای 
عالی شهرســازی به بافــت پیرامونی اطراف 
حــرم رضوی به ســال ۹۳ بازمی گردد که در 
این ســال در فرایند بررسی طرح جامع شهر 
مشهد با توجه به اهمیت بافت پیرامونی اطراف 
حرم رضوی مقرر شد بررسی دقیقی نسبت به 

وضعیت این طرح صورت بگیرد.
حجت االســالم پژمان فر افزود: عدم تناســب 
اقدام های عمرانی با شأن و جایگاه شهر مشهد 
و بافت پیرامونی حرم رضوی، عدم هماهنگی 
اقدام های فعلی با سیاست های کلی شهرسازی، 
تبدیــل رویکــرد فرهنگــی به ســودآوری، 
رانده شدن ساکنان بومی و عدم اجرای تذکرات 
مقام معظم رهبری، از دالیل ورود شورای عالی 

شهرسازی به بافت پیرامونی حرم است.
 عضو مجمع نمایندگان اســتان با اشــاره به 
فرمــوده مقام معظم رهبری در خصوص بافت 
پیرامونی حرم مطهر، یادآور شد: در سال 8۶ 
معظم له فرموده بودند»تملك امالک مردم با 
هدف ایجاد گذرها و شــوارع و سایر طرح های 
مصوب صرفاً در حد ضــرورت صورت گیرد، 
اکتفــا به حداقــل تملك بــرای خیابان های 
جدیــد و اجتناب به هر گونــه تملکی که با 
رویکرد ســودآوری باشد« . مشاهدات و اسناد 
عدم اجرای این تذکرات جدی را داللت دارند.

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی افزود : در مجلس دهم به دلیل اتفاقات 
دردناک اطراف حرم رضــوی، به همراه 22۰ 
نفر از نماینــدگان و 8۰ نفر از علما و بزرگان 
شهرســازی، نامه ای به رئیس جمهور نوشتیم 
و نگرانی های خودمان را در خصوص اتفاقات 
اطراف حرم اعالم کردیم که انتظارمان این بود 
تا وضعیت را اصالح کنند، ولی اقدام ها در مسیر 

صحیحی قرار نگرفت.
 حجت االســالم پژمان فر خاطرنشان کرد: با 

عالی  شــورای  اینکه  وجود 
اقدامات  ممانعت  شهرسازی 
فعلی را در جهت اصالح رویه 
فعلی انجام داد، ولی متأسفانه 
جریاناتی در شــهر مشــهد 
هســتند کــه نمی خواهند 
اتفاقات بافــت حرم رضوی 
به نفع شهر مشهد رقم زده 

شود. 
 وی گفت: در ســال ۹۶ در 
شــورای عالی شهرســازی 
مصوب شد با توجه به جایگاه 

شهر مشــهد و بافت پیرامونی حرم و با توجه 
بــه تأکیدات مقام معظم رهبــری، باید طرح 
تفصیلی ویژه ای ایجاد شود. متأسفانه شورای 
شهر در سال ۹۶ به دیوان عدالت اداری شکایت 
کرد و دیوان عدالت اداری در سال ۹7 دستور 
توقف بررسی طرح تفصیلی جدید را داد. این 
موضوع موجب شــد تا مکاتبات علما و مردم 
به حدی باال بگیرد که حتی امام جمعه محترم 
و آستان قدس رضوی با بلندمرتبه سازی بافت 
اطراف حرم، اعتراض های خودشــان را اعالم 

کردند.
 وی افزود: در پی اعتراض ها، 
بهانــه ای شــکل گرفت به 
مکتســبه«  »حقوق  عنوان 
به معنای اینکه شــهرداری 
اعالم کرد با توجه به وضعیت 
سابق اقداماتی صورت گرفته 
و حقوقی را برای برخی افراد 
ایجاد کرده اســت. با همین 
تعیین تکلیف  ادای  عنــوان 
یکسری  مکتســبه،  حقوق 
ادعاها و مــواردی را مطرح 

کردند.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: برخی مصاحبه کردند 
4۰۰ پروژه در اطراف حرم رضوی متوقف شده 
و سرمایه گذاران در حال فرار هستند، در حالی 
که اساساً 4۰۰ پروژه نبود و 2۹۳ پروژه بوده و 
قسمت قابل توجهی از این تعداد نیز تکمیل و 

در حال بهره برداری است.
وی تصریح کرد: اساساً ســرمایه ای نیامده و 
صرفاً حرکت داللی در شــهر مشــهد اتفاق 

افتاده اســت. متأســفانه عده ای ادعای فرار 
سرمایه گذار از اطراف حرم را مطرح می کنند 
در حالی که عمده این سرمایه گذاری ها توسط 
دســتگاه های خصولتی، بانك ها و ... اســت.

حجت االسالم پژمان فر افزود: ادعای دیگر این 
است که اگر طرح پیرامونی اطراف حرم را آزاد 
نکنید، ۱۰هزار شغل از بین می رود! در حالی 
که بیش از همین مقداری که ادعا می شــود، 
نحوه اجرای کنونی شــغل های مردم را نابود 
کرده اســت. 4۰ هزارنفری که پیش از اجرای 
طرح اطراف حرم شــغل و فعالیت می کردند، 

اکنون کجا هستند؟ 
وی اظهار کرد: در جلســه دوشــنبه  گذشته 
شورای عالی شهرسازی، شیوه نامه ای که توسط 
استانداری خراسان رضوی و شهرداری مشهد 
جهت نحــوه ادامه طرح و حقوق مکتســبه 
تدوین شده بود مطرح شد، ولی همین افرادی 
که شیوه نامه را تهیه کرده بودند با آن مخالفت 

کردند!
وی خاطرنشــان کرد: ادعایی مبنی بر وجود 
عدد قابل توجهی در حقوق مکتسبه در اطراف 
حرم مطرح اســت، در حالی که در جلسه هم 
مدیران دادگستری استان اعالم کردند تاکنون 
پرونده  ای در این خصوص حتی تشکیل نشده 
و کســی هم برای این موضوع مراجعه نکرده 
اســت؛ باید گفت این موضوع نه تنها شــفاف 

نیست، صرفاً یك ادعاست.
وی گفت: از دســتگاه قضایی خواســتارم در 
صورت صحیح بودن ادعاهای مطرح شده، به 
صورت دقیق عوامل ضــرر و زیان و وضعیت 
نامتناسب بافت اطراف حرم رضوی را شناسایی 

و برخورد جدی کند.

نماینده مشهد با اشاره به جلسه شورای عالی شهرسازی مطرح کرد

حفظ هویت بافت اطراف حرم مطهر

 اگر فرد مورد 
کالهبرداری شده به 
جای بررسی اصالت 
چک از کارمند بانک 

خواسته بود رقم چک را 
در سیستم بانکی بررسی 

کند، دچار این دردسر 
نمی شد

بــرشبــرش

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصــوص این مطلب به شــماره 

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
افزایش تدریجی دمای هوا•

قدس: با توجه به تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی، تا 
پایان هفته ضمن افزایش تدریجی دمای هوا، جوی نســبتاً 
پایدار همراه با آســمانی صاف و آفتابــی در اکثر نقاط و در 
ســاعات بعدازظهر افزایش موقتی ســرعت وزش باد توأم با 
گردوخاک در مناطق جنوبی و شــرقی اســتان پیش بینی 
می شــود. هوای امروز مشهد هم صاف در بعدازظهر افزایش 

سرعت وزش باد پیش بینی می شود.
در 24 ســاعت گذشــته فریمان با کمینه دمــای 8 درجه 
سلسیوس خنك ترین و مه والت با بیشینه دمای ۳4 درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
در این مدت کمینه و بیشــینه دمای شهر مقدس مشهد به 
ترتیب ۱۵ و 28 درجه سلســیوس بوده است. همچنین از 
ایستگاه هواشناسی کالت نادر کمتر از ۰/۱میلیمتر بارندگی و 
بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه های هواشناسی بجستان 

و تایباد با سرعت ۵4 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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چرا ایرانسل برخالف قانون عمل می کند؟س
چرا شــرکت ایرانسل برخالف قانون، شناسنامه قدیمی و رسید پست کارت ملی را برای ارائه 

خدمات قبول ندارد؟ لطفاً رسیدگی کنید.
۹۱5...۱533

زمین ها را برای ورزش کودکان آماده کنیدس
زمین های فنس کشــی شده)ایمن سازی شده( 
در داخل محیط های شهری تنها مکان ترویج 
ورزش در بین کودکان و نوجوانان هســت که 
بــدون پرداخت هزینــه از ورزش و بازی لذت 
می برند. تقاضا می شود در مناطق محروم مثل 
شــهرک رجایی زمین حدفاصــل پارک رجا و 
اســتخر آستان قدس محصور شود تا کودکان و 
نوجوانان بتوانند با ایمنی و بدون خطر و بدون 

پرداخت هزینه ای از آن استفاده کنند.
۹36...6۱5۸

کارتن خواب ها را ساماندهی کنید س
به نظر من اکثر کارتون خواب ها مشکالت مشابهی 
دارند و دولت از طریق سازمانی مثل کمیته امداد 
باید شغلی برای آن ها فراهم و ساماندهی شان کند و 
از روان شناس برای رفع مشکالتشان استفاده کند.

۹3۹...۹366

پاسخ شهرداری منطقه 2 به یک پیامس
با عنایت به پیام های مندرج در روزنامه قدس مورخ 2۹ اردیبهشــت و یك خرداد ماه ۱۳۹۹ 
صفحه ۳ ویژه نامه قدس خراســان در خصوص انباشــت زباله و نخاله در خیابان کشاورز ۹، به 
اطالع می رســاند تصویر پیوستی مربوط به محدوده کشاورز نیست. همچنین خیابان مذکور 
فاقد خانه مسکونی و سرتاسر خاکی بوده و هیچ مخزن  یك هزار و ۱۰۰ لیتری در آن محدوده 
جانمایی نشده است. الزم به توضیح است ، معابر فرعی بولوار کشاورز تا چهارراه اول آن جزو 
محدوده خدماتی این منطقه است و مشکل محدوده فوق الذکر تخلیه غیرمجاز خاک و نخاله 
بوده که بررســی و کنترل این موضوع برعهده سازمان محترم پسماند شهرداری مشهد است. 

مراتب جهت تنویر افکار عمومی و درج جوابیه به حضور ارسال می شود.

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

عقیل رحمانی: باند حرفه ای جعل اســناد که با طراحی یك 
نقشه پیچیده یك دامدار را سرکیسه کرده بودند، با اقدام های 
شبانه روزی مأموران عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی 

شناسایی و دستگیر شدند.

نقشه حرفه ای برای باال کشیدن مال مردمس
همه چیز از درج آگهی در سایت »دیوار« رقم خورد. ماجرا هم 
این گونه بود که مرد دامدار که پس از ماه ها تالش زمان فروش 
گوســفندان را مناسب می دید تصمیم گرفت هر چه سریع تر 
تمامی گله خود را بفروشد. برای این کار هم با مشاوره برخی 
آشنایان، آگهی فروش ۱2۳ گوسفند را در سایت »دیوار« درج 
کرد.فروشــنده که دام هایش در شهر گناباد نگهداری می شد 
پس از تأیید آگهی، منتظر تماس خریدار بود تا اینکه در یکی 
از تماس ها فردی که مدعی بود تمامی گله او را به صورت نقد 

خریدار است، از او می خواهد پای معامله بیاید.
قرار حضوری در بولوار هاشــمیه مشــهد گذاشته می شود و 

خریدار و فروشنده چند ساعت بعد در محل حاضر می شوند.
بحث بر ســر قیمت مال ها باال می گیرد و در نهایت قرار شد 
تمامی گوسفندان به قیمت ۳7۰ میلیون تومان فروخته شود. 
برای این کار فروشــنده از خریدار می خواهد در ازای آن چك 
بین بانکی به تاریخ روز بیاورد تا گوسفندان را به او تحویل دهد.

همه چیز درســت پیش می رود و روز بعد خریدار در حالی که 
چك بین بانکی ۳7۰ میلیون تومانی همراه داشت برای تحویل 
گوســفندان اقدام می کند، از همین رو فروشنده که چك را 
رؤیت می کند، از برادرش در شهر گناباد می خواهد یك تریلی 
اجاره کند و تا زمانی که خریدار به محل برســد دیگر مراحل 

کار را انجام دهد.
چند ســاعت بعد خریدار در شــهر گنابــاد حاضر و به محل 
نگهداری دام ها مراجعه می کند، اما فروشــنده برای اطمینان 
از اصالت چك بین بانکی به یکی از شــعب بانك صادرکننده 
مراجعه کرده و پس از آنکه کارمند بانك اعالم می کند امضاهای 
پای چك و... مشکلی ندارد، اجازه حرکت تریلی حامل دام ها را 
می دهد.تریلی همراه با یکی از خریداران از شهر گناباد خارج و 

به سمت مشهد ادامه مسیر می دهد.

چک 270 هزار تومانی، 370 میلیون تومان شد!س
از سوی دیگر فروشنده برای برداشت وجه چك مجدد به بانك 
مراجعه می کند، اما وقتی کارمند بانك تأیید وجه چك صادر 
شده را از سیستم بانکی اخذ می کند مشخص می شود که مبلغ 
چك بین بانکی 27۰ هزار تومان اســت و رقم های روی چك 

جعل و به ۳7۰ میلیون تومان تغییر پیدا کرده است.
وقتی دامدار پی می بــرد که در دام چه کالهبرداری حرفه ای 
گرفتار شــده است، طرح شکایت کرده و خواستار دستگیری 

متهمان فراری می شود.
با توجه به اینکه ردزنی اولیه نشــان مــی داد کالهبرداران در 
حوالی مشــهد حضور دارند و درصدد فروش دام ها هســتند، 
موضوع به پلیس آگاهی اســتان منعکس و با دســتور فوری 
سرهنگ »جواد شفیع زاده« رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی، 
پرونده برای شناسایی و دستگیری عامالن این اقدام در اختیار 

مأموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.
از همین رو، تیم یکم این اداره با هدایت کارآگاه »بخشــی« 
موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند. با بررســی تمامی 
جوانب ماجرا و رهگیری خودرو حامل دام ها مشــخص شــد 
که عامالن کالهبرداری پس از ورود به محدوده شهر مشهد، 
قسمتی از گوسفندان را در بازار دام فروخته و تعدادی را هم به 

پــدرزن یکی از کالهبرداران داده و پس از آن برای آب کردن 
باقی مانده دام ها به سمت سرخس حرکت کرده اند.

از همین رو ماجرا با مقام قضایی در شعبه ۶۰۹ دادسرای مشهد 
هماهنگ و مأموران به ســمت جاده سرخس حرکت کرده و 
لحظاتی بعد تریلی را در حالــی که یکی از عامالن این اقدام 
به عنوان راه بلد با راننده تریلی همراه شده بود، متوقف و فرد 

کالهبردار را دستگیر کردند.
بازرسی بار تریلی مشخص کرد حدود ۹۰ گوسفند باقی مانده 
و مابقی را فروخته اند. وقتی فرد دســتگیر شده مورد تحقیق 
قرار گرفت مشخص شد سه نفر دیگر که در میان آن ها یکی 
از جاعالن فوق حرفه ای اســناد وجود دارد، نقشــه این اقدام 
را عملــی کرده اند.با توجه به اعترافات صورت گرفته، مأموران 
تیم یکم عملیات ویژه پلیس آگاهی اســتان چند ساعت بعد 
توانســتند رد نخستین نفر را که در یك تاکسی اینترنتی کار 
می کرد بزنند و او که تصور نمی کرد به این سرعت گرفتار قانون 

شود را دستگیر کنند.

جاعل سانتافه سوار در پایان راهس
دیگر متهم پرونده هم که پس از لو رفتن ماجرا به شهر فریمان 
گریخته بود، ردزنی و او هم دســتگیر شــد، اما عامل اصلی 
ماجرا که طــراح این اقدام مجرمانه بود و رد پای او در جرایم 
مشابه نیز دیده می شد، به محل نامعلومی گریخت. چند روزی 
ردزنی های مرد جاعل به صورت شــبانه روزی ادامه داشت تا 
اینکه او در بولوار وکیل آباد در حالی در محاصره مأموران زبده 
پلیس آگاهی استان قرار گرفت که سوار بر یك دستگاه سانتافه 
مشکی رنگ بود. این مرحله از عملیات هم به دقت اجرا و در 
یك فرصت مناسب مسیر حرکت خودرو مسدود و آخرین عضو 

پرونده هم دستگیر شد.
در حالی تمامی متهمان پرونده به بزه ارتکابی اعتراف کردند 
و مابقی گوسفندان به یغما رفته نیز به صاحبش برگشت که 
اگر فرد مورد کالهبرداری شده به جای بررسی اصالت چك از 
کارمند بانك خواسته بود رقم چك را در سیستم بانکی بررسی 

کند، دچار این دردسر نمی شد.

باز هم »دیوار« دردسرساز شد

کالهبرداری گوسفندی با چک جعلی!
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۷۵۰ پرونده عفو زندانیان واجد شرایط •
در خوزستان تأیید شد

کل  رئیــس  اهــواز: 
خوزستان  دادگســتری 
از  بیش  تاکنــون  گفت: 
۷۵۰ پرونده عفو زندانیان 
واجد شرایط خوزستان به 

تأیید رسیده  است.
صــادق  حجت االســام 

مرادی با بیان اینکه تحقق قاطع و جامع سیاســت ها و منویات 
رئیس قوه قضائیه در همه زمینه های قضایی کشور به ویژه در امور 
زندان ها از اولویت های این دستگاه قضایی است، اظهار کرد: این 
رویکرد با استفاده حداکثری از منابع انسانی، تجهیزات و قوانین 
دنبال می شود. وی خاطرنشان  کرد: ده ها زندانی واجد شرایط نیز 
با کمک انجمن های حمایت زندانیان، ستاد دیه، اخذ رضایت از 

شکات و… از زندان آزاد و به جامعه بازگشته اند.

نماز جمعه در تمامی شهرستان های •
استان فارس اقامه می  شود

نمایندگی  مدیر  فارس: 
سیاست گذاری  شــورای 
گفت:  فارس  جمعه  ائمه 
نماز جمعه این هفته در 
تمام شهرستان های استان 

اقامه خواهد شد.
حسین  حجت االســام 

ملک مکان در جمع خبرنگاران گفت: در شــهرهای با وضعیت 
ســفید و زرد با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، اقامه نماز 
جمعه ایرادی ندارد. بنابراین از جمعه 23 خرداد شاهد اقامه نماز 
در سراسر فارس خواهیم بود. وی افزود: در فهرست شهرهای قرمز 
که وزارت بهداشت به شورای سیاست گذاری ائمه جمعه اباغ و 
ارسال کرده است، خوشبختانه هیچ یک از شهرها و شهرستان ها 

در استان فارس وضعیت قرمز ندارند.

هزار و ۷۰۰ طرح روستایی در یزد •
تسهیالت اشتغال زایی گرفتند

یزد: مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان 
یزد گفت: تاکنون بیش از 
هزار و ۷۰۰ طرح اشتغال 
تســهیات  روســتایی، 

دریافت کرده اند.
محمدحسین ریاحی بیان 

کرد: سال گذشته 2۴۰ میلیارد تومان در بخش اشتغال روستایی 
این استان به متقاضیان تسهیات پرداخت شده که زمینه اجرای 

یک هزار و ۷۷2 طرح در استان را فراهم کرده است.
وی که در نشست بررسی مشکات نهادهای حمایتی در برنامه 
اشتغال پایدار روستایی- عشایری سخن می گفت، تصریح کرد: در 
همین راستا افزون بر ۱۰۷ درصد تسهیات به متقاضیان استان 

یزد پرداخت شده است.

پیگرد قضایی در انتظار فروشندگان •
حواله خودروهای ثبت نامی 

پلیس  رئیــس  تهران: 
فتــای پایتخــت گفت: 
افرادی که در قرعه کشی 
قبول  ثبت نامی خــودرو 
شده اند، اگر حواله خودرو 
را بفروشند، تحت پیگرد 

قضایی قرار می گیرند.
ســرهنگ داوود معظمی گودرزی اظهار کــرد: هرگونه خرید و 
فروش حواله خودروهای پیش فروش در ســایت ها و شبکه های 

اجتماعی غیرقانونی است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: متأســفانه پس از قرعه کشی در سایت های خرید 
و فروش شــاهد آن بودیم که بــازار خرید و فروش این حواله ها 
داغ شــد و این موضوع در رصد پلیس فتا قرار دارد و با این افراد 

برخورد خواهد شد.

برخورد قانونی با صنوف بی توجه به •
دستورالعمل های بهداشتی

کهگیلویه و بویراحمد: 
معاونــت  سرپرســت 
بهداشــتی دانشگاه علوم 
گفت:  یاســوج،  پزشکی 
با  اجرایی  دســتگاه های 
توجه به روند صعودی آمار 
مبتایان کرونا در استان از 

ورود افراد بدون ماسک در حوزه کاری خود ممانعت کنند.
محمد مهدی بانشی با اشاره به مصوبات جدید شورای پیشگیری 
از شیوع کرونا، افزود: با صنوفی که دستورالعمل های بهداشتی را 

رعایت نکنند برخورد می شود.
وی از ضرورت استفاده از ماسک در اداره ها خبر داد و اظهار کرد: 
ورود مردم به اداره های استان بدون ماسک و بدون در نظر گرفتن 

دستورالعمل های بهداشتی ممنوع است.

متکدیان و معتادان متجاهر در البرز •
جمع آوری می شوند

سیاســی،  معاون  کرج: 
اجتماعــی  و  امنیتــی 
گفت:  البرز  اســتانداری 
تمام دستگاه های ذی ربط 
براساس  اســتان  این  در 
قانــون موظف هســتند 
برای جمع آوری متکدیان 

و معتادان متجاهر اقدام کنند.نور محمد فردی ادامه داد: شهرداری 
در مورد شناسایی و جمع آوری و تحویل افراد به مجتمع باید بر 
اساس قانون اقدام و امکانات و تجهیزات اولیه مورد نیاز را تأمین 
کند. وی افزود: شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز باید 
بر اساس قانون و رعایت پروتکل های بهداشتی و با بهره گیری از 
امکانات موجود و با همکاری سایر دستگاه های ذ یربط در زمینه 

جمع آوری معتادان متجاهر برنامه ریزی الزم را به عمل آورد.

 کرونا در سیستان و بلوچستان •
به مرحله حاد رسید

زاهدان: معاون بهداشتی 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
زاهدان گفــت: موج اول 
بیماری کرونا در سیستان 
کامل  هنوز  بلوچستان  و 
نشده و اکنون به مرحله 
حاد رســیده و مردم باید 

نکات بهداشتی را جدی بگیرند.
سید مهدی طباطبایی گفت: اکنون در کل کشور و استان شاهد 
گسترش بیماری کرونا هستیم و تمرکز نظام سامت باید روی 

اماکن پرخطر و مراکز تجمعی قرار گیرد.
وی مراکز ۱۶ ســاعته را گلوگاه رصد بیماری کرونا عنوان کرد و 
گفت: در مجموعه تحت پوشــش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
۱۰ مرکز ۱۶ ساعته مشغول به فعالیت و ارائه خدمات غربالگری 

به مردم هستند.

 محیط زیست مجوزی •
برای انتقال آب کارون نداده است

حفاظت  مدیرکل  اهواز: 
اشاره  با  زیســت  محیط 
به بحــث انتقــال آب از 
سرشــاخه های کارون به 
فــات مرکــزی، گفت: 
محیط  حفاظت  سازمان 
مجوزی  چنین  زیســت 
صادر نکرده و تنها اولویت ما برای تأمین آب شرب در این حوزه 

است.
محمدجواد اشرفی در نشستی با نمایندگان سازمان های مردم نهاد 
خوزستان، بیان کرد: هیچ گونه موافقتی برای انتقال آب کارون 
از ســوی اداره کل حفاظت محیط زیســت خوزستان و حتی 
استان های باالدستی به خصوص چهارمحال و بختیاری صورت 

نگرفته است.

 ساخت 3هزار مسکن اقشار کم درآمد •
در دلیجان آغاز شد

شــورای  رئیس  خمین: 
اســامی شــهر دلیجان 
ســاخت  عملیات  گفت: 
3هزار واحد مسکونی برای 
اقشــار کم درآمد با هدف 
حمایــت از دهک هــای 
و  جامعــه  آســیب پذیر 

تعدیل قیمت مسکن در منطقه آذرآباد این شهر آغاز شد.
رضــا جالی اظهار کرد: این واحدهای مســکونی در زمینی به 
وسعت ۵۰ هکتار ساخته می شود و در مرحله نخست 2۴ واحد 
مسکونی از سوی شهرداری دلیجان تکمیل و بهره برداری شده و 

بقیه واحدها با مشارکت بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.
وی یادآور شد: منطقه آذرآباد دلیجان دارای مالک خصوصی است 
که ۶۴ درصد کاربری های معابر، تجاری، مسکونی و آموزشی در 

اختیار شهرداری و بقیه اراضی در اختیار مالکان است.

سپاه قزوین نخستین کمپ معتادان •
متجاهر را ایجاد می کند

صاحب  ســپاه  قزوین: 
قزوین  استان  االمر)عج( 
نخستین کمپ نگهداری 
متجاهــر  معتــادان 
)مدیریــت دولتــی( را 
 در مســاحتی به وسعت 
2 هــزار هکتار احداث و 

راه اندازی می کند.
سرهنگ پاسدار امیرعلی حسینیانی، معاون اجتماعی سپاه 
صاحب االمر)عــج( اظهار کرد: با توجه بــه اینکه نگهداری 
معتادان بدون بازپروری و مهارت افزایی نمی تواند به سامت 
این افراد منجر شود، بنابراین الزم است کارشناسان بهزیستی، 
دستگاه قضایی و علوم پزشکی از این فضا بازدید کرده و یک 
محیط استاندارد و کاماً بهداشتی در بین استان های همجوار 

ایجاد شود.
این مســئول بیان کرد: الزم است یک روحانی، روان شناس و 
پزشک نیز به صورت دائم در این کمپ حضور داشته باشند و 
رسیدگی و نظارت بر معتادان نیز به صورت مستمر ادامه یابد.

قدس از فوت جانباز کرمانشاهی گزارش می دهد

بی توجهی جانسوز  به مشکالت جانبازان 
کرمانشاه: در میان اخبار تلخ و شیرین بسیاری 
که روز دوشنبه در فضای رسانه ای کشور منتشر 
شد خبر خودســوزی یک جانبازدفاع مقدس 
آن هم در مقابل بنیاد شــهید کرمانشاه از بین 

تمامی این خبرها تلخ تر بود.
»جهانگیر آزادی میانکوهی« یکی از جانبازان 
عزیز کرمانشــاهی که صبح دوشنبه نوزدهم 
خــرداد در مقابــل بنیاد شــهید کرمانشــاه 
خودسوزی کرد هنگامی بر تألم و تأثر مخاطبان 
رســانه ها افزود که شامگاه همان روز پزشکان 
بیمارســتان امام خمینی)ره( از درگذشت این 

جانباز به دلیل شدت سوختگی خبر دادند.

خودسوزی های باسابقهس
جهانگیر آزادی میانکوهی نخستین جانبازی 
نیســت که بر اثر خودســوزی و فشــارهای 
روحی و روانی جان خــود را برای جلب توجه 
مســئوالن از دســت می دهد، بلکه این روش 
برای برجسته سازی مشکات جانبازان در انظار 
مســئوالن و رسیدگی به وضعیت معیشتی و 

نیازهای آن ها پیشینه دار است.
گفتنی است سال گذشته در کمتر از سه ماه 
چندین تن از جانبازان قمی به همین دلیل جان 

خود را از دست دادند.
نخستین خودســوزی در دوم شهریور مربوط 
به فرزند یک شــهید در قم بود که در مقابل 
در ورودی اتــاق مدیرکل بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران قم اقدام به خودســوزی کرد و جان 
باخت، پس ازآن یک جانباز در تهران و سومین 
و چهارمین خودسوزی نیز متعلق به جانبازان 
اعصاب و روان در آبان ســال گذشته خبرساز 
شد.ســال گذشــته در همین راستا نامه های 
سرگشاده ای درباره وضعیت جانبازان نوشته و 
به مســئوالن هشدار داده  شد در صورت تداوم 
وضعیــت فعلی، در هر لحظــه احتمال وقوع 
حوادث تلخی ازاین دســت وجــود دارد حال 
خودسوزی جانباز کرمانشاهی نشان می دهد 
که رســیدگی به وضعیت این قشر عزیز توجه 

ویژه ای را می طلبد.

و اما کرمانشاه س
استان 2میلیون  نفری کرمانشاه، بیش از ۹ هزار 
و ۸۰۰ شهید و نزدیک به 2۰ هزار جانباز دارد 

کــه 3۵۰ تن از جانبــازان آن، 
باالی ۷۰ درصد هستند.

مدیــرکل بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران اســتان کرمانشاه در 
توضیح این حادثه، اظهار کرد: 
جهانگیر آزادی میانکوهی یکی 
از جانبازان کرمانشــاهی که بر 
اثر خودســوزی جــان خود را 
از دســت داد دارای ۱۵ درصد 

جانبازی بود.
حجت االســام هادی عسکری 
افزود: این جانبــاز بدون اینکه 
شــهید  بنیاد  به  مراجعــه ای 
شهرســتان کرمانشــاه داشته 
باشــد در مقابل این نهاد اقدام 
به خودســوزی کرد البته وی 

دارای پرونده پزشــکی »تحریــک پذیری« و 
سابقه بستری در بیمارستان فارابی کرمانشاه 

بوده است.
وی افزود: مرحوم آزادی دارای سه فرزند است و 
از بنیاد شهید خدمات معیشتی و بیمه تکمیلی 

دریافت می کرده است.
وی در تشریح دالیل خودسوزی این فرد، گفت: 
وی از بنیاد شــهید درخواســت وام کرده که 
اگرچه نوبتش هم نرسیده، اما در نوبت دریافت 

وام قرار گرفته بود و برای 
پرداخــت وام نیز از او یک 
حداقل  جــزو  که  ضامن 
است،  پرداخت  شــرایط 

خواسته بودند.

تشکیل هیئت رسیدگی س
راســتا  همیــن  در 
ســعید اوحــدی، معاون 
رئیس  و  رئیس جمهوری 
امــور  و  بنیــاد شــهید 
ایثارگــران کــه به تازگی 
مسئولیت این بنیاد خطیر 
اســت،  برعهده  گرفته  را 
بررســی  برای  را  هیئتی 
چگونگی درگذشت جانباز 

کرمانشاهی راهی این استان کرد.
روابط عمومی بنیاد شهید با انتشار این گزارش 
ضمن تسلیت به خانواده مکرم این جانباز عزیز، 
اعام کرد: به محــض اطاع رئیس این نهاد از 
وقوع حادثه فوق، ضمن اعزام هیئت بازرســی 
به کرمانشاه، بر همکاری این هیئت با مسئوالن 
قضایی، اجرایی و نظارتی برای تهیه گزارشــی 

دقیق و شفاف تأکید کرد.
در دســتور رئیس بنیاد، بر پیگیری موضوع تا 

حصول نتیجه و تشخیص علل اصلی این واقعه 
ناگوار و برخورد بــا قصور و مقصران احتمالی 

تأکید شده است.

مراقبت جدی از جانبازانس
پژوهش ها و مطالعات پزشکی نشان می دهد که 
ضایعات جسمی و روحی، جانبازان را به واسطه 
تن رنجوری که از سال های دفاع مقدس دارند 
بیشتر در معرض آسیب و بیماری قرار می دهد، 
ضمن اینکه کهولت سن و باال رفتن میانگین 
سنی جانبازان، در تشدید مشکات و معضات 
جسمی آنان بیش ازپیش تأثیر می گذارد، این 
مسئله ضرورت توجه بیشتر در امور درمانی آنان 

را می طلبد.
خودکشی مجروحان جنگی یکی از موضوعاتی 
اســت که تاکنون پژوهش های بســیاری در 

خصوص آن انجام  شده است.
بر اســاس یکی از همین مطالعــات که روی 
هــزار و ۴۰۶ رزمنده ایرانی و به طور تصادفی و 
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل انجام 
پذیرفت نتایج حاکی از آن است که خودکشی 
یکی از علل مرگ جانبازان ایرانی در ســنین 
پایین )کمتر از ۴۰ سال( است که نشان دهنده 
ضرورت توجه به این موضوع در جانبازان است. 
بر اســاس این مطالعه، گروه هــای خاصی از 
جانبازان ازنظر خودکشــی، بیشتر در معرض 

خطر هستند.
بــر پایه این تحقیق با توجه به اینکه جانبازان 
شیمیایی به افســردگی، اختاالت اضطرابی، 
اختاالت اســترس پس از حادثه و همچنین 
تحریک پذیری و عصبی شدن های مکرر مبتا 
هستند، احتمال خودکشی در آن ها بیشتر است 
و نیز همین نتایج بدســت آمده نشان می دهد 
متأهان بیشترین موارد خودکشی را در میان 

جانبازان به خود اختصاص می دهند.
بر همین اساس جانبازان اعصاب و روان همیشه 
کارهایشــان ارادی نیست و این جانبازان عزیز 

باید دائم تحت نظر باشند.
بنا بر اظهارات کارشناسان بخشی از مشکات 
به وضعیت روحی جانبازان برمی گردد و ازاین رو 
مددکاران حوزه ایثارگران و مجموعه رسیدگی 
به امور خانواده های شاهد و ایثارگر، باید نظارت 

مستمری روی این موضوع داشته باشند.

کهولت سن و باال 
رفتن میانگین سنی 

جانبازان، در تشدید 
مشکالت و معضالت 

جسمی آنان 
بیش ازپیش تأثیر 

گذاشته که این مسئله 
ضرورت توجه بیشتر 

به امور درمانی آنان 
را می طلبد
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یزد: هنوز مدت زیادی از داستان ســازی رســانه های بیگانه در 
خصوص شکنجه دادن اتباع بیگانه توسط مرزبانان و غرق کردن 
آن ها در رودخانه هیرمند نمی گذرد که حاال داســتان جدیدی با 

عنوان کشتن اتباع بیگانه در یزد نقل محافل بیگانه شده است.
استان های سیستان و بلوچســتان، کرمان و یزد در شرق کشور 
ازجمله اســتان هایی هســتند که همواره در سال های گذشته 
با پدیده شوم قاچاق انســان درگیر بوده اند و این موضوع تبعات 

سنگینی برای مردم و مسئوالن داشته است.
جاده هــای اســتان های نام برده شــب ها جوالنگاه بســیاری از 
خودروهای ســواری چراغ خاموش و حامل اتباع بیگانه غیرمجاز 
اســت که با سرعتی سرسام آور در تاریکی و دور از چشم مأموران 

سعی دارند افراد بیگانه را به قلب کشور برسانند.
گفتنی است هفته گذشته یکی از همین خودروهایی که هویت 
سرنشینان آن نامعلوم بود با دستور ایست مأموران مواجه شد، اما 
با بی توجهی به فرمان پلیس، درنهایت منجر به شــلیک به چرخ 
خودرو و نیز طعمه حریق شــدن آن و کشته شدن چندین اتباع 
بیگانه شد. حال این داستان به دستاویز جدیدی برای رسانه های 
بیگانه تبدیل  شده تا رابطه جمهوری اسامی ایران با کشور دوست 

و برادر افغانستان را بر هم بزنند.

جوسازی بیگانه ها س
 در همین راستا معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد 

روز سه شنبه در گفت وگو با رسانه ها در خصوص تشریح جزئیات 
این ماجرا اظهار کرد: رســانه های بیگانه هر موضوعی را دستاویز 
اهداف رســانه ای خود قرار می دهند و این جوسازی ها نباید مانع 

جلوگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان شود.
احمد ترحمی در خصوص حادثه اخیر آتش سوزی خودرو متخلف 
حامل اتباع غیرمجاز، گفت: در توضیحاتی که در جریان سفر سفیر 
افغانستان به یزد در خصوص این حادثه ارائه شده، وی مجاب شد 
که باندهای قاچاق انسان و راننده خودرو در این حادثه مقصر بوده 

که به دستور ایست پلیس بی توجهی کرده اند.

برخورد با ورود غیرقانونی س
ترحمی تصریح کرد: ۱3 نفر به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و 
با یک خودرو تا یزد آمده  و بدون توجه به دستور ایست پلیس از 
ایست و بازرسی رد شدند و با تیر هوایی نیز متوقف نشدند، ازاین رو 

آخرین راهکار، هدف قرار دادن الستیک خودرو بود .
به گفته وی این احتمال وجود داشت که شاید ۱3 تروریست در 
این خودرو با اسلحه باشند، ازاین رو حتی اگر سرنشینان آن ایرانی 

هم بودند باید با آن ها همین برخورد می شد.

تعقیب و گریز پلیسس
وی عنوان کرد: با توجه به دریافت اطاعات موثق مبنی بر حرکت 
چند خودرو حامل مواد مخدر از شهرستان انار به سمت استان یزد، 

مأموران انتظامی شهرستان مهریز نسبت به تشدید اعمال قانون در 
کنترل محورهای مواصاتی اقدام کردند.

وی اذعان کرد: در جریان این کنترل ســه خودرو به همراه اتباع 
غیرمجاز و مقادیری مواد مخدر توقیف و دو خودرو نیز از دســت 
مأمــوران اقدام به فرار کردند که یک خــودرو متوقف و دیگری 
متواری شد. وی بیان کرد: باوجود اخطارهای مکرر قانونی و شلیک 
هوایی، خودرو به حرکت خود ادامه داد و درنهایت، الســتیک آن 
هــدف تیر اخطار قرار گرفت، اما راننــده با حرکت روی رینگ و 
اســتفاده از مواد محترقه و دودزا، به فــرار ادامه داد که به دلیل 
جرقه های ناشــی از حرکت روی رینگ، سرعت باال و وجود مواد 
محترقه، این خودرو طعمه حریق شــد و در این حادثه سه نفر از 
سرنشینان که در صندوق عقب خودرو بودند، فوت و تعدادی نیز 
با جراحت روبه رو شــدند که برای درمان به بیمارستان های یزد 

انتقال یافتند.

قاچاق انسان گریبانگیر مشکالت اجتماعی یزد شده است

»اتباع بیگانه« دستاویز جدید رسانه های دشمن 

گزارشگزارش
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نخریسی ۴. عامت جمع فارسی- سمت و 
سو- آتش ســوزی- صوت ندا ۵. شهر و قله 
مرتفع آتشفشــانی غیرفعال تهران- نبود- 
گرداگــرد دهان ۶. شــاعر قرن۶و۷هجری 
که در تکامل شــعر فارســی نقشی به سزا 
داشــت- یکی از دو جنس- لجوج ۷. واحد 
شمارش احشــام- عامه- کرمینه حشرات 
 ۸. مایــه آهنگ- طیران- چوب خوشــبو 
۹.  قلمرو و حوزه- پرنده ترازونشین- قسمت 
بیرونی سقف ۱۰. خوراکی که باعجله و در 
زمانی کوتاه آماده شود- ساز شاکی- دبیرکل 
ژاپنی سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی 
 ۱۱. زینت رو- کنترل و تفتیش- دربرگرفتن 
۱2. کافــی- تمدنی باســتانی در جنوب 
 بین النهریــن- آب نخــورده- توگوشــی 
روی  حرفــی  فاســفه-  پایتخــت   .۱3

 خودش- سازمان جهانی حمل و نقل هوایی- فلز باال
۱۴. شفابخش بیمار- سروصدای جمعیت از دوردست- 
میوه ای از مرکبات ۱۵. تاکنون- خباز- سنگ انگشتری

  عمودی  افقی
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