
 پایگاه های اورژانس 
در سرخس تعطیل شد

 نصب 350 المان عکس شهدا
بر مزار مطهر شهیدان بهشت رضا

مدیر عامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد خبر دادبه دلیل پرداخت نشدن اضافه کار کارکنان

دادستان عمومی و انقالب ســرخس، با انتقاد از 
شــبکه بهداشت و درمان ســرخس گفت: کمتر 
شهرســتانی است که اورژانســش تعطیل شود و 
به  خاطر تأخیر در پرداخت اضافه کار، کسی حق 
نــدارد کار را تعطیل کند. حیدر جهانی چنار بیان 
کرد: متأسفانه شبکه بهداشت و درمان در ابتدا یک 

مقدار کار را در موضوع کرونا...

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد 
از نصب 350 المان عکس بر مزار مطهر شهیدان 
در گلزار شــهدای آرامستان بهشت رضا خبر داد.

حجت االســالم حســین مهدوی دامغانی در این 
خصوص گفت: در راستای ارشادهای مقام معظم 
رهبری و با حمایت شهردار مشهد با هدف تعظیم 

و تکریم خانواده محترم شهدا...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 
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مصوبه پروژه »سارا« برگشت  خورد
قدس از مشکالت مشاوران و سودهای 

بادآورده خرید و فروش جواز تأسیس این 
مراکز گزارش می دهد

کلینیک های ترک 
 اعتیاد؛ به اسم معتاد 

به کام مؤسسان

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

قدس پیگیری کرد

سرانجام 
مسافتی شدن 

نرخ کرایه 
ناوگان عمومی 
مشهد چه شد؟

پرداخت هزینه در مباحث خدمات عمومی همواره و در 
تمامی جوامع به عنوان یکی از دغدغه های شــهروندان 
از یک ســو و متولیان بخش های مختلف از سوی دیگر 
مطرح بوده وهست.یکی از موضوعاتی هم که در شهرها 
و به طور خاص در کالنشــهرها از مصادیق این مسئله 
اســت، مربوط به هزینه خدمات در بخش حمل ونقل 
عمومی است که شامل موارد متعددی است که بیشتر 
آن ها حول موضوع کرایه می چرخد.بر همین اساس در 
کنار مسئله اصلی یعنی هزینه تمام شده خدمات در این 
بخش، یکی از درخواســت های مردمی این بوده که اگر 

پرداخت کرایه در بخش حمل ونقل ...

با نظر هیئت تطبیق فرمانداری ماجرای معابر مویرگی این پروژه جنجالی رو به اتمام است

.......صفحه 3 

ماجرای فروش مرغ 
با تاریخ عرضه یک 

روز جلوتر از کشتار!

چندین دهه است که مسئوالن کشوری برای کاهش جمعیت 
مصرف کننــدگان مــواد مخدر تــالش می کنند و هر ســاله 
بودجه های هنگفتی صرف همین قضیه می شــود اما همچنان 
اعتیاد جدی ترین آسیب اجتماعی جامعه ایرانی و مادر بسیاری 

از چالش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی...

.......صفحه 2 
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صفحه1 خراسان  1399/03/22

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
︣﹋️ ﹨﹞﹫︀ر ﹁﹢﹐د  ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ (﹡﹢︋️ اول )︫ 
‹‹ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ››  ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧٢٠٠ و 

١٠٨۶٢٠٣۴۴٩۴ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
و  ﹋﹙﹫ــ﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐ــ︣م  از  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ 
﹡﹞︀﹠ــ︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡ــ﹩ آ﹡ــ︀ د︻﹢ت ﹝﹫﹍ــ︣دد ، در 
︗﹙︧ــ﹥ ای ﹋﹥ رًاس ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روزدو︫﹠︊﹥ 
﹝﹢رخ ١٣٩٩/۴/٢ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ︫ــ︣﹋️ 
︋﹥ آدرس ﹝︪︡ ، ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ﹁︣ا﹝︣ز ︻︊︀︨﹩ 
 ١١ ︡︀ری ︋︀زار﹎︀ه ، ︵︊﹆﹥ ︨ــ﹢م ، وا︖︑ ︹﹝︐︖﹞ ،
︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹫﹍︣دد ، ︱﹢ر ︋﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡ د︨︐﹢ر 

: ﹤︧﹚︗
١- ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎ــ︤ارش ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه و ︋︀زرس 

. ﹩﹡﹢﹡︀﹇
٢- ︋︣ر︨ــ﹩ و ا︑ــ︀ذ ︑︭﹞﹫ــ﹛ ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ︑︣از﹡︀﹝﹥ ، 
 ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩ــ︀ن و ︻﹞﹙﹊︣د ︨ــ︀ل ﹝︀﹜ــ︨ــ﹢د و ز

١٣٩٨/١٢/٢٩ ٣- ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨︀ن ︫︣﹋️ .
۴- ︑︺﹫﹫ــ﹟ روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر︗️ درج 

آ﹎﹩ ﹨︀ی ر︨﹞﹩ ︫︣﹋️ .
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ️﹫﹑︮ در ﹤﹊ارد﹢﹞ ︣︀۵ - ︨ــ

︻︀دی ﹝﹫︊︀︫ـ︡
ع  ﹨﹫︡﹞ ️︣ه   ۹

۹۰
۲۱
۰۶

 آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی
︡﹝︀︑﹩ ا︑︀د  ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩︠   ﹡﹢︋️ اول︫ 

︪︡﹞ ︀ر﹋﹠︀ن ﹁︣ود﹎︀ه﹋
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︠︡﹝︀︑﹩ 
ا︑ــ︀د ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹁︣ود﹎︀ه ﹝︪ــ︡ در ︨ــ︀︻️ ١٣/٣٠  
﹝ــ﹢رخ ٩٩/۴/٢۴ در ﹝ــ﹏ ﹝︧ــ︖︡ ︋﹞﹟ ﹁ــ︣ود﹎︀ه 
﹝︪ــ︡ ︋︣﹎ــ︤ار ﹝﹩ ︫ــ﹢د. از ﹋﹙﹫ــ﹥ ا︻︱ــ︀ی ﹝︐︣م 
︑︺︀و﹡﹩ ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️ ︋﹥ 

﹝﹢︲﹢︻︀ت ز︣ در ا ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
ا︻︱ــ︀ء ﹝︐︣﹝ــ﹩ ﹋ــ﹥ ︱﹢ر آ﹡ــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝﹆︡ور 
﹡﹞﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ــ﹅ رأی ︠ــ﹢د را ︋ــ﹥ ﹝﹢︗︉ 
و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊ــ﹩ ︋﹥ ﹁︣د د﹍︣ی ﹝﹢ل ﹡﹞︀﹠︡ ﹋﹥ در 
اــ﹟ ︮﹢رت ﹨︣ ︻︱﹢ ︻﹑وه ︋︣ رأی ︠﹢د ︡ا﹋︓︣ ︨ــ﹥ 
رأی ︋︀ و﹋︀﹜️ و ﹨︣ ︫ــ ︀﹠︑ ﹢︱︻︣﹫︾ ︬﹅ دا︫︐﹟ 

﹉ رأی و﹋︀﹜️ را دارا ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
ا︻︱︀ء ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ء ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد 
﹡︷︣ ︠﹢د ︀︋︡ از ︨ــ︀︻️ ٩ ︊︮ ︑︀ ١٢ ︸︣ روز﹨︀ی ١۶ 
و ١٧/۴/٩٩ ︋﹥ ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از 
︑︃﹫ــ︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨ــ︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز ور﹇﹥ 

ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹁︣د ﹡﹞︀﹠︡ه ︮︀در ﹎︣دد.
︀زرس د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:١- ارا﹥ ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋ 
︀ل ١٣٩٨ ︀﹜﹩ ︻﹞﹙﹊︣د︨  ﹢ر︑︀ی ﹝  ︮︉ ﹢︭︑ ٢- ر︨﹫︡﹎﹩ و

٣- ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︨︀ل ١٣٩٩
︀ل ١٣٩٩ ︣ای︨  ︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋  ۴- ا﹡︐︀ب︋ 

۵- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
︋︣ای ﹝︡ت ︨﹥ ︨︀ل 

︲﹞﹠︀ داو︵﹙︊︀ن ︻︱﹢ــ️ در ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس 
︫ــ︣﹋️ ﹝﹢︸﹀﹠︡ از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ا﹟ آ﹎ ﹩︡ا﹋︓︣ 
︋ــ﹥ ﹝ــ︡ت ٢٠ روز ︗ــ️ ︔︊️ ﹡ــ︀م ︋﹥ د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︡ارک ﹐زم را ارا﹞ ︀و﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ و︺︑
︡﹝︀︑﹩ ا︑︀د  ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩︠   ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 

 ︪︡﹞ ︀ر﹋﹠︀ن ﹁︣ود﹎︀ه﹋ ع ۹
۹۰
۲۰
۹۲

                      (( ا︵﹑︻﹫﹥ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ))
﹝﹢﹇﹢﹁︀ت "︀︗﹫﹥ ︋﹫﹍﹛ ︠︀﹡﹛، ︫ــ︣︋︀﹡﹢ ︮﹀︣ی و ︀ج  ︡﹝﹞︧ــ﹟" در﹡︷︣ دار﹡︡ ︑︺︡ادی از ر﹇︊︀ت 

.︡︀﹝﹡︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ا︗︀ره وا﹎︢ار︤ا﹞ ﹅︣︵ ︨︀ل از ﹈ و ︑︖︀ری ︠﹢د را ︋﹥ ﹝︡ت ﹩﹡﹢﹊︧﹞

متراژ(مترمربع)عنوانرديف
پايه كارشناسى (اجاره 

ماهيانه)
آدرس محل

آخوند خراسانى17 - كوچه نغمه18,500,000 ريال105يك باب منزل مسكونى1

18,000,000 ريال128يك واحد آپارتمان مسكونى2
خيابان امام رضا 3 -كوچه شهيد انتظارى - پالك82 - مشترك با 

حسينيه آل عمران پاكستان

12,500,000 ريال64يك واحد آپارتمان مسكونى3
خيابان امام رضا 3 -كوچه شهيد انتظارى - پالك82 - مشترك با 

حسينيه آل عمران پاكستان

12,500,000 ريال64يك واحد آپارتمان مسكونى4
خيابان امام رضا 3 -كوچه شهيد انتظارى - پالك82 - مشترك با 

حسينيه آل عمران پاكستان

خيابان شهيد اندرزگو8 - سرشور12 - پالك 8,000,00058 ريال40يك واحد آپارتمان مسكونى5

 ︌﹝ ﹥ اداره او﹇︀ف وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ︑︐﹩،︠﹫︀︋︀ن آ︋﹊﹢ه،﹝﹆︀︋﹏︎  ﹫︪ــ︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٨۴٣٩۴۵١ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀ ︣ا︗︺﹥ و﹞ ا︗︀رات ︡وا ﹉ ﹤﹫︀﹡ آ︋︀د،اداره او﹇︀ف ︡︺︨ ﹟︤﹠︋

﹝﹙️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︑︀ ︀︎︀ن ︨ــ︀︻️ اداری روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢۶ /٠٣ /١٣٩٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝︤ا︡ه 
در روز ︨ــ﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٧ /٠٣ /١٣٩٩ ︨ــ︀︻️ ١٣ ︸︣در ﹝﹏ اداره او﹇︀ف ﹡ ︀︋ ﹉ ﹤﹫︀︱﹢ر ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن 

﹝︤ا︡ه ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

,ع
۹۹
۰۲
۱۴
۴

 ️﹋︣ ︀﹝︡اران︫  ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥︨ 
﹞︀ره ︔︊️   ︫﹤ ︣ا︨︀ن︋   ︠️︺﹠ راه ا﹡︡ازان︮ 
٨۶٣٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢۴٣٩۶٢ 

﹢د ︑︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی  د︻﹢ت ﹝﹩︫ 
ــ﹠︊﹥   ︫︕﹠ ︊ روز︎  ــ︀︻️ ١٠︮  ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹋﹥ در︨ 
 ︡ــ﹏ ︫ــ︣﹋️ وا﹇ــ︹ در ﹝︪ــ﹞ ٩٩/۴/١٢ در
 ︡︀︨ــ﹞﹟ ١۴ ︎ــ﹑ک ۶٣  ︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آ ︀︋︀ن﹫︠

︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١- ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 
٢- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

٣- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 
﹢︭︑ -۴︉ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ٩٨

︨ــ︀︣ ﹝﹢ارد در ︮﹑﹫️ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤﹡︀﹫﹛︀︨

ع ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ۹
۹۰
۲۱
۱۱

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول 
︪︡﹞ ١٧٩ ︣﹞ ﹟﹊︧﹞ ﹩﹡︀و︺︑ ️﹋︫︣

︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ︑︺︀و﹡﹩ د︻﹢ت ﹝﹫︪﹢د 
︊ روز   ︮١٠ ️︻︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋﹥ رأس︨ 
︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٠٤/٠٣ در ﹝︪︡، ︋﹙﹢ار ︗﹑ل 
آل ا﹞︡ ٣٥ ︎﹑ک ١٣٤ ︑︪﹊﹫﹏ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ ︱﹢ر 
﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︱﹢ر ︻︱﹢ی ﹝﹫︧︣  ︋﹛ ر︨︀﹡﹫︡. ︲﹞﹠︀ در︮ 
﹡︊︀︫︡ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ﹅ رأی ︠﹢د را ︋﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ︋﹥ 
 ﹟در ا ︡︀﹝﹡︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر وا﹎︢ار﹠︀﹝﹡ ︀ ︣﹍د ﹢︱︻
︮﹢رت ﹨︣ ︻︱﹢ ︑︀ ︨﹥ رأی ︋︀ و﹋︀﹜️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫︐﹥ 
︋︀︫︡ ︗️ ︑﹠︷﹫﹛ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ و﹋﹫﹏ و ﹝﹢﹋﹏ ︗ ️︱﹢ر 
 ︦︎ ﹤︐﹀﹨ ﹉ ︣ف︸ ︣︊︐︺﹞ ﹩︀︨︀﹠︫ در ﹝︖﹞︹ ︋︀ ﹋︀رت
﹁︣م   ﹏﹫﹝﹊︑  ️︗ ︑︺︀و﹡﹩  د﹁︐︣   ﹤︋  ﹩﹎آ ا﹡︐︪︀ر  از 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹤︵﹢︋︣﹞
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

 ️﹫﹛︀︺﹁ ﹝︡ت   ︡︡﹝︑ و  ا︨︀︨﹠︀﹝﹥   ٥ ﹝︀ده   ︣﹫﹫︽︑  -١
︑︺︀و﹡﹩ ︑︀ ︀︎︀ن ︨︀ل ١٣٩٩

٢-︑︽﹫﹫︣ ﹝︀ده ٦ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ و ︑︽﹫﹫︣ آدرس د﹁︐︣ 
١٧٩ ︣﹞ ﹟﹊︧﹞ ﹩﹡︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و︡﹞ ️﹫﹨    ﹩﹡︀و︺︑

/ع
۹۹
۰۲
۱۱
۷

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف  ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹡﹢︋️ اول︫ 

️﹚﹞ ﹉﹡︀ ﹋︀ر﹋﹠︀ن︋ 
 ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ١٣٩٩/٠٣/٢٢

︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹡﹢︋️ اول ︑︺︀و﹡﹩ 
در روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/٠۴/١۴ راس ︨ــ︀︻️ ١٨ 
 ﹉﹡︀︋ ️︣︡﹞ ــ︀ت ︨ــ︀︠︐﹞︀ن︻︀﹝︐︗ــ︀﹐ر ا︑ ﹏﹞ در
﹝﹙ــ️  وا﹇︹ در ︠﹫︀︋ــ︀ن ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ︋︣﹎ــ︤ار ︠﹢ا﹨︡ 
︫ــ︡ . از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ء ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹫︪﹢د ︋︀ ﹨﹞︣اه 
دا︫ــ︐﹟ ﹝ــ︡ارک ︻︱﹢️ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︫ــ︣﹋️ 
﹡﹞︀﹠ــ︡ . ا︻︱︀﹫﹊ــ﹥ ا﹝ــ﹊︀ن ︱﹢ر آ﹡︀ن در ︗﹙︧ــ﹥ 
﹝﹆ــ︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ﹅ رای ︠ــ﹢د را ︋﹥ 
 ︡﹠︀﹝﹡ ︣ی وا﹎︢ار﹍︣د د﹁ ﹤︋ ﹩︊︐﹋ ﹤﹞︀﹠︐﹛︀﹋و ︉︗﹢﹞
﹢رت ︑︺︡اد آراء و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︣ ٣   ︮﹟در ا
رای و ﹨ــ︣ ﹁︣د ︾﹫︣ ︻︱﹢١ رای ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د . ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
داو︵﹙︊ــ︀ن ︻︱﹢️ در ︨ــ﹞️ ︋︀زر︨ــ﹩ ︋ــ︣ای ﹝︡ت 
 ــ﹥ از ︑︀ر︐﹀﹨ ﹉ ︧ــ︀ل ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ︸︣ف ﹝︡ت﹊
 ﹤︡ا︑﹢ری و ارا︡﹡︀﹋ ا︠︢ و ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁︣م ️︗ ﹩ــ﹎آ
 ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹩﹡︡ارک ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ د﹁︐︣ ︑︺︀و﹞ ︣︀︨
︑︀ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ا﹡︖︀م ا﹝ــ﹢ر ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا﹇ــ︡ام ﹐زم ︋︺﹞﹏ 
آ︡ . د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ : ١- ﹇︣ا️ ﹎ــ︤ارش ︻﹞﹙﹊︣د 
︨︀ل ١٣٩٨ ︑︺︀و﹡﹩ ︑﹢︨ــ︳ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨﹫﹟  
٢-︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨ــ︀ل ١٣٩٨ ︫︀﹝﹏ : 
︻﹞﹙﹊︣د ، ︑︣از﹡︀﹝﹥ ، ︧ــ︀ب ︨ــ﹢د و ز︀ن ، ︑﹆︧ــ﹫﹛ 
︨ــ﹢د و ︨ــ︀︣ ﹎︤ار︫ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑︺︀و﹡ــ﹩ ٣- ︵︣ح و 
︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︨ــ︀ل ١٣٩٩  ۴- ا﹡︐︀ب 

︋︀زر︨﹫﹟ ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ 
 ﹉﹡︀ ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹋﹠︀ن︋   ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 

︣ا︨︀ن   ﹝﹙️ ا︨︐︀ن︠  ع ۹
۹۰
۲۱
۳۱

﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹡﹢︋️ 
اول ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ﹁︣﹨﹠﹍﹫︀ن ︋︀︠︣ز

﹡﹢︋ــ️  ︻ــ︀دی  ︻﹞﹢﹝ــ﹩  ﹝︖﹞ــ︹  ا︐︣ا﹝ــ︀ 
 ٤ ︨ــ︀︻️   ٩٩/٠٤/١٠ ﹝﹢ر︠ــ﹥  در  اول 
︋︺︡از︸︣در︨︀﹜﹟ اداره ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١.ا﹡︐︀ب ︋︀زرس
︀زرس و ︧︀︋︡ار ﹝︐︣م ٢.ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش︋ 

٣.︋﹫﹑ن ︨︀ل٩٨
︨ــ﹢دوز︀ن  در︋ــ︀ره  ﹎﹫ــ︣ی  ٤.︑︭﹞﹫ــ﹛ 

️﹋︫︣
 از ﹨﹞﹊︀ران ︻︱﹢ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د در︑︀ر

و︨︀︻️ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف   ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 

︀︠︣ز  ﹁︣﹨﹠﹍﹫︀ن︋  ع ۹
۹۰
۲۱
۳۰

صبح توس: فروشندگان خودرو و کارشناسان معتقدند 
دالل معمولی نمی توانــد افزایش 30 درصدی در قیمت 
خودرو ایجاد کند و فقط دالل دولتی و کسی که در رأس 
قرار دارد می تواند چنین نوسان قیمتی را در بازار خودرو 

ایجاد کند.
یکی از نمایشــگاه داران خودرو، فروش خودرو به صورت 

قرعه کشی را عامل رکود بازار در هفته اخیر ذکر می کند 
و می افزاید: تا پیش از طرح فروش فوق العاده شرکت های 
خودرو سازی سایپا و ایران خودرو قیمت ها نوسان چندانی 
نداشت ولی پس از اعالم قرعه کشی این دو شرکت فقط 
و فقط خبر کمبود خودرو را در بازار پخش کرد بنابراین 
در صورتی که تیراژ تولید خودرو محدود باشد باید به قید 

قرعه شــروع به عرضه محصوالتشان کنند و همین امر 
سبب شد تا دوباره خریداران به بازار خودرو هجوم بیاورند.

وی اظهار می  کند: قرعه کشی محصوالت ایران خودرو و 
سایپا نه تنها در کاهش قیمت و توقف سیر صعودی قیمت 
خودرو نقشی نداشت بلکه در آینده ای نزدیک تبعات آن 
را می بینیم و شاهد افزایش قیمت خودرو نیز خواهیم بود.

وی ادامــه می دهــد: دولت به جای اجبار شــرکت های 
خودروســازی برای فروش تصادفی محصوالتشــان باید 
عوامل مؤثــر در گرانی بازار را حذف کنــد؛ یکی از این 
عوامل ســایت های خرید و فروش همچون دیوار، شیپور 

و... است که دست فروشندگان را برای قیمت گذاری های 
ناآگاهانه باز می گذارد.یکی دیگر از نمایشــگاه داران نیز 
می گوید: به نظر من سایت دیوار به عنوان راحت ترین راه 
برای گران فروشی خالصه می شود و برای جلوگیری از این 
اتفاقات عدم نمایش قیمت خودرو در این ســایت کافی 
نبوده و دیوار را باید از عرصه خرید و فروش حذف کنند.

یکی دیگر از نمایشــگاه داران در ادامه اظهار می کند: اگر 
نظارتی بر نمایشگاه ها باشــد تمام بنگاه داران خودرویی 
کــه احتــکار کرده انــد و آن هایی که خــودرو امانی در 

نمایشگاهشان است مشخص می شوند.

قدس: معاون اقتصادی و توســعه منطقه ای وزارت کشــور 
تأکید کرد: وزارت کشور به عنوان یک وزارتخانه حاکمیتی، 
مسئولیت نظارت و رسیدگی به چالش های اقتصادی استان ها 
را برعهده دارد.دین پرست در دومین نشست معاونان اقتصادی 
استانداری های سراسر کشور در سال جاری، با اشاره به اینکه 
رسالت وزارت کشور پیگیری سیاست ها و برنامه های کالن 

دولت در ســطح استان هاســت، بر اهمیت نقش نظارتی و 
هماهنگی معاونان هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری ها 
بر اجرای پروژه های عمرانی، توســعه ای و سرمایه گذاری در 
کشور تأکید کرد.دین پرست همچنین در این نشست از ابالغ 
نخستین حکم رسمی تشکیل ســتاد تدابیر ویژه اقتصادی 
برای اســتاندار خراسان رضوی از سوی وزیر کشور خبر داد.

نمایشگاه  داران با انتقاد از واگذاری خودرو بر اساس قرعه کشی اعالم کردند

دالالن دولتی، »دیوار« و »شیپور« عامالن گرانی قیمت خودرو
با حکم وزیر کشور

ستاد تدبیر در خراسان رضوی رسمیت یافت



قدس پیگیری کرد

سرانجام مسافتی شدن نرخ کرایه ناوگان عمومی مشهد چه شد؟
پرداخت هزینه در مباحث خدمات  قدس: 
عمومی همواره و در تمامی جوامع به عنوان 
یکی از دغدغه های شــهروندان از یک سو و 
متولیان بخش های مختلف از ســوی دیگر 

مطرح بوده وهست.
یکی از موضوعاتی هم که در شــهرها و به 
طور خاص در کالنشــهرها از مصادیق این 
مسئله اســت، مربوط به هزینه خدمات در 
بخش حمل ونقل عمومی اســت که شامل 
موارد متعددی اســت که بیشتر آن ها حول 

موضوع کرایه می چرخد.
بر همین اساس در کنار مسئله اصلی یعنی 
هزینه تمام شــده خدمــات در این بخش، 
یکی از درخواســت های مردمــی این بوده 
که اگر پرداخت کرایه در بخش حمل ونقل 
عمومی از حالت تک نرخی خارج شــود و 
شهروندان به تناســب خدماتی که دریافت 
مــی کنند هزینه پرداخــت نمایند، عدالت 

بیشتری رعایت می شود.
با این وصــف هرچند از چند ســال پیش 
موضوع پرداخت کرایه بر اســاس مســافت 
طی شــده خواسته شــهروندان مشهد بود، 
ولی شــاهد طرح ایــن موضوع از ســوی 
متولیــان شــهر نبودیم و در نهایت ســال 
گذشته بود که معاون عمران و حمل ونقل 
شــهرداری مشهد از آغاز مطالعات فنی این 

موضوع در این معاونت خبرداد.
خلیــل اهلل کاظمــی چند ماه بعــد نیز از 

اراده جدی مدیریت شــهری برای ترغیب 
شــهروندان به منظور اســتفاده بیشــتر از 
حمل ونقل عمومی ســخن گفت و اواسط 
سال گذشــته رئیس کمیسیون حمل ونقل 
شورای اســالمی مشهد هم در مصاحبه ای 
به بررسی کارشناسی این مسئله اشاره کرد.

حــاال با گذشــت چندین مــاه از آن زمان 
معــاون عمران وحمــل ونقل شــهرداری 
مشــهد می گوید: بــه زودی الیحه تدوین 
 شــده اخذ کرایه بر اساس مسافت در حوزه 

قطار شهری به شورا ارائه خواهد شد.

کاظمی در گفت وگو با خبرنگار ما می افزاید: 
هر چند ســال گذشــته نیز الیحه ای برای 
اجرای این ایده در بخش اتوبوسرانی و قطار 
شــهری تهیه شــده بود، اما با بررسی های 
فنــی صورت گرفته مشــخص شــد هنوز 
زیرســاخت های ســخت افزاری الزم برای 
اجرای آن در بخش اتوبوسرانی مهیا نیست؛ 
بنابراین تصمیم گرفته شــد تا الیحه ای به 
صورت خاص برای قطار شهری تهیه و ارائه 

شود.
وی ادامه می دهد: بر همین اســاس الیحه 

اخذ کرایه بر اســاس مسافت طی شده در 
بخش قطار شهری تدوین شده وتا دوهفته 
آینده به شــورای شهر ارســال خواهد شد 
که بر اســاس آن کرایه شهروندان با درنظر 
گرفتن ســه شــرط زمان ومحل اســتفاده 
ومســافتی که طی شــده، محاسبه و کسر 

می شود.
او اظهــار کــرد: همچنین در ایــن الیحه 
تخفیفاتی هم برای عده ای از شــهروندان 
سالمندان  دانشجویان،  دانش آموزان،  مانند 
و معلوالن در نظر گرفته شــده است و برای 
تشویق شــهروندان برای استفاده بیشتر از 
وســایل حمل ونقل عمومی  در این الیحه 
مشــوق هایی در نظر گرفته شــده که اگر 
شهروندان به تهیه بلیت ماهانه اقدام کنند، 
پیشنهاد ها و تخفیف های مختلفی به آن ها 
ارائه خواهد شــد یا اگر شــهروندان شیوه 
سفرشــان را تغییر دهنــد، یعنی برای طی 
مســافت مسیر خود، سیســتم حمل ونقلی 
خود را از متــرو به اتوبوس تغییر دهند نیز 

تخفیف هایی برایشان اعمال خواهد شد.
ذکر این نکته الزم است در صورت تصویب 
و اجرایی شــدن این الیحه شهروندان برای 
استفاده از این موضوع باید هنگام پایان سفر 
وخروج از ایستگاه قطار شهری دوباره کارت 
بکشــند تا به اصطالح سفرشان بسته شود، 
در غیر این صورت همــان کرایه معمول از 

حساب آن ها کسر خواهد شد.

 مسئوالن و وضعیت اسفبار •
ورودی و خروجی  قوچان

مبادی ورودی  هر شــهر، به  عنوان اولین عنصر قابل  رؤیت از 
کالبد هر شــهر شناخته می شود و مهم  ترین عنصر القاکننده 
حس ورود به آن شهر است و نخستین قضاوت بینندگان از یک 
شهر را، همین مبادی ورودی شکل می دهند. به همین خاطر، 
زیباســازی این مبادی نقش مهمی در جذب گردشــگران و 
تثبیت خاطره ای خوش از سفر در ذهن مسافران دارد. این مهم 
در مبادی ورودی و خروجی شهرهای خراسان رضوی با توجه 
به حجــم تردد زائران امام رضا)ع( از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت. با این حال متأسفانه بسیاری از شهرهای این خطه نه  
تنها از مبادی ورودی و خروجی زیبا و در خور شــأن صاحب 
این ملک برخوردار نیستند که عالوه بر وضعیت خراب و گاه 
شرم آور آسفالت معابر، مبلمان شهری نازیبا و نامتناسب آن نیز 
چشــم و دل هر رهگذری را می آزارد و خاطره ای ناخوشایند 

برایشان به یادگار می گذارد.
مبادی ورودی و خروجی شــهر قوچان، از جمله همین موارد 
اســت. فرقی نمی کند از سمت شمال یا جنوب وارد یا خارج 
شــوید؛ ابتدای ورود به حوزه استحفاظی شهر، بوی نامطبوع 
ناشــی از فعالیــت کارخانه ها و کمپوســت، فضای کوچک 
خودروتان را پر می کند و تا دقایق طوالنی مشامتان را می آزارد؛ 
چند ثانیه بعد هم دست انداز و چاله  چوله ها یکی پس از دیگری 
جلو راهتان سبز می شــوند و تا آخرین لحظه خروج از شهر 
همراهی تان می کنند و خنده دارتــر از آن وجود تعداد زیادی 
سرعت گیر در این مسیر ناهموار و خراب است که معلوم نیست 

با چه منطقی ساخته یا نصب شده است.
این وضعیت نه  تنها موجب سلب آرامش سرنشینان خودروهای 
عبوری می شود که آسیب های جدی نیز به جلوبندی و سیستم 
تعلیق ایــن خودروها وارد و هزینه های زیــادی به رهگذران 
تحمیل می کند. رهگذرانی کــه عمدتاً زائران امام مهربانی ها 
هســتند و وظیفه تک تک ما خراسانی ها تســهیل زیارت و 

خدمتگزاری آن هاست.
وضعیت اســفبار مبادی ورودی و خروجی شهر قوچان با وجود 
اهمیت خاصی که به دلیل قرار گرفتن در مســیر شمالی ورود 
زائران به سرزمین خورشید و حریم حرم امام هشتم)ع( برخوردار 
است، از سال های دور تاکنون تقریباً به همین شکل بوده و عجیب 
آنکه در این سال ها نه مسئوالن بومی و نه مدیران باالدستی شان 
در خراســان رضوی برای رفع اشــکاالت این وصله ناجور هیچ 
اقدامی صورت نداده اند. به  طور حتم در این ســال ها دولتمردان 
و وکالی مجلس بســیاری نیز از این مسیر تردد داشته و خرابی 
آن را از نزدیــک دیده اند که این اوصاف مســئله را قابل  تأمل تر 
می کند. می گویند بوی نامطبوع ورودی شمالی، ناشی از فعالیت 
یک کارخانه است و فعالیت کمپوست نیز هوای بخش جنوبی را 
مشمئزکننده کرده است. حال این پرسش مطرح می شود که مگر 
انتقال این دو کارخانه به محل مناسب دیگر، چقدر هزینه و زمان 
الزم داشته که طی این  همه سال با وجود اعتراض و گالیه های 

فراوان شهروندان و مسافران، انجام نشده است.
نابســامانی فضای پیرامونی و وضعیت خراب آسفالت مبادی 
ورودی و خروجی شــهر هم دقیقاً همان شــرایط را دارد و از 
سال ها پیش کوچک ترین تغییری نکرده است. گویا مسئوالن 
ایــن واقعیت را که مبــادی ورودی و خروجی به  عنوان آینه 
تمام نمای شهرشان محسوب می شود را باور ندارند و یا برایشان 
ظرفیت و فرصت طالیی جذب گردشگر و مسافر هیچ اهمیتی 
ندارد که اگر چنین است دست کم به این مهم توجه کنند که 
مبادی ورودی و خروجی، از شاخصه های اصلی رشد و توسعه 
هر منطقه نیز قلمداد شده و ضعف عملکرد در این حوزه بیانگر 
ناتوانی و ناکامی مســئوالن در انجام دیگر وظایف و صد البته 

مؤید ناشایستگی آنان است. 
در حال حاضر در ورودی و خروجی های شهر قوچان، نشانی از 
رشد و توسعه این شهر نبوده و بیشتر شبیه راه های فرعی است؛ 
مهم تر آنکه این وضعیت اسفبار اصالً در شأن خراسان رضوی 
و میلیون ها زائر حضرت رضا)ع( نبوده و نیست. اگر مسئوالن 
بومی به هر دلیل از جمله نبود بودجه و ضعف مدیریت، قادر 
به رفع مشکل نیستند، مدیران استان باید هر چه زودتر آستین 
باال زده و خود وارد میدان شوند و نگذارند بیش از این شرمنده 

زائران و میهمانان صاحب این ملک شویم.

طرح راهبردی توس در کمیته فنی •
شورای عالی شهرسازی تصویب نشد

ایرنا: رئیس کمیســیون 
ویژه توســعه و بهسازی 
توس شورای اسالمی شهر 
مشهد گفت: بررسی های 
منطقه  راهبــردی  طرح 
منفصل توس در جلســه 
هفته جاری کمیته فنی 

شورای عالی شهرسازی تصویب نشد.
ریاضی با اشــاره به تأخیر در برگزاری جلســات بررســی طرح 
راهبردی در کمیته فنی شــورای عالی شهرســازی ادامه داد: 
جلســه قبلی این موضوع ۱۳ ماه پیش برگزار شد، وقتی چنین 
تأخیرهایی در برگزاری جلسه های کمیته فنی وجود دارد در هر 
جلسه با تغییرات مدیریتی، تغییر کارشناسان یا تغییر دولت ها 
مواجه می شویم که نتیجه گیری و به سرانجام رساندن جلسه ها را 
با مشکل مواجه می کند.  وی گفت: نبود طرح راهبردی مشکالت 
عدیده ای برای شهرداری و شــهروندان ایجاد کرده است، بدون 
وجود طرح مشــخص شــهرداری امکان صدور هیچ گونه مجوز 
ساختمانی اعم از تغییرات، تعمیرات یا ساخت بنای جدید را ندارد، 
در حالی که ساکنان و شهروندان نمی توانند سال ها در بالتکلیفی 

به سر برده و از برنامه های زندگی خود صرف نظر کنند.

مدیر عامل سازمان فردوس های شهرداری 
مشهد خبر داد

 نصب 350 المان عکس شهدا•
بر مزار مطهر شهیدان بهشت رضا

مدیرعامــل  قــدس: 
فردوس های  ســازمان 
شهرداری مشهد از نصب 
۳50 المان عکس بر مزار 
مطهر شهیدان در گلزار 
شهدای آرامستان بهشت 

رضا خبر داد.
حجت االسالم حسین مهدوی دامغانی در این خصوص گفت: 
در راستای ارشادهای مقام معظم رهبری و با حمایت شهردار 
مشــهد با هدف تعظیم و تکریم خانواده محترم شهدا، نصب 
المان هایی برای اکران تصاویر شهدای واالمقام بر مزار آن ها در 

دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: برای اســتفاده از نظرها و پیشــنهادهای خانواده 
معظم شهدا در طراحی المان ها، جلسات متعددی با حضور 
نماینده این عزیزان، مسئوالن مربوط، بنیاد شهید و جمعی 
از رزمندگان و فعاالن حوزه شهدا برگزار و طرح المان ها برای 

انتخاب خانواده معظم شهدا به تصویب رسید.
همچنین مقرر شد خانواده های معظم شهدا با توجه به ابعاد 
مشخص شده هر المانی را در چارچوب مشخص شده تهیه و 
برای نصب به سازمان تحویل دهند که این موضوع با اختیار 

کامل خانواده ها در چارچوب مشخص شده است. 
وی اضافه کرد: از آغاز اجــرای این طرح تاکنون ۳50 المان 
با هزینه حدود 450 میلیون تومان تهیه و بر مزار شــهدای 

واالمقام در بهشت رضا نصب شده است.

معاون اوقاف و امور خیریه استان در گفت وگو با قدس:
 موضوع زیارت •

مورد توجه واقفان قرار گرفته است
طلبی:  آنالین-  قدس 
و  فرهنگــی  معــاون 
اجتماعی اداره کل اوقاف 
خراســان  خیریه  امور  و 
رضوی گفــت: از ابتدای 
امســال تاکنون 5۱ مورد 
وقف جدید در موضوع ها 
و زمینه های مختلف از جمله امر زائر و زیارت در استان به ثبت 
رسیده است که برخی از آن ها تک نیتی و برخی چند نیتی هستند.

حجت االســالم جمال ایزدی در گفت وگو با قدس آنالین ضمن 
تشکر و قدردانی  از مؤسسه فرهنگی قدس که در راستای معرفی 
و ترویج فرهنگ وقف تالش می کند، تصریح کرد: در گذشته بیش 
از ۹0درصد موقوفات منحصــر به یک یا دو موضوع بود ولی در 
شــرایط فعلی و به ویژه در دهه اخیر عرصه های جدیدی برای 
وقف به ویژه در موضوعاتی که نیاز روز جامعه و آینده است ایجاد 
شده است. از طرفی شرایطی همچون وقف مشارکتی سبب شده 
است که هر فرد امکان ایجاد وقف به هر اندازه و سطحی را داشته 
باشد به طوری که اگر توانایی وقف به صورت مستقل را ندارد از 
این مسیر بتواند به هر میزانی که در توان دارد در قالب وقف های 

مشارکتی شرکت و جزو واقفان قرار گیرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف خراســان رضوی افزود: آثار و 
نتایج وقف در شــرایط خاص بیشــتر ظهور و بروز پیدا می کند 
به طوری که در ســال گذشته در مسئله سیل و کمک به افراد 
خســارت دیده، از محل موقوفاتی که با نیت کمک به نیازمندان 
ایجاد شده اند کمک های زیادی صورت گرفت. از طرفی در موضوع 
بحران کرونا نیز از محل موقوفاتی که هدف نهایی آن ها مصداق 
کمک به نیازمندان و مسائل بهداشتی و درمانی بود خدمات خوبی 
انجام شــد به طوری که از محل درآمدهای این موقوفات حدود 
۲۱ هزار بسته معیشتی به ارزش 40میلیارد ریال تهیه و در بین 

نیازمندان استان توزیع شد.
وی با اشاره به اینکه در سامانه جامع موقوفات حدود ۸00 نیت 
وجــود دارد، ادامه داد: همچنین از محل این موقوفات 4۱0هزار 
وعده غذای گــرم به ارزش ۳۸میلیارد ریال و همچنین 5۱هزار 
بســته  بهداشــتی و ۳۶0هزار ماسک در ســطح استان در بین 

نیازمندان توزیع شد.
حجت االســالم ایزدی با بیان اینکه موضــوع زیارت مورد توجه 
واقفان قرار دارد، ادامه داد: در سال گذشته ۲۱۷مورد وقف جدید 
در خراســان رضوی به ثبت رسید و بنا داریم امسال نیز با وجود 
همه مسائل مانند مشکالت اقتصادی، عدم مراجعه افراد به دلیل 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا و ارتباطات ضعیفی که فعاًل 
وجود دارد بیش از سال گذشته وقف جدید به ثبت برسانیم که از 
ابتدای سال تاکنون 5۱مورد آن در موضوع ها و زمینه های مختلف 
از جمله نیازمندان، زائران، اسکان، جهش و رونق تولید، مسائل 
آموزشی و فرهنگی محقق شــده که برخی از آن ها تک نیتی و 

برخی از آن ها چندنیتی هستند.
وی گفت: از 5۱ مورد وقف جدیدی که در سال جاری در خراسان 
رضوی به ثبت رســیده است تعدادی از آن ها در قالب وقف های 
خاص و همچنین وقف های چندنیتی مربوط به امر زیارت و ایجاد 
و توسعه زائرسرا است تا منافع آن ها در راستای تسهیل موضوع 
زیارت و کمک به زائرانی که از توان مالی الزم برای زیارت و سفر 

برخوردار نیستند هزینه شود.

کارگاه ملی گرافیک همدلی در مشهد •
آغاز به کار کرد

ملــی  کارگاه  قــدس: 
گرافیک همدلی با حضور 
۷0 هنرمند در مشهد کار 

خود را آغاز کرد.
ایــن کارگاه بــا موضوع 
کرامــت  و  مــردم داری 
انسانی در سیره رضوی به 
مدت سه روز در مشــهد برگزار می شود.  هنرمندان در فرصت 
حضور در کارگاه زیر نظر استادان برتر اقدام به تولید آثار گرافیکی 

ویژه فضای مجازی و اکران های شهری خواهند کرد.
در این کارگاه کشوری که با میزبانی بنیاد بین المللی امام رضا)ع( 
با همکاری نهضت مردمی پوســتر انقالب و کانون هنر شیعی 
برگزار می شود، هنرمندانی از ۱4 استان کشور حضور داشته و زیر 
نظر استادانی مانند مسعود نجابتی و محمدرضا دوست محمدی به 

فعالیت می پردازند. 
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محبوبه علیپور: چندین دهه است که مسئوالن کشوری 
برای کاهش جمعیت مصرف کننــدگان مواد مخدر تالش 
می کنند و هر ساله بودجه های هنگفتی صرف همین قضیه 
می شــود اما همچنان اعتیاد جدی ترین آسیب اجتماعی 
جامعــه ایرانی و مادر بســیاری از چالش هــای فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود. 
چنان که بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر حدود 
۳درصد از جمعیت ۶/5 میلیون نفری اســتان خراســان 
رضوی را مصرف کنندگان مواد مخدر تشــکیل می دهند 
که از ایــن جمع ۹ هزار نفــر به عنوان معتــاد متجاهر 

شناخته می شوند.

حضور 5 هزار معتاد متجاهر در مشهدس
مطابق داده های یاد شده، 5 هزار نفر از معتادان متجاهر در 
شهر مشهد سکونت دارند. از همین رو امروزه کمتر خیابان 
و محله ای را می بینیم که تابلو »کلینیک ترک اعتیاد« روی 
در و دیوارش نصب نشده باشد. در واقع با چنین حجمی از 
آسیب دیدگان اجتماعی انتظار می رود وضعیت کسب و کار 
فعاالن در این عرصه سکه باشد. حال آنکه عالوه بر گرفتاران 
در گرداب اعتیاد؛ شرایط درمانگران در این مراکز نیز چندان 

مطلوب نیست.
 
دستمزدهای 500 هزار تومانی تا 5میلیونیس

یــک متخصص روان شناســی که چند ســالی اســت در 
کلینیک هــای ترک اعتیاد فعالیت دارد، درباره مشــکالت 
خــود می گویــد: در ابتدای ورود به ایــن حرفه با حقوقی 
حدود۳00 هزار تومان شــروع به فعالیــت کردم. این در 
حالی است که با گذشــت چندین سال و با وجود اشتغال 
در دو نوبت کاری هنوز حقوقم به بیش از ۷00 هزار تومان 
نمی رســد که با ایــن میزان نمی توان هزینــه رفت و آمد 
را پرداخــت. به واقع آیا حق یک متخصص روان شناســی 
همیــن حقوق ۸00-۷00 هزار تومانی اســت؟! همچنین 
تفاوت چندانی میان حقوق مشــاوران با مدرک لیسانس و 
یا فوق لیســانس وجود ندارد. از همین رو در صورت گالیه 
از وضعیت موجود به دلیل نبود امنیت شــغلی، یا نداشتن 

بیمه و... به راحتی عذر مشــاوران متخصص را می خواهند؛ 
چراکه کــم نیســتند دانش آموختگان روان شناســی در 
مقطع لیســانس که به دلیل نبود فرصت شــغلی حاضرند 
با دریافت ســاعتی ۲0 هزار تومان حق مشاوره کار کنند. 
البته وضعیت پرســتاران و مددکارها نیز بهتر از مشاوران 
روان شناســی نیســت و آن ها نیز ناچارند با حداقل مزایا و 

دستمزد کار کنند.
وی در ادامه می افزاید: پزشکان عمومی فعال در این مراکز 
وضعیت مناســبی دارنــد؛ چراکه به عنوان مســئول فنی 
شناخته می شوند. از همین رو قرارداد مشخص داشته، در 
اولین فرصت بیمه می شوند و هر ساله شرایط افزایش مزایا 
و حقوق را دارا هســتند. همچنین هر روزه نیاز به حضور 
فیزیکــی ندارند و حتی با چنــد روز حضور در کلینیک ها 
حقوق یک ماه را دریافت می کنند در حالی که دســتمزد 
آن ها در حداقل میزان به بیش از 5میلیون تومان می رسد. 

رخوت دستگاه های نظارتی س
این مشاور روان شناسی اظهار می کند: هیچ نهاد و دستگاهی 
اعم از ســازمان بهزیستی و یا دانشــگاه علوم پزشکی که 
متولیان اصلی نظارت بر کلینیک های ترک اعتیاد به شمار 
می روند، برنامه ای برای حمایت از مددکاران، پرســتاران و 
مشاوران ندارند و اجحافی که به این گروه ها شده را جدی 
نمی گیرند. جالب اینجاست که سازمان نظام روان شناسی 
نیز تنها تالشی که برای حمایت از متخصصان روان شناسی 

دارد، این اســت که توصیه می کند چند ســالی در نوبت 
بمانید و پس از پذیرش در چند آزمون و با دریافت مدرکی 
مجوز تأســیس مرکز مشــاوره را بگیرید. در حالی که در 
شــرایط امروزی ایجاد مرکز مشــاوره نیز توجیه اقتصادی 
ندارد؛ چرا که مردم به دلیل مشــکالت اقتصادی رغبت و 

انگیزه ای برای حضور در مراکز مشاوره ندارند.
وی همچنین خاطرنشــان می کند: در طول این ســال ها 
بارها به مراکز مشــاوره دســتگاه های مختلــف مراجعه 
کرده و حتی در آزمون های متعددی شــرکت کردم که با 
وجود اطمینان به اینکه پذیرفته می شوم در نهایت حتی 
اطالعی مبنی بر مردود شــدنم نیــز دریافت نکردم. قابل 
توجه اینکه پس از مدت ها همین دســتگاه ها و نهادها با 
ارســال پیامکی نســبت به فراخوان برگزاری آزمون هایی 

تازه اطالع رسانی می کنند. 

کیسه دوخته برای کاهش آسیب های اجتماعی س
این روان شــناس همچنین تأکید می کند: مدت هاست که 
هیچ مجوزی برای تأسیس کلینیک ترک اعتیاد به پزشکان 
داده نمی شــود. از همین رو شاهد خرید و فروش مجوزها 
بین پزشــکان هســتیم. به این ترتیب مجوز کلینیکی که 
مجاز به پذیرش ۱00 بیمار است تا چندی پیش به قیمت 
۱00 میلیون تومان معامله می شــد کــه این رقم در حال 
حاضر به بیش از 400 میلیون تومان رســیده است. نکته 
قابل توجه اینکه در حال حاضر بســیاری از مجوزها به نام 
پزشکان خریداری می شود اما صاحب و مالک اصلی فردی 
عادی و حتی کم سواد است که تنها توان مالی برای خرید 
این مجوز را داشــته است. به این ترتیب در عمل پزشکان 
نقشی در اداره کلینیک های ترک اعتیاد ندارند و درآمدها 
نصیب ســرمایه گذاران می شــود. در واقع هیچ نظارتی بر 
عملکرد کلینیک های تــرک اعتیاد وجود ندارد تا آنجا که 
بازرسان بهزیستی تنها برای بررسی سطحی نشت دارو به 
ایــن کلینیک ها مراجعه کرده و هیــچ توجهی به وضعیت 
شــغلی درمانگران ندارند. از این رو چگونه می توان انتظار 
داشــت برنامه های پیشــگیرانه و درمانگرانه برای کنترل 

اعتیاد موفقیت آمیز باشد؟

هاشم رسائی فر: عرضــه هر محصولی به ویژه محصوالت 
غذایــی به بازار طبق قانون می بایســت دارای تاریخ انقضا 
باشد. این تاریخ به هر دلیلی اگر با آنچه مورد تأیید شبکه 
بهداشــت و نهادهای نظارتی اســت مطابقت نداشته باشد 
موجب می شود ماده غذایی بسته بندی شده از درجه اعتبار 

ساقط شده و قابلیت مصرف آن از بین برود.
بــه همین دلیل اگر محصولی با تاریخ درج شــده متفاوت 
با آنچــه قابلیت عرضه دارد به فروش برســد این موضوع 
از طریق مراجع ذی ربط قابل پیگیری و رســیدگی است. 
معموالً آنچه در این خصوص بیشــتر با آن مواجه هستیم 
عرضه محصوالت تاریخ مصرف گذشــته از سوی برخی از 
افراد ســودجو است که این موضوع رایجی است اما فروش 
مــواد غذایی که درج تاریخ تولید برای فردا یا روزهای بعد 
دارد؛ یا نیســت یا کمتر دیده شده است. در نمونه ای نادر 
اما اتفاقی شبیه به این داستان در شهرستان مه والت دیده 
شده که روی بسته بندی مرغ ها تاریخ تولید یک روز جلوتر 
از همان روز درج شــده اســت )روزی که مرغ به دســت 
مصرف کننده رســیده نوزدهم خرداد بوده و تاریخ تولیدی 
روی بسته بندی تاریخ بیستم خرداد را نشان می دهد( این 
یعنی احتمال هر موضوعی وجود دارد از تقلب تا مشکالتی 

که شاید در کشتارگاه وجود داشته است. 
بــرای پیگیــری این موضــوع بــا ابراهیــم زاده؛ مدیر 
دامپزشــکی شهرســتان مه والت تماس گرفتیم. وی در 
این خصــوص گفت: برای درج تاریخ روی بســته بندی 

گوشت مرغ از دو روش تاریخ زن حرارتی که سنتی بوده 
و معموالً دســتی انجام می شود و دســتگاه جت پرینتر 
کــه به صورت اتوماتیک تاریــخ و بارکد را درج می کند 

می شود. استفاده 
اما در کشــتارگاه تعاونی مرغداران مه والت که بسته بندی 
گوشت مرغ در کلیپی نشان داده می شود تاریخ بسته بندی 
به صورت دســتی و با تاریخ زن حرارتی انجام شــده بدون 
بارکد، این در حالی اســت که طبق بررســی های به عمل 
آمده کشــتارگاه مذکور حداقل در دو تا ســه ماه گذشته 
مشــکلی برای درج تاریخ از طریق جت پرینتر نداشــته و 
همه تاریخ ها و کدها را با دســتگاه و طبق اســتانداردهای 

مورد نظر روی بسته بندی ها درج کرده است.
وی در ادامه افزود: با این تفاسیر و با توجه به اینکه دستگاه 

تاریخ زن دستی ممکن است در اختیار هر شخصی باشد و 
بخواهد از این داستان سوءاستفاده کند امکان تقلب در این 
موضوع وجود دارد که ما در این مورد پیگیر خواهیم بود و 

نتایج آن را به اطالع عموم خواهیم رساند.
در همین حال مسئول بهداشت کشتارگاه تعاونی مرغداران 
مه والت نیز با اشاره به موضوع استفاده از جت پرینتر برای 
درج تاریخ و کــد رهگیری گفت: در صورتی از دســتگاه 
حرارتی برای تاریخ زنی در کشتارگاه استفاده می کنیم که 
جت پرینتر خراب شده باشــد که چند ماهی می شود این 
اتفاق نیفتاده است اگر چنانچه بخواهیم از تاریخ زن دستی 
استفاده کنیم مراتب باید به اطالع دامپزشکی رسانده شود 

که این موضوع هم وجود نداشته است.
شــاه ولی افزود: به دلیــل پیچیده بودن ســاختار فنی 
دســتگاه جت پرینتر، اگر خرابی داشــته باشد فقط باید 
به تهران ارسال شــود و تا تعمیر شود و برگردد حداقل 
یک هفته طول خواهد کشــید که مــا چنین موضوعی 
نداشــتیم. با قاطعیت می توان گفــت هیچ مرغی بدون 
درج کد رهگیری مختص مرغ کشــتارگاه تعاونی طیور 
مه والت از کشــتارگاه خارج نمی شود مگر با عمل درج 
تاریــخ همزمان بــا کد رهگیری و قیمت آن به وســیله 
دســتگاه جت پرینتــر. با وجــود این در وهله نخســت 
سوءاســتفاده از پالســتیک، دوم عــدم درج تاریــخ با 
جت پرینتــر و کد رهگیری نشــان دهنده سوءاســتفاده 

عمدی بوده که حتماً باید پیگیری شود.

قدس از مشکالت مشاوران و سودهای بادآورده خرید و فروش جواز تأسیس این مراکز گزارش می دهد

کلینیک های ترک اعتیاد؛ به اسم معتاد به کام مؤسسان

ماجرای فروش مرغ با تاریخ عرضه یک روز جلوتر از کشتار!

گزارشگزارش

پیگیریپیگیری
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 پایگاه های اورژانس در سرخس •

تعطیل شد
فارس: دادستان عمومی 
و انقــاب ســرخس، با 
بهداشت  از شبکه  انتقاد 
گفت:  سرخس  درمان  و 
کمتر شهرســتانی است 
تعطیل  اورژانســش  که 
شود و به  خاطر تأخیر در 

پرداخت اضافه کار، کسی حق ندارد کار را تعطیل کند. 
حیدر جهانی چنار بیان کرد: متأسفانه شبکه بهداشت و درمان 
در ابتدا یک مقدار کار را در موضوع کرونا سســت گرفت و 
مســئول شبکه بهداشت و درمان باید یک پایش سرخس و 

یک پایش مشهد باشد.
دادســتان عمومی و انقاب ســرخس بیان کــرد: بنده با 
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد درباره کمبود اقام 
ضدعفونی کننــده تلفنی گفت وگو کردم که ایشــان گفتند 
اقام ضدعفونی کننده در دانشگاه موجود است، اما پیگیری 
از سوی شبکه بهداشت و درمان سرخس برای دریافت اقام 

ضدعفونی کننده و بهداشتی انجام نشده است.
جهانی چنــار با تأکید بر اینکه باید پیش بینــی الزم درباره 
امکانات مقابله با موج دوم کرونا انجام شود، گفت: با کسانی 

که در کارشان مسامحه دارند، برخورد می شود.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

نتیجه یک پنجم آزمایش افراد •
مشکوک به کرونا، مثبت است

ایرنا: مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد، موارد مثبت از نتیجه آزمایش طبی 
افراد مشــکوک به کرونا را در این اســتان تنها یک پنجم از 
کل آزمایش ها اعام و بیان کرد: این تعداد شامل ۲۰ درصد 
افرادی است که با عائم مشکوک به کرونا به طور سرپایی به 

مراکز بهداشتی مراجعه می کنند.
دکتر محمدجعفر صادقی افزود: روزانه به طور میانگین ۳۰۰ 
مورد آزمایش سرپایی حلق و بینی از موارد مشکوک به کرونا 
در مراکز خدمات جامع سامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
از مراجعان گرفته می شــود.مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با 
بیماری های دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اکنون در 
مرحله جدید شــیوع بیماری کرونا به طور ســرپایی شاهد 
افزایش مبتایان به این بیماری ویروسی در خراسان رضوی 
هستیم و این در حالی است که آمار بستری بیماران کرونایی 

تغییر چندانی نداشته است.

در حوالی خواف رخ  داد
خارج شدن چهار واگن از ریل  •

خبرنگاران:  باشــگاه 
واگن قطــار در  چهــار 
ایستگاه سنگان خواف در 
از  خراسان رضوی  استان 

ریل خارج شدند. 
در تشریح این ماجرا آمده 
حامل  واگن  چهار  است: 
ایستگاه  در  ســنگ آهن 

سنگان خواف بنا به دالیلی که در حال بررسی است، از ریل 
خارج شده اند.

 در حالی این اتفاق رخ داد که از میزان خســارت احتمالی، 
جزئیات بیشتری در دست نیست.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی خبر داد
کشف زمین خواری 5 میلیاردی•

فرمانده  قرمــز:  خط 
 انتظامی استان از کشف 
یک مورد زمین خواری به 
ارزش 5 میلیارد ریال در 

بجنورد خبر داد.
سردارعلیرضا مظاهری با 
اعــام جزئیات این خبر 

گفــت: در پی اعام خبری مبنی بــر تصرف اراضی ملی در 
حاشیه شهر بجنورد، بافاصله موضوع با جدیت در دستور کار 

پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی 
مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: در بررسی 
به عمل آمده مشخص شد فردی اقدام به تصرف یک قطعه 
زمین به ابعاد 1۰هزار مترمربع از اراضی ملی در حاشیه شهر 
بجنورد کرده است.این مقام ارشد انتظامی در استان با بیان 
اینکه فرد زمین خوار دستگیر و به مقر پلیس آگاهی استان 
منتقل شــد، تصریح کرد: ارزش این قطعه زمین 5 میلیارد 

ریال برآورد شده است.
در ادامــه متهم برای انجام  دیگــر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی منتقل شد. 

خبر قدس تأیید شد
 نقض حکم برائت•

 عضو شورای اسالمی شهر مشهد 
خط قرمز: وکیل یکی از اعضای شورای اسامی شهر مشهد 
که از سال 1۳۹۷ تاکنون درگیر پرونده قضایی است، اعام 
کرد: رأی برائت موکلش از ســوی دیوان عالی کشور نقض 
شده است. پس از انتشار ماجرای محکومیت قطعی این عضو 
شورای شهر مشهد در روزنامه قدس، برادر متهم که وکالت 
او را هم برعهده داشت در گفت وگو با ایرنا، ضمن تأیید ماجرا 
مدعی شــد: رأی برائت دادگاه »امیر شــها« با اعمال قانون 
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرســی کیفری از سوی رئیس کل 
دادگســتری خراسان رضوی در شعبه 1۹ دیوان عالی کشور 
بررسی شد. وی ادامه داد: پیرو این روند و براساس رأی جدید 
دیوان عالی کشور آن حکم نقض شده است. وکیل این عضو 
شورای شهر مشهد گفت: پیش از این حکم برائت مورد اشاره 
به موکلم اباغ نشده بود، اما حکم نقض برائت وی به تازگی 
اعام شد.   وی افزود: جزئیات این حکم در مصاحبه بعدی از 
طریق رسانه ها اطاع رسانی می شود.گشایش پرونده قضایی و 
ایراد اتهام به »امیر شها« عضو پنجمین دوره شورای اسامی 
شهر مشهد، نخستین بار روز سوم اردیبهشت 1۳۹۷ با اعام 
بازداشت وی، توسط معاون دادستان مشهد، خبری شد. این 
مقام  قضایی همان زمان اتهام عضو شــورای شهر مشهد را 
»فســاد مالی و اعمال نفوذ« اعام کرد. پس از آن شــها در 
سومین روز خرداد 1۳۹۷ با قرار وثیقه 5۰۰ میلیون تومانی 

از زندان آزاد شد.

در پی یک حادثه عجیب رخ داد
 نجات جان راننده خودرو سواری•

 از زیر کشنده
مدیرعامل  قرمز:  خط 
آتش نشانی شهر مشهد 
از نجات معجزه آســای 
راننده خودرو ســواری 
هایما در پــی واژگونی 
این خودرو  تریلی روی 
شــهید  بزرگــراه  در 
شوشتری مشــهد خبر داد. آتشپاد دوم امیر عزیزی با بیان 
این مطلب گفت:  در پی تماس تلفنی رانندگان خودروهای 
عبوری با سامانه 1۲5 مبنی بر وقوع سانحه رانندگی منجر به 
واژگونی کشنده تریلی روی یک دستگاه خودرو سواری هایما 
و احتمال محبوسی افراد در داخل خودرو ، ستاد فرماندهی 
بافاصله گروه امداد و نجات و پشــتیبانی ایستگاه شماره ۹ 
)شهید نوروزی( را به محل حادثه در بزرگراه شهید شوشتری 

اعزام کرد.
مدیرعامل آتش نشانی شهر مشهد افزود: با حضور نجاتگران 
آتش نشانی در محل مشخص شد، سانحه رانندگی به دلیل 
نامعلومی بین کشنده تریلی و سواری هایما )Haima( به وقوع 
پیوسته و شدت حادثه به نحوی بوده که بار تریلی به صورت 
کامل  روی این خودرو ســواری واژگون شده که در پی این 
اتفاق راننده خودرو ســواری در درون وسیله نقلیه محبوس 
شــده که پیش از حضور نیروهای امدادی این فرد با کمک 
رانندگان خودروهای عبوری از درون خودرو خارج شده بود.

آتشپاد دوم امیرعزیزی خاطرنشان کرد: آتش نشانان حاضر 
در محل بافاصله ضمن ایمن ســازی محیط حادثه، از آتش 
گرفتن هر دو خودرو جلوگیری به عمل آورده و با همکاری 
عوامل پلیس راهور نسبت به بازگشایی مسیر و انتقال خودروها 
به مکانی امن اقدام کردند. شایان ذکر است، علت دقیق این 

حادثه در دست بررسی است.

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی مطرح کرد
 کشف 2 تن مواد پیش ساز•

ساخت موادمخدر صنعتی
ایسنا: فرمانده مرزبانی 
اســتان خراسان رضوی 
گفت: در پی اشــرافیت 
این  مرزبانان  اطاعاتی 
فرماندهــی در حــوزه 
استحفاظی هنگ مرزی 
تایبــاد، طی بازرســی 
خودروهای ترانزیتی موفق به کشف یک هزارو ۹6۰ کیلوگرم 

مواد پیش ساز ساخت مواد مخدر صنعتی شدند.
سردار ماشاءاهلل جان نثار اظهار کرد: ۹6۰ کیلوگرم از این مواد 
به طرز ماهرانه ای زیر بار ســیمان در یک خودرو جاســازی 
شــده و در حال خروج از کشــور بود که با درایت مرزبانان 
این فرماندهی در تایباد کشــف شــد.وی ادامه داد: در این 
رابطه خودرو مذکور توقیف و سرنشین آن پس از دستگیری 
برای سیر مراحل قانونی به مراجع مربوط معرفی شد.سردار 
جان نثــار مطرح کرد: در عملیاتی مشــابه نیز یک تن مواد 
پیش ساز ساخت مواد مخدر صنعتی در یک خودرو ترانزیتی 
که به طرز ماهرانه ای جاســازی شــده بود، کشف و پس از 
توقیف خودرو ،  راننده دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

در پی یک اتفاق
 عنکبوت ، جوان نیشابوری •

را راهی بیمارستان کرد!
نیشابور- خبرنگارقدس: 
رئیس مرکــز مدیریت 
حــوادث و فوریت های 
از  نیشــابور  پزشــکی 
انتقال جوان 16ساله از 
مرکز آموزشی، پژوهشی 
و درمانی حکیم نیشابور 
به بیمارســتان شهید کامیاب مشهد توسط بالگرد اورژانس 

نیشابور خبر داد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور 
اظهار کرد: جوان 16ســاله ای به علت گزش عنکبوت دچار 
واکنش حساسیتی شدید شده بود  که به تشخیص پزشک 
بیمارستان برای طی شدن دیگر مراحل درمانی باید فوراً به 
مشهد منتقل می شد که این اقدام توسط بالگرد اورژانس و 
تحت مراقبت صورت گرفت.مصطفی افشــارنیک گفت: این 
هفتمین مأموریت بالگرد اورژانس 115 نیشــابور در ســال 
جدید اســت. رئیس  اورژانس پیش بیمارســتانی نیشابور به 
شــهروندان هشدار داد: در هنگام فرود بالگرد به هیچ عنوان 

به آن نزدیک نشوید و مراقب کودکان باشید.

 

عقیل رحمانی: پــس از حــدود چهار ماه 
اقدام های رســانه ای در مــورد ماجرای معابر 
مویرگی »پروژه سارا« که سرانجام حوزه معاونت 
پیشگیری از وقوع جرم دادستانی هم به ماجرا 
ایراد گرفت، حال خبر رســیده اعضای هیئت 
تطبیق مصوبات شورای اسامی شهر با قوانین 
هم این مصوبه را قبول نکرده و به شورای شهر 

مشهد برگشت زده است.

 پیگیری های رسانه ای برای دفاع س
از حق مردم

1۲ اسفند ماه سال گذشته بود که در یک تور 
خبری که با حضور نعمتی، شهردار منطقه ثامن 
برگزار شد، ماجرای حاشیه دار ۷5۰ متر معابر 
مویرگی پروژه »سارا«  را رسانه ای کردیم. در آن 
گزارش خبرنگار قدس اسنادی را که در اختیار 
داشــت و نشان می داد فقط برای یک معبر در 
پروژه »ســارا« سند صادر شــده و از طرفی اگر 
اماک مویرگی داخل پــروژه ای قرار می گیرد 
و زمین های اطراف خریداری می شــود، مالک 
مسلماً باید هزینه زمین های مویرگی را که به 
مساحت زمین اضافه می کند، پرداخت نماید. 
همچنین اســناد مذکور که با امضای شهردار 
منطقه بود و از مالک پروژه درخواســت شده 
بود مســتندات تعیین تکلیــف معابر داخلی 
محدوده پروژه را برای بررســی ارسال کند که 
مالک پروژه سارا در صفحه اول نامه ارسالی و 
در بند »ب« اعام می کند: مجوز انتقال اسناد 
معابر حذف شــــده داخل عرصه پروژه به نام 
شرکت ســــارا ،حاکی از تحقق تعهدات این 
شــرکت است )پیوست شماره ســه(. پس از 
آن این اســناد همراه با پیوست شماره سه به 
شــهردار منطقه نشان داده می شود که در آن 
فقط به درخواســت ثبت یک کوچه متروکه 

اشاره شده بود و خبری از اسناد معابر نبود.
در پاســخ این اسناد ارائه شــده هم شهردار 
منطقه ثامن عنوان کرد: شــــما اگر معتقد 
هســتید تخلفی در این رابطــه صورت گرفته 
باید به مرجع مرتبط با خــــودش ارائه کنید 
و آن ها وظیفه رســیدگی دارند. نعمتی افزود: 
راجع به اینکه یک برگه پیوست شده بود )سند 
درخواست انتقال ســــند یک کوچه(، امکان 
دارد یک برگه دیگر هم پیوست بشود یا نشود. 
انتقال معابر مویرگی ســال 86 انجام شده و 
ســــال ۹۳ هم تأییدیه تسویه حساب دارند. 
پس از آن هم در شــورای شهر، موضوع مطرح 
شد. این فرایند هم قانونی است. شاید شما به 
نقاطی برسید که از دید شما تخلف باشد که 
باید آن را به مرجع نظارتی و قضایی منعکس 

کنید و آن ها رسیدگی کنند، 
اگر تخلفی باشد برخورد و اگر 
غیرآن باشــد نکته شــما رد 

خواهد شد.

داد یک سرمایه گذار از س
رفتار دوگانه شهرداری 

از ایــن ماجرا چنــد روزی 
گذشــت و تحقیقات ما در 
این زمینــه ادامه پیدا کرد و 
به این واسطه به سرنخ هایی 
می داد  نشــان  که  رسیدیم 
بخشش معابر مویرگی برای 

همه سرمایه گذارها اجرا نشده و می توان گفت 
تاش می شد که فقط پروژه سارا از این امتیاز 
کــه رقم آن چند ده میلیارد تومان می شــد، 
بهره مند شــود. از همین رو خوش گفتار یکی 
از سرمایه گذاران فعال در بافت پیرامون حرم 
مطهر در گفت وگویی که با قدس داشــت، به 
مصاحبه شهردار منطقه ثامن اشاره و در این 
باره بیان کــرد: روزی که بنده آن مصاحبه را 
دیدم که خبرنگار روزنامه قدس شهردار منطقه 
ثامن را خطاب قرار داد و در ادامه آقای نعمتی 
یک استداللی داشت مبنی بر آنکه اگر کسی 
بیاید سه پاک منتهی به یک شارع را تملک 
نمایــد و مالک آن ها شــــود، قاعدتاً مالک 
آن معبرهم می شــود که داخل آن سه پاک 
قرار دارد، برای بنده این پرســــش پیش آمد 
چطور می شــود که تضاد در نحوه برخورد با 
ســرمایه گذار وجود دارد)بــــه مقیاس معبر 
کاری نــدارم، پروژه ما کوچک مقیاس و سارا 

بزرگ مقیاس(.
چگونه می شود زمانی که ما می خواســــتیم 
قــــرارداد ببندیم موضوع، موضوع بیت المال 

بــــود و باید بهــای معابر 
مویرگــی داخل پــروژه ما 
محاســبه می شــد و آن را 
اما  می کردیــم،  پرداخــت 
امروز همین ماجرا شــرعاً و 
قانوناً حقی برای پروژه سارا 
می شــود! در خصوص نحوه 
عمل و اصــل موضوع برای 
ما جای سؤال دارد که چطور 
می شــود دوگانگــی در دو 
پروژه آن هم در یک منطقه 
شهرداری وجود داشته باشد. 
این ماجرا موجب شــد بنده 
بیشتر پیگیر شــوم و بروم قرارداد پروژه سارا را 
ببینم و پی ببرم چه چیزهای دیگری شــرعاً و 
قانوناً حق من بوده و به بنده پرداخت نشده یا 

از من اضافه دریافت شده است. 
همچنین روزی که بخواهند از من و امثال من 
پولی بگیرند عنوان می کنند بیت المال است و 
باید پرداخت شــود، اما روزی که می خواهند 
چیــزی را به دیگری ببخشــــند می گویند 

حق الناس است!

دادستانی هم به ماجرا ایراد گرفتس
ایــن ماجراهــا ادامه داشــت تا آنکــه حوزه 
پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان 
خراسان رضوی هم از جنبه حفظ حقوق عامه 
به ماجرا ورود پیــدا کرد و تمامی جوانب کار 

را بررسی کرد.
 در متــن آن گزارش هم کــه هفدهم خرداد 
ماه منتشر شــد اشاره شــد دادستانی اعام 
کرده اســت: شــــهرداری منطقه ثامن در 
خصوص علت بخشــش معابر مویرگی پروژه 
ســارا برخاف تمامی پروژه هــای منطقــه 

ثامــن که معابر مویرگی در ســبد شهرداری 
محسوب می گردد، بــــه مصوبه مشــترک 
مورخ ۹8/11/۷  کمیســیون های اقتصــادی، 
ســــرمایه گذاری و... شــورای شــهر استناد 
نموده است. بنابرایــــن اعام می شــود آیا با 
توجــه به اینکــه مصوبه کمیسیون مشــترک 
به عنوان مصوبه شــورای شهر محسوب شده 
است، ماجرا به هیئت تطبیق مصوبات شورای 
اســامی شهر با قوانین ارســال شده است یا 
خیر؟ در ادامه از رئیس شــورای اسامی شهر 
مشهد خواسته شــده در صورتی که این اقدام 
صورت گرفته، تصویری از مکاتبات فی مابین و 
همچنین اعــام نظراعضای هیئت تطبیق به 

دادســتانی مشهد ارسال شود.
در ادامه این دســتور آمده بود که در صورت 
ارســال نشدن مصوبه کمیســیون مذکور به 
هیئت تطبیق مصوبات شــــورای اســامی 
شــهر مشهد ، قطعاً مصوبــه مزبور الزم االجرا 
نبــــوده و ضمــن اعام اجرا نکــردن آن به 
شهرداری، پروسه اخذ موافقت هیئت تطبیق 
طی شــــود. حوزه پیشــگیری از وقوع جرم 
دادستانی مرکز اســتان در ادامه این دستور 
همچنین از شورای شهر مشهد خواســت در 
صورت وقوع هر گونه ســوءجریان، مراتب به 

این حوزه اعام شــود.

هیئت تطبیق هم مصوبه را قبول نکرد!س
پس از انتشار سومین گزارش پیگیرانه با توجه 
به اینکه اطاع داشــتیم رونوشتی از دستور 
به دست اعضای هیئت تطبیق رسیده است، 
ماجرا همچنان از سوی رسانه رصد می شد تا 
اینکه مشخص شد هفته گذشته شورای شهر 
مشهد مصوبه بخشش معابر مویرگی پروژه سارا 
پس از آنکه دســتگاه قضایی جلو اجرا شدن 
غیرقانونی آن را گرفت، برای بررسی به هیئت 
تطبیق مصوبات شورای اسامی شهر با قوانین 
که اعضای آن یک نماینده از دستگاه قضایی، 
شــورای عالی اســتان ها و همچنین اعضای 
کمیته انطباق فرمانداری مشهد هستند، ارسال 
کرد. در ادامه این مصوبه پیش از بررسی توسط 
اعضای هیئت مذکور، در جلسات کارشناسی 
کــه در آن افراد مختلفی اعم از کارشناســان 
شــهرداری، استانداری و ... اعام نظر می کنند 

مورد کار کارشناسی قرار گرفت.
 پس از آن مصوبه مذکور برای اعام نظر نهایی 
به هیئت مذکور ارســال و در نهایت اعضای 
هیئت تطبیق مصوبات شورای اسامی شهر 
بــه آن واکنش نشــان داد و آن را دارای ایراد 
عنوان کرد. پس از آن هم مصوبه حاشیه ساز به 

شورای شهر مشهد برگشت زده شد.

با نظر هیئت تطبیق فرمانداری ماجرای معابر مویرگی این پروژه جنجالی رو به اتمام است

مصوبه پروژه »سارا« برگشت  خورد

در نهایت اعضای هیئت 
تطبیق مصوبات شورای 

اسالمی شهر به آن 
واکنش نشان داد و 
آن را دارای ایراد 

عنوان کرد. پس از آن 
هم مصوبه حاشیه ساز 
به شورای شهر مشهد 

برگشت زده شد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
جوی صاف و آفتابی در خراسان رضوی•

قدس: براســاس نقشــه ها و خروجی مدل های پیش یابی 
هواشناسی، تا پایان هفته در بیشتر نقاط استان خراسان رضوی 
جوی صاف و آفتابی پیش بینی می شود و پدیده غالب وزش 
باد، به ویژه در ساعات ظهر و بعدازظهر، خواهد بود. در نواحی 
بادخیز و شــرقی استان شدت وزش باد بیشتر بوده و پدیده 
گردوخاک محتمل خواهد بود. ضمــن اینکه از اوایل هفته 

آینده شاهد آغاز روند افزایش دما خواهیم بود.
هوای امروز و فردای مشهد صاف در بعدازظهر افزایش سرعت 
وزش باد و در نواحی جنوب شــرقی بــا احتمال گردوخاک 
پیش بینی شــده است. حداقل و حداکثر هوای امروز مشهد 

هم به ترتیب 16 و ۳۲ درجه سلسیوس خواهد بود.
در ۲۴ ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمــای 8 درجه 
سلسیوس خنک ترین و سرخس با بیشینه دمای  ۳6 درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
طی این مدت کمینه و بیشــینه دمای شهر مشهد مقدس 
به ترتیب 16 و ۳1 درجه سلســیوس بوده است. همچنین 
بیشترین سرعت وزش باد از ایســتگاه هواشناسی تایباد با 

سرعت  5۴ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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چمن 85 خیلی تاریک استس
خیابان چمن )چمــن85( واقع در منطقه 6 
کوچه، دو  تیرچراغ برق دارد که خیلی کم نور و 
کم سو هستند و کوچه غالباً تاریک است و دزدی 
و سرقت از ماشــین ها و خانه ها که به تازگی  
اتفاق افتاده برای سارقان به آسانی امکان پذیر  
است. لطفأ اقدام های مقتضی را انجام دهید.

۹10...3750

بانک ها مردم را اذیت نکنندس
چــرا بانک ها در این روزهــا این قدر مردم را 
اذیت می کنند؟ پول کــه نمی دهند و برای 
تعویض کارت می رویم یکی می گوید دستگاه 
ما خراب است، یکی می گوید یک سال تمدید 
شــده و خاصه راه برای اذیت مردم در ایام 

کرونا بیشتر باز شده است!
۹35..1025

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

اجتماعیاجتماعی

قدس: معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد اظهار کرد: فعالیت تاالرهای 
عروسی تا اعام دســتورالعمل های جدید 
از سوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، خاف 
قانون اســت.دکتر مهدی قلیان با اشاره به 
اینکه برای اماکنی مانند تاالرهای عروسی 
و باشــگاه های ورزشی هنوز دستورالعملی 
مبنی بر بازگشــایی مجدد صادر نشــده 
است، خاطرنشان کرد: بســیاری از اماکن 
مانند سالن های تئاتر و سینما از تیر ماه با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و با ظرفیت 
5۰ درصدی فعالیت خــود را آغاز خواهند 
کرد.وی تصریــح کرد: در خصوص فعالیت 
شــهربازی های روباز هنوز دســتورالعملی 
مبنی بر بازگشایی نرسیده است و تبلیغاتی 
کــه برخی از افراد در خصوص بازگشــایی 
این مراکز در فضای مجازی ارائه می دهند، 

خاف  قانون اســت. وی با بیــان اینکه در 
خصوص بازگشــایی تاالرهای عروسی نیز 
اقدام های کارشناســی در وزارت بهداشت 
انجام شده است، اظهار کرد: هفته آینده قرار 
است نشست مشترکی میان وزارت بهداشت 
با وزارت کشور برگزار شود، اما هنوز مجوزی 
برای بازگشایی تاالرهای عروسی داده نشده 
اســت.وی گفت: برگزاری مراسم عروسی 
خاف قانون است و تاکنون چند مورد تاالر 

عروسی که تخلف کرده اند، پلمب شده اند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد
بازگشایی تاالرهای عروسی خالف قوانین است

شهریشهری

مهر: رئیس شورای شــهر تربت حیدریه 
گفــت: باید منتظر پاســخ شــهردار به 
پرسش های پنج عضو شورای شهر باشیم 
و احتمــاالً این موضوع هفتــه آینده در 
جلسه علنی شورا به نتیجه خواهد رسید.

مهــدی وقفــی  اظهار کــرد: طبق ماده 
۷۳ قانون تشــکیات، وظایف و انتخاب 
شــوراهای اسامی شــهر، طرح سؤال و 
استیضاح شــهردار از حقوق و اختیارات 
شورای شهر است و در هفته های گذشته 
این بحث مطرح بود تا اینکه در حال حاضر 
پرسش های مطرح شده از سوی پنج نفر 
از اعضای شورای شــهر تربت حیدریه به 

دست شهردار رسیده است.
رئیس شورای شهر تربت حیدریه تصریح 
کرد: در قانون نیز مهلتی مشــخص برای 
شهردار تعیین شده است تا در این مدت 

پاسخ پرسش ها را به شــورا ارائه نماید و 
احتماالً در هفته آینده در محل شــورای 
شهر، پاسخ های شهردار را خواهیم شنید.

مهــدی وقفی ؛ رئیس شــورای شــهر 
اینکــه طرح  بیان  بــا  تربت حیدریــه  
ســؤال، در همه مــوارد به اســتیضاح 
ختم نمی شــود، افزود: شورای اسامی 
شــهر در این مورد طبق روال قانونی و 
تعریف شده پیش خواهد رفت تا نتیجه 

مشخص شود.

به دلیل سؤال پنج عضو شورای شهر

استیضاح شهردار تربت حیدریه کلید خورد



خبرخبر خبرخبر

تشکیل پلیس سالمت برای مقابله با •
شیوع کرونا در آبادان

آبادان: معاون استاندار و 
فرماندار ویژه آبادان گفت: 
برای برخورد با آن دسته 
از بیمــاران کووید۱۹ که 
قرنطینه خانگی را رعایت 
نمی کنند، پلیس سالمت 
ایجاد شده و با هماهنگی 

دستگاه قضایی با این افراد برخورد جدی می شود.
 ســید زین العابدین موسوی در جلسه ســتاد مقابله با ویروس 
کرونــا در فرمانداری آبادان، اظهار کرد: کمیته پلیس ســالمت 
با دســتورالعمل ۱۶ ماده ای از ظرفیت قانونــی اداری، اجرایی و 
حاکمیتی شهرســتان آبادان برای جلوگیری از فراگیری بیشتر 

کووید۱۹ در این شهرستان تالش می کند.

پرداخت الکترونیکی ۶۳ درصد •
کمک های نیکوکاران یزدی 

کمیته  مدیــرکل  یزد: 
امداد اســتان یزد گفت: 
۶۳ درصــد کمک هــای 
نقــدی نیکــوکاران این 
استان به کمیته امداد از 
طریق روش غیرحضوری 

و الکترونیکی بوده است.
محمد شجاعان اظهار کرد: ســال گذشته نیکوکاران یزدی ۲۷ 
میلیــارد تومان به صورت نقدی در قالــب طرح های مختلف به 
کمیتــه امداد پرداخت کردند که ۱۷ میلیارد تومان از این مبلغ 
به صورت الکترونیکی و غیرحضوری از طریق کدهای دستوری 
تلفن همراه، اپلیکیشن های تلفن همراه، صدقه پیامکی، سامانه 
تلفنی نیکوکاری، دستگاه های عابربانک و عملیات غیرحضوری 

انتقال وجه از طریق پایگاه های اینترنتی پرداخت شد.

 ابتالی ۴۰ نفر به ویروس کرونا •
در یک عروسی!

چهارمحال و بختیاری: 
فرماندار اردل گفت: بیش 
از ۱۱۸ تســت کرونا در 
هفتــه گذشــته از افراد 
حاضــر در یک مراســم 
شهرستان  در  عروســی 
اردل گرفتــه شــده که 

متأسفانه تست ۴۰ نفر آن ها مثبت تشخیص داده شده است.
محمود کیانی اظهار کرد: برگزاری مجالس عروسی و حضور افراد 
از سایر نقاط کشور در این شهرستان، منجر به مبتال شدن افراد و 

وابستگان خانواده میزبان به ویروس کرونا شد.
وی ادامه داد: چنانچه میهمان ها با حضور در مراســم عروســی 
و یا ترحیم به ویروس کرونا مبتال شــوند، برگزارکننده مراســم 
مرتکب جرم شده و با عنایت به اطالعیه صادره از طرف دادستان 

شهرستان، با آن ها برخورد قضایی صورت می گیرد.

آب به نخستین روستای »غیزانیه« رسید•
اســتان  نماینده  تهران: 
خوزستان در شورای عالی 
استان ها گفت: آب به مدار 
نخستین روستای غیزانیه 
قابل  اعتبارات  و  رســید 
توجهی نیز برای تکمیل 
کردن ایــن پروژه در نظر 

گرفته شده است.
احمد زمانپور عنوان کرد: با حضور استاندار و سایر مسئوالن آب 
به مدار نخســتین روستای غیزانیه رسید و با توسعه و بازسازی 
تصفیه خانه شــیبان و اجرای ۲۴ کیلومتر خط انتقال جدید و 
همچنین توسعه و بازسازی ایستگاه پمپاژ صفیره در گام جدید، 
دیگر کمبود آب نخواهیم داشت و پمپ صفیره می تواند به طور 

۲۴ ساعته در مدار باشد.

استاندار ایالم خواستار شد
مدیران ناتوان کناره گیری کنند•

با  ایالم  اســتاندار  ایالم: 
اینکه اجرایی شدن  بیان 
شعار سال مستلزم روحیه 
جهــادی اوایــل انقالب 
است، گفت: مدیرانی که 
حال کار کــردن ندارند، 

کنار بروند.
قاسم سلیمانی دشتکی با تأکید براین مهم که برای اجرایی کردن 
شعار سال نیازمند روحیه جهادی اوایل انقالب هستیم، ادامه داد: 
نام گذاری این ســال به نام جهش تولید بنا بر نیازها و اقتضائات 
پیش رو انجام شده است و محقق شدن این موضوع رفع سختی ها 

و مشکالت را در پی خواهد داشت.
نماینده عالی دولت در استان تأکید کرد: در ادامه مسیر نیازمند 
همراهی مدیران با اراده و پرانگیزه هستیم که زمان باقی مانده را 

برای تحقق شعار سال، پرقدرت و توانمند کار کنند.

زلزله به ۸۰ واحد مسکونی »بیرم« فارس •
خسارت زد

الرستان: معاون استاندار 
فــارس و فرمانــدار ویژه 
الرستان گفت: ارزیابی های 
اولیه اکیپ هــای اعزامی 
هالل احمــر بــه مناطق 
این  بیرم  زلزله زده بخش 
این  نشــانگر  شهرستان 

اســت که در اثر وقوع زمین لرزه های شامگاه سه شنبه )بیستم 
خرداد ۹۹( ۸۰ واحد مسکونی دچار خسارت شده اند.

جلیل حســنی اظهار کــرد: ۵۰ واحد از این تعــداد مربوط به 
روســتاهای بخش صحرای باغ و ۳۰ مورد نیز مربوط به بخش 
بیرم است. فرماندار ویژه الرستان با بیان اینکه آرامش بر مناطق 
زلزله زده حاکم اســت، گفت: دولت با اعطای تسهیالت بانکی و 

کمک های بالعوض در کنار خسارت دیدگان است.

شوری دریاچه ارومیه افزایش یافته است•
غربی:  آذربایجــان 
رئیــس مرکز تحقیقات 
آرتمیای کشــور گفت: 
در حال حاضر وضعیت 
آرتمیــای  جمعیــت 
خوب  ارومیه  دریاچــه 

است.
علی نکوئی فرد یادآور شد: براساس آخرین آمار تراز دریاچه 
ارومیه ۱۲۷۱.۸۸ متر و غلظت نمک دریاچه ارومیه در حال 
حاضر ۲۴۵ گرم در لیتر اســت که نســبت به مدت مشابه 

افزایش چشمگیری دارد.
وی با بیان اینکه میزان شوری و غلظت نمک دریاچه باالست، 
افزود: شوری عامل بازدارنده در تولید بیومس بوده و در تولید 

سیست آرتمیا یک عامل بازدارنده است.

صادرکنندگان آبزیان در هرمزگان •
حمایت می شوند

اقتصادی اســتانداری  امور  معاون هماهنگــی  هرمزگان: 
هرمزگان گفت: از فعاالن بخش آبزی پروری در استان با رفع 

موانع و مشکالت پیش روی آن ها حمایت خواهد شد. 
ایرج حیدری روز چهارشــنبه در نشستی با رئیس اتحادیه 
آبزیان اتاق بازرگانی بندرعباس، افزود: تقویت و پشتیبانی از 
بخش آبزی پروری هرمزگان راهبرد مهم استانداری در سال 
جهش تولید اســت و در مسیر حمایت از فعاالن واقعی این 

بخش از هیچ تالشی دریغ نخواهد شد. 
وی بیان کرد: دغدغه مهم و اساســی تمامی دســتگاه های 
اجرایی و نظارتــی در هرمزگان رونــق بخش های مختلف 
تولیدی به ویژه صنعت آبزی پروری اســت و در این راه آماده 
همکاری همه جانبه با فعاالن این بخش برای رفع مشکالت 

احتمالی هستند.

تعطیلی نیمی از ظرفیت کارخانه های •
کمپوست گیالن 

گیالن: مدیرکل سازمان 
محیط  زیست  حفاظت 
گیالن گفــت: نیمی از 
کارخانه های  ظرفیــت 
کمپوست گیالن تعطیل 
است و این واحدها تنها 
بــا بخشــی از ظرفیت 

اصلی خود کار می کنند.
ساسان کفایی پسماند، آلودگی آب های زیرزمینی، برداشت 
بی رویه شن و ماسه و آلودگی هوا را به ترتیب از عمده ترین 
مشکالت زیست محیطی گیالن خواند و اظهار کرد: محیط 
 زیست گیالن از لحاظ دارا بودن انواع اکوسیستم های جنگلی، 
مرتعی، دریایی و تاالبی دارای غنای بسیار خاصی است و این 
تنوع زیستی متنوع بدون شک به یک حفاظت، نگهداری و 

صیانت ویژه نیاز دارد.

 برنامه های واحد سی.ان.جی •
منطقه البرز در سال 99

با توجــه به اســتقبال 
شهروندان از گاز طبیعی 
بــه   )CNG( فشــرده 
که  پاک  سوخت  عنوان 
آالیندگی کمتری نسبت 
بــه بنزیــن و گازوئیل 
دارد و با توجه به قیمت 
مناسب تر نســبت به بنزین و با رویکردی که در وزارت نفت 
برای استفاده از این سوخت پاک وجود دارد، واحد سی.ان.جی 

منطقه البرز اهداف و برنامه های سال ۹۹ خود را اعالم کرد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملــی پخش فراورده های 
نفتی منطقه البرز، اســتمرار بازدید مســتمر از جایگاهای 
CNG، ادامه روند اســتاندارد سازی جایگاه ها با هدف ایجاد 
شرایط مطلوب و ایمن عرضه سوخت، شناسایی نقاط مورد 
نیــاز احداث جایگاه CNG به منظور دسترســی مطلوب تر 
شهروندان، نظارت بر عملکرد بهره برداران جایگاه ها، بررسی 
نیازهای آموزشی و برگزاری دوره های مرتبط با CNG برای 
اپراتورهای جایگاه ها از اهــداف و برنامه های پیش روی این 

واحد در سال جاری است.
گفتنی اســت در حال حاضر ۵۲ بــاب جایگاه گاز طبیعی 
فشــرده )CNG( در اســتان البرز مشغول به سوخت رسانی 
به شــهروندان هستند که ایجاد جایگاه در نقاط مورد نیاز با 

مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.

به دلیل جوالن بالیای طبیعی در شمال کشور

داشته های کشاورزان گلستانی بر باد رفت
گرگان: بالیای طبیعی همــواره یکی از آفات 
محصوالت کشاورزی در استان گلستان بوده که 
به تنــاوب و در فصول مختلف موجب وارد آمدن 
زیان های بسیاری به دســترنج کشاورزان شده 
است، اما آنچه بیشتر از هر موضوعی بهره برداران 
را رنــج می دهــد، عدم پوشــش الزم توســط 
بیمه هاست که بنا بر اظهارات کشاورزان جوابگوی 

حجم خسارت ها نیست.
اراضی کشاورزی گلستان از سال گذشته با سیل، 
باران، تگرگ و سرمازدگی و امسال هم در فصل 
بهار با تندباد و طوفان همراه بوده که این بالیا رمق 

کشاورزان را گرفته است.
از خرابی های برجای مانده ســیل در دو ســال 
گذشــته که بگذریم تندباد هفته گذشــته نیز 
خسارت های بسیاری به کشاورزان به ویژه مزارع 

کلزا وارد کرد.
اگرچه هنوز مسئوالن از میزان خسارت های وارده 
باد و طوفان اخیر گزارش دقیقی ارائه نکرده اند، 
اما شــواهد و قرائن موجود از وارد شدن خسارت 
۲۵ تــا ۵۰ درصدی به محصوالت حکایت دارند 
و کلزاکاران گلســتانی برای جبران خسارت به 

کمک های دولتی چشم امید دارند.

بالیای طبیعی یعنی چی؟س
در این زمینه بســیاری از کشاورزان که از نحوه 
عملکرد شرکت های بیمه گذار گالیه دارند، عنوان 
می کنند: شــرکت های بیمه گذار به شیوه های 
مختلف ســعی در شــانه خالی کردن از زیر بار 

مسئولیت و پرداخت خسارت دارند.
در این باره احمد جرجانی می گوید: اگرچه هرسال 
بیمه محصوالت کشــاورزی در استان اختیاری 
بود، اما در ســال زراعی جاری، جهاد کشاورزی 
کلزاکاران را به بیمه محصوالت کشاورزی ملزم 
می کرد. وی بابیان اینکــه در قرارداد منعقده با 
بیمه به صراحت قید شــده کــه محصول کلزا 
در برابر بالیای طبیعی ازجمله ســیل، تگرگ، 
ســرما، یخبندان و باران سیل آسا و عارضه عدم 
غالف بندی در ســویا بیمه  شده، اما شرکت های 

بیمه گذار باد را جزو بالیای طبیعی نمی دانند!
وی بابیان اینکه به نظر می رسد شرکت های بیمه 
راضی به پرداخت خسارت نیستند، ابراز می کند: 
بیمه گذار یا باد را بهانه و یا ادعا می کند که رقم 

پرداختی بابت حق بیمه اندک بوده است!

کشاورزان چه می گویند؟س
بســیاری از کشــاورزان همچنیــن از کمبود 

کارشناسان ارزیاب گالیه داشته و ابراز می کنند: 
کارشناس ارزیاب به تعداد کافی در استان وجود 
ندارد. به عنوان مثال تنها یک کارشــناس برای 
برآورد خسارت پنج شــهر فاضل آباد، علی آباد، 
مزرعه، ســنگدوین و خان به بین و روســتاهای 

اطراف آن ها تعیین  شده است.
بسیاری از بهره برداران اذعان می کنند: هزینه های 
تولید در گلســتان بسیار باال رفته و وقوع چنین 
حوادثی مشکالت اقتصادی را به کشاورز تحمیل 
می کند که دیگر قابل جبران نیست، بنابراین آن ها 
از دولت می خواهند تا در خصوص بیمه ها و نحوه 
ارزیابی و پرداخت خســارت ها با توجه بیشتری 

اقدام کند.

پرداخت خسارت ها اندک استس
دبیر خانه کشاورز اســتان گلستان نیز با انتقاد 
از نحوه پرداخت خســارت ها و دوندگی هایی که 
کشاورزان در این راستا متحمل می شوند، بیان 
کرد: بیمه برای کشاورز هزینه دارد و در شرایطی 
که هزینه تولید در استان باالست؛ دولت باید در 
بحث بیمه بیشتر سرمایه گذاری کرده و حق بیمه 

را کاهش دهد.
علی قلی ایمانی بابیان اینکه کشاورزان با مشکالت 
فــراوان و خاصــی در حوزه بیمــه محصوالت 
کشــاورزی مواجه هستند، خاطرنشــان کرد: 
کشاورز پس از چندین مرحله مراجعه درنهایت با 

اعالم خسارت ۲ یا ۵  درصدی 
مواجه  کارشــناس  سوی  از 
می شــود و پس از گذشــت 
چندین مــاه، بیمه بین۱۰۰ 
تــا ۱۵۰ هزار تومــان برای 
هر هکتار خســارت پرداخت 
می کنــد؛ به همیــن دلیل 
کشاورزان ســابقه خوشی از 
بیمه ندارنــد و عطایش را به 
رغبتی  و  می بخشند  لقایش 
به بیمه محصول در سال های 

آینده نشان نمی دهند.
می دهــد:  توضیــح   وی 

بیمه محصوالت کشاورزی در کشور ما به نوعی 
دولتی اســت و دولت هرســال از مجلس برای 
جبران خسارت اعتبار می گیرد. خسارت در کشور 
باالســت و این اعتبار جوابگوی جبران خسارت 

کشاورزان نیست.

بی رغبتی کشاورزان برای بیمه محصوالتس
دبیرخانه کشــاورز استان گلســتان بیان کرد: 
کشاورزان چندان به بیمه محصوالت کشاورزی 
رغبتی نشان نمی دهند، چراکه از سنوات گذشته 
خاطره خوشی ندارند. ایمانی ادامه داد: هزینه های 
تولید در استان بسیار باالســت و در آغاز فصل 
کشت، کشاورزان اهم و مهم کرده؛ ابتدا کود و بذر 

را تهیه می کنند و بیمه اولویت 
چندم کشاورز است.

وی بابیــان اینکه کشــاورز به 
جیبش نــگاه می کند، متذکر 
شــد: اگر قــرار اســت بیمه 
محصوالت کشاورزی جا بیفتد 
شــرکت های بیمه گــذار باید 
خســارت را زودتر کارشناسی، 

ابالغ و واریز کنند.
وی بــه مشــکالت موجود در 
پرداخت خســارت محصوالت 
کشــاورزی نیز اشــاره کرد و 
افزود: کشاورزان تجربه سنواتی 
خوبی از پرداخت خسارت از سوی بیمه ها ندارند 
و ازاین رو کمتر از بیمه کردن مزارع در برابر بالیای 

طبیعی استقبال می کنند.

کمبود کارشناس برای ارزیابی مزارع س
دبیرخانه کشاورز اســتان گلستان بابیان اینکه 
وزش باد شــدید و طوفان به بخش قابل توجهی 
از محصول کلزاکاران گلســتانی آســیب  زده و 
کشــاورزان مجبور هستند با سرعت محصول را 
برداشت کنند، تصریح کرد: برآورد خسارت تندباد 
به مزارع کلزا در حال انجام اســت و در برخی از 
شهرستان ها با کمبود کارشــناس برای ارزیابی 

مزارع مواجه هستیم.

کشاورزان تجربه 
خوبی از پرداخت 

خسارت از سوی 
بیمه ها نداشته، 
بنابراین از بیمه 

کردن مزارع 
استقبال نمی کنند

بــرشبــرش
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زابل: هنوز از خبر خوش جاری شدن آب در رودخانه هیرمند و 
احیای بخشی از تاالب هامون دو سه ماهی بیشتر نمی گذرد که 
کام مردم سیستان با اخبار متعدد از غرق شدن ۱۱ نفر تا کنون، 

تلخ شده است. 
هنوز از ماجرای غرق شدن مادر ۲۳ ساله فداکار برای نجات جان 
کودکش در محدوده پل »نهراب« در شمال سیستان و بلوچستان 
یک هفته نگذشته بود که در اواسط هفته خبر غرق شدن سه برادر 

در رودخانه سیستان مخابره شد.
گرمای هوا از یک  سو، نبود امکانات تفریحی و ارتزاق از آب از سوی 
دیگر جوانان را در فصل پرآبی رودخانه های سیستان به شنا کردن 
و یا ماهیگیری ترغیب می کند و از طرفی ممانعت از ورود به حریم 

رودخانه ها تنها به نصب یک تابلو شنا ممنوع اکتفا شده است.
رودخانه های سیستان فصلی است و معموالً اگر شرایط بارندگی 
در باالدســت رودخانه هیرمند یعنی در کشور افغانستان خوب 
باشــد در فصل بهار این رودخانه ها جاری و پر آب است، اما چاه 
نیمه های سیستان که محل ذخیره آب و یکی از مناطق تفریحی 
استان هستند همیشه آب  دارند و احتمال غرق شدن افراد در این 
محدوده نیز زیاد اســت. بااین حال در این منطقه نیز پایگاه امداد 
نجاتی مستقر نیست و بارها شاهد بودیم که برای پیدا کردن جنازه 

افراد غرق شده از تهران غواص اعزام  شده است.

مسئول کیست؟س
تمامی تأسیسات آبی موجود در سیستان و بلوچستان به دلیل 
پراکندگی و وســعت و بی توجهی به این موضوع، دارای هیچ 
حفاظ مراقبتی برای جلوگیری از ورود افراد به داخل سدها و 
یا دریاچه ها نیست و اینکه چه شخصی در این راستا مسئول 
بوده و باید این مشکل را از وی طلب کرد، پرسشی است که 

ذهن بسیاری از مردم را درگیر کرده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان با اعالم 
این خبر که از ابتدای سال تا کنون ۱۴ نفر بر اثر غرق شدگی در 
استان جان خود را از دست دادند، بیان کرد: متأسفانه تاکنون 
۱۱ مورد غرق شــدگی در منطقه سیستان، دو مورد در دریای 

عمان و یک مورد نیز در رودخانه سرباز اتفاق افتاده است.

قانون چه می گوید؟س
راشــکی بیان کرد: در قانون جدیــد مدیریت بحران تصریح 
 شده اســت که جمعیت هالل احمر، شــرکت آب منطقه ای 
و اداره کل ورزش و جوانــان بــا همکاری یکدیگر در حوادث 
غرق شدگی اقدام کنند که البته این امر نیازمند تأمین اعتبار 
است تا بتوانیم تیم های تخصصی خود را افزایش داده و نیروها 

را آموزش دهیم.

وی درباره ایجاد پایگاه هــای امداد و نجات در نقاط پرخطر، 
افــزود: چاه نیمه ها در حوزه اختیار شــرکت آب منطقه ای و 
سواحل نیز در حوزه اختیار اداره کل بنادر و دریانوردی است 
که حفاظت از این مناطق بر عهده سازمان های یادشده است. 

رودخانه های طوالنی امکان پوشش ندارندس
وی تصریح کرد: به دلیل طوالنی بودن مسیر رودخانه ها امکان 

ایجاد پایگاه در طول این مسیرها وجود ندارد. 
راشکی افزود: به طور مثال طول رودخانه های سیستان بیش 
از ۹۰ کیلومتر اســت و حضور نیروهای امدادی در کل مسیر 
امکان پذیــر نیســت. وی به نبود مناطق امن برای شــنا در 
رودخانه های سیســتان اشاره کرد و گفت: اگر منطقه ای امن 
برای شنا کردن وجود داشته باشد می توان در آنجا افرادی را 

برای مراقبت از شناگران مستقر کرد.

غرق شدن 11 نفر در رودخانه های سیستان

»هیرمند«جانمیدهدوجانمیگیرد
گزارشگزارش
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 خ ا ن ه د ا ر ی   س م ب ا د ه
 2 ا ن ج ا م ن ا   س ر و س ت ا ن
 3 ن و م   ا و س ت ا د     ن ر و
 4 ه ر   ج و ر   م ح س و س   و ز
 5     ث ا ن ی ه   ت ت ا و ل    
 6 ف ر و ن د   م پ   ی ر م ل و ن
 7 ا ی ا ب   ن گ ر ش   س ر   ل ا
 8 ر و ب   ف ر ا و ا ن ی   ی و ن
 9 س ا   ح ق   ن ا ه ی   ت ا ل و
 10 ی س ت ر د ی   ز ی   ا ش ت ه ا
 11     ه ی ا ک ل   ن ا ش ن ا    
 12 ب ک   ق ن د ا ن   م ت ه   ل ن
 13 س و د     ن ر د ب ا م   ر ی گ
 14 ت ک و ا ن د و   ا ن ا ت و م ی
 15 ن و ک ی س ه   ا م و ل س ی و ن
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۱. ... / تــو قی قی و من قوقــو ۲. از زبان های 
زنــده دنیا- جنگاور- جداشــدن زن و مرد از 
قیــد نکاح ۳. کارآموز پزشــکی- این پول در 
ترکیه به کارتان می آید- جمع مبدا ۴. تنگی- 
نقشــه فرنگی- صفحه ای مــدور در خودرو و 
رایانه- جلو ۵. آش ســاده- یکدندگی- مثل 
و مانند- آفت مزرعــه گندم ۶. گیاهی گلدار 
، علفی و چندســاله از تیــره چتریان که به 
عنوان ادویه به کار می رود- دشمن سرسخت- 
واسطه قراردادن کسی . صدمترمربع- شرکت 
هواپیماســازی اروپایی و سازنده بزرگ ترین 
 جت مســافربری جهان- ملکه سرزمین سبا 
۸. فقیــر- می گوید معذور اســت- آســمان 
مســتعد بارش ۹. کتاب مقــدس یهودیان- 
دریاچــه ای در جنــوب ســیبری- عــدد 
منفی ۱۰. آتشفشــانی در ایتالیا- وحشــی 
 و درنــده- کودکــی که تــازه بــه راه افتاده 
۱۱. عزیزعرب- فدراسیون بین المللی فوتبال- 
صوت درد- تلخ ۱۲. ابریشــم ناخالص- بنده 
زرخرید- نگاه خیره- فلزچــاپ ۱۳. خفت- 
عدل و قسط- کشته شده ۱۴. استاندار سابق- 

چرب زبان- نیست شونده ۱۵. بیش از ۳۵هزار 
اثر هنری در  هشــت بخش مختلف در این 

مکان دیدنی در پاریس نگهداری می شود

مرجــع  تنهــا  و  باالتریــن  زمین هــا-   .۱
تصمیم گیــری در زمینه تامین و توزیع خون 
 و فرآورده هــای خونی ســالم در کشــورمان 
۲. ترکیــب باردار شــیمیایی- هر گردی که 
آن نیســت- پناهگاه ۳. زمان آینده- نظرات- 
تندرست ۴. پرواز- کارگاه پنچرگیری- کامیون 
ارتشــی ۵. جنبش عدم تعهد- زادگاه رازی- 
منتســب به تنور ۶. شــهرارگ- معبر روی 
 رودخانه- شــهر بی دفاع- کرانه- عدد خیطی 
۷. شرمسار- چادر زنانه- پیشینیان ۸. نوعی لنز 
 عکاسی- شاخ شمشاد مجلس عروسی- احمق 
۹. پولی که ماهانه باید پرداخت شــود- نقطه 
 ســیاه دل- خودروســاز ورشکســته کره ای 
۱۰. کشــیدنی بچه- جهت- کالم بی پرده- 
پوســت این حیوان بالی جانش شــده- راز 
و رمز ۱۱. نوشته شــده- لحظــه- تکیه دادن 
۱۲. شمال و جنوبش یخ بسته اند- شاخه ای 

از اتومبیلرانی- پشــت گردن ۱۳. هزارها- اسمی به جز 
نام اصلی که به آن شــهرت یابند- والدت حضرت زینب 
کبری»س« برای قدردانی از این فرشــتگان سفیدپوش 
 به این نام نهاده شــد ۱۴. نشانی- حنا- بازیکن بداخالق 
 ملی پوش ســابق تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلیس 
۱۵. قــاره پنجم و یکی از هشــت بومــگاه کره زمین- 

رانده شده از درگاه خداوند

  افقی

  عمودی
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