
 مقابله با کرونا 
نیاز به تصمیم گیری استانی دارد

 آغاز نام نویسی طوالنی ترین پیاده روی اربعین
از مشهد

مدیرمجتمع اسالمی حضرت بقیه اهلل االعظم خبر دادآیت اهلل علم الهدی با تأکید بر ارائه طرح های جایگزین:

نماینــده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت: در 
عرصه مقابله با کرونا بسیاری مسائل و مشکالت 
مربوط به استان هاســت و نمی شود از مرکز برای 
همه استان ها تصمیم گیری شود بنابراین باید اجازه 
دهند مسئوالن اســتانی مدیریت این مشکل در 
استان خود را به دست گیرند. آیت اهلل سیداحمد 

علم الهدی در وبینار ...

مدیرمجتمع اسالمی حضرت بقیه اهلل االعظم مشهد 
از آغاز نام نویســی در کاروان طوالنی ترین مســیر 
پیاده روی اربعین، خبــر داد.محمد رجبی با اعالم 
این خبر گفت:اعضای این کاروان با نام کاروان پیاده 
انصارالحسین)ع( برای بیستمین سال متوالی، سفر 
معنوی خود را با طی مسیر 3هزارو500 کیلومتری 

مشهد الرضا تا کربالی معلی ...
.......صفحه 2 .......همین صفحه

فرمان رهبری درخصوص پیرامون حرم نادیده گرفته شده است
میزان بستری ها در بیمارستان های 

استان صعودی شد

 سیگنال قرمز کرونا 
در خراسان رضوی

.......صفحه 2 

بجنــورد- خبرنگار قدس: مدیرعامل شــرکت آب 
 و فاضالب خراســان شــمالی گفت: حدود ٧00 روستا 
زیر پوشش خدمات این شرکت هستند که از این تعداد 

300 روستا دارای تنش آبی هستند.
غالمحســین ساقی در دیدار با نماینده مردم شهرستان 
اسفراین اظهار کرد: از تعداد روستاهایی که با تنش آبی 
مواجه هستند، ٧1 روســتا در شهرستان اسفراین قرار 
دارند.وی در خصــوص وضعیت پروژه های فاضالب این 
شهرســتان نیز گفت: هم  اکنون طرح فاضالب اسفراین 
بیش از ٩0درصد پیشرفت فیزیکی داشته و شهر پیشرو 

در مقوله فاضالب در سطح استان است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراســان شمالی با 
اشــاره به برنامه تأمین آب روستاها از سد بیدواز، گفت: 
در صورت رفع مشکل فنی موجود در سد بیدواز و امکان 
تحویل گیری تمام ظرفیت تخصیص آب شرب از این سد، 
به تدریج روستاهای مذکور از آب سد برخوردار خواهند 
شد.ســاقی افزود: برنامه ســال جاری این شرکت، حل 
مشکل آب ۴2 روســتا در سطح استان است که حدود 

نیمی از این روستاها در شهرستان اسفراین قرار دارند.
نماینده مردم شهرســتان اســفراین در مجلس شورای 
اســالمی نیز در این جلســه گفــت: نگرانــی بنده از 
یکپارچه سازی آبفای شــهری و روستایی و با توجه به 
شــیوع بیماری کرونا این است که مردم روستاهایی که 

مشکل تأمین آب  دارند آسیب ببینند.
امان اهلل حسین پور افزود: با توجه به افزایش مصرف آب 
شرب در فصل تابستان، کمبود آب شرب خواهیم داشت 
و شرکت آبفا باید حداقل ها را فراهم کند تا این مشکل 
رفع شود. بسیاری از کارها نیاز به اعتبار ندارند و نیازمند 
مدیریت مصرف آب از جمله کنترل مصارف غیرشرب و 

رفع نواقص موجود در تأسیسات است.

وزیر راه و شهرسازی در جلسه ویژه شورای عالی شهرسازی:

.......صفحه 3 

 مدیر اداره جهاد کشاورزی 
این شهرستان خبر داد

حفر ۵هزار چاه 
غیرمجاز در باغ های 

طرقبه شاندیز

ابتدای شــیوع ویروس کرونا گفته می شد باال رفتن دمای هوا کمک 
زیادی در از بین رفتن ایــن ویروس خواهد کرد. خیلی ها می گفتند 
کرونا دو یا سه ماه بیشــتر میهمان ما نخواهد بود و با افزایش دمای 
هوا ریشــه کن خواهد شد. دمای هوا باال رفت و افزایش قابل توجهی 
هم داشــت اما هنوز که هنوز است کرونا هســت و جوالن می دهد. 
کارشناسان معتقدند تنها راهی که می شود با آن به جنگ کرونا رفت 

رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری های ...

س.......صفحه 3 
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اعالم نتایج انتخابات خانه مطبوعات 
خراسان رضوی 

قدس: نتایج نهمیــن دوره انتخابات خانه مطبوعات 
خراســان رضوی با اعالم آرای مأخــوذه برای انتخاب 

هفت عضو هیئت مدیره این خانه مشخص شد.
بر اساس این گزارش محمدسعید احدیان، محمدجمال 
رستم زاده به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیئت 
مدیره، غالمرضا بنی اسدی، مجتبی نوریان و محمدجواد 
رنجبر به عنــوان نمایندگان خبرنگار در هیئت مدیره 

انتخاب شدند.
براساس این گزارش مجتبی محمودی مهماندوست و 
فائزه احمدی نماینده روزنامه سراسری در هیئت مدیره 
و نیز توحید آرش نیا نماینده نمایندگی خبرگزاری در 

هیئت مدیره به عنوان عضو اصلی انتخاب شدند.
همچنین عقیــل رحمانی و زهرا رنگ آمیز طوســی 
نمایندگان بازرس در هیئت مدیره به مدت ســه سال 

انتخاب شدند.
نهمین دوره انتخابات هیئــت مدیره خانه مطبوعات 
خراسان رضوی همزمان با 13 استان کشور در مشهد 
برگزار شــد؛ در این دوره از بین 3۴ نامزد اعضای خانه 
مطبوعات هفــت نفر به عنوان رئیــس، نایب رئیس، 
مدیرعامــل، دو بازرس و دیگر اعضای هیئت رئیســه 

انتخاب شدند.

 افتتاح نخستین طرح 
کشت گلخانه ای درود

درود- خبرنگار قدس: بــا حضور امام جمعه درود، 
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان رضوی، 
فرماندار و جمعی از مسئوالن بزرگ ترین طرح کشت 
گلخانه ای شهر درود افتتاح شد. این طرح در زمینی به 
مســاحت 3/5 هکتار و زیربنای ۶ هزار مترمربع برای 
کشت گوجه فرنگی با روش هیدروپونیک )بدون خاک 
و با استفاده از ریزمغذی ها( توسط سیدمهدی حسینی؛ 
جوان کارآفرین درودی تهیه و تاکنون 3 میلیارد تومان 
برای آن هزینه شده که تنها یک پنجم آن از اعتبارات 
دولتی است.در این مراسم اورانی؛ رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: اولویت 
طرح های جهاد کشاورزی حمایت از کشت گلخانه ای 
است و به زودی ۸ هکتار زمین برای اجرای پروژه های 
کشت گلخانه ای و تکمیل زنجیره غذایی سبزیجات در 
شهر درود اختصاص پیدا می کند. این گلخانه روزانه 3 
تــن تولید گوجه فرنگی دارد که برای مصرف به مرکز 
اســتان منتقل می شــود و پیش بینی می شود از این 
طرح طی یک ســال 2۴0 تن گوجه فرنگی برداشت 
شود. حســینی؛ کارآفرین این طرح با بیان اقتصادی 
بودن کشــت گلخانه ای گفت: طی چهار سال هزینه 

سرمایه گذاری در طرح برگشت داده می شود.

خبرخبرخبرخبر

قدس: نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت: 
در عرصه مقابله با کرونا بسیاری مسائل و مشکالت 
مربوط به استان هاست و نمی شود از مرکز برای همه 
استان ها تصمیم گیری شود بنابراین باید اجازه دهند 
مسئوالن استانی مدیریت این مشکل در استان خود 

را به دست گیرند. 
آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی در وبینار مشترک با 
رئیسان دانشگاه های علوم پزشکی خراسان رضوی 
با بیان اینکه باید برای جلوگیری از شــیوع بیشتر 
ویروس کرونا طرح های جدید داشــت، افزود: باید 
وضعیت را سنجید و برای مشکالت فکری کرد که 

جوابگوی آن باشد.
وی ادامــه داد: هر منطقه تابع شــرایط خودش 
اســت، مشهد و خراســان رضوی شرایط خاصی 
دارد که در هیچ کجای کشــور این شرایط وجود 
نــدارد اما این شــرایط در تصمیم گیری ها لحاظ 

نمی شود.
امام جمعه مشهد با اشــاره به وضعیت اقتصادی 
این شهر و استان گفت: فشار از طرف مردم وجود 
دارد و می گوینــد اقتصاد شــهر خوابیده و تا زائر 
نیاید این مشــکالت حل نمی شــود، مردم فشار 
می آورند که باید چه کنیم پس باید این وضعیت 

برای آنان روشن شود.
وی، فشار معیشتی و گذران زندگی را عامل برخی 
بی مالحظگی ها و کنار گذاشــتن مراقبت ها دانست 
و افزود: شــبی که بسته شــدن حرم مطهر رضوی 
اعالم شــد، ٧0 درصد حضور مردم در حرم مطهر 
امام رضا)ع( کاســته شد و جلسات مذهبی تعطیل 
گردید، مردم این مالحظه را داشتند و رعایت کردند 
اما امروز وضعیت به  جایی رسیده که زندگی مردم 

لنگ می شود.
آیت اهلل علم الهدی ادامه داد: تمام پیشــرفت و توان 
مدیریت ما در کرونا با همــکاری و همراهی مردم 
بود، اگر مردم همکاری نمی کردند، موفق نمی شدیم 
و اکنون معتقدم این سبک محدودیت سازی دیگر 
جواب نمی دهــد و باید طرح های جایگزین دیگری 

برای آن اجرا کرد.
وی با بیان اینکه هر اســتان باید خودش با توجه به 
شرایط استانی خود در تصمیم گیری مستقل باشد، 
گفت: عزیزان ستاد ملی مقابله با کرونا یا آن قدر با 
مردم در ارتباط نیستند که مشکالت اصلی را درک 
کنند و یا مشــکالت اقلیمی اســت که هر منطقه 
مشکالت مربوط به خود را دارد و اجازه تصمیم گیری 

اقلیمی داده نمی شود.

قدس آنالین – رضا طلبی: رئیس اتحادیه صنف 
خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشــهد 
گفت: حباب قیمتی تلفن همراه در بازار از بین رفته 

است و قیمت های فعلی، واقعی هستند. 
افشین اکبری در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
گوشی تلفن همراه به دلیل وارداتی بودن وابستگی 

شدیدی به نرخ ارز دارد.
وی تصریــح کرد: اگر در تخصیــص ارز به این کاال 
اتفاق خاصی رخ ندهد و قیمت ارز نیز روند افزایشی 
خود را ادامه دهد، بــدون تردید افزایش قیمت در 
بــازار تلفن همراه نیز رخ خواهد داد زیرا ارز نیمایی 
برای واردات تلفن همراه که جزو گروه 2۴ قرار دارد 
حذف شده است و در شرایط فعلی ارز صادرکننده 
به واردات این کاال تخصیص داده می شود به طوری 
که یک واردکننده تلفــن همراه در صورت دریافت 
مجوز واردات از سوی بانک مرکزی، باید ارز خود را از 
طریق افرادی که کاالیی را صادر می کنند به قیمت 

روز بازار تهیه کند.
رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات 
مخابراتی مشهد افزود: قیمت تلفن همراه و ملزومات 
آن به تناســب افزایش نرخ ارز از ابتدای سال، روند 
صعودی داشته است و از طرفی حبابی که در گذشته 

برخی اعتقاد داشتند در بازار این کاال وجود دارد از 
بین رفته اســت و قیمت ها واقعی هستند. از این رو 
افرادی که متقاضی خرید گوشی تلفن همراه هستند 
انتظار کاهش قیمت ها را نداشته باشند بلکه ممکن 
اســت حتی افزایش قیمت نیز در بازار این کاال رخ 
دهد. وی تصریح کرد: به دلیل مشــکالت ارزی در 
حال حاضر اجازه واردات گوشی های باالی 300دالر 
به دلیل ارزبــری باال و اینکه گوشــی های لوکس 
محسوب می شوند داده نمی شود اما در سایر موارد به 
ویژه گوشی هایی که مورد پسند عامه مردم که دارای 
قیمت های متوســط و رو به پایین هستند مشکل 

خاصی نیست و کمبودی وجود ندارد. 
رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات 
مخابراتی مشهد اظهار کرد: افزون بر 200هزار گوشی 
تلفن همراه در گمرکات کشور برای ترخیص و ورود 
به بازار بالتکلیف و منتظر مجوز بانک مرکزی هستند 
که حدود 10 درصد آن ها مربوط به خراسان رضوی 

هستند. 
وی ادامه داد: افرادی که قصد خرید تلفن همراه دارند، 
در گام نخست گوشی های گارانتی  دار خریداری کنند 
و در مرحله بعد از فروشنده این موضوع را که مرکز 

خدمات داخل استان داشته باشد نیز سؤال کنند. 

رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه در مشهد:

حباب قیمتی موبایل از بین رفته است
آیت اهلل علم الهدی با تأکید بر ارائه طرح های جایگزین:

مقابله با کرونا نیاز به تصمیم گیری استانی دارد
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     صفحه 1 خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی فوق العاده
شرکت ماشین افزار خراسان سهامی خاص 

شماره ثبت 3863 و شناسه ملی 10380197597 
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم ش��رکت 
دع��وت بعم��ل می آی��د تا در جلس��ه مجم��ع عمومی 
عادی فوق العاده در روز 99/04/12 س��اعت 10صبح 
که به منظ��ور تعیین اعضای هیئ��ت مدیره در محل 
اقامت��گاه قانون��ی ش��رکت واقع در مش��هد- بعد از
 س��ه راه فردوس��ی -نرسیده به ش��یر پگاه -کوچه 
کاشی فیروزه تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

ع هیئت مدیره شرکت ماشین افزار خراسان  9
90
23
98

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه ) نوبت اول ( اتحادیه شرکتهای 

تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی شناسه 
ملی : 10861950702 شماره ثبت : 14057

بدینوس��یله ب��ه اط��اع ش��رکتهای تعاون��ی عض��و 
ای��ن  ع��ادی س��الیانه  میرس��اند مجم��ع عموم��ی 
اتحادیه در س��اعت 10 صبح روز س��ه ش��نبه مورخ 
1399/4/31 در مح��ل دفت��ر کار اتحادی��ه واق��ع 
در بلوار ش��هید کاهدوز -کاه��دوز 27 پاک 13 
برگ��زار میگ��ردد , لذا تقاضا میش��ود نماینده تام 
االختی��ار آن ش��رکت را کتب��ًا معرفی و ب��ه مجمع 

عمومی اعزام فرمائید .
دستور جلس��ه: 1-استماع گزارش هیئت مدیره و 

بازرسان
2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398

3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399 
4-انتخاب سه نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس 

علی البدل برای یکسال مالی 
5-تصمیم گی��ری درخصوص فروش خ��ودرو پژو 

پارس اتحادیه پاک 473ص45 –ایران 12
ضمنًا از متقاضیان س��مت کاندیداتوری  بازرس��ی 
تقاضا میش��ود م��دارک کاندیداتوری مش��تمل بر 
کپ��ی شناس��نامه , کارت مل��ی , م��درک تحصیلی , 
گواهی عدم س��وء پیش��ینه ، معرفی نامه از طرف 
ش��رکت و فرم مربوطه را حداکث��ر ظرف مدت یک 
هفت��ه از تاری��خ انتش��ار آگهی به دفت��ر اتحادیه 

تسلیم فرمایند .
 هیئت مدیره  اتحادیه شرکتهای تعاونی 

مرزنشینان خراسان رضوی  ع 9
90
24
03

آگهی مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول (شرکت تعاونی چندمنظوره عام 
کارکنان سازمان پایانه های مسافربری   شهرداری مشهد

بدینوس��یله از کلیه اعضاء  محترم ش��رکت تعاونی دعوت می شود درجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده)نوبت اول( که در 
روز پنجش��نبه مورخه 99/04/12 رأس س��اعت 13:00درمحل سالن همایش هسته مرکزی سازمان پایانه های مسافربری 

شهرداری مشهدتشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.
توضیح��ات : 1- اعض��اء محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مذکور مقدور نمی باش��د می توانن��د حق رأی خود را به 
موج��ب وکالتنام��ه کتبی به فرد دیگری محول نماین��د.در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و هر 

شخص غیر عضو تنها یك رأی  خواهد بود
2- اعضاء متقاضی اعطای وکالت باید به همراه وکیل مورد نظر خود از تاریخ نش��ر آگهی لغایت تاریخ 99/04/11 به محل 

دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را دریافت نماید.
دستور جلسه :  به مفاد فعلی بند 3 اساسنامه اضافه گردد :

1- ایجاد و بهره برداری و ارائه کلیه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی . 
2- انجام طرح های مطالعاتی و پژوهش��ی و برگزاری همایش و انجام فعالیت های آموزش��ی از طریق برگزاری کاس ها ، 

کارگاهها ، و سمینارها در مسیر اهداف شرکت و ارائه خدمات مشاوره ای 
3- فعالیت و خدمات اینترنتی مربوط به تجارت الکترونیک ، خدمات ش��بکه های اطاع رس��انی ، تولید و پش��تیبانی نرم 

افزارهای ثبت سفارش مشتری و تامین و اداره واحدهای تولیدی و خدماتی .
شهرداری مشهد  هیئت مدیره شرکت تعاونی چندمنظوره  عام کارکنان سازمان پایانه های مسافربری    /ع

99
02
40
2

   این ش��هرداری در نظر دارد تعدادی از مغازه های سطح شهر خود را از طریق 
مزای��ده، به صورت اجاره یک س��اله واگذار نمای��د. متقاضیان می توانند جهت 
دریافت اطاعات بیش��تر با ش��ماره تلف��ن 57332250 داخل��ی 5 )امورمالی(، 

تماس حاصل فرمایند.
,ع  میر بیدختی-شهردار بیدخت 

99
02
35
5

 آگهی تجدید مزایده
 »نوبت اول«

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

آگهی مزایده- نوبت دوم
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 اطاعات 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 اطاع 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

تنش آبی  در تنش آبی  در 300300 روستای خراسان شمالی روستای خراسان شمالی



میزان بستری ها در بیمارستان های استان صعودی شد

سیگنال قرمز کرونا در خراسان رضوی
هاشم رسائی فر: ابتــدای شیوع ویروس کرونا 
گفته می شــد باال رفتن دمای هوا کمک زیادی 
در از بین رفتن این ویروس خواهد کرد. خیلی ها 
می گفتند کرونا دو یا سه ماه بیشتر میهمان ما 
نخواهد بود و با افزایش دمای هوا ریشه کن خواهد 
شــد. دمای هوا باال رفت و افزایش قابل توجهی 
هم داشــت اما هنوز که هنوز است کرونا هست 
و جوالن می دهد. کارشناسان معتقدند تنها راهی 
که می شــود با آن به جنــگ کرونا رفت رعایت 
اصول بهداشــتی و فاصله گذاری های اجتماعی 
اســت که گویا چند وقتی اســت نادیده گرفته 
می شــود. دلیل افزایش مبتالیان و فوتی ها طی 
چند روز گذشته نیز نتیجه همین بی تفاوتی های 
مردم نسبت به وجود کرونا در هر شرایطی است. 
بر پایه اعالم وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی؛ خراسان رضوی یکی از استان هایی در 
کشور اســت که در زمره استان های با وضعیت 
قرمز قــرار دارد و این هشــداری جــدی برای 
هم استانی ها و همشهریانی است که شیوع کرونا 

را چندان جدی نمی گیرند.
مدیر روابط عمومی و ســخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد در خصوص آخرین وضعیت شیوع 
کرونا به قدس گفت: مراجعات و بســتری های 
بیمــاران کرونایی طی چنــد روز اخیر روندی 
صعودی داشته که این خود هشدار بزرگی به همه 
مردم است. فقط به طور مثال ظرفیت تخت های 
بیمارستان شریعتی که برای بیماران کرونایی در 
نظر گرفته شــده در حال حاضر تکمیل است و 
حدود 200 بیمار درگیر با کرونا در بیمارســتان 

امام رضا)ع( مشهد بستری شده اند.
دکتر حمیدرضا رحیمــی در ادامه افزود: اگر 

مردم موضوع شــیوع کرونا 
را جــدی نگیرنــد با توجه 
بــه تجربــه ای کــه داریم 
چنــدان بعید نیســت که 
محدودیت هایی که پیش از 
این اعمال شده بود برگردد. 
ضمن اینکه مردم این نکته 
را هم از یاد نبرند که فقط و 
فقط رعایت اصول بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی در 
حال حاضــر می تواند برای 

مقابله با کرونا کارایی الزم را داشته باشد. کرونا 
حداقل دو سال میهمان ماست و مردم باید به 

زندگی با آن خو بگیرند.
مشــهد،  شــهرهای  از  وی 
قوچان، تایباد و تربت جام به 
عنوان شهرهایی که در استان 
خراسان رضوی وضعیت قرمز 
دارند یاد و وضعیت بسیاری از 
شهرستان ها را زرد اعالم کرد.

مدیر بیمارســتان قائم)عج( 
مشــهد نیز از اختصاص دو 
بخش ویژه به کرونایی ها در 
این بیمارســتان خبر داده و 
گفته اســت: در یک هفته اخیر نزدیک به ۵0 
بیمار غیرکرونایی، به دالیل دیگر به بیمارستان 

قائم)عج( مراجعه کردند، اما تست کرونایشان 
مثبــت بود و همین موضوع موجب تشــدید 

بیماری  اصلی شان شده بود.
هم  اکنــون دو بخش بیمارســتان قائم)عج( 
مختص کرونا شده و با توجه به افزایش آمارها 
مجبور به اضافه کردن بخش ICU برای بیماران 

بدحال کرونایی هستیم.

پس از چاپ گزارش قدس
 امتحانات دانشگاه آزاد اسالمی •

غیر حضوری شد
امتحانات  فیاض:  احمد 
آزاد  دانشــگاه  ترم  پایان 
رضوی،  خراسان  اسالمی 

غیرحضوری شد.
پــس از گالیــه منــدی 
و اعتــراض دانشــجویان 
دانشــگاه آزاد درخراسان 

رضوی و چاپ گزارشــی با عنوان »امتحانات پایان ترم دانشگاه 
آزاد اســالمی غیرحضوری می شود؟«؛ که سه شنبه گذشته در 
همین صفحه به چاپ رســید، حاال خبر می رسد که امتحانات 

این دانشگاه به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار می شود.
بر اساس اطالعیه ای که دوشنبه گذشته توسط روابط عمومی 
دانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی تحت عنوان دستورالعمل 
تکمیلی امتحانات در تارنمای دانشــگاه منتشر شد؛ آمده است: 
»کلیه آزمون های مقاطع ارشــد و دکترا مطابق برنامه امتحانی 
اعالم شــده، مجازی برگزار می شــود. همچنیــن همه دروس 
عمومی و پیش دانشگاهی مقاطع کارشناسی و کاردانی، مطابق 
برنامه امتحانی اعالم شده، مجازی برگزار می شود. درس عملی 
و کارگاهی باقیمانده از نیم ســال دوم دوره تابســتان با رعایت 

پروتکل های ستاد مبارزه با کرونا برگزار می شود.
مطابق با این دســتورالعمل همــه آزمون های تخصصی مقاطع 

کارشناسی و کاردانی به نحو ذیل برگزار می گردد:
الف( در صورتی که شهرســتان، در شــرایط قرمز باشد تمامی 
امتحانات آن واحد دانشگاهی به صورت مجازی برگزار می شود.

ب( در صورتی که شهرستان در وضعیت هشدار باشد، در صورت 
صدور دســتور کتبی مبنــی بر ممنوعیت برگــزاری حضوری 
امتحانات توســط فرماندار، امتحانات به صورت مجازی و در غیر 
این صورت، به صورت حضوری برگزار می شــود.گفتنی اســت 
پیش از این؛ برگزاری امتحانات این دانشگاه به صورت حضوری، 
و با توجه به وضعیت قرمز کرونایی استان و به ویژه شهر مشهد، 
موجب نگرانی و اضطراب میان دانشــجویان و اولیای آنان شده 
بود و بر این اساس روزنامه قدس به تهیه گزارشی در این زمینه 

اقدام کرده بود.

قدس از مشکالت برداشت محصول در صالح آباد 
گزارش می دهد

گالیه کشاورزان به اجحاف کمباین داران•
 ابوالحســن صاحبی: 
بــا توجــه به آغــاز فصل 
برداشت گندم وجو، جمعی 
شهرستان  کشــاورزان  از 
بــه  نســبت  صالح آبــاد 
کمبودکمباین و همچنین 
گندم  برداشت  نرخ  گرانی 

و جو با این دستگاه به شدت اظهار گالیه کردند. 
آن ها می گویند: جو و گندم دیم را کمباین داران هکتاری ۴00 هزار 
تومان از مردم پول گرفته اند، به آن ها می گوییم شما نرخ نامه ندارید 
و درست نیست زراعت ما را با سرخس مقایسه کنید که نرخ فالن 
شهرستان این قدر است، در عوض فکر نمی کنید که در سرخس هر 

هکتار بیشتر از هزارو ۵00 کیلو برداشت می کنند. 
کشاورزان صالح آبادی می افزایند :وقتی هزینه های بذر و تراکتور و 
کمباین را حساب کردیم، دیدیم باید چیزی هم از جیبمان بگذاریم، 
انصاف هم خوب است، اما کمباین داران می گویند ما نرخ نامه را قبول 

نداریم؛ بنابراین تقاضا داریم مسئوالن جهاد رسیدگی کنند. 
یک کشــاورز از روستای شورستان علیا هم خاطرنشان کرد : اگر با 
این وضع پیش برویم سال آینده نمی توان غالت کشت کرد، از جهاد 
تقاضای چند  دستگاه کمباین داریم. امیدواریم پیگیری کرده و به 
استان درخواست بدهند تا کشاورزان در سال جاری متضرر نشوند و 
به سال آینده هم امیدوار شوند. وی تصریح کرد: نرخ برداشت گندم 
آبی را هر هکتاری یک میلیون و 200 گفته اند، مگرچه خبر است! 
متأسفانه تا  ابتدا پول را به کمباین داران ندهیم، آن ها هیچ اقدامی 
نمی کنند. مدیرجهادکشاورزی شهرستان صالح آباد اما در واکنش به 
اعتراض کشــاورزان از آن ها خواست چنانچه کمباین داران رعایت 
نرخ نامه مصوب را نکنند، نامشــان را به جهادکشاورزی شهرستان 

اعالم، تا آن ها را در احقاق حقشان کمک کند.
علیرضا آرمین به کمباین داران شــاغل در صالح آباد هشــدار داد 
چنانچه قیمت های نرخ نامه مصوب را رعایت نکنند، سوختشان را 

قطع و از ادامه فعالیتشان در شهرستان جلوگیری  خواهد شد.

 چرا مسئوالن کرکره گوششان •
را پایین کشیده اند

چند روز پیش دوســتی تماس گرفت و اعالم کرد: چند روز است 
تلفن ثابت خانه مادرم قطع شده و در حالی که بارها با شماره اعالم 
شده برای رفع خرابی تماس گرفتیم اما مکرر با ذکر تغییر مسیر از 
ستاره به مربع ها و تأکید اپراتور به اینکه خرابی از داخل ساختمان 
است و اصرار ما که بررسی کردیم در خارج ساختمان است تماس 
قطع می شد. سپس از طریق آشنایی با یک پیمانکار مخابرات تماس 
گرفتیم که وی اعالم کرد برای رفع ایراد باید وجهی را بپردازیم. این 
در حالی است که به وضوح محرز شده بود که خرابی تلفن از شبکه 
و خارج ساختمان است. به هر روی پس از چند روز پیگیری مکرر از 
طریق سامانه فالن و پیامگیر فالن؛ از اداره مخابرات تماس گرفتند و 
خط ما ایرادش رفع شد. وی ادامه می دهد: به راستی اگر مادرم تنها 
و ناتوان بود چند روز باید منتظر می شد که ایراد تلفنش رفع شود؟ 
به نظرم این اپراتورهای تلفن جز دردسر و طوالنی شدن مسیر ارتباط 

که خواسته مسئوالن است، سودی در بهبود شرایط مردم ندارند.

مدیرمجتمع اسالمی حضرت بقیه اهلل االعظم خبر داد
آغاز نام نویسی طوالنی ترین پیاده روی •

اربعین از مشهد
مدیرمجتمع  قــدس: 
 اسلــــامی حضـــــرت 
بقیه اهلل االعظم مشهد از 
نویسی در کاروان  آغاز نام 
پیاده  مسیر  طوالنی ترین 

روی اربعین، خبر داد.
محمد رجبی با اعالم این 
خبر گفت:اعضای این کاروان با نام کاروان پیاده انصارالحسین)ع( 
برای بیستمین ســال متوالی، سفر معنوی خود را با طی مسیر 
3هزارو۵00 کیلومتری مشــهد الرضا تا کربــالی معلی با پای 
پیاده 3 مرداد امســال از محل مجتمع اسالمی بقیه اهلل به قصد 
زیــارت عتبات عالیات آغاز و با عبور از اســتان های خراســان 
رضــوی، جنوبی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزســتان 
از مرز شــلمچه عبور وبه جمع زائران پیاده اربعین می پیوندند.

وی افــزود: هــدف از ایــن حرکت فرهنگی و معنوی، نشــر و 
 گسترش فرهنگ عاشورا، بسط فرهنگ حسینی و تبلیغ معارف 
اهل بیت)ع(  و قیام عاشــورا، به صورت شهر به شهر و نقطه به 

نقطه است.
رجبی ادامه داد: کاروان پیاده انصارالحسین)ع( وابسته به مجتمع 
اســالمی حضرت بقیه اهلل االعظم مشــهد، یک کاروان مردمی 
اســت که به هیچ نهاد و یا دستگاه و سازمانی وابسته نیست و 
هزینه های مربوط به این کاروان از سوی زائران و اعضای کاروان 

تأمین می شود.
مدیر مجتمع اسالمی حضرت بقیه اهلل االعظم)عج(، اضافه کرد: 
این کاروان مختص برادران اســت و نام نویســی از عالقه مندان 
بــرای حضور در این کاروان آغاز و تا 20 تیرمــاه 99 ادامه دارد 
و متقاضیان برای ثبت نام می توانند به مجتمع اسالمی بقیه اهلل 
 واقع در مشــهد مقدس، شهرک شــهید رجایی، مقابل حر 23 
مراجعه کنند. او با اشاره به شیوع کرونا، اضافه کرد: حرکت این 
کاروان کامالً با رعایت پروتکل های بهداشــتی اســت و اعضای 
کاروان قبل و حین سفر از نظر سالمتی معاینه و کنترل می شوند. 
عالقه مندان برای کســب اطالعات بیشــتر می توانند با شماره 

تلفن های 0۵13371230۵ و 091۵9101۵10 تماس بگیرند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در مشهد:
 امروز صراط مستقیم وجود •

ولی امر مسلمین است
نیروی  فرمانــده  قدس: 
زمینی ارتش در مشــهد 
مســتقیم  صراط  گفت: 
و  انبیــا  راه  خــدا،   راه 
ائمــه اطهار)ع( اســت و 
در دنیــای امــروز صراط 
نازنین  وجود   مســتقیم 

ولی امر مسلمین و والیت فقیه است.
امیر سرتیپ دکتر کیومرث حیدری در مراسم افتتاح 1۶۴ واحد 
منزل سازمانی کوی والیت قرارگاه منطقه ای شمال شرق افزود: 
اگر امروز با افتخار به جغرافیای پهناور ایران اسالمی نگاه می کنیم 
نتیجه جانفشــانی ۴۸هزار شهید ارتش جمهوری اسالمی ایران 

است.
وی گفت: امروز ارتش در بحث تولید و برقراری امنیت و حضور 

مقتدرانه در تأمین امنیت کشور دست محکمی بر آتش دارد.
امیر حیدری یادآور شــد: ارتش جمهوری اسالمی امروز تحت 
فرمان والیت فقیه بــوده و امنیت کامل منطقه را بدون حضور 

بیگانگان برقرار می کند.
وی در ادامه گفت: امروز در نیروی زمینی    سه اصل والیت محوری، 

عدالت محوری و شایسته ساالری حاکم است.
فرمانده نزاجا گفت: امروز در بحث والیت محوری نیروی زمینی 
تحت اوامر مطــاع رهبری بوده که یکی از آن ها رســیدگی به 
وضعیت معیشت و منزلت اجتماعی کارکنان و دارا بودن منزل 

سازمانی است.

مدیرکل این نهاد در سفر به این شهرستان قول داد
 استقرار نمایندگی بنیاد شهید •

در صالح آباد
سال هاســت  قــدس : 
که رســیدگی بــه امور 
و  شــهدا  خانواده هــای 
ایثارگــران صالح آبــاد از 
اشتغال،  معیشت،  جمله 
تســهیالت، مســکن و... 
به دلیل نبــود اداره بنیاد 
شهید و امور ایثارگران در این شهرستان به کندی پیش می رود و 
این خانواده ها مجبورند برای رفع مشکالت خود و مراجعه به بنیاد 
شهید تربت جام، 100 کیلومتر راه را بروند و برگردند و هزینه مالی 

و جانی گزافی را متحمل شوند.  
اواخر هفته گذشته مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی به همراه نصراهلل مهدوی، رئیس اداره بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شهرستان تربت جام به شهرستان صالح آباد سفر کرد و از 
نزدیک با امام جمعه و برخی خانواده های شهدا دیدار و مشکالت 

موجود را بررسی کردند. 
امام جمعــه صالح آباد در دیدار با حجت االســالم والمســلمین 
معصومی، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
افزود: اکنون که صالح آباد به شهرستان ارتقا یافته انتظار می رود 
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی برای استقرار 
اداره بنیاد شــهید و امور ایثارگران در شهرستان صالح آباد برای 
رسیدگی هر چه بهتر و سریع تر به امور خانواده های معظم شاهد، 

جانبازان و آزادگان اقدام کند. 
مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراسان رضوی هم در 
این دیدار گفت: با وجود اینکه تعداد شــهدای معظم شهرستان 
صالح آباد کمتر از حد نصاب ایجاد و اســتقرار اداره اســت اما در 
صالح آباد نمایندگی بنیاد شهید و امور ایثارگران مستقر می کنیم 
تا مشکالت و گرفتاری های خانواده ها در شهر خودشان حل شود. 
حجت االســالم والمسلمین معصومی افزود: به زودی نمایندگی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران در شهرستان صالح آباد سه روز در هر 
هفته پاسخگوی خانواده های معظم شاهد، جانبازان و ایثارگران 
این شهرستان خواهد بود تا از سرگردانی خانواده های معزز شاهد 

در سفر به شهرستان تربت جام جلوگیری شود.
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سرور هادیان: گوشی تلفن را که برداشتم مثل همیشه گفتم 
سالم دوست خوب من! اما صدای گریه های نازنین و کلماتی 
که میان بغض و گریه به سختی شنیده می شد، دلم را لرزاند، 

او گفت: مادرم رفت پیش خدا. 
باورم نمی شــد یک دیدار کوتاه خانوادگی غمی همیشگی را 

برای همه رقم بزند.
همه خاطرات بچگی از جلو چشــمانم عبور کــرد. آن زمان 
 کــه همه خانه ها، ویالیی بود و باغچــه و حوض آب در همه 
همسن و سال های ما جزئی از خاطراتمان بود. از همسایه هایی 
که مادرهای خانواده همه برای هم مثل خواهر بودند و پدرها 
مثل برادرهای تنی در همه مشکالت کنار هم بودند و از فامیل 
به هم نزدیک تــر. آن زمان بچه های یک محل همه همبازی 
بودند. همه با هم قد می کشیدند و بزرگ می شدند. بوی غذا از 
خانه هر کداممان که بلند می شد، یک ظرف سهمیه ناهار برای 
همسایه کناری بود. از عروسک بازی ها و آشپزی کردن هایمان 
روی اجاق های اســباب بــازی با قابلمه هــای کوچک. باورم 
نمی شود که مادر خانواده ای که سال ها درست مانند مادرمان 

مهربان و دلسوز بود از میان ما رفته باشد.
بــا صدای گریه های نازنین به خودم می آیم و می دانم دلداری 

دادن تنها کاری است که چندان هم فایده ای ندارد.
تلفن چند هفته پیش نازنین را به یاد می آورم که تأکید می کرد، 
بیشتر مراقب مادرت باش. همه چیز از یک سرماخوردگی به 
ظاهر ساده شروع شد، یک هفته گذشت. اما این سرماخوردگی 

و ســرفه ها بیشتر شد، هیچ کدام نمی خواستیم باور کنیم که 
ممکن است این بیماری، همان بیماری تازه ظهور باشد. آخر 
حاجیه خانم زن سالمی بود. همه بچه ها هم به دلیل بیماری 
دیابت پدر این روزها بیشتر از همیشه رعایت دید و بازدید ها 
را می کردنــد و دلتنگی ها را پذیرفتند تا کمتر به دیدار پدر و 

مادرشان بروند.
سرانجام برای آسودگی خیال قرار شد، حاجیه خانم تست کرونا 

بدهد تا همه خیالشان راحت شود.
جواب مثبت که آمد دل همه مان آشــوب شد. حاال بیشتر از 
همیشه سرفه های طوالنی و خســتگی و ضعف توجه مان را 
جلب کرد. با مشــورت پزشــکان قرار شد، قرنطینه خانگی و 

داروهای مختص این بیماری تجویز شود.
حاال فقط حاج آقا و دختر و پسر مجرد خانه، شدند پرستارهای 
مادری که سال ها برای همه بچه هایش بی دریغ پرستاری کرده 

بود.
دو هفته گذشــت همــه امیدمان بــه قرنطینــه و داروها و 
محبت هــای بی دریغ بود که دوباره مادر خانواده بچه هایش را 
دور هم جمع کند و برایشان سفره بیندازد و عروس و دامادها و 
نوه ها و بچه هایش دور آن جمع شوند و صدای خنده ها، فضای 
خانه را پر کند اما تنفس هر روز سخت تر شد و دکترها بستری 
شدن در بیمارستان را الزم دانستند. روزهای اول بخش عمومی 
کرونایی ها و حاال هر روز بیشــتر نفس ها به شماره می افتاد، 
اتاق مراقبت های ویژه و روزهایی که هر دقیقه آن یعنی هزار 

ســال دوری از مادر که برای همه سخت و طاقت فرسا بود. دو 
هفته گذشت و در گفت وگو های تصویری هر روز حاجیه خانم 
نفس هایش سخت و سخت تر شد، بدون ماسک اکسیژن دیگر 
تنفــس مقدور نبود و صفحه مانیتوری که خطی صاف، پایان 

یک زندگی را اعالم کرد.
نازنین در میان گریه باز هم به من توصیه کرد، با وجود رعایت 
همه توصیه های بهداشتی، این اتفاق به دلیل یک بی احتیاطی 
ســهوی رخ داد و موجب شــد همه بچه ها تــا ابد از محبت 
مادرشان دور بمانند. نمی دانیم این ویروس از چه طریقی وارد 
بدن مادرمان شد. از یک خرید کوچک، از یک دید و بازدید هر 
چند محدود یا یک هم صحبتی کوتاه، اما همان قدر می دانیم 

داغ عزیزترین را داشــته باشــی و کســی نتواند در این غم 
همراهی ات کند هم از سختی های دیگر این بیماری است.

می دانم کرونا هنوز هم به شدت روزهای اول نگران کننده است 
و بی تفاوت نمی توان از کنار آن گذشت.

کرونا و عزیزی که دیگر نیست
چشم سومچشم سوم

قدس: استاندار خراســان رضوی با بیان اینکه در این استان 
دعوای سیاســی وجود ندارد و همه پای کار هســتند، گفت: 
عده ای به فکر افتادند وجهه مســئوالن این استان را تخریب 
کنند، بزرگ نمایی مشکل مدیر کل دادگستری خراسان رضوی 

نمونه ای از این فعالیت هاست. 
علیرضا رزم حسینی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان 
رضوی همچنین اظهار کرد: اراده ای در استان شکل گرفته و 
همه مدیران می خواهند کار کنند، اما چه کنند که در تهران 

آقا باالسر دارند که شاید تجربه شان هم از آن ها کمتر باشد. 
وی افزود: در استان همه  مدیران باهمت هستند و همت های 
بلندی در پیش گرفتند که کارهای جدیدی انجام دهند. این 
اراده در همه مســئوالن استان وجود دارد. ما تالش کردیم 
از تجربه کشــورهای خارجی و استان های خودمان استفاده 
کنیم. این در دســتور کار ماســت که بر اساس برنامه جلو 
برویم. توســعه امری درازمدت و همیشگی است. ما تالش 
کردیــم اولویت بندی کنیم تا کار پیــش رود. پیش نیاز این 

کارها وحدت اســتانی اســت، نمی توانیم با اختالف، نزاع و 
درگیری در کشور، استان را پیش ببریم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: وقتی وحدت برای توسعه و 
آبادانی ایجاد شود، شروع به تخریب افراد می کنند، ما دعوای 
سیاسی در استان نداریم و همه می خواهند کار کنند. باید مدل 

نظام های اداری پوسیده در استان را به هم بریزیم و با درایت، 
خردورزی و خرد جمعی گام به گام با همکاری مدیران کار را 

جلو ببریم تا در راستای تقویت نظام اسالمی کار کنیم.

 فعالیت 22۴ معین اقتصادی س
در خراسان رضوی 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی هم 
به بررســی آخرین وضعیت عملکرد مثلث توسعه اقتصادی- 
فرهنگــی پرداخت و گفت: تاکنــون 22۴معین اقتصادی در 
استان در حال فعالیت هســتند که در سال گذشته 2هزار و 
200 پروژه توسط معین های اقتصادی در خراسان رضوی ثبت 

شد.
علی رســولیان، مجموع تفاهم نامه های رسیده را هزار و 201 
مــورد اعالم کرد و افزود: با ســرمایه گذاری 19۸ هزار و 3۵0 
میلیارد تومان برای 20۵ هزار و ۸۸7 نفر اشــتغال در استان 

ایجاد شد.

استاندار خراسان رضوی: 

آقا باالسرها در تهران طناب به پای مدیران استان می بندند

گزارش جلسهگزارش جلسه

علیپور: در روزهای اخیر ماجرای خشــونت 
نامادری و مرگ دختر 10 ساله مشهدی یک 
بار دیگر به موضوع جنجالی در فضای رسانه ای 
تبدیل شــده اســت. از همیــن رو حرف ها و 
قضاوت های پرشماری در این باره رد و بدل شده 
که یکی از این موارد اشاره به ناتوانی نهادهای 
حمایتی از افراد در معرض آسیب است. چنان 
کــه در مطلبی در همین باره به صراحت ذکر 
شده که همســایگان این خانواده چندین بار 
با اورژانس اجتماعــی تماس گرفته اند اما این 
تماس ها هیچ تأثیری نداشــته است. همین 
همسایگان تأکید می کنند: اولین تماس های ما 
به آذر سال گذشته برمی گردد، ولی مسئوالن 

اورژانس اجتماعی به محل مراجعه نکردند تا 
اینکــه همین قربانی چنــد روز پیش فوت و 
پلیس برای بررسی به محل مراجعه کرد. وقتی 
با 123 تماس می گرفتیم به ما اعالم می کردند 
فامیل درجه یک کودک باید تماس بگیرند تا ما 
رسیدگی کنیم. گرچه متولیان بهزیستی مدعی 
هستند که چنین تماس هایی انجام نشده اما بنا 
بر تجربه و تماس هایی که از سوی شهروندان 
داشــتیم بارها این افراد نیازمند حمایت های 
اورژانس اجتماعی بوده اند اما به دلیل اینکه از 
مراجعه مستقیم به خودروهای 123 شرمنده 
بوده و یــا اینکه اپراتورهای تلفنی پاســخ به 
موقع و درســتی نداشــته اند از خدمات این 

مجموعه چشمپوشی کردند. از این رو پیشنهاد 
می شود به دلیل کثرت مسئولیت های سازمان 
بهزیستی؛ وظیفه انجام حمایت های اجتماعی 
از افراد در معرض آسیب به واحدهای مددکاری 

دیگر نهادها همانند دانشگاه علوم پزشکی و یا 
نیروی انتظامی واگذار شــود، تا شــاید رویه 
دریافت خدمات اجتماعی اثرگذاری مطلوبی 

داشته باشد.

اورژانس اجتماعی به دیگر نهادها واگذار شود
زاوهیزاوهی

اگر مردم موضوع شیوع 
کرونا را جدی نگیرند 

با توجه به تجربه ای که 
داریم چندان بعید نیست 

که محدودیت هایی که 
پیش از این اعمال شده 

بود برگردد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
مدیر اداره جهاد کشاورزی این شهرستان خبر داد

 حفر ۵هزار چاه غیرمجاز •
در باغ های طرقبه شاندیز

فارس: مدیــر اداره جهاد 
شاندیز  طرقبه  کشاورزی 
گفت: در این شهرســتان 
حدود ۵هزار چاه غیرمجاز 
وجود دارد که این مسئله 
سبب خشک شدن قنات ها 
در  آب  چشــمه های  و 

باالدســت می شود و آب های سطحی که باید جذب زمین شوند 
و افت خاک نداشته باشند، از بین می روند. 

 ســیدرضا ماه نگار بیان کــرد: در بخش تغییر کاربــری اراضی، 
طرقبه شاندیز جزو شهرستان هایی است که بیشترین هجمه در 
تغییر کاربری را داشته و به نوعی تفریحگاه مشهد شده است که 
متأسفانه تبدیل به معضلی شده، چون ما محدودیت آب داریم و 
هر باغ ۵۰۰ متری به اندازه یک هکتار زراعت آب مصرف می کند، 
بنابراین در ازای یک باغ ۵۰۰ متری، یک هکتار زراعت خشــک 
می شــود. مدیر اداره جهاد کشــاورزی طرقبه شاندیز با اشاره به 
اینکه بخشــی از توان و انرژی این اداره در بحث نقل و انتقاالت 
و صدور ســند از بین می رود، تصریــح کرد: یکی از معضالت در 
این شهرستان، همین موضوع است. به عنوان مثال ۴۰۰هکتار از 
اراضی  به ۴هزار و ۵۰۰ نفر انتقال پیدا کرده که در بیشتر موارد 

این افراد برای تولیدات کشاورزی سرمایه گذاری نمی کنند.

حادثه، یک امدادگر را راهی بیمارستان کرد
 مجروحیت آتش نشان مشهدی•

 حین مأموریت 
خط قرمــز: مدیرعامل 
از  مشــهد  آتش نشــانی 
جراحت یک آتش نشان در 
حین عملیات امدادرسانی، 
برخــورد یک  دلیــل  به 
سواری  خودرو  دســتگاه 
انتقــال وی بــه  ۴۰۵ و 

بیمارستان خبر داد.
آتشپاد دوم امیرعزیزی با بیان این مطلب گفت: دقایقی مانده به 
بامداد روز سه شــنبه گذشته حادثه نشت سوخت از یک خودرو 
در میدان جمهوری اسالمی مشهد به  سامانه ۱۲۵ اعالم شد که 
بالفاصله آتش نشانان ایستگاه شــماره ۴۷ به  محل حادثه اعزام 

شدند.
مدیرعامل آتش نشانی مشهد ادامه داد: آتش نشانان با حضور در 
محل و در حین انجام عملیات پیشگیرانه به  واسطه نشت سوخت 
از خودرو و اقدام های ایمنی الزم در محل بوده اند که یک دستگاه 
خودرو ســواری ۴۰۵ بدون توجه به عالئم هشداردهنده توسط 
آتش نشــانی، با یکی از آتش نشــانان حاضر در صحنه مأموریت 
برخورد کرد که این اتفاق منجر به مصدومیت این آتش نشــان 
مشهدی از ناحیه سر، صورت و پا شد و دیگر آتش نشانان حاضر 
در صحنه به یاری وی شــتافته و ضمن درخواست حضور فوری 
اورژانس از طریق شبکه بیسیم، امدادرسانی اولیه به این آتش نشان 

انجام شد.
آتشپاد دوم امیرعزیزی افزود: با حضور تکنسین های اورژانس، این 
آتش نشان به سرعت به بیمارستان منتقل می شود و خوشبختانه 
وضعیت جسمانی او پس از عمل جراحی انجام شده روی  بدن وی 
مساعد گزارش شده است. علت دقیق حادثه توسط پلیس راهور در 
دست بررسی است. روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری مشهد از همه شهروندان تقاضا دارد به محض 
رؤیت خودروهای آتش نشانی به خصوص در بزرگراه ها یا تجمع 
خودروهای امدادی در سطح شهر، سرعت مطمئنه را رعایت کنند 
و با احتیاط از کنار صحنه حادثه و بدون توقف بی مورد عبور کنند.

 پلمب پنج واحد قصابی متخلف •
در شهرستان زبرخان

خبرنگارقدس:  درود- 
پنــج واحــد قصابــی در 
زبرخــان  شهرســتان 
که مبــادرت به کشــتار 
غیرمجاز دام می کردند، با 
حکم دادستان این بخش 
دامپزشــکی  توســط  و 

شهرســتان نیشابور پلمب شــدند .رئیس شــبکه دامپزشکی 
شهرستان نیشــابور گفت: در راستای پیشگیری از بیماری های 
مشترک بین انسان و دام به خصوص تب خون ریزی دهنده کریمه 
کنگو، پنج واحد قصابی در شهرستان زبرخان که اقدام به کشتار 
غیر مجاز دام می کردند به پیشنهاد شبکه دامپزشکی و با حکم 
دادستان زبرخان و همکاری نیروی انتظامی، پلمب شدند .دکتر 
علی سلیمانی با تأکید بر اینکه کشتار غیرمجاز عالوه بر آلودگی 
زیست محیطی موجب انتشار بیماری های مشترک بین انسان و 
دام مانند شاربن، کیست هیداتید، تب خون ریزی دهنده کریمه 
کنگو و... می شود، به کلیه متصدیان عرضه مواد پروتئینی هشدار 
داد باید دســتورالعمل های بهداشتی دامپزشکی را در واحدهای 
صنفی خود رعایت کنند و از شــهروندان خواست هنگام خرید 
گوشت قرمز حتماً به لیبل و مهر بهداشتی دامپزشکی توجه کرده 
و در هنگام خرید مرغ نیز به تاریخ تولید و انقضا آن توجه نمایند.

یک مقام انتظامی در خراسان جنوبی خبر داد
 توقیف 32 میلیارد ریال اموال •

خریداری شده از فروش موادمخدر
معــاون  قرمــز:  خط 
هماهنگ کننده فرماندهی 
از توقیف   انتظامی استان 
عواید  ریــال  3۲میلیارد 
نامشــروع خرید و فروش 
موادمخدر توسط قاچاقچی 

شناخته شده خبر داد.
 ســرهنگ محمود پارسافر اظهار کرد: با توجه به تداوم برگزاري 
جلسات کمیته شناسایي اموال قاچاقچیان موادمخدر در جهت 
مبارزه با جرم پولشــویي، اموال یکی از سر باندهای معروف مواد 
مخدر که به اتهام حمل محموله سنگین موادمخدر دستگیر و در 

زندان به سر می برد، بررسی و تحت نظارت قرار گرفت.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی 
بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی در بررســی اموال و دارایی های 
قاچاقچی معروف به این نتیجه رسیدند که متهم هیچ گونه فعالیت 
اقتصادی نداشته و کلیه اموال و دارایی هایی که به نام وی و اعضای 
خانواده اش به ثبت رســیده از طریق عواید نامشروع در خرید و 

فروش موادمخدر حاصل شده است.
ســرهنگ پارســافر ادامه داد: مأموران در تحقیقــات خود و با 
بررسی های فنی، حساب های مختلف متهم را که وجوه به صورت 
کارت به کارت واریز و برداشــت شده و در یک لحظه در چندین 
حساب جابه جا و انتقال یافته را شناسایی کردند و ضمن هماهنگی 
با مقام قضایی این حســاب ها مسدود و دو باب منزل مسکونی و 

چهار خودرو سواری متعلق به متهم نیز توقیف شد.
وی با اشــاره به اعالم ارزش 3۲میلیارد ریالی اموال توقیف شده 
توسط کارشناســان، تصریح کرد: پلیس ضمن برخورد قاطع با 
حمل و توزیع کنندگان مواد مخدر، با هوشیاری تراکنش های مالی 
نامشروع را در جهت مبارزه با پولشویی رصد کرده و بدون اغماض 

با مفسدان اقتصادی نیز برخورد خواهد کرد.

در پی اجرای یک طرح در نیشابور صورت گرفت
توقیف 1۵9 دستگاه وسیله نقلیه متخلف •

فرمانده  میرعلمــدار: 
شهرســتان   انتظامــي 
نیشــابور از توقیف ۱۵9 
دســتگاه موتورسیکلت و 
خــودرو متخلف در مدت 
۲۴ ساعت گذشته  در این 

شهرستان خبر داد. 
ســرهنگ حســین دهقانپور افزود:طرح برخورد با وسایل نقلیه 
متخلف با هدف پاسخگویی به مطالبات عمومی مردم و ارتقای 

احساس امنیت در سطح شهرستان اجرا شد.
در پــی اجــرای این طرح که با محوریت پلیــس راه و راهور و با 
مشــارکت پلیس های پیشگیری، آگاهی، امنیت عمومی و یگان 
امداد انجام شد، ۱۴8 دستگاه موتورسیکلت، ۱۱دستگاه خودرو 
متخلف به علــت مخدوش بــودن پالک، نداشــتن مدارک و 

کاله ایمنی، انجام حرکات نمایشی و... توقیف شد.

 واژگوني خودرو سمند •
با چهار کشته و زخمی

خــط قرمــز: فرمانده 
 انتظامی شهرستان داورزن 
از واژگونی یک دســتگاه 
خودرو ســمند در محور 
ســبزوار– داورزن با یک 
کشته و سه مصدوم خبر 

داد.
 سرهنگ اکبر محمدآبادی با اعالم این خبر گفت:  در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر واژگوني یک دســتگاه 
خودرو سمند در محور داورزن- سبزوار، بالفاصله گشت تصادفات 

به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افــزود: با حضــور مأموران در محل و در بررســی های اولیه 
مشخص شد، یک دستگاه  خودرو سواری سمند در محور مذکور 

به دالیل نامعلومی از جاده منحرف و واژگون شده است.
سرهنگ محمدآبادی بیان کرد: در این حادثه متأسفانه یک تن از 
سرنشینان خودرو در دم فوت و راننده و دو تن دیگر از سرنشینان 
به علت جراحات وارده توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی 

منتقل شدند.
 فرمانده انتظامي شهرستان داورزن در ادامه خاطرنشان کرد: علت 

حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در حال بررسی است.

کوتاهی کار دست مالباخته داد
 سرقت 20 میلیون ریالی  •

با شگرد فروش شارژ تخفیف دار
نیشابور-خبرنگارقدس: 
فرمانده انتظامي شهرستان 
شناســایي  از  نیشــابور 
و دســتگیري متهــم به 
برداشــت اینترنتــی ۲۰ 
با شــگرد  میلیون ریالی 
تلفــن  شــارژ  فــروش 

تخفیف دار در فضای مجازی خبر داد . 
فرمانده انتظامي شهرســتان نیشــابوراظهار کرد: در پی شکایت 
یکی از شهروندان مبني بر برداشت غیرمجاز ۲۰ میلیون ریالی از 
حساب بانکی وی توسط فردی ناشناس، موضوع شناسایی سارق 

یا سارقان احتمالی در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت .
سرهنگ حســین دهقانپور گفت: کارشناسان پلیس فتا پس از 
بررســی دقیق اظهارات شاکی پرونده و تحقیقات به عمل آمده، 
متوجه شدند فردي پس از تبلیغات در یکی از گروه های خرید و 
فروش در یک شبکه اجتماعی، اعتماد شاکی را جلب  و با بدست 
آوردن مشخصات کارت عابربانک وی، مبلغ ۲۰ میلیون ریال را از 

حسابش به صورت غیرمجاز برداشت کرده است. 
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا با رصد دقیق فني در 
فضاي دیجیتالي متهم را شناسایي و با هماهنگي مقام قضایي وي 

را دستگیر کردند.
ایــن مقام انتظامي با اشــاره به معرفي متهم بــه مراجع قضایی 
تصریح کرد:  با توجه به اینکه اغلب وقوع این گونه جرایم ناشی از 
سهل انگاری دارنده حساب در استفاده و نگهداری از اطالعات بانکی 
حساب خود از جمله شماره حساب و رمز عبور، طمع و یا اعتماد 
بی جا رخ می دهد، بنابراین مردم با رعایت  توصیه ها و هشدارهای 

پلیس، مجرمان را در رسیدن به خواسته هایشان ناکام کنند.

قدس: وزیر راه  و شهرســازی گفت: مشــهد و 
پیرامون حرم، خودش هویــت دارد؛ این هویت 

حرمت دارد؛ این حرمت را پاس بداریم.
محمد اســالمی در جلســه ویژه شــورای عالی 
شهرسازی که چندی پیش برگزار شد درباره طرح 
تفصیلی توسعه بافت پیرامون حرم مطهر رضوی 
اظهار کرد: فصل مشــترک همه صحبت ها این 
اســت که همه برای حرمت حــرم امام رضا)ع( 
احترام قائل هستند و خودشان را مقید می دانند 
پیوستگی حرم مطهر با حریم حفظ شود  و تمام 
کارکردهــا با توجه به موضوع  زیارت و تشــرف 

باشد.
وی افــزود:  نکته دیگر این اســت که یک وضع 
موجــود به عنوان یک عارضه داریم. بر اســاس 
 یک طرحــی، یک عده اقــدام کــرده  اند؛ چه 
پروانه های قانونی صادر شــده و چه  ساخت و 
سازهای غیرمجاز باید مسیر قانونی اش را برای 

تعیین تکلیف طی کند.
وی در تبیین مصوبه شورای عالی شهرسازی که 
مورد اعتراض استانداری و شهرداری قرار گرفته 
 اســت، گفت: قدر مسلم مصوبه شــورای عالی 
 بر گرفتــه از الزاماتی بوده که در صدر آن فرمان

مقام معظم رهبری اســت که حکم قانون  دارد. 
نمی شود شورای عالی شهرسازی و معماری که 
مرجع قانونی است فرمان رهبری را در خصوص 
پیرامون حــرم نادیده بگیرد که متأســفانه در 
گذشته نادیده گرفته شده و مصوبه شورای عالی 

آن را دنبال می کند.
وی تصریح کرد: اینکه ما از وضع موجود به سمت 
وضع مطلوب حرکت کنیم یک بحث سلیقه ای 
در حوزه  معماری نیســت، بلکه  بحث ضوابط 

است.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: برای رسیدن به  
 این ضوابط باید  وضع موجود را احصا می کردیم 
و به یک طرح تفصیلی نیاز داشتیم تا  شیوه نامه 
را تنظیم کنیم؛ طرح تفصیلی را مشاور حداکثر 

طی دو ماه آینده تحویل می دهد.
اسالمی درباره برخی پروژه های در دست اقدام 
ســرمایه گذاران گفت : کسی که ساخت  وسازی 
بر اساس پروانه انجام داده و پروانه ریشه در طرح 
تفصیلی و طرح جامع مصوب دارد، حقوق قانونی 
 دارد. خــالف آن خالف اســت و بایــد برای آن 

بر اساس شیوه نامه تصمیم گیری کنیم. 
اسالمی با اشــاره به جزئیات مفصل شیوه نامه 
گفت: بزرگوارانی که از قوا تشــریف آورده اند و 
دوســتان دیگر از استان و شــورای شهر اگر در 
مورد شیوه نامه نقطه نظراتی دارند که به پیشبرد 
کار کمک می کند، در همین مدت ارائه کنند و با 
این شیوه نامه به سمت ساماندهی وضع موجود 

خواهیم رفت.

 مصوبات شورای عالی س
در حکم  قانون و فصل الخطاب است

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان بازرسی استان 
خراســان رضوی که  به  عنــوان نماینده رئیس 
قوه قضائیه در شورای عالی حضور پیدا کرده بود، 
در خصــوص طرح بافت پیرامــون حرم مطهر 
رضوی گفت: طرح مصوبی در گذشته داشته ایم 
که  ایرادهای قابل توجهی داشت و متوقف شد، اما 

پس از الزام به توقف، اقداماتی 
صــورت گرفته اســت و اگر  
شهرداری براساس طرح سابق 
اقدامی انجام داده باشد، قابل 

بررسی و پیگیری است.
فتوحی با تأکیــد بر تصویب 
شیوه نامه ادامه داد: شیوه نامه 
به برون رفت از وضعیت فعلی 
کمک می کند. اگر هم کسانی 
تعریضی بر حقوق مکتسبه یا 
نقدی به شیوه نامه  دارند، ارائه 

کنند.
تأکیــد کــرد: مصوبات  وی 

شورای عالی در حکم  قانون و فصل الخطاب است 
و شیوه نامه مشکل مرجع قضایی را حل می کند و  

هر چه سریع تر باید تصویب شود.

حفظ هویت معنوی بافت پیرامون حرمس
مرتضی فیروزآبادی معاون طرح و برنامه و نماینده 
آســتان قدس رضوی در این جلســه نیز گفت: 
همان طور که رهبر انقالب تأکید فرموده اند و در 
سیاست های کلی هم ابالغ نموده و مکرراً در این 
چندسال مطرح شده، حفظ هویت معنوی بافت 
پیرامون حرم و پیوستگی بین حرم مطهر و بافت 
اطراف آن برای آســتان قدس مهم و اصل مورد 

تأکید ماست.
وی تصریح کرد: آستان قدس در این کار از ابتدا 
تاکنون مشــارکتی به آن معنا نداشته و اینکه 
بخواهند در حل و فصل مسائل پیش آمده برای 
ما تعهداتی از بیرون تحمیل نمایند را طبعاً قبول 

نداریم.

شهرداری مشهد سرمایه گذاران طرح را س
بیچاره کرد

همچنین محمدحسین روشنک به عنوان نماینده 
ســرمایه  گذاران گفت: مشکل این است که این 
طرح باید ۱۰ ساله اجرا می شده، اکنون ۲۴ سال 
است که هنوز به ۵۰درصد نرسیده است و مشکل 

صرفاً  به  سه سال گذشته برنمی گردد.
 وی اظهــار کــرد: مــن نماینــده مالــکان و 
سرمایه گذاران منطقه هستم و بسیار مایلم مسائل 
فرهنگی و مذهبی پیرامون حرم حفظ شــود. تا 
همین امروز کسی به نماینده مالکین و نماینده 

نکرده  مراجعه  سرمایه  گذاران 
که بینند ما چه می گوییم. آیا 
ما می خواهیم بافت دور حرم 
به هم بریزد و مسائل فرهنگی 

آنجا رعایت نشود؟
 وی با تأکید بر اینکه سرگردانی 
سرمایه گذاران به سه سال اخیر 
و پس از تعلیــق طرح قبلی 
محدود نمی شــود، گفت: من 
طرف شهرداری نیستم؛ اولین 
انتقادم به شهرداری مشهد و 
شورای شهر دوره های گذشته 
مشهد است. 3۰ الی ۴۰درصد 
مشکالت به این مصوبه شورای عالی برمی گردد، 
اما  ۷۰درصد تقصیر را به گردن شــهرداری در 
طول این ۲۴ سال می دانیم که تمام مالکان دور 

حرم و سرمایه گذاران را بدبخت کرده است.
روشنک ادامه داد: سه سال است این مشکل بر اثر 
مصوبه شورای عالی  ایجاد شده، اما پیش تر چرا 
اجرا نشــده است؟  چرا طرحی که قرار بوده ۱۰ 
ساله انجام شود، سالی ۲درصد انجام شده است؟

وی اضافــه کرد: تعــدادی از مالــکان خرد که  
امالکشــان داخل این پروژه هاست نه می توانند 
پروانه بگیرند و  نه می توانند بفروشند، چون کسی 
از این ها نمی خرد، برای اینکه بالتکلیف است. سه 
سال است بی اعتماد و  بالتکلیف هستند و قبلش 

هم بالتکلیف بودند.
روشنک در پایان با تأکید بر ابعاد حقوقی مسئله 
گفت: حقوق مکتسبه قانون دارد و چیزی نیست 
که بخواهیم در جلســه اداری تعیین کنیم. هر 
کدام از مالکان که به دادگاه شکایت کنند ، قاضی 
تصمیم می گیرد که حقوق مکتسبه دارد یا ندارد 
و  تعیین تکلیفش توسط قوه قضائیه انجام می شود.

 نباید براساس سلیقه  معمارانس
 تصمیم بگیریم

استاندار خراسان رضوی نیز ضمن انتقاد از توقف 
طرح ۲۴ ساله طرح، اظهار کرد: براساس طرح 
تفصیلی، شهرداری و شورای وقت مجوزهایی 
به سرمایه گذاران داده  اند. اگرچه نظر کارشناسی 
شــما جور دیگری است، اما ســرمایه گذار و 
مدیــران اجرایی اســتان و دســتگاه قضایی 
 مقصر نیستند که  سرمایه  گذار تملک کرده و 

شروع به کارکرده است.
رزم حســینی تصریح کرد:  اکنــون برگردیم به 
ســرخط اول که آقا حقوق باید این طور باشد و 
خیابان ها کوچک شود. آن ها چه گناهی کردند 

۱۵ سال پیش ۴۰میلیارد پول ریخته اند.
وی تأکید کرد: نباید تصمیم های جدید طوری 
باشــد که ۱۰ سال دیگر بگویند طوری تصمیم 

گرفتند که حقوق مردم در آن دیده نشده است.

اظهارات مشاور رئیس جمهورس
در این جلســه حســام الدین آشــنا، مشــاور 
رئیس جمهور و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک 
ریاســت جمهوری در مقدمه ســخنان خود به 
اهمیت این پروژه و ابعاد فوق العاده آن اشاره کرد 
و گفت: در این جلسه ما داریم برای چه و تا کی 

تصمیم می گیریم؟
وی افزود: یک وقت تصور این است که ما مجری 
یک پروژه در حد اطراف حرم هستیم و آن پروژه 
مشــکالتی دارد و داریم مشــکالت آن پروژه را 
حل می کنیم، این یک ســطحی از فهم تصمیم 
اســت؛ یک وقت می گوییم داریم برای مشهد و 
مردم مشهد تصمیم می گیریم؛ برخی مواقع برای 
ایران داریم تصمیم می گیریــم و بعضی  مواقع 
برای  تشیع و  اسالم و برای آینده فهم جهانیان 
از معماری اســالمی و شهرسازی اسالمی. وقتی 
ســطح بحث را تعریف کنید مشخص می شود 
که آیا باید تصمیم گیری  را به ســطح شهردار و 
شورای شهر مشــهد واگذار کنیم یا به  شورای 
عالی شهرســازی، یا اینکه باید مسئله در سطح 

مقام رهبری تصمیم گیری شود؟
آشــنا اضافه کرد: اینکه مقام  معظم  رهبری در 
ســال 8۶  به این موضــوع ورود صریح، دقیق و 
جزئی کردند، نشــان می دهد رهبر شــیعیان 
جهــان در موضوع نمادین بــودِن حرم و بافت 
اطراف حرم رضوی نظر دارند. ایشــان که دیگر 
معمار نیســتند که ما بگوییم با نظرات شخصی 
معمارانه آقای دکتر حجت مخالفیم. ایشان حجت 
 بر شماست. از ســال 8۶ تاکنون دستوراتی که 
مقام معظم رهبــری در مورد توجه به وضعیت 
بافت و حریم حرم دادند چقدر رعایت شده است؟ 

یک گزارش ارزیابی به ما بدهید.
وی در بخــش دیگری از ســخنانش گفت: در 
این جلســه ما نماینده که هســتیم؟ نماینده 
ســرمایه  گذاران حضور دارند؛ نماینده ذی نفعان 
هست؛ اما نماینده ذی ضرران هم هست؟ کسانی  
ادعا می کنند حقوق مکتســبه دارند، شهردار و 
شورای شهر هم طرفدار آن ها هستند؛ اما آن هایی 
که می گویند این حقوِق ســرقت شده ساکنان 
است؛ حقوق مستسرقه است و  مکتسبه نیست، 
آن ها  چــه؟ آن هایی که آنجا داشــتند زندگی  
می کردند و سکونتشان را از دست دادند، نماینده 
آن ها کجا هستند؟ چه کسانی  از زبان آن ها حرف 

می زنند؟

وزیر راه و شهرسازی در جلسه ویژه شورای عالی شهرسازی:

فرمان رهبری درخصوص پیرامون حرم نادیده گرفته شده است

نمی شود شورای عالی 
شهرسازی و معماری که 

مرجع قانونی است فرمان 
رهبری را در خصوص 

پیرامون حرم نادیده 
بگیرد که متأسفانه در 

گذشته نادیده گرفته شده 
و مصوبه شورای عالی آن 

را دنبال می کند

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
وزش باد همراه با گردوخاک•

قدس: براســاس تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی پدیده 
غالب در پنج روز آینده افزایش ســرعت و شدت وزش باد است 
که به ویژه در ۴8 ســاعت آینده وزش باد در برخی نقاط استان 
گاهی شدید همراه با گردوخاک پیش بینی می شود. همچنین 
طی امروز شاهد رشد و افزایش ابرناکی در نیمه شمالی استان با 
احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده در ارتفاعات این نیمه از استان 
خواهیم بود. از نظر دمایی، رونــد کاهش دمای هوا تا امروز در 

سطح استان ادامه دارد.
هوای امروز و فردای مشهد هم صاف در بعدازظهر افزایش ابر و 

افزایش سرعت وزش باد پیش بینی شده است.
   در ۲۴ ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمــای ۱۴ درجه 
سلســیوس خنک ترین و سرخس با بیشــینه دمای ۴۴ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. طی 
این مدت کمینه و بیشــینه دمای هوای شهر مشهد مقدس به 
ترتیب ۲۲ و 39 درجه سلسیوس بوده است. همچنین بیشترین 
ســرعت وزش باد از ایستگاه هواشناســی سبزوار با سرعت ۶8 

کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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قدس: رئیس شورای اسالمی شهر مشهدمقدس گفت: هیچ عقل 
سلیمی مخالف اصالح برخی رویه های معیوب شهرداری نیست، 
ولی موانع ســاختاری، مشــکالت و گرفتاری های مترتب به آن 
هم باید لحاظ شــود و اصالحات با تکیه بر نگاه مشفقانه باشد و 

نه کیفری.
محمدرضا حیدری، در آغاز نود و پنجمین جلســه علنی شورای 
شهر مشهد گفت: مشــکالت عدیده ای در نظام مدیریت شهری 
داریم که اصالح کامل آن ها نیازمند زمان و فرصت است؛ شورای 
پنجم تاکنون در حد فرصت خود تالش کرده و گام های عملیاتی 

برداشته است.
وی اظهار کرد: حال پرسشــی مطرح می شــود که نحوه ورود به 
برخی رویه های جاری اداره شهر که برخی سابقه ۲۰ساله دارند، 

باید چگونه باشد؟
وی گفت: قطعاً برخی از این رویه ها معیوب هستند، ولی تغییرات 

باید با نگاه مشفقانه و اصالحی باشد و نه  کیفری.
رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه این رویه های معیوب نه تنها 
در مشهد بلکه در تمام کالنشهرهای کشور وجود دارد، افزود: هیچ 
عقل سلیمی مخالف اصالح رویه های معیوب نیست، ولی موانع 
ساختاری، مشکالت و گرفتاری های مترتب به آن هم باید لحاظ 

شود و سپس وارد فرایندهای اصالحی شویم.
حیــدری خاطرنشــان کرد: بارهــا اعالم کــرده و مجدد تأکید 
می کنیم نظارت و بازرسی را بسیار مفید می دانیم، چراکه عاملی 
کنترل کننده برای اصالح هر سیستم و سازمانی است، ولی نحوه و 
نوع برخوردها بسیار مهم بوده تا به فضای تعامل و هم افزایی موجود 

در شهر خدشه ای وارد نشود.
وی در ادامه گفت: امیدواریم با پیگیری  و همت نماینده عالی دولت 
در اســتان و مدیران استانی و ملی در این خصوص چاره اندیشی 
شــود و اجازه ندهند فضای کار و خدمت در مشهد متوقف و یا 

کند گردد.
وی اظهار امیدواری کرد: با تکیه بر فضای همدلی و هم افزایی که 
تاکنون شکل گرفته و مردم و شهروندان از ثمرات آن بهره  برده اند، 
این مســیر با همت و همراهی عالقه مندان به نظام انقالب تداوم 
یابد و وظیفه خود نســبت به مردم وفادار، صبور و حق شناس را 

انجام دهیم.
حیدری همچنین درخصوص یکی از دستورکارهای این جلسه 
که با موضوع پیگیری روند قانونــی اعمال تغییرات و اصالحات 
الزم در طرح نوســازی و بهســازی بافــت پیرامونی حرم مطهر 
 رضوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: به تازگی وزیر 

راه و شهرســازی مطلبی را با این مضمون بیان کردند که فرمان 
رهبری درباره پیرامون حرم مطهر رضوی نادیده گرفته شده است.

وی در ادامه گفت: چرا در زمان تهیه طرح، دغدغه  رهبری را لحاظ 
نکرده اید و در طول اجرای طرح هم به عنوان مرجع ناظر و متولی 

دو قطاع تخلف انجام داده اید؟
رئیس شورای شهر مشهد چنین اظهارنظرهایی را فرافکنی دانست 
و تصریــح کرد: یکی از بخش های فرمان رهبری، توجه به حقوق 
مردم است و ایشان مسئوالن را به مراقبت از حقوق مردم توصیه 
کرده اند. وی خاطرنشــان کرد: شورای پنجم باورمند به تغییر در 
طرح بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی است، چرا که هویت دینی و 
تاریخی اطراف حرم مطهرآسیب دیده است. اگر طرح تغییر می کند، 

هزینه های مترتب بر آن و حقوق مردم هم باید پیش بینی شود.
در ادامه این جلسه علنی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی 
شهر مشهد به طرح بازسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر 
اشاره و عنوان کرد: طرحی برای طرح تفصیلی بافت اطراف حرم 

مطهر به امضای ۱۰ نفر از اعضا رسیده است.
حســینی پویا ادامه داد: با توجه به اینکه این موضوع در تهران در 
حال بررسی است، باید ما به عنوان اعضای شورا تعیین تکلیف این 

طرح را سریع تر به سرانجام برسانیم.
وی بــا یادآوری این مطلب که طرح بافت اطراف حرم به ســال 
۷۱ برمی گردد، گفت: عدم مغایرت آن در شــورای عالی معماری 
و شهرسازی تأیید شــده، اما به تازگی گفته شده، این طرح نیاز 
به اصالح دارد، اینکه چه کسانی و کجا باید این اصالحات را انجام 

دهند محل پرسش و بررسی است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهر مشهد با بیان اینکه 
مسئوالن شهرسازی متأســفانه این موضوع را متوجه شهرداری 
می دانند، گفت: اســاس این طــرح این نکته را می رســاند که 

شــورای عالی معماری و شهرسازی نمی تواند مرجع ذی صالح و 
تصمیم گیرنده برای این طرح باشد.

تنها مصوبه جلسه س
طرح پیگیری روند قانونی اعمال تغییرات و اصالحات الزم در طرح 
نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا)ع( تنها 

مصوبه این جلسه علنی بود.
بر این اســاس، شهرداری مشهد مکلف اســت با رویکرد حفظ 
و حمایت میراث معنوی و هویــت تاریخی و همچنین حفظ و 
 صیانت از حقوق مادی و معنوی مالکان و ساکنان بافت پیرامون 
حرم مطهــر رضوی)ع(، به منظور اعمال تغییــرات و اصالحات 
 الزم در طــرح تفصیلی نوســازی و بهســازی بافــت پیرامون 
حرم مطهر حضرت رضا)ع(، پیگیری هــا و همکاری های الزم و 
قانونی را بر مبنای ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی 
و معماری از طریق مراجع مربوط عضو کمیسیون ماده ۵ قانون 
مذکور اعم از استانداری خراسان رضوی، اداره کل راه و شهرسازی، 
شــهرداری و سایر مراجع قانونی ذی صالح با رعایت بندهای زیر 
به عمل آورده و وفق بند 3۴ ماده8۰ قانون تشــکیالت، وظایف 
و انتخابات شــوراهای اسالمی شهر، تغییرات و اصالحات مربوط 

را برای بررسی و تأیید به شورای اسالمی شهر مشهد ارائه کند.
این مصوبه همچنین شهرداری مشهد را مکلف کرد در روند اعمال 
تغییرات طرح تفصیلی نوسازی و بهســازی بافت پیرامون حرم 
مطهــر حضرت رضا)ع(، هر گونه همکاری و اقدام الزم به منظور 
حفظ جمعیت مجاوران و زائران، حفظ و تقویت اعتماد عمومی در 
اجرای طرح و جلب رضایت مجاوران و زائران، حفظ حقوق مالکانه 
و حقوق مکتسبه مردم و جلوگیری از تضییع آن در دستورالعمل ها 
و شیوه نامه های تدوینی )و عنداللزوم اقدام های قانونی به منظور 
ابطال دســتورالعمل ها و شیوه نامه های مغایر با این حقوق( را به 

عمل آورد.
اعضای شــورای شــهر با تصویب این مصوبه، شهرداری مشهد 
را موظف کردند در محدوده بودجه مصوب ســالیانه و به منظور 
 تداوم هویت تاریخی، فرهنگی شــهر و به ویــژه بافت پیرامون 
حرم مطهر رضوی، ضمن اهتمام به این موضوع، در تغییرات طرح 
تفصیلی مربوط، همکاری و اقدام هــای الزم در خصوص خرید، 
مرمت و احیای خانه ها و راســته های تاریخی ثبت شده در زمره 
آثــار ملی را به عمل آورده و به منظور توســعه و ترویج بیش از 
پیش این رویکرد؛ نتیجه اقدام های انجام شده یا در حال انجام را 

به آگاهی عموم برساند.

در جلسه علنی شورای شهر مشهد مطرح شد

اصالح نظام مدیریت شهری، نیازمند زمان است 

گزارشگزارش



خبرخبر خبرخبر
 نماز جمعه این هفته •

در 800 نقطه کشور برگزار می شود
ایالم: معاون سازماندهی 
سیاست گذاری  شــورای 
ائمه جمعه کشــور گفت: 
نماز جمعــه هفته جاری 
در ۸۰۰ نقطه کشور اقامه 

خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین 

»علــی نــوری« در مراســم معارفــه رئیس جدید شــورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه ایالم، اظهار کرد: نماز جمعه تا هفته 
گذشــته در ۵۷۸ شهر کشور اقامه می شــد و از هفته جاری در  
۸۰۰ شهر و از ششم تیرماه نیز با ظرفیت کامل به غیر از شهرهای 

قرمز اقامه خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای برپایی نماز جمعه در این مناطق تمهیدات 
بهداشتی الزم اندیشیده شده است، گفت: اکنون ٩۰۰  امام جمعه 
در ٩۰۰ پایگاه برگزاری نماز جمعه در سراسر کشور فعالیت دارند.

 تدارک برپایی اربعین حسینی •
در مرزهای چذابه و شلمچه

ســتاد  رئیس  اهــواز: 
عتبات عالیات  بازســازی 
گفــت:  خوزســتان 
برنامه  ریزی ها برای برپایی 
اربعین حسینی در دو مرز 
چذابه و شلمچه و پذیرایی 
از زائران با وجود شــیوع 

ویروس کرونا ادامه دارد.
حجت االسالم سیدمحمود موسوی بیان کرد: نشست های ستاد 
اربعین حسینی به ریاست اســتاندار خوزستان طبق برنامه در 
ماه های اخیر برگزار شده و وظایف و برنامه  کمیته های مختلف 
ستاد اربعین استان تبیین شده است. وی افزود:موکب های مردمی 
اربعین حسینی در دو مرز چذابه و شلمچه و مسیرها و شهرهای 
منتهی به این مرزها آمادگی پذیرایی از زائران اربعین حسینی را 

در موعد مقرر دارند.

 مسافران و گردشگران •
به رودخانه کرج نزدیک نشوند

مدیریت  مدیرکل  البرز: 
بحران البرز با اشــاره به 
تعطیالت پایــان هفته و 
احتمال افزایش جمعیت 
اطــراف رودخانه کرج، از 
گردشگران  و  مســافران 
خواســت به هشدارهای 

ایمنی توجه کرده و به رودخانه کرج نزدیک نشوند.
محمدرضا فالح نژاد اظهار کرد: برای پیشــگیری از وقوع حادثه 
و غرق شــدگی، عالوه بر اعالم خطرهای بالقــوه رودخانه کرج 
در رســانه ها، بنرهای هشــدار نیز در طول مسیر نصب شده تا 

گردشگران و مسافران نسبت به این خطرها آگاه شوند.
فالح نژاد افزود: با شــرکت آب منطقه ای نسبت به هماهنگی با 
نیروی انتظامی و همچنین بر نصب دوربین و پایش تصویری سد 

امیرکبیر هم تأکید شده است.

 تعطیلی سه روزه •
مراکز خرید و تفریحی هرمزگان

هرمــزگان: اســتاندار 
گفــت:  هرمــزگان 
تمامی بازارها، پاســاژها، 
مراکــز خریــد و اصناف 
غیرضــروری و نیز مراکز 
تفریحــی، گردشــگری، 
پارک ها و بوســتان ها در 

سراسر استان هرمزگان در روزهای بیست وهشتم، بیست ونهم 
و سی ام خرداد ماه، تعطیل خواهند بود.

فریدون همتی با بیان اینکه در این مدت تنها اصناف ضروری و 
عرضه کننده کاالهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم، فعال بوده 
و به ارائه خدمات می پردازند، تصریح کرد: ناظرین و بازرسان به 
ویژه بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نظارت را به 

صورت جدی اقدام و با متخلفان برخورد کنند.

 آتش سوزی •
در کمین جنگل ها و مراتع مازندران

اداره  کل  مازنــدران: 
حفاظت محیط زیســت 
مازنــدران در اطالعیــه 
مهمی با اشاره به افزایش 
دمای هوا، نســبت به هر 
در  آتش ســوزی  گونــه 
عرصه های  و  جنگل هــا 

طبیعی استان هشدار داد. در بخشی از این اطالعیه آمده است:
*گردشــگران و رانندگان محترم هنگام عبور از مســیرهای 
مرتعــی و جنگلی، از پرتاب  ته ســیگار به حاشــیه جاده ها 
خودداری کرده، چرا که این کار می تواند به وقوع آتش سوزی 

در جنگل منجر شود.
 *کشــاورزان، دامداران، گردشــگران و تمام کســانی که در 
محیط های طبیعی و باز برای فعالیت یا تفریح حاضر می شوند، 

از روشن کردن آتش جداً خودداری کنند.

 هشدار به پیمانکارانی که •
کارگران غیربومی استخدام می کنند

ایالم: مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان 
ایالم گفت: پیمانکارانی که 
به بهانه عدم وجود نیروی 
کارگران  بومــی،  ماهــر 
غیربومــی را اســتخدام 
کنند، براســاس ماده ۴۷ 

برنامه ششم توسعه، نمی توانند در منطقه فعال باشند.
شیرخانی تصریح کرد: در صورتی که شرکت ها این ماده قانونی را 
رعایت نکنند، طبق مصوبه کمیسیون کارگری، به مراجع قضایی 

به منظور برخورد قانونی ارجاع داده خواهند شد.

 ممنوعیت برگزاری •
تورهای اقساطی بهره دار

آذربایجان شــرقی: 
معاونــت  سرپرســت 
گردشگری آذربایجان شرقی 
از ممنوعیــت برگــزاری 
بهره دار  اقساطی  تورهای 
توســط دفاتــر خدمات 
مسافرتی و گردشگری در 

استان خبر داد.
علیرضا بایرام زاده با تأکید بر اینکه پذیرش تورهای اقساطی نباید با 
بهره انجام شود، ادامه داد: پیرو بخشنامه هایی که به دفاتر خدمات 
مسافرتی اســتان ابالغ شده اســت، هیچ یک از دفاتر خدمات 
مسافرتی و گردشگری استان اجازه برگزاری تورهای اقساطی با 
بهره و هزینه مضاعف را ندارند، اما متأسفانه براساس گزارش های 
واصله برخی از دفاتر در حال انجام فروش تور به صورت اقساطی 

با بهره های متفاوت هستند.

اسکان مسافر در مریوان ممنوع شد•
سنندج: رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
مریــوان از ممنوع بودن اســکان میهمانان و مســافران در این 

شهرستان از امروز تا اطالع ثانوی خبر داد.
فریاد حدادیــان اظهار کرد:  با توجه به شــیوع ویروس کرونا و 
افزایش آمار مبتالیان به این ویروس، اسکان مسافران و میهمانان 
در شهرستان مریوان با دستور مقام قضایی ممنوع اعالم شده است.

وی افزود: تمام واحدهای اقامتی و استیجاری )خانه های مسافر( 
از پذیرش مسافر تحت هر عنوانی منع شده و در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف در این زمینه، ضمن پلمب شدن، واحد متخلف به 

مراجع قضایی معرفی می شود.

بیابان  شدن گلستان جدی است•
منابع  مدیرکل  گرگان: 
طبیعــی و آبخیــزداری 
گلستان گفت: این استان 
به دلیل واقع  شــدن در 
همسایگی صحرای قره قوم 
ترکمنستان و بیابان استان 
و  خشکســالی  سمنان، 

بهره برداری غیراصولی از مراتع در معرض بیابان زایی است.
 بیابان های قره قوم )شــن ســیاه( از بزرگ ترین کویرهای شنی 
 جهان بوده که حدود ۷۰ درصد از مســاحت کشور ترکمنستان 

)۳۵۰ هزار کیلومتر مربع( را شامل می شوند.
به گفته کارشناســان، ریزدانه های بیابان قره قوم ترکمنستان در 
صورت وزش بادهای شمالی - جنوبی می توانند خود را به گرگان 

برسانند.

ورزش زورخانه ای زنان ممنوع است•
تهران: رئیس هیئت  زورخانه و پهلوانی استان تهران اعالم کرد: با 
توجه به فرهنگ، سنت و دستورالعمل های سازمان های مربوط، 

زنان نمی توانند در گود زورخانه ای فعالیت ورزشی داشته باشند.
عباس صباغی با بیان اینکه از ابتدای خلقت این ورزش پهلوانی 
در حوزه مردان فعالیت داشته است، اضافه کرد: با توجه به تاریخ 
۴هزار ســاله ورزش و رعایت آداب و سنت ها، این گونه نبوده که 
زنان وارد گود زورخانه ای شوند و ورزش کنند. به گفته وی، با توجه 
به نبود ساز و کار و ممنوعیت فعالیت زنان، هر گونه تصمیمی در 

این خصوص در حیطه وزارت ورزش و فدراسیون مربوط است.

 2 کشتی صید ترال •
در آب های کنارک توقیف شد

وبلوچستان:  سیستان 
و  عمومــی  دادســتان 
انقالب شهرستان کنارک 
در جنــوب سیســتان و 
دو  گفــت:  بلوچســتان 
کشــتی ترال در محدوده 
آب های کنارک و چابهار 

توقیف شد. 
مجتبی نکوئیان اظهار کرد: پیرو موضوع شکایت جامعه بزرگ 
صیادان منطقه کنارک و زرآباد مبنی بر صید غیرقانونی ترال در 
ساعات پایانی شب توسط کشتی های ترال، دادستانی وارد عمل 
شد. وی تصریح کرد: پس از چند شبانه روز تشدید مراقبت و 
نظارت ها، مستندات قطعی مبنی بر ورود غیرقانونی کشتی ها 
به محدوده ممنوعه جمع آوری و  دســتور توقیف دو کشتی 

ترال صادر شد.

تکمیل2 واحد از 114 واحد تخریبی!

بازسازی»کالپوش«الکپشتیپیشمیرود
سمنان: اسفند ماه سال٩۷ در پی بارش برف و 
کوالک شدید، روستای حسین آباد از توابع بخش 
کالپوش میامی در شرق اســتان سمنان دچار 
رانش زمین و بســیاری از ساختمان های اطراف 

سد تخریب شد.
متأسفانه بر اثر رانش زمین ۳۳۰ خانه در روستای 
حســین آباد کالپوش شهرستان میامی خسارت 
دید که ۱۶۳ خانه به علت شدت آسیب ها و خطر 

برای ساکنان تخلیه شد. 
بخش کوهســتانی کالپوش میامی به مرکزیت 
روســتای رضوان شــامل ۱۲ روســتا است که 
دست کم ۲۰هزار نفر جمعیت دارد و شغل بیشتر 
مردم این منطقه کشاورزی و دامداری است و این 
بخش در ۲۰۰ کیلومتری شمال شرقی شاهرود 
قرار دارد. رانش زمین در این منطقه موجب شد 
تا مسئوالن جابه جایی این روستا را در دستور کار 
قرار دهند، اما این تصمیم  و دیرکرد در واگذاری 
زمین ها در سال ٩۸ موجب شد  صدای اعتراض 
بســیاری از آسیب دیدگان بلند شود و حاال پس 
از گذشــت ۱۵ ماه هنوز تکمیل این واحدهای 

آسیب دیده به پایان نرسیده است.

رانششایعاتس
پس از وقوع رانش زمین شــایعه های بسیاری در 
فضای مجازی مبنی بر اینکه انفجارها به  منظور 
ایجاد سدسازی، عامل این رانش شده است، شکل 
گرفت. البته برخی افراد نیز مدعی بودند آب تجمع 
یافته در پشت سد به  مرور زمان موجب سستی 
خاک و رانش زمین و در نهایت تخریب بسیاری 
از خانه های روستاییان شده است. منوچهر فخری، 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان در 
خصوص چرایی این حادثه گفت: علت وقوع رانش، 
نــوع خاک در این منطقه بوده که بر اثر شــدت 

باران های سیل آسا موجب جابه جایی شده است.

بازسازیبهپایاننرسیدس
بــا وجود اینکه قریــب به ۱۵ مــاه از این اتفاق 
می گذرد، اما تعداد خانه های احداث و تکمیل  شده 

به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد.
بنا بر گفته اهالی منطقه متأسفانه جانمایی زمین  
و بروکراسی اداری در سال٩۸ زمان زیادی را تلف 
کرد و پس  از آن نیز بســیاری از خسارت دیدگان 

که مجبور بودند برای دریافت تســهیالت  مسیر 
پر و پیچ خم بانک هــا را طی کنند، بیش از هر 
زمان دیگری  بازسازی واحدهای مسکونی آن ها 
به تعویق افتاد. بسیاری از ساکنان کالپوش که در 
حال حاضر نیز با دریافت تسهیالت نتوانسته اند 
 اندکار چندانی پیش ببرند، به خبرنگار قدس آنالین 
می گویند: دریافت زمین، اقدام های بانکی و اداری 
آن قدر زمانبر شد که مصالح ساختمانی به بیش 
از چهار برابر  رسید، بنابراین تسهیالت دریافتی 
جوابگوی ساخت نیست، به همین علت بسیاری از 
ساخت وسازها در این منطقه نیمه  تمام مانده است.

تکمیلدوواحدمسکونیاز114واحدس
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان 
ســمنان، با بیان اینکه در حال حاضر دو واحد از 
۱۱۴ واحد در حال ساخت به  طور کامل تکمیل 
 شده است و هشــت واحد نیز تا دو هفته آینده 
تکمیل می شود، اظهار کرد: طبق مصوبه دولت 
تمام تسهیالت و اعتبارات بالعوض در نظر گرفته  
شده برای بخش آســیب دیده از رانش زمین در 
شــرق استان ســمنان تاکنون به  طور کامل در 
اختیار شهروندان قرار گرفته و مبلغی در اختیار 

بنیاد مسکن استان سمنان نیست.
علیرضا فالحی در خصوص علت تأخیر در ساخت 

و تکمیــل خانه های منطقه 
کالپوش  شــده  رانش  دچار 
افزایش قیمت  اظهار کــرد: 
موجب  ســاختمانی  مصالح 
کندی ســاخت خانه ها شده 
و متأســفانه مردم به مشکل 

برخورده اند.
وی با اشــاره به اینکه بنیاد 
مســکن استان ســمنان در 
تالش است تا کمک کند تمام 
مراحل ساخت خانه ها تا آغاز 

فصل سرما به سرانجام برسد، ادامه داد: ۸۰ درصد 
واحدها دارای سازه و اسکلت هستند و دیوارچینی 

هم در بیشتر واحدها تکمیل  شده است.

اعطایتسهیالتمکملس
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان 
ســمنان با تأکید بر این موضوع که تســهیالت 
مکمل برای کمک به تکمیل ســریع تر احداث 
خانه هــای مردم آســیب دیده از رانش زمین در 
منطقه حسین آباد کالپوش شهرستان میامی در 
نظر گرفته خواهد شد، افزود: آنچه در تعهد دولت 
بوده پرداخت  شده و همه متقاضیان به  طور کامل 
تسهیالت و مبالغ بالعوض را دریافت کرده اند و 

تسهیالت مکمل، کمک دولت 
برای تســریع در خانه دارشان 
مردم آسیب دیده از رانش زمین 
است. وی بیان کرد: در همین 
راســتا برای کمک به مردم و 
سرعت بخشی به تکمیل خانه ها، 
بنیاد مسکن استان سمنان در 
تالش است تا مبلغی به  عنوان 
اختیار  در  مکمل  تســهیالت 
ســازندگان قرار دهد که این 

مسئله در دست بررسی است.
وی افزود: از روزهای ابتدایی رانش زمین و تصمیم 
برای اختصاص قطعه جدید برای احداث خانه ها، 
ستادی از بنیاد مسکن استان سمنان ۲۴ ساعته 
در منطقه حضور دارد تا به مســائل و مشکالت 
به  ســرعت رسیدگی شود. وی به  ضرورت توجه 
به تأمین زیرساخت ها برای خانه های در منطقه 
جدید تأکید و اضافه کرد: زیرساخت ها از سوی 
دستگاه های مربوط در حال تأمین است و شرکت 
برق تیرهای برق را نصب  کرده است. برای تأمین 
آب آشامیدنی انشعابات نصب  شده و در مرحله 
طراحی و ســاخت مخزن قرار دارد و شرکت گاز 
هم در حال بررسی برای اجرای طرح گازرسانی به 

منطقه جدید است.

بسیاریازساکنان
کالپوشدرحال
حاضربادریافت

تسهیالتنیز
نتوانستهاندکار
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ایالم: شهرستان تازه تأسیس هلیالن با جمعیتی افزون  بر ۲۴هزار 
نفر به مرکزیت شهر توحید در ٩۰ کیلومتری ایالم قرار دارد.

بخش هلیالن تا بهمن  ماه سال گذشته جزو شهرستان چرداول 
بود که با مصوبه هیئت دولت به  عنوان یازدهمین شهرستان در 

استان ایالم شناخته شد.
این شهرستان به دالیل مختلف با کمبودهای بسیاری از آموزشی 
گرفته تا بهداشتی و همچنین خدماتی روبه روست و بنا بر گفته 
کارشناسان بهزیستی، این کمبودها به  ویژه تنگناهای اقتصادی به 

آسیب های آن دامن زده است.
فروردین امسال با خودکشی یک دختر نوجوان۱۲ساله که به دلیل 
تنگدستی خانواده به زندگی خود پایان داد، موجی از نگاه ها را به 

سمت این شهرستان متوجه کرد.

فقراقتصادیآسیبهاراافزایشدادهاستس
همزمان با مرگ غم انگیز این دختر نوجوان، مدیرکل بهزیســتی 
اســتان ایالم با ابراز تأسف گفت: این خانواده به دلیل محرومیت 
مضاعف و فقر اقتصادی حاکم بر منطقه، از بسیاری امکانات رفاهی 

و خدماتی  برخوردار نبودند.
زهرا همتی بیان کرد: فقر اقتصادی مضاعف منطقه موجب تشدید 
آسیب های اجتماعی متعددی شده، بنابراین حل این مشکالت 
به  تنهایی از عهده بهزیســتی خارج است و نیازمند عزم جدی و 
همکاری عمومی دســتگاه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 

همچنین مشارکت خیران است.
وی ابراز امیدواری کرد: با تحقق این موارد شاهد رونق اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی همه مناطق محروم استان از جمله شهرستان 
تازه تأسیس هلیالن و رفاه مردم ساکن این مناطق بوده و شاهد 

تکرار چنین رخدادهای تأسفباری نباشیم.

راهاندازیقرارگاهمحرومیتزداییس
قرارگاه سازندگی محرومیت زدایی که با هدف رفع محرومیت 
در آخرین هفته خرداد ماه امســال در شهرستان تازه تأسیس 
هلیالن آغاز به کار کرد، حال نوید توسعه و آبادانی در این منطقه 
را می دهد و روزنه ای از امید در دل مردمان این شهرستان ایجاد 

کرده است.
استاندار ایالم در همین راستا با بیان اینکه این قرارگاه متشکل از 
چهار کمیته محرومیت زدایی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی است، 
اظهار کرد: این کمیته ها باید به  صورت ماهیانه تشکیل جلسه داده 

و روند خدمات دهی و مسائل و مشکالت را بررسی کنند.
قاســم سلیمانی دشتکی، تالش برای رفع محرومیت در استان را 
اولویــت جدی عنوان کرد و گفت : در این زمینه رفع محرومیت 

شهرستان تازه تأسیس هلیالن ویژه است.
وی افــزود: یکی از اقدام هــای مهم برای رفــع محرومیت این 
شهرستان پتروشیمی هلیالن است که مجوز این پروژه مهم اخذ و 

رفع مشکالت آن در دست اقدام است.

اقدامهایقرارگاهسازندگیس
اســتاندار ایــالم اظهار کرد: کمیتــه  ویژه ای در اســتان جهت 
محرومیت زدایی این شهرستان تشکیل  شده که هدف از تشکیل 
آن، رفع مشکالت زیرساختی روستای هلیالن، ایجاد فرصت های 

اشتغال و توسعه پایدار منطقه است.
وی یادآور شد: برای رفع محرومیت هلیالن، کار گروهی در استان 
متشکل از مدیران استانی تشکیل شده که عملیات اجرایی این 
کارگــروه در مرحله اول با ســپاه و در ســایر مراحل با همکاری 

دستگاه های اجرایی استان انجام می گیرد.
سلیمانی دشتکی افزود: طی تماس تلفنی با حوزه محرومیت زدایی 
ریاســت جمهوری و ریاســت سازمان مســتضعفان کشور طی 
هفته های آینده یک گروه در ســطح ملی برای تنظیم بودجه و 

بازدید از منطقه به هلیالن می آیند.
استاندار ایالم تأکید کرد: با افتتاح پتروشیمی هلیالن ، طرح پمپاژ 
داجیوند، پمپاژ روســتای میدرعلیا و چند پروژه دیگر، در آینده 
نزدیک محرومیت این شهرستان تا حدود زیادی برطرف می شود.

محرومیت از شهرستان هلیالن استان ایالم رخت  برمی بندد 

قول و قرار آبادانی با راه اندازی »قرارگاه سازندگی« 
گزارشگزارش

7834zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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 1 ش ت ر ی   ن گ ه ب ا ن   س ا ک
 2 ک و ا ل ا   و ا ل ه   خ ر س  
 3 م ل س   س و ر ن ا   ت و ب ی خ
 4 و ی   ا ت ر ک   ن ن گ ر ه ا ر
 5   پ ش ت و ا ن ه   د ر ج ا   و
 6 س   و ر ا ج   ج م   گ ی   ک س
 7 ی ک ر ا ن   س د ر ه   ن ر ا ق
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 ۱. لبخنــدزدن- لگدکوب کــردن- معدن 
۲. فیل عظیم الجثه ماقبل تاریخ- ایستایی- 
ســید و ســرور ۳.  قهرمان رمــان و فیلم 
 » بربادرفتــه«- نابودشــدن و از میان رفتن 
۴. تردید- خالف میل کســی رفتارکردن- 
 کمیســر ۵. از پســران صــدام معــدوم- 
جواب های- مروارید درشــت- صوت ندای 
بی ادبانه ۶. پول ســامورایی- قسمت بیرون 
 سقف- بیخ و بن چیزی- »نخی« درهم ریخته 
۷. سودرسان - اختراع گوتنبرگ- دستگاهی 
در موســیقی ســنتی ایرانی ۸. وســایل- 
 خویشاوندی- میزان دخل روزانه یا ماهیانه 
٩. زیردســت- نوعی باالپــوش- تکیه گاه 
۱۰. شــیار درونــی لوله تفنگ- رشــته 
نــخ یــادآوری انگشــت- رانــدن- نــام 
پســرانه فرنگــی ۱۱. زبان گنجشــک – 
 چه کســی؟- حیله و فریب- دیدنی نظامی 
۱۲. نمایشگر کریستال مایع- نوشته- آب 
شرعی ۱۳.  هنر رزمی که بر فنون گالویزی 
و مبارزه در وضعیت خاک تأکیددارد- سقف 
شــیبدار عمدتا"  فلــزی ۱۴. واحد طول 

نودسانتی متری- تلفظ فرنگی آدم- بخشی 
از خاک فــارس را دربر می گیرد ۱۵. ظاهر 

ساختمان- برطرف کننده مشکالت- ارادی

۱. دیــدن و نظاره کردن- بــوی ماندگی- 
جدایی طلــب  ایالتــی   .۲ جامــه دان 
و  قــرض  یادبــود-  بنــای  اســپانیا- 
عمل کــردن  آغــاز-  ماهــی-   .۳  دیــن 
۴. چندین مــورد- دعــوت حضرت هود 
»ع« را نپذیرفتنــد و گرفتــار باد و طوفان 
شــدند- مفتاح ۵. راغب کردن- گردشــگر 
۶. تکیه دادن- حرف هشــتم انگلیســی- 
الفبای موسیقی- ســمت چپ ۷. از افعال 
 ربطــی- اشــاره بــه دور- کنــاره و کرانه 
۸. طالیــه دار اعــداد- کجاســت؟- فرزند 
 ذکور- از مبطالت روزه- تخم مرغ انگلیسی 
٩. به دنیاآمدن هــا- کیســه چرمــی- فلز 
ریخته شــده در قالــب ۱۰. خبرگــزاری 
رســمی ایتالیا - دریا - دندان ســوهان – 
ام الخبائث ۱۱. بادی که با سرعت ۶۳ تا ۷۴ 
بازگردانده شده  می وزد-  کیلومتردرساعت 

 ۱۲. بزرگ تر- شکل هندســی مقبره فراعنه- گونه ها 
۱۳. از دستگاه های خنک کننده- می گویند توانستن 
است- بهشت شداد ۱۴. از ادات استثنا- رودخانه ای در 
افغانستان که به دریاچه هامون در سیستان می ریزد- 
ناســپاس ۱۵. لقبی که امام علی»ع« به اصحاب جمل 

دادند- وحشی و درنده- ناشناسی
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