
می گفت»اسلحه« نامزد من است
 جوابیه مدیر پروژه »سارا« 
به یک خبر و پاسخ قدس 

به بهانه سی و ششمین سالروز شهادت »شهید غالم عباس دشتبانی«

 »درست 36 ســال از آن روز می گذرد. 36 سال 
یک عمر اســت، اما برای مــن انگار همین دیروز 
بود که خبر شــهادت غالم عباس را آوردند. فرزند 
ارشــدم بود و تجربه پدر شدن را با او برای اولین 
بار حــس کردم«.این ها بخشــی از دلگویه های 
پدری 77 ســاله اســت که در ســالگرد شهادت 

پسرش برایم روایت می کند...

پس از انتشار خبر برگشت خوردن مصوبه بخشش 
معابر مویرگی پــروژه ســارا و در ادامه اقدام های 
شــهرداری برای صدور پایانکار این پروژه از سوی 
هیئت تطبیق مصوبات شــورای شهر با قانون در 
فرمانداری مشــهد با عنوان »مصوبه پروژه ســارا 
برگشــت خورد« در روزنامه قدس، یاسر تقی زاده، 

مدیرعامل پروژه سارا با ارسال...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 

یی
ضا

ی ر
 عل

مد
مح

س: 
عک

صیانت از حقوق مجاوران و حفظ هویت فرهنگی اطراف حرم
هشدارهای بهداشتی درفضاهای اداری 

جدی گرفته نمی شوند

 بی توجهی»کارمند«  و 
» ارباب رجوع« به کرونا

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

ستاد تنظیم بازار به پرونده 
 گرانی این ماده پروتئینی 

ورود می کند

قیمت مرغ 
سر به فلک 

کشید!
در حالی که تا همین چند روز پیش قیمت گوشــت مرغ 
رقمی در حدود 10 تا 12 هزار تومان بود و حتی در مقطعی 
به زیر 10 هزار تومان در هر کیلو رسیده بود، جهش یک شبه 
قیمت موجب شد تا در برخی فروشگاه ها گوشت مرغ با 20 
هزار تومان یا بیشتر نیز عرضه شود. این افزایش قیمت در 
شرایطی رخ داد که موضوع گران شدن گوشت مرغ تاکنون 
مصوبه ای از ســتاد تنظیم بازار نگرفته است. آنچه مردم در 
چند روز اخیر با آن روبه رو بودند اظهارنظر برخی مرغداران 
درخصوص باال رفتــن هزینه های پرورش مرغ و نهاده های 
دامی بوده که آن ها نیز به استدالل خودشان گرانی قیمت 
مرغ را ناشــی از این بحث می دانند.گرچه هنوز به صورت 
رسمی قیمت گذاری برای نرخ مصوب هر کیلو گوشت مرغ 

از سوی نهادهای نظارتی از جمله...

در نامه شورای عالی معماری و شهرسازی به استاندار درباره بافت پیرامون حرم مطرح شد

.......همین صفحه

یادگاری سردار 
سلیمانی به بازیگر 
عصر جدید رسید 

اواخر بهمن ســال گذشته بود که مسئوالن کشور به طور رسمی، 
خبر از شــیوع کرونا داده و با ارائه دســتورالعمل های بهداشتی، 
مردم را به رعایت این اصول ملزم ســاختند. به این ترتیب تا میانه 
اردیبهشت ســال جاری، مردم و مدیران با جدیت بر رعایت این 
دســتورالعمل ها تأکید داشتند، چنان که روند رو به گسترش این 

بیماری قدری مهار و کشور ما از فهرست...

جمعی از مسئوالن سپاه امام رضا)ع(  در اقدامی ستودنی و در 
آستانه شروع تصویربرداری دور دوم عصر جدید،  برای قدردانی 
و تقویت روحی عباس رثایی، هنرمند مشــهدی حاضر در عصر 

.......صفحه 2 جدید به دیدار وی رفتند...
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آگهی دعوت سهامداران شرکت پیمایش 
آسانبر سهامی خاص ثبت شده به شماره 
14751 و شناسه ملی 10380303825 

جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
می شود تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
در س��اعت 9 صبح م��ورخ 99/4/17 در آدرس: 
مشهد- سجادشهر- خیابان عمید )سجاد 20(- 
خیابان جامی )حامد جنوبی 12(- پالک 109- طبقه 
دوم کدپس��تی 9186964679 تلفن 37602801 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

اتخ��اذ تصمیم در خصوص تعیین اعضاء هیئت 
مدیره و بازرسین

هیئت مدیره شرکت  99
02
76
0

آگهی نوبت اول شماره :  55/34/99/2250  تاریخ :  1399/04/05

مزایده عمومی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی وابسته به وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد 
فروش اموال اسقاطی و غیرقابل استفاده )اثاثه و منصوبات اداری( خود را به روش برگزاری مزایده 
عمومی از طریق س��امانه تدارک الکترونیکی دولت)ستاد( انجام دهد.کلیه مراحل برگزاری مزایده از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد 
و الزم اس��ت مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
1-شماره فراخوان و تاریخ انتشار مزایده در سامانه : 6099001566000001روز شنبه مورخ99/04/07

2- نام و نشانی مزایده گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی به آدرس مشهد 
میدان فردوسی ابتدای بلوار شهید صادقی

3- مکان بازدید : میدان فردوس��ی ابتدای بلوار ش��هید صادقی محوطه اداری شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی خراسان رضوی

4- زمان بازدید : از تاریخ 99/04/07 لغایت 99/04/11 همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14 بعدازظهر
5-آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات در سامانه:تا ساعت18 روزچهارشنبه مورخ99/04/11

6-تاریخ گش��ایش پیش��نهادات روز پنجشنبه مورخ99/04/12 س��اعت 9صبح در سالن جلسات استان 
می باشد.

ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن37269063-051تماس حاصل 
فرمایید.

ش��ماره تماس پشتیبانی س��امانه :41934-021و مسئول سامانه اس��تان آقای موسی زاده مستقر در 
سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی می باشد.
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

در نامه شورای عالی معماری و شهرسازی به استاندار درباره بافت پیرامون حرم مطرح شد

صیانت از حقوق مجاوران و حفظ هویت فرهنگی اطراف حرم

ساخت 18 واحد مسکونی برای معلوالن خراسان شمالی

قدس: نماینده مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
از نامه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی به استاندار 
خراسان رضوی برای تهیه طرح ویژه توسعه بافت پیرامون 
حرم با رعایت حقوق مردم و حفظ هویت فرهنگی مذهبی 

این بافت خبر داد. 
حجت االســالم  نصراهلل پژمان فر عنوان کرد: مصوبه ای در 
نوزدهم خرداد سال جاری در جلسه شورای عالی شهرسازی 
و معماری درباره تأثیرات طرح اقدام های اجباری در محدوده 
پیرامون حرم مطهر رضوی تصویب و به دنبال آن، صورت 

جلسه ای در تاریخ چهارم تیر مکتوب شد. 
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی بیان 
کرد: صورت جلسه مذکور در قالب نامه ای خطاب به استاندار 

و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ابالغ شد. 
وی با بیان اینکه در آن جلسه گزارش ها و شیوه نامه ای که 
اســتانداری برای تعیین و تطبیق حقوق مکتسبه و نحوه 
برخورد با مصادیق پاسخگویی فرستاده بودند بررسی شد، 
تشــریح کرد: نکات مطرح شده در جلسه، به صورت ابالغ 
فرستاده شد که نامه برای بنده هم رونوشت زده شده است. 
پژمان فر درباره نکات مطرح شده اظهار کرد: یک نکته اینکه 
فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه محدوده پیرامون 
حرم که در نامه سال های ۸۸ و ۸6 خطاب به استاندار وقت 

خراسان رضوی مطرح شده، باید مدنظر قرار گیرد. 
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به این نکات، بیان کرد: در زمینه بند نهم سیاست های 

کلی نظام در حوزه شهرسازی موضوعاتی مطرح شده که 
هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط 

شهری به ویژه شهرهای قم و مشهد باید رعایت شود. 
وی تصریــح کرد: در اقدام هایی در خصوص بافت پیرامون 
حرم، حتماً باید فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر 
رعایت حقــوق مالکان مدنظر قرار گیرد. براســاس گفته 
پژمان فر، این شیوه نامه  جلو بســیاری از اقدام های صورت 
گرفته را می گیرد. نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس 
شــورای اسالمی تصریح کرد: در بند سوم این نامه، مطرح 
شــده تخلفات صورت گرفته در اقدامات اجرایی و صدور 
مجوزها باید توسط استاندار برای پیگیری به مراجع قضایی 
و حقوقی اعالم شود و استاندار تخلفاتی از جمله مجوزهای 
بهره برداری کاربری های گردشــگری و اقامتی را بررسی و 
رســیدگی کند و طبق شیوه نامه هایی که بر اساس قوانین 

موضوعه است، رعایت شود. 
وی با بیان اینکه مســئله بعدی درباره اجرای بند 10 ماده 
یک آیین نامه نحوه بررسی و تأثیر طرح های توسعه و عمران 
محلی است، ادامه داد: این گونه مطرح شده که در تصویب 
طرح ها حتماً باید اقتضاهای محلی، ناحیه ای، منطقه ای و 

محلی و مقررات شهرسازی رعایت شود. 
حجت االسالم پژمان فر اذعان کرد: طرح ویژه پیرامونی حرم 
مطهر رضوی بر اساس منویات مقام معظم رهبری، وجوه 
تاریخی، وجوه اجتماعی، اقتصادی و حقوقی که باید رعایت 
شود، با صیانت از حقوق مجاوران و زائران در یک ماه آینده 

باید توسط راه و شهرسازی آماده شود تا طی دو ماه آینده 
توسط شورای عالی معماری و شهرسازی نهایی و ابالغ شود. 
نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
تشــریح کرد: به این صورت نه تنهــا از تمام کارهایی که 
تاکنون به صورت غیرقانونی انجام شده، جلوگیری می شود 
بلکه اســتاندار موظف است برای کسانی که این اقدام ها را 
انجام داده اند پرونده تشــکیل دهد و در دستگاه قضایی با 

متخلفان برخورد شود. 
وی در ادامه مطرح کرد: این مژده ای است به مردمی که در 
بافت پیرامون حرم مطهر رضوی زندگی کردند و متأسفانه 
بخشی از این مردم دارایی و اموالشان بر اساس یک منطق 
غیرصحیح از آن ها گرفته شده، اما در باقیمانده آن ها هیچ 
کس دیگر نمی تواند الزام کند خانه ها و اماکن خود را به این 

افراد واگذار کنند. 
پژمان فر عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم با مصوبه شورای عالی 
شهرسازی و معماری جلو تخلفات صورت گرفته را بگیریم 
و مشکلی در بافت پیرامونی حرم نسبت به تضییع حقوق 

مردم نداشته باشیم. 
نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه تالش ما بر این اســت تمام افرادی که در این 
منطقه حقوقی دارند، حقوقشان حفظ شود، گفت: مسئله 
دیگر این است برای کســانی که چنین مجوزهایی دادند 
و سبب تضییع حقوق مردم شــدند حتماً پرونده قضایی 

تشکیل شود. 

بجنورد – خبرنگار قدس: مدیر کل بهزیستی خراسان 
شمالی از ساخت 1۸ واحد مسکونی برای معلوالن استان 
خبر داد و گفت: این واحدهای مســکونی به متراژ 60 
مترمربع ساخته خواهد شد و به معلوالن شدید و خیلی 

شدید تحویل داده می شود.

اسماعیل قربانی با بیان اینکه در کنار واحدهای ساخته 
شده برای معلوالن، برای زنان سرپرست خانوار نیز منازل 
مسکونی ساخته می شود، اظهار کرد: مساحت این منازل 
۵0 مترمربع بوده و ساخت هر یک مترمربع حدود یک 
میلیون و ۵00 هزار تومان هزینــه دربردارد.وی افزود: 

بر این اســاس خانه معلوالن ۹3 میلیــون و واحدهای 
مسکونی زنان سرپرست خانواز 77 میلیون تومان هزینه 
دارد.قربانی عنوان کــرد: از این مبالغ حدود 7۵ درصد 
را بهزیســتی تقبل کرده و 2۵ درصد نیز جزو تعهدات 

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( است.

روزنامه قد س با همکاری آموزش و پرورش خراسان رضوی 
تخلف د ریافت شهریه نام نویسی مد ارس د ولتی را پیگیری می کند 

برای  مد رسه  اولیای  اصرار  صورت  د ر  گرامی!  والد ین 
د ریافت وجه نام نویسی د انش آموزان موضوع را با شماره 

300072305 د ر میان بگذارید  تا پیگیری شود .

والد ین گزارش کنند 
جمهوری اسالمی اریان

اد اره ی کل آموزش و رپورش رخاسان رضوی



ستاد تنظیم بازار به پرونده گرانی این ماده پروتئینی ورود می کند 

قیمت مرغ سر به فلک کشید!
هاشم رسائی فر: در حالی که تا همین چند 
روز پیش قیمت گوشت مرغ رقمی در حدود 10 
تــا 12 هزار تومان بود و حتی در مقطعی به زیر 
10 هزار تومان در هر کیلو رســیده بود، جهش 
یک شبه قیمت موجب شد تا در برخی فروشگاه ها 
گوشت مرغ با 20 هزار تومان یا بیشتر نیز عرضه 
شود. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داد که 
موضوع گران شدن گوشت مرغ تاکنون مصوبه ای 
از ســتاد تنظیم بازار نگرفته اســت. آنچه مردم 
در چند روز اخیر بــا آن روبه رو بودند اظهارنظر 
برخی مرغداران درخصوص باال رفتن هزینه های 
پرورش مرغ و نهاده های دامی بوده که آن ها نیز 
به استدالل خودشان گرانی قیمت مرغ را ناشی از 

این بحث می دانند.
گرچه هنوز به صورت رسمی قیمت گذاری برای 
نرخ مصوب هر کیلو گوشت مرغ از سوی نهادهای 
نظارتی از جمله ستاد تنظیم بازار استان صورت 
نگرفته اســت، اما به نظر می رسد قیمت مرغ در 

چند روز آینده دستخوش تغییرات باشد.

افزایش یک شبه 100 درصدی قیمت مرغ! س
شــهروندی با ابراز گالیــه از وضعیت موجود و 
افزایش حدود 100 درصدی قیمت گوشت مرغ 
در چند روز اخیر، گفت: واقعاً جای ســؤال دارد 
که چه اتفاقی افتاد مرغی که تا چند روز گذشته 
حتــی به قیمت 10 هزار تومان و کمتر فروخته 
می شد به یکباره باید قیمتش دو برابر شود و برای 

یک کیلوی آن 20 هزار تومان پول بدهیم؟
وی در ادامه افزود: هر افزایش قیمتی هم اگر در 
روند تولید گوشت مرغ واقع شده، آن قدر نبوده 
که یکباره قیمت مرغ را دو برابر کند. باور کنید 
ما وقتی قیمت های جدید را با چند روز پیش از 

این مقایسه می کردیم متعجب شدیم . مردم در 
شرایط اقتصادی فعلی مشکالت زیادی دارند و 
این افزایــش قیمت هایی که یکباره رخ می دهد 
کل زندگیشان را دستخوش تغییر قرار می دهد 

و فشارهای اقتصادی را بیشتر و بیشتر می کند.

مرغ زیر قیمت 15 هزار تومان س
در همین خصوص مدیرعامل اتحادیه مرغداران 
گوشتی استان خراسان رضوی به قدس آنالین 
گفت: نوسان های قیمتی در بازار مرغ هم مانند 
دیگر مــواد غذایی اتفاق می افتــد، ولی افزایش 
قیمت زیر 1۵ هزار تومان خواهد بود و نه بیشتر. 
ولــی اهلل کاشــکی ادامــه داد: دلیــل گرانی و 
نوسان های قیمتی در بازار مرغ  به دلیل کاهش 
شدیدی است که مصرف دان در این چند ماهه 
پیدا کرده و عرضه ذرت و ســویا به شــدت کم 
شــده اســت. در واقع  گرانی های امروز به دلیل 
بی برنامگــی در توزیع نهاده هــای دامی ۵0 روز 

گذشته است که موجب شد خیلی از مرغداران 
جوجه ریزی نداشــته باشند و به دلیل کم شدن 
عرضه نسبت به تقاضا، نتیجه اش این گرانی ها شد. 
کاشکی افزود: در حال حاضر مرغ زنده کیلویی 
10 هزار تومان با ۵00 تومان باالی فی که برای 
عرضه با اضافه شدن یک و سه دهم درصد رقمی 
اســت که مصرف کننده باید بپردازد. یعنی مرغ 
باید با قیمتی کمتر از 1۴ هزار تومان در اختیار 

مصرف کننده قرار بگیرد. 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشــتی خراسان 
رضوی بیان کرد: درصورتی که قرار باشد قیمت مرغ 
در چند روز آینده به دلیل افزایش قیمت نهاده های 
دامی افزایش پیدا کند، به طور حتم مقطعی است 
و آن مقدار مرغی که چند ماه گذشته خریداری 
شده اســت برای اشباع بازار عرضه خواهد شد و 
وضعیت به حال قبل برخواهد گشت. وی گفت: در 
حال حاضر نهاده هایی که با ارز ۴هزار و200 تومان 
به دســت مرغداران می رسند فقط 10 درصد از 

کل مایحتاج مرغداری ها را تأمین می کنند و بقیه 
آن از منابع دیگری تهیه می شود.

کاشکی در توضیح اینکه آیا افزایش قیمت مرغ 
با باال رفتن قیمت دالر نسبتی دارد، گفت: به 
طور قطع بی تأثیر نیست، ولی نه برای مرغ هایی 
که در حال حاضر در بــازار وجود دارند، چون 
این مرغ ها چند ماه قبل جوجه ریزی شده اند. 
افزایش دالر قطعاً روی قیمت مرغ در ماه های 
آینده بی تأثیر نخواهد بود، منتها اگر برنامه ریزی 
درســت انجام شــود آن هم با توجه به اینکه 
دولت نهاده هــا را با ارز ۴هــزار و 200تومان 
عرضه می کند این مشــکل نباید ایجاد شود، 
ولی متأسفانه توضیع نادرست این همه دردسر 

درست کرده است.

امروز یا فردا جلسه ستاد تنظیم بازار س
برای قیمت مرغ و تخم مرغ

معاون امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز 
نســبت به قیمت های فعلی گوشت مرغ در بازار 
جبهه گیری کرده و آن را غیرواقعی دانسته است.

علی رســولیان در ایــن باره به قــدس گفت: 
قیمت هایی که در حال حاضر برای گوشت مرغ 
و حتی تخم مرغ در بــازار وجود دارد آن چیزی 
نیســت که قانونی و مصوب باشد پس نمی تواند 

دوامی داشته باشد.
وی در مورد تشکیل ستاد تنظیم بازار در همین 
زمینه و اعالم قیمت مصوب، اظهار کرد: به زودی 
)شنبه یا یکشنبه( جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار 
می شود و در این جلسه به موضوع قیمت مرغ و 
تخم مرغ رسیدگی و بعد از آن نرخ مصوب اعالم 
می شــود که عرضه خارج از مصوبه نیز به منزله 

تخلف محسوب خواهد شد.

 با رویکرد استفاده از ظرفیت فضای مجازی
 انجام می شود

برگزاری چهل و سومین دوره مسابقات •
قرآن کریم 

جلیل فخرایی: مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی گفت: 
امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا برنامه های پیش بینی شده در ایام 
دهه کرامت متفاوت با سال های گذشته و بیشتر به صورت مجازی 

برگزار خواهد شد.
حجت االســالم والمســلمین احمدزاده در نشست خبری دهه 
کرامت و چهل و سومین دوره مسابقات قرآن کریم، عنوان کرد: 
برنامه های عمومی دهه کرامت شامل پخش و قرائت صلوات خاصه 
امام رضا)ع( هر روز از ساعت 8 صبح، پخش نماهنگ با محتوای 
زیارت، اســتفاده از ظرفیت رادیو زیارت برای معرفی امامزادگان، 
راه اندازی کاروان شادی در دهه کرامت با نام »شمیم کرامت« در 
1۴ شهرستان، ضبط برنامه جشن دهه کرامت با حضور سخنرانان 
و مداحــان در ۴0 بقعه متبرکه و پخــش آن در فضای مجازی، 
نورافشانی بقاع شاخص استان در شب میالد امام رضا)ع( و میزبانی 
از کاروان زیر ســایه خورشید در همایش بزرگداشت امامزادگان 
است. در این نشست همچنین معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به برگزاری چهل و سومین دوره 
مســابقات  قرآن کریم امسال در 10 رشته و در 9 منطقه استان 
اظهار کرد: امســال این دوره از مسابقات در رشته قرائت تحقیق، 
قرائت ترتیل، حفظ کل، حفظ 20 جزء، حفظ 10 جزء، حفظ پنج 
جزء، رشته دعاخوانی، اذان ویژه برادران، همخوانی و هم سرایی و 

تفسیر عمومی قرآن کریم برگزار می شود.
حجت االسالم جمال ایزدی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا 
ضرورت بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی در برنامه ها احساس 
شد، از این رو در مسابقات قرآنی از این ظرفیت استفاده شده و در 
بیشتر شهرستان ها مسابقه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۵ هزار نفر در مسابقات قرآن کریم 
شرکت کرده بودند، افزود: در این دوره از 2 هزار و 63 نفر نام نویسی 
کرده اند؛ علت کاهش تعداد ثبت نام کنندگان، شیوع ویروس کرونا، 
نام نویسی کامالً مجازی و کاهش تعداد رشته ها از 16 به 10 رشته 

بوده است.

موفقیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در •
رتبه بندی دانشگاه های عصر طالیی تایمز 

محبوبه علیپور: براساس 
رتبه بندی  نتایــج  آخرین 
دانشــگاه های   2020
تایمــز  طالیــی   عصــر 
 )Golden Age universities(
که به تازگی منتشر شده، 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

توانست در جایگاه 83 جهانی و رتبه اول در بین دانشگاه های ایران 
قرار گیرد. همچنین در این رتبه بندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه 
86 و دانشگاه صنعتی شریف رتبه 89 را کسب کردند. به این ترتیب 
ســه دانشگاه از ایران در بین 100 دانشگاه برتر عصرطالیی جهان 
در سال 2020 قرار گرفته اند. با توجه به اهمیت این رویداد علمی 
باید دید شاخصه های انتخاب در این نظام رتبه بندی چیست و چه 
اهمیتی در جایگاه علمی مراکز دانشگاهی دارد؟مدیر اطالع رسانی 
پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به قواعد 
و ضوابط نظام رتبه بندی عصر طالیی تایمز، در همین باره به قدس 
گفت: یکی از رتبه بندی های دانشگاهی که توسط پایگاه رتبه بندی 
تایمز صورت می گیرد، رتبه بندی دانشگاه های عصرطالیی است. در 
رتبه بندی عصرطالیی تایمز، دانشگاه های باقدمت عمر بیش از ۵0 
ســال و کمتر از 80 سال براساس 13 شاخص عملکردی در قالب 
پنج معیار کلی آموزش با وزن 30درصد، پژوهش با وزن 30درصد، 
اســتنادات با وزن 30درصد، وجهه بین المللی با وزن 7/۵درصد و 
درآمد صنعتی با وزن 2/۵درصد ارزیابی و رتبه بندی شده اند.دکتر 
عبدالرسول رنگرزی افزود: به طور کلی در سال گذشته 11دانشگاه 
از ایران در بین دانشگاه های عصر طالیی تایمز قرار گرفتند و امسال 
این تعداد به 1۵ دانشگاه افزایش یافته است. البته تعداد دانشگاه های 
علوم پزشــکی حاضر در این رتبه بندی نیز از دو دانشــگاه به پنج 
دانشگاه در رتبه بندی 2020 رشــد داشته است. وی خاطرنشان 
کرد: در رتبه بندی عصرطالیی سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد رتبه دوم در بین دانشگاه های کشور و رتبه بازه 101 تا 1۵0 
جهانی را داشت که توانست در سال 2020 در رتبه 83 دانشگاه های 
عصرطالیی تایمز و رتبه اول در بین دانشــگاه های کشور را کسب 
کند.در واقع به طور کلی این دانشــگاه در تمامی شاخص ها رشد 
داشته، ولیکن در شاخص استنادات این رشد چشمگیرتر بوده است. 
چنانکه براساس رتبه بندی عصر طالیی تایمز، در شاخص استنادات 
نیز رتبه اول را در بین دانشــگاه های ایران به خود اختصاص داده 
که نشان دهنده رشد کیفی مقاالت و تولیدات علمی دانشگاه است. 
گفتنی است، استنادات یا همان ارجاعات به برون داد علمی دانشگاه 
از شاخص های مهم کسب مرجعیت علمی است. به این ترتیب با 
توجه به اینکه مشــهدمقدس مزین به نام عالم آل محمد حضرت 
علی بن موســی الرضا)ع( است، باید در راه کسب مرجعیت علمی 
قدم برداشــت. از همین رو افزایش قابل توجه استنادات و ارجاعات 
به برون داد علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نشان دهنده حرکت 

دانشگاه در همین مسیر است.
دکتر رنگرزی در پاســخ به اینکه کسب موفقیت های جهانی چه 
تأثیری بر جایگاه علمی دانشــگاه ها و دانشجویان این مراکز علمی 
دارد، تأکید کرد: کســب جایگاه شــاخص در نظام های رتبه بندی 
معتبر جهانی، از اهداف راهبردی در نقشــه جامع علمی کشــور و 
اسناد باالدستی است و حضور حداکثری دانشگاه های کشور در بین 
دانشگاه های برتر جهان، از مؤلفه های قدرت علمی کشور است. عالوه 
بر این، ورود اســم یک دانشگاه در رتبه بندی به عنوان دانشگاه  تراز 
اول، نشــان دهنده شهرت خوب و سطح باالي تحقیقات و آموزش 
در آن دانشــگاه است و سبب جذب بهترین استادان، دانشجویان و 
برقراری ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با نیازهای جامعه و صنعت می شود.

مشاور وزیر اطالعات:
دشمن روی خراسان رضوی •

سرمایه گذاری ویژه ای کرده است
قــدس: مشــاور وزیر 
و مدیــر کل اطالعــات 
خراسان رضوی در دیدار 
شورای قضایی استان، با 
سرمایه گذاری  به  اشاره 
روی  دشــمن  ویــژه 
خراســان رضوی گفت: 
تظاهرات 2۵ روزه ای که امــروز آمریکایی ها را درگیر کرده، 
برای ما برنامه ریزی شده بود اما آن ها موفق به پیشبرد اهداف 

خود نشدند. 
وی در این جلســه که به مناســبت هفته قوه قضائیه برگزار 
شد، ضمن گرامیداشت این هفته خطاب به مسئوالن قضایی 
گفت: پایبندی کامل به اجرای قوانین و پرهیز از راضی کردن 
جریان های مختلف دو اصل از اصول مهم دســتگاه قضایی 

است. 
وی با اشــاره به اظهارات اخیر یکی از مقام های امنیتی رژیم 
صهیونیستی گفت: صهیونیســت ها در جلسات خود اذعان 
می کننــد هنوز پس از ۴0 ســال مطالعه و ایران شناســی، 
نتوانسته اند ایران را بشناسند. آن ها همچنین معترفند ایرانی ها 
از ترویج اندیشــه دینی و نفوذ منطقه ای دست بر نداشته اند، 
چرا که در کشورهایی چون فلسطین، یمن، سوریه و افغانستان 

کنار گوش اسرائیل هستند.  
مشاور وزیر افزود: این مقام صهیونیستی می گوید امروز ایران 
توانسته اهداف منطقه ای خود را بر آمریکا تحمیل کند و حتی 

توانسته در انتخابات آمریکا، این کشور را مدیریت  کند.   
وی افزود: مقام های آمریکا ضمن افزایش فشارهای هیبریدی 
و ترکیبی بر ایران، به دنبال این هســتند که حتی اگر دولت 
آینده آمریکا دموکرات بود، باز هم نتواند تحریم های ایران را 

سست کند. 
مدیر کل اطالعات اســتان با اشاره به ســرمایه گذاری ویژه 
دشــمن روی خراسان رضوی، شکســت طرح های امنیتی 
آمریکایی ها در دو ســال گذشــته را تشــریح کرد و گفت: 
تظاهراتی  را که به تازگی در آمریکا شــکل گرفته و 2۵ روز 
اســت آن ها را درگیر کرده، برای ما برنامه ریزی کرده بودند، 
آن ها حتی مأمورانی فرستادند تا التهاب های اجتماعی را در 

ایران افزایش دهند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به مشکالت 
موجود در کشور که ناشــی از جنگ اقتصادی است، افزود: 
دشمنان در تالش هستند با سوءاستفاده از مشکالت، ذائقه 
فرهنگی مردم را عوض کرده و از بسیاری مسائل قبح شکنی 
کنند که مصادیق آن در اتفاق های اخیر دیده می شود. مدیر 
کل اطالعات اســتان با تشکر از زحمات و اقدام های دستگاه 
قضایی استان، افزود: مقابله دستگاه قضایی استان با مدیران 
فاســد موجب شده امروز مجرمان از قوه قضائیه بترسند و از 

این به بعد هم نباید این پرچم به زمین بیفتد.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران 
استانداری خراسان رضوی خبر داد

برگزاری تجمعات در ۲۵ نقطه از مشهد •
همزمان با شب میالد امام رضا)ع(

قدس: معاون هماهنگی 
و مدیریــت امــور زائران 
استانداری خراسان رضوی 
برنامه های  اعــالم  ضمن 
دهه کرامت استان گفت: 
شب میالد امام رضا)ع( در 
2۵ نقطه مشهد با همت 
شــهرداری و تمام کمیته های ســتاد، تجمعاتی با رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی خواهیم داشت. 
محمدصادق براتی در جلسه ستاد گرامیداشت دهه کرامت استان 
با اشــاره به اینکه کمیته های ویژه دوازده گانه برای دهه کرامت 
استان تشکیل شده، اظهار کرد: دهه کرامت امسال در استان با 
شعار خدمت کریمانه، همدلی به رسم اهل بیت)ع( و برنامه هایی 
با سه رویکرد اصلی از جمله »رویکرد مردمی و عمومی؛ فرهنگی 
و هنری و رویکرد فضای مجازی و رسانه های دیجیتال« برگزار 

خواهد شد.

 یادگاری سردار سلیمانی •
به بازیگر عصر جدید رسید

از  جمعــی  قــدس: 
امام  مســئوالن ســپاه 
اقدامــی  در  رضــا)ع(  
آستانه  در  و  ســتودنی 
شروع تصویربرداری دور 
دوم عصــر جدید،  برای 
قدردانی و تقویت روحی 
عباس رثایی، هنرمند مشهدی حاضر در عصر جدید به دیدار 

وی رفتند. 
در این دیدار، صباغی، مسئول انجمن سینمای سازمان بسیج 
هنرمندان ضمن قدردانی از حضور مسئوالن، ابراز امیدواری 
کرد این اقدام فتح بابی باشــد در مسیر تکریم  هنرمندان 
مشــهدی. وی همچنین در توضیحاتی از مراحل تمرینات 
رثایــی برای دور دوم عصرجدید خبــر داد و ابراز امیدواری 
کرد این هنرمند مشهدی با دعای خیر مردم و اتکا بر قدرت 
بازیگری اش با موفقیت این مرحله را هم پشت سر بگذارد. 

 ســرهنگ خویشــاوندی، معــاون هماهنگ کننده ســپاه 
امام رضا)ع( هــم در این دیدار ضمن تجلیل از اقدام رثایی 
برای نمایش مظلومیت شهدای غواص در عرصه پرمخاطب 
عصرجدید افــزود: برای من که سال هاســت این هنرمند 
بااستعداد را از نزدیک می شناسم، موفقیتش در این مسابقه 
اتفاق غیرمنتظره ای نبود، رثایی مستحق بیشتر از این هاست.

عباس رثایی، هنرمند مشهدی هم گفت: خودم نفهمیدم چه 
کردم، ارواح طیبه شهدا مرا به مرحله دوم بردند.

در پایان این جلســه، ســرهنگ خویشــاوندی در اقدامی 
غیرمنتظره انگشتری که سردار شهید قاسم سلیمانی به وی 

هدیه داده بود را به عباس رثایی هدیه کرد.
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سرور هادیان: »درست 36 ســال از آن روز می گذرد. 36 سال 
یک عمر است، اما برای من انگار همین دیروز بود که خبر شهادت 
غالم عباس را آوردند. فرزند ارشــدم بود و تجربه پدر شدن را با او 

برای اولین بار حس کردم«.
این ها بخشــی از دلگویه های پدری 77 ساله است که در سالگرد 

شهادت پسرش برایم روایت می کند.
»شهید غالم عباس دشتبانی« متولد 27 اسفند 13۴3 در مشهد 
است که در هفتم تیر 63 در محور اهواز – ماهشهر به شهادت رسید.

حاج آقا علی دشتبانی می گوید: 6 پسر و سه دختر حاصل سال ها 
زندگی من و حاجیه خانم است.

این پدر شهید می افزاید: غالم عباس 13 ساله بود که وارد بسیج 
شــد. یک روز آمد گفت: بابا می خواهم به جبهه بروم، اما رضایت 
شما را می خواهم. همان جا گفتم اگر دلت به رفتن است، باید بروی.

این پدر شــهید تصریح می کند: بعد ها سربازی که رفت باز هم 
سربازی اش در جبهه بود. خدمت ســربازی اش که تمام شد در 

بخش تعاون سپاه مرکزی مشغول به کار شد.

رفتار نیکو و کمک حال والدین س
از حاج آقا درباره خلق و خوی غالم عباس که می پرسم، بالفاصله 
می گوید: پسر خوبی بود، هیچ رفتاری را که موجب شود از او دلگیر 
شده باشم به خاطر ندارم. همیشه کمک حالم بود. شغل من بنایی 

بود و چون عیالوار بودم غالم عباس هم که پسربزرگم بود همیشه 
در همه کارها پیشقدم می شــد و خودش را ملزم می کرد که به 

من کمک کند.
این پدر صبور از شــهادت پسرش این گونه برایم تعریف می کند: 
پسرم در تعاونی ســپاه اهواز بود. همرزمانش گفتند غالم عباس 
فرمانــده بود؛ یک گروه زیــر نظر او بوده اند و آن روز مشــغول 
گشــت زنی بوده است. گویا در آن شــب که مقارن با ماه مبارک 
رمضان هم بود با موتور به مرز می رود تا شناسایی پیش از عملیات 
را انجام دهد. عملیات انجام می شــود و او نیز بازمی گردد. هنگام 
برگشــت از پشت به آن ها حمله می شود و یک تیر به پشت سر 
پســرم می زنند. او که تمام مدت  گفت وگو سعی می کند بغض 
گره خــورده در گلویش را پنهان کند، توضیح می دهد: آن زمان 
تشییع شهدا از مسجد بناها در خیابان خسروی انجام می شد. آن 
روز به همراه پسرم 80 شهید دیگر را هم آورده بودند. پسرم اولین 
شهیدی بود که برای تشییع از مسجد بیرون آوردند؛ یک عده از 
نیروهای بسیجی و سپاه که جلو مسجد منتظر بودند، می گفتند 
روحش شاد، حیف دشتبانی، پسر خوب و مهربانی بود، همیشه 

اسلحه و غذا را او برایمان می آورد.

ناموس من اسلحه استس
حاج آقای دشتبانی در ادامه با بیان آنکه همسرش پس از شهادت 

پسرشان به شدت بیمار شــد، توضیح می دهد: حاجیه خانم به 
غالم عباس بســیار وابســته بود. آخرین بار که او برای مرخصی 
پیشمان آمد، صحبت دامادی اش شد. غالم عباس گفت: نامزد  و 
ناموس من اسلحه من است. باالخره پس از اینکه گفتیم ما آرزوی 
دامادی تو را داریم و اصرارهای مادرش را که دید، گفت باشد، این 

بار هم به جبهه بروم، اگر بازگشتم، چشم.
او خاطرنشــان می کند: قرار بود به خواستگاری یکی از دختران 

فامیل برویم که عمرش به دنیا نبود و قسمت نشد.
حاج آقــا توضیح می دهد: پس از شــهادت، همســرم از دوری 
غالم عباس بیمار شد. مدام پای تلویزیون می نشست و برنامه های 
رزمندگان در جبهه را نگاه می کرد و اشک می ریخت. همسرم از 
فراق پسرمان دق کرد، هنوز ۵0 سالش نشده بود که به فرزندمان 

پیوست.
او در پایان تأکید می کند: غالم عباس 20 ســاله بود که به دیدار 
خدا رفت، اما هنوز یادش در دل های ماســت و مدام خاطراتش 

را مرور می کنیم.

مهدی کاهانی مقدم: کمتر کســی است که یوسف آباد قوچان و 
آتش مهیبی که پاییز گذشــته بر جان این روستا افتاد را فراموش 
کرده باشــد؛ آتشــی که هرچند به  واســطه بی احتیاطی یکی از 
روستاییان آغاز شــد اما بی آبی و باد شدید، موجب شعله ور شدن 
و گسترش آن به بخش وسیعی از این روستا شد و میلیاردها ریال 

خسارت به بار آورد.
روستای یوسف آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان قوچان،دارای 
نزدیک به 2۵0 خانوار و بیش از هزار نفر جمعیت است و در میانه 
راه قوچان و فاروج )با فاصله 1۵ کیلومتری از هر دو شهر( قرار دارد. 
خشکسالی های چند سال گذشته در کنار برخی سوءمدیریت ها و 
نبود نظارت در حوزه توزیع آب شرب، موجب شده بیش از یک دهه، 
زندگی به کام اهالی این روستا که بیشتر از طریق کشاورزی گذران 
زندگی می کنند، تلخ شده و عبور از ماه های گرم سال برایشان به 

کابوسی دهشتناک بدل شود.
کابوسی که در این ســال ها، چند بار سوژه گزارش روزنامه قدس 
بوده، اما هیچ یک از وعده های مســئوالن و نیز نمایندگانی که به 
هنگام تبلیغات انتخاباتی پشت تریبون مسجد روستا ایستاده اند، به 

حقیقت نپیوسته است.

وعده های توخالی مسئوالنس
فرمانده پایگاه بسیج روستای یوسف آباد دراین باره می گوید: باوجود 
اینکه اهالی این روســتا سال هاست با بی آبی در ماه های گرم بهار، 
تابستان و پاییز دست وپنجه نرم می کنند گالیه ها و اعتراض های 
آنان در این ســال ها به جایی نرسیده است؛ اما با وقوع آتش سوزی 
سال گذشته و حضور همزمان تعدادی از مسئوالن در این روستا و 
مشاهده مشکالت اهالی از نزدیک، به وعده هایی که برای رفع آ ن ها 
دادند، امیدوار شــدیم؛ اما قطع آب شرب روستا همزمان با اولین 

روزهای گرم امسال، این امید ما را نیز تبدیل به یأس کرد.
محمدرضا توســلی با قدردانی از روزنامه قدس به خاطر پیگیری 
مشکل کم آبی این روستا، اضافه می کند: تعدادی از کودکان حاضر 
در عکس هایی که در نخستین گزارش روزنامه قدس از این روستا 
چاپ شد، امروز خود صاحب فرزند شده اند و برخی از افراد هم که 
آن زمان دبه به دست به دنبال تانکر آب بودند، حاال دیگر در بین ما 
نیستند؛ اما اوضاع آب همان است که بود؛ با این تفاوت که به خاطر 

قطع آبرسانی با تانکر، تأمین آب شرب سخت تر هم شده است.
وی با یادآوری اینکه مسئوالن در جواب گالیه و پیگیری ها، همواره 
روستاییان را مقصر کم آبی دانسته و آبیاری باغچه و دام هایشان را 

علت اصلی بروز این مشــکل قلمداد می کنند؛ به حوضچه خالی 
آبشــخور دام ها و تانکر و لوله ای که حتی یــک قطره آب ندارد، 
اشــاره می کند و می گوید: هرچند روستاییان را نمی توان بدون 
دام و خانه هایشــان را بدون درخت و باغچه تصور کرد، اما وقتی 
حتی یک قطره آب برای مصرف خودمان وجود ندارد، این ادعاها 

بی معنی است.

 فروش غیرقانونی حقابه روستاییانس
یکی دیگر از روســتاییان هم سوءمدیریت و نبود نظارت کافی بر 
توزیع آب شرب از سوی مسئوالن شرکت آب و فاضالب شهرستان 
را عامل اصلی بروز کم آبی می داند و می گوید: هر ســال با شــروع 
فصل کشت و کار، ناگهان آب شرب یوسف آباد که در انتهای شبکه 
آبرسانی قرار دارد، قطع و گاه چند روز، هیچ آبی برای نوشیدن پیدا 
نمی شود و روستاییان ناچارند برای شست وشوی ظروف و البسه، 
اســتحمام و آب موردنیاز دام ها، هر روز دبه های خالی را برداشته 
و تا کیلومترها به دنبال چاه موتور یا منبع آبی جســت وجو کرده 
و ســاعت ها وقت بگذارند، شاید چند لیتر آب برای مصارف خود و 

دام هایشان به خانه بیاورند.
او با اســتناد به اظهارات یکی از آبیــاران، تصریح می کند: برخی 
کارکنان و پیمانکاران شــرکت آبفا، ظاهراً با تعدادی از کشاورزان 
دیگر روســتاهای مسیر خط انتقال آب، زد و بند داشته و با شروع 
فصل کشت و کار، آب شــرب را برای آبیاری اراضی کشاورزی در 
اختیار آن ها قرار می دهند. وی به منظور اثبات این ادعا، برای نشان 
دادن و بازدید از محل های دستبرد غیرقانونی به شبکه انتقال آب، 
اعالم آمادگی می کند و می گوید: بارها این مســئله را به مسئوالن 
آبفا گزارش داده و حتی فرمانداری شهرســتان در جریان موضوع 
قرارگرفته اما متأسفانه هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده و 

حتی آتش سوزی گسترده سال گذشته هم در این ماجرا بی تأثیر 
بوده است؛ شاید مســئوالن منتظرند حادثه ای مرگبار رخ دهد تا 
دســت به اقدام بزنند. درعین حال برخی اهالی روستا، رفتارهای 
خالف عرف و اخالق چند نفر از هم والیتی هایشــان و نیز انفعال و 
گاه همراهی اعضای شورا و دهیار روستا با این افراد را تشدیدکننده 
مشکل کم آبی یوسف آباد دانسته و می گویند: آبرسانی داخل روستا 
به وسیله چند شیرفلکه تنظیم و کنترل می شود تا در صورت بروز 
مشکلی مثل ترکیدگی لوله، امکان قطع آب در قسمت آسیب دیده، 
بدون اخالل در آبرسانی به سایر بخش های روستا وجود داشته باشد؛ 
اما بیشتر اوقات به دلیل آنکه فشار آب پایین است، برخی افراد بدون 
رعایت حقوق دیگران، شیرفلکه ها را طوری باز و بسته می کنند که 
آب منازل خودشان قطع و یا حتی کم فشار نشود که این اقدام آن ها 
سبب قطع آب منازل خیلی از روستاییان می شود. رفع این مشکل 
به خاطر بی توجهی و ضعف مدیریت اعضای شورا و دهیار روستا، 
تاکنون امکان پذیر نشده و از طرفی، این بزرگواران برای پیگیری های 
اداری و رساندن صدای اعتراض مردم به مسئوالن هیچ تالش مؤثر 

و ملموسی نمی کنند.

 مسئوالن عالی رتبه وارد میدان شوندس
مردم این روستا می گویند: تا پیش از سیل ویرانگر سال ۵۵ که با 
تخریب کامل خانه و کاشانه اهالی، ناچار به تغییر مکان روستا، دوری 
از رودخانه و ســکنا گزیدن در حاشیه جاده مشهد-شمال شدند، 
باغ هــای فراوان و آباد آنان، منطقه ای زیبا و دلنشــین را در میانه 
دشت شکل داده بود که تصورش حتی برای جوانان و نسل جدید 
روستا که در چشم اندازشان تا دوردست ها حتی یک درخت هم پیدا 
نمی کنند، باورکردنی نیست؛ حاال به خاطر خشکسالی ها و کم آبی 
مفرط، نه تنها جوانان،  که افراد مسن هم تمایل به ماندن در روستا 
ندارند و درحالی که در بسیاری از مناطق کشور مهاجرت معکوس به 
روستاها را شاهد هستیم، بیم آن می رود در آینده ای نه چندان دور از 

روستای یوسف آباد جز خرابه ای خالی از سکنه باقی نماند.
آن ها برای جلوگیری از این روند و رفع بدیهی ترین نیاز زندگی شان، 
خواســتار دخالت قاطع و سریع مدیران دستگاه های باالدستی، از 
شرکت آبفا استان و استانداری گرفته تا سازمان بازرسی و دستگاه 
 قضایی هســتند تا هرچه زودتر شــایعه های موجود در خصوص 
آب فروشی های شبانه، زدوبندهای پشت پرده و اهمال کاری های 
فــراوان در این خصوص خاتمه یافته و مشــکلی که حل آن کار 

پیچیده ای به نظر نمی رسد، برطرف شود.

به بهانه سی و ششمین سالروز شهادت »شهید غالم عباس دشتبانی«

می گفت »اسلحه« نامزد من است

گزارشی از تداوم کم آبی مفرط در یوسف آباد

خشکسالی بهانه است، زدوبندها را حذف کنید!
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سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود 
می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  
سوژه های ارسالی از سوی خوانندگان  

عزیز در حوزه های شهری، اجتماعی، 
اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
شماره پیامک:   300072305

روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 نگرانی از روند رو به رشد طالق•

 در بشرویه 
خبرنگارقدس:  ـ  بشرویه 
بشــرویه  امام جمعه 
اداره ها  از  گفت:برخی 
که امــور فرهنگی را 
از  هســتند  عهده دار 
اعتبارات خوب دولتی 
ولیکن  برخوردارنــد، 

این اعتبارات در جای خود هزینه نمی شود و باید در تدوین 
برنامه های فرهنگی کشــور تجدیدنظر شود.حجت االسالم 
والمســلمین معلمــی، در دیــدار رئیس و کارکنــان اداره 
دادگستری شهرستان بشرویه، فاصله گرفتن برخی گروه ها 
و افراد از مفاهیم دینی را یک آســیب جدی خواند و اظهار 
کرد :هرچه مــردم از آموزه های دینی فاصله بگیرند، جرایم 
بیشتر شــده و آسیب های اجتماعی افزایش می یابد که باید 

برای ترویج مفاهیم دینی هزینه کرد.
رئیس اداره دادگستری بشرویه هم گفت: بیشترین پرونده های 
تشکیل شده در امور قضایی مربوط به مسائل رانندگی، سرقت 
و تهمت است. خاکشــور از روند رو به رشد مسئله طالق با 
توجه به آمار جمعیتی شهرستان هم ابراز نگرانی کرد. حیرانی، 
دادستان شهرستان بشرویه هم اظهار کرد: در این شهرستان 
مشکل امنیتی وجود ندارد، اما مسئله سرقت و افزایش طالق، 
ریشــه در مشکالت اقتصادی و اختالفات خانوادگی دارد که 

باید با تدبیر این معضالت را به صفر برسانیم. 

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی عنوان کرد
 بایگانی نمونه خون 700 زندانی •

در بانک ژنتیک
-خبرنگارقدس:  بجنورد 
پزشــکی  مدیــرکل 
قانونی خراسان شمالی 
گفــت: بــا راه اندازی 
بانک ژنتیک ایرانیان، 
پروفایــل  تاکنــون 
زندانی   ۷۰۰ ژنتیکی 

این اســتان در ۸۹ جرم اصلی نمونه برداری شــده اســت.
محمدزاده اظهار کرد: در این طرح تمام شــهروندان دارای 
کارت ژنتیکی می شوند و پروفایل ژنتیک آنان در بانک ژنتیک 
بایگانی خواهد شــد که در هنگام رســیدگی به پرونده های 
حوادث، مشــکل احراز هویت نخواهیم داشت. وی تصریح 
کــرد: به علت اینکه اجرای این طرح هزینه زیادی دربردارد، 
در مرحلــه نخســت از زندانیان جرایم خشــن و همچنین 
کارکنان سازمان های پرخطر از جمله هواپیمایی و آتش نشانی 
این بانک تهیه می شــود.به گفته محمدزاده، در هفته جاری  
سردخانه پزشکی قانونی استان نیز به بهره برداری رسید.وی 
در خصوص نزاع های صورت گرفته در ســال گذشته گفت: 
بیشترین نزاع های رخ داده مربوط به شهرستان های اسفراین، 
شــیروان، بجنورد، فاروج، مانه و ســملقان، گرمه، جاجرم و 

راز و جرگالن بوده است.

با همراهی خیران سالمت، حماسه ای دیگر رقم خورد

یک دستگاه اکسیژن ساز به بیمارستان •
22 بهمن نیشابور تحویل شد

نیشابور-خبرنگارقدس: 
معاون توسعه مدیریت 
منابــع و برنامه ریزی 
دانشکده علوم پزشکی 
یک  گفت:  نیشــابور 
اکسیژن ساز  دستگاه 
انجام  پیگیری های  با 

شــده و با کمک دو نفر از خیران  به بیمارســتان 22بهمن 
تحویل شد.جواد مسیح آبادی خاطرنشان کرد:اعتبار خرید این 
دستگاه ۱۳میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است که ۳ میلیارد 
ریال آن توســط خیران به دانشــکده اهدا و مابقی از وزارت 
تأمین اعتبار شــد. همچنین این زوج خیر که نخواســتند 
نامشان ذکر شود، یک قطعه زمین با ارزش تقریبی ۳میلیارد 

ریال نیز به دانشکده اهدا کردند.

با انجام مراسمی باشکوه
پیکر آتش نشان مشهدی در جوار •

شهدای آتش نشانی آرام گرفت
خــط قرمز: مراســم 
تدفیــن  و  تشــییع 
فــداکار  آتش نشــان 
»امیرمحمد  مشــهدی 
مراســم  طــی  زارع« 
مشهد  در  باشــکوهی 
برگزار و پیکر این فرشته 
نجات در جوار همکاران شــهیدش در بهشــت رضا مشهد 
به خاک ســپرده شد.آتشــپاد دوم امیر عزیزی، مدیرعامل 
آتش نشانی مشــهد با بیان این مطلب گفت: مراسم باشکوه 
تشــییع و تدفین آتش نشــان عزیزمــان »امیرمحمد زارع« 
پنجشنبه5 تیرماه ۹۹ و همزمان با ایام دهه کرامت با حضور 
پرشور آتش نشانان شــاغل در حوزهای عملیاتی و ستادی  
آتش نشانی مشهد، خانواده این فرشته نجات و مسئوالن ارشد 
شهری برگزار شد. پیکر او پس از طواف در حریم حرم رضوی 
به منزلش منتقل و پس از انجام مراسم تشییع در آن مکان، 
این آتش نشان فداکار برای آخرین وداع به ایستگاه شماره 6 
)محل خدمتش( منتقل و آیین ویژه سوگواری و اقامه نماز بر 
پیکر این مدافع ایمنی و امنیت شهروندان با حضور محمدرضا 
حیدری، ریاســت شورای اسالمی شهر مشهد و تنی چند از 
مسئوالن شهری و... برگزار شد.در ادامه، مراسم خاکسپاری 
این آتش نشان در قطعه )میرزا جوادآقا تهرانی( بهشت رضا 
مشــهد انجام و پیکر این فرشته نجات در میان حزن و اندوه 
تشییع کنندگان در جوار همکاران شهیدش آرام گرفت. شایان 
ذکر است، آتش نشان امیرمحمد زارع در سال ۱۳6۱ متولد و 
یکی از بااخالق ترین و فعال ترین نیرو های تیم عملیات ویژه 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بود.

فرمانده انتظامی مشهد خبر داد
 سرقت پدر و پسر•

 در پوشش کارگر فضای سبز
خط قرمز: فرمانده انتظامی مشــهد از دســتگیری پدر و 
پسری خبر داد که متهم پرونده سرقت های خیابانی قطعات 
خودرو هستند. سرهنگ عباس صارمی ساداتی گفت: گزارش 
دســتبردهای سریالی قطعات خودرو به فوریت های پلیسی 
۱۱۰ ،مرحله دیگری از طرح تشــدید مقابله با سرقت های 
خیابانی را در دســتور کار کالنتری ۱۹ شفا مشهد قرار داد. 
وی افزود: تیم تجسس کالنتری ۱۹ با کنترل و مراقبت های 
نامحســوس وارد عمل شــدند و پس از دقایقی به راننده و 
سرنشین یک دستگاه خودروی سواری پراید مظنون شدند و 
خودرو سواری را متوقف کردند. این مقام انتظامی گفت: پلیس 
در بازرسی از این خودرو سواری مقداری ضایعات و یک عدد 
باتری خودرو خاور کشف کرد و با بررسی های اولیه مشخص 
شــد سرنشــین و راننده پراید، پدر و پسر هستند.سرهنگ 
صارمی ساداتی خاطرنشان کرد: متهم میانسال که دارای چند 
فقره ســابقه سرقت قطعات خودرو است، در تحقیقات اولیه 
پرونده اعتراف کرد برای ردگم کنی در ســرقت های شبانه از 
پوشش کارگران فضای سبز شهرداری استفاده می کرده و به 
2۰ الی ۳۰ خودرو که ایمنی کمتری داشتند، دستبرد زده 
است. وی گفت: راننده خودرو سواری پراید نیز در تحقیقات 
اولیه پرونده مدعی شد پدرش تماس گرفته و برای این کار 
با خودرو دنبال او آمده که دســتگیر شــده است.سرهنگ 
صارمی در پایان با اشاره به این مطلب که تحقیقات پرونده 
با دستورات مقام قضایی ادامه دارد، گفت: نکته قابل توجه  در 
بررســی این پرونده، در اعتراف متهم در این سرقت ها و آن 
اینکه به خودروهای دارای ایمنی کم دستبرد می زده و مالکان 
وسایل نقلیه و به خصوص دارندگان خودروهای خاور و کامیون 
باید نسبت به توصیه های پلیســی در استفاده از تجهیزات 

بازدارنده سرقت ها توجه بیشتری داشته باشند.

قسمتی از خراسان شمالی لرزید
زلزله در »رباط قره بیل« •

فــارس: زمین لرزه ای 
۳/۸ریشتری  بزرگی  به 
منطقــه ای در نزدیکی 
اســتان  قره بیل،  رباط 
به  را  خراسان شــمالی 

لرزه درآورد.
مرکز لرزه نگاری دانشگاه 
تهران، پنجشنبه گذشته از وقوع زمین لرزه ای به بزرگی ۳/۸ 
ریشتری در منطقه رباط قره بیل خراسان شمالی خبر داد.در 
این گزارش زلزله که ساعت 2۳:52 پنجشنبه 5 تیرماه ثبت  
شده، کانون زمین لرزه در هشت کیلومتری سطح زمین و در 
منطقه شهرستان گرمه خراسان شمالی اعالم  شده است.این 
زمین لرزه با اعالم مرکز لرزه نگاری کشــور در موقعیت ۳۷ و 
۴2 صدم درجه شــمالی و 56 و ۱۴ صدم درجه شرقی و در 
۱۸ کیلومتــری رباط قره بیل، ۳۱ کیلومتری گلی داغ و ۳۹ 
کیلومتری گرماب رخ  داده اســت.گفتنی است، این سومین 
زمین لرزه باالی ۳ ریشتری در خراسان شمالی است که طی 

هفته جاری اتفاق افتاده است.

اعتراف پس از دستگیری  
خودرو سرقتی را 4میلیون و 600هزار •

تومان فروختیم!
خط قرمز: متهم اصلی پرونده ســرقت از خانه مســکونی  
اعتراف کرد با همراهی فردی دیگر خودرو مسروقه را ۴میلیون 
و 6۰۰هزار تومان فروخته اند.جانشین فرمانده انتظامی مشهد 
گفت:در پی گزارش سرقت از یک خانه مسکونی در محدوده 
بولوار توس مشهد، دستورات الزم برای پیگیری سریع پرونده 

صادر شد. 
سرهنگ محمد طبسی افزود:تیم تجسس کالنتری کاظم آباد 
در بررســی های اولیه به سرنخ هایی دست یافتند که نشان 
می داد متهمان دو جوان هستند و یک دستگاه خودرو سواری 

و دیگر وسایل را به سرقت برده اند .
 پلیس با چهره زنی دو متهم ، آنان را مورد شناسایی و تحت 
تعقیب قرار داد و مأموران با اقدام های اطالعاتی متهمان را در 
اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردند. سرهنگ طبسی تصریح 
کرد:متهم اصلی پرونده که سابقه کیفری دارد در تحقیقات 
اولیه ادعا کرد خودرو ســواری چینی سرقتی را  ۴میلیون و 
6۰۰هزار تومان فروخته  و تاکنون 2میلیون تومان از این مبلغ 

را دریافت کرده است.

محبوبه علی پور : اواخر بهمن سال گذشته 
بود که مســئوالن کشور به طور رسمی، خبر 
از شیوع کرونا داده و با ارائه دستورالعمل های 
بهداشــتی، مردم را به رعایت این اصول ملزم 

ساختند.
 بــه این ترتیب تا میانه اردیبهشــت ســال 
جاری، مردم و مدیران با جدیت بر رعایت این 
دستورالعمل ها تأکید داشتند، چنان که روند را 
به گسترش این بیماری قدری مهار و کشور ما 
از فهرست ۱۰ کشور نخست در تعداد مبتالیان 

و فوتی ها خارج شد. 
اما در هفته هــای اخیر و بــا اهمال و غفلت 
همگانی، شاهد بر افروخته شدن دوباره لهیب 
این شر همه گیر هستیم؛ چنان که در تازه ترین 
داده های بین المللی، کشــور مــا از نظر فوت 
مبتالیان به کرونا در جایگاه چهارم جهان قرار 

دارد.
 بــه تعبیــری دیگــر، درخوشــبینانه ترین 
پیش بینی ها و بنابر داده های رســمی که هر 
روزه ارائه می شود، اگر روند عادی شدن مرگ 
ومیرهای یاد شــده تا یک ســال دیگر ادامه 
یابد و به طور متوســط روزانه جمعیتی باالی 
۱۰۰ نفر به دلیل کرونا جان خود را از دســت 
دهند، باید انتظار داشت حدود 5۰ هزار نفر از 
هموطنانمان جانشان را به خاطر این بیماری 

از دست بدهند. 

سیستم حمل و نقل؛ میدانگاه جوالن س
کرونا

گرچه همه مــا در مراقبت از جان یکدیگر در 
برابر کرونا مســئول هســتیم، اما بی شک بار 
مسئولیت مدیران در این زمینه سنگین تر از 
مردم عادی کوچه و بازار اســت. این درحالی 
است که بسیاری از نهادها به این وظیفه توجه 
کافی ندارند که می توان به سیستم حمل ونقل 

شهری اشاره کرد.
در روزهای اخیر شاهد افزایش بهای خدمات 
اتوبوس های درون شــهری و مترو در مشهد 
هستیم، اما خدمات این ســازمان ها با وجود 

تشــدید شــیوع کرونا تغییر چشــمگیری 
نداشته و همچنان شــاهدیم به دلیل تراکم 

رعایت  جمعیت مســافران، 
بهداشتی  دستورالعمل های 
درایــن فضاها چندان جدی 
گرفته نمی شود. همچنین در 
از  ایستگاه های قطار شهری 
محلول های ضدعفونی خبری 

نیست. 
البته وضع سیستم تردد بین 
شهری نیز چندان مطلوب به 
نظر نمی رسد. در این زمینه 
می توان به وضعیت فرودگاه 
مشهد  هاشــمی نژاد  شهید 
اشاره کرد که گرچه به دلیل 
وسعت فضا به طور طبیعی 
رعایت  اجتماعــی  فاصلــه  
نیروهای  بیشتر  اما  می شود 

فعال در این مجموعه در عرصه های خدماتی 
و حراستی گویا چندان میانه خوبی با ماسک 
و دســتکش ندارند. همچنیــن در محل های 
دستگاه های بازرسی چمدان ها و خودپردازها 
نیز تجهیزات ضدعفونی ساده قرار نگرفته است.

یکی از فروشندگان در این مجموعه درهمین 
باره می گوید: شــما می توانید در ســرویس 

بهداشتی دست هایتان را بشویید. فکر می کنم 
طبقه باال هم بخشــی بــرای ضدعفونی قرار 
داده اند. البته گرچه مسئوالن 
شــهری ادعــا می کردنــد 
در مبــادی ورودی شــهر، 
تجهیــزات غربالگری و تب 
ســنجی قرار داده شده اما 
در ایــن فــرودگاه تنها یک 
گوشه ای  آمبوالنس  خودرو 
جا خوش کرده و هیچ اثری 
دیده  مسافران  غربالگری  از 

نمی شود. 

 غفلت متولیانس
 از سالمت سالمندان 

اجتماعی  تأمین  شعبه های 
تراکــم  وجــود  بــا  نیــز 
بیشتر  که  مراجعه کنندگان 
سالمند هستند از نظر رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی مطلوب نیســت. در یکــی از این 
شــعب گرچه سعی شــده با نصب چند پیام 
بهداشتی، مسئولیت اجتماعی خود را در برابر 
شهروندان اجرا کنند اما در عمل به این هدف 
نرســیده اند. برای نمونه کنار آسانسورها قید 
شــده به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی 

ظرفیت هر آسانســور دو تا چهار نفر اســت، 
اما از آنجا که مراجعه کنندگان اندک نیستند 
اغلــب در هر نوبت تردد بیش از 5 تا 6 نفر در 
اتاقک های آسانسور قرار دارند که تعداد کمی از 
مراجعه کنندگان نیز ماسک یا دستکش دارند.

ناگفته نماند در دفاتر کارگزاری این مجموعه 
نیــز به دلیل تراکم جمعیــت ارباب رجوع به 
هیچ وجه دستورالعمل های بهداشتی رعایت 

نمی شود. 
در دفاتر پیشخوان مخابرات نیز وضعیت نشان از 
شرایط بحرانی کرونا ندارد، چنان که در مراکزی 
که حتی در شرایط عادی امکان تنفس راحت 
وجود ندارد چندین شهروند مشهدی درانتظار 

دریافت خدمات قرار می گیرند. 
نکته عجیب تر اینکه با وجود ادعای مسئوالن 
حوزه گردشگری استان مبنی بر اینکه مسافران 
خارجی به مشهد تردد ندارند، اما همچنان در 
برخی مراکز اقامتی و حتی کلینیک های زیبایی 
شهر بیمارانی از سایر کشورها دیده می شوند، 

هرچند تعدادشان کمتر از گذشته است.
دفاتــر گردشــگری و مســافرتی از جملــه 
مؤسسه هایی هستند که در این روزها نیاز به 
دقت نظری افزون تــر دارند، چرا که برگزاری 
تورهای مجاز و غیرمجــاز به قوت خود باقی 
اســت. برای آگاهــی از این وضعیــت، تنها 
کافی اســت نگاهی به پیامک های تبلیغاتی و 
برنامه های تورها در فضای مجازی بیندازیم که 
درهیچ یک از این تبلیغات اشاره ای به رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی نشده است. 
گرچه در ماه های نخســت بروز این بیماری، 
مکرر خودروهای ضدعفونی کننده در شــهر 
تردد داشــتند و دستگاه های متعدد فضاهای 
تحت کنترل خود را گندزدایی می کردند، اما 
در هفته های اخیر برنامه چندان چشمگیری 
در این زمینه اجرا نشــده؛ البته یک مقام آگاه 
معتقد اســت یکی از دالیل این قضیه گرانی 
مواد ضدعفونی است، چنان که بنابر شواهد در 
روزهای اخیر قیمت این مواد بیش از سه برابر 

رشد داشته است.

هشدارهای بهداشتی درفضاهای اداری جدی گرفته نمی شوند

بی توجهی»کارمند« و » ارباب رجوع« به کرونا 

گرچه در ماه های نخست 
بروز این بیماری، مکرر 
خودروهای ضدعفونی 

کننده در شهر تردد 
داشتند و دستگاه های 
متعدد فضاهای تحت 

کنترل خود را گندزدایی 
می کردند، اما در 

هفته های اخیر برنامه 
چندان چشمگیری در این 

زمینه اجرا نشده است

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
افزایش ناپایداری های جوی تا اواسط هفته•

قدس: براساس تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی، شاهد 
افزایش ناپایداری های جوی تا اواســط هفته خواهیم بود که 
ضمن کاهش قابل مالحظه دما، افزایش ســرعت وزش باد 
گاهی وزش باد شدید توأم با گرد و خاک در غالب نقاط استان 
و در برخی ساعات افزایش ابر و رگبار و رعد و برق به ویژه در 

نواحی شمالی و شمال غرب استان پیش بینی می شود.
هوای امروز مشــهد قســمتی ابری گاهی وزش باد شدید 
موقتی و افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق 
پیش بینی می شود.حداقل و حداکثر دمای امروز این شهر هم 

به ترتیب 2۱ و ۳۱ درجه سلسیوس خواهد بود.
در 2۴ ســاعت گذشــته فریمان با کمینه دمای ۱5 درجه 
سلسیوس خنک ترین و سرخس با بیشینه دمای ۴2درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
طی این مدت کمینه و بیشــینه دمای شهر مقدس مشهد 
به ترتیب 2۱ و ۳۸ درجه سلســیوس بوده است. همچنین 
بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی بردسکن با 

سرعت  5۸ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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ایسنا: فرمانده انتظامی نهبندان از کشف ۱۹هزار 
و ۸۴۰ عدد قرص غیرمجاز در این شهرســتان 
خبر داد.سرهنگ احســان رحیمی اظهار کرد: 
مأموران انتظامی شهرستان نهبندان در اجرای 
طرح سراسری مبارزه با قاچاق و کاالی ممنوعه 
به یک اتوبوس مشــکوک شدند و آن را متوقف 
کردند.فرمانده انتظامی نهبندان افزود: مأموران در 
بازرســی از خودرو، ۱۹هزار  و ۸۴۰ عدد قرص 

غیرمجاز که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود 
را کشف کردند.

رحیمی با اشــاره به اینکه در این رابطه خودرو 
توقیف و یک متهم دســتگیر شد، تصریح کرد: 
مبارزه با قاچاق از مأموریت های مهم و مستمر 
پلیس در راستای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور 
بوده و همراهی و همکاری تمام نهادها و بخش ها 

برای تحقق این مهم، الزم و اثربخش است.

کشف چند ده هزار 
 قرص ممنوعه

 از یک اتوبوس 

کشفیاتکشفیات

خط قرمز: پس از انتشار خبر برگشت خوردن 
مصوبه بخشش معابر مویرگی پروژه سارا و در 
ادامه اقدام های شهرداری برای صدور پایانکار 
این پروژه از ســوی هیئت تطبیق مصوبات 
شورای شــهر با قانون در فرمانداری مشهد با 
عنوان »مصوبه پروژه سارا برگشت خورد« در 
روزنامه قدس، یاسر تقی زاده، مدیرعامل پروژه 
ســارا با ارسال جوابیه ای به روزنامه قدس، در 
این باره نوشت: پاســخ به اتهامات بی اساس، 
انتظار از روزنامه قدس منتسب به بارگاه امام 
مهربانی ها، صداقت، امانتــداری و حمایت از 
سرمایه گذاران خرد در این شرایط بد اقتصادی 

دوران کرونایی است.
متأسفانه در رابطه با پروژه سارا مطلبی خالف 
واقع و اصول حرفه ای بیان شده که برای تنویر 
افکار عمومی توضیحات به شــرح ذیل تقدیم 
می شود:۱- شرکت ســرمایه گذاری و عمران 
سارا یک شرکت ســهام پروژه است که برای 
پیاده ســازی الگوی ســاماندهی سرمایه های 
خرد و مشــارکت مالکیــن و صاحبان حقوق 
)تعــداد یک هــزار و۷۰۰ ســهامدار خرد( در 
پروژه های نوســازی بافت فرسوده با تصویب 
مجمع عمومی شــرکت عمران و بهســازی 
راه و شهرســازی(  )وزارت  ایــران  شــهری 
متشــکل از وزرای اقتصاد و دارایی، کشــور، 
ارشاد و مســکن و رئیس ســازمان مدیریت 
وقت تشکیل شده است و هیچ یک از مدیران 
گذشته و حال سهمی از این شرکت نداشته  اند.

2- طبق توافق انجام شــده و برابــر قرارداد 
۳هزارو ۱۳۱مترمربــع از عرصه معابر اطراف 
پــروژه با هزینه پروژه خریداری و آزاد شــده 
اســت و هیچ گونــه بخششــی در کار نبوده 
بلکه شیوه کار ســهام پروژه سارا متفاوت از 
پروژه های سرمایه گذاری است که در این شیوه 
بابت عوارض و امالک تملک شده نیز با قیمت 
همزمان ســهام پروژه واگذار شده است و در 
حال ارزش افزوده ســهام مذکور بیش از ده ها 

میلیارد تومان است.
۳- منابــع پروژه از محل آورده ســهامداران 
خــرد پروژه، حقوق شــهرداری، مشــارکت 
مالکین و سازندگان برای نوسازی و بهسازی 
بافــت فرســوده پیرامــون حرم مطهــر آقا 

علی بن موسی الرضا)ع( تأمین شده است.
۴- میانگین آورده یک هزارو ۷۰۰ نفر سهامدار 
خــرد پروژه 2۳/۸میلیون ریال اســت که در 

طول اجرای پروژه عمدتاً با واحدهای احداثی 
پروژه تهاتر شده و هم اکنون ۷5درصد از سهام 
پروژه باقیمانده متعلق به شهرداری)حســاب 
طرح( و 25درصد باقیمانده متعلق به 5۰۰نفر 

سهامدار پروژه نیز است.
5- شــرکت سارا و شرکت شــرق و مدیران 
شــرکت هیچ گونه منفعت و ضــرری از قبل 
افزایش و یا کاهش حقوق شهرداری نداشته 
و هر گونه نفع و ضرر متوجه سهامداران پروژه 
یعنــی ۷5درصد شــهرداری و 25درصد آن 
مربوط به 5۰۰ نفر ســهامدار پروژه باقیمانده 

خواهد بود.
6- برخــالف ادعای خبرنــگار در تیتر مزبور 
قاضی محترم هیچ گونــه ورودی در موضوع 

نداشته و تنها فرایند قانونی شدن تصمیمات 
کمیسیون های مشترک را که به استناد مصوبه 
شماره ۴/۹5/۳۸6۴/ش مورخ ۱۳۹5/۰۳/۰۴ 
تشکیل و در حکم مصوبه شورا بوده را منوط 
به اعالم نظر کمیته تطبیق فرمانداری نموده 

است.
۷- بدیهی است نظر مراجع ذی صالح و قانونی 
همیشه   نصب العین مدیران شرکت هستند.

قدس:در پاسخ به بند دو این جوابیه باید اشاره 
کرد، در قرارداد پروژه ســارا قسمت تعهدات 
مجری)بند۹( آمده اســت که آزادسازی 5۰ 
درصد سطح افزایش یافته معابر مجاور پروژه 
با هزینه پروژه که با عوارض مازاد تراکم تهاتر 
گردید. )یعنی هزینه آن روی پروانه محاسبه 

شده و رایگان آزادسازی نشده است(.
همچنیــن در بند چهار اعالم شــده که ۷5 
درصد پروژه متعلق به شهرداری است، خوب 
است اسناد مالکیت شهرداری مشهد در این 
موضوع رسانه ای و نماینده آن ها در این پروژه 
هم مشخص شود.اگر هم این گونه باشد باید 
شورای شــهر برای درآمدهای پایدار به این 

ماجرا ورود کند.
از سوی دیگر در بند ششم این جوابیه اعالم 
شــده برخالف ادعای خبرنگار، مقام قضایی 
هیچ ورودی به ماجرا نداشته، این نکته جای 
تأمــل دارد که اگر معنی اقــدام مقام قضایی 
ورود به ماجرا محســوب نمی شود چه اسمی 
می توان روی آن گذاشــت، آن هم وقتی که 
شورای شــهر در تاریخ یکم اسفند ماه سال 
گذشــته و طی نامه 2۳5۴6۸ بدون رعایت 
ضوابط قانونی )ارسال مصوبه به هیئت تطبیق 
مصوبات شــورای اسالمی شــهر با قوانین( 
مستقیماً با شهرداری مشهد مکاتبه و پس از 
آن شهرداری نامه تعیین تکلیف پروژه سارا را 
به منطقه ثامن ارجاع می کند. از سوی دیگر 
در انتهای متــن این مصوبه که به امضای دو 
عضو شورای شهر هم رسیده به وضوح اشاره 
شده اســت: النهایه با توجه به مطالب فوق و 
مکاتبات و اقدام های مدیران وقت شهرداری 
در خصوص انتقال معابر مویرگی پروژه ســارا 
به نام شرکت سرمایه گذاری عمران سارا مورد 
تأییــد اعضای کمیته نظارتی شــماره چهار 
می باشد و شهرداری منطقه ثامن موظف است 
نسبت به صدور پایانکار و جلوگیری از تحمیل 
هزینه های مضاعف ناشــی از سود و خسارت 
ناشی از عدم تسویه حساب تسهیالت بانکی 

اقدام نماید.
این ماجرا در حالی رقــم خورد که باید ابتدا 
مصوبه بــه هیئت تطبیق مصوبات شــورای 
اســالمی شهر با قوانین ارسال و پس از تأیید 
آن به شــهرداری منطقه برای صدور پایانکار 
ارسال می شــد که در این ماجرا خالف رویه 
قانونی اقدام شــده بود. از همین رو دادستانی 
به ماجرا ورود و دستور عدم اجرای این مصوبه 
را صادر کرد. همچنین در ادامه اعالم کرد: باید 
روال قانونی طی و در صورت تأیید این مصوبه 
پایانکار پروژه صادر شــود که این موضوع هم 
از سوی هیئت تطبیق فرمانداری مورد تأیید 

قرار نگرفت.

جوابیه مدیر پروژه »سارا« به یک خبر و پاسخ قدس 
رد متن حاشیهرد متن حاشیه



خبرخبر خبرخبر

آزادی ۱۲۸ زندانی جرایم غیرعمد در لرستان•
مدیــرکل  خرم آبــاد: 
زندان های لرســتان گفت: 
۱۲۸ زندانی جرایم غیرعمد 
اســتان با ۸ میلیارد تومان 

بدهی آزاد شدند.
در  کشــوری  عبدالمجید 
جمع خبرنــگاران با بیان 

اینکه ۸۰ درصد زندانیان استان بدون سابقه کیفری هستند، بیان 
کرد: در حال حاضر نرخ بازگشت مجدد زندانیان در استان بین ۲۰ 
تا ۲۲ درصد است. وی با بیان اینکه اکنون به منظور توانمندسازی 
زندانیان اســتان با همکاری نهادهای مربوطه یک هزار و ۲۰۰ نفر 
جذب کار شده اند، افزود: برای حمایت اقتصادی از خانواده زندانیان 
در لرســتان بیش از ۲هزار نفر از خانواده  زندانیان، تحت پوشش و 

حمایت چهار انجمن هستند.

تکذیب کشف بمب در حمیدیه•
خوزستان: فرمانده انتظامی حمیدیه گفت : شایعه های پیدا شدن 

یک بمب در یکی از روستاهای این منطقه کذب محض است.
سرهنگ فرشاد کاظمی اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر 
رؤیت شیئ مشکوک به بمب در نزدیکی روستای دهکده در محور 
حمیدیه - اهواز، مأموران انتظامی شهرستان حمیدیه به سرعت به 
محل اعزام شــدند. وی ادامه داد: پس از حضور مأموران، یک شئ 
مکعبی شکل سفید رنگ مشاهده شد که با توجه به تخصصی بودن 

موضوع، از تیم کشف و خنثی سازی برای بررسی دعوت شد.
فرمانده انتظامی حمیدیه گفت: در بررسی اولیه مشخص شد این 
شئ یک دستگاه رادیو سوند مربوط به اداره هواشناسی است که به 
وسیله پهپاد یا بالن توسط اداره هواشناسی از ارتفاع به سمت زمین 

رهاسازی شده و یکبار مصرف است.

برگزارکنندگان مراسم عروسی و عزا •
منتظر برخورد قانونی باشند

دادســتان  ســنندج: 
ســقز گفت: با متولیان و 
برگزارکننــدگان مراســم 
عروســی و عــزا در ایــن 
قضایی  برخورد  شهرستان 

و قانونی می شود.
علیرضا رضاپور ضمن تذکر 

جدی به برگزارکنندگان مراسم  فاتحه خوانی، عروسی و اجتماعات 
گســترده، افزود: با توجه به مصوبات ســتاد کرونای شهرستان، در 
صورت برگزاری با متولیان این مراسم براساس قوانین تهدیدکنندگان 
بهداشت عمومی و انتشــاردهندگان بیماری های واگیردار قاطعانه 

برخورد می شود.

 اجرای طرح »محله عاری از دخانیات« •
در ایرانشهر

رئیس جمعیت  زاهدان: 
ایرانشــهر  هالل احمــر 
در جنــوب سیســتان و 
گفت: طرح  بلوچســتان 
»محله عاری از دخانیات« 
به مناسبت هفته مبارزه با 
اعضای  توسط  موادمخدر 

جوانان جمعیت هالل احمر این شهرستان اجرا شد. 
محمدرضا کرد با بیان اینکه هم اینک یکی از اصلی ترین آسیب های 
اجتماعی موجود در جامعــه که جوانان را تهدید می کند بحث 
موادمخدر اســت، افزود: در طرح محله عاری از دخانیات اعضای 
جوانان جمعیت هالل احمر این شهرستان با اهدای گل به افراد 
سیگاری و توزیع بروشورهای هشدار دهنده در خصوص استعمال 

دخانیات از این افراد درخواست می کنند که سیگار نکشند.

 نیاز به افزایش ظرفیت تخت های•
 ویژه کرونا در اصفهان 

اصفهان: مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
به دنبال افزایش موارد بستری کووید۱۹ در استان، نیاز به افزایش 

ظرفیت تخت های ویژه مبتالیان به این بیماری جدی است.
آرش نجیمــی ادامه داد: این روزها شــرایط متفاوت و ظرفیت 
بیمارســتان ها در استان تا حد زیادی تکمیل شده و در صورتی 
که شهروندان رعایت نکنند و شمار مبتالیان افزایش یابد، حتی 
مجبــور خواهیم بود یکی دو بیمارســتان دیگر برای پذیرش و 

بستری بیماران جدید اضافه کنیم.

 یک هزار اصله درخت و نخل •
در دلگان خاکستر شد

سیستان و بلوچستان: 
از  دلــگان  فرمانــدار 
در  آتش ســوزی  وقــوع 
ایــن  نخلســتان های 
شهرســتان و خاکســتر 
شــدن یک هزار نخل و 
درخت در پی آن خبر داد.
مجتبی شجاعی با اشاره به اینکه عصر پنجشنبه آتش گسترده ای 
باغ ها و نخلستان های دهســتان »هودیان« از توابع شهرستان 
دلگان را فرا گرفت، افزود: این آتش سوزی که چند ساعت به طول 
انجامید در نهایت با تالش کارکنان آتش نشانی و نیروهای مردمی 

حدود ساعت ۲4 خاموش شد.
فرماندار دلــگان گفت: علت وقوع آتش ســوزی و برآورد حجم 

خسارت وارده به کشاورزان در دست بررسی است.

با تبدیل تنه درختان سرخدار به قلیان، تیشه بر ریشه تنها فسیل زنده دنیا نزنیم

یاقوتجنگلهایشمال،زینتقهوهخانهها!
گلستان: درخت سرخدار در استان های شمالی 
به عنوان یک  گونه فسیل زنده حساب می شود و 
تالش مردم برای حفاظت از ســرخدارها موجب 
شده تا سازمان میراث فرهنگی برای حفظ ذخایر 
ژنتیکی، سال گذشته این درختان را در فهرست 

آثار ملی به ثبت برساند.
در حالی که سال هاســت دوســتداران محیط 
زیست و کارشناسان برای ثبت جهانی جنگل های 
باستانی هیرکانی در تالش هستند، اما متأسفانه 
تنه درختان سرخدار گلستان قطع می شوند تا به 

قلیان و یا عصا تبدیل شوند.
قلیان های ســرخدار در حال حاضــر در برخی 
سایت های پرفروش بین ۹۰ تا ۵۰۰ هزار تومان 
به فروش می رسد، اما محلی ها در روستای سیاه 
رودبار علی آباد کتول باالترین قیمت قلیان های 
چوب ســرخدار را یــک میلیون تومــان اعالم 
می کنند و می گویند: »چوب سرخدار برای قلیان 

عالی است.«
انتشــار آگهی هــای تبلیغاتی بــرای به فروش 
رسانیدن قلیان  های ساخته شده از چوب درخت 
سرخدار اگرچه با واکنش های بسیاری از کاربران 
در فضای مجازی همراه شده، اما مسئوالن را هم 
بیکار نگذاشته و حتی پای رئیس دادگستری را 

نیز به این ماجرا باز کرده است.

رویشگاهس
رویشــگاه این  گونه درختی کــه از آن به عنوان 
یاقــوت جنگل های شــمال یاد می شــود، در 
کوهستان »افراتخته«علی آباد کتول است که از 
معدود رویشگاه های سرخدار جنگل های شمال 

است. 
رویشگاه سرخدار افراتخته یکی از رویشگاه های 
منحصربه فرد ایران و حتی جهان است تا اینکه 
در سال ۱۳۷۱ به عنوان ذخیره گاه ژنتیکی ایران 

معرفی شد.
جنگل های سرخدار میراث کهن کشورمان است 
که زنده به دست ما رسیده، درختانی کهنسال و 
بادوام که همیشه  سبز هستند، این درخت متعلق 
به دوران ســوم زمین شناســی و پیش از عصر 
یخبندان است در واقع می توان گفت آن ها ۱۹۰ 

میلیون سال روی زمین دوام آورده اند. 
از آنجا که پوســت تنه این درخت ســرخ است 
احتماالً بــه همین دلیل چنین نامی را برای آن 

انتخاب کرده اند.
گفتنی اســت چوب درون آن نیز به رنگ زیبای 
قرمز شــاه بلوطی با رنگ های قهوه ای روشــن و 
چوب برون ســفیدرنگ و گاهی متمایل به زرد 

است. 
سرخدار در جنگل های شمال ایران در ارتفاعات 
نســبتاً زیاد دیده می شــود که بیشتر به صورت 
پراکنــده اســت، ولی در بعضی نقــاط ازجمله 
جنگل های ییالقی ناهارخوران، ترکت جهان نما، 
افراتخته و سیاه رودبار دره زرین گل علی آباد کتول 

به صورت انبوه و تقریباً خالص دیده می شود.
باوجود اهمیت این گونه گیاهی، متأسفانه مدتی 
است برخی افراد سودجو برای خراطی و ساخت 
قلیــان به جان این بازمانده های تاریخی افتاده و 

تیشه به ریشه آن ها می زنند.

هشداربهسودجویانس
سرخدار این میراث کهن که در سال های گذشته 
به ویژه پس از اجرای قانون طرح تنفس جنگل ها، 
طمع ســودجویان را برای قطــع و تبدیل آن در 
کارگاه های نجــاری به نی قلیــان افزایش داده، 
موجب شــده تا رئیس دادگستری گنبدکاووس 
شــخصاً به نجاری های سطح شهر سری زده و از 
نزدیک موضوع را بررســی و برخی متخلفان را از 

عواقب این اقدام خطرناک آگاه کند.

رئیس دادگستری گنبدکاووس 
بــا گالیــه از قطــع درختان 
هزارساله سرخدار برای ساخت 
قلیان در این منطقه به نجاری ها 
و کارگاه های چوب بری نسبت 
به عواقب حمل بدون مجوز و 
خریدوفروش قاچاق چوب آالت 

جنگلی هشدار داد. 
علــی یزدانی در سرکشــی 
از نجاری هــا و کارگاه هــای 
گنبــدکاووس  چوب بــری 
اظهار کرد: متأســفانه برخی 
سودجویان از درختان سرخدار 
با عمــر هزارســاله و ارزش 

اقتصادی زیاد برای تولید چوب قلیان استفاده 
کرده و این نعمت ارزشمند را تخریب و قاچاق 
می کنند که با این افراد و دیگر تخریب کنندگان 
منابع طبیعی برخورد قانونی شدید خواهد شد.

اگرچه در قالب سرکشــی رئیس دادگستری 
کارگاه هــای  و  نجاری هــا  از  گنبــدکاووس 
چوب بری، یک مورد تخلف استفاده غیرقانونی 
از چوب کاج و توسکا شناسایی و پرونده برای 
آن تشــکیل شد، اما به گفته وی، مردم باید با 
حساسیت بیشتری نسبت به حفظ میراث ملی 

با مسئوالن همکاری کنند.

بهرهبرداریچوبس
ممنوعاست

در همین راستا رئیس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری 
گنبدکاووس با اشاره به طرح 
تنفس جنگل های شــمال، 
هرگونه بهره برداری چوبی از 
گونه های جنگلی را ممنوع 
اعــالم کرد و افــزود: مردم 
می توانند در صورت مشاهده 
قطع و حمل چوب جنگلی 
مراتب را به شــماره ۱۵۰4 
یگان حفاظت استان اطالع 

دهند.
قربانعلی گرایلو افــزود: پارســال ۱۰ پرونده 
حمــل غیرمجــاز چــوب و ســه پرونــده 
قطــع غیرمجــاز ۲۵۰ اصلــه درخــت در 
 گنبدکاووس به مراجع قضایی ارســال شــد. 
وی تأکیــد کرد: بــا توجه به تغییــر اقلیم و 
گرمایش جهان، حفظ بوته ها و درختچه ها در 
گنبدکاووس بسیار مهم است و کشاورزان در 
صورت ضرورت قطع درخت و درختچه باید به 
اداره منابع طبیعی مراجعه کرده و پس از بازدید 
کارشناس از محل موردتقاضا، مجوز قطع صادر 

خواهد شد.

باتوجهبهیکدهه
تالشکارشناسان
برایثبتجهانی

جنگلهایباستانی
هیرکانی،اماتنه
درختانسرخدار
گلستانقطعوبه
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حل جد ول شماره قبل

۱. اثری خواندنــی از »ژول ورن« تخیلی نویس 
مشــهور فرانســوی ۲. نام اولیه قوم ماد- اهل 
سیاست- بســیار فکرکننده ۳. بازگردانده شده- 
نقیض ســخت- گشــادگی 4. مطیــع- غذای 
کفــش- زدنــی بهانه گیــر- نظــرات ۵. صوت 
ندا- کمــک غذای گیاهی- ســد و رودخانه ای 
در جنوب غربــی ایــران 6. صفحــه فلــزی یا 
پالستیکی با ســوراخ ها یا شکاف  هایی به شکل 

حــروف ، اعداد یا شــکل های گوناگون - حوله 
-  هواپیمــای عجــول ۷. طعم - کجاســت؟- 
تاوان ۸. همســر نیکوکار فرعون- پیشوندی به 
معنــی کوچک- طارمی ۹. القای اصول و مبانی 
مذهبــی به میــت هنگام مــرگ- تخم مرغ در 
زبان انگلیســی- رنج و محنت ۱۰. عزیزعرب- 
نخســت وزیر شهید- ســابقا به این شهر شاپور 
می گفتند ۱۱. مردودشده- بی صدایی- چاشنی 

سرخ رنگ ۱۲. خالص و ناب- لحظه- در گذشته 
به اهل خراســان می گفتند- نسک ۱۳. کارمند 
ســفارت خانه- عامل تکثیر قارچ هــا- نگهبانی 
۱4.کشور شــکر- آداک- اداره کننده ۱۵. خالق 

»گلشن راز«

۱. شــهری مذهبی در عراق- حرف همراهی- 
خــودداری از خوردن و آشــامیدن ۲. از عوامل 
مؤثــر در بیابان زایی- ظلم و جور- دســتکاری 
روی عکس ۳. آهنگ- اثر تربیتی روســو- فرقه 
مذهبی حاکم بر عربستان 4. از وسایل تبلیغاتی- 
پرندگانی جذاب و از خویشاوندان »زنبورخوار« 
و »ماهی خورک« - عضو دفاعی بعضی حیوانات 
۵. دو برابــر- عــدد دورقمی 6. اســاس - الیه 

سوراخ شده جو- ویران شده- از آخر بخوانید سفر 
به خانه خداست ۷. مارکبری – چه وقت؟ - عدد 
منفی – شکســت خوردگی لشکر ۸. الهه جنگ 
روم باستان- نوعی سیم کشی ساختمانی - لباس 
شــنا ۹. بیماری تنگی نفس- »من« خودمانی- 
جوی خــون- از درجــه داران ارتشــی ۱۰. از 
مبطالت روزه- جویای شــهرت اســت- جای 
بلند- ترمز چهارپا ۱۱. اعتراف کردن- مطلبی را 

با اشــاره فهماندن ۱۲. مجانی- کســی که حق 
نعمت دارد- خاک گور ۱۳. برابر و مســاوی- از 
صبحانه جــات- خوگرفتــن ۱4. پارچه یا کاغذ 
باریک و بلند- ســعی و تالش- منطقه ییالقی 
۱۵. مراعات کردن- آخریــن نازی- بیمار مقیم 

بیمارستان

7۸4۱zadehalireza@gmail.comجد ول

محمدرضاعلیزاده

  افـقی

 عمود ی

30007372743000737274
سامانه پیامکی

انتقادها،پیشنهادهاوایدههایخودراازطریق
اینسامانهپیامکیارسالفرمایید
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