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»گدارناهوک« نام یک پاســگاه مرزی در جنوب 
سیســتان و بلوچستان اســت که وهم گروهک 
به ســرکردگی  تروریســتی »جندالشــیطان« 
عبدالمالک ریگی نخســتین بــار اینجا به جان 
ایرانی ها افتاد.چهار ســال از تشــکیل گروهک 
تروریســتی با عنوان »جند اهلل« گذشته بود که 

یکی از افراد فعال این گروهک، برای...

:پیکر مجاهد افغانســتانی دفاع مقدس »نسیم 
افغانی« از شــهدای عملیــات »والفجر1« فردا 
وارد مشــهدالرضا خواهد شــد. در پی تفحص 
پیکر مطهر این شهید در ارتفاعات 141 و 142 
عراق در ســال 1362 به درجه رفیع شــهادت 
نائل آمد، پیکر این شــهید واالمقام دوشنبه 9 

تیر وارد فرودگاه شهید...
.......همین صفحه.......صفحه 4 
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پروژه ملی حرم تا حرم عماًل نیمه تعطیل است
رئیسکمیسیونحملونقلوترافیکشورای
شهرمشهددرگفتوگوباقدسعنوانکرد

افزایشکرایهتاکسی
منتظرتصمیمشورای

حلاختالف

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

قدسسوژهمردمیو
دغدغههایاینروزهای
مستأجرانراپیگیریکرد

حق ُکشی در 
اسباب کِشی

با نگاهی به روند زندگی در حوزه رفتارها و اتفاقات اجتماعی 
می بینیم برخی از رفتارهای عمومــی در یک برهه زمانی 
مشخص هرســاله و بدون تغییر، تکرار می شوند که دارای 
بازتاب های منفی و یا مثبت ثابتی هستند.از مصادیق بارز 
این موضوع می توان به حواشی هر ساله نام نویسی مدارس 
و هزینه لباس فرم پیش از شــروع مدارس اشاره کرد و یا 
با شــروع فصل تابستان چون بیشتر جابه جایی های محل 
سکونت آغاز می شــود، به یکباره تعداد شکایات مرتبط با 
نرخ های دریافتی اسباب کشــی منــازل افزایش می یابد و 

هرساله همان موضوعات مشترک مورد نقد و گالیه است.
در هفته های اخیر در کنار گالیه شدید و جدی از افزایش 
غیرمنطقی اجاره بها، در بیشــتر موارد یکی از انتقاد های 
آن ها به مبالغ اعالمی از ســوی متصدیان صنفی حمل 

بار است...

مدیرکل دفتر فنی و امور عمرانی خراسان رضوی با اشاره به نیاز هزار و 200 میلیاردی در گفت وگو با قدس:

.......صفحه 2 

قدسبررسیکرد

 سهم 1/5 میلیون 
 بانوی مشهدی فقط 

دو بوستان اختصاصی!

رئیس کمیســیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر 
مشهد گفت: شورای حل اختالف استان در مورد مصوبه شورای 
اسالمی این شــهر مبنی بر افزایش میانگین21درصدی کرایه 

تاکسی ها، تصمیم گیری خواهد کرد....

بیش از یک دهه است که موضوع ایجاد بوستان های بانوان در کشور ما 
مطرح شده؛ امروزه شاهدیم که در بیش از 20 شهر و کالنشهر کشور 

بوستان های خاص بانوان فعال است...
.......صفحه 2 

۵کشتهومجروحبراثرگازگرفتگی
حینحفرچاهدرحومهمشهد

قدس:معاون عملیات آتش نشــانی مشــهد گفت: پنج 
نفر که برای مصارف کشــاورزی در حال حفاری چاه در 
روستای چلقی از توابع بخش رضویه در حومه شهرستان 
مشــهد بودند، دچار گازگرفتگی شده که چهار نفر آنان 
فــوت و یک نفر دیگر با وضعیت وخیم در بیمارســتان 
بستری شد.آتشپاد دوم سبحانی افزود: این حادثه غروب 
روز گذشــته به ســامانه 12۵ اطالع رسانی شد و در پی 
آن بالفاصله گروه نجات ایستگاه های 6 و 49 را به محل 
حادثه در فاصله 2۵ کیلومتری مشهد اعزام کرد.وی ادامه 
داد: با حضور نجاتگران آتش نشانی در محل مشخص شد، 
یکی از جان باختگان در حین حفــاری درون چاه دچار 
گازگرفتگی می شود که به دنبال این اتفاق چهار نفر دیگر 
که در محل حضور داشــتند، بدون استفاده از تجهیزات 
حفاظت فردی و عــدم رعایت نکات ایمنی، برای نجات 
این فرد وارد چاه می شوند که همگی این پنج نفر دچار 
گازگرفتگی و مسمومیت شدید شده که چهار نفر جان 
خود را از دســت دادند و یک نفر دیگر نیز با مسمومیت 
شدید و وضعیت جسمانی نامساعد در بیمارستان بستری 
شد.وی افزود: این افراد بین 20 تا ۵0 سال سن داشته اند 
و ســه نفر آنان با یکدیگر بــرادر و دو نفر دیگر برادرزاده 
بوده اند که این حادثه غم انگیز برای آنان رقم خورده است.

درچهارشهرستانخراسانرضوی
صورتمیگیرد

واگذاریزمینبهایثارگران
بدونمسکن

قدس:با توجه به توافق اداره های مسکن و شهرسازی، 
بنیاد شــهید و فرمانداری شهرســتان های بردسکن، 
نیشابور، سبزوار و خلیل آباد به ایثارگران واجد شرایط، 

زمین واگذار می شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
با اعالم این خبر گفت: ایثارگران واجد شرایط افرادی 
هستند که تاکنون از تسهیالت زمین و مسکن بنیاد 

شهید و امور ایثارگران استفاده نکرده اند.
حجت االسالم حسین معصومی افزود: موضوع اشتغال 
فرزندان شــهدا و جانبازان نیــز از موضوعات مهم در 
سفرهای شهرســتانی مدیران بنیاد به شهرستان های 
خراســان رضوی اســت که خوشــبختانه در برخی 
شهرستان ها رایزنی هایی برای به کارگیری این افراد در 
کارخانجات و شرکت های بخش خصوصی انجام شده 
اســت. وی شمار فرزندان خانواده  شــهدا و ایثارگران 
جویای کار اســتان را 10 هزار نفر اعالم کرد و افزود: 
ســال گذشــته 2 هزار فرصت شــغلی برای فرزندان 

ایثارگران استان فراهم شد.

خبرخبرخبرخبر

هاشمرسائیفر:خیلی وقت بود می خواستم سری 
به اداره ای در شــهر فیض آباد بزنم که خانه دوم اهالی 
فرهنگ و هنر شهرســتان مه والت اســت. مدیریت 
انجمن های فرهنگی و هنــری مختلفی از آنجا خط 
می گیرند و آخر خط دلخوشــی هنرمنــدان و اهالی 

فرهنگ مه والت به آنجا ختم می شود.
با اینکه ســال ها از اســتقرار اداره فرهنگ و ارشاد در 
مه والت می گذرد اما انتشــار این خبــر که هنوز این 
اداره در مکانی استیجاری مستقر است که آن هم اصاًل 
شرایط مناسبی ندارد به طورقطع موجب تعجب خواهد 
بود! ساختمانی مسکونی ساز که حداقل عمری 40 ساله 
دارد با دو اتاق و دو سیستم برای سه نفر! آن قدر اوضاع 
ساختمان اداره خراب است که قسمت زیادی از سقف 

اتاق رئیس از بارندگی های گذشــته نم داده و گچ آن 
ریخته است.

رئیس اداره می گوید هفته ای چند بار سمپاشــی هم 
نمی تواند جلو ازدیاد حشــرات و سوســک ها در این 
ساختمان را بگیرد. راست می گفت، الشه سوسک های 
مرده افتاده در کنار و گوشــه ســاختمان این ادعا را 
تصدیق می کرد! شــرایط خیلی بدتــر از این بود که 
گفتم. خیلی تأسف خوردم به حال اهالی فرهنگ و هنر 
مه والت که اینچنین بی حامی و بی پشتیبان باید برای 

ترقی تالش کنند.
تأسفم وقتی بیشتر شد که مریم شاکری، رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان می گفت: اداره ای 
که پیش از این در آنجا خدمت می کردم )شهرســتان 

خلیل آباد( همه جور امکانات داشت. انجمن هایش هر 
کدام مکانی داشــتند و هنرمندانش در رفاه امکاناتی 
کارشان را دنبال می کردند. اینجا اگر به فرض انجمن 
شعر بخواهد شب شعری برگزار کند جا و مکانی نداریم؛ 
چایخانه، بوستان و مکان هایی اینچنین که نشد فضای 

برگزاری جلسات انجمن شعر و شب شعر.
شاکری صحبت هایش را این گونه ادامه می دهد که شهر 
فیض آباد به عنوان مرکز شهرســتان، حتی یک سالن 
استاندارد برای اســتفاده به عنوان سینما سیار ندارد. 
پیش از شــیوع کرونا از ســالن آمفی تئاتر شهرداری 
به عنوان محلی برای نمایش فیلم روز سینما استفاده 
می کردیم، اما این ســالن نیز طوری ساخته نشده که 
همه به راحتی بتوانند فیلم ببینند و فقط آن هایی که 

جلوتر نشسته اند بدون مزاحم می توانند فیلم را دنبال 
کنند!از اوضــاع و احوال مجتمــع فرهنگی و هنری 
شهرستان می پرسم و اینکه سرانجامش به کجا ختم 
شــد که پاســخ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

مه والت در این باره درخور توجه بود. 
در ســال 96 کلنگ احداث تنهــا مجتمع فرهنگی 
و هنری شهرســتان مه والت به زمین زده شــده که 
تاکنون فقط 40 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته، اما 
در سال جاری هیچ گونه اعتباری برای این پروژه مهم 
در نظر گرفته نشده است. البته بودجه ای 300 میلیونی 
داشت که فقط 200 میلیون آن بابت مطالبات قبلی 
پیمانکار پرداخت شــد. این مجتمع برای ساخت نیاز 
به 4 میلیارد تومان بودجه دارد؛ اگر قرار بر این باشــد 
سالی 300 میلیون اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته 
شود بیش از 10 ســال دیگر زمان می برد تا مه والت 
صاحب مجتمع فرهنگی و هنری شــود!  ما از خیران 
فرهنگ دوست شهرستان می خواهیم همراهی کنند تا 
هر چه زودتر یکی از بزرگ ترین کمبودهای مه والت در 

بخش فرهنگ و هنر رفع شود.

قدسموضوعاستیجاریبودنساختمانادارهفرهنگوارشاداسالمیمهوالتراپیگیریکرد

بنای جدید نیازمند 4 میلیارد تومان است

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

یکشنبه  8 تیر 1399
  6 ذی القعد        ه 1441  
 28 ژوئن 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9279  
 ویژه نامه 3658  
+ صفحه »میهن« 

قدس:پیکر مجاهد افغانســتانی دفاع مقدس »نســیم 
افغانی« از شــهدای عملیــات »والفجر1« فــردا وارد 

مشهدالرضا خواهد شد.
 در پــی تفحص پیکر مطهر این شــهید در ارتفاعات 
141 و 142 عراق در ســال 1362 بــه درجه رفیع 
شهادت نائل آمد، پیکر این شهید واالمقام دوشنبه 9 
تیر وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد خواهد شد و مورد 
استقبال فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، مسئوالن 
استانی و سرکنسول افغانستان در مشهد قرار خواهد 

گرفت.
مراسم وداع با پیکر مطهر شهید »نسیم افغانی« دوشنبه 

از ســاعت 18 تا اذن مغرب و عشا با حضور مسئوالن و 
خادمان بارگاه منور رضوی برگزار می شود.

در پی شهادت خانواده مجاهد شهید »نسیم افغانی« در 
بمباران هزاره افغانستان توسط ارتش شوروی و عنایت 
رهبر معظم انقالب مبنی بر تکریم این شــهید واالمقام 
و تدفین در حرم رضوی، مراســم تدفین پیکر مجاهد 
شهید »نسیم افغانی« سه شنبه 10 تیر با حضور خدام 
بارگاه حضرت ثامن الحجج )ع( با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی برگزار خواهد شد. 
به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مراسم تشییع 

برگزار نخواهد شد.

ایرنا:سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: 
هر یک از مشــترکان اگر در مبلغی که روی قبض برق 
درج شــده با کارکرد کنتور مغایرتی مشــاهده کردند 

می توانند مراتب را پیگیری کنند.
علیرضا کاشــی  اظهار کــرد: این گروه از مشــترکان 
می توانند از طریق شماره تلفن 32112121 موضوع را 
به شرکت توزیع نیروی برق اطالع دهند و خواستار رفع 

مغایرت شوند.
وی در عین حــال تأکید کرد: امکان بــروز خطا در 
خوانش کنتورهای برق در شــهر مشــهد بسیار کم و 
نزدیک به صفر اســت، چون ایــن خوانش به صورت 

الکترونیکی انجام می شــود و انســان در آن کمترین 
نقش را دارد.

سخنگوی شــرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: یک 
میلیون و 600 هزار مشــترک برق در مشهد وجود دارد 
کــه 60 درصد از آنان کنتــور دیجیتالی و 40 درصد از 

کنتور مکانیکی دارند.
کاشی افزود: قرائت کنتورهای دیجیتالی توسط دستگاه 
پراب و از طریــق اورت اپتیکال انجام می گیرد و قرائت 
کنتورهای مکانیکی نیز با برقراری ارتباط بین کنتور و 
اپلیکیشــنی که روی موبایل همکار شرکت برق نصب 

است انجام می گیرد.

برنامه مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید »نسیم افغانی« اعالم شد

مشترکان می توانند مغایرت مبلغ قبض با کارکرد کنتور را پیگیری کنند
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توضیحات:
 1. داشتن صالحیت پیمانکاری، تجربه، تخصص و توان مالی مناسب جهت شرکت در مناقصه الزامی است.
2. پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است.

3. س��پرده )ودیعه( ش��رکت در مزایده معادل 600/000/000 ریال است که متقاضیان باید طی یک 
فقره چک یا واریز به حس��اب جاری ش��ماره 0107130271004 بانک صادرات ش��عبه کارگر شمالی کد 

921 به نام شرکت محراب عمران تهران به همراه پاکت های شرکت در مناقصه تحویل دهند.
4. هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

5. متقاضیان جهت خرید اس��ناد مناقصه می بایس��ت مبلغ 600/000 ریال به حس��اب ش��ماره حساب 
جاری ش��ماره 0107130271004 بانک صادرات ش��عبه کارگر ش��مالی کد 921 در وجه ش��رکت محراب 

عمران تهران واریز و اصل رسید را هنگام دریافت اصل اسناد و اوراق مزایده تحویل دهند.
6. شرکت محراب عمران تهران در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7. پیش��نهادات به صورت جداگانه و به صورت س��ه پاکت الف، ب و ج و طبق ش��رایط مشخص شده 
در اسناد تحویل گردد.

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانهنوبتدومشرکتتعاونیفراوردههایشیرپاستوریزهآگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
مرتعمشهدتاریخانتشار:1399/04/08

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی فراورده های شیر پاستوریزه مرتع مشهد در ساعت 9 صبح روز 
جمعه مورخ 1399/4/27 در محل کارخانه واقع در شاهنامه 76 جاده محمدآباد قدس انتهای کوچه اقاقیا شرکت شیر مرتع 

برگزار میگردد بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت دعوت می شود در جلسه یاد شده حضور بهم رسانند.
ضمن��ًا در صورتیک��ه امکان حض��ور عضوی بنا به عللی در جلس��ه مجمع فوق الذکر ممکن نباش��د می توانند بموجب 
وکالتنامه کتبی حق رأی خویش را به عضو دیگری واگذار نمایند در اینصورت هر عضو از طرف سه نفر و غیر عضو 

از طرف یک نفر وکالت نامه جهت اعمال رأی ارائه نماید.
الزم به یادآوری اس��ت از تاریخ انتش��ار به مدت یک هفته از کلیه اعضائی که تمایل به کاندیداتوری سمت هیئت 
مدیره و بازرس��ی ش��رکت تعاونی را دارند درخواس��ت میگردد با مراجعه به دفتر شرکت واقع در بلوار شاهنامه- 
شاهنامه 76 جاده محمدآباد قدس انتهای کوچه اقاقیا- کارخانه شیر مرتع ضمن تکمیل پرسشنامه مربوطه آمادگی 
خود را اعالم نمایند. بدیهی اس��ت به درخواس��ت هایی که بعد از مدت تعیین ش��ده واصل گردد ترتیب اثری داده 

نخواهد شد.
دستورجلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در مورد عملکرد شرکت تعاونی در سال 1398

2- رس��یدگی و اتخاذ تصمیم درباره صورت های مالی حسابرس��ی شده )ترازنامه و یادداشت ها و گزارش های مالی 
سال 1398(

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 1399
4- انتخاب 5 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل هیئت مدیره

5- انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای سال 1399
6- طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه شرکت

7- طرح و تصویب گزارش کارشناسی رسمی دادگستری در مورد اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول شرکت تعاونی
8- تصمیم گیری در مورد پرونده شرکت در محاکم قضائی و تأمین مطالبات مدیران قبلی

/ع  هیئت مدیره شرکت تعاونی فراورده های شیر پاستوریزه مرتع مشهد 
99
02
77
9

ایرنا:مدیرکل انتقال خون خراســان رضوی از کاهش 
شدید ذخایر خونی در مشــهد و دیگر شهرستان های 
این استان خبر داد.دکتر عبداللهی افزود: در حال حاضر 

ذخایر خونی در خراسان رضوی کاهش یافته که ادامه 
این روند در روزهای آینده پاسخگویی به بیماران نیازمند 
و مراکز درمانی را با چالش روبه رو خواهد ســاخت.وی 

ادامه داد: بــه دلیل کاهش مراجعه مردم به پایگاه های 
اهدای خون، ذخایر خونی برای تمام گروه های خونی در 
خراســان رضوی رو به کاهش است، بنابراین از زائران و 
مجاوران بارگاه رضوی تقاضا می شود به پایگاه های انتقال 
خون اســتان مراجعه کنند و به یاری بیماران نیازمند 

بشــتابند. وی گفت: هم اکنون پایگاه های اهدای خون 
در مشهد شامل پایگاه امام رضا)ع( در خیابان شریعتی، 
امید در خیابان شــیرازی، کریمی در خیابان شریعتی، 
سلیمانی واقع در بولوار اســتقالل، مهر در نبش بولوار 
ابوطالب از ساعت ۷:4۵ تا 13 پذیرای داوطلبان هستند.

کاهش شدید ذخایر خونی خراسان رضوی 



قدس سوژه مردمی و دغدغه های این روزهای مستاجران را پیگیری کرد

حقکُشیدراسبابکِشی
قدس: با نگاهی به روند زندگی در حوزه رفتارها 
و اتفاقات اجتماعی می بینیم برخی از رفتارهای 
عمومی در یک برهه زمانی مشــخص هرساله و 
بدون تغییر، تکرار می شوند که دارای بازتاب های 

منفی و یا مثبت ثابتی هستند.
از مصادیق بارز این موضوع می توان به حواشی هر 
ساله نام نویسی مدارس و هزینه لباس فرم پیش 
از شروع مدارس اشــاره کرد و یا با شروع فصل 
تابستان چون بیشتر جابه جایی های محل سکونت 
آغاز می شود، به یکباره تعداد شکایات مرتبط با 
نرخ های دریافتی اسباب کشــی منازل افزایش 
می یابد و هرساله همان موضوعات مشترک مورد 

نقد و گالیه است.
در هفته های طی تماس های متعدد شهروندان 
و مستاجران اخیر در کنار گالیه شدید و جدی 
از افزایش غیرمنطقی اجاره بها، در بیشــتر موارد 
یکی از انتقاد های آن ها به مبالغ اعالمی از سوی 

متصدیان صنفی حمل بار است.

محاسبهودریافتهزینههایدلخواهس
یکی از شهروندان می گوید: متأسفانه هیچ معیاری 
برای محاســبه هزینه جابه جایی اسباب منزل 
وجود ندارد. با چند شــرکت تماس گرفتم و هر 
کدام یک نرخ را اعالم کرد؛ هرچند اختالف مبالغ 
اعالمی خیلی زیاد نیست اما همین چندگانگی 
مبالغ نشان می دهد افراد به دلخواه خود هزینه 

دریافت می کنند.
شــهروند دیگری هم با اشــاره به همین نکته 
می گوید: یک شــرکت باربــری می گوید یک 
دســتگاه خاور با سه کارگر ســاعتی 160 هزار 
تومان محاسبه می شود و شرکت دیگر این رقم 
را 150 هزار تومان اعــالم می کند؛ اما وقتی به 
محل می آیند داستان ابعاد دیگری پیدا می کند. 
به طور مثال ســال گذشته برای جابه جایی یک 
دستگاه یخچال مبلغ ناچیزی پرداختم، اما امسال 
برای همان یخچال 20 هزار تومان اضافه پرداخت 
نمودم، هرچند نــه تعداد طبقات دو واحدی که 
از آن ها جابه جا شدم تغییری داشته و نه وسیله 

مورد نظر بزرگ تر شده است.
یک شــهروند دیگر می گوید: متأسفانه در مدت 
چند سالی که مستأجر هستم و جابه جا می شوم 
به این نتیجه رسیدم دیگر کاری به هزینه ساعتی 
نداشته باشم و همان ابتدا یک مبلغ کلی بدهم تا 
حداقل اعصابم راحت باشد که فالن وسیله ام در 

اسباب کشی نشکند.
او توضیح می دهــد: وقتی به این افراد می گویی 

ســاعتی هزینــه پرداخــت 
عادی  حالــت  در  می کنــی 
بیــش از پنج ســاعت درگیر 
اسباب کشــی هســتند، ولی 
وقتی بر ســر یک مبلغ توافق 
می کنی همان مقدار وسایل را 
در کمتر از چهار ساعت جابه جا 
می کنند و کامالً مشخص است 
از همان لحظــه اول، به فکر 

گرفتن پول بیشتر هستند.
بدون استثنا رانندگان کامیون 

اسباب کشی با دیدن وسایل خانه می گویند خیلی 
وسیله دارید و فالن وسیله خاص از قبیل یخچال 
و یا بوفه و ماشــین لباسشویی با مبالغ بیشتری 
جابه جا می شــوند؛ در واقع افراد را در شــرایط 
ســختی قرار می دهند تا مجبور و راضی شوند 

مبلغ موردنظر آن ها را پرداخت نمایند.

حرفشرکتهایباربریس
در کنــار اعتراض برخی از مســتأجران با چند 
باربری هم تماس می گیریم. نخستین نکته ای که 
مشهود است همین بی ضابطه بودن میزان مبلغ 
اعالمی است، اما توضیحات متصدیان شرکت ها و 

یا فعاالن این صنف هم قابل تأمل است.
یکی از این افراد می گوید: متأسفانه همه از افزایش 
قیمت ما گالیه دارنــد، اما به این موضوع توجه 
ندارند که هزینه نگهداری یک خودرو از ســال 

گذشته تا کنون چند برابر شده است.
محمد که به گفته خودش بیش از 10 ســال در 
این حوزه فعالیت دارد، می افزاید: ســال گذشته 
گرانی سوخت موجب شد تا مدت ها با مشتریان 

بر ســر مبلغ کرایه مشــکل 
داشته باشــیم و استداللشان 
این بود که میزان هزینه اضافه 
شده برای سوخت )در بخش 
دیزلی( به نسبت مقدار مصرفی 
برای هر جابه جایی ناچیز است. 
ما باید کل این اضافه مبلغ را 
می پرداختیــم و باید از جایی 
نمی توان  می کردیــم،  تأمین 
تصور کرد افزایش هزینه ما در 
قیمت نهایی خدمات بی تأثیر 

باشد.
وی اظهار می کند: از سوی دیگر افزایش قیمت ها 
در تمام بخش هــا در چند ماه اخیر غیرمعمول 
بوده، بنابراین مبلغ دستمزد کارگران این بخش 
هم افزایش یافته است. شهروندان تصور می کنند 
تمام مبالغ دریافتی متعلق به شــرکت است، در 

حالی که هزینه کارگران هم باید پرداخت شود.
یک فعال دیگر این صنف هم می گوید: متأسفانه 
در چند سال اخیر بین میزان افزایش هزینه ها و 
درصد افزایش تعرفه ها تناسب الزم رعایت نشده و 
همیشه کمتر از میزان منطقی، تعرفه ها را افزایش 
داده اند و به همین دلیل بســیاری از فعاالن این 

حوزه به مشاغل دیگری رو آورده اند.
گفتنی اســت، در تماس تلفنی با چند شرکت 
مختلف باربری در مشــهد در کنار قیمت های 
متفاوت اعالمی از ســوی آن ها حداقل 400 تا 
450 هزار تومان برای سه ساعت اول حضور سه 
کارگر با یک خودرو باید بپردازیم و حتی اگر کمتر 
از سه ساعت هم تمام شود حداقل مبلغ دریافتی 
برای سه ساعت است و برای هر ساعت اضافه هم 

120 تا 150 هزار تومان محاسبه می شود.

پایکارگردرمیاناستس
با تمام این اوصاف رئیــس اتحادیه اتوبار درون 
شهری مشهد معتقد است بخش عمده مشکالت 
در این حوزه به دلیل نبود تعرفه دقیق دستمزد 

کارگران است.
خلیل دانش عدالت می گوید: در حال حاضر اگر 
شهروندی به هزینه دریافتی بابت کرایه ساعتی 
یک دســتگاه خودرو باری عضو اتحادیه شکایت 
کند معیاری به عنوان تعرفه وجود دارد که نسبت 
به آن قیاس کنیــم، اما در مورد کارگران چنین 

معیاری وجود ندارد.
وی می افزاید: ما نیز باور داریم با توجه به افزایش 
غیرمتعارف قیمت ها در تمــام بخش ها، هزینه 
زندگی باال رفته و کارگران در وضعیت معیشتی 
ســختی قرار دارند و بی انصافی است اگر بگوییم 
آن ها مجاز به باال بردن دستمزد خود نیستند؛ اما 
باز هم به دلیل همین که هیچ معیاری وجود ندارد 
تا دستمزد ها بر اساس آن افزایش یابد، چندگانگی 
ایجاد می شود و در نهایت مورد اعتراض شهروندان 

قرار می گیرد.
به طور مثال عرف دســتمزد ســاعتی کارگران 
شــاغل در بخش حمل وســایل 15 تا 20 هزار 
تومان بوده و با در نظر گرفتن شــرایط حاکم بر 
جامعه، افزایش آن به میزان منطقی قابل قبول 
است، ولی عده اندکی از کارگران مبلغ بیشتری 
افزایش های  مخالــف   مطالبه می کنند؛هرچند 
بی رویه هستیم ولی باور داریم باید همه چیز به 

تناسب هم قیمت گذاری شود.
دانش ادامه می دهــد: با توجه به افزایش هزینه 
ســوخت از سال گذشته از یک ســو و افزایش 
قیمت ها از ســوی دیگر )که باید گفت به طور 
خاص در خرداد ماه افسار گسیخته بوده( الیحه 
درخواست افزایش تعرفه ها به میزان 50 درصد را 
به کمیسیون نظارت داده ایم، اما به طور حتم با 
آن موافقت نخواهد شد و پیش بینی ما تصویب 

30درصد افزایش تعرفه هاست.
وی می گوید: بــه صورت معمول در حال حاضر 
هزینه پرداختی برای یک دســتگاه خودروخاور 
با سه کارگر در هر ســاعت حدود 100 تا 120 
هزار تومان است. شهروندان می توانند در صورت 
مشاهده تخلف، شکایات خود را از طریق شماره 
تلفن های 09153104341 و یا 36034070 به 

واحد بازرسی و نظارت اتحادیه اطالع دهند.

در مراسم گرامیداشت هفته قوه قضائیه عنوان 
شد
قوه مجریه و مقننه به کمک دستگاه •

قضا بیایند
قدس: استاندار خراسان 
رضــوی گفــت: از اول 
انقالب در هر جایی که 
خوبی  اقتصادی  رشــد 
پرونده هــای  داشــتیم 
قضایی کمتــری وجود 

داشته است.
علیرضا رزم حسینی در مراسم گرامیداشت هفته قوه قضائیه 
که با حضور اعضای شورای عالی قضایی استان، نایب رئیس 
اول مجلس شورای اسالمی و رئیس مجمع نمایندگان استان 
در مجلس شورای اسالمی در محل استانداری خراسان رضوی 
برگزار شــد، بخش قضا را یکی از مهم ترین ارکان کشــور و 
مراجعه کمتر به این دستگاه را نشان دهنده فعال تر بودن بخش 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برشمرد و یادآور شد: بخش قضا 
و داوری در دنیا به خاطر اهمیتی که دارد، بسیار مورد توجه 

کشورها قرار گرفته است.
اســتاندار خراســان رضوی اظهار کرد: اگــر در بخش های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به دنبال راهکار مشــکالت 
باشیم، دستگاه قضا مراجعه های کمتری خواهد داشت و شاهد 

نتایج مثبت این رویه در جامعه خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود متذکر شــد: عملکرد 
 بســیار درخشــان رئیس دســتگاه قضا تاکنون متوجه به 
ترک فعل ها و اساســاً تشکیل نشدن پرونده است. در صورت 
ساماندهی این بخش، پرونده های قضایی کمتر شده و زندانیان 

کمتری خواهیم داشت.
در ادامه این جلســه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی 
گفت: دو قوه مجریه و مقننه به کمک دســتگاه قضا بیایند و 

این کثرت کاری را کمی کاهش دهند.
غالمعلی صادقی افزود: اگر در کســب و کار، اقتصاد، شهر و 
دنیای بهتر زندگی کنیم قطعاً پرونده کمتری تشکیل شده و 
اختالفات خانوادگی کمتری را شاهد خواهیم بود. این نگاهی 
است که در استان ما تا حدودی شکل گرفته و اجرایی شده 

است.
وی تصریح کرد: توقع ما این است که دو قوه مجریه و مقننه به 
کمک بخش قضا بیایند و این کثرت کاری را که خدمتگزاران 
مردم در واحدهای قضایی را فرسوده کرده، کمی کاهش دهند.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسالمی پس از تصویب هر قانونی 
چند عنوان جزایی به آن اضافه می کند. اگر این رویه اصالح 
نشود، دستگاه قضایی نخواهد توانست با وجود قانون، به مردم 

بگوید به پرونده ها رسیدگی نمی کند.
رئیس کل دادگســتری خراســان رضوی بیان کرد: دستگاه 
قضایی استان عالوه بر اینکه به اقدام های جدید برای کاهش 
پرونده ها نیاز دارد، با محدودیت های بودجه ای و مشــکالت 
دیگری هم دست و پنجه نرم می کند و انتظار دارد نمایندگان 
استان در مجلس شورای اسالمی در این بخش هم مساعدت 

الزم را انجام دهند.
در ادامه این جلسه نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی، 
موضوع عدالت را اصلی ترین مســئله جامعه بشری از ابتدای 
شکل گیری جامعه سازی دانست و گفت: عدالت در بعد فردی 

و اجتماعی معانی خاص خود را دارد.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه اسالم پایه 
عدالت را عمل به شــرع می داند، گفت: انقالب اســالمی هم 
شکل گرفت تا شرع مقدس در زندگی اجتماعی مردم جاری 
شود. این جاری شــدن باید در ابتدا در مقررات و سپس در 

اقدام های اجرایی خود را نشان دهد.
رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی نیز 
در این جلســه در سخنان کوتاهی ابراز کرد: در همین مدت 
کوتاهی که رئیس جدید قوه قضائیه کار خود را شروع کرده اند، 
بارقه های امید در باور و اذهان مردم و تغییر نگاه مردم نسبت 

به قوه قضائیه را شاهد هستیم.
احسان ارکانی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه در جایگاه شایسته 
خود قرار گرفته است، گفت: هر چه دستگاه قضا تقویت و برای 
آن اعتبار تخصیص داده شود، عواید و منافع این سرمایه گذاری 

چندین برابر به کشور برمی گردد.

متوفیان اهدای عضو، در بهشت رضا •
صاحب قطعه شدند

ایرنا: مدیرعامل سازمان 
شهرداری  فردوس های 
مشهد گفت: پیرو مصوبه 
شهر  اســالمی  شورای 
مشهد مبنی بر تخصیص 
بخشی از این آرامستان 
به متوفیان اهداکنندگان 

عضو، قطعه ای از بلوک 10 بهشت رضا به این دسته اختصاص 
یافت.

حجت االسالم حسین مهدوی دامغانی افزود: عملیات اجرایی 
ساخت این قطعه به پایان رسیده و قابل بهره برداری است و در 
آن بیش از هزار و 600 قبر یک طبقه برای اهداکنندگان عضو 
در نظر گرفته شــده  است؛ خدمات تکفین و تدفین هم برای 

اهداکنندگان عضو رایگان انجام می شود. 
وی ادامــه داد: ســال گذشــته در مجموع بــه 131 نفر از 
اهداکنندگان عضو، خدمت ارائه شد که از این تعداد 39 نفر 
در آرامستان بهشت رضا)ع( و بقیه در دیگر آرامستان ها دفن 

شده اند.

 معاون پژوهشی حوزه علمیه خراسان 
در گفت وگو با قدس:

 امامزادگان باب آشنایی مردم ایران •
با اسالم بوده اند

وحید اکرمی: 
معاون پژوهشی 
خراســان  علمیه  حوزه 
گفت: امامزاده ها با حضور 
خود در ایران سبب نشر 
و ترویج اســالم حقیقی 
ایرانیــان  شــدند. 
می توانستند با ارتباط گیری با آن ها و یا مطالعه عقاید و اصولی 
کــه از آن ها به جا می مانــد، به احکام و آیین اســالم ناب 

محمدی)ص( پی برده و با آن آشنا شوند.
حجت االســالم والمسلمین حســین کندری در گفت و گو با 
خبرنگار قــدس آنالین درخصوص نام گذاری پنجمین روز از 
دهه کرامت به نام تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه و نقش 
آن ها در تمدن دینی و والیت پذیری عنوان کرد: امامزادگان از 
جایگاه اجتماعی واالی خود بین مردم به نحو شایسته استفاده 
کــرده و به جای خودنمایی و تبلیغ برای خود، تالششــان را 

صرف معرفی دین و آیین اسالمی کرده اند.
وی بیان کرد: امامزاده های زیادی به ایران زمین سفر کرده اند. 
بــا توجه به اینکه ایرانیان به اولیای الهی و امامان معصوم)ع( 
در طول تاریخ اســالم عالقه و ارادت ویژه ای داشته اند، برای 
فرزندان و نواده های معصومین)ع( احترام زیادی قائل بوده اند.

حجت االسالم والمســلمین کندری با بیان اینکه هرچه آیین 
دین اسالم بیشتر بین مردم ترویج می شد، پایه های حکومت 
حکام ظالم و ســتمگر و نمایندگان آن هــا در بالد مختلف، 
سســت تر و لرزان تر می گردید، تأکیــد کرد: به همین دلیل 
شاهدیم حاکمان، با وارد آوردن فشارهای مختلف مانع فعالیت 
مســتمر امامزادگان بوده اند و گاه این انسان های شریف را به 
قتل می رســانده اند. یکی از دالیل اینکه بیشــتر قبور مطهر 
امامزادگان در مناطق سخت گذر قرار دارد نیز همین موضوع 

است.
این کارشناس حوزه علمیه یادآور شد: یکی دیگر از نقش های 
مهم فرزندان اولیای خدا در ایران، انتقال مســائل حقیقی و 
راستین اســالم به مردم بوده است. ایرانیانی که اسالم آورده 
بودند اگر می خواســتند بیشتر با معارف این دین آشنا شوند 
به ناچار باید آیینی که حکومت وقت اعالم و تبیین می کرده 
اســت را مدنظر قرار داده و به صورت معمول از دیگر معارف 

آگاهی پیدا نمی کرده اند.
وی افــزود: اما امامزاده هــا، با حضور خود در ایران ســبب 
 نشــر و ترویج اسالم حقیقی شــدند. ایرانیان می توانستند با 
ارتبــاط گیری با آن ها و یا مطالعه عقاید و اصولی که از آن ها 
به جا می ماند، به احکام و آیین اسالم ناب محمدی)ص( پی 

برده و با آن آشنا شوند.

»یاور مهربان« درگذشت•
قــدس: یــاور مهربان، 
کشــورمان  شــاعران  از 

درگذشت.
این شــاعر خراسانی روز 
جمعه )6 تیر( از دنیا رفت.
کاظمــی  محمدکاظــم 
-شاعر- با اعالم این خبر 

نوشته است: »یاور مهربان به رحمت خدا پیوست.
شاعر گرامی مشــهد، یاور مهربان که از مدتی پیش با بیماری 
سختی دســت به گریبان بود، به رحمت خدا پیوست. روحش 

شاد باد«.

یک مسئول در اتوبوسرانی مشهد:
استفاده از ماسک در اتوبوس های •

شهری الزامی است 
حساســیت  پور:  علی 
مشــهدی  شــهروندان 
درزمینه ابتــال به کرونا 
کاهش یافته است؛ مدیر 
روابط عمومی ســازمان 
شهرداری  اتوبوســرانی 
مشهد با بیان این مطلب 
به خبرنگار ما گفت: اوایل اســفند سال گذشته و همزمان با 
مطرح شدن شیوع کرونا تا امروز، سازمان اتوبوسرانی مشهد 
برنامه هایی ویژه را بدون وقفه اجرا کرد؛ چنان که هر روزه در 
پنج نوبت ناوگان اتوبوســرانی ضدعفونی می شود. همچنین 
هشت تیم غربالگری در پایانه های اتوبوسرانی بر پایش سالمت 
رانندگان نظارت دارند. هر روز نیز بین رانندگان ماسک توزیع 

می شود.
عباس اتحادی با تأکید بر رعایت نشــدن دستورالعمل های 
بهداشــتی از سوی مسافران افزود: درحال حاضر که به دلیل 
تعطیلی مراکز آموزشی با کاهش تردد مسافران روبه رو هستیم 
روزانــه هزار و 600 دســتگاه اتوبــوس و مینی بوس وظیفه 

جابه جایی حدود 450 هزار مسافر را عهده دار هستند. 
با آنکه سازمان اتوبوسرانی با تعیین فاصله های اجتماعی در 
ایســتگاه ها و درون اتوبوس ها بر رعایت این نکات توجه دارد 
اما بنابر شــواهد، بیشــتر مســافران به این مالحظات دقت 
نمی کنند. همچنین ما مسافران را ملزم به استفاده از ماسک 
در اتوبوس ها ساخته ایم؛ یعنی استفاده از ماسک الزامی است 
اما درصورت عدم استفاده از ماسک نیز مسافران می توانند از 
اتوبوس استفاده کنند. بنابراین جا دارد دستگاه های دیگر بر 
التزام مسافران به رعایت دستورالعمل های بهداشتی نظارت 

داشته باشند. 
از شهروندان می خواهیم به دلیل محدودیت هایی که درزمینه 
خدمات اتوبوسرانی وجود دارد از هرگونه سفرهای غیرضروری 

و بی توجهی به دستورالعمل های بهداشتی پرهیز کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: شهروندان مشهدی می توانند 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف و ضعف سازمان اتوبوسرانی 
در اجرای دستورالعمل های بهداشتی در زمینه مقابله با کرونا 
از طریق ســامانه 30008888 و تلفن هــای 137 و 33235 

اطالع رسانی کنند.

رانندگانباربری
درواقعافرادرادر
شرایطسختیقرار
میدهندتامجبور
وراضیشوندمبلغ
موردنظرآنهارا
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محبوبــه علی پور: بیش از یک دهه اســت که موضوع ایجاد 
بوســتان های بانوان در کشور ما مطرح شده؛ امروزه شاهدیم که 
در بیش از 20 شــهر و کالنشهر کشور بوستان های خاص بانوان 

فعال است.
 در روزهــای اخیر نیز آیــت اهلل علم الهدی، نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضوی با اشاره بر ضرورت توجه به نشاط زنان درجامعه، 

به گسترش بوستان های خاص بانوان در مشهد تأکید کرد. 
گفتنی اســت، درحال حاضر در تهران چهار بوستان به مساحت 
77 هکتار ویژه بانوان وجود دارد؛ همچنین در سایر کالنشهرها نیز 
پارک های بانوان با وسعت قابل توجهی فعالند، چنان که در تبریز 6 

بوستان اختصاصی ویژه بانوان در نظر گرفته شده است. 

توجهبهگسترشبوستانهایبانوانوخانوادهس
 سرپرســت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی 
با بیان اینکه وجود دو بوســتان اختصاصی و تعدادی فضای سبز 
برای جمعیت حدود 1.5میلیون نفری بانوان در شهر مشهد کافی 
نیســت، می گوید: بوستان ریحانه که در مسیر فرودگاه به عنوان 
بوستان ویژه بانوان ایجاد شده در مسیر تردد اغلب بانوان مشهدی 
قرار ندارد؛ همچنین امکان اســتفاده در زمان های طوالنی از این 
بوســتان فراهم نیســت. البته از برنامه های معاونت امور بانوان و 
خانواده استانداری در سال جاری و برای تمام شهرستان ها، توجه 
به ایجاد و توسعه بوستان های خاص بانوان و خانواده هاست، چرا که 
ممکن است در برخی مناطق ایجاد پارک ها مستلزم صرف هزینه 
باشــد و به همین دلیل نیز مدیران شهری نسبت به این قضیه 
بی توجه باشــند. ازهمین رو با تأکید بر توسعه فضاهایی می توان 
از امکانات موجود بهره مند شــد، البته از این فضاها سریع تر نیز 
می توان به هدف مورد نظر رسید که همان بهبود روابط و افزایش 

سالمت خانواده است. 
طاهره طهماســبی همچنیــن تأکید می کنــد: درحال حاضر 
بوستان های ویژه بانوان در استان امکانات محدودی را در اختیار 
این گروه قرار می دهند. درواقع بیشتر آن ها تنها فضایی محصور 
شــده اند که به بانوان اختصاص یافتــه؛ درحالی که وقتی بحث 
بوستان ویژه بانوان مطرح می شود باید فضاهایی تفریحی فرهنگی 

وجود داشته و نیازهای متنوعی را برطرف کند. 
صحبت از فضای اختصاصی بانوان به معنای حذف آن ها از ســایر 
فضاهای عمومی نیست، بلکه هدف استفاده بیشتر بانوان از فضاهای 
شهری اســت. طی برنامه ای که در نظر گرفته شده، قرار است در 
شهرستان های استان متناسب با جمعیت زنان، پارک های اختصاصی 
ایجاد شود. به این ترتیب پیش بینی می شود در شهرستان هایی با 
کمترین جمعیت، حداقل یک بوستان و در شهر مشهد نیز حدود 
10 بوستان با مســاحت های متعدد در نظر گرفته شود، چرا که 
تأمین سالمت جسمی و روحی خانواده از سیاست هایی است که 
پیگیری می کنیم و یکی ازعوامل مؤثر در پیشگیری از بروز آسیب ها 

و صدمات، توجه به نشــاط جامعه است؛ این امر نیز باید براساس 
چارچوب سیاست های تعریف شده پیش برود. 

استفادهچندمنظورهازبوستانهایبانوانس
مسعود درودی، مشاور راهبردی شهردار مشهد نیز درباره ضرورت 
ایجاد فضاهای خاص بانوان اظهار می کند: به طور کلی سیاست های 
مدیریت شهری در مشهد باید مبتنی بر این پیش فرض باشد که 
نیازهای تمامی اقشار شهر را درنظر بگیرد. باید هر آنچه برای رفاه و 
سالمت جامعه بانوان در فضای شهری ضروری است را مورد توجه 
قرار دهیم.  گرچه یکی از بوستان های بزرگ کشور به نام بوستان 
ریحانه در شهر مشهد قرار گرفته اما همچنان با چشم انداز مطلوبی 

که مدنظر ماست فاصله داریم. 
وی با اشــاره به عواملی که در جذب بانوان در بوســتان های 
اختصاصی اثرگذاراست، تصریح می کند: با تنوع سازی در این 
فضاها می توان آزادی و دسترســی بیشــتر بانوان را در چنین 
بوســتان هایی فراهم کرد. همچنین بایــد در این پارک های 
موضوعی خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری را ارتقا داد. درواقع 
درچنیــن فضاهای اختصاصی تنها به مقوله تأمین ســالمت 
جسمی و روانی اکتفا نکرده بلکه به این سمت حرکت کنیم که 
مهارت ها و توانمندی های بانوان را با ایجاد غرفه های آموزشی 
و فرهنگی افزایش دهیم. مقوله حائز اهمیت در این بوستان ها 
افزایش تعامالت اجتماعی است، ازهمین رو در تفکرات مدیریت 
شهری بر افزایش گفت وگوی میان شهروندی تأکید می شود، 
چرا که این فضا ها می تواند بســتری برای آگاهی از تجربیات 
زیستی دیگران باشد. همچنین با ایجاد بسترهایی می توان از 
فضاهای یاد شده به عنوان مراکز کسب وکار و اشتغال زایی بانوان 

نیز استفاده کرد.

رضا طلبی: مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل 
و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی گفت: برای 
تکمیل پروژه حرم تا حرم به هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار 
نیاز است و در حال حاضر نیز این پروژه عمالً نیمه تعطیل است.

مهدی ســالیانی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: پروژه 
آزادراه حرم تا حرم سال 91 آغاز شد و طبق برنامه باید تا سال 

1401 به پایان برسد.
وی افــزود: طول کل این پروژه 493 کیلومتر اســت که باید 
در سه محور قم –گرمســار 150کیلومتر، گرمسار – سمنان 
123کیلومتر و مشــهد – ســبزوار نیــز 220کیلومتر اجرا و 

عملیاتی شود.
وی بــا بیان اینکــه اجرای این پــروژه در اســتان های قم و 
ســمنان وضعیت خوبی داشــته و حتی بخش هایی از آن نیز 
به بهره برداری رسیده است، افزود: قرارگاه خاتم االنبیا)ص( به 
عنوان پیمانکار، اجرای این پروژه در خراسان رضوی را از سمت 
مشــهد به ملک آباد در سال 97 و پس از رفع مشکالتی که با 

ســازمان منابع طبیعی و منابع تأمین سوخت به دلیل تملک 
 و تحصیل حریم داشــت، آغاز کرد که پیشــرفت آن تاکنون 

5 درصد بوده است.
ســالیانی ادامه داد: کل اعتبار هزینه شده در این طرح تاکنون 
523میلیارد تومان بوده و مسئله اصلی کند بودن اجرای این 

پروژه در خراسان رضوی نیز کمبود اعتبارات است، زیرا طبق 
برنامه، اعتبــار الزم برای تکمیل طرح به طــور کامل حدود 
 هزار و 200 میلیارد تومان اســت. ســال گذشته با تخصیص

100 درصدی، مبلغ 700 میلیارد تومان پرداخت شــد و برای 
سال جاری نیز کل اعتبار آن در سه استان 70 میلیارد تومان 
به تصویب رسیده که در صورت پرداخت کامل آن نیز نمی توان 

توقع اتفاق شاخصی در اجرای پروژه داشت.
وی اظهار کرد: این پروژه مشــارکتی اســت به طوری که باید 
30 درصد اعتبار آن از ســوی وزارت راه و 70 درصد از سوی 

مشارکت کننده که قرارگاه خاتم االنبیاست تأمین شود.
ســالیانی تصریح کرد: در حال حاضر پروژه حرم تا حرم عماًل 
نیمه تعطیل است، در حالی که انتظار از آن به عنوان یک پروژه 
ملی و با پیمانکار شــاخصی که دارد بسیار بیشتر از این است. 
در صورتی که در قانون بودجه ســال 1400 و 1401 برای این 
پروژه اعتبار الزم در نظر گرفته شود می توان به افتتاح آن طبق 

برنامه امید داشت.

قدس بررسی کرد 

سهم 1.5 میلیون بانوی مشهدی فقط دو بوستان اختصاصی!

مدیرکل دفتر فنی و امور عمرانی خراسان رضوی با اشاره به نیاز هزار و 200 میلیاردی در گفت وگو با قدس:

پروژه ملی حرم تا حرم عمالً نیمه تعطیل است

گزارشگزارش

گفت و گوگفت و گو



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
اوج گرفتن دوباره شیوع کرونا در مشهد •

قدس: وضعیت مشــهد از نظر شیوع کرونا قرمز است.دبیر 
قرارگاه مرکزی دانشــگاهی مبارزه با کرونــا و مدیر روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به اوج گرفتن 
دوباره شــیوع کرونا در مشهد گفت: در چند روز اخیر تعداد 
مراجعه ها به اورژانس بیمارستان ها و افراد مراجعه کننده برای 
تست به طرز چشمگیری افزایش یافته است.دکتر حمیدرضا 
رحیمی افزود: در چند روز گذشــته روزانه حدود 400 نفر 
بیمار مبتال به کووید 19 به اورژانس بیمارستان های مشهد 

مراجعه کرده اند.
وی گفت: همچنین روزانه حدود 500 نفر مشــکوک ابتال 
به کرونا برای دادن تســت به آزمایشگاه های تشخیص کرونا 
مراجعه کرده اند.دکتر رحیمی با اعالم اینکه هم اکنون 350 
نفر بیمار مبتال به کرونا در بیمارســتان های مشهد بستری 
هستند، افزود: متأسفانه دوباره در حال بازگشتن به شرایط 

شیوع گسترده کرونا در اسفند ماه سال گذشته هستیم.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای 
شهر در گفت وگو با قدس عنوان کرد 

افزایش کرایه تاکسی در مشهد منتظر •
تصمیم شورای حل اختالف استان

قدس آنالین - رضاطلبی: رئیس کمیسیون حمل و نقل 
و ترافیک شــورای اسالمی شهر مشــهد گفت: شورای حل 
اختالف استان در مورد مصوبه شورای اسالمی این شهر مبنی 
بر افزایش میانگین۲1درصدی کرایه تاکسی ها، تصمیم گیری 
خواهد کرد. مجتبی بهاروند در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: مصوبه شورای اسالمی شــهر مشهد مبنی بر افزایش 
میانگین ۲1درصدی کرایه تاکســی در این کالنشهر که با 
مخالفت هیئت تطبیق فرمانداری مواجه شد، به دلیل اصرار 

شورا بر اجرا، به شورای حل اختالف استان ارسال شد.
وی تصریح کرد: این شــورا در بازه زمانی ۲0روزه درباره این 
مصوبــه تصمیم گیری و هر نتیجــه ای را که اعالم کند اجرا 
خواهد شد، اما در صورتی که پس از گذشت این بازه زمانی، 
اعالم نظر نکند به معنی قانونی بودن مصوبه شورای اسالمی 
شهر مشــهد بوده و افزایش به طور میانگین ۲1درصدی در 
کرایه تاکسی ها اعمال خواهد شد.رئیس کمیسیون حمل و 
نقل و ترافیک شورای اســالمی شهر مشهد افزود: برخالف 
مترو و اتوبوس، تاکسی ها هیچ یارانه ای از سوی دولت دریافت 
نمی کنند، از این رو افزایش هزینه های تاکسی از جمله قیمت 
سوخت و وسایل خودرو به طور کامل باید توسط تاکسیران ها 
جبران و پرداخت شــود.بهاروند ادامه داد: از طرفی در سایر 
کالنشهرهای کشور قیمت کرایه تاکسی بیشتر از ۲1درصد 
افزایش داشــته و شهر مقدس مشهد در این زمینه کمترین 
افزایش را لحاظ کرده است.وی همچنین تصریح کرد: شورای 
اسالمی شهر مشهد به دالیلی نظیر شرایط خاص کشور در 
حال حاضر برنامــه ای برای کاهش رفع ترافیک خیابان های 
اطراف حرم مطهر رضوی ندارد و برنامه هایی که در شــورا و 
کمیسیون حمل و نقل درباره این مسئله مطرح شده بود، فعاًل 
مسکوت مانده است.عضو شورای اسالمی شهر مشهد درباره 
ســاخت پارکینگ در این محدوده نیز اظهار کرد: مدیریت 
شهری در این باره تعهدات و قول هایی ارائه کرده که اگرچه 

زمانبر است، اما باید به آن ها عمل کنند.

 درگذشت رئیس سابق هیئت•
 جودو  استان بر اثر ابتال به کرونا

قدس: حسین محمودی، 
رئیس سابق هیئت جودو 
خراسان جوجیتسوی   و 

 رضــوی و پیشکســوت 
این رشــته ورزشی بر اثر 
درگذشت.  کرونا  بیماری 
رئیــس روابــط عمومی 

اداره کل ورزش و جوانــان خراســان رضوی گفــت: مرحوم 
محمودی در اردیبهشــت سال 1339 متولد شد و در رشته 
جودو و کاراته فعالیت های گســترده ای انجام داد و به عنوان 
یک اســتاد مطرح این رشته شــاگردان مختلفی را پرورش 
داد. آن مرحوم همچنین مسئولیت های مختلفی را در دوره 
حیات خود برعهده داشــت و پس از ۶0 سال، بر اثر بیماری 
کرونا درگذشت.ســروش پورآزاد افــزود: مرحوم محمودی 
مســئولیت حراســت اداره کل تربیت بدنی استان در سال 
13۷0 و مســئولیت ورزش های رزمی مؤسسه تربیت بدنی 
آســتان قدس رضوی را در ســال 13۸0 عهــده دار بود.وی 
ادامه داد: ریاست هیئت کاراته استان در سال 13۸۶، ریاست 
هیئت جودو  استان تا سال 139۷ و همچنین ریاست کمیته 
امور استان های فدراســیون جودو کشور از اردیبهشت سال 
گذشته نیز از دیگر مسئولیت هایی بود که این داور بین المللی 

جودو در کارنامه ورزشی خود ثبت کرد.

به مناسبت هفته قوه قضائیه صورت گرفت
 قدردانی از قضات پرونده های مهم •

در مشهد 
رحمانــی:  عقیــل 
گذشــته  پنجشــنبه 
دادگســتری  محل  در 
ی  ضو ن ر ســا ا خر
قضــات  زحمــات  از 
بــه  رســیدگی کننده 
پرونده هــای پیچیــده 
و مهم قضایی مانند جاســوس آمریکایی بازداشت شده و... 
قدردانی شــد.طبق اطالعات واصله در این مراســم که در 
محل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، از قضاتی که در 
پرونده های سنگین و پیچیده قضایی مانند جاسوس بازداشت 
شــده آمریکایی)مایکل وایــت(، پدیده شــاندیز و ... تالش 

بی وقفه ای صورت دادند، تشکر و قدردانی شد.
در میان افراد تقدیر شــده نام قاضــی صادقی، رئیس کل 
داگستری خراســان رضوی، درودی؛دادستان مشهد،حسن 

حیدری، منصوری و... نیز به چشم می خورد.

رئیس  پلیس  راه تایباد خبر داد
 ترکیدگی الستیک تریلی•

 جان سه نفر را گرفت
مهر: رئیــس پلیس راه 
ترکیدگی  گفت:  تایباد 
الستیک تریلی در محور 
جان  تربت جام،  تایباد- 
ســه نفر از سرنشینان 
یک خودرو ســواری را 
گرفــت و یک نفر دیگر 
را مجروح کرد. سرهنگ 
عباسعلی یزدانی نیا تصریح کرد: نزدیک پل محسن آباِد تایباد، 
به علت ترکیدگی الســتیک تریلر و تصادف با خودرو 405، 

سه نفر جان باختند.
وی در خصوص علت این حادثه اظهار کرد: علت تصادف از 
سوی کارشناسان پلیس راه تایباد، بی احتیاطی از جانب رانندِه 
کشندهِ ولووی آبی به علت تجاوز به چپ ناشی از نقص فنی 
مستمر )ترکیدگی الستیک جلو تریلر ولوو( تشخیص داده 
شده است.وی ابراز کرد: متأسفانه از چهار سرنشین پژو خطی 
بین شهری،  دو نفر در دم جان باختند و یک نفر پس از انتقال 
به بیمارستان فوت شد. از سه فوتی این حادثه دو نفر آقا و یک 
نفر خانم بودند.رئیس پلیس راه شهرستان تایباد افزود: تریلی 
مذکور از مرز بازرگان راهی مرز دوغارون و خودرو سواری نیز 
از تایباد به سمت تربت جام در حرکت بوده که متأسفانه در 
محل تقاطع روستای محسن آباد با یکدیگر برخورد کردند.

پاتک بامدادي پلیس به سوداگران مرگ 
 نقشه قاچاق مواد در تانکر •

حمل سوخت، نگرفت
فرمانده قرمــز:   خط 

 انتظامي خراسان رضوی 
۲5۷کیلوگرم  کشف  از 
از  بازرســي  در  تریاک 
خــودرو تریلــر حمل 
سوخت در ورودي شهر 

مشهد خبر داد. 
محمدکاظــم  ســردار 
تقوي اظهار کرد: مأموران مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با 
مواد مخدر خراسان رضوي در اقدامي اطالعاتي به سرنخ هایي 
از قاچاق محموله سنگین مواد افیوني از استان هاي جنوبي 
کشور به خراسان رضوي دست یافتند.وي افزود: پلیس پس از 
ردزني هاي گسترده و کنترل و مراقبت هاي پوششي، بامداد 
روز گذشته خودرو تریلر حمل سوخت را در اقدامي غافلگیرانه 
در مبدأ ورودي شــهر مشــهد متوقف کرد.فرمانده انتظامي 
استان خراســان رضوي گفت: در بازرســي از خودرو حمل 
سوخت ۲5۷ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه اي جاسازي 
شــده بود کشف و دو ســوداگر مرگ در این رابطه دستگیر 

شدند  و تحقیقات ادامه دارد.

در حوالی خواف رخ داد
 جان باختن یک طبیعت گرد •

در ارتفاعات کفتر دره 
یک  قرمــز:  خــط 
اثر  بــر  طبیعت گــرد 
ارتفاعــات  از  ســقوط 
جان  خــواف  کفتردره 
باخت.رئیــس جمعیت 
هالل احمر شهرســتان 
اعالم  بــا  خواف گفت: 
مفقودی یک طبیعت گرد در ارتفاعات در منطقه کفتردره  در 
۶0 کیلومتری محور خواف به رشــتخوار، تیم امداد و نجات 

کوهستان هالل احمر به منطقه اعزام شد.
هــادی رمضانــی افزود: نجاتگران پس از هشــت ســاعت 
جســت وجو، ســاعت 3 بامداد دیروز، پیکــر بی جان این 

طبیعت گرد 45 ساله را کشف کردند.

کالهبرداري به بهانه عضویت در بورس •
خط قرمز: فردی که از افراد ســاده لوح به بهانه عضویت در 
بورس کالهبرداری کرده بود، دستگیر شد.فرمانده انتظامي 
مشــهد گفت: در پی وصول گزارشي به فوریت هاي پلیسي 
110 مبني بر اینکه فردي به بهانه عضویت افراد ســاده لوح 
در بورس و... مبالغــي را اخذ و از آنان کالهبرداري مي کند، 

تحقیقات پلیسي در این زمینه آغاز شد.
سرهنگ صارمي اظهار کرد: تیم تجسس کالنتري هفت تیر 
مشــهد در این مأموریت متهم پرونده که در یک مؤسســه 

مشغول کار بود را شناسایي و دستگیر کردند.
وي اظهار کرد: بررســي هاي اولیه پلیــس حاکي از آن بود 
که متهم با هویت جعلي در مؤسســات مختلف مشغول کار 
مي شــده و از کارگران و افراد ساده لوح به بهانه عضویت در 
بورس و... مبالغي گرفته است.فرمانده انتظامي مشهد با اشاره 
به این مطلب که تاکنون چهار شاکي از متهم شکایت کرده اند، 
گفت: همچنین بررسي هاي پلیســي  نشان داد این فرد در 
تهران نیز مرتکب کالهبرداري شــده و تحقیقات ادامه دارد.

عقیل رحمانی: ســرهنگ پاسدار شریف در 
حالی خبر از دســتگیری یــک باند حرفه ای 
ســرقت در حاشیه شهر مشهد داد که در پی 
آن یک خانه پر از لوازم ســرقتی نیز کشف و 

ضبط شد.

 گالیه مردم از تحرکات مشکوکس
 در خانه سیاه

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه حضرت 
مسلم )ع( ویژه حاشیه شهر مشهد، در تشریح 
ماجرای دســتگیری اعضای باند »کتوله ها« به 
قدس گفت: مدتی پیش تعدادی از ســاکنان 
شــهرک شیرین با حضور در مکان این ناحیه 
مقاومــت، گزارش هایی از خرید و فروش مواد 
مخدر و اموال مســروقه در محل توسط افراد 

معلوم الحال را منعکس کردند.
وی ادامــه داد: در حالی که عمده گالیه های 
صــورت گرفته پر پایه ایجــاد ترس در محل 
و ضربه خوردن به امنیــت عمومی بود، طی 
دســتوری با قید فوریــت از تیم های معاونت 
عملیات ناحیه مقاومت بســیج سپاه حضرت 
مسلم)ع( خواسته شد ماجرا را بررسی و در این 
زمینه اقدام های الزم را انجام دهند.ســرهنگ 
پاسدارشــریف بیان کرد: با توجــه به اینکه 
اقدام های خالف قانون در محدوده سرزمینی 
قرارگاه عملیاتی شــهید شــمس آبادی واقع 
شده بود، از آن ها هم خواسته شد با همکاری 
معاونت عملیــات، این پرونده را پیگیری و به 

سرانجام برسانند.
با گسیل نیروها به منطقه و پس از یک روز کار 
فنی و اطالعاتی، مشخص شد رفت و آمدهای 
مشــکوک و متعددی به یکی از منازل در حال 

استمرار اســت. وقتی هویت 
مالک مــورد تحقیــق قرار 
گرفت مشــخص شد او یکی 
از مالخران لوازم سرقتی است 
که در این کار هم شهره است. 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه حضرت مسلم)ع( ویژه 
حاشیه شهر مشهد افزود: از 
همین رو از نیروهای بســیج 
خواســته  منطقه  در  حاضر 
شــد به هیچ عنوان به محل 
ورود پیــدا نکننــد و خانه 
سیاه را تحت کنترل بگیرند 
تا عامــالن اصلی رفت و آمد 

به آنجا مشخص شــود.این موضوع حدود یک 
ماه در دستور کار قرار گرفت تا اینکه نیروهای 
معاونت عملیات این ناحیه مقاومت بســیج به 
این جمع بندی رســیدند که دو نفر بیشــتر از 
افراد دیگر به خانه فرد مالخر رفت و آمد دارند. 
سرهنگ پاسدارشریف بیان کرد: این دو فرد به 
صورت نامحســوس تحت کنترل قرار گرفتند 
و مشــخص شد آن ها سارقان حرفه ای هستند 
که در مناطق مختلف شــهر مشــهد دســت 
بــه اقدام های مجرمانه زده و از ســوی مراجع 
انتظامی نیز تحت تعقیب هستند.وقتی تمامی 
زوایای کار مورد رصد واقع شد، نتیجه آن برای 
کسب دستور در اختیار مقام قضایی در دادسرای 
انقالب مشهد قرار گرفت و در پی هماهنگی های 

صورت گرفته، عملیات نهایی کلید خورد.

آغاز دستگیری متهمان معتاد و کشف س
اموال مسروقه

در مرحله نخست، دو سارق 
حرفه ای که وظیفه ســرقت 
انواع لوازم را از ســطح شهر 
برعهــده داشــتند و پس از 
انجــام جرم اقــالم به یغما 
رفته را به خانه سیاه منتقل 
می کردنــد، در حالــی که 
ســوار بر یک دستگاه پراید 
و در حــال پرســه زدن در 
خیابان های شهرک  از  یکی 
شیرین بودند، نیمه های شب 
محاصره و راه فرار آن ها سد و 
هر دو نفر که اعتیاد شدیدی 
به مواد مخدر دارند، دستگیر 

شدند.
وی افــزود: در فاز دوم این عملیات، خانه مرد 
مالخــر که همچنان تحت کنتــرل نیروهای 
قرارگاه عملیاتی شــهید شــمس آبادی قرار 
داشــت، در پی یک اقــدام غافلگیرانه مورد 
تفتیش قرار گرفت. در بدو ورود هم  فرد مالخر 
در حالی دستگیر شــد که سرگرم استعمال 

موادمخدر بود.
 آنچه مأموران در بدو ورود به محل مشــاهده 
کردنــد این بود که خانه مملــو از انواع لوازم 
سرقتی و حجم آن به حدی بود که راه رفتن 

در محل به سختی انجام می شد.

اوراق کردن در پوشش تعمیرگاه!س
سرهنگ شــریف تصریح کرد: از سوی دیگر 
وقتی گوشــه  ای دیگر از این خانه سیاه مورد 
بازرســی قرار گرفت، 1۲ باک موتورسیکلت، 
10 پوســته موتور، سه دســتگاه دوچرخه، 

15 دستگاه گوشــی موبایل،یک دستگاه تنه 
دستکوب شــده موتورسیکلت و انواع قطعات 
اوراق شــده موتورسیکلت کشــف شد. این 
ماجــرا گویای این واقعیت بــود که در محل 
تعداد زیادی موتورسیکلت سرقتی اوراق شده 
و لوازم آن هم فروخته شــده است. وقتی این 
سرنخ مورد تحقیق بیشتر قرار گرفت مشخص 
شد متهمان پس از انتقال موتورسیکلت های 
سرقتی به محل، در پوشش تعمیرگاه خانگی 
موتورسیکلت دست به اوراق کردن این وسایل 
می زدنــد. همچنین بیشــترین مناطقی که 
متهمان در آنجا اقدام به ســرقت می کردند، 
حوالی شهرک شهیدرجایی، خیابان 1۷شهریور 

و سیدی بود.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه حضرت 
مسلم)ع( اظهار کرد: پس از تنظیم صورتجلسه، 
تمامی اعضای باند ســرقت به همــراه لوازم 
مکشــوفه به مقر ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
حضرت مســلم)ع( منتقل و متهمان پس از 
آن با دستور مقام قضایی راهی زندان شدند تا 
دیگر ابعاد این پرونده سرقت های گسترده نیز 

روشن شود.
الزم به ذکر اســت، ســاکنان محــل پس از 
دستگیری این باند از اقدم های  صورت گرفته 
قدردانی و خواستار استمرار هر چه بیشتر این 

فعالیت ها شدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( خبر داد

اوراق موتورسیکلت های سرقتی در پوشش تعمیرگاه!

از محل 12 باک 
موتورسیکلت، 10 پوسته 

موتور، سه دستگاه 
دوچرخه، 15 دستگاه 

گوشی موبایل،یک 
دستگاه تنه دستکوب 
شده موتورسیکلت و 

انواع قطعات اوراق شده 
موتورسیکلت کشف شد

بــرشبــرش
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وقتی مزایای پرستاران قطع می شودس
دانشگاه علوم پزشکی مشهد عالوه بر اجتناب 
از واریز حق کرونا سه ماه اول سال، معوقات 
بسیاری شامل کارانه،حق غذا و حق لباس 
را از ســال 9۸ پرداخت نکرده و در اقدامی 
 جالب توجه از خرداد ماه99 پرداخت مبلغ

) اضافه کاری اجباری( پرسنل اورژانس 115 
و تمامی پرســتاران بیمارستان هایش را نیز 

قطع کرده و در این بحبوحه کرونا، خستگی و استرس پرستاران را چندین برابر کرده است.
939...0۲40

امان از گرانی!س
امان از گرانی! ۷ تن بادمجان را معدوم می کنند. ما باید بادمجان کیلویی ۷هزار تومان بخریم، 

به چه کسی بگوییم.
۹35...۱533

اعتبار کارت بانکی تمدید نشدس
در زمان اوج بیماری کرونا اعالم شــد کارت های بانکی تا یک ســال تمدید شده، اما از ساعت 
۲4اول تیرماه به خاطر پایان اعتبارعابربانک انصارم عمالً هیچ کاری نتوانستم انجام بدهم و تا 
صبح دچار مشــکل شدم تا اینکه با حضور در شعبه صادرکننده کارت، مشکلم حل شد! این 
درحالی است که عالوه براعالم تمدید اعتبار کارت ها،همه شعب بانک ها موظف به صدورکارت 

المثنی هستند که این مورد هم در هیچ کدام از بانک های مشهد انجام نمی شود!
۹36...6۱5۸

مسیر جاده کاماًل باز و آماده اجرای س
پروژه است

چرا شــهرداری مشــهد برای ساخت جاده 
آسفالته که جاده کالت را به بولوار شاهنامه 
متصل می کند و اکنون شنی است  و به علت 
مجاورت با لوله گاز به جاده گاز معروف شده، 
اقدامی نمی کند؟ آسفالت این جاده مشکالت 
ترافیکی مشهد را کاهش محسوسی می دهد. 

مسیر جاده کامالً باز و آماده اجرای پروژه است .
۹3۹...۸757

مشهد سهم خود را از اتوبوس بگیردس
مشهد سال هاســت  با کمبود شدید اتوبوس مواجه اســت؛ به تازگی دولت قصد دارد تعداد 
قابل توجهی اتوبوس به شــهرداری تهران بابت مصوبه مجلس در مورد وظیفه دولت در تأمین 
اتوبوس مورد نیاز شهرداری ها به تهران واگذار کند. با توجه به بدهی هنگفت دولت به شهرداری 
مشهد بابت یارانه وسایل نقلیه عمومی، تقاضا می شود شهرداری مشهد هم برای گرفتن بخشی 

از حق کالنشهر مشهد از دولت  اقدام کند.
۹36...6۱5۸

پول ندهید  ثبت نام   نمی شوید!س
دبستان شهید شاملو واقع در جمهوری ۲4  برای ثبت نام 1۸0 هزار تومان دریافت می کند و در 

صورت عدم پرداخت، ثبت نام نمی کند.
۹35...5772

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

ساختمان دارای تخلف در منطقه 2
تخریب که نشد،تکمیل شد!

سال پیش بود که یکی از شهروندان با ارسال عکسی 
بــه تحریریه قدس پرده از تخلف عجیبی در محله 
جانباز برداشت. مالکان ساختمانی که چند سال از 
ساخت آن می گذشــت در اقدامی عجیب با نصب 
دســتک هایی به بنای ساختمان اضافه و به سمت 
پیاده رو پیشــروی کردند. بــا پیگیری های قدس، 
شــهرداری منطقه ۲ قول تخریب این پیشروی ها 
را داد اما با گذشــت تقریباً یک سال از این موضوع 
نه تنها تخریبی صورت نگرفت بلکه این ساختمان 
در انتهای مرحله ســاخت) نماکاری( قــرار دارد. 
حال باید دید شــهرداری منطقه ۲ با تخلف آشکار 
این ســاختمان و مالکان آن چــه می کند؟ آنچه 
مشــخص اســت، با این تخلف چند صد میلیون 
تومان به ارزش کل ســاختمان افزوده می شــود.

عکس: شهروند خبرنگار
تیرماه 1398تیرماه 1399

زاوهی تصوریزاوهی تصوری

وزش باد شدید همراه با گردوخاک •
قدس: براساس تحلیل نقشه های آینده  نگری و تصاویر ماهواره 
به تناوب وزش باد شدید موقتی در غالب نقاط استان همراه با 
گردوخاک ادامه داشته، ضمن اینکه برای نیمه شمالی استان 
رگبار پراکنده بــاران و رعدوبرق با احتمــال رخداد تگرگ 
پیش بینی می شود. این وضعیت با شدت و ضعف تا دوشنبه 
شــب ادامه خواهد داشــت.هوای امروز مشهد صاف بعضی 
ســاعات افزایش ابر و بعدازظهر وزش باد شــدید پیش بینی 
می شود.در ۲4 ساعت گذشته کوهسرخ با کمینه دمای 1۷ 
درجه سلســیوس خنک ترین و مه والت با بیشینه دمای 41 
درجه سلســیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی 
بوده اند. طی این مدت کمینه و بیشــینه دمای هوای شــهر 
مشهدمقدس به ترتیب ۲3 و 3۶ درجه سلسیوس بوده است. 
همچنین بیشترین میزان بارش و سرعت وزش باد به ترتیب 
از کالت نادر۷/1 میلیمتر و بردسکن با سرعت ۷۲ کیلومتر بر 

ساعت گزارش شده است.

هوای چهار منطقه مشهد آلوده بودس
شــاخص کیفیت هوا در چهار منطقه کالنشــهر مشهد روز 
گذشته نشانگر وضعیت هشدار بود. میانگین کنونی شاخص 
کیفیت هوای مشهد ۸5 ای.کیو.آی و نشانگر وضعیت سالم 
بــود، اما کیفیت هوا در مناطق ســرافرازان، شــهید مفتح، 
شــهید آوینی و الهیه در وضعیت هشدار بود.این شاخص در 
ایستگاه های شهید کریمی و سمزقند نیز با شاخص 9۸ در 
آستانه رسیدن به وضعیت آلوده بود، اما شاخص کیفیت هوا 

در 15 ایستگاه  دیگر شهر مشهد، نشانگر هوای سالم بود.



خبرخبر خبرخبر
تولیت آستان شاهچراغ استعفا کرد•

سید  آیت اهلل  شــیراز: 
علی اصغر دستغیب، تولیت 
آستان مقدس احمدی و 
محمدی)ع( از سمت خود 

استعفا کرد.
گفتنــی اســت وی که 
نمایندگی مردم فارس در 

خبرگان رهبری را نیز عهده دار است دلیل استعفا از سمت تولیت 
آســتان مقدس احمدی و محمدی)ع( را توصیه پزشکان اعالم 

کرده است.

 توزیع 400 هزار بسته معیشتی •
میان محرومان قم
شــورای  رئیــس  قم: 
سیاست گذاری ائمه جمعه 
قم بابیان اینکه ۴۰۰ هزار 
توسط  معیشــتی  بسته 
نماز جمعه میان  قرارگاه 
محرومان اســتان توزیع 
شــد، گفت: استان قم در 

کشف این ویروس منحوس نخستین گام را برداشته و در تشکیل 
و اعزام نیروهای جهادی گام های نخست را برداشت.

حجت االســالم محمدباقر ولدان گفت: قرارگاه نماز جمعه بدون 
وقفه و یک هفته تعطیلی، تبدیل به مرکز اعزام نیروهای جهادی 
در طول مبارزه با ویروس کرونا شــد. وی با اشــاره به اقدام های 
ستاد نماز جمعه قم برای کمک به بیماران کرونایی، گفت: اعزام 
به بیمارســتان ها، معابر و منازل و نیز به بهشــت معصومه)س( 
برای تجهیز متوفیان کرونایی، برگزاری مراسم های مختلف برای 

سالمتی معنوی و غیره ازجمله این اقدام هاست.

 4 مدیر تاالر پذیرایی در قزوین •
بازداشت شدند

قزوین: جانشــین ستاد 
مقابله با ویروس کرونا در 
استان قزوین گفت: چهار 
مدیر تاالر پذیرایی استان 
تخلف  دلیل  بــه  قزوین 
نداشتن مجوز  بهداشتی، 
فعالیت در ایــام کرونا و 

ازدحام جمعیت به دستور معاون دادستان بازداشت شدند.
منوچهر حبیبی با اشــاره به افزایش مبتالیان کرونا در قزوین، 
تصریح کرد: تاالرهای پذیرایی نباید مانند بازارها و اماکن تجاری 
رهاسازی شوند، اگر یک نفر در این مراسم آلوده باشد می تواند ۵۰ 

نفر دیگر را آلوده کند.

نظارتی بر سواحل مازندران نیست•
مازنــدران: نماینــده 
با  مازندران  در  ولی فقیه 
انتقاد از عملکرد مسئوالن 
استان،  این  در  فرهنگی 
گفت: نظارتی بر سواحل 

مازندران نمی شود. 
محمدباقــر  آیــت اهلل 
الئینــی در خطبه هــای نماز جمعه با اشــاره بــه اینکه 
افسارگســیختگی در بحث فرهنگ موجب آزردگی وجدان 
خانواده های شهداســت، تصریح کرد: متأسفانه بر سواحل 

مازندران نظارتی نمی شود.

 تأثیر گالب •
در درمان کرونا صحت ندارد

علوم  معــاون  گیالن: 
پزشکی گیالن، با اشاره 
به شایعه هایی در زمینه 
تأثیر مصــرف گالب در 
کرونا،  بیمــاری  درمان 
گفت: هنوز هیچ درمان 
قطعی برای بیماری کرونا 

وجود ندارد. 
دکتر آبتین حیدرزاده در جمع خبرنگاران در دانشــگاه علوم 
پزشکی گیالن گفت: تاکنون هیچ گواهی از وزارت بهداشت 
و کمیته علمی این وزارتخانــه برای تأیید این موضوع صادر 

نشده است.

 زمین خواری در اطراف اهواز •
شدت گرفته است

ایسنا:  خوزســتان- 
رئیس کمیسیون تحقیق، 
نظارت و بازرسی شورای 
شــهر اهواز با اشــاره به 
پدیده تصرف غیرقانونی 
گفت:  شــهری،  اراضی 
فرایند واگذاری زمین به 
نیازمندان و افراد فاقد منزل مسکونی، بسیار سخت و پیچیده 
و گاهی غیرقابل دسترسی است، اما اگر اداره شهرسازی به 
نیازمندان زمین واگذار کند، از تصرف غیرقانونی امالک ملی 

توسط زمین خواران جلوگیری می شود. 
محمدرضا ایزدی اظهار کرد: متأسفانه به علت نبود مدیریت 
صحیح در نگهداری از زمین های دولت و زمین های سرانه 
و خدماتی مردم در چهار گوشه اهواز، این زمین ها در حال 

غارت هستند.

دلگویه های همسر شهید مدافع وطن با قدس 

خانواده شهدا هم بیکار می مانند؛ سهمیه  و حقوق نجومی در کار نیست
زاهدان: »گدارناهوک« نام یک پاسگاه مرزی 
در جنوب سیســتان و بلوچســتان است که 
وهم گروهک تروریســتی »جندالشیطان« به 
سرکردگی عبدالمالک ریگی نخستین بار اینجا 

به جان ایرانی ها افتاد.
 چهار سال از تشــکیل گروهک تروریستی با 
عنوان »جند اهلل« گذشته بود که یکی از افراد 
فعال این گروهــک، برای تهیه غذا و مایحتاج 
خود به ســراوان استان سیستان و بلوچستان 
می آید و در این ســفر گروهبان عباس نامجو 
یکی از مرزداران میهن اســالمی او را دستگیر 

می کند.
ایــن ماجرا موجب می شــود تا همدســتان 
عبدالمالک ریگی برای انتقام از رئیس پاسگاه 
مرزی »گدار ناهوک« شــبانه به آن پاســگاه 
حمله کنند و نخستین ماجرای غم انگیز را برای 

حافظان امنیت رقم بزنند.
در جریــان این حمله تعداد هفت ســرباز به 
همراه گروهبان عباس نامجو، رئیس این پاسگاه 
مرزی به گروگان عبدالمالک ریگی درآمدند که 
درنهایت این درجه دار شجاع به دست سرکرده 

اشرار به شهادت رسید. 

ادامه راه شهیدس
شــهید گروهبان عباس نامجو که خونش را 
برای دفاع از مرزهای میهن اســالمی تقدیم 
کرد دو یادگار از خود بر جای گذاشــته که به 
همراه همسرش در تالش هستند تا در سنگر 
علم و تحصیل ادامه دار راه این شهید بزرگوار 

باشند.
اگرچــه در فضــای مجــازی و بســیاری از 
محافل چنین ادعا می شود که خانواده شهدا 
حقوق هــای نجومــی می گیرنــد و به دلیل 
اســتفاده از سهمیِه در دانشــگاه های معتبر 
جذب هیئت علمی می شوند، اما جالب است 
بدانید که همسر شــهید نامجو باوجوداینکه 
در مقطــع دکترا در رشــته شــیمی محض 
دانشگاه سیستان و بلوچستان تحصیل  کرده، 
سال هاست بیکار است و تاکنون هیچ دانشگاه  
و یا سازمانی حاضر به جذب این خانواده شهید 
نشده و حتی موفق به دریافت مطالبات همسر 
شهیدش در سه سال گذشته نیز نشده است.

در همین راستا با ایشان گفت وگویی داشتیم 

که در ذیل می خوانید: 

ازدواج با یک نظامی را س
چگونه پذیرفتید؟

-عشــق و عالقــه مــن به 
شخصیت شــهید که عالوه 
بر برخورداری از ویژگی های 
معنوی و اعتقــادی، جوانی 
شجاع، هوشــمند، تیزبین و 
از عنصر مهمی به نام ادبیات 
شــهادت نیز برخــوردار بود 
و دفــاع از حریــم امنیتی و 
حراســت از مرزها او را دچار 
خستگی و فرسایش نمی کرد، 
انگیــزه من بــرای ازدواج با 

ایشان را مضاعف کرد.

لطفاً در خصوص نحوه شهادت همسرتان س
توضیح بفرمایید.

- ایشان 12 سال در مناطق سخت گذر و مرزی با 
حداقل امکانات برای دفاع از حریم مرزها با اشرار 
جنگید و درنهایت توســط گروهک تروریستی 
عبدالمالــک ریگی ربوده و به خاک پاکســتان 

منتقل شد.
متأســفانه در آنجا پس از هشت ماه که تک تک 
روزهایش برای من کابوس و انتظار بود توسط این 

گروه جنایتکار به طرز فجیعی به شهادت رسید.

در جامعه بسیاری از مردم 
باورند که خانواده  این  بر 
مالی  مشکل  هیچ  شهدا 
ندارند و حقوق  های باال و 

نجومی دریافت می کنند!
حقوق شــهید همان رقمی 
اســت که در حکم ایشان و 
محاســبه  زمان خدمت  در 
 شده و بنیاد شهید این رقم را 
بدون هیچ اضافه کاری و حق 

مأموریتی پرداخت می کند.
شــأن و عزت نفس خانواده 
شــهدا اجازه گفتن بعضی از 
نمی دهد،  را  مالی  مشکالت 
ولی با دو دختــر نوجوان و 
بیماری فرزنــدم اگر خانواده 
پدری مــرا حمایت نمی کرد 

دچار مشکالت عدیده مالی شده بودم.

هنوز مطالبات خانواده شهدا پرداخت س
نشده است؟

با توجه به اینکه همسرم بازنشسته سال 96 بود، 
اما هنوز پس از گذشــت سه سال و پیگیری و 
مکاتبه مکرر نتوانســته ام پاداش بازنشستگی 
ایشــان را به طور کامل دریافــت کنم که این 
موضوع اثرات منفی را در زندگی من و دخترانم 

داشته است.

گفته می شــود خانواده شهدا در هر س
حــوزه ای مانند کنکور و دانشــگاه از 

سهمیه ها برخوردارند؟
برای برخورداری از سهمیه شاهد باید حداقل 
نمره علمی را کسب کرد تا سهمیه برای افراد 
ایثارگر اعمال شود و این مطلب که به صرف 
خانواده شــهید بودن، به راحتی می توان در 
دانشــگاه ها و دیگر مراکز علمی و تحقیقات 
کشور بدون کسب نمره علمی الزم پذیرفته 

 شد، کاماًل اشتباه است.

اکنون به چه شغلی اشتغال دارید؟س
- در حــال حاضر شــغلی نــدارم و پیگیر 
ثبــت مقاالت و کارهای تحقیقاتی هســتم 
و امیدوارم با توجه بــه اینکه مدرک دکترا 
را از دانشگاه سیستان و بلوچستان دریافت 
کــردم، امکان اشــتغال این جانب به عنوان 
یک بومی در دانشــگاهی کــه زادگاه من و 
شــهید است فراهم شــود، اما با وجود ارائه 
درخواســت تاکنون تصمیمی گرفته نشده 

است.

آیا شهدا از ســهمیه برای جذب در س
دانشگاه برخوردار نیستند؟

-ســال گذشــته پس از دانش آموختگی از 
مقطع دکترا در فراخوان جذب هیئت علمی 
شرکت کردم و متقاضی جذب هیئت علمی 
در دانشگاه زاهدان شدم، اما متأسفانه اتفاق 
مثبتــی نیفتــاده و مشــاهده می کنید که 
ســهمیه ای وجود ندارد و خانواده شهدا هم 

ممکن است سال ها بیکار بمانند.

نگاه نسل جدید که آشنایی چندانی با س
جنگ و شهادت ندارند نسبت به خانواده 

شهدا چگونه است؟
- نســل جدید به عنوان سرمایه های کشور؛ 
جوانــان و نوجوانان قدرشناســی هســتند 
که شــهدا را کامل می شناســند و عاشقانه 
دوستشان دارند و در مراسم تشییع و تدفین 
شهدا حضور پیدا می کنند و اشک می ریزند، 
این در حالی است که حتی بسیاری از شهدا 
از نسل سوم انقالب هستند و از آن ها به نیکی 

یاد می شود.

شأن و عزت نفس 
خانواده شهدا اجازه 

گفتن مشکالت 
مالی را نمی دهد 

وگرنه برخی از 
این خانواده ها 

بیکار هستند و حتی 
مطالبات آن ها از 
سال 96 پرداخت 

نشده است 
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جزیره ای اروپایی در مدیترانه

1. محفــل و انجمن- ناله و زاری- گل کافیشــه 
2. جــراح افریقایــی کــه نخســتین پیوندقلب 
جهــان را انجــام داد- برابر 3. سرفوتبالیســت- 
 کشــت به امیدخــدا- یکدندگــی- توت فرنگی 
 ۴. درس کشــیدنی- نخســت- شــهیر و اسمی 
۵. نوعی انگور ســیاه مرغوب- ابریشم ناخالص- 
از چاشــنی ها 6. تقلــب و کپی بــرداری- یکــی 
 از دو جنــس- طلــب تمــام چیــزی را کــردن 

7. به ســوی او- بزرگــش عالمت نزدن اســت- 
پسوند شباهت- خرس آســمانی 8. عدد آبادی- 
 هواپیمای عجــول- اجرت- از حــواس پنجگانه 
9. سقف فروریخته- حیوانی از خانواده قورباغه- فریاد 
 شادی 1۰. بیزاری- لنگه در- امتحان چهارگزینه ای 
11. تکــرارش راه رفتــن بدون تعادل اســت- از 
موآراها- کتاب خوانی 12. ریزنمره- فراوانی- گوارا 
13. مهیا- برج داستانی فرانسه - سینمای فاجعه 

- نت منفی 1۴. شــاخ شمشاد مجلس عروسی- 
نامه دان اداری 1۵. دزد ناشی به آن می زند- سلطان 

فوتبال جهان- سستی

7842zadehalireza@gmail.comجد ول

محمدرضاعلیزاده

  افـقی

 عمود ی

30007372743000737274
سامانه پیامکی

انتقادها،پیشنهادهاوایدههایخودراازطریق
اینسامانهپیامکیارسالفرمایید
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