
غالمحسین صاحبی به شورای شهر می رودبازداشت دو مدیر شهری برای استخدام های سفارشی
فرماندار مشهد خبر دادتعداد زیادی نیرو در شهرداری مشهد بدون ضابطه به کارگیری شده اند

پــس از ماه ها ردزنی تخلفات دو مدیر ارشــد در 
شــهرداری مشــهد، ســرانجام آقای )ش.الف( و 
خانم)ز.ج(  بازداشــت شــدند.این گزارش حاکی 
است، چندی پیش به واسطه مطرح شدن برخی 
ســوءجریان ها در شــهرداری مشــهد در زمینه 
استخدام های خارج از شمول و دیگر حواشی آن، 

مقام قضایی دستور بررسی ...

فرماندار مشــهد گفت: نامه معرفی غالمحســین 
صاحبی، عضو علی البدل اول، به عنوان جانشین امیر 
شهال در شورای اسالمی شهر مشهد سه شنبه گذشته 
به شورای شهر ابالغ شده است.هاشمی اظهار کرد: از 
مجموع آرای اخذ شده در انتخابات شورای اسالمی 
شهر مشهد، ۱۵ نفر اولی که بیشترین رأی را گرفتند، 

به عنوان اعضای اصلی شورای ...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 

سرگردانی بیماران دیابتی برای تهیه انسولین
به مناسبت سی و ششمین سالروز 

شهادت پاسدار شهید »عباس نیک بین«

 برای حفظ اسالم 
باید می رفت

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

 آیت اهلل علم الهدی در همایش 
 تجلیل از »جهادگران سالمت« 

بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی:

جهان، فداکاری 
مدافعان سالمت 

ایرانی را ستود 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه عملکرد 
مدافعان ســالمت در بحث مبارزه با کووید۱۹ بی نظیر 
بود، گفت: پرچم اســالم با حضور قهرمانانه سربازان امام 
زمان)عج( در حوزه ســالمت و مبارزه بــا ویروس کرونا 
برافراشــته تر از گذشته شده اســت.آیت اهلل سیداحمد 
علم الهدی در همایش تجلیل از جهادگران سالمت بسیج 
جامعه پزشکی خراســان رضوی اظهار کرد: بسیجیان 
جامعه پزشکی در دانشــگاه های علوم پزشکی خراسان 
رضوی خوش درخشــیدند و موجب درخشش بیش از 
پیش نام خراسان رضوی شــدند، این استان همواره در 
تمامی عرصه ها از جمله حوزه ســالمت می درخشد.امام 
جمعه مشهد مقدس با بیان اینکه همه ما وظیفه داریم 
قدردان مدافعان سالمت باشیم، خاطرنشان کرد: اعضای 
بسیج جامعه پزشــکی با برنامه های غربالگری، درمانی، 

حضور در منازل بیماران و سایر...

قدس پیگیری می کند

.......صفحه 2 

نسبت به ماه گذشته

 تعداد مبتالیان 
به کرونا در مشهد 

دو برابر شد

فراق و ندیدن، هیچ وقت عادت نمی شــود. مگر می توان عاشق بود و 
عاشــقی را فراموش کرد. 36 سال می شود چند ماه و روز و ساعت و 
دقیقه و ثانیه؟! یک عمر است! اما برای پدر و مادران این زمان را باید 
ده ها و صدها و شــاید هزار برابر کرد تا مفهوم نبودن فرزند را شــاید 

لحظه ای بتوان درک کرد...

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

لی
ض

 فا
مه

فاط
س: 

عک

واژگونی خودرو پراید در فریمان

قدس: فرمانده انتظامی شهرستان فریمان از واژگونی 
یک دستگاه خودرو ســواری پراید با چهار مصدوم در 
این شهرســتان خبر داد.سرهنگ جواد خرسند گفت: 
در پي اعــالم مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱0 مبني 
بر یک فقره واژگوني یک دســتگاه خودرو سواری در 
محور فریمان-مشــهد، بالفاصله گشــت تصادفات به 
همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.وی 
افزود: با حضور مأموران در محل و در بررسي هاي اولیه 
مشخص شد یک دستگاه خودرو سواری پراید با چهار 
سرنشــین به دالیل نامعلومی از مسیر خود منحرف و 
واژگون شده است.این مقام  انتظامی تصریح کرد: در این 
حادثه راننده و سه سرنشین خودرو مصدوم که توسط 

نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان فریمان با بیان اینکه علت 
این حادثه در دست بررسی است، از شهروندان خواست 

هنگام رانندگي هوشیاري کامل خود را حفظ کنند.

نماد میدان جانباز مشهد ترمیم شد
قدس: معــاون فرهنگی و هنری ســازمان اجتماعی و 
فرهنگی شــهرداری مشــهد از مرمت و بهسازی یادمان 
»ایثار و جانباز« میدان جانباز مشهد خبر داد.صدرا مذهب 
یوســفی بیان کرد: یادمان میدان جانباز در سال ۱3٨3 
با هدف حفظ و ترویج »ایثار و شــهادت« در سطح شهر، 
ساخته شده است. در بازدیدی که سال گذشته از آن انجام 
گرفت  متوجه آســیب دیدگی یادمان شدیم که مرمت و 
بهســازی آن در دســتور کار اداره هنری قرار گرفت  .وی 
ادامه داد: برای مرمت این اثر که حدود یک ماه زمان برد 

200میلیون ریال هزینه شد .

 محور راز- شیرین دره
 نیازمند 40 میلیارد ریال اعتبار است

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای خراسان شــمالی گفت: محور راز-شیرین دره به 
طول 24 کیلومتر در دست اجراست. قطعه نخست آن ۱.6 
کیلومتر طول دارد و برای اجرای این محور، درمجموع 40 
میلیارد ریال اعتبار نیاز است.شهامت اظهار کرد: با توجه 
به اینکه محورهای موجود در شهرســتان راز و جرگالن 
روســتایی اســت، جاده های کنونی جوابگوی ترافیک و 
حمل ونقل این شهرستان نیســت و باید راه های کنونی 

شهرستان را با ایجاد راه جدید گسترش دهیم.

خبرخبرخبرخبر

قدس: رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
شهر مشهد با بیان اینکه در جلسه ای که به تازگی برای 
بررسی اقدام های انجام شده توسط شهرداری مشهد در 
این خصوص برگزار شــد، متأسفانه اقدام موثری شاهد 
نبودیم، گفت: بنابراین به شهرداری تأکید شد در مدت 
۱0 روز نسبت به تعیین تکلیف سند پهنه بندی حریم و 

وضعیت قرارداد با مشاور اقدام کند. 
محمدهــادی مهدی نیا با بیان اینکــه طرح پهنه بندی 
حریم، یکی از اســناد باقی مانده طرح جامع بوده که در 
ابالغیه شورای عالی معماری و شهرسازی هم قید شده 
است، اظهار کرد: مشاور طرح جامع در سال ۹4 خلع ید 

شده و بنابراین در نبود مشاور، اداره کل راه و شهرسازی 
خراسان رضوی ملزم شده در ســه ماه آن را به شورای 

عالی معماری و شهرسازی ارائه دهد.
وی ادامه داد: در طرح جامع ســوم، حریم شهر مشهد 
گســترش پیدا کرده و به ٨6 هزار هکتار رســیده است 
که متأســفانه این موضوع مغفول مانــده بود تا اینکه با 
تأکید اســتاندار خراسان رضوی، طرح پهنه بندی حریم 
پیگیری و قرار شد با توجه به اینکه شهرداری پیشتر برای 
طرح راهبردی مشاور گرفته بود، درخصوص پهنه بندی 
حریــم نیز، به نیابت از اداره کل راه و شهرســازی، رویه 
مشابهی را پیش بگیرد و طرح آن را تهیه کند.وی تفسیر 

شهرداری در این خصوص و تقسیم شرح خدمات به دو 
فاز یک و دو را یکی از چالش های کنونی دانست و افزود: 
همین تقســیم بندی موجب زمانبر شدن اقدامات شده 
و کمیسیون شهرسازی و معماری با پیگیری های خود 
درصــدد بوده هرچه زودتر خألهای اتفاق افتاده برطرف 
شــوند و ســند پهنه بندی حریم پس از آماده شدن به 

شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شود.
رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری شورای شهر 
مشهد تصریح کرد: در جلسه ای که به تازگی برای بررسی 
اقدام های انجام شــده توسط شــهرداری مشهد در این 
خصوص برگزار شد، متأسفانه اقدام مؤثری شاهد نبودیم؛ 

بنابراین به شهرداری تأکید شد در مدت ۱0 روز نسبت 
به تعیین تکلیف سند پهنه بندی حریم و وضعیت قرارداد 

با مشاور اقدام کند.
مهدی نیا با بیان اینکه براساس گزارش ارائه شده از سوی 
مشاور، مطالعات و نتایج تحلیل های طرح تا یک ماه آینده 
به اتمام رسیده و آماده ورود به بحث پیشنهاد ها و تهیه 
نقشه پهنه بندی می شــود، گفت: درصورتی که خللی 
پیش نیاید، سند پهنه بندی حریم تا سه ماه آینده پس 
از بررسی در شورای شهر به کمیسیون ماده ۵ و شورای 
عالی معماری و شهرسازی ارسال می شود و تا آخر سال 

سند پهنه بندی حریم را مصوب خواهیم داشت.

قدس: مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی 
گفت: آمــوزش، مهم ترین راه پیشــگیری و درمان 

بیماری هاست.
قاســمعلی خدابنده که در جلسه خیرین سالمت یار 
آموزش و پرورش اســتان سخن می گفت با تشکر از 
تعامالت و همکاری های صورت گرفته میان آموزش 
و پرورش و دانشــگاه علوم پزشکی افزود: سالمت به 

معنای برخورداری از آسایش کامل جسمانی و روانی 
است و با ارتقای سطح سالمت، شاخص کیفیت زندگی 
افزایش خواهد یافت که این مهم ارتقای شاخص امید 

به زندگی در سطح جامعه را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشــاره به طرح ســنجش ســالمت و آمادگی 
تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبســتان گفت: اگر با 
مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و خیرین سالمت یار 

آموزش و پرورش استان، اقدام های مؤثر و بهنگامی به 
منظور سالمت و پیگیری درمان نوآموزان بدو ورود به 
دبستان صورت پذیرد بسیاری از بیماری ها قابل درمان 
است یا حداقل آسیب های ناشی از آن را می توان تا حد 

زیادی کاهش داد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در پایان با 
اشاره به فعالیت های خوب خیرین سالمت یار به ویژه 

در حاشیه شهر مشــهد افزود: باید به منظور داشتن 
انسجام و وحدت رویه در ارائه خدمات به دانش آموزان 
نیازمند، اولویت بنــدی و برنامه ریزی دقیقی صورت 
پذیرد تا اثربخشی این مجموعه فعالیت ها نیز افزایش 

یابد. 
در این جلسه همچنین جبرائیل موفق، معاون غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به ضرورت 
رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی عنــوان کرد: 
می توان با همکاری آموزش و پرورش و اســتفاده از 
ظرفیت هنرستان ها در زمینه تولید مواد ضدعفونی و 

ماسک اقدام های مؤثر و مفیدی را انجام داد.

شورای شهر ضرب االجل تعیین کرد

مهلت 10 روزه شهرداری برای تعیین تکلیف سند پهنه  بندی حریم مشهد

پنجشنبه  12 تیر 1399
  10 ذی القعد        ه 1441 

  2 جوالی 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9283  
 ویژه نامه 3662 
+ صفحه »میهن« 

     صفحه 1 خراسان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی  
سالیانه شرکت فدک قدر تکسا )سهامی 

خاص(به شماره ثبت42446وشناسه ملی 
10380582517

بدین وسیله ازکلیه سهامداران محترم شرکت فدک 
قدر تکس��ا  )سهامی خاص(دعوت به عمل می آید 
تادرجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت در 
س��اعت9 روز پنجش��نبه مورخ 1399/4/26در محل 
مش��هد – حدفاصل میدان جمهوری اسالمی و جهاد – 
مجتمع آبادگران برج اداری آفتاب طبقه نهم حضور 
به��م رس��انند  . دستورجلسه:1-بررس��ی صورتهای 
مال��ی ش��رکت منته��ی ب��ه 1398/12/29واس��تماع 

گزارش بازرس قانونی وگزارش مدیران شرکت
2-انتخ��اب بازرس��ین قانونی    3-تعیی��ن روزنامه 

کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت 
4-سایر موارد صالحیت مجمع عمومی 

 رئیس هیئت مدیره شرکت فدک قدر تکسا 
)سهامی خاص(  ع 9

90
30
68

آگهی دعوت مجمع نوبت دوم
 

ب��ا توجه به ع��دم ح��د نصاب جلس��ه مجمع 
عمومی عادی مورخه 99/3/30 بدینوسیله 
از مالکین ش��رکت دشت ش��قایق طوس در 
حال تس��ویه دعوت بعم��ل می آید در تاریخ 
99/4/27 )جمع��ه( س��اعت 18 ت��ا 20 حضور 

بهم رسانید.
دستورجلسه:

انتخاب هیئت تصفیه جه��ت کارهای اداری 
و مالی شرکت 

آدرس: جاده آسیایی- کیلومتر 35 مشهد 
چن��اران اراض��ی و دش��ت ش��قایق ط��وس 

)تأسیسات سابق شرکت( 
ع مدیر تصفیه- اسماعیل لطفی  9

90
29
51

اصالحیه
  آگهی منتشر شده در روزنامه قدس

 تاریخ 99/04/03
به دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده نوبت اول شرکت تعاونی اعتبار کارکنان برق 
خراسان که در تاریخ 99/05/06روز دوشنبه ساعت 
16 برگ��زار م��ی گردد ی��ک بند اضاف��ه گردید که به 

شرح ذیل می باشد .
انتخاب بازرس��ان اصلی و علی البدل برای یک سال 

مالی
 ضمن��ا  داوطلب��ان عضویت جهت بازرس��ی ش��رکت 
موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت 
ی��ک هفت��ه جهت ثبت ن��ام به دفتر ش��رکت تعاونی 

اعتبار مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند .
 هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار 

برق منطقه ای خراسان ع 9
90
30
59

                     )) اطالعیه آگهی مزایده ((
موقوفات "حاجیه بیگم خانم و علی اکبر ایمانی فائزی" درنظر دارند تعدادی از رقبات مسکونی خود را 

به مدت یك سال از طریق مزایده کتبي به اجاره واگذارنماید.

پايه کارشناسیمتراژ)مترمربع(عنوانرديف
آدرس محل )اجاره ماهیانه(

18.000.000 ريال128يک واحد آپارتمان مسکونی1
خیابان امام رضا 3 -کوچه شهید انتظاری - پالک82 -

 مشترک با حسینیه آل عمران پاکستان

12.500.000 ريال64يک واحد آپارتمان مسکونی2
خیابان امام رضا 3 -کوچه شهید انتظاری - پالک82 -

 مشترک با حسینیه آل عمران پاکستان

12.500.000 ريال64يک واحد آپارتمان مسکونی3
خیابان امام رضا 3 -کوچه شهید انتظاری - پالک82 - 

مشترک با حسینیه آل عمران پاکستان

توحید 17 - پالک 128 - طبقه اول11.000.000 ريال110يک واحد آپارتمان مسکونی4
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متقاضیان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند ب��ه اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیاب��ان آبکوه،مقابل پمپ 
بنزین سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه یک واحد اجارات مراجعه و یا با شماره تلفن 38439451 تماس حاصل نمایند.

مهلت شرکت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 24 /04 /1399 می باشد.  
پاکت های مزایده در روز چهارشنبه مورخ 25 /04 /1399 ساعت 13 بعدازظهر در محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور 

اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.

,ع
99
02
98
4

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

یک مقام مسئول پیشنهاد داد
استفاده از ظرفیت هنرستان ها در تولید مواد ضدعفونی کننده



آیت اهلل علم الهدی در همایش تجلیل از »جهادگران سالمت« بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی:

جهان، فداکاری مدافعان سالمت ایرانی را ستود
قدس: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با 
بیان اینکه عملکرد مدافعان سالمت در بحث 
مبارزه با کوویــد۱۹ بی نظیر بود، گفت: پرچم 
اسالم با حضور قهرمانانه سربازان امام زمان)عج( 
در حوزه ســالمت و مبارزه بــا ویروس کرونا 

برافراشته تر از گذشته شده است.
آیت اهلل ســیداحمد علم الهــدی در همایش 
تجلیل از جهادگران ســالمت بســیج جامعه 
پزشکی خراسان رضوی اظهار کرد: بسیجیان 
جامعه پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی 
خراســان رضوی خوش درخشیدند و موجب 
درخشــش بیش از پیش نام خراسان رضوی 
شدند، این استان همواره در تمامی عرصه ها از 

جمله حوزه سالمت می درخشد.
امام جمعه مشهد مقدس با بیان اینکه همه ما 
وظیفه داریم قدردان مدافعان سالمت باشیم، 
خاطرنشان کرد: اعضای بسیج جامعه پزشکی با 
برنامه های غربالگری، درمانی، حضور در منازل 
بیماران و سایر موارد، کمک بزرگی به نیروهای 
خدوم حوزه ســالمت در دانشــگاه های علوم 

پزشکی نمودند.
وی اضافه کرد: آمریکا در برنامه هایش براندازی 
ایران تا سال ۲۰۲۰ را داشت، اما خیالی خام بود 
و در این سال کشور ما به عنوان نماد مجاهدت 
در جهان معرفی شد و نقش جهادگران بسیجی 
در این عرصــه در حوزه های مختلف از جمله 

پزشکی بر هیچ کس پوشیده نیست.
امام جمعه مشهد گفت: فداکاری های مدافعان 
ســالمت در هیچ کجای دنیا مشــاهده نشد و 
به واقع نمونه دوم نداشــت؛ تمــدن مدرنیته 
آمریکایی ها مورد نفرت جهانیان قرار گرفته و در 
این کشور اوج بی عدالتی به حدی مشهود است 

که پرچم آمریکا توسط خود 
آمریکایی ها به  آتش کشیده 

می شود.
آیت اهلل علم الهدی بیان کرد: 
آمریکایی ها با آن همه ادعایی  
کــه در تمامی حوزه ها دارند 
در برابر ویروس کرونا تسلیم 
مطلق بودند و ضمن درمانده 
شدن، نتوانستند کوچک ترین 
اقدام مؤثری در این خصوص 
انجام دهنــد و باالترین آمار 
مبتالیان و فوتی های جهان 

را دارند.
وی تأکیــد کرد: امروز پرچم اســالم با حضور 
قهرمانانه ســربازان امام زمان)عــج( در حوزه 
سالمت برافراشــته تر از گذشته شده و اکنون 

مجاهدت  عملی  اثر  همگان 
و از خودگذشــتگی مدافعان 
سالمت و بســیجیان بسیج 
جامعه پزشــکی را به خوبی 

مشاهده می کنند.
نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی بیان کرد: از ظرفیت 
عرصه ها  تمامی  در  نخبگان 
از جمله پزشکی باید بیش از 
پیش استفاده شود و نباید از 
نقش پررنگ و کلیدی جامعه 

نخبگان غافل شویم.
آیــت اهلل علم الهــدی با بیان اینکــه عملکرد 
بســیج جامعه پزشــکی و مدافعان سالمت 
همواره مورد تقدیر اســت، گفت: این حضور 
پرافتخار و قهرمانانه تقدیر مقام معظم رهبری 

را به همراه داشــت و بی شــک این اجر و مزد 
آنان در نــزد حق تعالی و امام رضا)ع( محفوظ 
 است و ان شــاءاهلل پاداش ویژه شــان را هم از

 امام زمان)عج( خواهند گرفت.

پزشکان بسیجی خوش  درخشیدند س
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور هم 
در این مراسم اظهار کرد:  پزشکان بسیجی از 
دوران دفاع مقــدس تاکنون که درگیر بحران 
کرونــا هســتیم در تمامــی عرصه ها خوش  

درخشیدند.
دکتر شــاهین محمدصادقی افزود: بسیجیان 
در عرصه های مختلف، خــادم حقیقی مردم 
بودند و یکی از گروه های بســیجیان، سازمان 
بسیج جامعه پزشکی هستند که نمونه بارز و 
موفق رشــادت و از خودگذشتگی های آنان در 
ایام کنونی و در مبارزه با ویروس کرونا به خوبی 

ملموس و مشهود است.
وی افزود: پزشکان بسیجی از دوران دفاع مقدس 
تاکنون که درگیر بحران کرونا هستیم در تمامی 
عرصه ها خوش  درخشیدند؛ نمونه های بارز پس 
از ایــام جنگ تحمیلی در ســیل ها، زلزله ها، 
اردوهــای جهادی و غیره بــود و در این روزها 
حضور پررنگ بسیجیان جامعه پزشکی در نقاط 
مختلف کشور از جمله خراسان رضوی در بحث 

مبارزه با کرونا ملموس و مشهود است.
وی تأکید کرد: بســیج جامعه پزشکی مفتخر 
به سربازی ولی فقیه هستند و همگان دیدند 
که در این ایام بحرانی، نخستین گروه هایی که 
در کنار مدافعان سالمت قرار گرفتند بسیجیان 
بودنــد و جان خود را به خطر انداختند تا جان 

همنوعشان به خطر نیفتد.

مشارکت 3هزار و 900 دانش آموز در •
مرحله قطبی جشنواره نوجوان خوارزمی

پورحسین:  حســین 
معاون آموزش متوســطه 
آموزش و پرورش خراسان 
مشــارکت  از   رضــوی 
3 هــزارو ۹۰۰ دانش آموز 
در مرحله قطبی جشنواره 

نوجوان خوارزمی خبر داد.
صابــری توالیی عنوان کــرد: با ســبک ها و پروتکل های خالقانه 
برگزاری و داوری غیر حضوری مرحله قطبی، موفق شــدیم زمینه 
اســتمرار این موقعیت های ارزشمند علمی، مهارتی و پژوهشی را 
در 47 منطقــه آموزش و پرورش اســتان فراهم نماییم. وی افزود: 
در مرحله قطبی جشــنواره نوجوان خوارزمی آثار بیش از 3 هزار و 
 ۹۰۰ دانش آموز توسط 6۰ ناظر و داور استانی در رشته های پژوهش، 
علوم آزمایشگاهی، دست سازه و ادبیات فارسی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 ماجرای اجتماع پرستاران •
در برابر دادگستری چه بود؟

قدس: دیروز جمعی از پرستاران بیمارستان های مشهد که بیشتر 
آن هــا در بخش هــای کرونایی فعالیت دارند بــا حضور در محل 
ساختمان دادگستری خراسان رضوی نسبت به برخی از اقدام های 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعتراض کردند. 
آنان ضمــن قدردانی از اقدام های قوه قضائیه در راســتای اجرای 
عدالت، خواســتار رســیدگی به برخی بی عدالتی ها در خصوص 
پرداخت مطالبات و حق و حقوق هایشان شدند. روشن شدن موضوع 
پرداخت حق کرونا به پرســتارانی که از شروع کرونا فقط یک ماه 
از آن را دریافت کردند، پرداخت نشدن کارانه مخصوص پرستاران 
حداقل از یک سال قبل، عقب بودن پرداخت اضافه کاری هایی که 
در شرایط سخت کرونایی و با وجود سختی کار پرستاران فقط تا 
اردیبهشت ماه امسال پرداخت شده است، مشخص نبودن مرخصی 
پرستارانی که در زمان شیوع کرونا قانون مشخص نداشته و ندارد و 
پرداخت نشدن حق لباس و حق مسکن بر اساس ضوابط و مقررات 
خاص پرستاران و شرایط کاریشان از جمله مطالبات و مواردی بود 

که دیروز در اعتراض جمعی از پرستاران مشهدی مطرح شده بود.

 فرصت خدمت  رسانی با نشاط را •
برای پرستاران فراهم کنید!

روز گذشته شاهد تجمع تعدادی از پرستاران در مقابل دادگستری 
خراســان رضوی بودیم که به منظور اســتمداد از دســتگاه قضا 
برای احقاق حق خود، برقراری عدالت در پرداخت دســتمزدها و 
بهره مندی از دیگر مزایای قانونی، همچون سایر کارکنان، گرد هم 

جمع شده بودند.
این در حالی اســت که به ویژه در شرایط حساس کنونی با شیوع 
بیماری کرونا، اهمیت و نقش مؤثر پرســتاران در تســکین آالم و 
درمان بیماران بیش ازپیش آشکار شده است؛ پرستارانی که همواره 
در خط مقدم حراســت و صیانت از ســالمت عمومی، دلسوزانه و 
خالصانــه تمام تالش خود را در ایــن راه مقدس به کار گرفته اند. 
گفته می شــود به ویژه در ســال های اخیر بی مهری زیادی نسبت 
به این قشر خدمتگزار از ســوی کارفرمایان عمدتاً دولتی صورت 
گرفته است؛ عالوه بر بی اعتنایی به تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
و تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزدها، ماه های طوالنی است که 
درزمینه پرداخت معوقاتی چون کارانه، اضافه کار و دیگر مطالبات 
و حق وحقــوق آن ها اقدامی نشــده و به عبارتی تقریباً هیچ یک از 
وعده هایی که مسئوالن در ماه ها و سال های گذشته تاکنون داده اند، 

جامه عمل نپوشیده است.
چندی پیــش رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت اجرای کامل 
سیاســت های ابالغی مقام معظــم رهبری در حوزه ســالمت و 
همچنین قوانین مربوط به  نظام پرستاری، به سازمان بازرسی کل 
کشــور مأموریت داد در مدت چهار ماه علل اجرایی نشدن قوانین 
مربوط به نظام پرســتاری را بررسی و راهکارهای اجرای کامل این 

قوانین را ارائه دهد.
حاال آخرین هفته های این مهلت رو به پایان اســت و بســیاری از 
پرســتاران امیدوارنــد گام بزرگی برای پایان دادن به مشــکالت 
برداشته شود. به خصوص که آیت اهلل رئیسی در سخنانش با اشاره به 
سختی ها و اهمیت کار پرستاران و تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق 
و مطالبات آنان، گفت: پرستاران نباید به خاطر سختی کار و کثرت 
مشغله، دچار فرسایش جسمی و روحی شوند و باید سازوکارها و 

بسترهای خدمت رسانی بانشاط و باروحیه برای آن ها فراهم باشد.
رئیس قوه قضائیه همچنین »افزایش سرانه کادر پرستاری کارآمد 
و متعهد« و »عدالت در نظام پرداخت حقوق و مزایا« را مورد تأکید 
قرار داده و خاطرنشــان کرد: نقش پرستاران در خدمات پزشکی 
و تیم درمان باید به طور کامل دیده شــود و الزم است در تعارض 
منافع، مسائل و مشکالت پرستاران به اقتضای عدالت حل شود تا 
در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها عدالت تحت الشعاع منافع قرار 
نگیرد. دیروز هم پرستاران به پشتوانه و دلگرمی به همین دیدگاه، 
دست به دامان دستگاه قضا در خراسان رضوی شدند تا شاید یک بار 
برای همیشه پرونده دغدغه های شغلی و معیشتی شان بسته شود 
و آن ها بتوانند با خیالی آسوده به پرستاری از دردمندان و بیماران 
جامعه ادامه دهند. انتظار هم همین است، به ویژه در شرایطی که 
جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند تالش و ازخودگذشتگی 
کادر درمانی، از پزشکان گرفته تا پرستاران و دیگر کارکنان حوزه 
سالمت است و از آن ها انتظار دارد به صورت شبانه روزی برای دفاع 
از سالمت مردم فداکاری کرده و تا پای جان خدمتگزار باشند که 
بوده اند و همچنان هم خواهند بود. در مقابل وظیفه  داریم نگذاریم 
به خاطر بی عدالتی ها، سختی معیشــت و یا کثرت مشغله دچار 
فرسایش جســمی و روحی شوند و باید ســازوکارها و بسترهای 

خدمت رسانی بانشاط و باروحیه را برای آن ها فراهم کنیم.

 تعداد مبتالیان به کرونا •
در مشهد دو برابر شد

قدس: تعداد موارد بستری 
ابتال به کرونا در روز دهم 
تیر نســبت به یــک ماه 
پیش یعنی دهم خرداد در 
مناطق زیرپوشش دانشگاه 
علوم پزشــکی مشهد دو 

برابر شده است.
سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در دانشگاه علوم 
پزشــکی مشهد روز گذشته در حاشیه جلسه ستاد پیشگیری از 
کرونا در خراسان رضوی در گفت وگو با خبرنگاران گفت: همچنین 
مقایسه تعداد فوتی های مثبت یا مشکوک به کرونا در این دو تاریخ 
در مراکز درمانی زیرپوشش این دانشگاه نشان می دهد تلفات ناشی 
از کرونا در دهم تیر گذشــته نسبت به دهم ماه گذشته سه برابر 

شده است.
دکتر بحرینی افزود: در ۲۰ روز گذشــته تعداد مبتالیان به کرونا 
اعم از سرپایی، بستری و فوتی  در مناطق زیرپوشش دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد افزایش قابل توجهی داشته اند.
همچنین روز گذشته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
خراسان رضوی گفت: هم اکنون از مجموع ۲۹ شهرستان خراسان 
رضوی دو شهرســتان در وضعیت قرمز، هشــت مورد زرد، ۱۱ 
شهرستان نارنجی و هشت شهرستان نیز در وضعیت سفید قرار 

دارند.

رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن زیارتی س
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی 
 نیز در جلســه کارگروه بقاع متبرکه و اماکن زیارتی استان گفت: 
بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، پروتکل های بهداشتی به شکل 
قابل قبولی در اماکن زیارتی اســتان رعایت می شود. براتی اظهار 
کرد: همزمان با بازگشایی اماکن زیارتی شاهد رعایت پروتکل های 
بهداشتی توسط متولیان اماکن زیارتی و همراهی مردم در اجرای 

مناسب دستورالعمل های بهداشتی هستیم.

 دبیر نخستین جشنواره نمایش خیابانی 
»تئاتر کنار مردم«:

 به دنبال ایجاد شور و نشاط•
 در میان شهروندان هستیم

قدس: دبیر نخستین جشنواره نمایش خیابانی »تئاتر کنار مردم« 
با بیان اینکه همواره مردم، ســرمایه اصلی تئاتر مشــهد بوده و 
هستند، گفت: در حال حاضر که مردم با محدودیت های فراوانی 
برای حضور در تماشاخانه های مشهد روبه رو هستند، بر این هدف 

هستیم تئاتر را به سمت مردم ببریم.
سید جواد اشکذری افزود: ایجاد شور و نشاط در میان شهروندان، 
احیای دوباره اجراهای تئاتر در مشهد و حمایت از هنرمندان تئاتر 

مشهد از مهم ترین اهداف برگزاری این رویداد است.
گفتنی است، متقاضیان شــرکت در نخستین جشنواره نمایش 
 خیابانــی »تئاتــر کنار مــردم« می توانند با مراجعه به ســایت 
www.khanebahar.ir و تکمیل فرم، در جشنواره شرکت نمایند.

 در صورت تصمیم ستاد مقابله با کرونای 
خراسان رضوی انجام می شود

 افزایش سرویس دهی قطار شهری •
در شب میالد امام رضا)ع(

ایسنا: مدیرعامل شرکت 
بهره  برداری قطارشــهری 
مشهد از افزایش یک ساعته 
سامانه  این   سرویس دهی 
حمل و نقل در شب میالد 

امام رضا)ع( خبر داد.
وحید مبین  مقدم گفت: 
برای افزایش یک ســاعته سرویس دهی در شــب میالد امام 
رضــا)ع( برنامه ریزی کرده و آمادگی داریم، اما منتظر تصمیم 

ستاد مقابله با کرونای استان هستیم.
وی ادامه داد: اگر محدودیتی نداشته باشیم امشب یک ساعت 
ســرویس دهی را افزایش می دهیم و فعالیت قطارشــهری تا 

ساعت ۱۱ شب خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت بهره برداری قطارشهری مشهد در مورد 
کاهش ســرفاصله زمانی قطارها بیان کرد: کاهش سرفاصله 
نداریم، ســرفاصله زمانی ما شــناور است و با توجه به حجم 
مســافر، سرفاصله قطارها را تغییر می دهیم. این  روزها مردم 
کمتر ســوار مترو می شوند و مسافر کمتر است. اگر جمعیت 
زیاد باشد به صورت شناور سرفاصله زمانی قطارها را کاهش 

می دهیم.
همچنین عبــاس اتحــادی، مدیر روابط عمومی ســازمان 
اتوبوسرانی مشــهد نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه وضعیت 
مشــهد قرمز و حتی باالتر از قرمز اعالم شــده است، امسال 
برای میالد امام رضا)ع( افزایش ساعت سرویس دهی نداریم و 
فعالیت اتوبوس ها در مشهد تا ساعت ۲۱ و طبق روال عادی 

انجام می شود.
وی ادامه داد:همچنین سرویس دهی شبانه ما تا اطالع ثانوی 

ارائه نمی شود.

غالمحسین صاحبی به شورای شهر می رود•
ایســنا: فرماندار مشهد 
معرفــی  نامــه  گفــت: 
غالمحسین صاحبی، عضو 
علی البــدل اول، به عنوان 
در  شهال  امیر  جانشــین 
شورای اسالمی شهر مشهد 
سه شنبه گذشته به شورای 

شهر ابالغ شده است.
هاشمی اظهار کرد: از مجموع آرای اخذ شده در انتخابات شورای 
اسالمی شهر مشهد، ۱۵ نفر اولی که بیشترین رأی را گرفتند، به 
عنوان اعضای اصلی شورای اسالمی شهر مشهد انتخاب شدند. پس 
از اینکه آن اتفاق برای آقای شــهال افتاد، ما براساس قانون، عضو 
علی البدل اول را به عنوان جایگزین وی در شــورا معرفی کردیم. 
امیر شهال به دلیل اتهام های اعمال نفوذ در کمیسیون ماده ۱۰۰ و 
شروع به ارتشا به دو سال حبس محکوم شده که این حکم از ۲۵ 

خرداد ۹۹ اجرا شده است. 

از ظرفیت نخبگان در 
تمامی عرصه ها از جمله 

پزشکی باید بیش از 
پیش استفاده شود و 

نباید از نقش پررنگ و 
کلیدی جامعه نخبگان 

غافل شویم
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قلوه  گاه گوسفندی

محبوبه علیپور: بنابر آمارهای موجــود، حدود ۱۲ هزار بیمار 
دیابتی در خراسان رضوی زندگی می کنند؛ این درحالی است که 
در روزهای اخیر تعدادی از این افراد برای تهیه انسولین قلمی دچار 

مشکالت جدی شده اند.

جست وجوی داروخانه به داروخانهس
والدیــن یکی از بیماران دیابتی با گالیــه از این قضیه می گوید: 
چند سالی است که تهیه انسولین قلمی چالشی برای مبتالیان 
شده؛ حتی سهمیه بندی شدن و یا ایجاد داروخانه های منتخب 
هم نتوانســته تأثیری در حل این معضل داشته باشد. برای تهیه 
انســولین ســهمیه بندی که حتی کفاف نیاز بیمار را نمی کند 
ناگزیریم به چندین داروخانه منتخب مراجعه کنیم تا شاید پنج 

انسولین قلمی تهیه کنیم. 
شهروند دیگری نیز ضمن تأکید بر کمبود انسولین اظهار می کند: 
بیش از ۱3 سال است انسولین مصرف می کنم، اما همیشه مشکلی 
برای تهیه این دارو داشته ام؛ از تأیید بیمه ها تا سهمیه بندی و حاال 
هم کمبودش. این درحالی اســت که مصرف به موقع و به میزان 
تعریف شده برای مبتالیان ضرورت دارد و چنانچه به موقع مصرف 
نکنیم دچار مشکل شــده و ضمن لرزش دست و پاها تعادلمان 
به هم می خورد و با تشــدید مشکالت بی هوش می شویم؛ البته 

خوشبختانه من تاکنون تا این حد مشکل نداشتم. 
وی همچنین می افزاید: چند سالی است که تنها زندگی می کنم 
و با درآمد اندکی که داشتم سعی کردم دارویم را به موقع تهیه و 
مصرف کنم تا دچار مشکل نشــوم؛ اما اینک با کمبود انسولین 
نگرانی هایم بیشتر شده، چرا که شیوع کرونا سبب شده نتوانیم با 

خیال آسوده و مکرر به درمانگاه مراجعه کرده و قندمان را کنترل 
کنیم و یا به چندین داروخانه برای تهیه دارو سر بزنیم؛ استرس 
سبب افزایش عوارض دیابت می شود و بیماران نباید تنشی داشته 

باشند. 

درد نایابی داروس
مدیر درمان وآموزش بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت 
ایرانیان با اشــاره به روند رو به رشــد دیابت در خراسان رضوی و 
مشهد اظهار می کند: بنابر بررسی هایی که در سال های اخیر انجام 
شده، میانگین جمعیت مبتالیان به دیابت در این استان بیش از 
میانگین جهانی و حتی کشوری است. البته به دلیل شیوع کرونا 
 بررســی مجددی برای ارزیابی میزان تغییرات انجام نشده است. 
در استان سن مبتالیان به دیابت نوع ۲ به شدت رو به کاهش است؛ 
چنان که در سال های گذشته غالب مبتالیان به این نوع دیابت به 

طور میانگین حدود 4۵ ساله بودند اما درحال حاضر این عدد به 
3۵ سال رسیده است. استرس، تغییر سبک زندگی همانند افزایش 

مصرف فست فود و کم تحرکی را می توان از علل این امر دانست. 
دکتر فرهاد رجب پور درباره مشکالت تهیه انسولین نیز می گوید: 
امروزه دیگر بحث کمبود یا گرانی این دارو مطرح نیســت بلکه 
قضیه نایابی انسولین قلمی است. در روز گذشته بیماری داشتیم 
که با قند حدود6۰۰ مراجعه کرده، وقتی علت را جویا شــدیم 
می گوید چند روزی اســت نتوانستم انســولین تهیه کنم. این 
درحالی اســت که انسولین قلمی کاالیی ضروری برای بیماران 
محسوب می شود و خودرو و یا فالن کاالی تجمالتی نیست که 
بگوییم امروز مصرف نشد فردا تهیه می کنم. نکته دیگر اینکه هر 
گاه در بازار محصولی اختالل و کمبودی رخ می دهد به سرعت 
در این زمینه شاهد گسترش بازار سیاه هستیم؛ در تهیه انسولین 
قلمی نیز همین مســئله رخ داده اســت، به طوری که بیماران 
ناچارند هر قلم انســولین را که به طور معمول 8-7 هزار تومان 

تهیه می کردند به قیمت حدود6۰ هزارتومان بخرند. 
وی همچنین با اشاره به مزایای این گونه انسولین در برابر سایر 
گونه های همین دارو خاطرنشان می کند: به دلیل اینکه ُدز این 
گونه انسولین قابل تعیین اســت، مصرف آن برای سالمندان و 
اطفال مبتال که باید چند بار ترزیق انجام دهند آســان تر است، 
همچنین انسولین قلمی به انسولین فیزیولوژیک بدن نزدیک تر 
است و اثرگذاری بهتری دارد. اگر بیماران نتوانند این نوع را تهیه 
کنند، ناگزیر خواهند بود به سراغ مصرف انسولین تزریقی بروند 
درحالی که در تعیین دز مورد نیاز با مشکل مواجه خواهند شد 

و این روند استفاده را دشوار می کند. 

قدس پیگیری می کند

سرگردانی بیماران دیابتی برای تهیه انسولین

سرور هادیان: فراق و ندیدن، هیچ وقت عادت 
نمی شــود. مگر می توان عاشق بود و عاشقی را 
فراموش کرد. 36 ســال می شود چند ماه و روز 
و ســاعت و دقیقه و ثانیه؟! یک عمر است! اما 
برای پدر و مادران این زمان را باید ده ها و صدها 
و شاید هزار برابر کرد تا مفهوم نبودن فرزند را 

شاید لحظه ای بتوان درک کرد.
»شــهید عباس نیک بین« متولــد اول خرداد 
4۱ در مشهد اســت و ۱۲ تیر 63 در درگیری 

مسلحانه در منطقه کامیاران به شهادت رسید.

راضی به رضای او س
برای هماهنگی گفت وگو متوجه می شوم مادر 
شهید، حاجیه خانم فاطمه علی زاده به رحمت 
خدا رفته است و پدر شهید، حاج اسداهلل نیز به 
علت کهولت سن و آسیب دیدگی تارهای صوتی 
شرایط مساعدی برای گفت و گو ندارد. از این رو 
با برادربزرگ شــهید به گفت وگو می نشینم. او 
می گوید: هنوز هم جای خالی اش حس می شود، 
اما او برای خــدا و دفاع از حق رفت و ما هم به 

رضای خدا راضی هستیم.
ابوالفضل نیک بین می افزاید:عباس، فرزند ارشد 
خانواده مان بود و به طور قطع، انس و الفت پدر و 
مادرم با او بسیار بیشتر از هفت برادر و دو خواهر 
دیگر من بوده است. وی می افزاید: برادرم از ۱8 
سالگی بسیجی بود و نخستین بار همان سال به 
جبهه اعزام شد، اما بعد ها در سپاه استخدام شد.

از بسیج تا سپاه س
از انگیزه و ورود برادرش به بسیج که می پرسم، 

توضیح می دهــد: عمویمان فرمانــده گردان 
انصاراهلل بود و ما آن دوران در روستای مهدی آباد 
که بخشی از توس فعلی است، زندگی می کردیم. 
برادرم با سایر بسیجی ها، شب ها کشیک می دادند 
و بعد ها با دوستان بسیجی اش در شهرک شهید 
گذری )بحرآبــاد( پایگاهی برپا کردند و کم کم 

آموزش های جبهه را هم فراگرفت.
او خاطرنشــان می کند: همین ارتباط ها سبب 
ایجاد روحیه خاصی در عباس شــد. او پســر 
مهربانــی بود و احترام بــه والدین برایش جزو 
اولویت ها قرار داشت. از خصلت های دیگر او که 
هنوز پس از گذشت سال ها زبانزد همه دوستان 
و اقوام است، بخشندگی و احوالپرسی از بزرگان 

فامیل بود.
حاال از درخواســت اجازه اعزام عباس از مادر و 
پدرش برایم این گونه تعریف می کند: آن زمان 
پدرم در روســتای خودمان، مهدی آباد مشغول 
به کشاورزی و یکی از عموهایم تازه به شهادت 
رسیده بود، اما وقتی برادرم خواسته اش را مطرح 
کــرد، مادر و پدرم مخالفتــی نکردند. مادرم از 
رفتنش نگران بود اما عباس گفت: سخت نگیر 
مادر. پدر و مادرم اعتقادات مذهبی داشــتند و 

برادرم با رضایت والدینم به جبهه می رفت.

نگهداری از اسالم س
او با اشــاره به این نکته که با وجود شــهادت 
بــرادرش، پدر و مادر اجازه اعزام او را هم دادند، 
بیــان می کند:  پس از شــهادت عباس، من به 
جبهه رفتم. با توجه به شــهادت برادرم، به من 
گفتند مادرت تازه داغ فرزند دیده و بهتر است 

تو بمانی، اما باز هم رضایت داد. سال 66 و اواخر 
جنگ بود که به جبهه اعزام شدم. مادرم غصه 
می خورد اما معتقد بود باید از اســالم نگهداری 

شود.
ایــن برادر شــهید درباره شــهادت برادرش 
می گوید: برادرم تازه ازدواج کرده بود و هنگام 
شــهادت، پســرش رضا هنوز 4۰ روز بیشتر 
نداشت. رضا هم پس از شهادت پدرش، چند 

روز بعد بیمار شد و به سوی برادرم پر کشید.
او تأکید می کند: خبر شهادت عباس را یکی 
از برادرانــم به ما داد. سراســیمه با دوچرخه 
آمد؛ همه مان مشغول کشاورزی بودیم، لحظه 
سختی بود، برادرم ۲3 سال بیشتر نداشت و 

جوان بود.

ابوالفضل نیک بین درخصوص نحوه شهادت 
برادرش نیز می گوید: برادرم در تیپ ویژه شهدا 
بود.همان تیپی که شهید کاوه در کردستان 
منطقه عملیاتش آنجا بود. همرزمان عباس، 
برایمان تعریف کردند کــه در یک درگیری 
ســاختگی در گندمزارهای نقده شهید شد. 
برادرم دوشیکاچی بود و در پشت دوشیکا روی 
وانت و در تیررس دشــمن قرار داشته است. 
تیر دشمن به سر عباس اصابت می کند و به 
شهادت می رســد. مزار او در بهشت شهدای 

بحرآباد است.
او در خاتمه تأکید می کند: جای شهدا در میان 
همه خانواده ها خالی اســت اما اخالق و رفتار 

آن ها از یاد نمی رود.

به مناسبت سی و ششمین سالروز شهادت پاسدار شهید »عباس نیک بین«

برای حفظ اسالم باید می رفت

گفت و گوگفت و گو
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
انتصاب سرپرست فرمانداری کوهسرخ  •

قدس آنالین: مدیرکل سیاســی، انتخابات و تقســیمات 
کشوری استانداری خراسان رضوی گفت: سرپرست فرمانداری 
شهرستان کوهسرخ منصوب شد.محمدعلی نبی پور در گفت وگو 
با قدس آنالین اظهار کرد: رضا رمضانی به عنوان سرپرســت 
فرمانداری شهرستان کوهسرخ منصوب شد.وی تصریح کرد: 
رمضانی در حال حاضر به عنوان بخشدار ششطراز شهرستان 
خلیل آباد مشغول به فعالیت است که در مراسمی روز گذشته 
به عنوان سرپرســت فرمانداری شهرستان کوهسرخ معرفی 
خواهد شد. مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 
استانداری خراســان رضوی افزود: با استقرار فرماندار، وی در 
مورد گزینه های بخشــداری های این شهرســتان و معرفی 
افراد به استانداری خراسان رضوی تصمیم گیری خواهد کرد. 
نبی پور ادامه داد: مصوبه دولت مبنی بر شهرستان شدن این 
منطقه به دستگاه های اجرایی نیز ابالغ شده است  و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان اعتبارات این شهرستان  را به 

صورت مستقل از کاشمر تخصیص خواهد داد.

فرمانده انتظامی این شهرستان خبر داد
شناسایی ۱۴ پاتوق توزیع موادمخدر •

در بردسکن 
بردســکن - علــی 
فرمانده انتظامی  نوری: 
در  گفــت:  بردســکن 
پاک ســازی  راســتای 
پاتوق  آلوده، ۱۴  مناطق 
این  در  موادمخدر  توزیع 
شهرستان شناسایی شد. 
نظافتی  عباس  سرهنگ 

در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: درراستای پاک سازی مناطق 
آلوده از مواد مخدر و با هدف تقویت احساس امنیت شهروندان 
و ارتقای امنیت اجتماعی، طرح تشدید مبارزه با خرده فروشان 
موادمخدر در شهرستان بردسکن به مرحله اجرا درآمد. وی 
عنوان کرد: در این عملیات ضربتی با هماهنگی مقام قضایی 
شهرستان مأموران مبارزه با موادمخدر این فرماندهی موفق 
شدند در بازرسی از ۱۴ باب منزل مسکونی که پاتوق توزیع 
موادمخدر بود و موجب نارضایتی اهالی محل شــده بود ۳۰ 
خرده فــروش مواد مخدر را دســتگیر و در این رابطه ۴کیلو 
و۵۰۰ گرم تریاک کشــف کنند و یک دســتگاه خودرو نیز 
توقیف شد. فرمانده انتظامی بردســکن هدف از اجرای این 
طرح را ثبات امنیت، رضایتمندی شهروندان، برخورد قاطع 

با مجرمان  و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ اعالم کرد.  
به گفته وی، در این رابطه پرونده ای تشکیل و متهمان برای 

سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.
نظافتی در ادامه تصریح کرد: همچنین مأموران پلیس مبارزه 
با موادمخدر این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری 
محور بردســکن به سبزوار به یک دستگاه سواری پژو پارس 
مشــکوک و برای بازرسی دقیق خودرو را متوقف کردند.وی 
عنوان کرد: از سرنشینان این خودرو که دو مرد جوان بودند 
پس از بازجویی و بازرسی  مقدار ۶ کیلو و ۷۵۰ گرم هروئین  
که به طرز ماهرانه ای در بدنه خودرو جاســازی شــده بود را 
کشــف و ضبط  کردند. نظافتی گفــت: این دو قاچاقچی از 
اســتان های جنوبی کشور این مقدار مواد را جاسازی و قصد 
حمل آن را به استان های شمالی کشور داشتند که با تیزبینی 
و هوشیاری مأموران  به دام افتادند.  وی افزود: در این رابطه 
نیز  پرونده ای تشکیل و پس از بازجویی، متهمان  برای سیر 

مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

آتش سوزی تریلر در دولت آباد نیشابور•
خبرنگارقدس:  نیشابور- 
تریلــر  آتش ســوزی 
پــل  روی  پــرس کاه 
دولت آباد، چهار ساعت 
جاده نیشابور به فیروزه 
را مســدود کرد.مدیر 
روابط عمومی سازمان 

آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور اظهار کرد : در 
ساعت 8:۵۷ صبح دیروز آتش سوزی یک تریلر حامل پرس کاه 
به ســامانه ۱2۵ اعالم شد که بالفاصله دو تیم از آتش نشانان 
ایستگاه های یک و دو به محل اعزام شدند.محمدمهدی سلیمان 
افزود: با رسیدن اولین تیم عملیاتی، درخواست تانکر پشتیبانی 
آب، لودر و بیل مکانیکی داده شــد و همزمان آتش نشانان از 
دو جهت به آتش حمله و آن را مهار کردند.وی خاطرنشــان 
کرد: موقعیت قــرار گرفتن تریلر روی پل هوایی و عدم امکان 
مانور لــودر و یا بیل مکانیکی با توجه به جدول های وســط 
جاده مسدود شده بود و امکان تخلیه بار تریلر وجود نداشت. 
سلیمان عنوان کرد: با هماهنگی راننده، یک کامیون کشنده 
در محل حاضر شــد و با کمک جرثقیــل اداره راه و ترابری، 
تریلر از کانون حریق جدا شــد  سپس بیل مکانیکی اقدام به 
جابه جایی پرس های نیم ســوخته کرد و در پایان با رسیدن 
گریدر اداره راه و ترابری کف جاده به طور کامل تمیز شد و با 
جابه جایی کفی تریلر، جاده بازگشایی شد.مدیر روابط عمومی 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور تصریح کرد: در 
اثر این آتش ســوزی بار تریلر به طور کامل از بین رفت. کفی 
تریلر و کشنده آن نیز در آتش سوخت و آسیب دید. علت این 
آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان در دست بررسی است.

رئیس کل دادگستری استان  عنوان  کرد
 حمایت حداکثری•

 از ضابطین و مدیران شجاع و پر کار
خط قرمــز: غالمعلی 
گردهمایی  در  صادقی 
هفتــه  بزرگداشــت 
گفــت:  قوه قضائیــه 
نیروهــای  مجموعــه 
در  فعال  حاضــر  حال 
حافــظ  قوه قضائیــه، 
حقوق نظام و حقوق مردم هســتند. وی مهم ترین حقوق 
نظام را امنیت و مهم ترین حقوق مردم را هم امنیت جانی، 

روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست.
قاضــی صادقی در این گردهمایی که با حضور مســئوالن 
قضایی، امنیتی، نظامی و انتظامی اســتان برگزار شد، بیان 
کرد: اقدام های سال گذشته دادگستری استان چه در حوزه 
حفظ حقوق نظــام و چه در حوزه حفظ حقوق مردم، نه از 
نگاه ما بلکه از یک نگاه کشوری، اقدام های قابل توجهی است.  
رئیس کل دادگســتری اســتان در باب اهمیــت امروز کار 
دستگاه قضایی گفت : مجموعه قضات و کارکنان قوه قضائیه 
شاید به دلیل کثرت کار و مواجهه هرروزه با پرونده ها، ارزش 
کار خود را ندانند، اما در بیان دیگران می بینیم که چقدر یک 
حکم قضایی در حل مسائل و مشکالت مردم و استان و حتی 

کشور می تواند نقش داشته باشد. 
رئیس شــورای قضایی اســتان، ضمن قدردانــی از وجود 
هماهنگی بین دادگســتری، ضابطین و همچنین ســایر 
دســتگاه های اســتان، خاطرنشــان کرد: ما باید امروز این 
همــکاری، هماهنگــی و رفاقتــی که شــکل گرفته بین 
دســت اندرکاران اســتان را قدر بدانیم و نگذاریم سازهای 
مخالف بر ایــن جمع اثر بگذارد؛ بنابراین در ســال جاری 
حمایت های بیشــتری از ضابطین و دســتگاه های مرتبط 
خواهیم داشت. رئیس کل دادگســتری خراسان رضوی در 
پایان این گردهمایی اشــاره ای هم به دوران شیوع بیماری 
کرونــا کرد و افزود: با اینکه در بعضی ایام در زمان بیماری، 
بسیاری از مشاغل تعطیل بودند، دادگستری تعطیل نبود و 

برای رفع نگرانی های مردم تالش می کرد.
 همچنین وی در این مراســم که شهردار مشهد نیز در آن 
حضور یافته بود، از خدمات شهرداری مشهد نیز در ایام کرونا 
قدردانی کرد و گفت: شــهرداری می توانســت فقط وظیفه 
خودش را انجام دهد و دخالتی در ســایر مســائل نداشته 
باشد، اما مجموعه شهرداری مشهد به میدان آمد و همپای 
دادگستری و سایر ادارات و سازمان های خدمات رسان مانند 
مراکز بهداشتی و درمانی و پلیس، برای رفع مشکالت مردم 

نقش آفرینی کرد.

 قدردانی معاون دادستان مشهدس
 از ساماندهی کارگران فصلی

در ادامه این گزارش و در تشریح موضوع دیگری هم آمده 
است: سیدهادی شریعت یار؛معاون اجتماعی، پیشگیری از 
وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادسرای عمومی و انقالب 
خراسان رضوی گفت: شهرداری مشــهد برای ساماندهی 
کارگران اقدام بســیار مبارکی را انجــام داده که این اقدام 
از ضرورت باالیی برخــوردار بود و می تواند موجب ارتقای 
جایگاه و منزلت کارگران پرتالش شــهر مشــهد شــود.

ســیدهادی شریعت یار در بازدید از جایگاه های ساماندهی 
کارگران ســاختمانی خاطرنشان کرد: ساماندهی کارگران 
یکی از مهم ترین ضروریات کالنشهر مشهد بود و در همین 
راستا اقدام بسیار ارزشــمندی توسط شهرداری و به ویژه 
معاونت خدمات شــهری صورت گرفت که جای قدردانی 

و تشکر دارد.
 وی با اشاره به اینکه همت شهرداری مشهد در ساماندهی 
کارگران موجب شــده تا جایگاه این قشــر پرتالش ارتقا 
یابــد، ادامه داد: در این طرح هنوز در ابتدای راه هســتیم 
و دستگاه های زیادی باید مشارکت داشته باشند تا بتوانیم 

خدمتی شایسته به این عزیزان داشته باشیم.
شریعت یار افزود: هر چند ممکن است به دلیل اینکه این 
طرح برای اولین بار در کشور در شهر مشهد ایجاد شده، 
کاستی هایی در طرح ســاماندهی کارگران موجود باشد، 
اما در حال حاضر هم شــهروندان و هم کارگران بسیاری 
از این طرح رضایــت دارند و امیدواریم با ادامه این طرح 
کالن و همکاری همه دســتگاه های متولی، بتوانیم شاهد 
بهبود وضعیت کاری و معیشتی کارگران در شهر مشهد 

باشیم.

رودست محیط زیست به متخلفان
دستگیری 9 عامل خرید و فروش •

پرندگان وحشی
اداره  رئیس  رحمانی: 
حفاظت محیط زیست 
شهرستان مشهد ضمن 
اعالم خبر دســتگیری 
9 متخلــف در حــوزه 
خرید و فروش پرندگان 
وحشــی، اعالم کرد: از 
ناحیه متهمان 8۰ قطعه 

انواع پرنده وحشی نیز کشف شد.
مرتضی شیرزور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشهد در تشریح این عملیات که با همکاری نیروهای بسیج 
حوزه ۱۰ حضرت مسلم)ع( صورت گرفت، به قدس گفت: در 
پی پایش های مداوم و مستمر در سطح حوزه استحفاظی این 
اداره توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشهد مقدس، اخباری واصل شد که تعدادی از عامالن خرید 
و فروش پرندگان وحشی تصمیم دارند تعدادی پرنده شامل: 
چکاوک، کبک و... را به یکی از بازارهای حاشیه شهر مشهد 

برده و آن ها را به فروش برساندند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد تصریح 
کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیســت شهرســتان به 
همراه اکیپی از بسیجیان حوزه مقاومت ۱۰ حضرت مسلم)ع( 
راهی محل شــدند. همزمان با حضــور نیروهای اعزامی در 
منطقه مشــخص شــد 9 نفر از عامالن خرید و فروش این 
پرندگان، تعدادی از پرندگان مورد اشــاره را برای فروش به 
محل آورده اند. از همین رو تمامی متخلفان دســتگیر و در 
پی آن 8۰ عدد انواع پرنده وحشــی شامل جوجه چکاوک، 
کبک، هدهد و زاغی هم کشــف و توقیف شد. در ادامه برای 
تمامی عامالن این اقدام پرونده تنظیم شــد و تمامی آن ها 

راهی مراجع قضایی شدند.

رضا طلبــی: حجت االســالم ســیدجواد 
حسینی معاون دادســتان مشهد در نشست 
خبری با اصحاب رســانه در محل دادگستری 
خراسان رضوی گفت: کودکان، نوجوانان و زنان 
از اقشار مهم جامعه هستند که همواره مورد 

آسیب های مختلفی قرار می گیرند.

 رفع خأل قانونی با پیگیریس
 رئیس قوه قضائیه

وی تصریح کرد: در زمینه حمایت از این اقشار 
خأل قانونی وجود داشــت، از این رو دستگاه 
قضایــی در دوره تحول به ایــن موضوع ورود 
ویژه ای داشته اســت و الیحه حمایت از این 
اقشار که افزون بر ۱۰سال معطل مانده بود با 
حمایت و پیگیری آیت اهلل رئیسی به تصویب و 

تأیید شورای نگهبان رسید. 
حجت االسالم حسینی ادامه داد: در این قانون 
وظایفی برای وزارتخانه های مختلف از جمله 
کشور، بهداشت و درمان و کار و رفاه اجتماعی  
و همچنین شهروندان در نظر گرفته شده است 
که تخطی از این وظایف مجازات مختلفی از 
جمله مجازات رده ششم را دربرخواهد داشت. 
معاون دادستان عمومی و انقالب مشهد افزود: 
دادستانی مشهد نگاه ویژه ای به حوزه کودکان 
و زنــان دارد و در برخورد با پرونده هایی با این 
موضوع به طور جدی و قاطع عمل خواهد کرد.  
سال گذشته هشــت همایش برای جمعیتی 
افزون بر ۴هزار نفر از مادران به ویژه در حاشیه 
شــهر مشــهد با محوریت موضوعاتی نظیر 
روان شناسی، گفت وگو و تعامل، روان درمانی و 
بازگشت کودکان آسیب دیده از آزار جنسی به 

جامعه، برگزار شد.

پرونده نامادری قاتل س
در حال پیگیری

وی ادامه داد: در مورد پرونده 
کودک آزاری که در مشــهد 
و در  تاریخ 2۳خرداد ســال 
جاری توســط نامادری یک 
دختــر بچــه ۱۰ســاله که 
متأســفانه منجــر به مرگ 
وی نیز شــده بود و از طرف 
بیمارســتان 22بهمن اعالم 
شد، تحقیقات در حال انجام 
اســت. افزون بــر ۷۰درصد 

گزارش ها و اطالعات نیز گرفته شــده که این 
نامادری 2۶ساله که پنج سال زندگی مشترک 
با پدر این دختربچه داشــته است، به قتل از 

طریــق وارد کــردن ضربه 
به مهــره کمر این طفل که 
منجر به خونریزی و سبب 
مرگ وی شده، اعتراف کرده 
اســت و در حال حاضر در 

بازداشت به سر می برد. 
حســینی  حجت االســالم 
تصریح کرد: این زن همچنین 
به مشارکت فرد دیگری در 
آزار و اذیــت این دختربچه 
اشاره داشــته که تحقیقات 
بیشــتر در این باره در حال 
انجام است و به محض تکمیل اطالعات، پرونده 
به دادگاه کیفری شعبه یک ارسال و در اولویت 
رسیدگی قرار خواهد گرفت.  وی در پاسخ به 

پرسشی مبنی  بر کوتاهی اورژانس اجتماعی 
دربــاره این پرونده گفت: بازپــرس،  نماینده 
ســازمان بهزیستی را احضار کرده و تحقیقات 

بیشتر درباره این موضوع ادامه دارد. 
معاون دادستانی مشهد همچنین در پاسخ به 
پرسش دیگری مبنی بر به کارگیری کودکان 
در کارگاه های بازیافت شــهرداری مشهد نیز 
گفت: به کارگیری کودکان زیر ۱۵سال در هر 
نوع فعالیتی و همچنین افــراد بین ۱۵تا ۱8 
سال در مشاغل سخت، جرم محسوب شده و 

پیگیری قانونی دارد.
 از لحاظ جنبه عمومی، سازمان های مردم نهاد 
نظیر بهزیســتی و  شهرداری باید هر گونه به 
کارگیری کــودکان کار را گزارش و به وظایق 
ذاتــی خود به طور درســت عمل کنند و اگر 
دستگاه قضایی احساس کند در مواردی کوتاهی 
از سازمان ها صورت گرفته است، برخورد جدی 
خواهد داشــت. از طرفــی دو هفته پیش در 
بازدیدی که یکی از مسئوالن قضایی استان از 
کارگاه های بازیافت شهرداری در حاشیه شهر 
مشهد  داشتند، موردی از به کارگیری کودکان 

در این کارگاه ها مشاهده نکردند .
وی در پاسخ به پرســش قدس آنالین مبنی 
بر تشــکیل پرونــده درباره کــودک آزاری و 
همســرآزاری در دوران کرونا در مشــهد نیز 
گفت: متأسفانه در این ایام پرونده هایی با منشأ 
این موضوع در شــهر مشــهد افزایش داشته 
است که در حال رسیدگی هستند. همچنین 
دفتر حمایت از کودکان و زنان در دادگستری 
مشهد فعال و پاسخگوی پرسش های افراد در 

این راستاست. 

معاون دادستان مشهد خبر داد

ورود قاطع دادستانی به  پرونده های »همسر  و کودک آزاری«

معاون دادستان: الیحه 
حمایت از این اقشار که 
افزون بر ۱۰سال معطل 

مانده بود با حمایت و 
پیگیری آیت اهلل رئیسی 

به تصویب و تأیید شورای 
نگهبان رسید

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
افزایش  سرعت وزش باد در مشهد•

قدس: براســاس تحلیل نقشــه های آینده  نگری و تصاویر 
ماهواره ای بر ســرعت وزش باد افزوده خواهد شد. پنجشنبه 
و جمعــه برای اغلب مناطق وزش باد شــدید موقتی همراه 
بــا گردوخاک و افزایش غلظت آالینده های جوی با احتمال 
کاهش میدان دید افقی پیش بینی می شود. ضمن اینکه بر 

میزان ابرناکی نیز افزوده خواهد شد.
هوای امروز مشهد هم صاف بعدازظهر وزش باد شدید موقتی 
و گردوخاک و افزایش ابر مناطق کوهســتانی احتمال رگبار 
پراکنده باران پیش بینی شده است. حداقل و حداکثر دمای 
مشهد هم امروز به ترتیب 2۰ و ۳۳ درجه سلسیوس خواهد 
بود.در 2۴ ســاعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۱درجه 
سلســیوس خنک ترین و مه والت با بیشینه دمای ۳8درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
همچنین بیشترین سرعت وزش باد از بردسکن، بجستان و 

تایباد با سرعت ۴۳ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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میراث فرهنگیمیراث فرهنگی

ایرنا: رئیس اداره میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دســتی بجنورد، از شناسایی یک 
پادگان قدیمی زیرزمینی، احتماالً مربوط به 
دوران قاجار، در محدوده روستای »قزلقان« از 
توابع بخش گرمخان این شهرستان خبر داد. 
احمدرضا رحیم زاده محوطــه این پادگان 
تاریخی را حدود ۴هزار متر دانست و اظهار 
کرد: ایــن اثر تاریخی که به عنوان پادگانی 
زیرزمینی مورد استفاده قرار می گرفته، در 
ارتفاعات منتهی به روســتاهای نجف آباد، 
قزلقــان و قلعه جق بجنورد واقع شــده  و 
مطالعه و بررسی در منطقه برای شناسایی 
تمــام بخش ها و قســمت های آن در حال 

پیگیری است.
وی ایــن اثر را مربوط بــه اواخر دوره قاجار 
و احتماالً ابتدای دوره پهلوی اول دانســت 
و افزود: با نهایی شــدن شناســایی این اثر 
تاریخی، پرونده آن برای ثبت در فهرست آثار 

ملی تدوین و ارسال می شود.
رحیم زاده گفت: ایــن پادگان کهن نظامی 
راهروهــای طوالنــی  و  دارای دهلیزهــا 

زیرزمینی اســت که بخش هایــی از آن به 
عنوان استراحتگاه، نانوایی، محل استحمام 
ســربازان و نیز نگهداری اسب و چهارپایان 

مورد استفاده بوده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی بجنورد افــزود: این اثر با 
راهروهایی پیچ در پیــچ به نوک تپه ای در 
باالی پادگان می رســیده که گمان می رود 
برای مقابله با حمالت ترکمن های متجاوز 
از کشور همسایه و نیز روس ها ساخته شده 

است.
روســتای قزلقان از توابــع بخش گرمخان 
بجنورد، در حدود ۳۵ کیلومتری شرق مرکز 

استان خراسان شمالی قرار دارد.

شناسایی پادگان زیرزمینی قاجاری در شرق بجنورد
سرقتسرقت

 خط قرمز: مرد میانسالي که متهم به •
قاپ زني است پس از چند روز با مالباخته و 
پلیس روبه رو شد و به دام افتاد. مرد جواني 
بزرگ،  فروشگاه  یک  در  پیش  روز  چند 
را  خود  سیم کارت  دو  تلفن همراه  گوشي 
اما به محض  لحظه اي روي میز گذاشت، 
گوشي  سرقت  متوجه  روبرگرداند  آنکه 
تلفن همراهش شد.  وی با نگراني موضوع 
را به فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ اعالم کرد و 
بررسي تصاویر ضبط شده  با  بعد  دقایقي 
و  ترسیم  متهم  چهره  مداربسته،  دوربین 

موضوع به پلیس ۱۱۰ اعالم شد.
در حالي که مالباخته در اطراف میدان بسیج 
مشهد حرکت مي کرد ناگهان با مرد میانسال 
که سارق گوشي تلفن همراهش بود، روبه رو 
شد. او از شهروندان رهگذر کمک خواست و 
در حالي که چند نفر همراهي اش کردند به 

تعقیب متهم پرداخت.
در این لحظه خودرو گشــت کالنتري ۱2 
مشهد سر رسید و افسر گشت پلیس نیز با 
این متهم فراري روبه رو و او را دستگیر کرد.

فرمانده انتظامي مشهد در این زمینه گفت: 
متهم ۴۷ساله که به موادمخدر اعتیاد دارد 
و داراي سابقه کیفري است، در برابر شواهد 
و ادله موجود راهي جز بیان حقیقت ندید و 
اعتراف کرد گوشي تلفن همراه  مسروقه را به 
فردي در خیابان سرخس فروخته و پلیس 
با تحقیقات گسترده، مالخر اموال مسروقه را 
شناسایي و در اقدامي غافلگیرانه این متهم 

را نیز دستگیر کرد.
ســرهنگ عبــاس صارمي ســاداتي ادامه 
داد: تیم تجســس کالنتري ۱2 مشــهد با 
هماهنگي مقام قضایــي، خانه مالخر اموال 
مســروقه را نیز مورد بازرســي قرار داد که 
در نتیجه مقادیري داروي غیرمجاز از محل 

کشف شد.

رویارویي دزد و پلیس در خیابان

عقیل رحمانی: پس از ماه ها ردزنی تخلفات دو مدیر ارشــد 
در شــهرداری مشهد، ســرانجام آقای )ش.الف( و خانم)ز.ج(  

بازداشت شدند.
این گزارش حاکی است، چندی پیش به واسطه مطرح شدن 
برخی سوءجریان ها در شهرداری مشهد در زمینه استخدام های 
خارج از شمول و دیگر حواشی آن، مقام قضایی دستور بررسی 

ماجرا را به صورت نامحسوس به ضابطان قضایی داد.
روند بررسی تمامی مستندات و تحرکات این افراد چند ماهی 
زمــان برد تا اینکه جمع بندی ماجرا و ارائه آن به مقام قضایی 
حاکی از آن بود که تعداد زیادی نیرو در شــهرداری مشــهد 
استخدام شده اند که ضوابط قانونی در مورد آن ها رعایت نشده 
بود. از سوی دیگر برخی دیگر از مستندات که همچنان در حال 
بررسی در دستگاه قضایی است به این نکته اشاره داشت  که 

برای تعدادی به صورت ماهیانه حقوق واریز می شد در حالی 
که آن ها به هیچ عنوان در شهرداری مشغول به فعالیت نبودند.

موضوع دیگری هم مشخص شد و آن هم این بود که متأسفانه 
با توجه به اقدام های صورت گرفته از ســوی مدیران متخلف، 
برخی افراد در شهرداری استخدام شدند که بر مبنای قانونی 

به کارگیری نشده بودند)به صورت سفارشی و رانت(. 
در ایــن میان ســازمان بازرســی کل کشــور، مرکز منطقه 
2خراســان رضوی هم به ماجرا ورود و در خرداد ماه گذشــته 
به صورت رسمی استخدام های صورت گرفته را فاقد وجاهت 

قانونی اعالم کرد.
در ادامه فرایند رسیدگی به پرونده این مدیران ارشد شهرداری 
مشهد، در دو روز گذشته آقای )ش.الف( و خانم)ز.ج( بازداشت 
شدند. این ماجرا در حالی است که شنیده می شود یکی از این 
مدیران پس از بازداشــت و آزادی با وثیقه قانونی، با توجه به 
گستردگی تخلفات صورت گرفته از سمت خود استعفا کرده است.

تعداد زیادی نیرو در شهرداری مشهد بدون ضابطه  به کارگیری شده اند

بازداشت دو مدیر شهری برای استخدام های سفارشی

تخلفتخلف

قدس: روز گذشــته بخشــی از یک ساختمان 
مســکونی ســه طبقه بــه دلیل گودبــرداری 
غیراصولی در مجاورت آن، فرو ریخت که عالوه 
بر تخریب این ساختمان ، موجب ایراد خسارت 
به یک دستگاه خودرو پژو پارس پارک شده در 

محل نیز شد.
ســاکنان این آپارتمان مســکونی با مشــاهده 
شکسته شدن شیشه ها و ترک خوردن دیوار ها 
به ســرعت منزل را ترک کرده و خوشبختانه به 

آنان آسیبی نرسیده است.

زاوهی تصوریزاوهی تصوری

ریزش ساختمان سه طبقه در مشهد 
به دلیل گودبرداری غیراصولی



خبرخبر خبرخبر

 بازسازی خانه های سیل زده •
پایان یافته است

اســتاندار  گلســتان: 
گلســتان گفــت: عماًل 
واحدهــای  ســاخت 
ســیل زدگان  مسکونی 
پایــان یافتــه و در تیر 
ماه جاری جشــن پایان 
بازسازی و نوسازی برگزار 

خواهد شد.
هادی حق شــناس اظهار کرد: عملیات ساخت ۷هزار و ۴۲۳ 
واحد مسکونی پایان یافته و تعداد ۲۸۴ واحد مسکونی دیگر نیز 
تا پایان شــهریور تحویل خواهد شد. وی بیان کرد: ۷۰ درصد 
خسارت های وارد شده به کشاورزان پرداخت شده و باقی مبالغ 

خسارت دیدگان به محض ابالغ پرداخت خواهد شد.

استان هرمزگان یک هفته تعطیل شد•
هرمزگان: اســتاندار هرمزگان از تصویب طرح تعطیلی یک 
هفته ای استان هرمزگان از سوی ستاد ملی مدیریت بیماری 

کرونا خبر داد.
فریدون همتی در گفت وگو با رسانه ها اظهار کرد: با دنبال  کردن 
موارد ابتال و فوتی ها به این نکته رسیدیم که بیشتر افراد مبتال 
در مکان های پرتردد و شــلوغ همچون بازار های سرپوشــیده 

حضور داشته اند و دلیل ابتالی آن ها هم همین بوده است. 
وی تصریح کرد: به همین خاطــر طرحی برای تعطیلی یک 
هفته ای اســتان و هفت شهرستان قرمز آماده و به ستاد ملی 

مدیریت بیماری کرونا ارسال کردیم. 

 احتمال برپایی بیمارستان صحرایی •
در آذربایجان غربی

آذربایجان غربی: رئیس 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
آذربایجــان غربی گفت: 
تعداد  افزایش  در صورت 
مبتالیان به کرونا مجبور 
به برپایی بیمارستان های 
اســتان  در  صحرایــی 

خواهیم بود.
جواد آقازاده با تأکید بر اینکه در حال حاضر در تأمین تجهیزات 
و تعداد تخت های بســتری مشکلی در آذربایجان غربی وجود 
ندارد، تصریح کرد: متأســفانه به دلیل افزایش تعداد مبتالیان 
در هفته های اخیر، ظرفیت بیمارستان های کرونایی استان در 
شرف تکمیل شدن هستند و اگر وضعیت با این روند ادامه یابد 

بیمارستان های دیگری نیز وارد مدار درمان خواهیم کرد.

مرز مسافری مهران بسته است•
ایالم: مدیرکل گمرکات 
اســتان ایالم گفت: مرز 
مسافری مهران کماکان 
مســدود اســت و زمان 
بازگشایی آن، بستگی به 
وضعیت کرونا و تصمیم 
ستاد ملی مقابله با این 

بیماری دارد.
روح اهلل غالمی اظهار کرد: هــم اکنون مرز تجاری مهران دو 
روز در هفته یعنی روزهای یکشــنبه و چهارشنبه باز است و 

صادرات کاال در این دو روز به خوبی انجام می گیرد.

دفترچه های بیمه کارگران هفت تپه •
تمدید شد  

اداره  رئیــس  دزفول: 
رفــاه  و  کار  تعــاون، 
اجتماعــی شهرســتان 
گفــت:  شــوش 
دفترچه های بیمه تأمین 
اجتماعی کارگران هفت 
تپه با دستور وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی تمدید می شود.
ســامر تمیمی در جمــع خبرنــگاران اعالم کــرد: تمدید 
دفترچه های بیمه کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
با دســتور شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیگیری 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از روز چهارشنبه 

آغاز شده است و تا تمدید همه دفترچه ها ادامه دارد.

 دوگانه سوز کردن رایگان •
خودروهای عمومی در خوزستان

شــرکت  مدیر  اهواز: 
فراورده های  پخش  ملی 
خوزستان  منطقه  نفتی 
)اهــواز( گفــت: همــه 
مراحل دوگانه سوز کردن 
عمومــی  خودروهــای 

رایگان است.
نعمت اهلل نجفی اظهار کرد: این شرکت از صاحبان خودروهای 
عمومی اســتان خواســت از فرصت دوگانه سوز کردن که به 
صورت رایگان در کارگاه های مجاز در شهرهای استان انجام 
می شود؛ اســتفاده کنند. وی ادامه داد: دولت هزینه گازسوز 
کردن همه خودروهای عمومی )وانت، تاکسی و ون( که افزون 
بر یک میلیون و ۴۶۰هزار دستگاه است را تأمین کرده است.

خشکسالی های مستمر در استانی که روی منابع آب نشسته است! 

»خلخال« تشنه مدیریت منابع آبی 
اردبیل: خشکســالی های مستمر در چند سال 
اخیر عرصه را برای ســاکنان شهری و روستایی 
خلخال در اســتان اردبیل تنگ کرده اســت و 
باوجود تالش مسئوالن برای تأمین آب مورد نیاز، 
اما همچنان مردمان این شهرستان با کمبود آب 

مواجه هستند.
کمبود آب و تشنگی بسیاری از مردم روستایی 
و عشایری، بارها صدای اعتراض نمایندگان این 

استان را درآورده است.
بشــیر خالقی نماینده مردم خلخال و کوثر در 
همین راســتا اظهار می کند: ده ها روستای این 
شهرســتان با مشکل شــدید کمبود آب شرب 
مواجه بوده و آب این روستاها از طریق تانکرهای 

سیار تأمین می شود.
وی معتقد اســت اردبیل روی منابع آب نشسته 
و ســاالنه بیــش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب 
در سال تولید می کند؛ بنابراین تشنگی مردم به 

بی توجهی و فقدان برنامه ریزی بازمی گردد.

تأثیر منفی خشکسالیس
رئیس شــرکت آب و فاضالب روستایي خلخال 
خشکســالی و اثرات منفی آن بــر منابع آبی و 
چاه ها را علت کمبود آب می داند و می گوید: سال 
گذشته آب بیش از ۴۰ روستاي این شهرستان از 
طریق تانکرهاي آبرسانی سیار این شرکت تأمین 

شد.
محمد دیباج لطیفي بیــان می کند: تأمین آب 
شــرب پایدار مناطق کم آب روســتایي مانند 
روستاي عشایر نشین طویستان نیازمند اجرای 
طرح های مجتمع های آبرســانی روســتایي با 
استفاده از منابع آبي مطمئن و پایدار شهرستان 

است.
وی اظهار می کند: ادامه خشکســالی در منطقه 
تأثیر منفــي بر منابع تأمین کننده آب شــرب 
 ازجمله چشمه ها و رودخانه های روستاها و مناطق 

عشایر نشین این شهرستان داشته است.

مشکل مدیریتیس
کمبود آب در این شهرستان موجب شده حتی 
امام جمعه شهرســتان خلخال نیز در برابر این 

بی برنامگی موضع بگیرد.
حجت االسالم کریم اســدی بابیان اینکه مدیر 
منابع آب اســتان در گزارش خود مدعی افتتاح 

و بهره برداری ۴۸ سد در استان شده است، اظهار 
می کند: کدام ســد در خلخال مورد بهره برداری 
قرار گرفته؟ کدام زیرساخت اشتغال در روستا های 
شهرستان خلخال در دستور کار قرار گرفته است؟

وی می افزاید: نبود زیرساخت اشتغال، خاکی بودن 
جاده های روستایی، عدم ساخت و بهره برداری از 
سد در خلخال، نبود زیرساخت های گردشگری 
و کمبود آب شــرب در روســتا ها نمونه هایی از 

محرومیت جنوب استان اردبیل است.
وی اصلی ترین مسئله در محرومیت شهرستان 
خلخال را مشکل مدیریتی و کج سلیقگی مدیران 
دستگاه های ذی ربط می داند و می گوید: مسئوالن 
باید پاســخگو باشند که چه اقدامی در خصوص 

رفع مشکالت مردم انجام دادند؟

فشار اندک آب در شبکه توزیعس
از روستاها و مناطق محروم که خارج شویم و به 
شهر خلخال برسیم باوجود امکانات شبکه توزیع 
آب، اما این شهر نیز با مشکل کمبود آب مواجه 
اســت. متأسفانه بســیاری از مردم که در نقاط 
باالدست شهر ســکونت دارند از فشار و کمبود 
آب گالیه داشته و موجب افزایش نارضایتی آن ها 

شده است.
معاون برنامه ریزی شرکت آب و فاضالب استان 
اردبیل بابیان اینکه متأســفانه میزان هدررفت 

آب روستایی استان به ۳۵/۵ 
درصد رسیده است، بیان کرد: 
با اجــرای پروژه های اصالح 
شبکه های آبرسانی روستایی 
براســاس برنامه اعالم شده از 
سوی شرکت آب و فاضالب، 
بایــد میــزان هدررفت آب 
روستایی ســاالنه 1/۵ درصد 
کاهش یابد که الزمه تحقق 
این مســئله نیازمند تأمین 
اعتبارات  از محــل  اعتبــار 

استانی است.

کمبود اعتبارات استانیس
تقی رســتمی با بیان اینکه 
آبرســانی  پروژه های  اجرای 

روستایی در شهرستان ها بستگی به نحوه توزیع 
اعتبارات استانی از سوی فرمانداران برای اجرای 
ایــن طرح ها دارد، بیان می کند: متأســفانه این 

شرکت با کمبود اعتبارات روبه رو است.
وی با بیان اینکه بودجه ساالنه با توجه به پایین 
بودن سطح درآمد شرکت در هیچ شرایطی محقق 
نمی شود، می افزاید: به دلیل پایین بودن مصرف 
آب در روســتاهای استان به ویژه شهرستان های 
خلخال و کوثر به دلیل استفاده از سایر منابع آبی 

در دســترس، درآمــد حاصل 
از فــروش آب، منبع درآمدی 
مطمئنی برای تأمین هزینه های 

جاری این شرکت نیست.
وی ضمن اشــاره به مشــکل 
کمبود آب در بیشتر روستاهای 
واقع در منطقه نیمه گرمسیر 
بخش خورش رســتم خلخال 
اظهار کرد: اجرای طرح مجتمع 
آبرسانی در منطقه چشمه پرآب 
روســتای لــرد از توابع بخش 
شاهرود خلخال در دستور کار 

این شرکت است.
معــاون برنامه ریزی شــرکت 
آب و فاضالب اســتان اردبیل 
مشکل کمبود آب شرب در روستای طویستان 
در بخش خورش رســتم را ناشی از عدم تأمین 
منابع پایدار آب دانست و گفت: این روستا دارای 
شبکه آبرســانی آب شرب مناسب است، ولی از 
مشکل تأمین آب پایدار رنج می برد که در صورت 
تأمین 1۰۰ لیتر آب از این چشمه توسط شرکت 
آب منطقه ای استان اردبیل این شرکت نسبت به 
ساخت مجتمع آبرسانی و تأمین آب ۳۳ روستای 
کم آب بخش خورش رســتم و بخشی از شهر 

هشجین اقدام های الزم را انجام خواهد داد.

تأمین آب شرب 
 پایدار مناطق 

کم آب روستایي 
و عشایری نیازمند 
اجرای طرح های 

مجتمع های آبرسانی 
روستایي با استفاده 

از منابع آبي مطمئن 
و پایدار است

بــرشبــرش
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