
پیامک بزن، قلیان روشن تحویل بگیر! ماجرای مرغ های تریاکی چیست؟
ماجرای وانتی که کافه سیار بودرئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور استان تشریح کرد

رئیس اداره بهداشــت و مدیریت بیماری های طیور 
خراســان رضوی گفت: وجود تریاک در محلول آب 
مرغ ها صحت ندارد و تاکنون گزارشــی از این موارد 
به دامپزشکی نداشتیم.شــهرام شرقی افزود: برخی 
اکاذیب در فضای مجازی از جمله ادعای از اســاس 
جعلی »مرغ های تریاکی« که موجب تشویش اذهان  

شده را تکذیب می کنم...

جوان سودجویی که در این ایام کرونایی با یک 
تلفن و پیامک، قلیان روشــن در خانه مشتری 
می برد و جان شــهروندان را بــه خطر انداخته 
بود، پس از چند روز ردزنی دقیق توسط پلیس 
دستگیر شد.»الو، قلیان با طعم ... برام بیار« خبر 
رد و بدل شدن این دیالوگ مدتی بود به دست 

مأموران پلیس مشهد رسیده بود...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 

»گوارشک« در عطش آب گوارا
مطالبه اهالی و رانندگان عبوری

 بولوار شهید قانع 
 در مجاورت زندان وکیل آباد 

تا کی مسدود است؟

پس از پنج سال توقف

 تاورها در پدیده شاندیز 
به حرکت درآمدند

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

از محل موقوفات اوقاف و کمک 
خیران خراسانی صورت گرفت

توزیع 5 هزار 
بسته کریمانه 

مواد غذایی 
بین نیازمندان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی در مراســم 
توزیع 2 هزار بسته مواد غذایی ویژه جامعه معلوالن مشهد 
گفت: همزمان بــا دهه کرامت، در پنجمین مرحله از تهیه 
و توزیع بسته های معیشتی با عنوان بسته های کریمانه، 5 
هزار بســته مواد غذایی به ارزش 10 میلیارد ریال از محل 
 موقوفات و خیران بین نیازمندان خراسان رضوی توزیع شد.

حجت االســام والمســلمین احمدزاده افزود: 2هزار بسته 
معیشتی در مشهد از محل موقوفه حاج محمد ابراهیم توسلی 
تهرانی و کمک خیران به ارزش 4میلیارد و 800 میلیون ریال 
با مشارکت اداره بهزیستی مشهد بین مددجویان آن ها توزیع 

شد.وی یادآور شد: براساس ...

قدس مشکالت این روستا در 20 کیلومتری مشهد را پیگیری می کند

.......صفحه 2 

معاون بهزیستی استان عنوان کرد

 وجود ۱۴هزار 
 زن سرپرست خانوار 

در خراسان رضوی 

بســته بودن دراز مدت بخش هایی از بولوار شهید قانع مشهد موجب 
گایه ساکنان این محدوده و رانندگان عبوری از این مسیر شده است.

وجود زندان وکیل آباد در بین بافت مسکونی کانشهر مشهد از چند 
سال گذشته همواره مورد نقد شهروندان و حتی متولیان این حوزه بوده 
و هست و در این سال ها بارها خبر انتقال زندان وکیل آباد به خارج از 

شهر به نقل از مدیران شهری و استانی ...

همزمان با میاد با سعادت امام رضا)ع( عملیات مجدد عمرانی پروژه 
بلند مرتبه پدیده شاندیز با حضور مدیران ارشد گروه شرکت های پدیده 
آغاز و تاورها به حرکت درآمدند.مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان در 

جمع خبرنگاران گفت: پروژه این هتل...

.......صفحه 3 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

مدیر خانه مطبوعات و رسانه های 
خراسان رضوی انتخاب شد 

قدس: در سومین جلسه هیئت مدیره خانه مطبوعات و 
رسانه های استان خراسان رضوی که صبح دیروز برگزار 
شد، با رأی اعضا، مجتبی محمودی به عنوان مدیر خانه 

مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی انتخاب شد.
در این جلسه همچنین »محمدجواد رنجبر« به عنوان 
مدیر روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه های استان 
خراسان رضوی و »محمدجمال رستم زاده« به عنوان 

سخنگوی خانه انتخاب شدند.

کلنگ ساخت سه آموزشگاه در سه 
روستای محروم به زمین زده شد

صاحبی: پهلوانان نامی کشــتی ایــران و جهان در 
ششمین سفر خود به صالح آباد باز هم در مدرسه سازی 
افتخار آفریدند. اســدی رئیس اداره آموزش و پرورش 
شهرستان صالح آباد با بیان این مطلب گفت: پهلوانان 
نامی کشــتی ایــران و جهان از جمله رســول خادم، 
کمیل قاسمی، امیر توکلیان و علیزاده در سفر به این 
شهرستان موجب خوشحالی مردم روستای عباس آباد، 
شهرک محمدحاجی و سیاخوله محروم شدند و کلنگ 
ساخت سه آموزشگاه را در این روستاها به زمین زدند.

 رئیس گروه سالمت محیط 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد

 اعمال محدودیت
برای تاالرهای طرقبه شاندیز

ایرنا: رئیس گروه سامت محیط دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: با برپاکنندگان تجمعات غیرضروری مانند 
مراسم عروسی و ترحیم در مشهد برخورد قانونی خواهد 
شد و برای آن ها پرونده قضایی تشکیل می شود. علی اصغر 
حسنی افزود: برپایی مراسم عروسی و ترحیم همزمان با 
قرمز شدن وضعیت مشهد از نظر ابتا به کرونا ممنوع بوده 
و اکنون که وضعیت مشهد از قرمز هم عبور کرده است 
این محدودیت ها با جدیت بیشتری ادامه می یابد.وی ادامه 
داد: برپایی مراسم عروسی در شهرستان طرقبه شاندیز که 
به لحاظ کرونا در وضعیت ســفید قرار دارد با استفاده از 
50 درصد ظرفیت تاالرهای پذیرایی و رعایت پروتکل های 
بهداشتی مانعی ندارد.رئیس گروه سامت محیط دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد گفت: با توجه به اینکه شهرستان 
طرقبه شــاندیز در نزدیکی مشهد قرار دارد و بسیاری از 
مردم این کانشهر مراسم جشن خود را در این شهرستان 
ییاقی برگزار می کنند از ایــن بابت خطر وجود دارد و 
تصمیم گیری برای اعمال محدودیت ها در این شهرستان 

با توجه به شرایط گفته شده در حال پیگیری است.

خبرخبرخبرخبر

قدس: نماینــده ولی فقیــه در خراســان رضوی در 
هجدهمین »خطبه مجازی« گفت: آنچه امروز برای ما 
حائز اهمیت اســت، این است که زمینه جهانی  شدن 
اسام از حرم امام هشتم)ع( در دنیا امروز اجرا می شود 
و همــه جای این مملکت متعلق به وجود مقدس امام 
هشــتم)ع( است، توسعه اندیشه اسامی و معارف ناب 
محمدی در کره زمین و یا به تعبیر دیگر، توسعه تمدن 
نوین اســامی در برابر بینش همه مردم دنیا، امروز از 
کشور ما، از سرزمین و حرم امام هشتم)ع( آغاز شده و 

در حال رشد، نمو و گسترش است.
آیت اهلل علم الهدی افزود: یعنی دنیای امروز اگر گرایش 
اسامی دارد، به خاطر حرکت های انقابی و آموزه های 
انقابی خاصی اســت که از مکتــب اهل  البیت)ع( در 
جریــان رهبری مقام والیت از ســرزمین امام رضا)ع( 
در مسئله توسعه معارف و تمدن نوین اسامی به دنیا 
نمایش داده می شــود، این نمایش به  وسیله عملیات 
انقابی مردم انقابی ما از سرزمینی است که همه این 

سرزمین متعلق به امام رضا)ع( است.
امام جمعه مشهد مقدس در ادامه اظهار کرد: متأسفانه 
در داخل کشور ما برخی جریان ها و آدم ها هستند که 
از اول بینش اسامی و دید دینی نداشتند، می گویند 

مسلمان و شــیعه هستیم، خودشان را انقابی معرفی 
می کنند اما نه دید و بینشی دارند که انقاب را بفهمند، 
ببینند و عظمت انقاب را درک کنند و نه دید و بینشی 
دارند که دین و معارف دین را آن  هم در قالب اســام 
ناب محمــدی ببینند و بیندیشــند؛ نامه نگاری هایی 
که به تازگی به  وســیله برخی عوامل وابسته به برخی 
جریان های سیاســی اتفاق می افتــد، این عظمت ها، 

عزت ها و موقعیت هایی که بحران های اخیر جهانی از 
نظــام ما، انقاب و جامعه والیی ما به دنیا نشــان داد، 
این هــا را نمی بینند، این ها را توجه نمی کنند و تنها با 
یک بینش آلوده ماده پرســتی غرب گرایی، می خواهند 
مسائل را تحلیل کنند، طبیعی است که این نعمت بر 
آنان پوشیده است.وی با اشاره به اینکه مردم ما شکرگزار 
نعمت انقاب هســتند و دلیلش، تداوم شهادت ها در 

نســل ما و در میان مردم ما در راه دفــاع از انقاب و 
حمایت از انقاب اســت، ادامه داد: مقام معظم رهبری 
از روز اول فرمودند مذاکره با آمریکا خطرناک اســت و 
اثر ندارد، مضر اســت، مردم ما در جریانی که ایشــان 
اجازه دادند دولت انجام بدهد به عنوان برجام، نتیجه اش 
را دیدند که چه مصایب و مشــکاتی به وجود آمد، نه 
 تنها جلو دشمنی دشمن را نگرفت، بر جرئت دشمن در 
دشمنی و بر جرئت استکبار افزود، همین مقداری که 
جلوگیری شده، عزت و عظمت ما باقی  مانده است؛ اگر 
شما در جریان های اقتصادی مشکلی دارید، این مشکل 
را که شما به وجود آوردید، شما جریان سیاسی خاص 
که دســت به نامه نگاری ها برای احیای سیاسی جدید 
خودتان و جبران شکست هایتان در عرصه های سیاسی 
کشور زدید، ]این مشــکات را[ شما ایجاد کردید.وی 
تصریح کرد: مدت هاست این کشور در حوزه فعالیت های 
اجرایی و مدیریت اقتصادی، دست شما و هم حزبی های 
شماست، این فساد را برای مردم به وجود آوردند و هر 
مدیریتی را بدســت گرفتند، آنجا را نقطه جوالن یک 
مفسد اقتصادی قرار دادند، شما این کار را کردید، شما 
به آن مقــداری که در مدیریت نظام و حزب شــما و 
مقداری که در مدیریت نظام دخالت کرد، این مفاسد 
را ایجاد کــرد و اال سیاســت گذاری های والیتمدارانه 
رهبری که محصولی جز عزت و عظمت برای این مردم 
نداشــت و امروز این مردم در ســایه عزت اجرای این 
سیاست گذاری ها در اصل استکبارستیزی دارند زندگی 

می کنند و به سر می برند.

آیت اهلل علم الهدی در هجدهمین »خطبه مجازی«: 

برای احیای سیاسی خود، نامه نگاری می کنند

شنبه  14 تیر 1399
  12 ذی القعد        ه 1441  
 4 جوالی 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9284  
 ویژه نامه 3663  
+ صفحه »میهن« 
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ش��هرداری فیض آباد درنظردارد نس��بت به واگذاری اماکن مشروحه ذیل باقیمت پایه اجاره قیدشده ازطریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. 
لذا الزم است متقاضیان جهت دریافت اسنادمزایده وکسب اطالعات الزم به واحدحقوقی وامالک شهرداری فیض آبادمراجعه نمایند. 

مهلت دریافت اسنادمزایده ازتاریخ99/4/14   لغایت 99/4/28
مهلت تسلیم پیشنهادات 99/4/28    زمان بازگشایی پاکات99/4/29 درمحل دفترشهردار

شهرداری در ردیا قبول پیشنهادات مختار می باشد    کلیه هزینه های مربوط به آگهی روزنامه برعهده مستاجرمی باشد.

پایه اجاره بهاء شماره کدنام محلردیف
ماهیانه)ریال(

مبلغ ضمانت شرکت در 
مزایده به)ریال(

3/000/000 ریال1/600/000ریال116واحد های تجاری داخل پاساز 1
5/000/000ریال8/000/000ریال107واحد تجاری خیابان سرباز 2
3/000/000 ریال1/600/000ریال121واحد تجاری ابتداء خیابان ابن سینا3
3/000/000 ریال3/000/000ریال108واحد تجاری خیابان سرباز4
3/000/000 ریال4/000/000 ریال131/130/129/126/125واحد های تجاری خیابان خرمشهر5
3/000/000 ریال3/500/000 ریال119واحد تجاری پاساژسمت خیابان خرمشهر6
3/000/000 ریال1/500/000ریالمحل نصب دکه خیابان امام )ره( )مقابل بانک صادرات(7
3/000/000 ریال1/500/000ریالمحل نصب دکه بلوار مدرس )ورودی پمپ بنزین(8
30/000/000 ریال50/000/000 ریالجهت تولیدات  بتنیخیابان ابن سینا جنب انبار) کارخانه موزائیک(9
6/000/000 ریال10/000/000 ریال139واحد تجاری  مجتمع امام علی )ع( 10
6/000/000 ریال9/000/000 ریال140واحد تجاری  مجتمع امام علی )ع(11

               

آگهی مزایده )نوبت اول(

 جواد جعفری- شهردار فیض آباد 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه ) نوبت دوم ( شرکت تعاونی اعتبار 
کارکنان اداره کل تامین اجتماعی خراسان 

رضوی کد 4910
بدینوس��یله از کلیه اعضای تعاون��ی دعوت به عمل 
م��ی آید تا در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه 
ش��رکت تعاون��ی اعتب��ار کارکن��ان اداره کل تامی��ن 
اجتماعی خراس��ان رض��وی که رأس س��اعت 15 روز 
یکش��نبه م��ورخ 1399/04/29 واق��ع در اداره کل 
تامی��ن اجتماعی خراس��ان رضوی تش��کیل می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 

1(  استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان
2(  رسیدگی و اتخاذتصمیم درباره ترازنامه وحساب 

سودوزیان شرکت درسال مالی1398
3(  تصویب بودجه پیشنهادی 1399

4( اتخاذ تصمیم نس��بت به ذخایر و پرداخت سود و 
مازاد درآمد بر طبق اساسنامه 

5( افزایش سرمایه 
6(  انتخاب بازرس��ین اصلی و علی البدل برای مدت 

یک سال مالی
تذک��ر : الف ( در صورتیکه حضور عضوی در جلس��ه 
مذکور میس��ر نباش��د ، می تواند حق رای خود را به 
موج��ب وکالت نام��ه به عضو دیگری ی��ا نماینده تام 
االختی��ار خ��ود واگ��ذار نمای��د . هر عضو م��ی تواند 
وکالت سه نفر و غیر عضو وکالت یک نفر را به عهده 

داشته باشد .
 هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان
اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی  ع 9

90
31
26

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصنوعات چوبی آشیان سازان زرین
 هنر توس )نوبت دوم ( تاریخ انتشار: 99/4/14

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصنوعات چوبی آشیان سازان زرین هنر توس رأس ساعت 10 
صبح روز جمعه  مورخ 99/4/27 در محل: بعد از شهر رضویه -جاده میامی روبروی معاینه فنی -تاالر سعادت با 
دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود با همراه داشتن برگ سهام/ دفترچه عضویت/ 
کارت عضویت/ گواهینامه موقت س��هام جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دستورجلس��ه در این جلس��ه 

حضور به هم رسانند.
دستورجلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس   2- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 96 الی 98

3- تصویب بودجه 99   4- تعیین تکلیف وضعیت سهام، سهامداران بدهکار
5- افزایش سرمایه   6- طرح و تصویب دریافت تسهیالت مالی از مؤسسات مالی و بانک ها جهت ایجاد شهرک

7- تصمیم گیری نس��بت به س��اخت و ساز پروژه شهرک صنفی   8- پیشنهاد تأسیس تعاونی مصرف یراق آالت و 
ماشین آالت   9- طرح و تصویب حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره

10- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال
11- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه 
ب��ه عض��و دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی خود 
با وکالت و غیرعضو فقط یک رأی با وکالت میتواند داش��ته باش��د. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به 
همراه نماینده خود در تاریخ های 22و 23 و 24 تیرماه در محل شرکت از ساعت 15 الی 18 با همراه داشتن کارت 

شناسایی معتبر جهت اخذ ورقه ورود به مجمع به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
2- ب��ا توج��ه به انتخاب��ات هیئت مدیره/ بازرس��ان: افرادی ک��ه تمایل ب��ه کاندیداتوری س��مت هیئت مدیره/ 
بازرس��ی/ دارن��د ظرف یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی می بایس��ت به دفتر ش��رکت مراجعه و ف��رم مربوطه را 

  هیئت مدیره  تکمیل نمایند. 
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»گوارشک« در عطش آب گوارا
هاشمرســائیفر: سال گذشــته برای تهیه 
گزارشی از شرایط روستای گوارشک به این روستا 
رفتیم. روستایی در 20 کیلومتری شهر مشهد با 
بیش از 400 خانوار که در کنار مشــکالت ریز و 
درشتی که داشت معضل کمبود آب آشامیدنی، 
مردمش را بســیار آزار می داد به ویژه در فصول 

گرم سال.
مردم گوارشــک از این موضوع بسیار گالیه مند 
بودنــد و معترض که چرا هیچ کس برای بی آبی 
این روســتا قدمی برنمی دارد. آنان می گفتند به 
خیلی جاهــا و ادارات مرتبط مراجعه کرده اند تا 
این معضل را برایشان حل کنند اما مسئولی پیدا 

نشده که برای حل این مشکل کاری کند.
 درد دل های مردم گوارشــک را منعکس کردیم 
تا بلکه صدایشــان شنیده شود و کسی برایشان 
کاری بکند. نکته جالب توجه و البته تأسفبار اینکه 
پس از گذشت یک سال از آن ماجرا هنوز که هنوز 
است اهالی روستای گوارشک با کم آبی و بی آبی 
دست به گریبانند و هنوز این مشکل آن ها را آزار 

می دهد.

سزندگی در شرایط سخت
چنــد روز پیش برای سرکشــی مجــدد راهی 
گوارشک شــدیم. از اهالی که درمورد مشکالت 
می پرسیدیم، نخستین و مهم ترین مورد، کمبود 
آب و نبــود آن را مطرح می کردند. یکی از اهالی 
می گفت: زندگی در چنین شرایطی خیلی سخت 
شده است؛ آیا مسئوالن می توانند در شرایط ما 

دوام بیاورند و صدایشان در نیاید؟
آقایان چرا برای این مشکل اقدام نمی کنند؟ ما 
با مشــهد 20 کیلومتر هم فاصله نداریم چطور 
می شود که باید اینچنین در بی آبی زندگی کنیم؟

او می افزایــد: چند روز پیــش آقای پژمان فر که 
نماینده ما در مجلس است برای سرکشی و دیدن 
اوضاع به گوارشــک آمد؛ همه این موضوعات را 
مطرح کردیم و گفتیم امیدواریم از طرف وی این 

مشکل بزرگ حل شود. 
وی با اشــاره به اینکه تا چند ســال پیش قنات 
بســیار خوبی مزارع و باغ های اطراف روســتا را 
آبیــاری می کرد، اما وقتــی چاه های غیرمجاز و 
برداشــت بی رویه آب های زیرزمینی اتفاق افتاد 
این قنات خشک شد و یکی از سرمایه های آبی 
گوارشک از بین رفت، می گوید: االن هم همین 
طور اســت؛ چاه های غیرمجاز و برداشــت های 
بی رویه هر روز بیشــتر می شــود و باغ ویال ها و 
اســتخرهایی که داخل آن ها وجود دارد هر روز 

افزایش پیدا می کنند و مشکل 
آب آشامیدنی ما بدتر می شود.

سآب چاه پاسخگوی نیاز 
450 خانوار نیست

به  پیگیری موضــوع  بــرای 
دهیــاری روســتا مراجعــه 
می کنیــم. دهیار، آنجا حضور 
نداشت و به گفته حاضران، در 
مشــهد به سر می برد. با خانم 
عامری، یکی از اعضای شــورا 
که در محل دهیاری گوارشک 

حضور دارد در خصوص معضل بی آبی روســتا 
موضوع را پی می گیریم.

وی با اشاره به اینکه تنها منبع آبی روستا یک 
حلقه چاه عمیقی است که 42سال پیش برای 
آبرسانی به این منطقه حفر شده، می گوید: چاه 
روستای گوارشک درســال 57 برای آبرسانی 
100 خانوار در نظر گرفته شده و اکنون پس 
از این سال ها کفاف 400 تا 450 خانوار روستا 
را نمی دهد. عامری ســاخت و سازها و احداث 
باغ ویالها در خارج از طرح روســتا را یکی از 
معضالت مرتبط با کمبود آب عنوان می کند 
و می افزاید: بیشــتر این باغ ویالها که هر روز 
تعدادشــان زیادتر می شود چاه های غیرمجاز 
دارند که این سبب شده سطح آب روستا افت 
کند و مشکالت هر روز بیشتر شود. این موضوع 

را به شرکت آب منطقه ای هم 
اطالع دادیم اما تاکنون کسی 

اقدامی نکرده است.
عضو شــورای اسالمی روستای 
گوارشک ادامه می دهد: مشکل 
آب گوارشــک مشــکل امروز 
نیســت، بلکه سال هاست مردم 
با آن مواجه شــده اند، به طوری 
در حال حاضر مجبور شــده ایم 
روستا را به چهار قسمت تقسیم 
کنیم تا هر 6 ساعت یک قسمت 
آبرسانی شود. این هم به دلیل 
فشــار کم و نبود آب کافی به درســتی انجام 
نمی شود و به نیمی از مردم هر قسمت آب کافی 
نمی رسد! از 450 خانوار شاید 150 خانوار اصاًل 

آب نداشته باشند.
زمانیــان، یکی از مالکان قنات خشــک شــده 
روســتای گوارشــک در مورد چگونگی فرایند 
خشک شــدن قنات می گوید: حدود 10 سال 
پیش به دلیل حفر چاه هایی که بیشــتر آن ها 
غیرمجاز هســتند قنات روستا خشک شد که 
با این اتفاق تا سه ســال اصالً آبی برای آبیاری 
 باغ ها و مزارع نداشــتیم؛ این موجب شد حدود 
100 هکتار از باغ ها و مزارع مردم خشک شود. 
پس از سه سال مجوز حفر چاهی به مالکان قنات 
داده شد که در حال حاضر از آن آب برای آبیاری 
و مصارف کشاورزی خودشان استفاده می کنند؛ 

چاهی که نصف آب قنات را هم ندارد.

سمرمت و بازسازی چاه 
حجت االسالم نصراهلل پژمان فر، نماینده مردم 
مشــهد و کالت در مجلس شورای اسالمی در 
خصوص معضل بی آبی روســتای گوارشک به 
قدس می گوید: به غیر از نیاز آبی که ســکنه 
روستا دارند برداشت های غیرمجاز زیادی را در 
آن منطقه شاهد هستیم که این، خالف است و 

باید پیگیری شود.
وی ادامه می دهد: با توجه به مشکالتی که برای 
چاه تأمین کننده آب شــرب و مصرفی مردم 
روستای گوارشک به وجود آمده و زمان زیادی 
که از حفر آن گذشته است، با پیگیری های انجام 
شده چاه در حال مرمت و بازسازی است. بیش 
از 80 متر از آن مرمت شــده و به نظر می رسد 
این مرمت تا 50 متر دیگر هم ادامه پیدا کند. با 
این کار امیدواری برای بهتر شدن شرایط وجود 
دارد، اگر این اتفاق نیفتد طرح تغییر مکان چاه 
هم وجود دارد که اجرایی خواهد شــد تا بلکه 

مشکل آب مردم روستا حل شود.
پژمان فر خاطرنشــان می کند: برای کم شدن 
مقطعی مشــکل کمبود آب اهالی روستا باید 
تعداد تانکرهای آبرســان بیشــتر و با سرعت 
بهتری به مردم گوارشک آبرسانی کنند تا در 
آینده نزدیک شاهد رفع مشکل کمبود آب این 

روستا باشیم.

چاه روستای گوارشک 
درسال 57 برای 

آبرسانی 100 خانوار 
در نظر گرفته شده 
و اکنون پس از این 

سال ها کفاف 400 تا 
450 خانوار روستا را 

نمی دهد
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گوجه فرنگی

علیمحمدزاده: بســته بــودن دراز مدت 
بخش هایی از بولوار شــهید قانع مشهد موجب 
گالیه ساکنان این محدوده و رانندگان عبوری 

از این مسیر شده است.
وجود زندان وکیل آباد در بین بافت مســکونی 
کالنشهر مشهد از چند ســال گذشته همواره 
مورد نقد شهروندان و حتی متولیان این حوزه 
بوده و هست و در این سال ها بارها خبر انتقال 
زندان وکیل آباد به خارج از شهر به نقل از مدیران 

شهری و استانی منتشر شده است.
با وجود این، چند سال است که تنها یک خبر 
در ایــن باره تکرار می شــود و آن اینکه فرایند 
انتقال زندان در مرحله جانمایی قرار دارد و هنوز 

تصمیم قطعی در خصوص محل ساخته شدن 
زندان جدید گرفته نشــده است که امیدواریم 
تصمیم گیران ملی و استانی به زودی به توافق 
نهایی برســند و عملیات ساخت آن آغاز شود؛ 
چرا که در بهترین حالت به گفته کارشناســان 
دست کم چهار سال زمان ساخت زندان خواهد 
بود که این یعنی بی شــک چندین سال دیگر، 
شاید 10 سال دیگر شاهد حضور این مجموعه 

نامتناسب با محیط شهری باشیم.
در ســال های اخیر بارها شــاهد مســائلی در 
این محدوده از شــهر بودیم که ریشــه آن ها 
 وجود همین زندان بوده و هســت. به طور مثال 
رفت وآمد خانواده های زندانیان همیشــه برای 

ساکنان اطراف زندان مشکالتی داشته و دارد و 
یا اینکه به دلیل همیــن حجم زیاد تردد ها در 
این مســیر، عبور و مرور خودروها با مشکالتی 

روبه رو است.
اما عالوه بر مشکالت ریز و درشت همیشگی این 
منطقه، مدت نسبتاً طوالنی است که حدفاصل 
میدان تربیت تا بولوار آموزگار مســدود شده و 
خودروها اجازه تردد از این مسیر را ندارند، حال 
آنکه در این محــدوده چندین خیابان فرعی با 
تعدادقابل توجهی سکنه وجود دارد که مجبورند 
برای رفت و آمد به منزل خود مسیر طوالنی تری 
را طی کنند و همین امر موجب شده بار ترافیکی 

این مسیر به تقاطع بعدی منتقل شود.

آنچه مســلم اســت بســته بودن این مسیر و 
افزایش حجم ترافیــک در خیابان های اطراف 
یک نتیجه دارد و آن مصرف بیشــتر سوخت و 
تولید آالینده های هوای بیشتر در این محدوده 
از شهر است؛ بر همین اساس تعدادی از اهالی 
ایــن منطقه در تماس بــا روزنامه خواهان لغو 
محدودیت تحمیلی ایجاد شــده در این مسیر 
بودند. نکتــه قابل توجه دیگــر اینکه به علت 
همین ممنوعیت تردد خودروها در این خیابان، 
مراجعــان به زندان مرکزی مشــهد مجبورند 
خودروهای خود را در داخل کوچه های اطراف 
یا حاشیه بولوار آموزگار پارک نمایند که خود آن 

زمینه ساز مشکالت دیگری است.

مطالبهاهالیورانندگانعبوری

بولوار شهید قانع در مجاورت زندان وکیل آباد تا کی مسدود است؟

نیکوکارینیکوکاری

صاحبــی: فرمانــده حــوزه مقاومت بســیج کوثر 
شهرستان صالح آباد در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: 
به مناسبت دهه مبارک کرامت، 11 بسته موادغذایی 
در بین زنان سرپرســت خانوار و بانوان بدسرپرست 

این شهرستان محروم و مرزی توزیع شد. 
بسیجی پاسدار فاطمه دادخواه افزود: این بسته های 
موادغذایی شــامل برنج، روغــن، رب گوجه فرنگی، 
ماکارونی، ســویا و گوشت اســت که به همت بسیج 
خواهران کوثر شهرســتان محروم و مرزی صالح آباد 
تهیه و در قالب رزمایش کمــک مؤمنانه بین بانوان 

نیازمند توزیع شد.

 توزیع بسته های معیشتی بین 
زنان سرپرست خانوارصالح آباد

نمااگشیهنمااگشیه

قدس:مدیرعامل نمایشگاه بین المللي مشهد از تعویق دو 
رویداد نمایشــگاهی در این مجموعه به دلیل هشدارهاي 
شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: بر اساس گزارش اخیر 
ســتاد مقابله با کرونا و اعمال محدودیت   براي گروه های ٣ 
و 4، باوجــود برنامه ریزی هــای صورت گرفته در شــوراي 
سیاست گذارِی »نمایشگاه تخصصی دستاوردهای مقابله با 

کرونا« این نمایشگاه به زمان دیگری موکول شد.
ســعید صیفی افزود: هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت 
مبلمان که مقرر بود همزمان با این نمایشــگاه از 16 تا 20 
تیر در محل نمایشگاه بین المللي مشهد برگزار شود، به زمان 

دیگري که متعاقباً اعالم خواهد شد، موکول گردید.

 تعویق دو رویداد نمایشگاهي 
در نمایشگاه بین المللي مشهد

آسمانی اهآسمانی اه

قدس: مادر شــهیدان محســن و محمد حسین مهاجر 
قوچانی پس از تحمل ســال ها درد و رنج دوری از فرزندان 

شهیدش، آسمانی شد.
بهجت نقیبی مقدم، مادر شهیدان محسن و محمد حسین 
مهاجر قوچانی پنجشنبه گذشــته با رعایت پروتکل های 
بهداشتی تشییع و در قطعه صالحین بهشت رضا)ع( به خاک 

سپرده شد.
شــهیدان محســن و محمد حســین مهاجر قوچانی در 
سال های 1٣44 و 1٣42 چشم به جهان گشودند و در 24 
آبان 1٣61 در مریوان و 15 اسفند 1٣62 در جزیره مجنون 

به فیض شهادت نائل آمدند.

 مادر شهیدان »مهاجر قوچانی«
 به فرزندان شهیدش پیوست

گزارشگزارش

ازمحلموقوفاتاوقافوکمکخیرانخراسانی
5هزاربستهکریمانهموادغذایی
بیننیازمندانبهزیستیتوزیعشد

اوقاف  مدیــرکل  قدس: 
خراســان  خیریه  امور  و 
رضوی در مراســم توزیع 
2 هزار بسته مواد غذایی 
معلوالن  ویــژه جامعــه 
مشــهد گفت: همزمان با 
دهه کرامت، در پنجمین 
مرحله از تهیه و توزیع بســته های معیشتی با عنوان بسته های 
کریمانه، 5 هزار بســته مواد غذایی به ارزش 10 میلیارد ریال از 
محل موقوفات و خیران بین نیازمندان خراسان رضوی توزیع شد.
حجت االسالم والمسلمین احمدزاده افزود: 2هزار بسته معیشتی 
در مشــهد از محل موقوفه حاج محمد ابراهیم توسلی تهرانی و 
کمک خیران به ارزش 4میلیارد و 800 میلیون ریال با مشارکت 

اداره بهزیستی مشهد بین مددجویان آن ها توزیع شد.
وی یادآور شد: براساس تأکید نماینده ولی فقیه در استان این 
رزمایش تا زمانی که سالمت در جامعه مستقر شود ادامه دارد 

و ما در کنار هم استانی هایمان خدمتگزاری می کنیم.
در ادامه محسن مروی، رئیس اداره بهزیستی مشهد اعالم کرد: 
156 فعالیت تعریف شده در بهزیستی وجود دارد؛ در حالت 
خوشبینانه دولت تنها ٣0 درصد نیازها را می تواند تأمین کند و 

بقیه آن ها توسط کمک های مردمی و... تأمین می شود.
وی این اقدام خیرخواهانه اداره اوقاف و متولیان موقوفات را یکی 
از کارهای مثبت در ایام کرونا برشمرد و افزود: بزرگ ترین اقلیت 
جمعیتی در مشهد معلوالن و اعضای جامعه بهزیستی هستند و 

اولویت نیاز معلوالن، مسکن، اشتغال و معیشتشان است.
 موقوفه حاج ابراهیم توسلی تهرانی در سال 1٣42 وقف شده 
است که شــامل امالک تجاری در مشهد و تهران بوده و بنا 
به نیت واقف، درآمد آن صرف معلوالن، جذامیان و مسلولین 

می شود.

پسازپنجسالتوقف
تاورهادرپدیدهشاندیز•

بهحرکتدرآمدند
با میالد  همزمان  قدس:
امام رضا)ع(  با ســعادت 
عملیات مجــدد عمرانی 
پروژه بلنــد مرتبه پدیده 
مدیران  با حضور  شاندیز 
ارشــد گروه شرکت های 
پدیــده آغــاز و تاورها به 

حرکت درآمدند.
مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان در جمع خبرنگاران گفت: 
پروژه این هتل که جزو با اهمیت ترین پروژه های پدیده شاندیز 
اســت با زیر بنای حدود ٣00هزار مترمربــع دارای 610واحد 
آپارتمان اقامتی و 674 اتاق هتلی در42 طبقه بوده و همچنین 
طبقات باالی 42 تا 52 با کاربری رســتوران و تفریحی تعریف 

شده است.
مسعود بزرگی افزود: آغاز به کار این پروژه عظیم پس از توقفی 
پنج ساله که موجب ناتمام ماندن آن گردیده بود، به یمن میالد 
با برکت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( و با رعایت استانداردهای 

بین المللی آغاز شد.

وی در خصوص راه های تأمین مالی این هتل افزود: تأمین مالی 
این طرح به عهده خود شرکت پدیده است؛ هر چند ستاد تدبیر 
و در رأس آن استاندار همیشه به عنوان حامی شرکت پدیده در 

کنار ما حضور داشته اند.
 وی اعتبار پیش بینی شده برای این طرح را ٣هزار میلیارد تومان 
پیش بینی کرد و گفت: این پروژه در سه فاز عملیاتی پیش بینی 

شده که فاز دوم سال آینده آغاز خواهد شد.

مدیردفترپرستاری
دانشگاهعلومپزشکیمشهدخبرداد

پرداختهایانگیزشی•
برایپرستارانفعالحوزهکرونا

ایرنا:مدیر دفتر پرستاری 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
مشهد گفت: پرداخت های 
تمامی  برای  انگیزشــی 
پرســتاران فعــال حوزه 
درمان کرونــا در مناطق 
زیرپوشــش این دانشگاه 

واریز شده است.
دکتر حمیدرضا صالح مقدم افزود: از زمان شــیوع کرونا تمامی 
پرستاران فعال در درمان این بیماری شامل شرکتی، قراردادی، 
پیمانی و رسمی زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد ماهیانه 
10 تا ٣0 میلیون ریال غیر از حقوق ثابت خود پرداخت انگیزشی 

دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: مبلغ پرداختی در این قالب، بسته به نوبت و ساعات 

کاری پرستاران در درمان بیماران کرونایی تعریف شده است.
مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تمامی 
تعهدات مرتبط با مطالبات مالی و حقوق و مزایای پرستاران در 
حیطه مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد عملیاتی شده است.
صالح مقدم اجــرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری و 
اســتخدام پرستاران شــرکتی را از جمله مطالبات آنان عنوان 
کرد و ادامه داد: تصمیم گیری بــرای اجرای آن خارج از حیطه 

مسئولیت های دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.
وی همچنین از برگزاری نشستی با حضور نمایندگان پرستاران 
شــاغل در مشــهد برای بیان درخواســت ها و مطالبات و رفع 

مشکالت آنان خبر داد.

ماجرایمرغهایتریاکیچیست؟•
خبرنگاران: باشگاه
رئیس اداره بهداشــت و 
بیماری های  مدیریــت 
طیور خراســان رضوی 
گفت: وجــود تریاک در 
محلول آب مرغ ها صحت 
ندارد و تاکنون گزارشی 

از این موارد به دامپزشکی نداشتیم.
شهرام شرقی افزود: برخی اکاذیب در فضای مجازی از جمله 
ادعای از اساس جعلی »مرغ های تریاکی« که موجب تشویش 

اذهان  شده را تکذیب می کنم.
وی یادآور شد: استفاده از ماده مخدر تأثیری در مصرف درمانی 
طیور ندارد، از این رو تولیدکنندگان سرمایه 10 هزار میلیارد 

تومانی خود را به خطر نمی اندازند.
رئیس اداره بهداشــت و مدیریت بیماری های طیور خراسان 
رضوی ادامه داد: سازمان دامپزشکی به عنوان ناظر و مسئول 
تأمین ســالمت مردم، ضمن اســتقرار همکاران ســازمان 
دامپزشکی در واحد های مرغداری، بازدید هایی را هم به صورت 
دوره ای انجــام می دهند که با وجود این نظارت ها جای هیچ 

گونه نگرانی نیست.
شــرقی بیان کرد: خوراندن تریاک تاکنــون در هیچ یک از 
مرغداری ها و هیچ یک از طیور تولیدی اســتان گزارش داده 
نشده است. تریاک نه تنها تأثیری در افزایش وزن مرغ ندارد، 
بلکه به علت باال بردن متابولیسم پایه و سوزاندن ذخایر بدن 
موجب کاهش وزن در مرغ ها نیز می شود، به عبارتی می توان 
اذعان کرد این ماده بر وزن مرغ ها تأثیر معکوس خواهد داشت.

بااجرایطرحمهارتآموزی
دانشآموختگانرشتههایکشاورزی•

صاحبشغلمیشوند
ســازمان  رئیس  قدس:
نظام مهندسی کشاورزی 
خراسان رضوی گفت: طرح 
مهارت آموزی و توان افزایی 
بــرای دانش آموختــگان 
در رشــته های مختلــف 
نو و  کشــاورزی، طرحی 
بسیار مفید است که این 

استان به عنوان پیشرو در کشور به آن مبادرت ورزیده است.
ســیداحمد دلقندی افزود: دانش آموختگان کشاورزی در مراکز 
مختلف دانشــگاهی اغلب به آموختن مطالب علمی و تئوری و 
آکادمیک می پردازند و موارد عملی و حضور در مزرعه بسیار ناچیز 
است؛ این موضوع سبب شده پس از پایان تحصیالت دانشگاهی و 

در ورود به عرصه کار، چندان کارایی نداشته باشند.
وی تصریــح کرد: با اجرای ایــن طرح از فارغ التحصیالن بخش 
کشاورزی با انجام آزمون اولیه دعوت می شود در مزارع و مراکز 
تولیدی بخش کشــاورزی حضور یافته و در نهایت افراد برتر با 
کســب مهارت های الزم و افزایش توانایی ها و تجربیات عملی، 

طبق تفاهم نامه منعقده مشغول به کار شوند.
دلقندی با اعالم اینکه تاکنــون این تفاهم نامه با چهار اتحادیه 
مرغداران مرغ گوشتی، اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار، اتحادیه 
دامداران و اتحادیه گل و گیاه منعقد شده، اظهار کرد: بنا داریم 
تا پایان سال جاری حداقل 100 نفر را در طرح مهارت آموزی و 

توان افزایی قرار دهیم.

بهمناسبتهفتمینروزدرگذشترضامهرباننژاد
یادیازشاعرفقید»یاورمهربان«•

جلیــلفخرایی: رضا 
مهربان نژاد، متخلص به 
»یاور« در ســال 1٣40 
دیده به جهان گشود. وی 
در کودکی مادر خود را از 
دست داد. پدرش کشاورز 
بود. او در رشته تکنسین 
برق تحصیالت خود را به اتمام رســاند و از 20 سالگی به شعر 
و شــاعری روی آورد و اشــعار بسیاری از خود برجا گذاشته که 

به چاپ نرسید.
وی در موضوعات حماسی، آیینی و در گونه های مختلف از جمله 
اجتماعی و طنز شعر ســرود. همراهی و حضوری تأثیرگذار در 
انجمن های شــعری ارادت در بنیاد امام رضا)ع(، انجمن شــعر 
رضوی حرم مطهر حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع(، 
نشست هفتگی شعر و ترانه، ارغوان، داش آقا، شعر خیابان، انجمن 
ادبی ســهیل، پاتوق شعر و حوزه هنری داشت و شاعر جمعیت 

انسانی کنگره 60 بود.
 مهربان نژاد همچنین در عرصه ورزش باستانی فعالیت داشت و 
در نهایت ششم تیر در سن 59 سالگی به دلیل بیماری سرطان و 
پس از مدتی تحمل رنج  بیماری دیده از جهان فرو بست. با هم 

یکی از اشعار او را می خوانیم:
با عشق رضا شاه خراسان چه خوش است
زین موهبت خدا به ایران چه خوش است

در درگه او غالمند افراد شهیر
میران شده خادم چو غالمان چه خوش است

آن ضامن آهو که رئوف است و ولی
در ملک خراسان شده سلطان چه خوش است

آنگه که شتر رمیده از تیغ ذبیح
خود را به حرم رسانده لرزان چه خوش است

نادم ز گنه در حرمش توبه کند
شرمنده موال و پشیمان چه خوش است

با یک نظرش صراط حق پیشه کند
با عشق علی پیرو قرآن چه خوش است

در بارگهش دخیل عاجز و مریض
حاجت بگرفته گشته درمان چه خوش است ...
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
معاون بهزیستی استان عنوان کرد 

 وجود ۱۴هزار زن سرپرست خانوار •
در خراسان رضوی 
قدس آنالیــن: معاون 
امور اجتماعــی اداره کل 
اســتان  بهزیســتی 
گفت:  خراســان رضوی 
مشــاوره ای  فعالیت های 
منظور  بــه  مددکاری  و 
تالش برای کاهش طالق 

در سطح استان که به عنوان یک زنگ خطر برای افزایش زنان 
سرپرست خانوار مطرح است، در دستور کار ویژه قرار گرفته 
است. غالمحسین حقدادی در گفت و گو با قدس آنالین اظهار 
کرد: افزون بر ۱۴هزار زن سرپرست خانوار که حدود ۴۰هزار 
نفر را سرپرستی دارند در پوشش بهزیستی خراسان رضوی 
هستند که بخش زیادی از این افراد در مناطق کم برخوردار 
زندگی می کنند.وی با بیان اینکه حدود ۶هزار زن سرپرست 
خانوار در مشــهد وجود دارد که اغلب آن ها در حاشیه شهر 
ســکونت دارند، تصریح کرد: زنان سرپرســت خانواری که 
دارای مشــاغلی هستند که در شرایط کرونا دچار خسارت و 
آسیب شــده اند می توانند در سامانه کارا ثبت نام کنند تا در 
صورت داشــتن شرایط الزم همانند سایر مشاغل و بنگاه ها، 
تســهیالت کرونایی از ســوی دولت به آن ها پرداخت شود. 
معاون اموراجتماعی اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی 
گفت: پرداخت مستمری زنان سرپرست خانوار به طور منظم 
در حال انجام اســت و از گروه های همیار زنان سرپرســت 
خانوار نیز حمایت های فرهنگی – اجتماعی صورت می گیرد.

وی تصریــح کــرد: یکی از مــواردی که با نگاه پیشــگیرانه 
در مــورد زنان سرپرســت خانوار در حال اجراســت، تالش 
برای کاهش طالق در ســطح اســتان به عنــوان یک زنگ 
خطر برای افزایش زنان سرپرســت خانوار اســت، زیرا زنان 
سرپرســت خانواری که ناشــی از طالق هستند با مشکالت 
بیشــتری نسبت به بقیه در این قشر مواجه هستند، بنابراین 
سیاست ما بر این اســت که با ارائه فعالیت های مشاوره ای و 
مــددکاری، از افزایش زنان سرپرســت خانــوار از این طریق 
و افزایــش هزینه های ســربار برای جامعه جلوگیری شــود. 

 بازگشت ۲۱ پرنده شکاری•
 به آسمان خراسان رضوی

مدیــرکل  قدس:
محیط  حفاظــت 
 زیســت خراســان
گفــت:   رضــوی 
۲۱ پرنده ارزشمند 
شکاری در آسمان 
شــکار  منطقــه 

ممنوع کلیالق همزمان با میالد امام هشــتم )ع( به دســت 
محیط بانان به طبیعت برگشتند. تورج همتی افزود: ۱۳ بهله 
جوجه دلیجه، دو بهله سارگپه، دو بهله شاه بوف و چهار جغد 
کوچک با تأیید دامپزشک و اطمینان از توانایی ادامه حیات در 
طبیعت به آسمان زیستگاه اصلی خود برگشتند. وی افزود: 
این پرندگان که عمدتاً در روزهای نخســتین تولد، در فصل 
بهار از النه هایشان پایین افتاده بودند و یا دچار آسیب شده 
و توان پرواز از آنان سلب شده بود، از سوی طبیعت دوستان 
به ادارات حفاظت محیط زیست تحویل شده و مدتی تا رشد 
الزم و توان پرواز با نظارت دامپزشــک و متخصصان نظارت 
بر حیات وحش استان با تأکید بر حفظ خصیصه زیستن در 
محیط طبیعی نگهداری شــده بودند که به دست جمعی از 
محیط بانان در آســتانه والدت آقا علی بن موسی الرضا )ع( و 

روز ملی محیط بان به طبیعت برگشتند. 

نقص فنی یک خودرو سنگین موجب شد
مرگ یک کارگر در کوه پارک مشهد •

خط قرمز: بر اثر وقوع یک تصادف در کوه پارک مشهد یک 
کارگر فوت و دو کارگر دیگر مصدوم شدند.

امیر رمضانی، مدیر پروژه ارتفاعات جنوبی مشهد با اعالم این 
خبر اظهار کرد: ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه گذشته در حالی 
که تعدادی از کارگران در آیلند میانی کوه پارک در حوالی پل 
هاشمیه مشغول نصب تجهیزات ایمن سازی آن بودند، تانکر 
حمل آب متعلق به پیمانکار بخش خصوصی دچار نقص فنی 
شــده و پس از طی مسافتی با ســه نفر از کارگران برخورد 
می کند.وی افزود: در این حادثه متأســفانه یکی از کارگران 
فوت و دو کارگر دیگر که مصدوم شــده بودند به سرعت به 
بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار گرفتند. طبق اطالعات 

دریافتی حال عمومی آن ها رو به بهبود است.

جاده ۷۵ متری رضویه باز هم قربانی گرفت
 ۸ کشته و مصدوم•

 بر اثر برخورد سه دستگاه خودرو
 خــط قرمز: بــر اثر 
ســه  شــدید  برخورد 
سواری  خودرو  دستگاه 
پرایــد در جاده میامی، 
یک نفر جان خود را از 

دست داد.
طبق اطالعــات واصله 
این حادثه ســاعت ۸ صبح ۱۳تیــر، در جاده میامی حوالی 
روستای ساالرآباد و شهر رضویه رخ داد که در پی آن متأسفانه 
یک نفر جان خود را از دســت داد و هفت تن دیگر مصدوم 
شــدند که در زمان تنظیم خبر حــال یک نفر از مصدومان 
هم وخیم اعالم شــده است.در این زمینه آتش نشانان شهر 
رضویه و تیم امدادونجات ایســتگاه شماره ۴۹ آتش نشانی 
مشــهد ســریعاً در محل حاضر و اقدام به رهاســازی افراد 
گرفتار در کابین خودروهای مچاله شــده کردند. مصدومان 
پس از رهاسازی تحویل اورژانس شدند و محل حادثه پس از 

ایمن سازی تحویل عوامل راهور و انتظامی شد.

حادثه در پی تعمیر یک دستگاه 
کمباین جان مرد ۶۰ساله   را گرفت•

خبرنگاران:  باشگاه 
و  مانه  فرمانده انتظامی 
ســملقان از مرگ مرد 
روستای  اهل  ۶۰ساله 
کمباین  در  مهمانــک 
علی  داد.سرهنگ  خبر 
گفت:  حسین رختیانی 
این مرد که برای تعمیر کمباین به زیر این وسیله رفته بود 
به دلیل نامعلومی و به وسیله تسمه این دستگاه به داخل 
کمباین کشیده شد.وی افزود: در این حادثه دو دست وی 
قطع شــد و از ناحیه گردن آســیب جدی دید که منجر 
به مرگ مرد ۶۰ ســاله شــد. این مقام انتظامی با اشاره به 
اینکه این دومین حادثــه مرتبط با جمع آوری محصوالت 
کشــاورزی در مانه و ســملقان است، از کشــاورزان عزیز 
درخواست کرد  در حین استفاده از ماشین آالت کشاورزی 
نهایت دقت را داشــته باشند تا دیگر شاهد حوادث ناگوار 

اینچنینی نباشیم.

 خفه شدن پسربچه•
 در استخر پرورش ماهی 

خبرنگاران:  باشگاه 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
شهرســتان گرمــه از 
مــرگ یک پســربچه 
۱۰ســاله بر اثر سقوط  
پــرورش  اســتخر  در 
ماهی خبر داد.سرهنگ 
علیرضا پوربه گفت: در پی اعالم خبری مبنی بر اینکه یک 
پسربچه در اســتخر پرورش ماهی در منطقه سفید دالی 
سقوط کرده است، مأموران انتظامی این فرماندهی به محل 
موردنظر اعزام شــدند. وی با اشاره به اینکه در این حادثه 
پسربچه ۱۰ساله جان خود را از دست داد، افزود: علت این 

حادثه در دست بررسی است.
فرمانده انتظامــی شهرســتان گرمــه بــه کشــاورزان و 
اســتخرداران توصیه کرد دور استخر ها را حصار کشیده و 
از حضور کودکان و حتی بزرگساالن در کنار استخر بدون 
تجهیزات ایمنی جلوگیری کنند تا دیگر شــاهد وقوع این 

گونه حوادث تلخ و جبران نشدنی نباشیم.

عقیل رحمانی: جوان ســودجویی که در این 
ایام کرونایی با یک تلفن و پیامک، قلیان روشن 
در خانه مشتری می برد و جان شهروندان را به 
خطر انداخته بود، پس از چند روز ردزنی دقیق 

توسط پلیس دستگیر شد.

 کافه های زیرزمینی س
یک عامل شیوع کرونا

»الو، قلیان با طعــم ... برام بیار« خبر رد و بدل 
شدن این دیالوگ مدتی بود به دست مأموران 
پلیس مشــهد رســیده بود. حساسیت ماجرا 
زمانی چند برابر می شود که مشخص شد پس 
از شیوع گسترده ویروس کرونا در مشهد و اعالم 
وضعیت قرمز و به تبع آن جلوگیری از برخی 
فعالیت ها که بدون واســطه به شیوع هر چه 
بیشتر این ویروس کمک می کرد، برخی کافه ها 
که قلیان ارائه می دادند ملزم شدند فعالیت خود 
را متوقف کنند. اما این بار فقط کار با یک اخطار 
ساده پیش نمی رفت؛ چرا که سالمت مردم با 
سودجویی معامله شده بود. از همین رو وقتی 
این گونه صنوف یکی از مکان های خطرآفرین و 
اقدام های آن ها دارای اشکال اعالم شد، دستگاه 

قضایی و انتظامی هم با قدرت پای کار آمدند.

در ادامــه تــک بــه تــک 
از  قلیان خانه هایی کــه حاال 
روی زمین بــه زیرزمین های 
مخفی و خانه های مسکونی در 
محاصره دوربین های مداربسته 
نقل مکان کرده بودند را رصد و 
برخــورد قانونی با عامالن آن 
در حالی صــورت گرفت که 
رفتــار آن ها در حال حاضر از 
مصادیق تهدید علیه بهداشت 
به حســاب می آید. عمومی 

حکایت عجیب»کافه پرایدوانت«س
پس از اینکه این سلســله اقدام های مســتمر 
مأموران انتظامی منطقه ثامن با حمایت ویژه 
دســتگاه قضایی، راه فعالیت متخلفان را صد 
کرده بود، اطالعاتی به دســت مأموران پلیس 
رسید که از اقدام عجیب یک راننده پراید وانت 
حکایت داشت.ماجرا این بود که منابع خبری 
اعالم کرده بودند فرد جوانی شــیوه ای جدید 
برای عرضه قلیان در شهر انتخاب کرده است، 
به این صورت که پرایدوانت خودش را تبدیل 
به یک کافه سیار کرده و فرقش با کافه ها این 

اســت که با یــک تماس و 
ارسال پیامک، قلیان را کنار 
خیابان و داخل خودرو چاق 
می کند و زغال روشن تحویل 

متقاضی می دهد!
بــا توجه به اینکــه این کار 
بــه مراتــب خطرناک تر از 
بود،  گذشــته  شــیوه های 
مأموران ماجــرا را به قاضی 
صالــح؛ معاون دادســتان و 
سرپرست دادســرای ناحیه 
۳ مشهد منعکس و دستور 
ردزنی و برخــورد قانونی با عامل تهدید علیه 
بهداشــت عمومی صادر می شــود.پس از آن 
مأموران با توجه به ســرنخ هایی که داشتند به 
صورت پوششی محل تردد »کافه پراید وانت« 
را ردزنی و خودرو را در حوالی بولوار وکیل آباد 

شناسایی کردند.
در حالی چند دقیقه ای خودرو تحت رصد قرار 
گرفت که روی آن عبارت »ارسال قلیان با زغال 
روشن« درج شده بود. در حین رصد اقدام ها و 
رفتار مرد جوان، او بــه چند آدرس مراجعه و 

خدمات غیرقانونی هم ارائه کرد!

کمی بعد مأموران راه حرکت خودرو را ســد 
کرده و آن را متوقف کردند. به این واسطه راننده 
خودرو که جوانی حدوداً ۲5 ساله بود دستگیر 
و قسمت بار وانت پراید هم مورد بازرسی قرار 
گرفت و مشخص شد در قسمت بار خودرو ۲5 
عدد قلیان، ۳۰۰ عدد شیلنگ یکبار مصرف به 
همراه پیک نیک، زغال و ...نگهداری می شود که 
تمامی آن ها ضبط شد.از سوی دیگر بررسی ها 
گواه آن بود که متهم در مناطق مرکزی شهر، 
بولوار وکیل آباد و... دست به این اقدام زده است.

  محاکمه با اتهام تهدیدس
 علیه بهداشت عمومی

در ادامه با دستور مقام قضایی، فرد مذکور که با 
اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی)در توضیح 
مجازات عامل و یا عامالن این اقدام آمده است 
که اگر اقدام های انجام شده منتهی به قتل یا 
نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، 
مرتکب عالوه بر مجازات های مذکور حســب 
مورد به قصــاص و پرداخت دیه و در هر حال 
به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد( 
رو به رو است به مقر پلیس منتقل و خودرو او نیز 

تا زمان تعیین تکلیف راهی پارکینگ شد.

ماجرای وانتی که کافه سیار بود

پیامک  بزن، قلیان روشن تحویل بگیر! 

قسمت بار وانت پراید 
هم مورد بازرسی قرار 

گرفت و مشخص شد در 
قسمت بار خودرو 25 
عدد قلیان، 300 عدد 

شیلنگ یکبار مصرف 
نگهداری می شود

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
وزش باد شدید همراه با گردوخاک•

قدس: براســاس تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناسی، 
کماکان پدیده جوی غالب افزایش سرعت و شدت وزش باد 
است که در برخی نقاط استان وزش باد شدید موقتی همراه 
با گردوخاک، کاهــش دید و کاهش کیفیت هوا پیش بینی 
می شود. ضمن اینکه امروز به ویژه در نیمه جنوبی استان گاهی 
افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده را شاهد خواهیم بود. به 
لحاظ دمایی در چند روز آینده تغییرات دمایی قابل مالحظه 
نیست. هوای امروز مشــهد هم صاف در بعدازظهر افزایش 

سرعت وزش باد پیش بینی می شود.
در۲۴ ســاعت گذشــته فریمان با کمینه دمای ۱۴ درجه 
سلسیوس خنک ترین و سرخس با بیشینه دمای ۴۰ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
همچنین بیشــترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی 

بجستان با سرعت 7۶ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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قدردانی از شرکت برقس
بدین وســیله از پیگیری مأمور 
برق منطقه میانکوه شهرستان 
درگز قای حاجی زاده که کمتر 
از ۱۰ ساعت مشکل المپ های 
سوخته روستای محروم دوآبی 
ســفلی را رفــع و روشــنایی 
کوچه هــا را تأمیــن کردنــد، 
همه  کاش  ای  سپاســگزاریم. 

مأموران این چنین عمل کنند.
۰۹۱۵---۴۰۵۵

سایت اعالم نرخ ها به روز نمی شودس
در ســایت صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی، بخشی با عنوان قیمت روزانه 
کاالها را دارد که باید مرجع برای کسبه باشد، اما از ابتدای تیرماه نرخ ها را به روز 

نکرده اند. 
شاید این قدر سرعت رشد قیمت ها باالست که خجالت می کشند نرخ ها را به روز 

کنند.
۰۹۱۵----۹۹3۹

کرونا بیداد می کندس
گیم نت ها، سینماها ، قهوه خانه ها 
و خیلی از مشــاغل غیرضروری 
در مشهد باز اســت و مسئوالن 
مــا  تماشــاگر.آقایان  شــهری 
تماشــاگر نمی خواهیــم، کرونا 
می کنــد. بیــداد  مشــهد  در 

۰۹3۵---۰3۰۴

بی توجهی به سالمت مردمس
چرا مدیران اتوبوسرانی توجهی به سالمت مردم در مقابله با بیماری کرونا ندارند، آن 

هم در حومه مشهد، جاده سیمان و کالت.
۰۹3۵---3۱۹۵

چرا قانون نداریم؟س
با اینکه خیلی از جوان های شــهرمان برای اجاره مانده اند، جای بســی ناراحتی و 
تعجب دارد که از گوشه وکنار ایران و حتی  خارج در مشهد زمین وخانه می خرند، 
آن هم برای چند روز از ســال و اکثراً خالی هســتند. این یعنی تورم مشــکالت 
۰۹۱۵---۷۴۶3 فرهنگی، اجتماعی، اخالقی و... . چرا قانون نداریم؟  

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

سرورهادیان: هنوز هم رســانه های مکتوب با وجود حضور 
قدرتمند رسانه های مجازی، جایگاه خود را در بین مخاطبانشان 
حفظ کرده اند.نسخه ای از روزنامه که وارد یک خانه می شود هر 
صفحه آن می تواند مخاطب خاص خودش را داشــته باشد و 
رسانه های مکتوب به دلیل مستند بودن و قدرت تحلیل هنوز 
هم مخاطبان بســیاری دارند. از این رو برای ســهل و آسان 
رساندن روزنامه باید به شــرایط بیش از پیش توجه کرد. در 
همین راستا گزارشــی در خصوص مشکالت توزیع کنندگان 
جراید شهر مشهد تهیه کردیم که می خوانید.رئیس اتحادیه 
صنف فروشــندگان و توزیع کنندگان جراید مشــهد، درباره 
مشــکالت ارائه مطبوعات به شهروندان می گوید: مسئوالن و 
متولیان فرهنگی باید به داد مطبوعات و جراید شهرمان برسند، 
درغیر این صــورت محرومیت فرهنگی از فرهنگ مطبوعات 
رهایی نخواهد داشت و مردم بیش از پیش با مطبوعات مکتوب 
بیگانه خواهند شد .محمد صفدری خاطرنشان می کند: در حال 
حاضر ۲۰۳ کیوسک مطبوعاتی در مشهد و حومه دایر است که 

بر کار آن ها نظارت داریم .

15 سال بدون صدور مجوزس
وی دربــاره متقاضیان این کار می گویــد: برای راه اندازی یک 
کیوسک  ابتدا باید مجوز کسب از سازمان مربوط که شهرداری 
است، گرفته شود، اما در حال حاضر شورای شهر متولی آن و 
 بیش از ۱5 سال است که هیچ مجوز جدیدی صادر نشده است .
صفدری تأکید می کند: با توجه به وسعت مشهد و گسترش آن، 
حداقل نیاز به یک هزار کیوسک است که اگر مقایسه ای با دیگر 
شهرها داشته باشیم، متأسفانه مشهد آمار کمترین کیوسک را 
در کشور دارد . وی با اشاره به این نکته که برای رونق مطبوعات 
یکی از راه ها می تواند ســریع ترین و راحت ترین راه برای تهیه 
مطبوعات باشد، اظهار می دارد: باید این شرایط را برای مردم 
فراهم سازیم که این کار به جز با ایجاد کیوسک های بیشتر در 

مکان های پرتردد و شهرک ها، امکان پذیر نیست .
وی تأکید می کند: اگرچه صحبت هایی با متولیان امر در این 

خصوص انجام شــده، اما متأســفانه تاکنون این مذاکرات به 
نتیجه ای نرسیده است .صفدری توضیح می دهد: یکی دیگر از 
مشکالت صنف ما عدم مکان و جایگاه توزیع روزنامه است که 
سبب می شود مطبوعات و جراید در داخل کیوسک ها تلنبار 
شوند؛ بنابراین باید جایی برای ارائه این مطبوعات وجود داشته 
باشد که مخاطب تیترها را ببیند و توجه اش جلب شود و آن 
را تهیه کند . از این رو در کیوســک ها ویترین های مخصوص 
مطبوعات باید تعبیه شــود، اما مدت هاســت برای قرار دادن 
مطبوعات و چیدمان مناسب که در دید مخاطب باشد، اجازه ای 
نداریم و این کار سدمعبر محسوب می شود و ما مخاطب را از 
دیدن مطبوعات محروم کرده ایم. با این وجود چطور می توان 

توقع فروش روزنامه ها و سایر جراید را داشت؟ 

کیوسک ها و قواعد شهرسازیس
 در ادامه سرپرســت ســازمان ســاماندهی مشاغل شهری و 
فراورده های کشاورزی شهرداری مشهد نیز به قدس می گوید: 
فعالیت کیوسک ها به لحاظ اصول و قواعد شهرسازی و ترافیکی 

از جمله فعالیت های رسمی و اصولی در شهرها نیست .
سیدمسعود رضوی با اشاره به این نکته که کیوسک ها دارای 
تبعات نامناسبی به ویژه به لحاظ ترافیکی هستند، می افزاید: 
فعالیت کیوسک دارها خودش می تواند برای واحدهای صنفی 
که به طور قانونی و اصول شهرسازی و تجاری مستقرند موجب 
اخالل شود؛ چرا که یک واحد صنفی، مکان تجاری را خریده 
یا اجاره کرده و اشــتغال ایجاد کرده اســت.وی خاطرنشان 

می کند:متأسفانه در بحث کیوسک های مطبوعات در حالی که 
باید درصد باالی فروش آن مطبوعات باشد، اما در حال حاضر 
اندکی از فروش کیوســک ها به روزنامه ها و مجالت اختصاص 
دارند، اما ســودآوری حداکثری کیوسک ها سال هاست که از 
ناحیه فروش دخانیات، خوراکی ها و آشامیدنی ها است، از این 

رو از هدف اصلی خود دور شده اند.
وی تأکید می کند: ســرانه توســعه و افزایش کیوســک ها در 
دســتور مدیریت شهری نیســت و برهمین اساس تصمیم به 
افزایش کیوســک ها از سال های قبل گرفته نشده است.رضوی 
در پاســخ به این پرسش که مشهد نسبت به برخی استان ها از 
تعداد کیوسک کمتری برخورداراســت، بیان می دارد: فعالیت 
کیوسک را در حقیقت مطلوب شهر نمی دانیم؛ بنابراین چنین 
سرانه و استانداردی نداریم.وی درباره ممنوعیت های ایجاد شده 
در خصوص چیدمان مطبوعات در کیوســک ها، خاطرنشــان 
می کند:چیدمان مطبوعات روی زمین مصداق سدمعبر است، از 
این رو واحدی که اصالت فعالیتش زیر سؤال است را نمی توانیم 
اجازه ســد معبربدهیم، زیرا معتقدیم پیاده رو فضای رفت وآمد 
شهروندان است، اما اگر پشت شیشه ها، روزنامه ها و سایر مطبوعات 
نصب شوند و همچنین برابر اســتانداردها باشد، اشکالی ندارد.

ارائه اصالح سازه ها س
 وی در پاســخ به این پرســش که برای فروش مطبوعات در 
کیوسک های فعلی چه پیشــنهادی ارائه می دهید، می گوید: 
پیشنهادم این است که کیوسک داران به اصالح سازه کیوسک ها 
ورود پیدا کنند و طرح های اصالح و سازه ای را ارائه دهند که 
در شأن شهرمان باشد و دغدغه ها و خواسته های متصدیان هم 
در آن دیده شود و پس از تأیید طرح سازه ها، این اصالح سازه 
انجام شــود.وی تأکید می کند: درباره کیوسک ها در حقیقت 
تکه ای از معبر را اجاره دادیم و این تکه از معبر چون ملک مشاع 
است و به جهت حقوقی مربوط به شهر و همه شهروندان است 
و قابلیت مالکیت ندارد که فرد بتواند مالکیتش را بفروشــد یا 
موروثی از آن استفاده کند، امکان نقل و انتقال آن وجود ندارد.

قدس بررسی می کند

مشکالت بزرگ کیوسک های کوچک مطبوعات

گزارشگزارش

     صفحه 3 خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم 
شرکت تعاونی سنگرسازان خراسان - ثبت 7461

مجمع  رساند،  می  محترم  سهامداران  کلیه  اطالع  به 
رأس  شرکت  سوم  نوبت  در  العاده  فوق  عمومی 
 1399/04/26 مورخ  پنجشنبه  روز  صبح   9 ساعت 
بلوار  مشهد-  در  واقع  شرکت  دفتر  محل  در 
 -10 پالک  زنبق-  خیابان   -10 جنوبی  خیام  خیام- 
کلیه  از  گردد.  می  تشکیل   4 واحد  البرز  ساختمان 
حضور  مذکور  جلسه  در  میشود  دعوت  سهامداران 
حق  میتوانند  محترم  اعضای  ضمنًا  رسانند.  بهم 
دیگری  فرد  به  وکالتنامه  موجب  به  را  خود  رای 
واگذار نمایند ) عضو سه رای و غیر عضو یک رای(.

اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد 
چهارشنبه  روز  صبح   11 تا   9 ساعت  از  باید  خود  نظر 

مورخ 1399/04/25 به محل شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه : 

1- طرح و تصویب تغییر ماده یک اساسنامه از تولیدی 
توزیعی به تعاونی سهامی عام  هیئت مدیره شرکت 

/ع
99
03
13
5

,ع
99
03
09
4

آگهـی دعـوت مجمـع عمومی فوق 
العاده )نوبت دوم( شـركت تعـاونی 

مسكـن شماره 4 شهرداری مشهد
تاریخ انتشار:  14 / 4 /  1399  

شماره : 4/2348
جلســه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شـرکت 
تعـاونی مسکـن شماره 4 شهرداری مشهد در ساعت 
15 روز   پنــج شــنبه مــورخ  26/ 4 / 1399 در محل 
دفتر شرکت  واقع در مشهد- بلوار شهید دستغیب 
– دستغیب 13 کوچه اول دست راست پالك 17 طبقه 
دوم برگزار می شــود. از کلیه اعضای محترم تقاضا 
می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر 
در این جلســه حضور بهم رســانند. اعضای متقاضی 
اعطاء نمایندگی به همــراه وکیل مورد نظر خود باید 
از ســاعت  9 تــا 12 روزهای یکشــنبه ) 99/4/22( و 
چهــار شــنبه )99/4/25( بــه آدرس فــوق مراجعه 
تــا پس از تأییــد وکالتنامه های مزبور توســط مقام 
مجاز، ورقــه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر 
گردد. که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو 
حداکثر ســه رأی و هرشــخص غیرعضو تنها یك رأی 

خواهد  بود.
 دســتور جلســه :1-  تمدیــد مدت فعـالیت شــرکت  

تعاونی مطابق با ماده  6  اساسنامه 
 هیئـت مدیره 

ع 9
90
30
42

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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 برآورده شدن آرزوی یتیمان یزدی •
در طرح ضریح آرزوها 

توســعه  معــاون  یزد: 
مردمی  مشــارکت های 
کمیته امداد اســتان یزد 
دهه  با  همزمــان  گفت: 
کرامت آرزوی تعدادی از 
یتیمان زیر پوشش کمیته 
با  امداد شهرســتان یزد 

 اجرای طرح »ضریح آرزوها« برآورده شــد. غالمرضا مشعل چی 
با بیان اینکه این طرح به همت اداره اوقاف شهرستان یزد و آستان 
مقدس امامزاده سیدجعفر محمد)ع( یزد برگزار شد، گفت: در این 
طرح تعدادی از یتیمان زیر پوشــش کمیته امداد آرزوی خود را 
در برگه هایی نوشته و در ضریح امامزاده سیدجعفر محمد)ع( یزد 

انداخته تا نسبت به برآورده شدن آن ها اقدام شود.

 اجرای طرح »آقا حساب کردند« •
در بندرعباس 

بندرعباس: مدیر دفتر کانــون خدمت رضوی هرمزگان گفت: 
طرح پرداخت حســاب دفتری با عنوان »آقا حساب کردند« به 
مناســبت دهه کرامت و با حضور خادمان حــرم رضوی در این 
شهرستان اجرا شد.اسماعیل تذرو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
در این روزها که تبعات ناشــی از بیماری کرونا، موجب شــده تا 
بعضی کسب و کارها از رونق بیفتد و برخی از اقشار آسیب پذیر نیز 
بیکار شوند، عده ای از خیران و جوانمردان، به دست خادمان حرم 
مطهر رضوی بی آنکه نامی از خود آن ها برده شــود، حساب های 
دفتری برخی بدهکاران و نیازمندان در سوپرمارکت های محلی 

حاشیه شهر را تسویه می کنند.

 خانواده های دارای دو معلول •
خانه دار می شوند

اســتاندار  گلســتان: 
گلستان گفت: در گلستان 
دارای دو  ۳۰۰ خانــواده 
معلول وجود دارد و تالش 
داریم با همــکاری بنیاد 
در ســال جاری  مسکن 
برای همه آن ها مســکن 

 مقــاوم و با کیفیت ایجــاد کنیم. هادی حق شــناس بیان کرد:
 از ۳۰۰ خانــواده دارای دو معلول تاکنون ۵۰ خانواده به اداره های 
بنیاد مسکن در شهرستان ها مراجعه نکردند که با توجه به امکانات 
و ظرفیت های موجود امکان ایجاد خانه برای آنان در سال جاری 
وجود دارد و آن ها می توانند از فرصت پیش آمده به نحو احســن 

استفاده کنند.

کنگره ملی ۶هزار و ۳۰۰ شهید لرستان •
برگزار می شود

مدیــرکل  لرســتان: 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
لرستان گفت: کنگره ملی 
۶هزار و ۳۰۰ شهید استان 
میزبانی  به  آینده  ســال 
خرم آباد برگزار می شــود 
و برنامه ریــزی الزم برای 
اجرای برنامه های فرهنگی و هنری متناسب با این رویداد در امسال 

و سال آینده، انجام شده است.
احمدحسین فتایی اضافه کرد: همزمان با چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس، افزایش تولیدات فرهنگی و هنری این حوزه یک ضرورت 
است و نیازمند جمع آوری و ساماندهی مستندات تخصصی بوده 
کــه امیدواریم با افتتاح باغ موزه و مرکــز فرهنگی دفاع مقدس 
استان محقق شود تا اصحاب فرهنگ و هنر در راستای تولید اثر با 

مشکالت کمتری مواجه باشند.

مستأجران، موجران متخلف را معرفی کنند•
مرکز  دادستان  لرستان: 
مردم  از  گفت:  لرســتان 
هرگونــه  می خواهیــم 
درخواســت  و  اجحــاف 
درصــد   ۱۵ از  بیشــتر 
افزایــش اجاره مســکن 
نسبت به سال قبل را به 
اتاق اصناف، صمت و یا این دادســتانی گزارش دهند تا قاطعانه با 
آن ها برخورد شــود. سعید رازانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
کسانی  که با اقدام های خالف قانون و تبلیغات واهی موجب اخالل 
در نظام معامالتی مســکن و اجاره بها شده اند به زودی شناسایی 
خواهند شد. وی افزود: تمامی مشــاوران امالک که بدون پروانه 
کسب یا در محلی غیر از محل مندرج در آن فعالیت می کنند به 

زودی تعطیل خواهند شد.

حکم برائت 15 کارگر آذراب صادر شد•
کل  رئیــس  مرکــزی: 
مرکزی  استان  دادگستری 
از صدور حکــم برائت برای 
پرونده تعــدادی از کارگران 
شرکت آذراب اراک خبر داد.

سید عبدالمهدی موسوی 
اظهار کرد: این حکم برای 

۱۵ نفر از متهمان )کارگران شرکت آذراب( صادر شده است.
وی افزود: این افراد به اتهام تبلیغ علیه نظام تحت تعقیب بودند و 
حکم یاد شده توسط شعبه اول انقالب برای آن ها صادر شده است.

هنوز بسیاری از کارگران خواستار دریافت حقوق و تمدید دفترچه بیمه خود هستند

کام نیشکر هفت تپه شیرین شد؟
اهواز: تجمع های اعتراض آمیز در راستای دریافت 
حقوق به تعویق افتــاده و دفترچه های بی اعتبار 
تأمین اجتماعی تنها مشکالت ظاهری کارگران 

نیشکر هفت تپه خورستان است. 
ریشه تمام داستان های کشت و صنعت نیشکر 
هفت تپه به بهمن ماه ۱۳۹۴ بازمی گردد؛ زمانی که 
۱۰۰ درصد سهام این شرکت به دو جوان ۲۸ و 

۳۱ ساله واگذار شد.
فعالیت رسمی این شــرکت از سال ۱۳۴۰ آغاز 
شــد، ولی در ســال ۱۳۵۴ به طور رسمی با نام 
شرکت، - دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی 
برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فراورده های 

وابسته- ثبت شد.
تا سال ۱۳۹۴ این شرکت که یکی از بزرگ ترین 
کارخانه های صنعتی استان خوزستان محسوب 

می شد در اختیار دولت بود.
این شرکت پیش از واگذاری حدود ۱۵۰ میلیارد 
تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که 
این موضوع نشان می داد، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، 
حق بیمه کارگران پرداخت  نشده بود، همچنین 
هدف گذاری تولید شــکر در این شــرکت ۱۰۰ 
 هزار تن بــود که در زمان واگذاری این میزان به 

۳۵ هزار تن رسید. 
با این شرایط، دولت تصمیم گرفت این شرکت 
تحت کنتــرل خود را به بخش خصوصی واگذار 

کند. 

حرف و حدیث های ناتمامس
ســرانجام این شــرکت دولتی در بهمن  ۱۳۹۴ 
توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی 

واگذار شد.
مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی دو جوان 
۲۸ و ۳۱ ساله بودند که توانستند در مزایده این 

شرکت را خریداری کنند.
از همان زمان واگذاری شــرکت کشت و صنعت 
هفت تپه، اعتراض ها به نحوه واگذاری آغاز شــد. 
برخی به زیانده بودن شــرکت در زمان واگذاری 
به دیــده تردید می نگریســتند و معتقد بودند 
این موضوع به آن دلیل مطرح  شــده اســت که 
خریداران، شــرکت را با مبلغ کمتری خریداری 
کنند و برخی دیگــر پیش پرداخت ۶۰ میلیارد 
ریال برای در اختیار گرفتن شرکتی که دارای ۲۴ 
هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار ۱۰۰ 

میلیون تومان است را ناعادالنه می خواندند.

عده ای نیز این پرســش برایشان مطرح بود که 
چگونــه دو جوان ۲۸ و ۳۱ ســاله اهلیت خرید 

چنین شرکت بزرگی را داشته اند؟
در هر صورت این تردیدها و شــبهه ها به نحوه 
واگذاری و سایر مسائل راه به جایی نبرد و صاحبان 
جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه کار 
خود را در این شــرکت آغاز کردند تا اینکه پای 

آن ها به قوه قضائیه باز شد.

تعهدات ارزیس
اگر سال گذشــته خبرهای متعددی درباره به 
گردش درآمدن چرخ این کارخانه فضای رسانه ها 
را پر کرد، اما این خوشحالی چندان پایدار نبود و 
بارها به تجمع های اعتراض آمیز ختم شد تا اینکه 
برگزاری جلســه دادگاه مدیرعامل این شرکت 
نشان داد که این واگذاری در حقیقت اشتباه بود.

در جلســه رســیدگی به پرونده مدیرعامل این 
شــرکت که در اردیبهشت  امســال برگزار شد، 
نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفت: دادستانی 
در تحقیقاتش به این نتیجه رســیده است که 
براساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کاالیی وارد 
نشده و متهمان تمامی ارزهای دریافتی از طریق 
بانک های مختلف را در بازار آزاد فروخته اند و در 
زمان رفع تعهد ۶  ماهه و یکساله با جعل اسناد، 
رشــوه و کالهبرداری قصد رفع تعهــد ارزی را 

داشته اند.

بــر اســاس اعــالم نماینده 
دادســتان متهمان اسدبیگی 
همــکاری  بــا  رســتمی  و 
کحال زاده و شــرکت معتمد 
پارســه، حدود ۶۰۰ میلیون 
دالر ارز بــرای راه اندازی خط 
تولیــد ۱۸ هزار تنی شــکر 
امــا قراردادی   اخذ می کنند، 
۱۴ میلیــون دالری را بــرای 
خرید یک خط تولید دست دوم 
منعقد کرده اند که حتی خط 
تولیــد ۱۴ میلیون دالری هم 

هرگز وارد کشور نشد.

پرداخت یک ماه حقوقس
سال گذشته نیشکر هفت تپه 

با کم و کاســتی های بسیاری همراه بود و حتی 
در بعضی از این اعتراض ها با دســتگیری برخی 
از کارگران همراه شــد که با عنایت مقام معظم 
رهبــری در نهایت حکــم بــه آزادی کارگران 

بازداشتی داده شد.
تعداد کارگران شاغل در نیشکر هفت تپه ۳ هزار و 
۳۸۰ نفر نیروی کار رسمی و قراردادی و همچنین 
تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ نفر کارگر فصلی است که با 
وجود اعتراض ها و تجمع های فراوان درنهایت در 
آخرین روزهفته گذشته فقط حقوق یک ماه از 

سه ماه به تعویق افتاده آن ها 
پرداخت شد و هنوز بسیاری 
از کارگران خواســتار دریافت 
حقوق و تمدید دفترچه های 

بیمه خود هستند.

اضمحالل صنعتیس
در همین راستا نماینده مردم 
شــوش در مجلس شــورای 
اسالمی بابیان اینکه دستاورد 
نیشــکر  شــرکت  واگذاری 
هفت تپــه بعد از پنج ســال 
چیزی جز افول این صنعت، 
بیکاری و شرمندگی کارگران 
نبوده  خانواده هایشان  مقابل 
است، بیان می کند: اینجانب 
تنها حل مشکل را ابطال این واگذاری با استفاده از 
ظرفیت های موجود در قانون اصل ۴۴ می دانم که 
باید اقدام شود. محمد کعب عمیر اظهار می کند: 
این شرکت یکی از عظیم ترین صنایع تولید شکر 
در ایران نقش مهمی در چرخ اشــتغال اســتان 
خوزستان داشت که متأسفانه باوجود هشدارها 
در خصوص واگذاری و برون ســپاری غیراصولی 
این صنعت، به افراد فاقد اهلیت از طریق برگزاری 
مزایده که شبهه داشت، واگذار شد و درنهایت به 

اضمحالل صنعتی منتهی شد.

در آخرین روزهفته 
گذشته فقط حقوق 

یک ماه از سه ماه به 
تعویق افتاده کارگران 

هفت تپه پرداخت شد 
و هنوز بسیاری از 
کارگران خواستار 

دریافت حقوق و 
تمدید دفترچه های 

بیمه هستند
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حل جد ول شماره قبل

۱. مقــواي ضخیــم – کارگردان ایرانــي  متولد 
۱۳۳۳ زنجــان که آثــاري چون » لبــه تیغ« و 
»حماســه مجنون« از اوســت ۲. مــردن – ابزار 
ســاخت دکمه و جادکمه- قشــنگ ۳. تجزیه و 
تحلیل – برگشــته و واژگون – فلوي مغناطیسي 
۴. کامیون ارتشي – ماه ســریاني – داراي ارزش 
و آبرو ۵. تکان و جنبش – نوع حکومت جمهوري 
روسیه – چرخ خودرو ۶. از انوع عدسي ها – کنایه 

 از سؤال و جواب کردن کسي است – شکم بند طبي 
 7. پــدر – در پنــاه – از عــروس خانم مي گیرند 
۸. ســوختن – منطقه ییالقي ۹. پسته کوهي – 
 مطلبي را دردل کسي انداختن – به هیجان واداشتن 
۱۰. صــوت ندا – شــهر مذهبي عــراق – جمع 
مکســر رابطه ۱۱. نوعي شــکالت – نامه نویس - 
حــرف آخر ۱۲. هشــتمین – نوعي برنج مرغوب 
 ایرانــي – دختــر در زبــان دخترک انگلیســی 

۱۳. جواب مثبت – ســتون دیــن – عامل انتقال 
بیماري ۱۴. عملیات دفع علف هاي هرز – شب ها 
– شبیه و نظیر ۱۵. قهوه خانه اداره – به روزرساني 

رایانه اي

متراکم کــردن   بــراي  کــه  ماشــین آالتي    .۱
 جســمي بــه کار مي روند- نــام کهن خراســان 
 ۲. شــیطان بزرگ – تند و فوري – قرباني شــده 
۳. مارکي براي ســاعت – زاویــه – تقویت کردن 
۴. حرفي در الفباي یونانــي – از رودهاي دوگانه 
عــراق – معدن – بوي رطوبت ۵. اثري از »خواجه 
عبدا... انصاري« ۶. طرف مشورت – از سیستم هاي 
پیشــرفته پخش صداي فیلم – آفت مزارع گندم 

7. ازما بهتران – ابریشــم ناخالص – کلمه اي که 
جانشین اسم مي شود - ضروري ۸. گیاهي زینتي که 
گل هاي آن در فروردین ظاهر مي شود و برگ هایش 
در پاییز مي ریزد- اثري  معتبر در زمینه  تفســیر 
 قرآن کریم  از »عالمه سیدمحمدحسین طباطبایي« 
راســو   - وبــال  و  مزاحــم  موجــود   .۹
زیرپامانــده   – فالســفه  پایتخــت   - 
۱۰. بازیچه – بازرگاني – تیرانداز ۱۱. وکیل و قیم 

قانوني ۱۲. موي مجعد – از لغت نامه ها – پایتخت 
یکي از دوکره – اردوگاه ۱۳. واحد ســنجش امواج 
درونــي زمین –  در محل خود قرارنگرفته- نوعی 
راکــت و راکت انــداز ۱۴. از صفــات باریتعالي – 
دروازه بان – خارجي ۱۵. هماهنگي موسیقایي – 

درخواست ها وخواسته ها
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