
 هنوز برای نجات دشت کاشمر
 فرصت هست

 کارمندان بهبود یافته از کرونا 
می توانند با گواهی سر کار برگردند

رئیس گروه سالمت طب کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد:عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب:

عضــو هیئت علمی گــروه مهندســی آب مرکز 
آموزش عالی کاشــمر گفت: هنوز برای نجات آب 
و دشت تشنه کاشــمر و بردسکن فرصت داریم، 
می توان برای جلوگیری از هدر رفت آب در بخش 
کشاورزی، صنعت و آب شرب، اقدام های بسیاری 
انجام داد. هادی معماریان، استقرار الگوی مدیریت 

مشارکتی و یکپارچه منابع...

رئیس گروه سالمت طب کار دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد گفت: کارمندان و کارکنانی که آزمایش 
کرونای آن ها مثبت شده است، پس از بهبودی با 
داشتن گواهی بازگشت به کار می توانند کارشان 
را ادامه دهند.فرشــید وفا اظهار کرد: بر اســاس 
پروتکل های وزارت بهداشت، بازگشت به کار پس 

از دو هفته طی کردن قرنطینه...
.......صفحه 2.......صفحه 3 

.......همین صفحه

چرا تست کرونا دیگر 
برای همه رایگان نیست؟

 یک بام و دو هوای 
» نرخ ماسک«

 آغاز مرحله شهرستانی 
مسابقات قرآن کریم
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 دادستانی بینالود از کشف  یک محموله بزرگ
تخم مرغ تاریخ مصرف گذشته خبرداد

 شتر دزد 
تخم مرغ دزد شده! 

 بررسی گالیه ها و وعده های دو ساله
برای قوت غالب مردم

 حال نان مشهد
کی خوب می شود؟
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امام جمعه جدید شهر درود معرفی شد•
درود- خبرنگار قدس: مراســم تکریــم و معارفه امام 
جمعه شهر درود روز گذشته با حضور فرماندار شهرستان 
زبرخان، ائمه جمعه، مســئوالن و جمعــی از مردم این 
شــهر در آستانه متبرکه امامزادگان عین علی و زین علی 
شــهر درود برگزار شــد.در این مراســم با حکم رئیس 
شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه کشــور که توسط 
حجت االسالم ایزدی، مسئول دفتر شورای سیاست گذاری 
ائمه جمعه خراســان رضوی قرائت شد؛ حجت االسالم 
سیدمحمدحسن سجادی زاده به عنوان امام جمعه جدید 
شهر درود معرفی و از خدمات حجت االسالم شیخ مهدی 
حجتی نیا، امام جمعه قبلی این شهر تجلیل شد.در این 
مراسم سیدیحیی سلیمانی، فرماندار شهرستان زبرخان 
استفاده از ظرفیت های نماز جمعه این شهرستان را یادآور 
شد و افزود: از تجربیات و راهنمایی های چهار امام جمعه 
این شهرســتان برای حل مسائل و مشکالت شهرستان 
زبرخان استفاده خواهیم کرد.امام  جمعه سابق درود هم 
گفت: از تمام مردم شــهر به دلیل قصور و کوتاهی های 
احتمالی حاللیت می طلبــم و هر کس در حق بنده نیز 
کوتاهی کرده است را می بخشم که خداوند همه ما را مورد 

لطف و مرحمت خود قرار دهد.

 قیمت مرغ•
 15هزار و 500 تومان تعیین شد 

بجنورد- خبرنــگار قدس: معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتاندار خراسان شمالی در هفتمین نشست 
ستاد تنظیم بازار استان گفت: حداکثر قیمت مرغ گرم برای 
مصرف کنندگان 1۵هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.محمود 
قنبری با تأکید بر نظارت دقیق دســتگاه های نظارتی و 
تعزیرات بر اجرای این مصوبه افزود: با گرانفروشان برخورد 
شود.همچنین قنبری در این جلسه با اعالم قیمت مرغ 
زنده 1۰هزار و 3۰۰ و قیمت گوشت قرمز گوسفندی ۸۵ 
هزار تومان، تصریح کرد: مرغ منجمد باید در فروشگاه های 

زنجیره ای و واحدهای صنفی مربوط عرضه شود.

 قدردانی آیت اهلل علم الهدی•
 از ستاد امر به معروف استان

قدس: نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت: 
تــا رعایت اجتماعی امر به معــروف و نهی از منکر 
در جامعه ایجاد نشــود این امر به درســتی صورت 

نمی پذیرد.
آیت اهلل علم الهدی در جلســه ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر خراســان رضوی افزود: از زحمات شما 
عزیزان در ستاد امر به معروف و نهی از منکر قدردانی 
و تشکر می کنم ان شاءاهلل امیدواریم از این ظرفیت ها 
به خوبی استفاده شــود.وی راه اندازی ستاد امر به 
معروف و نهــی از منکر بــدون اختصاص بودجه 
و همچنیــن ایجاد یک پهنــه اجتماعی در امر به 
معــروف و نهــی از منکر تا همان طــور که مردم 
انجام واجبات دارند همان گونه هم امر به معروف 
و نهی از منکــر انجام دهند را دو ویژگی ســتاد 
امر بــه معروف و نهی از منکر اســتان اعالم کرد 
و یادآور شد: ان شــاءاهلل از ظرفیت های نیروهای 
مخلص و کارآمد در ســتاد امر به معروف و نهی از 
منکر به درستی استفاده شود و ابتکارات بیشتری 

صورت گیرد.

ابتالی نماینده مشهد به کرونا•
فاطمه رحمانی، نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس 

شورای اسالمی به ویروس کرونا مبتال شد.
وی در این باره گفت: خدا را شــکر حالم رو به بهبود 
اســت، اما طبق گفته پزشــکان باید تــا دو هفته در 

قرنطینه خانگی بمانم.
گفتنی اســت فاطمه رحمانی در یازدهمین انتخابات 
مجلس شورای اســالمی با کسب اکثریت آرا از حوزه 
انتخابیه مشهد و کالت به عنوان نفر پنجم نمایندگان 

انتخاب شد.

خبرخبرخبرخبر

مهدی کاهانی مقدم: با اوج گیــری دوباره بیماری 
کرونا در مشــهد و خراسان، درحالی که انتظار می رود 
مسئوالن و متولیان حوزه سالمت، واکنشی منطقی و 
کارشناسانه نسبت به موضوع داشته باشند، اما در چند 
روز گذشته شاهد تصمیمات و اقدام های قابل  تأملی 
از سوی این بزرگواران بوده ایم که به طورقطع می توان 
گفت این اقدام ها نه  تنهــا به کاهش آمار مبتالیان و 
قربانیان کرونا کمک نمی کند که برعکس زمینه ساز 

تشدید بحران موجود نیز هست.
درحالی  که به گفته همین مسئوالن، مشهد از وضعیت 
قرمز عبور کرده و 17 شهرســتان دیگر اســتان در 
وضعیت قرمز قرار دارند، 11 شهرستان نارنجی و زرد 
و تنها چهار شهرســتان به وضعیت سفید رسیده اند، 
ســتاد مبارزه با کرونای اســتان حتی برای کالنشهر 
مشهد، راضی به قبول اعمال و اعالم ممنوعیت فعالیت 
گروه های شــغلی 3 و 4 بر اســاس آنچــه که وزارت 
بهداشت برای وضعیت قرمز مقرر کرده است، نشده اند.

جانشــین استاندار در ســتاد مبارزه با کرونای استان 
در نشســت خبری که به همین مناسبت برگزار شد، 
 گفت: فعالً 6 نوع محدودیت در استان اعمال شده است.
 1-استفاده از ماســک برای تمامی افراد الزامی است.

 2- شــهروندان در اتوبوس های درون شهری، مترو و 
مراکــز تجمع جمعیت از قبیل تاالرها، رســتوران ها 
و ســینماها در زدن ماســک الزام دارند و چنانچه از 
ماسک استفاده نشود، ارائه خدمات صورت نمی گیرد. 
3- برگزاری مراســم جشن و ترحیم و برپایی مراسم 
در تاالرهــا و منازل ممنوع اســت. 4- تمــام ادارات 
دولتی و غیردولتی ملزم به استفاده از ماسک هستند. 
۵- مراجعانی که ماســک نداشته باشند، از ورودشان 
به ادارات جلوگیری می شود. 6- آموزش ها و امتحانات 

به صورت مجازی برگزار می شود.

وی همچنین خاطرنشــان کرد: کمیتــه نظارتی، بر 
اجرای دســتورالعمل های بهداشــتی و محدودیت ها 
و ممنوعیت های اعمال شــده نظارت خواهد داشــت 
و باکســانی که مراقبت نکنند، برخورد قاطع اداری و 
قانونی انجام می دهد.ابالغ دستورالعمل جدید وزارت 
بهداشــت، نمونه دیگری از بی تدبیری در این حوزه 
است؛ براساس این دستورالعمل، انجام آزمایش رایگان 
کرونا از چند روز پیش در 2۹ مرکز سالمت خراسان 
رضوی محدود شده است.مدیر توسعه شبکه و ارتقای 
سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد دراین باره گفت: 
پیش از ابالغ این دستورالعمل، از تمامی افراد با عالئم 
مشــکوک به ابتال بــه بیماری کرونا، افــرادی که در 
خانواده شان بیمار کرونایی داشته  و یا با افراد مبتال به 
کرونا در تماس بوده اند، در مراکز ویژه خدمات جامع 

سالمت این دانشگاه آزمایش کرونا گرفته می شد.

محمدحسن درخشان ادامه داد: اما طبق دستورالعمل 
جدید، از افراد با عالئم مشکوک با تجویز پزشک، افراد 
باالی 6۰ سال دارای عالمت کرونا یا در تماس با بیمار 
مبتال، زنان باردار و مبتالیــان به بیماری های خاص 
به طور رایگان آزمایش کرونا گرفته می شود و سایر افراد 
سالم متقاضی، باید برای انجام آزمایش کرونا به مراکز 

خصوصی مراجعه کنند.
وی بابیان اینکه از 2۹ مرکز خدمات جامع ســالمت 
زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد که آزمایش 
کرونا در آن ها انجام می شود، 11 مرکز در مشهد و بقیه 
در سایر شهرستان های زیرپوشش این دانشگاه فعال 
هســتند، افزود: هم اکنون روزانه حدود 6۰۰ آزمایش 
کرونا در مراکز جامع خدمات سالمت دریافت می شود 
که نتیجه آزمایش نزدیک به 3۵ تا 4۰ درصد از آنان 

مثبت است.

در همیــن حال با پــرس  وجو از مســئوالن مربوط 
مشخص شد درحال حاضر نرخ آزمایش کشت حلق 
کووید در آزمایشگاه جهاد دانشگاهي، برای مراجعان 
بدون دفترچه بیمه )آزاد( 2۹۵ هزار تومان، با دفترچه 
خدمات درمانــي و تأمین اجتماعي 13۵ هزار تومان 
اســت و بیمارانی که به صورت آزاد مراجعه می کنند، 
نیازی به توضیح عالئم بالینی توسط پزشک در نسخه 
خود ندارند، اما پزشک عمومي برای بیمه شدگان باید 
در برگه های بیمه، کنار درخواست آزمایش، شرح حالی 
کوتاه از وضعیت بیمار بنویســد، تا نرخ آزمایش، آزاد 

محاسبه نشود.
این همــه در حالی اتفاق می افتد که آمار رســمی از 
دو برابر شــدن تعــداد بیماران کرونایی بســتری در 
بیمارستان ها و نیز افزایش قابل توجه بستری شدگان 
در بخش مراقبت های ویژه و میزان مرگ  ومیر ناشی 
از کرونا حکایت دارد. اینکه معاون اســتاندار در ستاد 
اســتانی مبارزه با کرونا معتقد به صبوری دســت کم 
دوهفته ای برای بررسی شیب بیماری و تعداد مبتالیان 
و تصمیم گیری نهایی پس ازآن اســت، به نوعی یادآور 
عملکردهای مبتنی بر آزمون  وخطاست که البته رویه 
معمول بســیاری دیگر از دولتمردان بوده و هســت. 
اما آنچه واقعیت و اهمیــت دارد، اینکه در این مورد 
خاص، متکی بودن به شــیوه آزمون وخطا، سالمت و 
جان عده زیادی از مردم را در معرض خطر قرار خواهد 
داد و نمی تــوان و نباید حتی ثانیه ای را برای حفاظت 
و حراســت از سالمت عمومی از دست داد. امیدواریم 
اســتاندار محترم و معاون ایشــان برای این پرسش 
پاسخی داشته باشــند که اگر در دو هفته مورد نظر، 
اوضاع از اینکه هست، بدتر شد و ویروس هولناک کرونا 
گریبان تعداد بسیار بیشتری از هموطنانمان را گرفت، 

چه کسی مسئول و پاسخگو خواهد بود؟
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چرا تست کرونا دیگر برای همه رایگان نیست؟
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س�ازمان مدیری�ت حم�ل و نق�ل ش�هرداری ترب�ت حیدری�ه  در نظ�ر دارد  اس�تفاده از تابلوه�ای 
مبل�غ  ب�ه  ایس�تگاه   18 تع�داد  ب�ه  حیدری�ه  ترب�ت  ش�هر  س�طح  اتوب�وس  ه�ای  ایس�تگاه  تبلیغات�ی 
ی�ا  اش�خاص  ب�ه  را  س�ال   س�ه  م�دت  ب�ه  ماهیان�ه  ص�ورت  ب�ه  ری�ال   9/900/000 کارشناس�ی 
بعم�ل دع�وت  محت�رم  متقاضی�ان  کلی�ه  از  نماید.ل�ذا  واگ�ذار  ش�رایط  واج�د  ه�ای  ش�رکت 
 می آیدجهت کس�ب اطالعات بیش�تر و دریافت اس�ناد مزایده به امور اداری س�ازمان مراجعه نمایند.

خرید اسناد از تاریخ1399/04/19  لغایت1399/05/06
تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ1399/05/09)ساعت 13(

بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 مورخ 1399/05/11
مبلغ تضمین در مزایده: 30/000/000 ریال 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
بقیه شرایط طبق آیین نامه برگزاری مزایده قابل اجرا و اعمال می باشد

متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان مراجعه و یا 
با شماره تلفن05152233086 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده )نوبت اول(

قندهاری سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری تربت حیدریه
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از زمانی که کرونا به عنوان یکی از خطرناک ترین و ناشناخته ترین ویروس های تاریخ بشر 
پا به کشور ما گذاشت، عالوه بر ابتالی ده ها هزار نفر از هموطنانمان به این بیماری و مرگ 
هزاران نفر از آنان، که غم بزرگی را بر ملت ایران تحمیل و خانواده های زیادی را داغدار و 

سیاهپوش عزیزانشان کرد؛ مشکالت بسیار دیگری هم به تبع ...

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف خراسان رضوی از آغاز مرحله شهرستانی چهل و 
سومین دوره مسابقات قرآن کریم از روز گذشته در استان خبر داد.جعفر حسینی با بیان 
اینکه مســابقات در هفت منطقه به صــورت مجازی و دو منطقه به صورت حضوری 

اجرا می شود، اظهار کرد: در دو منطقه مشهد و طرقبه ...

گفت و گوی قدس با خانواده جانباز شهید کاووسی 

شهادت، پاداش صبوری »حاج حیدر«  
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بررسی گالیه ها و وعده های دو ساله برای قوت غالب مردم

حالنانمشهدکیخوبمیشود؟
قــدس: هر چنــد از گذشــته های دور نان را 
قوت الیموت بخش زیــادی از جمعیت جامعه 
می دانســتند اما بی شــک در اوضــاع و احوال 
اقتصادی حاکم بر جامعه این روزها نان ارزشی 
بیش از هر زمان دیگر پیدا کرده و در واقعیت هم 
حاال نان قوت الیموت تعداد زیادی از همشهریان 

و هموطنانمان شده است.
به همین نســبت هــم مباحث مرتبــط با نان 
حساســیت بیشــتری دارد که در صــدر این 
 موضوعات مســئله قیمت و کیفیت نان است، 
بر اساس آخرین اخبار منتشر شده در این حوزه 
که در روزهای اخیر خوانده ایم معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار خراسان رضوی معتقد 
است: کیفیت نان تولیدی نانوایی های این استان 
از نظر »پی.اچ« مورد استفاده و میزان نمک در 

آن طی دو سال گذشته بهبود یافته است.
علی رســولیان روز دوشنبه در نشست کارگروه 
آرد و نان خراســان رضوی عنوان کرد: از سال 
۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ میــزان »پی.اچ« در نان حدود 
۱۸ درصــد و میزان نمک آن ۱۶ درصد کاهش 
یافتــه و به بهبود کیفیت نــان تولیدی کمک 
کرده اســت.منظور از پی.اچ موجود در نان، یون 
هیدروژن موجود در یک لیتر آب اســت که از 
اختالط با آرد به دست می آید.وی افزود: از آنجا 
که کیفیت نان تولیدی در نانوایی های خراسان 
رضوی هنوز به استاندارد الزم نرسیده، الزم است 
کمیته های ویژه ای با کمک دانشــگاه های علوم 
پزشکی تشکیل شود تا به ارتقای کیفیت نان در 

نانوایی ها کمک کند.
از ســوی دیگــر الزم اســت مراکز بهداشــت 
برخوردهای الزم با نانوایی هایی که استانداردهای 
تعیین شده برای تولید نان را رعایت نمی کنند، 
انجام دهد و متخلفــان را به تعزیرات حکومتی 

معرفی کند.

نگاهیبهگذشتهس
برای ارائه تحلیلی بهتر از این موضوع به نظر بهتر 
است نگاهی گذرا به اظهارنظر مدیران استانی در 
سال های گذشته داشــته باشیم؛ چراکه معاون 
اقتصادی استاندار سال گذشته معتقد بود: قیمت 
تمام شده تولید نان در این استان گران است در 
حالی که همه مؤلفه های حمایتی برای کنترل 

قیمت نان توسط دولت لحاظ شده است.

علی رســولیان سال گذشته 
در نشســت کارگــروه آرد و 
 نان خراسان رضوی گفته بود 
هم اکنون قیمت تمام شــده 
تولید نــان در شــهر هرات 
افغانســتان کشــور همسایه 
خراسان رضوی، بیشتر از نرخ 
فروش آن اســت بنابراین نان 
در آن شهر با نرخی پایین تر 
فروخته  تولیــدش  هزینه  از 

می شود.
وی اضافه کرد: گندم و سوخت در هرات وارداتی 
است و قیمت مصرفی هر کیلووات ساعت برق 
سه ســنت برای اهالی هرات محاسبه می شود 
 بــا این حال قیمت بهترین نــان آنان هر قرص

 ۱۶ هزار ریال ایران است.
رســولیان در ادامه اظهار کرد: نان، قوت غالب 
مردم است و باید روشی را اتخاذ کرد که قیمت 
تمام شده نان برای مردم خراسان رضوی کاهش 
یابد.اختصاص آرد یارانــه ای به نانوایی ها روش 
درستی نیست و باید اجازه داد نرخ آرد آزاد شود 
تا در فضای رقابتی بین نانوایی ها هم نرخ نان و 
هم کیفیت آن اصالح شود.عالوه بر آن علیرضا 
رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی هم مدتی 
پس از انتصاب به این سمت گفته بود این استان 

بی کیفیت ترین نان را مصرف می کند. 
بنابراین متولیان اســتانی با اجرای برنامه های 
خاصی درصدد افزایــش کیفیت نان برآمدند و 
حاال پس از گذشت یک سال از آن اظهار نظرها 

روند کیفی سازی نان را مثبت 
ارزیابی می کنند ولی هنوز باور 
دارند باید کیفیت نان ارتقا یابد 
و الزم است مجامع علمی هم 
به این مسئله ورود پیدا کنند.

رویدیگرسکهس
آنچــه ذکر شــد یک بخش 
ماجرا بود اما مسئله اصلی در 
این بخش قیمت تمام شــده 
نان است که همان گونه که معاون استاندار سال 
گذشته گفته بنا به دالیل نامعلومی قیمت نان در 
مشهد گران تر از شهر هرات افغانستان است در 
حالی که همه اقالم مورد نیاز آن از ایران وارد یا 

بهتر است بگوییم شاید قاچاق می شود.
نکته دیگر اینکه بر اساس یک باور اشتباه تصور 
عموم بر این اســت کــه افزایش قیمت موجب 
افزایش کیفیت نان می شود در حالی که فعاالن 
این حوزه معتقدند رابطه قیمت و کیفیت تنها 
زمانی قابل اســتناد است که یارانه ها حذف و به 

اصطالح آزادسازی قیمت ها صورت گیرد.
رئیس اتحادیه نانوایان مشــهد هم ضمن اشاره 
بــه همین مســئله می گوید: وجــود یارانه در 
بخش های مختلف عامل ایجاد رانت یا فساد بوده 
و حوزه نان هم مستثنا نیست.مصطفی کشتگر 
می افزاید: متأسفانه نانوایان مشهد و به طور کلی 
همه فعاالن در این صنف در حال حاضر شرایط 
سختی را تجربه می کنند؛ چراکه در کمتر از یک 
سال گذشــته هزینه اجاره، مزد و بیمه افزایش 

چشمگیری داشته ولی به نسبت آن قیمت نان 
افزایش نداشته است.وی ادامه می دهد: بخشی 
از نانوایی های دولتی که آرد یارانه ای می گیرند 
مشــکالت کمتری دارند و عمده مشکالت در 
بخش نانوایی هایی اســت که به اصطالح آزادپز 
هســتند و اگر شرایط به همین روال ادامه پیدا 
کنــد بســیاری از آن ها تعطیل خواهند شــد 
همچنان که موج اول این ترک شغل ها در بخش 
کارگران نانوایی بــه راه افتاده و تعداد زیادی از 
کارگران نانوایی در حال حاضر ترجیح می دهند 
در مشاغل دیگری حتی پیک موتوری کار کنند.

کشتگر می گوید: بسیاری از نانوایی های آزادپز 
در حال حاضر متقاضی جابه جایی هســتند و 
تعدادی هم جابه جا شــده اند و تصور می کنند 
شــاید در منطقه دیگری از شهر شرایط بهتری 
حاکم باشد.این فعال قدیمی حوزه نان می افزاید: 
اگر قیمت ها واقعی بشود خود شهروندان حاضر 
نخواهند بود برای نان بی کیفیت پولی بپردازند 
و خود به خود تولیدکنندگان نان بی کیفیت یا 
کیفیت خود را ارتقا می دهنــد یا از دور خارج 
می شــوند حال آنکه در واقع هم شــهر مشهد 
نیازی به چند هزار نانوایی ندارد.او اظهار می دارد: 
اصلی ترین خواســته نانوایان در بخش دولتی 
افزایش قیمت به تناســب افزایش هزینه های 
تولید اســت و در بخــش آزادپز ها تقاضا داریم 
آرد یارانه ای بخشــی از آزادپز ها را حذف کنند 
و قیمت ها را نیز آزادســازی نمایند تا مشخص 
شــود در فضای رقابتی کیفیت نان بیشتر ارتقا 

پیدا می کند.
با تمام این اوصاف امیدواریم همان گونه که معاون 
استاندار گفته کیفیت نان نسبت به سال گذشته 
بهتر شده ولی هنوز هم جای ارتقا دارد ولی نباید 
از این موضوع هم غافل بود که هزینه های جنبی 
باال رفته و ادامه این روند به ضرر کسانی است که 
بر اســاس یک کیفیت مشخص کار می کنند و 
نمی توان انتظار داشت در چنین شرایطی عده ای 
از یارانه های موجود در این حوزه سوءاســتفاده 
نکنند بنابرایــن امیدواریم پیش از آنکه همین 
کیفیــت مورد قبــول اعالمی از ســوی معاون 
اســتاندار هم از دست برود چاره اندیشی شود تا 
حداقل نان سالم به دست مردم برسد و بی تعارف 
شاید افزایش قیمت نان موجب شود برخی از ما 

ارزش و قدر آن را بیشتر بدانیم.

یک بام و دو هوای » نرخ ماسک«•
از زمانــی که کرونــا به عنــوان یکــی از خطرناک ترین و 
ناشناخته ترین ویروس های تاریخ بشر پا به کشور ما گذاشت، 
عالوه بر ابتالی ده ها هزار نفر از هموطنانمان به این بیماری و 
مرگ هزاران نفر از آنان، که غم بزرگی را بر ملت ایران تحمیل 
و خانواده های زیادی را داغدار و سیاهپوش عزیزانشان کرد؛ 
مشکالت بســیار دیگری هم به تبع شیوع این ویروس برای 
مردم بــه وجود آمد که بیکاری نــان آوران خانواده و گرانی 
اجناس، از جمله آن هاســت.این روزها هم با شروع موج دوم 
کرونا در بخش وسیعی از کشورمان از جمله در خطه خراسان، 
استفاده از ماســک به عنوان یکی از ارزنده ترین فاکتورهای 
پیشگیری از بیماری، به مردم توصیه می شود و الزام هایی هم 
برای ماسک زدن در محیط های اداری و عمومی تعیین شده 
است. اما همین توصیه و تأکید به ماسک زدن که این روزها 
از سوی هر مسئول و دولتمردی شنیده می شود، الزام هایی 
دارد که به هــزار و یک دلیل معلوم و نامعلوم، از دید دولت 
و دولتمردان پنهان مانده است. مهم ترین الزمه آن، به ویژه 
با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی قشر وسیعی 
از مردم، فراهم کردن ماســک رایــگان و ارزان قیمت برای 
خانواده های محروم و کم درآمد جامعه اســت. در حالی که 
هرگز این اتفاق نیفتاده و در مقابل به دلیل نبود نظارت های 
کافی، قیمت انواع ماســک در بازار بــه چندین برابر قیمت 
پیش از دوران کرونا رسیده اســت و درصد قابل توجهی از 
 مردم توان خرید حتی همان ماسک های معمولی )سه الیه(

2هزار و 500 تومانی را ندارند؛ ماســک هایی که پیش از این 
500 تومان فروخته می شــدند.این در حالی است که منطق 
حکــم می کند زمانــی که از مردم می خواهیــم برای حفظ 
ســالمت عمومی، از ماسک استفاده کنند، باید به هر شکل 
ممکن، زمینه دسترســی آســان و بدون هزینه را نیز برای 
آنان فراهم کنیم؛ اما در عمل شــاهدیم نــه تنها این اتفاق 
نیفتاده که عده زیادی از سودجویان با احتکار، گران فروشی 
و یا تولید و عرضه ماســک های غیراستاندارد، از این آشفته 
بازار نهایت بهره را می برند و هیچ مانعی هم بر ســر راه آنان 

وجود ندارد.
در عین حال با توجه به اینکه تمامی متولیان سالمت تأکید 
دارند، اســتفاده از ماسک در کنار رعایت مسائل بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی، می تواند موفقیت باالی ۸0 درصدی 
ما را در پیشــگیری از بیمــاری کرونا تضمین کند، ما نیز به 
مردم توصیه می کنیم دست کم به منظور حفظ سالمتی خود 
و خانواده شــان، استفاده از ماسک را جدی بگیرند؛ همچنان 
که بیماری کرونا جدی اســت و هیچ آینده روشنی برای آن 
پیش بینی نشده است و به باور پژوهشگران این بیماری به طور 

قاطع و جدی، دارو، واکسن و درمان ندارد.
در مقطع کنونی که با وجــود اوج گیری دوباره این بیماری، 
خیلی از مشاغل و فعالیت های صنفی و اداری تعطیل نشده اند؛ 
رفت و آمدها تقریباً عادی شده و حساسیت بسیاری از مردم 
نســبت به این بیماری به شدت کاهش یافته، ضروری است 
دستورالعمل های بهداشتی با حساسیت و دقت باالتری )حتی 

نسبت به موج اول کرونا( رعایت شود.
در عین حــال از دولت نیز انتظار داریم، بهانه افزایش قیمت 
ماسک به دلیل افزایش تقاضا را کنار گذاشته و هر چه سریع تر 
نسبت به رفع مشکل گرانی این کاالی راهبردی که تأمین آن 
با سالمت عمومی جامعه گره خورده است، اقدام کند. اینکه در 
حال حاضر در تمامی داروخانه های کشور به مقدار الزم ماسک 
وجود دارد، خبر خوبی است اما باید نگران پایین آمدن میزان 
اقبال عمومی نسبت به استفاده از ماسک، به دلیل ناتوانی در 
خرید آن باشــیم؛ چراکه به دنبال این اتفاق باید هزینه های 
بســیار گزافی را بابــت جبران خســارت های بیماری کرونا 
متحمل شویم؛ هرچند خسارت های وارده بر خانواده قربانیان 
کرونا جبران ناپذیر است و تمامی افرادی که با سوءمدیریتشان، 
زمینه ساز مرگ این عزیزان بوده اند، می بایست پاسخگو باشند.

بهبودیافتگان کرونا از ابتالی دوباره •
مصون نیستند

قدس: به دنبال شــیوع 
ویــروس کرونــا جدید 
و ابتــال بــه بیمــاری 
کووید۱۹، بهبودیافتگان 
از ایــن بیمــاری با این 
موضوع درگیر هســتند 
که آیــا می توانند بدون 

ترس از ابتالی مجدد به زندگی خود ادامه دهند.
البته برخی از این افراد، راهنمایی ها و توصیه ها برای پیشگیری 
از بیمــاری را جدی تر می گیرند و بعضی دیگر به آن اهمیت 
نمی دهند.با گذشت زمان از آغاز شیوع بیماری همه گیر کرونا، 
هزاران نفر بهبود یافته اند و در حال حاضر شــاید نسبت به 
دیگــران برای ابتال به این ویروس مصون هســتند و آیا این 
مورد موجب عدم رعایت توصیه های بهداشــتی و یا کاهش 

محدودیت برای آنان می شود.
برخــی از بهبودیافتگان بر این باورند کــه با ابتال به بیماری 
مصونیت دارند و برخی دیگر موارد بهداشــتی را بهتر رعایت 
می کنند، زیرا تا امروز مشخص نشده است که آنتی بادی های 

بدن آن ها تا چه مدت در برابر این بیماری دوام می آورد.
البته باید بدانیم تا زمانی که تحقیقات درباره این بیماری کامل 

نشود، خطر همیشه در کمین است.
محققان اظهار کردند: ماندگاری آنتی بادی های تولید شده در 
بدن بیماران مدت  زمان مشخصی ندارد، برای  مثال، پزشکی 
که مبتال به این بیماری شــده بود دریافت که این آنتی بادی 

تنها 50 روز در بدنش دوام داشت.

 آغاز مرحله شهرستانی •
مسابقات قرآن کریم

قدس: رئیس اداره امور 
قرآنــی اداره کل اوقاف 
خراســان رضوی از آغاز 
مرحله شهرستانی چهل 
و سومین دوره مسابقات 
قرآن کریم از روز گذشته 

در استان خبر داد.
جعفر حســینی با بیان اینکه مســابقات در هفت منطقه 
به صــورت مجازی و دو منطقه به صــورت حضوری اجرا 
می شــود، اظهار کرد: در دو منطقه مشهد و طرقبه شاندیز 
مســابقات به صورت حضــوری و با رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی اجرا می شود و در روش مجازی، در اداره اوقاف 
محل ســکونت به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار می شود.

رئیــس اداره امــور قرآنی اداره کل اوقاف اســتان تصریح 
کرد: چهل و ســومین دوره مسابقات قرآن کریم در بخش 
خواهران روزهای ۱۸ تا 22 تیر ماه و مسابقات برادران در 

روزهای 22 تا 2۴ تیر ماه برگزار می شود.
حســینی اظهار کرد: در منطقه طرقبه شــاندیز که شامل 
شهرستان های طرقبه شــاندیز، فریمان و سرخس می شود 
مســابقات در روزهــای 2۴ و 25 تیرماه در آســتان مقدس 

امامزادگان یاسر و ناصر)ع( برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه مسابقات قرآن کریم در مشهد در روزهای 
25 و 2۶ تیرماه برگزار می شــود، گفت: مسابقات آقایان در 
آستان مقدس امامزاده غیاث الدین محمد)ع( مشهد و مسابقات 

بانوان در حسینیه عبداهلل بن حسن)ع( برگزار می شود.
حسینی گفت: این دوره از مسابقات در ۱0 رشته قرائت تحقیق، 
قرائت ترتیل، حفظ کل، حفظ 20 جزء، حفظ ۱0 جزء، حفظ 
5 جزء، رشــته دعاخوانی، اذان)ویژه بــرادران(، همخوانی و 
هم سرایی و تفسیر عمومی قرآن کریم برگزار می شود.وی با 
بیان اینکه مرحله اســتانی این دوره از مسابقات در نیمه دوم 
شهریور ماه برگزار می شود، افزود: رشته دعاخوانی، همخوانی 
و هم ســرایی همزمان با مرحله استانی به صورت ضبط شده 
اجرا می شود و مسابقات رشته تفسیر نیز به صورت استانی در 

تمامی شهرستان ها در 2۴ مرداد ماه برگزار می شود.

چراغ قرمز کرونا در خراسان رضوی•
قدس: با افزایش چشمگیر تعداد مبتالیان به کرونا، شهرستان 
فیــروزه از لحاظ ابتال به این بیمــاری در وضعیت قرمز قرار 
گرفت.فرماندار فیروزه گفت: در هفته گذشــته ابتال به کرونا 
در شهرســتان فیروزه روندی صعودی داشته و این روند در 
نقاط روستایی شدت بیشتری داشته است.ابوالفضل حکیم پور 
افزود: هم اکنون بیشــتر روستاهای شهرستان فیروزه درگیر 
کرونا شده و روند ابتال به این بیماری نسبت به ۱0روز گذشته 
افزایش داشته که جای نگرانی دارد و به همین خاطر تمامی 
مراسم ترحیم، عروسی و تجمعات لغو شده است، ولی متأسفانه 
در بخش مراودات اجتماعی هنوز شهروندان حساسیت الزم 
را ندارند و اگر مردم هشــدارها را جدی نگیرند و روند ابتال به 
همین شکل ادامه پیدا کند فیروزه از وضعیت قرمز هم عبور 
خواهد کرد.فرماندار فیروزه گفت: تاکنون در شهرستان فیروزه 
آزمایش کرونای ۱00نفر مثبت اعالم شده و سه فرد میانسال 

بر اثر ابتال به کرونا فوت کرده اند.

مهوالتدروضعیتقرمزس
مدیر شبکه بهداشــت و درمان شهرستان مه والت گفت: این 
شهرستان به لحاظ شمار افراد مبتال به ویروس کرونا در شرایط 
قرمز قرار گرفته است.مجتبی خلوصی افزود: بر اساس مصوبه 
ســتاد مقابله با کرونا در این شهرستان، برپایی هر گونه آیین 
عروسی و ترحیم که تهدیدی جدی برای سالمت مردم است تا 

اطالع بعدی ممنوع است.

ابتالی62نفربهکرونادرتربتحیدریهس
با توجه به افزایش ابتال به بیماری کرونا و با هدف پیشگیری 
از مشــکل جدی در بســتری کردن بیماران مبتال به کووید 
۱۹ ظرفیت تخت هــای بســتری در تربت حیدریه به ۱00 
تخت افزایش یافته است.رئیس بیمارستان آموزشی- درمانی 
نهم دی تربت حیدریه با اعــالم این خبر گفت: با اختصاص 
ساختمان اورژانس قبلی این بیمارستان به بیماران کرونایی 
تعداد ۱00 تخت برای بستری بیماران مبتال به کرونا در نظر 
گرفته شده است.دکتر حسین عزیزی افزود:تاکنون ۶2 نفر در 

شهرستان تربت حیدریه به کووید ۱۹ مبتال شده اند.

 رئیس گروه سالمت طب کار 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

 کارمندان بهبود یافته از کرونا •
می توانند با گواهی سر کار برگردند

گروه  رئیــس  ایرنــا: 
کار  طــب  ســالمت 
دانشــگاه علوم پزشکی 
کارمندان  گفت:  مشهد 
و کارکنانی که آزمایش 
کرونای آن ها مثبت شده 
است، پس از بهبودی با 
داشتن گواهی بازگشت به کار می توانند کارشان را ادامه دهند.

فرشید وفا اظهار کرد: بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت، 
بازگشــت به کار پس از دو هفته طی کردن قرنطینه و انجام 
معاینات بالینی و آزمایشات مربوطه توسط متخصص طب کار، 

فوق تخصص ریه و یا متخصص عفونی صادر می شود.
وی ادامه داد: کارکنانی که آزمایش کرونای آن ها مثبت باشد 
می توانند با تجویز پزشک از مرخصی استعالجی به مدت دو 
هفته بهره ببرند و کارکنانی که تست کرونای آن ها منفی شده 
اســت اما دارای عالئم تنفسی مشکوک هستند می توانند تا 
بهبودی عالئمشان از مرخصی استعالجی چندروزه استفاده 
کنند.رئیس گروه ســالمت طب کار دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد گفت: مبنای آزمایش کرونا بر اســاس پروتکل های 
وزارت بهداشت PCR یا همان آزمایش ته حلق است و وقتی 
این آزمایش مثبت شــد به طور قطعی می توان گفت فرد به 
کرونا مبتالســت. وفا افزود: کارکنان و کارمندان در صورت 
داشتن عالئم مشکوک مانند ســردرد، عطسه، سرفه، تب و 
عالئم گوارشی ابتدا باید به مراکز ویژه خدمات جامع سالمت 
مراجعه کنند و در این مراکز فرایند غربالگری، انجام آزمایش و 

یا نیاز به بستری شدن در بیمارستان انجام خواهد شد.
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سرور هادیان : نوشتن از بزرگمردی که در جوانی رفت و دفاع 
از خــاک و میهن و ناموس را به تحصیل و موقعیت اجتماعی 
ترجیح داد، کار ساده ای نیســت. جنگاوری که حتی پس از 

افتخار جانبازی در سنگر کار و تحصیل کم نگذاشت.
دوستانش درباره او تعاریف بسیاری دارند. او که سه و نیم دهه، 
بــا بدنی نیمه جان تالش کرد، جنگید و خدمت کرد، فقط به 

خاطر اینکه بر عهد با رفقای شهیدش ثابت قدم باشد.
او متولد دهم فروردین ۱۳۴۳ در مشهد است و دانشجوی مرکز 
تربیت معلم شهید هاشمی نژاد، اما در هر فرصتی برای دفاع از 

وطن و ناموسش در جبهه ها پیشقدم بوده است.

ناگفتههایبسیارس
پس از شــنیدن ناگفته های زندگی حاج حیدر در گفت وگو با 
خانواده اش، بیشتر از پیش درمی یابم، شهادت افتخاری است 

که نصیب هر فردی نمی  شود.

شهیدحاجحیدرکاووسیس
برادر بزرگ حاج حیدر در گفت وگو با خبرنگار ما درباره برادرش 
می گوید: یک ســال از او بزرگ ترم و همان قدر درباره برادرم 
می توانم بگویم که همه اقوام او را دوست داشتند. اوبسیار متین، 

آرام و صبور بود و اهل کارهای خیر.
علی کاووسی می افزاید: برادرم دانشجو و مجرد بود و به همراه 
دو پسرعمویم که یکی از آن ها به شهادت رسید به جبهه اعزام 

شد.

عملیاتهایدفاعمقدسوجانبازیس
حیدر ســال ۶5 در عملیات حاج عمران که همراه شهید کاوه 
بود، ترکش به ســتون فقراتش اصابت کرد و قطع نخاع شد 
و از طرفــی چندین ترکش ریه هایش را درگیر کرد که امکان 

جراحی وجود نداشت و او جانباز ۷0 درصد شد.
وی با اشاره به اینکه پیش از آن نیز در عملیات فاو در سال ۶۴ 
شیمیایی شد اما این موضوع مانع اعزام مجدد او به جبهه نشد، 

بیــان می دارد: برادرم ترم آخر تربیت معلم بود و در آموزش و 
پرورش نیز مشــغول به کار بود ولی در هر فرصتی به جبهه 

می رفت.
در ســالی  چنــد  بــرادرم  می ســازد:  خاطرنشــان   وی 

آمــوزش و پرورش منطقه تبادکان مشــغول بــه کار بود و 
پس از آن در دادگســتری به قضــاوت پرداخت. حتی پس از 
بازنشســتگی، دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادگستری را 

راه اندازی کرد و هیچ گاه از تالش دست نکشید.

یکانتخابآگاهانهس
همسر شهید کاووسی نیز درباره زندگی مشترکش با حاج حیدر 
می گوید: همه 2۹ســال زندگی مشــترک با او برای من  پر از 
خاطره و حس های زیباســت. من خودم این ازدواج را انتخاب 
کردم و اگر به همان ســال ها بازگردم به طور قطع باز هم او را 

انتخاب خواهم کرد.
خانــم الدن کوچکی از ازدواجش این گونــه روایت می کند: 
حاج حیــدر برای تحصیل در رشــته حقوق در دانشــگاه به 
همراه خانواده شان به شــیراز آمده و در همسایگی ما بودند. 
خانواده هایمان با هم  آشــنا شدند و من بنا به اعتقادات خودم 

این ازدواج را انتخاب کردم.
او از حاصل زندگی مشترکشان که دو فرزند به نام های علیرضا 

و عاطفه اســت برایم می گوید و می افزاید: پســرم مهندس 
عمران و کارشناس ارشد حقوق و دخترم دانش آموخته رشته 

داروسازی است.
او تأکید می کند: کنار او هیچ گاه نشــانه ای از ناامیدی ندیدم، 
همیشــه و در همه حال روحیه عالی داشت. با همه دردهایی 
که طی همه ســال ها با او بود، صدای ناله او را نشنیدم. مردی 
بسیار خوب، اهل کار و تالش و خانواده و عاطفی و صبور بود.

او توضیح می دهد: همســرم همیشه بیمار بود و هر از گاهی 
برای تزریق آمپولش به آسایشگاه می رفت و این بار هم رفت 
و گفت شب آسایشگاه می ماند، قبالً هم  این اتفاق بارها تکرار 
شده بود اما این بار روز بعد که با او تماس گرفتم، جواب نداد 
و پیام داد »سالم، نمی تونم صحبت کنم« برایش نوشتم، چی 
برات بیارم؟گفت: »هیچی. سرم دارم«. همان شب با فرزندانم به 
آسایشگاه رفتیم و در محوطه آسایشگاه دیدمش. سرفه می کرد 

و هنوز تب داشت که فردا به آی.سی.یو منتقل شد.
این بانوی صبور اظهار می دارد: همسرم جانباز قطع نخاعی بود 
و کلیه هایش را از دست داده بود و دیالیز می شد اما هیچ گاه 

گالیه نکرد.

گامدرمسیرزیباترس
پسر شهید جانباز کاووسی هم می گوید: با توجه به سال های 
طوالنی بیمــاری پدرم و آثار تألمات جنگ، همیشــه در راه 
بیمارستان، آسایشگاه و درمان بودیم و ریه هایی او که سال ها 
درگیر عوارض شیمیایی بود درگیر کرونا شد. می دانم پدرم با 

شهادتش امروز در مسیر زیباتری گام گذاشته است.
علیرضا کاووســی می افزاید: ما رفتن زیبای او را پذیرفتیم و 

امیدواریم در پیشگاه خداوند مأجور باشد.
او می افزاید: می دانم شهدا زنده اند و فقط کالبد بی جان پدرم 

را به خاک سپردیم و روح او همیشه در کنارمان خواهد بود.
وی تأکید می کند: کلمه شهید بســیار واالست و برازنده هر 
کسی نیســت و امیدوارم من نیز به عنوان فرزند شهید الیق 

یدک کشیدن این واژه باشم.

محسن اسالم زاده - مستند ساز: ۱5 سال پیش بود که 
برای ساخت مســتند تالش دوباره با او آشنا شدم. جانباز 
قطع نخاعــی بود و کلیــه هایش را از دســت داده بود و 
دیالیز می شــد. شــغلش قضاوت بود و دغدغه اش مبارزه 

با سوداگران مرگ. 
محل کارش مشــهد بود، ولی می گفت سال های زیادی در 
شهرهای دور و نزدیک خراسان کار می کرده و باید هر روز 
صبح، تک و تنها نزدیک به 200 کیلومتر می رفته و شب به 
مشهد بر می گشته، حتی به این فکر نمی کرد اگر ماشین 

پنجر کند، وسط بیابان حتی نمی تواند پیاده شود.
وقتی برای تصویربرداری به بیمارســتان شــریعتی مشهد 
رفتــم، درد و رنج او را موقــع دیالیز دیدم. درد و رنجی که 

فقــط یکی از هــزاران درد او بود، ولی هیــچ وقت به روی 
خودش نمی آورد...

پس از پخش مستند، با او رفیق شدم و هر از گاهی احوال 
پرســش بودم. وقتی برای پیوند کلیه بــه تهران آمده بود، 
همــراه با حاج عزت مطهری )شــاهی( به مالقاتش رفتیم. 
تمام بدنش ورم داشــت و باید در محیــط ایزوله می بود، 
اما شــور و شوق دیدن عزت شــاهی باعث شد قرنطینه را 

هم بشکند.
تمام این سال ها بارها و بارها عمل جراحی شد، ولی دست 
از تالش بر نداشــت. بین بیمارســتان و آسایشگاه و منزل 
در رفــت و آمد بود ولی خانه نشــین نشــد. حتی بعد از 
بازنشستگی هم، کار دیگری برای خودش دست و پا کرد تا 

مشغول باشد و سربار جامعه نباشد.
آخرین بار به خاطر پارگی مثانه زیر تیغ جراحی رفت و بعد 
از مدتی متوجه شــدند تمام ریه به خاطــر ابتال به کرونا از 
بین رفته، تا اینکه دعوت حق را لبیک گفت و آسمانی شد.
این مرد، ســه و نیم دهه، بــا بدنی نیمه جان و تکه و پاره، 
تــالش کرد و جنگید و خدمت کــرد، فقط و فقط به خاطر 

اینکه بر عهد که با رفقای شهیدش ثابت قدم باشد.
در میان مؤمنان مردانی هســتند که بر ســر عهدی که با 
خدا بســتند صادقانه ایســتاده اند؛ بعضی پیمان خود را به 
آخر بردند )و در راه او شــربت شهادت نوشیدند(، و بعضی 
دیگــر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان 

خود ندادند.

گفت و گوی قدس با خانواده جانباز شهید کاووسی

شهادت، پاداش صبوری »حاج حیدر«  

به بهانه شهادت حاج حیدرکاووسی 

به خاطر عهد با رفقای شهیدش ثابت قدم بود

گفت و گوگفت و گو

یادیاد

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

4,000

11,070

15,750

2,340

3,000

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کاهو

لوبیا سبز 
فلفل دلمه سبز

پیاز بندری

خیار درختی

عشقستان



     صفحه 3 خراسان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع 

روشنایی سوتارا )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 3154 و شناسه ملی 10380190567

 بدینوس��یله از کلیه س��هامداران دع��وت می گردد 
جهت شرکت در جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه 
که در س��اعت 9 صبح مورخه 99/04/30 که در محل 
قانونی شرکت برگزار می گردد ، حضور بهم رسانند 

دستورجلسه :
1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره ب��ه مجمع عمومی 

عملکرد سال مالی منتهی به 1389/12/29
2- اس��تماع گ��زارش حس��ابرس و ب��ازرس قانونی 
ش��رکت به مجمع عمومی عملکرد س��ال مالی منتهی 

به 1389/12/29
3- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان 

برای سال مالی منتهی به 1389/12/29
4- انتخاب حسابرس و بازرس علی البدل برای یک 

دوره یکساله 
درج                  جه��ت  کثیراالنتش��ار  روزنام��ه  انتخ��اب   -5

آگهی های شرکت
6- س��ایر م��وارد در صالحی��ت مجم��ع عمومی عادی 

سالیانه
 هیئت مدیره 

ع 9
90
33
93

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت تحقیقات و خدمات زراعی چغندر 

قند خراسان با شماره ثبت ۳۹۴۰ و شناسه 
ملی10380198360 

در ساعت 12  روز سه شنبه 31 تیرماه 1399 در 
محل دفتر ش��رکت واقع در مشهد- کیلومتر 6 
جاده مشهد به فریمان بعد از پل طرق - شرکت 
تحقیقات و خدمات زراعی چقندر قند خراسان 

تشکیل می گردد.
دستور جلسه مجمع:1- استماع گزارش هیئت 

مدیره و گزارش بازرس قانونی
2-  بررس��ی و اتخاذ تصمی��م در مورد گزارش 
هیئت مدیره و حس��اب سود و زیان و ترازنامه 
س��ال مالی منتهی به پایان اس��فند م��اه 1398 
و تصوی��ب معامالت موض��وع م��اده 129 قانون 

تجارت
3-  انتخاب اعضای هیئت مدیره 

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
5-  تعیی��ن روزنامه کثیراالنتش��ار برای درج 

آگهی و اعالمیه ها 
6- تعیی��ن خط مش��ی آینده ش��رکت و س��ایر 
م��واردی که عندالزوم توس��ط هیئت مدیره یا 

سهامدار مطرح ودر صالحیت مجمع باشد
9ع هیئت مدیره 

90
33
76

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
شرکت صنایع الماس کاشی نیشابور )سهامی 

خاص( به شماره ثبت 24448
از کلیه س��هامداران ش��رکت الماس کاشی نیشابور 
)س��هامی خ��اص( دعوت می گ��ردد در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی که در تاریخ 1399/4/31 از ساعت 18 
در محل کارخانه ش��رکت واقع در نیش��ابور کیلومتر 
22 جاده مش��هد، قدمگاه تش��کیل میگردد ش��رکت 

فرمائید.
دستورجلس��ه:1- رس��یدگی و تصوی��ب ترازنامه و 

حساب سود و زیان سال 1398
بم��دت  ب��ازرس اصل��ی و علی الب��دل  انتخ��اب   -2

یکسال
3- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی

4- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی باشد.
ع  رئیس هیئت مدیره شرکت الماس کاشی نیشابور 9

90
33
66

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت دوم

ب��ا توجه به تش��کیل جلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
ب��ه ط��ور فوق الع��اده نوب��ت دوم ش��رکت تعاونی 
مس��کن ش��ماره یک منحله نیروی انتظامی مشهد 
از کلی��ه اعض��ا دع��وت می گ��ردد رأس س��اعت 9 
صب��ح روز یکش��نبه مورخ��ه 1399/5/5 در محل                                                                                   
وکی��ل آب��اد   64 بنفش��ه 9 مس��جد و حس��ینیه 
امیرالمؤمنی��ن)ع( ب��ا در دس��ت داش��تن مدارک 
مثبته عضویت و س��هامداری جهت اتخاذ و تصمیم 
نسبت به موضوعات دس��تور جلسه در این مجمع 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر شرکت
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 98

3- تصویب بودجه سال 99
4- تصویب و بکارگیری وکیل جهت کارهای اداری 

و پیگیری زمین های باقی مانده تعاونی مسکن
تذک��ر: در صورت��ی ک��ه حض��ور عضوی در جلس��ه 
مذکور میس��ر نباش��د ح��ق رأی خ��ود را به موجب 
وکالتنام��ه به عض��و دیگر یا نماینده ت��ام االختیار 
واگ��ذار نمای��د. عضو متقاض��ی اعط��ای نمایندگی 
می بایس��ت به هم��راه نماینده خ��ود در تاریخ های 
3و 99/5/4 در دفتر تعاونی واقع در آدرس فوق 
جهت صدور برگه ورود به جلس��ه مراجعه نمایند. 
ش��رکت تعاونی مس��کن ش��ماره یک منحله نیروی 

انتظامی مشهد در حال تصفیه شماره ثبت 1305
ع هیئت مدیره  9

90
33
40

,ع
99
03
17
7

23

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب:

 هنوز برای نجات دشت کاشمر•
 فرصت هست

ایسنا: عضو هیئت علمی 
گروه مهندسی آب مرکز 
آمــوزش عالی کاشــمر 
گفت: هنــوز برای نجات 
آب و دشت تشنه کاشمر 
و بردسکن فرصت داریم، 
جلوگیری  برای  می توان 

از هدر رفت آب در بخش کشــاورزی، صنعت و آب شــرب، 
اقدام های بسیاری انجام داد. هادی معماریان، استقرار الگوی 
مدیریت مشارکتی و یکپارچه منابع و مصارف آب در کاشمر 
و بردســکن را ضروری دانست و افزود: ناکامی سیاست های 
گذشته در مدیریت منابع و مصارف آب موجب شد تا حرکتی 
اصالحی برای بازنگری و آسیب شناسی رفتار گذشته و یافتن 
راه هایی برای افزایش کارایی مدیریت آب در کشور آغاز شود.

وی بیان کرد: محدوده مطالعاتی کاشــمر و بردســکن نیز 
حداقل در ســه دهه اخیر درگیر این گونه سوء مدیریت ها در 
مدیریت منابع و مصارف آب بوده و مطالعات نشان می دهد 
که کسری مخزن آب زیرزمینی بلندمدت کاشمر ۳۶ میلیون 
مترمکعب در سال اســت.وی ادامه داد: بهینه نبودن الگوی 
کشت کشــاورزی در منطقه، توسعه نیافتن صنایع تبدیلی 
محصوالت کشاورزی، نظام کشاورزی خرده مالکی و توسعه 
نیافتن سیســتم های آبیاری نوین و کشت گلخانه ای و نگاه 
صرفاً ســازه ای و هیدرولیکی به مســئله آب و توجه نکردن 
به مشــارکت مردمی، موجب شــده است که دشت کاشمر 
و بردسکن به  عنوان دشــت های بحرانی با بیشترین میزان 

فرونشست در کشور معرفی شوند.

 ثبت ۲۰ پرونده شکایت•
 از تاالرهای طرقبه  شاندیز 

ایرنا: رئیس اداره تعزیرات حکومتی بینالود )طرقبه  شاندیز( 
گفت: ۲۰ فقره پرونده شــکایت از فعالیت تاالرهای پذیرایی 
فعال در سطح این شهرستان گردشــگری از ابتدای بحران 
شــیوع ویروس همه گیر کرونا تشکیل و منجر به صدور رأی 
شده اســت. امید جلیلی افزود: با توجه به مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با کرونــا، تاالرهای عمومی پذیرایی ظرف حدود پنج 
ماه اخیر اجازه فعالیت نداشته اند. وی ادامه داد: بر این اساس 
مدیران این مکان ها موظفند همه وجه رزروهای قبلی سالن 
را که از مشــتریان خود اخذ کرده، اما مراسم آن ها لغو شده 
است، بازگردانند.رئیس اداره تعزیرات حکومتی بینالود گفت: 
تیر ماه جاری فعالیت تاالرها به شرط رعایت دقیق پروتکل های 

بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی بین افراد آغاز شده بود. 
وی افــزود: با این وجود روز گذشــته مطابق مصوبه ابالغی 
از ســوی ســتاد مبارزه با کرونا، همه تاالرهای پذیرایی و باغ 

تاالرهای فعال در طرقبه شاندیز دوباره تعطیل شدند. 
جلیلــی گفت: مدیران این مکان ها موظف هســتند مطابق 
»حــق لغو مجلس برای شــهروندان« همه مبالــغ را به طور 
کامل بازگردانند. رئیس اداره تعزیرات حکومتی بینالود گفت: 
شهروندان ذی نفع در صورت تخلف مدیران تاالرهای پذیرایی و 
باغ تاالرها از این الزام قانونی، می توانند از طریق سازمان تعزیرات 
حکومتی و یا تماس با ســامانه ۱۲۵ شکایت خود را طرح و 
پیگیری کنند. فرماندار بینالود )طرقبه شــاندیز( دیروز اعالم 
کرد:با توجه به وضعیت قرمز شیوع کرونا در خراسان رضوی 
و به ویژه کالنشــهر مشهد، همه تاالرها و باغ تاالرهای فعال 
در طرقبه  شــاندیز با هدف پیشــگیری از انتقــال ویروس 
کرونا برای مراقبت از ســالمت عموم مردم، تعطیل شده اند.

عقیل رحمانی: صبح روز گذشته کارشناسان 
معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی 
در پــی یــک بازرســی، محمولــه عظیــم 
تخم مرغ های تاریخ مصرف گذشته را در حوالی 

شهر مشهد کشف کردند.
روز گذشته بود که اطالعاتی به معاونت بازرسی 
سازمان صمت خراســان رضوی منعکس و در 
پی آن اعالم شــد یک واحد بســته بندی در 
سه راه فردوسی مشهد اقدام  به دپو و نگهداری 
حجم عظیمــی از تخم مرغ های تاریخ مصرف 
گذشته کرده است، از همین رو یک تیم از معاونت 
بازرسی سازمان صمت استان راهی محل شد.

تخم مرغ های تاریخ مصرف س
گذشته بیخ گوش شهر

با حضور کارشناسان در محل مشاهده شد یک 
تریلی که بررسی اسناد و مدارکش نشان می داد 
از آبیک قزوین محموله تخم مرغ نطفه دار را به 
مشــهد آورده، به صورتی قرار داشت که آماده 

تخلیه محموله چند تنی تخم مرغ بود.
وقتی کارشناسان روی موضوع دقیق تر شدند 
مشخص شــد تمامی تخم مرغ ها بدون هویت 
اســت، در حالی که طبق دســتورالعمل های 
دامپزشکی کشور باید تاریخ تولید و مشخصات 
واحد تولیدی روی کارتن ها درج می شــد، اما 
آنچه در اینجــا رخ داده بــود، فقط با ماژیک 
روی کارتن هــا تاریخ تولید درج شــده بود که 
نشان می داد این محموله حدود سه ماه پیش 

تولید شــده و حاال از مشهد سردرآورده است.
در کنار آن و طبق دســتورالعمل های سازمان 
دامپزشکی کل کشور، عمر ماندگاری تخم مرغ و 
فراورده های آن)تخم مرغ خوراکی( در حالی که 
در دمای صفر تا چهار درجه باشد، یک ماه یعنی 
۳۰ روز اعالم شده است که این موضوع اصالً در 
محل رعایت نشده بود و فقط در برخی انبارهای 
محل نگهداری محموله عظیم تخم مرغ یک یا 
دو کولر آبی روشن بود و دمای هوا بیش از ۱۰ 
درجه احساس می شد.در حین بازرسی دقیق 
کارشناسان معاونت بازرســی سازمان صمت 
خراســان رضوی از یکی از انبارها مشخص شد 
دستگاه جت پرینتری در محل قرار داده شده و 
فعال بود که روی محموله های دیگری که تاریخ 
تولید آن ها در حوالی ۱۱ تیرماه بود، تاریخ ۱8 
تیر)تاریــخ روز( درج می کند که این اقدام هم 

توسط کارشناسان مستندسازی شد.
از ســوی دیگر کارشناسان 
معاونت بازرسی صمت، وجود 
دستگاه مذکور را در آن انبار 
خالف قانون و مشکوک اعالم 

کردند.

محموله خوراکی در س
شرایط غیرعادی!

اســت،  این گزارش حاکی 
در ادامــه دو انبار دیگر که 
آن ها هــم مملو از تخم مرغ 

هایی بود که طبق مســتندات موجود، تاریخ 
تولید آن ها هم اواخر فروردین ماه سال جاری 
بود، مورد شناسایی قرار گرفت. در این انبار به 
هیچ عنوان دمای استاندارد نگهداری تخم مرغ 
رعایت نمی شــد.از همین رو کارشناســان 
معاونت بازرسی سازمان صمت استان، اسناد 
ورود و خروج تخم مرغ های نطفه دار به محل 
را اخذ کردند و جمع بندی آن ها نشان می داد 
که از تاریخ ۱۱ تیر ماه تا روز گذشــته حدود 
۱۵۰ تن تخم مرغ نطفه دار با همین شیوه وارد 
محل شده است که اگر در زمان خودش راهی 
بازار شده بود، می توانست با تبدیل شدن به 
مرغ گوشــتی و عرضه در بازار، نوســان های 
قیمتی را تا حــدودی کاهش دهد.وقتی کار 
به اینجا رسید، مالک انبار مدعی شد تمامی 
محموله برای صادرات است، اما کارشناسان 
این ادعا را قبول نداشــته و خواســتار ارائه 
مدارک آن شدند. این نکته 
هم جای بررســی دارد که 
دســتورالعمل های  طبــق 
ســازمان دامپزشکی کشور 
صادر  بایــد  تخم مرغ هایی 
شوند که تازه بوده و از ارسال 
ســردخانه ای  تخم مرغ های 
جلوگیری به عمل آید. حال 
با این اوصــاف اینکه ادعای 
مالک محمولــه تا چه حد 
واقعیت دارد و پشــت پرده 

ماجرا چه چیزی نهفته اســت، باید توســط 
مسئوالن مربوط مورد تحقیق قرار بگیرد.

 چرا شبکه دامپزشکی محل س
را پلمب نکرده بود؟

در ادامه کارشناســان ماجرا را به کارشناسان 
شــبکه دامپزشــکی اطالع داده و با حضور 
همزمان کارشناسان و مأموران پلیس در محل 
مشخص شــد که دادستان شهرستان بینالود 
چند ســاعت قبل با اطالع از موضوع دستور 
پلمب محل و انجام دیگــر مراحل قانونی را 
صادر کرده و از شــبکه دامپزشــکی خواسته 
بود این اقدام صورت بگیرد که متأســفانه تا 
ظهر روز گذشــته این کار صورت نمی گیرد 
کــه برای بار دوم مقام قضایی به موضوع ورود 
و دســتور این اقدام را صادر کــرد.از همین 
رو برای پیگیری ماجرا و اینکه مطلع شــویم 
چرا با وجود دســتور مقام قضایی به شــبکه 
دامپزشکی محل پلمب نشده بود و فعالیتش 
ادامه داشت، با شریعتی؛ مدیر کل دامپزشکی 
خراســان رضوی تماس گرفتیــم که وی در 
واکنــش به ماجرا عنوان کرد: بنده صبح )روز 
گذشته( در جریان ماجرا قرار گرفتم و در این 
زمینه با دادســتان بینالود هم صحبت کردم. 
وی در ادامه عنوان کرد: شماره تماس مسئول 
مربوط را برای شما ارسال خواهم کرد و ماجرا 
را از وی پیگیــری نمایید، اما تا زمان تنظیم 
این گزارش خبری از شــماره تماس نشــد.

دادستانی بینالود از کشف  یک محموله  بزرگ تخم مرغ تاریخ مصرف گذشته خبرداد

شتر دزد ،تخم مرغ دزد شده!

در حالی که طبق 
دستورالعمل های 

دامپزشکی کشور باید 
تاریخ تولید و مشخصات 

واحد تولیدی روی 
کارتن ها درج می شد، اما 

در اینجا این گونه نبود

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
افزایش دمای هوا در خراسان رضوی•

قدس: براساس تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی در 48 
ســاعت آینده ضمن افزایش دمای هوا، آسمان غالباً صاف و 
وزش باد، در نواحی بادخیز به ویژه جنوب شرق استان گاهی 
وزش باد نســبتاً شدید توأم با گردوخاک پدیده جوی غالب 
خواهد بود. از روز جمعه بر گســتره و شــدت وزش باد در 
اســتان افزوده خواهد شد.هوای امروز شهر مشهد هم صاف 
به تدریج افزایش ســرعت وزش باد خواهد بود. در این مدت 
کمینه و بیشینه دمای شهرمقدس مشهد به ترتیب ۲۱ و ۳7 
درجه سلسیوس خواهد رسید.در ۲4 ساعت گذشته قوچان 
با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس خنک ترین و سرخس با 
بیشینه دمای ۳7 درجه سلسیوس گرم ترین شهرهای استان 
خراسان رضوی بوده اند. همچنین بیشترین سرعت وزش باد از 
ایستگاه های هواشناسی سبزوار و خواف با سرعت ۵۰ کیلومتر 

بر ساعت گزارش شده است.

3
پنجشنبه  19 تیر 1399

   17 ذی القعد        ه 1441  9 جوالی 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9289 ویژه نامه 3668 

در شهـردر شهـر شماره پیامک: 3۰۰۰7۲3۰5  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰3۸3۴3۸۰۱ 

فضای مجازی: 

قدس: مشکل کم آبی روستای یوسف آباد قوچان که سابقه ای 
طوالنــی نزدیک بــه دو دهه دارد، ســال گذشــته به دنبال 
بی احتیاطی یکی از روستاییان، آتش به جان انبار علوفه اهالی 
افتاد و به دلیل نبود آب، بخش وسیعی از روستا را دربرگرفت.

چند روز پیش نیز گالیه مندی اهالی یوسف آباد از کم آبی مفرط 
در این روســتا، دستمایه گزارشی شد که هفتم تیرماه جاری 
با عنوان »خشکســالی بهانه است؛ زد و بندها را حذف کنید!« 
در همین صفحه به چاپ رســید. تنها یــک روز پس از چاپ 
این گزارش، مسئوالن آبفای استان برخالف رویه معمول این 
روزهای خیلی از مدیران دیگر دستگاه های اجرایی و خدماتی، 
واکنشی نشــان داده و روز بعد هم به همراه گزارشگر ما برای 
بررسی میدانی مشکل، عازم قوچان شده و در حالی که برخی 
اهالی روستا و کارشناسان شرکت آبفای این شهرستان آن ها را 
همراهی می کردند، ضمن شنیدن مشکالت اهالی، از نزدیک 
وضعیت مخازن و خط انتقال آب را مورد بررســی قرار دادند.

در پایان نیز با جمع بندی مطالبات روستاییان مقرر شد با اتخاذ 
تدابیر ویژه و تمهیدات خاص، نسبت به کاهش تبعات کم آبی 
ناشی از خشکسالی و گرمای هوا اقدام های مقتضی صورت گیرد.

در عین حال شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی برای روشن 
شــدن افکار عمومی جوابیه ای را ارسال کرده است که از نظر 

می گذرد.
به استحضار می رساند، روستای یوسف آباد با ۲۰۵خانوار و 7۲۰ 
نفر جمعیت، تحت پوشش مجتمع فخرآباد قوچان )مجتمع ۱۱ 
روستایی( می باشد که نیاز آبی این روستا ۲ تا ۲/۵ لیتر بر ثانیه 

تعریف شده است.در حال حاضر آب روستای یوسف آباد از منابع 
آبی مجتمع فخرآباد به میزان ۲/۵ لیتر بر ثانیه تأمین می شود 
که با احتساب یک حلقه چاه آب دستی جمعاً ۳/۵ لیتر آب بر 
ثانیه به مخزن ۵۰۰ مترمکعبی روستا منتقل می شود که این 
رقم بیش از نیاز اهالی است.این مجتمع آبرسانی به میزان ۲4 
لیتر آب بر ثانیه برای ۱۱ روستای تحت پوشش را برعهده دارد 
و دبی ورودی به مخازن این روستاها برابر است با دبی خروجی 
از چاه که پیمایش دائم در این خصوص انجام می گیرد؛ بنابراین 
میزان آب تولیدی با احتساب تعداد خانوار روستاها محاسبه، 
تنظیم و توزیع می شــود که این امر نیاز بــه نظارت دقیق و 
مستمر دارد که کارشناسان و همکاران این شرکت ۲4 ساعته 
و بدون توقف در حال انجام وظیفه هســتند و تاکنون موردی 
بر سوءاستفاده و یا تخلف مشاهده نشده است.از سوی دیگر با 

توجه به همسطح نبودن روستای یوسف آباد و براساس توافق 
اهالی، شورا و دهیار روستا، مقرر شد شیرفلکه مخزن آب روستا 
در ساعات روز بســته و پس از تکمیل ظرفیت باز شود تا آب 
به طور یکســان در اختیار روستاییان قرار بگیرد. این در حالی 
است که بیشتر اهالی اقدام به نصب مخزن نگهداری آب برای 
مصارف شرب، بهداشت و همچنین دام های خود کرده اند.ضمناً 
به منظور تأمین آب مشــترکان روستای یوسف آباد اقدام های 

قابل توجهی به شرح زیر در چند سال اخیر انجام شده است:
 جابه جایی و تغییر محل چاه به علت توان آبدهی بسیار کم

 احداث مخزن بتنی ۵۰۰ مترمکعبی
 تقویت لوله انتقال از مخزن یوســف آباد تا روســتا به طول 

۱/۵ کیلومتر
 اصالح شبکه توزیع آب داخل روستا

 دعوت از کارشناسان منابع آب استان در چندین نوبت برای 
بررسی منابع آب موجود و حفر چاه جدید که متأسفانه به علت 

فقر منابع آب زیرزمینی، به نتیجه نرسیده است.
حال با توجه به مطالب ارائه شــده از همه اهالی روستا تقاضا 
می شود ضمن رعایت الگوی مصرف، زمینه توزیع عادالنه آب و 
دسترسی همگان به این نعمت الهی را فراهم آورند.شرکت آب 
و فاضالب خراسان رضوی و امورهای تابعه در شهرستان های 
استان صرفاً وظیفه سقایی ۳میلیون و ۳۰۰هزار نفر جمعیت 
شــهری و روستایی را بر عهده دارند و مسئول تأمین آب دام 
و طیور روستاییان نبوده و نیست و این موضوع بارها از طریق 
نشست با مشترکان روستایی و جلسات خبری اعالم شده است.

پاسخ شرکت آبفای خراسان رضوی به گزارش قدس

روستاییان با رعایت الگوی مصرف، زمینه دسترسی عادالنه به آب را فراهم کنند

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

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

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

چند روز آینده دستخوش تغییرات باشد.

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

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

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

و فشارهای اقتصادی را بیشتر و بیشتر می کند.

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

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

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

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

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

درست کرده است.

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

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

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

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

تخلف محسوب خواهد شد.

 با رویکرد استفاده از ظرفیت فضای مجازی
 انجام می شود

برگزاری چهل و سومین دوره مسابقات •
قرآن کریم 

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

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

تفسیر عمومی قرآن کریم برگزار می شود.
حجت االسالم جمال ایزدی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا 
ضرورت بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی در برنامه ها احساس 
شد، از این رو در مسابقات قرآنی از این ظرفیت استفاده شده و در 
بیشتر شهرستان ها مسابقه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۵ هزار نفر در مسابقات قرآن کریم 
شرکت کرده بودند، افزود: در این دوره از 2 هزار و 63 نفر نام نویسی 
کرده اند؛ علت کاهش تعداد ثبت نام کنندگان، شیوع ویروس کرونا، 
نام نویسی کامالً مجازی و کاهش تعداد رشته ها از 16 به 10 رشته 

بوده است.

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

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

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

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

مشاور وزیر اطالعات:
دشمن روی خراسان رضوی •

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

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

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

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

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

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

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

این به بعد هم نباید این پرچم به زمین بیفتد.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران 
استانداری خراسان رضوی خبر داد

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

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

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

خواهد شد.

 یادگاری سردار سلیمانی •
به بازیگر عصر جدید رسید

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

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

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

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

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

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

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

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

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

این پدر شهید می افزاید: غالم عباس 13 ساله بود که وارد بسیج 
شــد. یک روز آمد گفت: بابا می خواهم به جبهه بروم، اما رضایت 
شما را می خواهم. همان جا گفتم اگر دلت به رفتن است، باید بروی.
این پدر شــهید تصریح می کند: بعد ها سربازی که رفت باز هم 
سربازی اش در جبهه بود. خدمت ســربازی اش که تمام شد در 

بخش تعاون سپاه مرکزی مشغول به کار شد.

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

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

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

اسلحه و غذا را او برایمان می آورد.

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

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

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

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

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

را مرور می کنیم.

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

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

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

حقیقت نپیوسته است.

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

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

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

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

بی معنی است.

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

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

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

و ملموسی نمی کنند.

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

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

پیچیده ای به نظر نمی رسد، برطرف شود.

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

می گفت »اسلحه« نامزد من است

گزارشی از تداوم کم آبی مفرط در یوسف آباد

خشکسالی بهانه است، زدوبندها را حذف کنید!
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در پی یک ردزنی دقیق صورت گرفت
 دستبند دور دستان عامالن•

 اخالل در نظم عمومی
باشــگاه خبرنگاران: 
چهار عامل اخالل در نظم 
و امنیت عمومی که تحت 
تعقیب قضایی بودند، در 
نیشــابور شناســایی و 
دســتگیر شدند.حسین 
دهقانپور، فرمانده انتظامی 
نیشابور گفت: در پی اقدام به تیراندازی توسط چند مخل نظم 
و امنیت عمومی با سالح شکاری در یکی از مناطق نیشابور و 
ایجاد خسارت به یک مغازه و همچنین تخریب خودرو و سلب 
آسایش عمومی، شناسایی و دستگیری این افراد به صورت ویژه 

در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی نیشــابور با اشــراف 
اطالعاتی محل اختفای متهم اصلی را که همراه سه نفر دیگر 
از همدســتانش  بود را در یکی از روســتا های بخش مرکزی 
شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی، مأموران انتظامی 

به منظور دستگیری آن ها به محل اعزام شدند.
فرمانده انتظامی نیشابور ادامه داد: مأموران دایره عملیات پلیس 
امنیت عمومی نیشابور نیمه شب سه شنبه گذشته هر چهار متهم 
را در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی و پیش از فرار دستگیر 
و در بازرسی از مخفیگاهشان یک قبضه اسلحه شکاری، انواع 
سالح سرد به همراه مقداری موادمخدر و همچنین یک دستگاه 

خودرو پژو پارس را کشف کردند.
ســرهنگ دهقانپور بیان کرد: پلیس و دستگاه قضایی مصمم 
هســتند با کســانی که نظم و آرامش عمومی شهروندان را 
خدشه دار و موجب سلب آسایش مردم می شوند برابر قانون  و 
به شدت برخورد کنند و در این مسیر از هیچ تالش و کوششی 

دریغ نخواهند کرد .

شلیک هوایی راه قاچاقچیان را سد کرد
 کشف ۴۸۱ کیلوگرم تریاک •

از اتوبوس مسافربري 
خط قرمز: فرمـــانـده

 انتظامي استان از کشف 
محمولــه مــواد مخدر 
در بازرســي از اتوبوس 
مسافربري مسیر زاهدان 
- مشهد خبر داد. سردار 
با  تقوي  محمدکاظــم 
اعالم این خبر گفت: تیم هاي گشت و کنترل مرکز عملیات 
ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خراســان رضوي در ورودي 
شهر مشــهد به یک دستگاه اتوبوس مسیر زاهدان - مشهد 
مشکوک شــده و این خودرو مســافربري را متوقف کردند.

فرمانده انتظامي خراسان رضوي افزود: با توقف خودرو، راننده و 
دو سرنشین اتوبوس پیاده شده و قصد فرار داشتند که پلیس 

با تیراندازي هوایي آن ها را زمینگیر کرد.
سردار تقوي گفت: در بازرسي از این وسیله نقلیه مسافربري 
48۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشــف و سه متهم 
دستگیر شده به مراجع قضایي معرفي شدند. وي خاطرنشان 

کرد: تحقیقات پلیس درباره این پرونده ادامه دارد.

پلیس کاشمر خبر داد
 دستگیری شکارچیان •

حین انتقال الشه قوچ وحشی
باشگاه خبرنگاران: فرمانده نیروی انتظامی کاشمر گفت: سه 
شکارچی غیر مجاز در حین گشت زنی نیرو های امنیت عمومی 
کاشمر دستگیر شدند.سرهنگ حسین احمدی تصریح کرد: 
در پی دریافت خبری مبنی بر شــکار غیرمجاز توسط فردی 
ســودجو در ارتفاعات این شهرستان، مأموران پلیس امنیت 
عمومی به همراه مأموران اداره محیط زیست این شهرستان به 
ارتفاعات موردنظر اعزام شدند.وی افزود: مأموران انتظامی پس 
از چند ساعت گشت زنی در ارتفاعات مذکور سه شکارچی را 
به همراه یک رأس قوچ وحشی که توسط این افراد به صورت 
غیرمجاز شکار شده بود، شناســایی کردند. فرمانده نیروی 
انتظامی کاشمر ادامه داد: مأموران پلیس امنیت عمومی در 
ادامه بررســی ها  یک قبضه اسلحه شکاری دولول غیرمجاز 
که این افراد در ارتفاعات مخفی کرده بودند را کشف کردند.

اصالحیه خبر•
در روز سه شــنبه ۱7 تیرماه و در خبر »کشــف نیم تن مواد 
صنعتی در شــیروان« مقدار کشــفیات ۵۲۵ گرم بود که به 

اشتباه نیم تن درج شده بود.



خبرخبر خبرخبر

اشتغال زایی برای 5هزار عضو •
کمیته امداد قزوین
قزوین: معاون اشتغال و 
خودکفایــی کمیته امداد 
امام خمینی )ره( اســتان 
قزویــن گفت: براســاس 
برنامه ریزی صورت گرفته 
در سال جهش تولید باید 
۵ هزار فرصت شغلی برای 

خانواده های تحت پوشش کمیته امداد ایجاد کنیم.
سیدمرتضی دهقانی عنوان کرد: ۳۱هزار خانواده استان به خاطر 
مشکالت اقتصادی و نداشــتن سرپرست خانوار تحت حمایت 
کمیته امداد اســتان قــرار دارند که ۶۱هزار نفــر از اعضای این 

خانواده ها مستعد اشتغال هستند.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری سال ۹۹ را سال »جهش تولید« 
نام گذاری کردند، بر همین اســاس طبــق برنامه ریزی صورت 
گرفته باید ۵ هزار فرصت شغلی برای خانواده های تحت پوشش 

کمیته امداد ایجاد کنیم.

مرز تجاری شلمچه بازگشایی شد•
اهواز: مرز تجاری شلمچه 
پس از چهار ماه تعطیلی 
به دلیــل شــیوع کرونا، 

بازگشایی شد.
بازدید مشــترک  پی  در 
استاندار بصره و سرکنسول 
ایــران در بصــره و تأیید 

زیرساخت های بهداشتی مبارزه با بیماری کرونا در مرز شلمچه، 
فعالیت های تجاری در این مرز پیش از ظهر چهارشــنبه از سر 

گرفته شد.
مسئوالن خرمشــهری ضمن درخواست از صادرکنندگان برای 
اتخاذ جانب احتیاط  در ارسال کاالهای صادراتی به مرز شلمچه، 
اعالم کردند: تاکنون شــرایط و محدودیت های زمانی و حجمی 
واردات عراق از مرز شلمچه به صورت رسمی از سوی مقام های 

ذی ربط عراقی ابالغ نشده است.

 اجرای طرح روستای بدون بیکار •
در ۴۰ روستای زنجان

مدیــرکل  زنجــان: 
 ، هنگــی ث فر ا میر
صنایع دستی و گردشگری 
اســتان زنجان، از اجرای 
طرح روستای بدون بیکار 
استان  روســتای  در ۴۰ 

خبر داد.
امیر ارجمند با اشــاره به اینکه متأسفانه با شیوع بیماری کرونا 
بســیاری از رسته های صنایع دستی زنجان دچار مشکل شدند، 
اضافه کرد: با این حال برنامه میراث فرهنگی، حمایت از هنرمندان 

فعال در این حوزه است.

 حذف بارنامه کاغذی •
از سیستم حمل ونقل جاده ای کرمان

کرمان: معاون حمل ونقل 
اداره کل راهداری و حمل 
و نقــل جــاده ای کرمان 
گفت: بارنامــه کاغذی از 
روز ۲۰ تیرمــاه امســال 
حذف می شــود و بارنامه 
براســاس  الکترونیکــی 

ضوابط ابالغی این سازمان، صادر خواهد شد.
مهدی صیفوری با اشــاره به الزام های قانونی مندرج در قوانین و 
مقررات مبارزه با قاچاق کاال و ارز، پیرامون حذف کاغذی بارنامه و 
الکترونیکی کردن اسناد حمل و نقل کاال به  وسیله ناوگان حمل و 
نقل باربری جاده ای افزود: از بیستم تیر ماه سال جاری شرکت های 
حمل و نقل سراسری موظف به صدور بارنامه الکترونیکی هستند.

پس از 15 سال
کارخانه قند اهواز بازگشایی می شود•

اســتاندار  خوزستان: 
خوزستان گفت: کارخانه 
قند و شــکر اهواز پس از 
۱۵ ســال توقف تولید، با 
سرمایه گذار جدید مجدد 

بازگشایی می شود .
غالمرضا شریعتی در جمع 

خبرنگاران اظهار کرد: پس از گذشت ۱۵ سال از توقف کامل کار 
این کارخانه، اکنون مراحل اجرایی آماده سازی دوباره کارخانه قند 

اهواز توسط سرمایه گذار آن در حال انجام است.
استاندار خوزستان گفت: خوشبختانه سرمایه گذار فعلی کارخانه 
توانایی و شایســتگی الزم را بــرای راه انــدازی کارخانه دارد و 
امیدواریم با برداشــتن موانع ایجاد شــده برای سرمایه گذاران، 

واحدهای بیشتری وارد مسیر سرمایه گذاری شوند.

 وقوع جرایم خشن در اردبیل •
بسیار کم است

اردبیــل: رئیــس کل 
دادگستری استان اردبیل 
گفت: این استان در حوزه 
جرایــم جــدی و مهم از 
امنیت خوبــی برخوردار 
است و وقوع جرایم خشن 
و مهم نیز بسیار کم و یا 

ناچیز است.
ناصر عتباتی اظهار کرد: کسب عنوان استان امن در سایه تالش ها 
و اقدام هــای هماهنگ مجموعه قضایــی و نهادهای نظامی و 
انتظامی محقق شــده و امیدواریم استمرار و تداوم این تعامالت 
و همکاری ها،  بیش از پیش در کسب رضایتمندی عمومی مردم 

مؤثر باشد.
وی افزود: اگر نظارت های درون سازمانی به نحو مطلوب و با دقت 
زیاد صورت بگیرد مســلماً از بروز بســیاری از تخلفات و جرایم 

پیشگیری خواهد شد.

 نیمی از افراد کرونایی •
در طالقان، گردشگر هستند

طالقان  فرماندار  البرز: 
طالقان  اینکــه  بیان  با 
در ایــن مدت ۲۲ مورد 
داشــته  کرونا  مثبــت 
این  از  اســت، گفــت: 
تعــداد ۱۱ نفــر بومی 
که  بوده انــد  طالقــان 

همگی هم بهبود یافته اند.
مهرداد جهانی در گفت وگو با ایســنا، در خصوص آخرین 
وضعیــت مدیریت بیماری کرونا در این شهرســتان گفت: 
براساس تصمیم های ستاد کرونای استان، بحث ضدعفونی 
معابر در شهر طالقان و روستاهای این شهرستان مجدداً در 

دستور کار قرار گرفته است.
جهانی افزود: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۲۲ مورد مثبت 
کرونا در شهرســتان طالقان ثبت شــده است که نیمی از 
این موارد مثبت گردشــگر و مسافر و بقیه بومی شهرستان 

طالقان بوده اند.

 علت ۹۰ درصد حریق ها •
خطای انسانی است

اصفهــان: مدیــرکل 
بحــران  مدیریــت 
استانداری اصفهان علت 
۹۰ درصــد حریق ها را 
اعالم  انســانی  خطای 
کرد و گفــت: از ابتدای 
در  حریق  امســال ۳۵ 
مراتع و پنج حریق در عرصه های محیط زیســتی اســتان 

اتفاق افتاده است.
منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه حریق در مراتع استان 
بیشتر در مناطق غرب و جنوب استان از جمله فریدونشهر، 
بوئین میاندشت، خوانســار، گلپایگان، چادگان، سمیرم و 
نطنز اتفاق افتاده، افزود: در عرصه های محیط زیســت نیز 
پنج مورد حریق داشتیم که به حدود ۶۰هکتار از عرصه های 

محیط زیستی استان آسیب زده است.

 مسافران این روزها •
کجا اقامت می کنند؟

جامعه  رئیس  تهران: 
هتلداران کشــورعنوان 
رعایت  وجــود  با  کرد: 
شیوه نامه های بهداشتی 
در هتل ها، مسافران این 
روزها هتل رو نیســتند 
و ســایر اقامتگاه هــا را 

ترجیح می دهند.
جمشید حمزه زاده با بیان اینکه به دلیل شیوع کرونا ضریب 
اشــغال هتل ها حدود ۵درصد اســت، گفت: مسافران در 
حالی رفتن به ویالهایی غیرمجــاز را ترجیح می دهند که 
این اماکن هیچ شــیوه نامه ای را رعایت نمی کنند و نظارتی 
بــر آن ها وجود ندارد. در حالی که هتل ها موظف به رعایت 
شــیوه   نامه جلوگیری از کرونا هســتند و نظارت جدی بر 

عملکرد آن ها وجود دارد.

وضعیت طالق در هشترود •
نگران کننده است

شــرقی:  آذربایجان 
هشــترود  فرمانــدار 
در  طــالق  وضعیــت 
را  شهرســتان  ایــن 
و  خواند  نگران کننــده 
گفــت: میــزان ازدواج 
در هشــترود ۱۵درصد 
و میزان زاد و ولد نزدیک به ۱8درصد کاهش داشــته، اما 
میزان طالق در این شهرستان نزدیک به ۱۲درصد افزایش 

یافته است.
امین امینیان افزود: جمعیت شهرســتان هشــترود رو به 
پیری است و این وضعیت فقط با فرزندآوری زوجین بهبود 

می یابد. 
وی افزود: توانمندسازی زنان یکی از مسائل مهم و اساسی 
بوده  و باید برنامه های تدوین شــده در این خصوص عملی 

شود و در حد حرف و برنامه عمل نشده باقی نماند. 

2 مرزبان ایرانی هنوز به وطن بازنگشته اند

رایزنی برای انتقال مرزبانان ادامه دارد 
زاهدان: شــامگاه دوشــنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹7 
تعدادی از بسیجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی 
که در پایگاه مراقبتی در نقطه صفر مرزی میرجاوه 
استقرار داشتند متأسفانه با خیانت و تبانی عامل یا 
عوامل نفوذی گروهک های ضدانقالب ربوده  شده 

و به خاک پاکستان انتقال داده شدند.
جیش العــدل، جنداهلل، پــژاک، االحوازیــه و... 
گروهک هایی هســتند که هــراز گاهی تالش 
می کنند در برابر امنیت کشور عرض اندام کنند و 

هر بار هم  پاسخ محکمی دریافت می کنند. 
ماجرای ربوده شدن مرزبانان مرز میرجاوه نیز در 
سیستان و بلوچستان بی ارتباط با این گروهک ها 
نبود، زیرا درست ساعتی پس از این اتفاق، گروه 

جیش العدل مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
منطقــه »لولکدان« که مرزبانــان ایرانی در این 
منطقه ربوده  شده اند، در بخش »ریگ ملک« در 
۵۰ کیلومتری شهر میرجاوه در استان سیستان 
و بلوچستان و در مرز با پاکســتان قرار دارد که 
این منطقه در گذشــته نیز شاهد عملیات گروه 
جیش العدل ضد نیروهای مرزبان ایرانی بوده است.

هر چند خبر ربوده شدن ۱۲ نیروی بسیجی در 
میرجاوه یک شوک بود، اما این اولین بار نبود که 
این منطقه شــاهد ظلم این گروهک تروریستی 
بوده است؛ چرا که یک سال پیش از آن درست 
در اردیبهشــت ۹۶، جیش العدل از داخل خاک 
پاکستان ۱۰مرزبان ایرانی را که در پاسگاه مستقر 

بودند، مورد حمله قرار دادند.
آن ها بــرای این عملیات از ســالح های دوربرد 
استفاده کردند و ســه نیروی کادری و ۶ سرباز 
که در ساعت هشت شب در حال تحویل پست 

گشت زنی بودند، شهید شدند.
پیــش  از این نیز در ۱8 بهمــن ۱۳۹۲ نیز پنج 
ســرباز دیده بان ایرانی در مرز جکیگور سیستان 
و بلوچستان مفقود شــدند که مسئولیت آن را 
نیز جیش العدل بر عهده گرفت؛ پرونده ای که در 
نهایت با آزادی چهار ســرباز و کشته شدن یک 

سرباز دیگر بسته شد.
امکانات مرزبانی ایران از لحاظ تعداد پاسگاه  ها و 
نیروهای مرزی در ۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک با 
پاکستان، حداقل ۱۰ برابر امکانات کشور همسایه 
است، اما حمله به پاسگاه های ایرانی و طمع برای 
ربودن مرزبانان و یا ایجاد خسارت، موضوع تازه ای 
در مرزهای شــرقی نیســت، زیرا تنها در همان 
ســال ۱۳۹7 افزون بر ۵۰ مورد حمله جدی به 
پاسگاه های مرزی سیســتان و بلوچستان ثبت 

 شده است.

مبدأ و مقصد جیش العدلس
شاید در میان اســامی، عبدالمالک ریگی یکی 

از معروف ترین افرادی بــود که حداقل در ایران 
اغلب شناخت خوبی درباره او، اقداماتش و حتی 

دستگیری اش دارند. 
فردی که سال ها اسلحه به دست گرفت و بسیاری 
از اقدام های خونین در سیستان و بلوچستان به 

دست او رقم خورد.
 او ســال 8۲ گروه »جنداهلل« را با هدف مقابله 
مسلحانه با نظام جمهوری اسالمی ایران تشکیل 

داد. 
وقتی ریگی در اسفند 88 توسط وزارت اطالعات 
دستگیر و در خرداد 8۹ اعدام شد، هر چند این 
گروه پــس از ریگی دوباره رهبران خود را تغییر 
داد، اما در نهایت جایش را به گروه تروریســتی 

دیگری به نام »جیش العدل« داد.
صالح الدین فاروق با قــرار گرفتن در رأس هرم 
جیش العدل عمالً جای ریگی را گرفت تا مبارزات 
مســلحانه را رقم بزند و در ایــن ماجرا تاکنون 
چندین اقدام تروریستی مسلحانه و خونین علیه 
مردم ایران به  ویژه در استان سیستان و بلوچستان 

انجام داده است. 

تالش برای آزادسازی مرزبانانس
رایزنی هــای دیپلماتیک و نظامی موجب شــد 
تا با تعامل طرف پاکســتانی پنج  تن از مرزبانان 
به نام های زبیر ریگی ،ســعید نوتی زهی، رسول 
گمشادزهی، محمد معتمدی و مهرداد آبار آزاد و 
چهارشنبه ۳۰ آبان به کشور بازگشتند و بازگشت 
تنی چند از مرزبانان در سال ۹8 نیز نویدبخش 
رها شــدن دیگر حافظان مــرز و امنیت بود، اما 

در حال حاضــر هنوز دو تن 
از ایــن مرزبانان در اســارت 
تروریســتی  گروهک هــای 

هستند.

پای دیگر کشورهای س
منطقه در میان است

اگرچــه با برگــزاری دومین 
مجالس  رؤســای  کنفرانس 
افغانســتان، ایران، پاکستان، 
ترکیــه، چین و روســیه در 
هفدهــم آذر ماه ســال ۹7 
درباره چالش های تروریســم 
و ارتباطــات درون منطقه ای 
انتظار می رفــت رایزنی های 

الزم برای آزادسازی مرزبانان فراهم شود، اما علی 
الریجانی؛ رئیس سابق مجلس شورای اسالمی 
در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: ما در 
این قضیه پای کشــورهای دیگر را هم مشاهده 
کردیم و برخی شــواهد متقن اســت که برخی 
کشورها برای آشفته سازی و مسئله سازی در ایران 

اقداماتی دارند.

رایزنی برای انتقال مرزبانان ربوده شدهس
ســردار احمدعلی گودرزی؛ فرمانده مرزبانی 
نیروی انتظامی، روز چهارشــنبه در حاشــیه 
بازدیــد از نمایشــگاه مواد مخــدر مرزبانی 
استان هرمزگان در خصوص آخرین وضعیت 
مرزبانان ربوده  شده در مرز میرجاوه نیز گفت: 

گفت وگویی با آژانس امنیت 
داخلی پاکستان در خصوص 
وضعیــت دو مرزبــان عزیز 
انجام شده اســت و در این 
امــور خارجه  وزارت  رابطه 
و مرزبانی در حــال رایزنی 
برای انتقال مرزبانان به خاک 

جمهوری اسالمی هستند.
با  ناجا  مرزبانــی  فرمانــده 
اشاره به اقدام های انسدادی 
مرزبانی برای کنترل مرزهای 
کشور، اضافه کرد: در بحث 
اقدام های  مرزهــا  انســداد 
مؤثری توسط نیروی انتظامی 
جمهوری اســالمی ایران به  
خصوص مرزهای جنوب شرق کشور انجام شده 
که با تأیید فرمانده معظم کل قوا و ســتاد کل 
نیروهای مسلح، به تازگی اعتبارات قابل توجهی 
در بحث انســداد مرزها به نیــروی انتظامی 
اختصاص یافته اســت تا اقدام های انسدادی و 

کنترلی مرز تکمیل شود.
سردار گودرزی خاطرنشان کرد: در سال های پس 
از انقالب اسالمی اقدام های بسیار خوبی در حوزه 
حفاظت و مراقبت از مرزها انجام گرفته اســت، 
لیکن برای تقویت ســرحدات کشور و برقراری 
و ثبات امنیت پایدار در مناطق مرزی باید تمام 
دستگاه ها و نهادهای دخیل به وظایف خود عمل 
 کننــد؛ چرا که مراقبت از مرزها، مســتلزم یک

نگاه ملی است.

جیش العدل، جنداهلل، 
پژاک و االحوازیه 

گروهک هایی هستند 
که هرازگاهی 

تالش می کنند در 
برابر امنیت کشور 

عرض اندام کنند و هر 
بار هم پاسخ محکمی 

دریافت می کنند
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هرمزگان: از میان تمامی زوایای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و 
چین طی دو سال گذشته  فقط این پرسش در میان افکار عمومی 

تقویت  شده است که آیا جزیره کیش واقعاً واگذار شده است؟ 
ریشه اصلی این خبر را باید در اظهارات نماینده مردم رباط  کریم 
 در مجلس شــورای اسالمی جســت وجو کرد که در سال ۱۳۹7 
درهمین باره به رســانه ها گفت: مذاکراتی از سوی دولت در حال 
انجام بود که جزیره کیش به مدت ۲۵ سال به چینی ها واگذار شود.

پیش  از این، در تابســتان گذشته نیز نماینده مهریز و بافق هم 
از واگذاری زمین های جزیره کیش، برخالف قانون، به خارجی ها 

خبر داده بود. 
همین اشــاره های کوتــاه کافی بود تا حاال بســیاری از کاربران 
فضای مجازی اعالم کنند که کیش به چینی ها و بوشهر به روس ها 

واگذار شد و سواحل خزر را هم به کشورهای دیگر فروختند!
در بسیاری از پیام ها آمده است چرا بیکار نشسته اید  و دست روی 

دست گذاشتید؟ بیایید که وطن از دست رفت!
این مضمون پیام هایی است که هر از چندگاه در فضای مجازی در 
کشورمان دســت  به  دست می شود و گاه خشم و انزجار عمومی 
از آن هــا به بیرون از فضای مجازی نیز راه پیدا می کند؛ پیام هایی 

که حاال چند روزی است درباره واگذاری کیش به چینی ها قوت 
گرفته است.

 توضیحات دبیرخانه شورای عالی س
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش به 
انتشــار شایعاتی مبنی بر واگذاری بخش هایی از سواحل جنوبی 

کشور و جزیره کیش به چینی ها توضیحاتی ارائه کرد. 
به گزارش قدس آنالین به نقل از شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، در پی انتشــار شایعاتی مبنی بر واگذاری بخش هایی 
از ســواحل جنوبی کشــور و جزیره کیش به چینی ها به اطالع 
می رساند؛ این اخبار هیچ منبع و منشأ مستندی ندارد و سوابق 
این کذبیات به صفحاتی متعلق به افراد وابســته به بیگانگان در 

فضای مجازی بوده که به  دفعات تکذیب شده است.
آنچه بر همگان عیان است حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور 
بر همه اهداف ارجحیت داشته و دارد و تمامی ارکان نظام و به تبع 

آن  همه بخش های دولت در همین راستا قدم برمی دارند.
همان طور که در صحبت های سخنگوی  محترم دولت هم تأکید 

شد در قرارداد ۲۵ ساله با چین هیچ مسئله محرمانه ای وجود ندارد 
و تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین، بندر و... نداشته ایم.

در شرایط سخت کنونی که دشمنان نظام در پی ایجاد گسست 
میان مردم و بهره برداری به نفع خواســته های نامشروع خود در 
مقابل توفیقات بزرگ نظام مقدس جمهوری اســالمی در جهان 
هســتند، بی تردید تقویت انسجام و همبستگی و تزریق امید به 
آحاد مردم در جامعه حسب فرمایشات مقام معظم رهبری جزو 

مهم ترین اهداف سازمان های مناطق آزاد کشور است.
انتظار می رود رســانه ها نیز همگام و همراه با ســایر بخش ها در 
راســتای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تشویش اذهان مردم 

عزیز، فعاالنه و مسئوالنه اقدام کنند.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به خبر دروغ واگذاری جزیره کیش واکنش نشان داد

شایعه چینی!
گزارشگزارش

7852zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. صمغی زردرنگ که از پوست درختی 
تیره مخروطیان بدست  از  همیشه ســبز 
کاال  ممیزی  نشــانه  برچســب   می آید- 
۲. خانــه بــزرگ- تکثیــر ۳. یک و یک- 
بیماری شیرین- اســتخوانی در پا - نت 
اســتمرار ۴. خبرگزاری رســمی کویت- 
دیوار بلند- شاخه ای از موسیقی فرنگی- 
 شــانه ۵. دهنه- تغارچوبی- مطلع و آگاه 
پنهانــی  گســتراننده-  رانده شــده-   .۶ 
7. صوت تعجب خانمانه- هنر و کار نیکو- 
آرام و ســکون 8. پرســتار- کشوری در 
امریکای جنوبی به پایتختی »پاراماریبو«- 
از تقســیمات ارتشــی  ۹. پشت سرهم- 
کفیل شــدن - ضمیر غایب ۱۰. ابزارکار 
 بنا- آســیاب خانگــی- ابــزار دق الباب 
۱۱. کــودن- یکتاپرســت- ... محــروم 
مانــد از لطــف حــق ۱۲. ســرکه اش 
از حلــوای نســیه بهتراســت- ســالن 
بــزرگ - خداوند -  مســمار ۱۳. موی 
مجعــد- ثانــی- وبــال- واحــد ورزش 
 تنیــس ۱۴. کار بی مــزد- ترکیبی از ید 

۱۵. پوششی برای ایزوله کردن پشت بام- 
نام اول قوم یهود

پرطرفــدار  رشــته ای  خوراکــی   .۱
 ایتالیایــی- بخشــیدن مــال به کســی 
۲. ترکاندن- خوارشــده ۳. گرداگرد لب 
و دهــان- غمگین- برگزیده- خشــکی 
۴. الم- چندین امت- جامه درویشــی- 
روســیاه آشــپزخانه ۵. دســتگاه تکثیر 
لوح فشرده- نقیض نقد- ضربه گیر ورزش 
تکوانــدو ۶. هــوس آبســتن- آگاهی- 
مــادر 7. حمل کننده مصالــح به باالی 
 ســاختمان- ترس و واهمه- زادگاه رازی 
8. عالمت جمع مونث- توضیح خواستن- 
 عدد ماه ۹. از احشام- گرسنگی- آشکارا 
شــاهان  لقــب   - فهمیــدن   .۱۰
مغــول- خردمنــد ۱۱. حاجــت- توده 
پهلــوان  برداشت شــده-   محصــول 
۱۲. غذای پرنده - پنهانی- مفرد- شایسته 
۱۳. نپذیرفتــن- گنــاه بــزرگ- حرف 
 عصایی شــکل- رودخانه پــرآب اروپایی 

۱۴. برآورد ساختمانی- از چین خوردگی های سطح 
زمین ۱۵. مطلب طنزآمیز – بداقبالی

  افقی

  عمودی
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