
 دشمنان اسالم 
از حجاب می ترسند

 عفاف و حجاب پشتوانه محکمی 
برای حفظ خانواده است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در گفت وگو با قدس:آیت اهلل علم الهدی:

 نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه 
مردم مظلوم مشهد در مسجد گوهرشاد برای دفاع از 
نوامیس شیعه آماج گلوله نظامیان رژیم طاغوت قرار 
گرفتند، گفت: حجاب راه بندانی برای دشمنان اسالم 
اســت و از این حجاب و چادر تــرس دارند.آیت اهلل 
علم الهدی در مراسم بزرگداشت سالروز قیام مسجد 

گوهرشاد که روز گذشته با حضور ...

دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان 
رضوی گفت: برای حفظ و ارتقای عفاف و حجاب 
به عنوان یکی از برجسته ترین و مهم ترین اصول 
انقالب اســالمی نیاز به تشکیل جبهه مردمی و 
همکاری تشکل های مختلف در این زمینه است.

سردار علی اکبر افراســیابی در گفت وگو با قدس 
آنالین اظهار کرد: حوزه عفاف ...

.......صفحه 2 .......صفحه 2 
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فاضالب دزدی از کشف رود سخت می شود
 تا پایان هفته در مشهد اجرا می شود

 افزایش ۱۵ تا ۴۰ درصدی 
نرخ کرایه تاکسی 

شهردار بجنورد در تحریریه قدس تشریح کرد

از فرسودگی ناوگان 
حمل ونقل تا نبود انسجام 

بین دستگاه های استان

.......صفحه 3 
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.......صفحه 2 

قدس این سوژه مردمی 
را پیگیری می کند

انتظار 30 ساله 
برای بازگشایی 

 ترافیک 
محله توس 

بزرگراه آزادی مشهد را باید از شگفت انگیزترین مسیرها 
در قواعد شهرسازی دانست. مسیری به طول بیش از 16 
کیلومتر که از محدوده میدان آزادی آغاز شده و به جاده 
قوچان ختم می شود و با طی همین مسیر می توان مقوله 
گسل طبقاتی را در جامعه به وضوح درک کرد؛ قضیه ای 
که از زبان ســاکنان محدوده همین نوار 16 کیلومتری 
بارها شنیده می شود. آخرین بار نیز مردم گالیه مند در 
خیابان توس 70 به همین موضوع تأکید داشــتند که 
»اگر کمترین مشکل برای مردم محالت مرفه شهر اتفاق 
بیفتد همه دستگاه ها تقال می کنند که در کمترین زمان 
حلش کنند اما مردم محله ما، مشکلی ترافیکی را تحمل 
می کنند که بیش از 30 سال از عمرش می گذرد. چندین 

شهردار عوض شده اما هر روز ...

معاون شهردار در گفت و گو با قدس: 

.......صفحه 2 

ما و پدیده حجاب استایل ها
حجاب ُمد نیست که هر روز به شکلی درآید. حرف در این نیست که 
فرد محجبه نباید زیبا بپوشد و در پوشیده پوشی خود هنر به خرج 
ندهد. اتفاقاً باید هنرمندانه بپوشد و با وزانت حجاب خود مبلغ این 

.......صفحه 2 تکلیف الهی باشد. البته روش انجام تکلیف باید ...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر 
عنوان کرد

 عالئم ویروس کرونا •
در بیماران خراسان شمالی

با  مبارزه  گــروه  مدیر  بجنورد- خبرنگار قدس: 
بیماری های واگیر دانشــگاه علوم پزشکی خراسان 
شمالی گفت: دل پیچه و اسهال از عالئم بروز ویروس 
کرونا در بیماران این اســتان در ایــن موج از بروز 

بیماری کووید19 است.
فیض اهلل برزگر افزود: در چند ماه گذشته که شیوع 
ویروس کرونا در اســتان اوج گرفت، عالئم گوارشی 
همچون اسهال و دل پیچه در بیماران کمتر به چشم 

می خورد اما در این دوره بیشتر مشاهده می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در فصل گرما و ورود 
میوه های تابســتانی به بازار هســتیم این امر نیز در 
بروز مشــکالت گوارشــی در این بیماران تأثیرگذار 

است.
برزگــر تصریح کرد: در ابتدای ورود ویروس کرونا به 
کشــور از آنجایی  که مردم با بیماری کووید19 آشنا 
نبودند نکات بهداشــتی را خــوب رعایت می کردند 
اما پس از اینکه وضعیت به حال عادی برگشــت و 
مردم نیز با ویروس کرونا آشناتر شدند، این موضوع 
برای آن ها عادی تر شــد و اکنون کمتر پروتکل های 

بهداشتی را رعایت می کنند.
وی با تأکید بر اینکه میزان ابتال و بستری شدن در 
بیمارستان های اســتان رو به افزایش است، افزود: 
به  صورت جدی از مردم درخواســت می شود که از 
ماســک اســتفاده کنند و نکات بهداشتی را رعایت 

کنند.

 مرگ دلخراش راننده پژو •
زیر اتاق کامیون حمل شن

قدس: افسر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد از حادثه 
منجر به فوت راننده سواری پژو در پی واژگونی کامیون 
حمل شــن روی این خودرو در جاده مشهد- فریمان 
خبر داد.سرآتشیار حســن عظیمیان گفت: عصر روز 
گذشته در پی اعالم سانحه رانندگی منجر به واژگونی 
کامیون بنز حمل شن روی یک دستگاه خودرو سواری 
پژو و محبوســی راننــده پژو زیر بار کامیون، ســتاد 
فرماندهی آتش نشانی مشــهد، بالفاصله نجاتگران و 
آتش نشانان ایستگاه های 9 و 39 را به همراه جرثقیل 
سنگین ایســتگاه ۸ به محل حادثه در جاده مشهد- 

فریمان ابتدای دوربرگردان بهشت رضا اعزام کرد.
افســر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد افزود: با حضور 
نجاتگران آتش نشــانی در محل مشــخص شد یک 
دستگاه کامیون بنز 10 تن حامل ماسه و شن به دلیل 
نامعلومی روی یک خودرو سواری پژو به صورت کامل 
واژگــون که این حادثه منجر به جــان باختن راننده 
خودرو پژو و محبوس شــدن وی زیر خروارها شــن 
شده بود که آتش نشانان با استفاده از جرثقیل سنگین 
آتش نشانی مشهد پس از برداشتن اتاق کامیون از روی 
این خودرو، پیکر بی جان راننده را با استفاده از تجهیزات 
هیدرولیکی ویژه از البه الی آهن پاره های وسیله نقلیه 
رهاســازی کرده و تحویل عوامــل انتظامی حاضر در 
صحنه دادند.علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان 

پلیس راهور استان در دست بررسی است.

هتل های کپسولی نیازمند خدمات 
جانبی مشترک بین واحدهای اقامتی

ایســنا: مدیر مرکز خدمــات تخصصی پژوهشــکده 
گردشــگری جهاد دانشگاهی خراســان رضوی گفت: 
در هتل های کپســولی نیاز به خدمات جانبی احساس 
می شــود و باید وجود داشته باشد، البته این نیاز به حد 
و اندازه واحدهای اقامتی بزرگ نیســت، اما در حد خود 
نیازمند چنین خدماتی هستند. مسعود اعلم صمیمی در 
خصوص استفاده از هتل های کپسولی در مشهد عنوان 
کرد: هتل های کپسولی بیشتر برای مقاصدی که در آن ها 
گردشگران به صورت تنها و تکنفره یا زوجی سفر می کنند، 
کاربرد دارند، مقاصدی مانند مشهد که بیشتر جزو مقاصد 
زیارتی و مذهبی محسوب می شوند، بیشتر مسافران آن ها 
خانواده ها هســتند و این نوع واحد اقامتی برای چنین 

شهرهایی نمی تواند مورد استفاده مطلوب قرار گیرد.

خبرخبرخبرخبر

سرور  هادیان: چادر یا حجاب برتر، حجابی است که 
نماد پوشش زن ایرانی است.اگر چه سال هاست که در 
عرصه به روز بودن آن تالش های بســیار و قابل تأملی 
شده است اما این روزها با وجود همه تالش ها، به دلیل 
تورم و بحث شیوع بیماری کرونا بسیاری از کارگاه های 
تولیدی دچار مشکالت فراوانی شده اند که شماری از 
آن ها مجبور به تعطیلی هستند و یا در آستانه تعطیل 
شدن قرار دارند.»مریم افتخاری فر« متولد 1362 یکی 

از بانوان کارآفرین در عرصه چادر و حجاب است.
او درباره ورودش به این کار می گوید: بیش از 12 سال 
اســت که در این عرصه به صورت جدی مشغول به 
کار هستم.وی می افزاید: از ابتدا به خیاطی عالقه مند 
بودم و همه دوره های آن را گذراندم و احساس کردم 
برای پیشرفت مالی در زندگی مشترک در کنار وظیفه 
مادری و در کنار همســرم، بهتراست مشغول به کار 

شوم.

حجاب و اولویت کاری س
او کــه دارای دو فرزند دختر و پســر اســت، توضیح 
می دهد: به صورت متمرکز تولید، فروش و پخش چادر 
را انتخاب کــردم چون بحث حجاب برایم مهم بود و 
معتقد هستم با ارائه کار خوب و مناسب می توانم در 

این راستا قدمی بردارم. 
وی دربــاره تولیداتش تصریح می کنــد: هر آنچه به 
حجاب برگردد در کارگاه تولید می کنیم که شــامل 
انواع چادر مشکی و رنگی ساده و مدلدار، انواع مقنعه، 

ساق دست، حجاب و... است. 

این بانوی کارآفرین با اشــاره به ایــن نکته که برای 
راه اندازی کارگاه و فروشگاه برای فروش کارهایش نیاز 
به مهیا شدن شرایط مالی داشته است، بیان می دارد: 
همه تالشم را کردم تا این کار را انجام دهم و همچنین 
به واحد خوداشــتغالی امداد مراجعه کــردم و با ارائه 
طرحم توانستم در ســال 9۴ ابتدا 10 میلیون تومان 
برای راه اندازی کارگاه و سپس 20 میلیون تومان برای 

فروشگاه وام دریافت کنم.

۲۰ بانو در تولید دوخت چادرس
او خاطرنشــان می کند: با راه اندازی کارگاه و فروشگاه 
حدود 20 بانو با من مشــغول به کار شدند که بیشتر 
آن ها زنان سرپرست خانوار و یا بدسرپرست هستند.

افتخاری فر در ادامه می گوید: آن ها بر اســاس میزان 
تولید، حقوقشان از ۴00 الی یک میلیون و 500 هزار 
تومان متغیر است. کارگاه من کوچک است، چهار نفر 
در آنجا برای برش و... حضور داریم و بقیه خانم ها در 
منزل به عنوان نیروهای کاری بیرون بر مشغول به کار 

هستند.

کار و وظایف مادریس
او توضیــح می دهــد: بســیاری از ایــن بانــوان مــادر 
نگهــداری  نیــز  کودکانشــان  از  بایــد  و  هســتند 
کننــد پــس در منــزل کارشــان را انجــام می دهند.

نبود قدرت خرید س
وی خاطرنشــان می کند: مردم قــدرت خرید ندارند 

و بارها به من مراجعــه کرده اند و قیمت می گیرند و 
می گویند در ماه های آینده که بتوانند هزینه چادر را 
پرداخت کنند، برای خرید می آیند و این در حالی است 
که طی ماه های بعد که مراجعه می کنند همان چادر 
مورد نظرشان مجدد افزایش قیمت پیدا کرده است و 
من شرمنده می شوم، از این رو سود دستمزد خودمان 

را کاهش می دهیم تا مردم بتوانند خرید کنند .

وضعیت نگران کننده بازارس
ایــن بانوی کارآفرین ضمن نگرانــی از وضعیت فعلی 
در تولیــد و فروش چادر اظهار می دارد: در حال حاضر 
حدود 2 میلیون تومان هزینه اجاره کارگاه و فروشگاه 
من اســت که در صورت عدم حمایــت و عدم اعطای 
تســهیالت امکان ادامه کار وجود نــدارد. زیرا پارچه 
هــر روز از روز قبل گران تر می شــود و امکان گرفتن 
ســفارش های محدود هم وجود ندارد برای مثال 500 

یا یک هزار چادر سفارش می گیرم اما طی چند هفته و 
یا یک ماه که زمان تحویل کار می شود، قیمت پارچه، 
خرج کار و دســتمزد ها آن قدر افزایش یافته است که 
عماًل گرفتن ســفارش جدید و امکان کار وجود ندارد.

ایــن بانوی پرتالش درباره تفــاوت قیمت ها در عرصه 
محصوالت حجاب و عفاف می گوید: سال گذشته بانوان 
امکان خرید یک چادر مشکی به قیمت حدود ۴۸ هزار 
تومان را داشــتند اما همان چــادر امروز بیش از 1۸0 
هزار تومان است. یک چادر درجه یک را می توانستند با 
مبالغ بین 70 الی 100 هزار تومان تهیه کنند و امروز 
حداقــل باید برای خرید همان چادر بین 300 تا ۴00 
هزار تومان هزینه کنند و این در حالی است که کیفیت 
چادرها مانند پارچه های قبل نیســت.درباره دستمزد 
دوخت چادر که می پرســم، می گوید: من سال هاست 
در منطقه خواجه ربیع و نزدیــک آرامگاه کار می کنم. 
باید نرخ ها به گونه ای باشد که مردم آن منطقه قدرت 
خرید داشته باشند. متأسفانه با این شرایط مدام سود 
و دســتمزدهایمان را کاهش می دهیم تا امکان قدرت 
خرید مردم میســر باشــد اما این راهکار هم مقطعی 
می تواند باشد باالخره من و همکارانم هم باید بتوانیم 

هزینه هایمان را تأمین کنیم.
وی بیــان می دارد: تقاضا برای خرید چادر به شــدت 
کاهش یافتــه و همچنین در بحث تولید و پخش در 
حال حاضر در دوران رکود هستیم و من نگران بانوان 
همکارم هستم که از همین طریق امرار معاش می کنند 
و با این شــرایط در صورت تعطیلی کارگاه آن ها نیز 

بیکار خواهند شد.

مریم افتخاری فر برای زنان سرپرست خانوار اشتغال ایجاد کرده است

کارآفرینی برای 20 بانو با تولید چادر

قدس: رئیس گروه طرح و برنامه اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: صاحبان کسب و 
کارهای فرهنگی و هنری اســتان که در بحران کرونا 
آســیب دیده اند برای دریافت تسهیالت می توانند در 
سامانه »کارا« نام نویســی کنند.مهدی یونسی افزود: 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی با همکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به نام نویســی کسب 
و کارهای فرهنگی و هنری به شــدت آسیب دیده در 
بحران کرونا برای دریافت تســهیالت در سامانه کارا 
https://corona-kara. کرده است.وی بیان کرد: سامانه
mcls.gov.ir/ برای ثبت تقاضای تســهیالت معرفی 
شده اســت. وی ادامه داد: کسب و کارهای دارای کد 
کارگاه تأمیــن اجتماعی و متقاضیان فاقد کد بیمه و 
خویش فرمایی می توانند ثبت نام و تسهیالت دریافت 
کنند.وی با بیان اینکه 20 بانک و مؤسسه مالی برای 
دریافت تسهیالت متقاضیان در سامانه معرفی شده اند، 
گفت: متقاضیان به محض دریافت پیامک بر اساس کد 
ملی، باید فرایند نام نویســی و ارائه مشخصات اولیه را 
تکمیل کنند و سپس اطالعات ثبت شده به بانک های 
عامل ارسال و مراحل پرداخت تسهیالت را آغاز کنند.

یونســی در خصوص شرایط استفاده از این تسهیالت 
برای متقاضیان دارای کد کارگاهی افزود: فعال بودن 
کســب و کارها و عدم استفاده از بیمه بیکاری از سال 
گذشته تاکنون از شرایط دریافت تسهیالت است. مبلغ 
تســهیالت برای واحدهای تعطیل شده  اجباری مبلغ 
16 میلیــون تومان و برای واحدهای کســب و کاری 
فعال تعطیل نشده  به ازای هر فرد شاغل 12 میلیون 
تومان اســت. برای کسب و کارهای قالب کارفرمایی و 
خویش فرمایی فاقد بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی؛ 
برای اشــخاص حقیقی خویش فرما یا خوداشــتغالی 
60 میلیون ریال، برای واحدهای کســب و کاری که 
امکان اثبات رابطه کارفرما- کارکن وجود ندارد صرفاً به 
کارفرما مبلغ 60 میلیون ریال و برای واحدهای کسب و 
کار که امکان اثبات رابطه کارفرما-کارکن وجود دارد به 
ازای هر شاغل ۸0 میلیون ریال پرداخت می شود.وی با 
بیان اینکه وثیقه های دریافتی از سوی بانک برای کسب 
و کارها متفاوت است و ارائه سفته معرفی ضامن خواهد 
بود، افزود: سود تسهیالت 12 درصد و دوره بازپرداخت 
پس از یک دوره تنفس، از مهر ماه سال جاری در 2۴ 

قسط پیش بینی شده است.

تسهیالت  برای کسب و کارهای فرهنگی آسیب دیده از کرونا 

یکشنبه  22 تیر 1399
  20 ذی القعد        ه 1441 

  12 جوالی 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9291 

 ویژه نامه 3670  
+ صفحه »میهن« 

آگهی مزایده
شهرداری درگزدرنظرداردبه استنادمصوبه شماره   115 مورخه 1399/03/25 شورای محترم اسالمی 
ش��هردرگز امالك مشروحه ذیل را به آدرس درگز- پشت س��الن ورزشی شهید چمران)فریدونی ها( 
ازطری��ق مزایده كتبی به فروش برس��اند. متقاضی��ان میتوانندجهت اطالع از ش��رایط مزایده ازتاریخ 
1399/04/22 لغای��ت پای��ان وق��ت اداری روز س��ه ش��نبه مورخ��ه 1399/04/31 ازس��اعت 7:15 الی 
14:15 ب��ه واحد حقوقی ش��هرداری مراجع��ه نمایند. متقاضیان با واریز مبلغ 5% قیمت پایه بحس��اب 
س��پرده3100002230000 ن��زد بانك ملی ش��عبه مركزی برای هرقطعه پیش��نهادات خ��ود را مكتوب تا 
پایان وقت اداری روز س��ه ش��نبه مورخه  1399/04/31 به واحد حقوقی شهرداری درگز ارائه نمایند. 
ش��هرداری در قبول و یا رد یك یا كل پیش��نهادات مختار اس��ت. زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت 9 
روز چهارشنبه مورخ   1399/05/01 خواهد بود. درصورتیكه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر 
به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. ضمنًا هزینه درج 

آگهی ها در روزنامه بعهده برنده مزایده می باشد. تلفن تماس 05146232801
1-یک قطعه زمین به  پالک ثبتی 5490 فرعی از 51 فرعی از 22 اصلی  بمساحت 189.10 مترمربع 

2- یک قطعه زمین به پالک ثبتی 5309 فرعی از 51 از 22  اصلی بمساحت 200 مترمربع 
3-قطعه زمین پالک ثبتی 5461 فرعی از 51 از 22  اصلی بمساحت 190 مترمربع 

4-تعدادچهار قطعه زمین هر كدام به مس��احت 190 مترمربع  به پالک ثبتی 5486 -5488-5487-
5489  همگ��ی فرع��ی از 51 فرع��ی از 22  اصل��ی ) كاربری تمامی امالک مس��كونی می باش��د –  همگی 
به آدرس درگز-خیابان طالقانی س��مت جاده كهنه قلعه س��مت چپ ,بهاء ه��ر قطعه زمین)قیمت پایه( 

2.200.000.000 ریال و 5% سپرده تضمین شركت درمزایده برای هرقطعه بمبلغ   110.000.000  ریال 
س رمضان یزدان پناه- شهردار درگز 
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ش�رکت تعاونی مص�رف کارکنان 
دولت تربت جام  - دعوت نامه تشکیل 
مجم�ع عمومی ع�ادی نوب�ت اول

مجمع عمومی عادی ش��ركت تعاونی مصرف كاركنان 
دولت تربت جام در ساعت 18روز 1399/5/8در محل 

شركت تعاونی برگزار می شود.
لذا از كلیه اعضای شركت دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل  دراین جلسه حضور 

بهم رسانید.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان
2-ط��رح و تصوی��ب عملك��رد مالی س��ال 98ش��امل                      

تراز نامه و صورت  حساب سود و زیان 
3-تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

4-انتخاب بازرسین شركت به مدت یک سال
5-تعیین میزان استرداد سهام اعضاء مستعفی

6-تعیین خط مش��ی آتی ش��ركت و س��ایر م��وارد از 
اختیارات مجمع

7-تصوی��ب واگ��ذاری ی��ک دربن��د مغ��ازه )جه��ت 
داروخانه( به منظور س��رمایه گذاری و خدمات دهی 

به اعضای محترم 
رئیس هیئت مدیره تعاونی  99

03
48
0

یادداشتیادداشت
عباس محمدیان
annotation@qudsonline.ir

مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: افزایش 15 
تا ۴0 درصدی نرخ کرایه تاکســی تا پایان هفته در این شهر اعمال 

می شود. احمد محبی با اعالم این خبر...



معاون شهردار در گفت و گو با قدس: 

فاضالب دزدی از کشف رود سخت می شود
هاشم رسائی فر: ســاماندهی کشف رود بــا 
واگذاری آن به شهرداری مشهد از اواخر آبان 
سال گذشته عمالً شروع شد. در مدت هشت 
ماهی که از شروع عملیات ساماندهی می گذرد 
طبق آنچــه مدیــران دســت اندرکار عنوان 
می کنند مطالعات تکمیلی پروژه به ســامان 
رســیده و قراردادهایی نیز با پیمانکاران برای 
شروع کار بسته شده و حتی در برخی از نقاط 
آغاز شده است. با وجود این در این مدت هنوز 
بحث جمع آوری موتورپمپ هایی که فاضالب 
کشف رود را به مزارع کشاورزی منتقل می کنند 
سر و سامان نگرفته و همچنان تعداد زیادی از 
این موتورها در شبانه روز حجم قابل توجهی از 

فاضالب را راهی مزارع می کنند.

جمع آوری موتورپمپ هاس
مهــدی یعقوبی، معــاون خدمات شــهری 
شهرداری مشــهد در پاسخ به پرسش قدس 
کــه چقــدر زمان خواهــد برد کــه موضوع 
موتورپمپ های حاشــیه کشف رود ساماندهی 
شــود، گفت: مبحث جمع آوری موتورپمپ ها 
از همان ابتدای شــروع به کار شــهرداری در 
موضوع ساماندهی کشف رود مورد توجه واقع 
شــد که با همکاری خوبی که دستگاه قضا و 
دادستانی در این خصوص با ما داشتند بحث 
شناســایی تعداد زیادی از موتورپمپ ها انجام 
پذیرفت. اخطارهای الزم به صاحبان آن ها داده 
شد و چون اخطارها زمان دارد و این زمان برای 
جمع آوری در نظر گرفته شده تاکنون اقدامی 
برای جمع آوری صورت نگرفته است اما با توجه 
به فعالیت خوبی که صورت پذیرفته ظرف ماه 
آینده با قــراردادی که با نیروهای حفاظتی و 
انتظامی بسته شده اســت موضوع سرکشی 

مداوم از حاشیه کشف رود در 
دستور کار قرار خواهد گرفت 
تا کســی نتواند بــه حریم 
آن تجــاوز کند و برداشــت 
غیرقانونی از آن داشته باشد.

در  افــزود:  ادامــه  در  وی 
راســتای مقابله با دسترسی 
موتورپمپ هــا  صاحبــان 
قرارداد خرید تعداد زیادی از 
دیوارهای بتنی با پیمانکار به 
ارزش 2 تا 3 میلیارد تومان 
بسته شــده تا با استفاده از 
این دیوارها راه های دسترسی 

به کشف رود توســط افراد مسدود شود و گام 
بلندی در راســتای جمع آوری موتورپمپ ها 

برداشته شود.

معــاون خدمــات شــهری 
بــا  مشــهد  شــهرداری 
اشــاره به ایــن موضوع که 
گرچه  کشف رود  ساماندهی 
فرماندهی اش به شــهرداری 
اما  اســت  ســپرده شــده 
همچنان  دیگر  دستگاه های 
که تاکنون در کنار ما بودند 
نیاز است که باز هم همراهی 
کنند، اظهار کرد: در مسئله 
رفــع معارض هایــی که در 
بحث کشف رود وجود دارند 
منطقه ای  آب  شرکت  قطعاً 
هم تجربــه الزم را دارد و هم اینکه به عنوان 
متصــدی امور رودخانه ها توانایــی الزم برای 
ساماندهی این موضوع را داراست که انتظار ما 

این است که آب منطقه ای و سایر ارگان ها باز 
هم در بحث ساماندهی کشف رود همراه باشند.

یعقوبی همچنین از کاشت 10 هکتار درخت 
در حاشیه کشف رود و در همسایگی روستای 
قازقان، الیه روبی پل هایی که روی کشــف رود 
بسته شــده اند و اکثرشان غیراصولی هستند، 
عملیات خاکبــرداری در محــدوده کالت و 
خین عــرب در حجم بــاال و هزینه 6 میلیارد 
تومانــی و تنظیم بیش از 113 میلیارد تومان 
قــرارداد با پیمانکاران که عمده ترین آن پروژه 
تصفیه خانه ســپتاژ اســت یاد کــرد و زمان 
بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه چرمشهر را 

حداکثر تا اواسط مرداد ماه آینده اعالم کرد.

شناسایی بیش از 100 موتورپمپس
عبداهلل ســلطان احمدی، مدیر ســاماندهی 
کشــف رود نیز در خصوص زمان به سرانجام 
رســیدن جمــع آوری موتورپمپ ها به قدس 
گفت: ذکر این موضوع اهمیت زیادی دارد که 
برای جمع آوری موتورپمپ ها قرارمان این بود 
که کاری اصولی و ریشه ای انجام دهیم تا مثل 
موارد مشابهی که در سال های قبل انجام شده 
نشود و نتیجه الزم را از این اقدام بگیریم. برای 
همین ابتدا موضوع شناســایی موتورپمپ ها 
در دســتور کار قرار گرفت کــه بیش از 100 
موتورپمــپ ثابت و ســیار در محدوده ای 24 
کیلومتری از قازقان تا کنه بیست شناسایی شد 
و به همه آن ها با هماهنگی دادستانی و دوستان 
دستگاه قضا اخطار داده شد و مجوزهای الزم 
دریافت شــد که با این تفاسیر ظرف یک ماه 
آینده به نظر می رسد اقدام های بسیار مؤثری را 
خواهیم داشت و برای جمع آوری موتورپمپ ها 

وارد مرحله اجرایی خواهیم شد.

ما و پدیده حجاب استایل ها•
حجاب ُمد نیســت که هر روز به شکلی درآید. حرف در این 
نیســت که فرد محجبه نباید زیبا بپوشد و در پوشیده پوشی 
خود هنر بــه خرج ندهد. اتفاقاً باید هنرمندانه بپوشــد و با 
وزانت حجاب خود مبلغ این تکلیف الهی باشــد. البته روش 
انجام تکلیف باید در راستای همان تکلیف باشد و در نگاهی 
کالن تر با دیگر تکالیف دینی انسان، دارای  هارمونی بشود و با 
کامل کردن یکدیگر، شمایی کامل و شاخص برای شخصیت 
دینی فــرد تعریف کنند. اینکه عــرض می کنم حجاب، ُمد 
نیســت که هر روز به رنگی و شکلی دربیاید از این رو است 
که در بســتر فضای مجازی شاهد تبلیغ های الکچری برای 
آدم های محجبه هســتیم. اگر سری به پیج های اینستاگرام 
بزنید ایــن واقعیت را ملموس تر درخواهیــد یافت که انگار 
دارد نوعی رفتارســازی جدید رخ می دهد که به نام حجاب 
دارد »حجاب« را به حاشــیه می راند. انگار در بســتر حجاب 
دارند به طراحی و ترویج تعریف تازه ای از حجاب می پردازند 
که با خود ســبک زندگی و رفتاری تازه ای به همراه می آورد. 
ســبکی که اگر پوشش 100 درصدی هم داشته باشد با روح 
حجاب ناسازگار است که حجاب، پوشیده رفتاری است نه به 
رخ کشــیدن و با تفسیری که برخی از مفسران بر آن تأکید 
دارند، آیات ناظر به حجاب، حتی »َو ُقْل لِلُْمْؤِمناِت یَْغُضْضَن 
ِمْن أَبْصارِِهَنّ َو یَْحَفْظَن ُفُروَجُهَنّ َو ال یُْبدیَن زیَنَتُهَنّ إاِلَّ ما َظَهَر 
 /... ِمْنها َو لَْیْضِربَْن بُِخُمِرِهَنّ َعلی  ُجُیوبِِهَنّ َو ال یُْبدیَن زیَنَتُهَنّ
نور آیه 31« عالوه بر تأکید بر حجاب، به منع تفاخر هم نظر 
دارد. نباید زینت هایشــان را آشکار کنند چون سبب توسعه 
حسرت در میان فقرا می شــود. با این نگاه آنچه به اصطالح 
به آن »حجاب الکچری« گفته می شــود جای اما و اگر های 
فراوان دارد. دوستی دغدغه مند برایم به گزارشی در همین باره 
اشاره کرده بود که در فضای مجازی دست به دست می شود؛ 
»حجاب استایل ها، برش هایی از زندگی مرفه خود را در صفحه  
پرفالوور خود به اشتراک می گذارند و به پرسش  های مخاطبان 
درباره خریدهای الکچری مورد استفاده شان در عکس ها پاسخ 
می دهند و به این ترتیب ســبک زندگی خود را نیز تبلیغ و 
ترویــج می کنند«. ترویج که چه عرض کنــم دارند با به رخ 
کشیدن سطح زندگی خود فاصله طبقاتی را به رخ می کشند 
که می تواند ما به ازاهــای اخالقی و روانی و در قدم های بعد، 
امنیتی هم داشته باشد به عالوه نه تنها به دینداری و ترویج 
حجاب به عنوان یکی از مؤلفه های دینداری کمک نکند که 
به ضد خود هم تبدیل و موجب دین گریزی بیشــتری شود. 
اینکه در آموزه های دینی فقر و کفر را همراه می خوانیم و میان 
ایمان و فقر، خویشاوندی نمی بینیم در این حوزه هم می تواند 
قابل بازتعریف باشد. توجه داریم که وضعیت اقتصادی جامعه 
در چه شرایطی است و می دانیم که طبقه متوسط دارد به نفع 
طبقه فقیر، الغرتر می شود نه اینکه از این گرفته و بر آن افزوده 
شود به معنای افزایش ســطح درآمدی فقرا، نه، دارد طبقه 
متوسط هم فقیر می شود و فقیر هم قطعاً فقیرتر خواهد شد. 
در شرایطی چنین الکچری بازی مذهبی کارکرد عکس خواهد 
داشت. همان منطق دینی که بر حجاب تأکید دارد قطعاً اقتضا 
می کند نسبت به شیوه ها و راه ها هم حساسیت داشته باشیم تا 

رفتارمان به تخریب یک اصل دینی و مسلم نینجامد.

عضو جدید شورای شهر مشهد:
 حل مشکالت شهری •

در اولویت من است
ایسنا: عضو شورای شهر 
مشهد گفت: سرعت کار 
شــهرداری در پروژه های 
حمل ونقلی و ترافیکی باید 
سریع تر  که  باشد  بیشتر 
بتوانیــم پروژه های کالن 
ترافیکــی مثل مترو را به 

سرانجام برســانیم و آسیب های زیست محیطی شهر را کاهش 
دهیم.غالمحسین صاحبی که از هفته گذشته به جای امیر شهال 
در جلسات شورای شهر مشهد حضور پیدا می کند، در خصوص 
گرایش سیاســی متفاوت خود با ســایر اعضای شورای شهر و 
چالش برانگیز بودن این موضوع گفت: من فکر نمی کنم بخواهیم 
در حوزه کاری این بحث ها را دخیل کنیم، مگر اینکه سایر افراد 
شورا بخواهند این مسائل را دخیل کنند. هدف ما حل مشکالت 
مردم و حل مشکالت شهر اســت. ما با این دیدگاه آمده ایم که 
کار کنیم؛ همان طور که در دوره چهارم شــورای شــهر هم با 
رویکرد خدمت به مردم به خصوص حاشیه شهر، سه سال رئیس 
کمیسیون خدمات شهری بودم و در حوزه خدمات شهری با نگاه 
حل معضالت شهری کار کردیم و به هیچ عنوان نگاه سیاسی را در 
حل معضالت شهری دخیل ندانستیم.وی ادامه داد: من مشکلی 
سر راه خدمت نمی بینم، مگر اینکه آقایان بخواهند مشکل ایجاد 
کنند که تصور نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد. فکر می کنم بشود در 

مدت یک سال باقیمانده از شورا کارهایی انجام داد.
وی در خصوص مهم ترین مواردی که شورای شهر پنجم مشهد 
باید در یک ســال باقیمانده به آن ها بپردازد، گفت: بیشــترین 
قسمتی که شورا باید توجه کند تسهیل امور اشتغال بخش هایی 
اســت که به حوزه اقتصادی برمی گردد، مشکل اصلی کشور به 
خصوص مشــهد حوزه اقتصادی اســت. ما اگر بخش هایی که 
شهرداری به بحث های اقتصادی ارتباط دارد را تسهیل کنیم؛ مثاًل 
بحث زائر و ظرفیت هایی که زیارت در مشهد می تواند داشته باشد 
را فعال کنیم از لحاظ درآمدزایی برای مشهد می تواند نقش داشته 
باشــد. وی تصریح کرد: موضوع بعدی که شورا باید به آن توجه 
کند بحث حمل ونقل و ترافیک شهری است، در این حوزه سرعت 
کار شهرداری باید بیشتر باشد که سریع تر بتوانیم پروژه های کالن 
ترافیکی مثل مترو را به ســرانجام برسانیم و آسیب های زیست 

محیطی شهر را کاهش دهیم.

آیت اهلل علم الهدی:
دشمنان اسالم از حجاب می ترسند•

قدس: نماینده ولی فقیه 
با  رضوی  خراســان  در 
بیان اینکه مردم مظلوم 
مســجد  در  مشــهد 
گوهرشــاد بــرای دفاع 
از نوامیس شــیعه آماج 
گلولــه نظامیــان رژیم 
طاغوت قرار گرفتند، گفت: حجاب راه بندانی برای دشــمنان 
اســالم اســت و از این حجاب و چادر تــرس دارند.آیت اهلل 
علم الهدی در مراسم بزرگداشت سالروز قیام مسجد گوهرشاد 
که روز گذشــته با حضور جمعــی از زنان و دختران محجبه 
مشهدی با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی در ایوان 
مقصوره مســجد جامع گوهرشــاد حرم مطهر امام رضا)ع( 
برگزار شد، افزود: امروز سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف 
حجــاب رضاخانی و رقم خوردن فاجعه ای خونبار به دســت 
رژیم منحوس پهلوی بوده، این قیام ســند افتخار و شرافت 
برای ملت مســلمان ایران اســت که برای دفاع از ارزش های 
اسالمی، عقیده و آزادی تا پای جان  ایستاده اند.وی خطاب به 
دختران و زنان ایرانی گفت: تنها راه نابودی انقالب، برچیدن 
سفره دین از جانب جوانان و برداشتن حجاب است، بنابراین 
مراقبت کنید که پیاده نظام دشمن نشوید؛ چرا که دشمنان 
اســالم دست از کار نکشــیده اند و برای ایجاد بی حجابی در 
نســل همین شــهدای مظلوم در حال برنامه ریزی و اجرای 

سیاست های خصمانه استکباری خود هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری:
 با اداراتی که بهداشت را رعایت نکنند •

برخورد می شود
سیاســی،  معاون  ایرنا: 
اجتماعــی  و  امنیتــی 
خراســان   اســتانداری 
رضوی گفت: با اداره های 
متخلفی که پروتکل های 
بهداشتی در زمینه کرونا 
را در این اســتان رعایت 
نکنند برخورد اداری و قانونی می شود.حسن جعفری در حاشیه 
جلسه ستاد استانی پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در جمع 
خبرنگاران افزود: ابالغیه ها و پروتکل های بهداشتی که در اختیار 
ادارات، مشــاغل و صنوف قرار گرفته باید رعایت شود.وی ادامه 
داد: در مشهد گروه  های بازرسی متشکل از دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، استانداری خراسان رضوی، دادستانی مشهد و نمایندگان 
مشــاغل مختلف به صورت ســرزده از ادارات و صنوف بازرسی 
انجام خواهند داد.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
خراسان  رضوی گفت: بر اساس گزارش بازرسان، ادارات و صنوفی 
که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند قدردانی می شوند اما با 
ادارات و صنوف متخلف برخورد قانونی خواهد شد.جعفری اضافه 
کرد: هر گونه تجمع در ابعاد مختلف غیرقانونی است و مردم باید 
رعایت کنند، محدودیت های قبلی به قوت خود پا برجاســت و 
برگزاری مراسم شادی، جشن و جشنواره و نیز عزاداری ها ممنوع 
است.معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان  
رضوی گفت: کماکان مشهد و خراسان رضوی در وضعیت قرمز 
و هشدار قرار دارند و امیدواریم با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
منحنی شــیوع این بیماری رو به پایین باشد و در آینده شاهد 

وضعیت طبیعی تری باشیم.

 دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

 عفاف و حجاب پشتوانه محکمی •
برای حفظ خانواده است

ستاد  دبیر  طلبی:  رضا 
امر بــه معروف و نهی از 
منکر خراســان رضوی 
گفــت: بــرای حفظ و 
ارتقــای عفاف و حجاب 
از  یکــی  عنــوان  بــه 
برجسته ترین و مهم ترین 
اصول انقالب اسالمی نیاز به تشکیل جبهه مردمی و همکاری 

تشکل های مختلف در این زمینه است.
سردار علی اکبر افراسیابی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: حوزه عفاف و حجاب و اجرای آن در سطح جامعه بسیار 
گسترده و وسیع است.وی تصریح کرد: جبهه استکبار با اجرای 
شبیخون فرهنگی در مقابل انقالب اسالمی ایران قرار گرفته و 
سعی دارد این انقالب را از ارزش های محتوایی و دینی آن دور 
کند، از این رو برای مبارزه و مقابله با آن ها و حفظ این اصول 
و ارزش ها همانند دفاع مقدس باید یک جبهه مردمی شکل 
بگیرد.افراســیابی ادامه داد: یکی از برجسته ترین و مهم ترین 
اصول انقالب اســالمی موضوع عفاف و حجاب است که نیاز 
دارد جبهه مردمی برای حفظ و ارتقای آن در جامعه شــکل 
بگیرد، از ایــن رو مهم ترین موضوع در حوزه عفاف و حجاب 
حضور و همکاری مردم با هر دین و آیینی و در هر شــرایط 

سنی نظیر هشت سال دفاع مقدس است.
وی تصریح کرد: برای نهادینه سازی، گسترش و حفظ فرهنگ 
عفــاف و حجاب باید بــا ابتکار و انگیزه تــالش و از حضور 

تشکل های مختلف در این زمینه نیز استفاده کرد.
افراســیابی افزود: در حوزه عفاف و حجاب علل و عوامل نیز 
باید مورد بررسی و توجه قرار بگیرند و صرفاً به معلول ها نباید 

بسنده کرد.
وی ادامه داد: متولیان قبلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
استان در این زمینه تالش های خوبی انجام داده اند که ما نیز 
آن ها را ادامه و ارتقا خواهیم داد، البته در مورد وضعیت استان 
در این زمینه در شرایط فعلی نمی توان گفت بسیار خوب یا 
بسیار بد است و سنجش آن بستگی به وضعیت ما در مقابل 

اقدام های جبهه استکبار دارد.
افراسیابی با بیان اینکه عفاف و حجاب پشتوانه محکمی برای 
حفظ ســرمایه بســیار بزرگ خانواده در جامعه است، اظهار 
کــرد: هر چه آموزش ها و خاکریز ها در این زمینه بیشــتر و 
مستحکم تر باشند و با انگیزه و برنامه ریزی عمل کنیم به طور 

طبیعی موفقیت بیشتری در مقابل دشمن خواهیم داشت.

طی ماه آینده با 
قراردادی که با 

نیروهای حفاظتی و 
انتظامی بسته شده است 
موضوع سرکشی مداوم 

از حاشیه کشف رود در 
دستور کار قرار خواهد 
گرفت تا کسی نتواند به 
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علیپور: بزرگراه آزادی مشــهد را باید از شــگفت انگیزترین 
مســیرها در قواعد شهرسازی دانست. مسیری به طول بیش 
از 16 کیلومتــر که از محدوده میدان آزادی آغاز شــده و به 
جاده قوچان ختم می شود و با طی همین مسیر می توان مقوله 
گســل طبقاتی را در جامعه به وضوح درک کرد؛ قضیه ای که 
از زبان ساکنان محدوده همین نوار 16 کیلومتری بارها شنیده 
می شود. آخرین بار نیز مردم گالیه مند در خیابان توس 70 به 
همین موضوع تأکید داشــتند که »اگر کمترین مشکل برای 
مردم محالت مرفه شــهر اتفاق بیفتد همه دســتگاه ها تقال 
می کننــد که در کمترین زمان حلــش کنند اما مردم محله 
ما، مشــکل ترافیکی را تحمل می کنند که بیش از 30 سال 
از عمرش می گذرد. چندین شهردار عوض شده اما هر روز این 

معضل پیچیده تر می شود«.

پرداخت عوارض بدون بهره مندی از خدمات شهریس
با گذر از چندین کوچه فرعی به توس70 می رســیم، خنکای 
صبح تابستان بسیار لذتبخش است؛ شاید همین مسئله موجب 
شده که چند نفر از مردم این محله با رویی خوش پاسخمان را 
بدهند. هر چند که خوب می دانند این گفت وگو هم مثل ده ها 
مطلب دیگر شاید به چشم مسئوالن نیاید و گره ای از مشکلی 

کهنه و کور باز نکند. 
مردی میانســال، آرام و باوقار این گونه از دردی چندســاله 
می گویــد: این منطقه نه بانک دارد و نه مســیری برای تردد 
اتوبــوس، از همیــن رو ســاکنان ناچارند برای رســیدن به 
مقصدشان به ایســتگاه های اتوبوس و محالت اطراف همانند 

پلیس راه و پردیس بروند. 
او می افزاید: این مســیرها هم چندان کوتاه نیســت که همه 
بتوانند پیاده آن را طی کنند و اغلب خانواده هایی که خودرویی 
ندارند باید برای تردد از آژانس تلفنی اســتفاده کنند که این 
مسئله هم در توان اقتصادی مردم نیست. همچنین چند هفته 
پیش کودکی اینجا تصادف کرد و آمبوالنس از شدت ترافیک 
نتوانست نزدیک مصدوم بشود و مردم ناچار شدند طفل معصوم 

را خودشان بغل کنند و به آمبوالنس برسانند. 

وی اضافه می کند: جدی ترین خواســته ما باز کردن مسیری 
برای کاهش ترافیک در این محله است. شما سر صبح آمده اید 
و خیابان خلوت اســت اما همین روزها که حتی مدرســه ها 
تعطیل شــده اگر دم غروب بیایید محال است بتوانید بدون 
چند ساعت گرفتاری در ترافیک، عبور کنید. تقاضای ما این 
اســت که با تملک بخشــی از انباری که به خیابان آزادی راه 
دارد مســیر را بازگشایی کنند. این مسئله را بیش از 20 سال 
است که به اشکال مختلف و از طریق مسئوالن متعدد پیگیری 
کردیم اما نتیجه ای نگرفتیم. در صورتی که تنها کســبه این 
محل ســاالنه حدود 3 تا 4 میلیــون هزینه عوارض و تجاری 
موقت به شهرداری می پردازند اما هنوز این مشکل را شهرداری 

حل نکرده است. 

عریض ترین خیابان به عرض 15 متر س
یکی از کســبه محل نیز که بیش از 27 ســال است در این 
منطقه سکونت دارد، اظهار می کند: چندی پیش یکی از اهالی 
ســکته کرد که به دلیل تأخیر در رسیدگی فوت شد؛ چراکه 
آمبوالنس بیش از 20 دقیقــه در ترافیک مانده بود. ترافیک 
این محله قابل کنترل نیست، زیرا عریض ترین خیابان که معبر 
اصلی بیش از 5 هزار سکنه این منطقه به حساب می آید 15 
متــر عرض دارد و چندین کوچه بن بســت با عرض 6 متر به 
آن می رســد. همچنین توس 65 که محدوده تردد بیش از 7 

تا 8 هزار نفر ســاکنان مناطق نوده، جاده ســنتو، قاسم آباد و 
وکیل آباد محسوب می شود به همین خیابان منتهی می شود. 
در حال حاضر مدارس تعطیل است اما در کوچه های 6 متری 
این محله 5 تا 6 مدرســه ساخته شده که وقتی دانش آموزان 
تردد می کنند مشکالت چند برابر می شود به طوری که امتداد 
ترافیک تا گلریز 5 ادامه پیدا می کند. از همین رو به دلیل حجم 
ترافیــک هر روزه چندین دعوا و درگیری رخ می دهد. این در 
حالی است که در چند متری همین محله، زمین های شخصی، 
سوله و انباری وجود دارد که می توان با تخریب و بازگشایی به 

سادگی مشکالت را حل کرد. 

ساخت آپارتمان های چند طبقه در کوچه های باریکس
هر ســاله در روزهایی که تشریح گزارش ها از سوی سازمان ها 
رونقــی صد چنــدان می گیرد مســئوالن در کنــار توضیح 
عملکردهای پرشــمار خود، به بهســازی و تقویت تجهیزات 
ترافیکی در محالت نیز اشاره می کنند. این در حالی است که 
وقتی به کوچه های بن بست این محله سرک می کشیم هیچ 
نشــانه ای از عالئم و تجهیزات ترافیکی نمی بینیم. به راستی 
ترافیک محله آن قدر سنگین بوده که هنوز مسئوالن شهری 

به توس 70 نرسیده اند؟
مرد میانســالی با تأکید بر اینکه اینجا باید حادثه ای همانند 
پالســکو اتفاق بیفتد که مســئوالن توجه کننــد، می گوید: 
شهرداری برای آنکه با ساده ترین و دم دستی ترین راه، مسئله 
را حل کند به جای تخریب ســوله ای شــخصی؛ با بازگشایی 
مسیری از سر چهارراه 16 متری به طرف کوچه 8 متری تنها 

به پیچیدگی مشکل اضافه کرده است. 
وی با گالیه ادامه می دهد: شــهرداری هیچ گونه مسئولیتی 
در برابــر رفاه مردم این محله احســاس نمی کند و به راحتی 
مجوز ساخت به خانه هایی چند طبقه در این کوچه های 5 تا 
6 متــری می دهد. در واقع هر فردی که توان دارد با پرداخت 
چند میلیون مجوز می گیرد. چطور ممکن اســت صدور این 
مجوزها امکان داشــته باشد اما بازگشایی مسیر برای چندین 

هزار شهروند کم برخوردار ممکن نباشد؟

علی محمدزاده: از ســال ها پیش سخن 
مشــترکی که همه جوامع بشری در تمام 
نقاط دنیــا آن را اظهــار و تأیید می کنند 
مسئله آب است، چنان که حتی عده ای این 
نظریه را دارند که جنگ های بعدی بشر برای 
دستیابی به منابع آبی خواهد بود.اما فارغ از 
این نظریه ها و یا ایده پردازی های جهانی در 
برشــی با مقیاس کوچک تر این مسئله در 
وسعت خراسان رضوی می بینیم دو دهه و 
یا بیشتر اســت که بخش های مختلف این 
استان با مسئله خشکســالی شدید همراه 
بوده و بر اساس اظهارات کارشناسان بیش 
از 30 دشــت از مجموع 37 دشت خراسان 

رضوی با تنش آبی مواجه هستند.
از سوی دیگر با نگاهی به آمار مهاجرت ها و 
خالی از سکنه شدن هزاران روستا که بیشتر 
به دلیل نبود آب الزم برای انجام فعالیت های 
کشاورزی و دامداری است بنابراین همچنان 
که همگان می دانیم اهمیت این مایه حیاتی 
بیش از هر چیز دیگر در کره خاکی اســت 
و بــا نبود آن هیچ چیز دیگر ارزش نخواهد 
داشــت؛ چراکه وقتی امکان حیات نباشد 

امکانات دیگر بدون استفاده می مانند.
از همین رو از گذشــته ها مجموعه ای تحت 
عنوان آبخیزداری و آبخوانداری ایجاد شده 
که مأموریت اصلــی آن انجام امور مختلف 
برای تجمیــع آب های ســطحی و تقویت 
سفره های زیرزمینی یا همان آبخوان هاست 
که البته در سالیان گذشته بنا به تصمیمات 
نامعلومــی برای مدتی فعالیــت این حوزه 
کمرنگ شــده بود ولی در ســال های اخیر 
جانی دوباره گرفتــه و پروژه های مختلفی 
در دســت اجرا دارد که در گزارشی باید به 

انعکاس آن ها بپردازیم.
اما در همین راستا استاندار خراسان رضوی 
بــا انتصاب به این ســمت طرحــی به نام 
معین های اقتصادی را به مرحله اجرا گذاشت 
که در یک تعریف کلی معین های اقتصادی؛ 
ارائه آموزش های حوزه کسب و کار، تسهیل 
امر سرمایه گذاری و توانمندسازی مردم در 
مناطق شهری و روستایی و توسعه اقتصادی 

منطقه را عهده دار می شوند. 
معین های اقتصاد مقاومتی همچنین وظیفه 
شناسایی ظرفیت های مناطق زیر پوشش، 

ایجاد بســترهای الزم برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و اشــتغال زایی را بر عهده 

دارند. 
در گام بعدی به تناســب حوزه فعالیت هر 
معین اقتصادی، مأموریت متناســبی برای 
آن ها تعریف شــد که با توجــه به اهمیت 
موضوع آب، اســتاندار خراسان رضوی سال 
اقتصادی  گذشته خواستار ورود معین های 
به این حوزه شد. به منظور بازتاب اقدام های 
صورت گرفته از سوی معین های اقتصادی 
در بخــش آبخیــزداری، مدیــر کل منابع 
طبیعــی و آبخیــزداری خراســان رضوی 
می گوید: بر اســاس مأموریــت و تعاریفی 
که بــرای معین های اقتصادی داده شــده 
شناسایی توانمندی های مناطق زیر پوشش 
و اســتفاده از ظرفیت های آن هــا اولویت 
نخست معین های اقتصادی در حوزه منابع 

طبیعی به طور کلی بوده است.
صحرایــی می افزاید: بر همین اســاس در 
برنامه های معین های  بخش های مختلــف 
اقتصادی تدوین و اجرایی شــده که به طور 
مثال یکی از این حوزه ها ترسیب کربن بوده 

که در چند شهرستان به اجرا درآمده است.
وی ادامــه می دهــد: از آنجایــی که هدف 
اصلی اجرای برنامه های مختلف معین های 
اقتصادی توانمندسازی جامعه محلی است 
بی تردید تأمین آب می تواند نقش بســزایی 
در توانمندســازی جامعه روستایی و حتی 
شــهری داشته باشــد، بر همین اساس در 
سال گذشــته تفاهم نامه های مختلفی برای 

معین های اقتصادی منعقد شد.
انجــام مطالعــات آبخیــزداری و انجــام 
عملیات اجرایی بندهای خاکی و ســنگ 
مالتی و اصالح تعدادی از بندهای خاکی 
آسیب دیده از جمله این مصوبات است که 
تا پایان ســال مالی در مرداد ماه به اتمام 

می رسد.
صحرایی می گوید: در مجموع 12مصوبه در 
هشت شهرستان منعقد شده که پروژه های 
اجرایی در 19 حوضه آبخیز استان است که 
امیدواریم تأثیر بسزایی در تغذیه منابع آبی 
و یا جلوگیری از هدررفت آب از منابع آبی 
داشته باشد که در نهایت به افزایش دبی آب 

منابع پایین دست منجر خواهد شد.

قدس این سوژه مردمی را پیگیری می کند

انتظار 30 ساله برای بازگشایی ترافیک محله توس 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی پاسخ داد

نقش معین های اقتصادی در پروژه های آبخیزداری
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یک مسئول هشدار داد

 آب فروشی در نیشابور•
 با احداث استخرهای غیر مجاز 

ایسنا: مدیر امور منابع آب 
نیشابور گفت: برخی افراد 
با تغییر کاربری غیرمجاز 
کشــاورزی  اراضــی  در 
و احــداث اســتخرهای 
به  اقــدام  بدون مجــوز، 
می کننــد.  آب فروشــی 

سعید خجسته پور بیان کرد: اگرچه به دلیل خشکسالی های 
۳۰ ساله گذشته الیروبی ها و بازگشایی ها به  صورت محدود 
انجام می شد، اما سال پیش به دلیل افزایش ناگهانی میزان 
بارش ها، ســیالب های بســیاری در دو شهرستان نیشابور و 
فیروزه داشــتیم. البته با اعتبارهای خوب و بی سابقه ای که 
از محل اعتبارهای جاری آب منطقه ای استان به شهرستان 

اختصاص یافت، بسیاری از مشکالت رفع شد. 
مدیر امور منابع آب نیشابور در ادامه بهره برداری غیرمجاز از 
ســیالب ها را فاجعه بار ذکر کرد و افزود: چون برای مدیریت 
آب های ســطحی ســازمان های متولی راهکار مشــخص و 
سیاست روشنی نداشتند، موجب شد در استفاده از آب های 

سطحی برنامه مدون و خاصی نداشته باشیم. 
وی اظهار کرد: نه تنها به دلیل نبود راهکار مشــخص مردم 
در هــر منطقه بندهــای غیرمجاز احداث کــرده و اقدام به 
ذخیره ســازی کردند بلکه چون کارشان هم فنی نبود برای 
برخی از مناطق کانون های خطری را ایجاد کرده و مکان هایی 

را در معرض سیالب قرار دادند. 
خجســته پور با بیان اینکه ســال قبل بندهــای غیرمجاز 
نگرانی هــای جــدی را ایجاد کرده بود، گفت: اســتخرهای 
غیرمجاز به  شدت در شهرستان نیشابور شیوع پیدا کرده به 
 طوری  که افراد با خاکبرداری و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی 
کشاورزی اقدام به احداث استخر کرده و با هدف توسعه بخش 
کشاورزی و فروش آب، سیالب ها را به داخل استخرها هدایت 
می کنند. وی مطرح کرد: این اقدام ها موجب می شود تعادل 
زیســت محیطی منطقه به هم بخورد، وقتی بخش زیادی از 
سیالب ها داخل استخری هدایت شوند و اجازه ندهند مسیر 
طبیعی خود را طی کند نه  تنها دشت از پدیده طبیعی محروم 
می شود بلکه موجب گسترش کشاورزی و نیاز بیشتر به آب و 

همچنین آب فروشی می شود. 
مدیر امور منابع آب نیشابور افزود: چون آب محدود و معین 
است وقتی این میزان در جای دیگر مهار و استفاده شود، از 
ســهمیه سایر بخش ها کاسته می شود. همچنین وقتی جلو 
تغذیه دشت گرفته شود، موجب تشدید شدن افت منابع آب 
زیرزمینی شده و کسری مخزن نیز با شدت بیشتری خود را 
نشــان می دهد. وی همچنین از شناسایی ۲۵ بند غیرمجاز 
خبر داد و افزود: بدون شــک اگر بررســی بیشتر شود آمار 

بندهای غیرمجاز به بیش از ۶۰ مورد خواهد رسید. 
مدیر امور منابع آب نیشابور عنوان کرد: بیشترین استخرها 
در روستاهای حاشــیه ارتفاعات بینالود از جمله روستاهای 

میرآباد، صومعه، فوشنجان، درود و گرینه احداث شده اند. 

 مراسم عزا و عروسی •
در خراسان شمالی تعطیل شد

خبرنگارقدس:  بجنورد- 
استاندار  سیاسی  معاون 
گفت:  خراسان شــمالی 
قرمز شــدن  دلیــل  به 
وضعیت برخی شهرهای 
بــا  و  خراسان شــمالی 
تصمیم ســتاد اســتانی 

مقابله با کرونا، تمامی مراسم عروسی و عزا و فعالیت تاالرها 
تا اطالع ثانوی لغو و تعطیل اســت.  ولــی اهلل حیاتی افزود: 
براساس گزارش های دریافتی از دو شهرستان بجنورد و گرمه 
در خصوص تعداد مبتالیان به ویروس کرونا و قرمز شــدن 
وضعیت، کلیه امتحانات حضوری دانشگاهی این دو شهرستان 
لغو و پس از تغییر وضعیت این دو شهرســتان اطالع رسانی 

برای برگزاری امتحانات صورت خواهد گرفت.

 افزایش ۱۵ تا ۴۰ درصدی نرخ •
کرایه تاکسی تا پایان هفته در مشهد 

قدس: مدیرعامل سازمان 
تاکســیرانی شــهرداری 
مشهد گفت: افزایش ۱۵ 
تا ۴۰ درصدی نرخ کرایه 
تاکسی تا پایان هفته در 
این شهر اعمال می شود. 
احمــد محبی بــا اعالم 

این خبر افزود: پس از پیشــنهاد افزایش نرخ ســاالنه کرایه 
تاکسی توســط هیئت مدیره سازمان تاکســیرانی و تصویب 
توسط شورای اســالمی شهر مشــهد و فرمانداری، این نرخ 
تا پایان هفته جاری با به روزرســانی روی تاکسیمترها اعمال 
خواهد شــد.وی افــزود: این افزایش نــرخ در کالس های ۲ و 
۳ شــهری ۱۵ الی ۲۰ درصد، در کالس بی ســیم ۳۰درصد 
و در کالس هــای ۱ و ۲ فــرودگاه ۳۰ تا ۴۰ درصد هســتند.

انحراف به چپ آتش به پا کرد
۴ کشته در پی برخورد کامیون و پراید •

رئیس  قرمــز:  خط 
پلیس راه خراسان جنوبی 
یک  برخــورد  گفــت: 
دستگاه کامیون کشنده 
سوخت با سواري پراید 
»طبس-یزد«  محور  در 
چهار کشته و دو مجروح 
برجاي گذاشت.سرهنگ علیرضا رضایي در تشریح این خبر 
عنوان کرد: با اعالم مرکز فوریت هاي پلیســي۱۱۰ مبني بر 
وقوع حادثه رانندگي در کیلومتر ۱۱۰ محور طبس-یزد پس 
از مسجد »شکر« به سمت »مزینو« بالفاصله مأموران به محل 
اعالمي اعزام شدند.وی بیان کرد: مأموران با حضور در محل 
مشاهده کردند یک دستگاه کامیون کشنده مخصوص انتقال 
سوخت با سواري پراید به صورت رخ به رخ برخورد کرده اند 
که به علت شدت حادثه هر دو خودرو آتش گرفته که حریق  
ایجاد شده با تالش گروه هاي امدادي و مأموران خاموش شد.

رئیس پلیس راه خراســان جنوبي اظهار کرد: در این حادثه 
راننده و سه نفر از سرنشینان پراید به دلیل شدت جراحات 
وارده در دم جان باختند و راننده و سرنشین کامیون کشنده 
نیز مصدوم و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.سرهنگ 
رضایي با اشاره به اینکه علت این حادثه، بي احتیاطي راننده 
ســواري پراید به علت انحراف به چپ ناشــي از خستگي و 
خواب آلودگي اعالم شده، به رانندگان هشدار داد: رانندگان باید 
با رعایت قوانین و مقررات از هر گونه عجله و شتاب بي مورد 
پرهیز کنند تا شــاهد این گونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.

سرعت باال دست قاچاقچی را رو کرد
 توقف پراید حامل تریاک•

 در ایستگاه قانون 
فرمانده قرمــز:   خط 

 انتظامي استان از کشف 
۴8۳کیلــو و 7۰۰گرم 
عملیــات  در  تریــاک 
قاین  شهرستان  پلیس 

خبر داد.
سردار مجید شجاع در 
تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامي شهرستان قاین 
هنگام کنترل محورهاي عبوري به یک ســواري پراید که با 
سرعت باالیي در حرکت بود مشکوک شدند و به راننده خودرو 
دستور ایســت دادند.وي افزود: متهم با بي توجهي به ایست 
پلیس متواري شد که بالفاصله مأموران با اجراي طرح مهار، 
خودرو را در عملیات ضربتي متوقف کردند.فرمانده انتظامي 
استان خراسان جنوبي با بیان اینکه در بازرسي از این خودرو 
۴8۳ کیلو و 7۰۰گرم تریاک کشــف شد، خاطرنشان کرد: 
یک خودرو راه پاک کن که محموله مواد مخدر را اســکورت 
مي کرد، شناسایي و در ادامه توقیف شد.سردار شجاع در پایان 
تصریح کرد: در این عملیــات دو خودرو توقیف و دو متهم 

دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایي معرفي شدند.

 جریمه ۳۶۶ میلیون ریالی•
 یک قاچاقچی

باشگاه خبرنگاران: قاچاقچی کاال در نهبندان به پرداخت 
۳۶۶ میلیون ریال جریمه محکوم شد.میرعرب، رئیس اداره 
تعزیرات حکومتی نهبندان گفت: مأموران ایست و بازرسی 
سهل آباد نهبندان در حین کنترل خودرو های عبوری از یک 
دســتگاه اتوبوس مقادیری کاالی قاچاق شامل ۴۳هزار نخ 
سیگار و ۱۳7ثوب انواع پوشاک کشــف و پرونده را به اداره 

تعزیرات حکومتی این شهرستان ارسال کردند.
وی افزود: پس از محرز شــدن تخلف، متهم در شعبه عالوه 
بر ضبط کاالهای کشف شده به پرداخت ۳۶۶ میلیون ریال 

جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

ماجرای مجرمانی که هنوز آزاد نشده به زندان رفتند
دستگیری دزد کابل روی دیوار •

فرمانده  قرمــز:  خط 
از  مشــهد   انتظامــی 
گســترده  عملیــات 
ســرکالنتری ثامــن و 
عامــالن  دســتگیری 
داروهــای  فــروش 
سرقت های  و  غیرمجاز 
شبانه خبر داد. سرهنگ عباس صارمی ساداتی گفت: تیم های 
تجسس کالنتری ۱۲امام رضا)ع( در این مأموریت ضربتی با 
پیگیری علمی سرقت های ســریالی وسایل داخل خودرو و 
ســرقت سیم و کابل برق، چهره فرضی سه عامل اصلی این 

سرقت ها را ترسیم کردند. 
وی افزود: با به دست آمدن این سرنخ ها، گشت های کنترل 
نامحسوس فعال شــد و مأموران کالنتری ۱۲در مرحله اول 
این عملیات مرد ۴۲ســاله سابقه دار که ۱۰روز قبل از زندان 
آزاد شده را در حالی که روی دیوار خانه ای نشسته و سرگرم 

سرقت کابل های برق و سیم تلفن بود، دستگیر کردند. 
سرهنگ صارمی تصریح کرد:متهم که نمی دانست خانه های 
داخل کوچه به دوربین های مداربســته مجهز هستند راهی 
جز بیان حقیقت ندید و با دســتور مقام قضایی دوباره راهی 
زندان شــد. این مقام انتظامی ادامه داد: تیم های تجســس 
کالنتــری ۱۲امام رضا)ع( در مرحلــه نهایی این عملیات با 
توجه به چهره زنی عامالن سرقت های سریالی وسایل داخل 
خودرو، دو متهم ۳۴و ۴9ســاله سابقه دار که به مواد مخدر 
اعتیاد دارند و آن ها هم به تازگی از زندان آزاد شــده بودند 
را با کنترل و مراقبت های پوششــی، سوار بر موتورسیکلت 
در حال پرسه زنی دستگیر کردند و با دستورات مقام قضایی 
تحقیقات از این متهمان برای کشف سرقت های انجام شده 

توسط آن ها ادامه دارد.

کشف 648عدد انواع قرص های غیر مجازس
فرمانده انتظامی مشــهد در تشریح عملیاتی دیگر بیان کرد: 
تیم های تجسس کالنتری شــهید آستانه پرست در اجرای 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی، به اطالعاتی از فروش داروهای 

غیرمجاز در یک مغازه لوازم بهداشتی دست یافتند. 
پلیس پس از هماهنگی بــا مقام قضایی، محل مورد نظر را 
بازرسی و ۶۴8عدد انواع قرص های غیرمجاز را کشف کردند. 
وی تصریح کــرد: یک متهم در این رابطه به مراجع قضایی 

معرفی و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

عقیل رحمانی: دو متهم بــا صدور مجازات 
جایگزین حبس از ســوی قاضی شعبه ۱۴۶ 
دادگاه کیفری دو مجتمــع امام خمینی)ره( 
مشهد و با نگاه تغییر رفتار  مرتکبان، هر  کدام 
به ۶۰۰ ساعت اصالح سر بیماران مراکز درمانی 

محکوم شدند.
حســب گزارش مرجع انتظامی موضوع اتهام 
متهمــان مبنی بر مشــارکت در نگهداری دو 
قبضه سالح سرد از نوع چاقو به قصد درگیری 
و مشارکت در نگهداری مشروبات الکلی داخلی 
)دست ساز(، تحت تعقیب قرار گرفته که آن ها 
به دادسرا معرفی و با تحقیقات مقدماتی دادسرا 
در خصوص مشــارکت در نگهداری مشروبات 
الکلی دست ســاز منجر به صدور قرار جلب به 
دادرسی و کیفرخواست گردیده است. همچنین 
در خصوص نگهداری دو قبضه چاقو، پرونده به  
این شعبه ارجاع گردید. از همین رو دادگاه وقت 
رسیدگی تعیین و پس از اخذ دفاعیات متهمان 
پرونده و عنایت بــه اوراق و محتویات پرونده، 
با اعالم ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی 

مناسب را می نماید.

  برخورد تربیتی عدلیهس
قاضی »مجید شرقی شهری« رئیس شعبه  ۱۴۶ 
دادگاه کیفری دو مشهد در متن این رأی اعالم 
کرد: در خصوص اتهام آقایان ۱- حسین...، ۲۵ 
ساله، فاقد سابقه مؤثر کیفری، شغل آرایشگر، 
آزاد با صدور قرار قبولی کفالت ۲- سعید....، ۳۱ 
ساله، فاقد سابقه مؤثر کیفری، شغل آرایشگر، 
آزاد با صدور قرار قبولی کفالت، دایر بر مشارکت 
در نگهــداری مشــروبات الکلی دست ســاز و 
مشــارکت در نگهداری دو قبضه سالح سرد 
)چاقو( به قصــد درگیری، موضــوع گزارش 
مرجع انتظامــی، دادگاه در خصــوص اتهام 
متهمان پرونده در رابطه مشارکت در نگهداری 

مشروبات الکلی دست ساز، با 
توجه به گزارش اولیه مرجع 
مشروبات  کشــف  انتظامی، 
الکلی، تحقیقــات مقدماتی 
صادره  کیفرخواست  دادسرا، 
از ناحیه دادسرای عمومی و 
انقالب مشهد مقدس، اقاریر 
صریح و مقــرون به صحت 
اظهار  و  پرونــده  متهمــان 
ندامت و پشیمانی نامبردگان 
در جلسه دادرســی و سایر 
قرائــن و امــارات موجود در 
پرونده بزه انتسابی به متهمان 

پرونده را محرز و مسلم اعالم می کند.
 همچنین مستنداً به ماده 7۰۲ قانون مجازات 
اسالمی باب تعزیرات اصالحی سال 87،قانون 
مجازات اسالمی باب مقررات عمومی مصوب 
ســال 9۲، متهمان پرونده را با توجه به اعالم 
رضایت نامبــردگان در خصوص اســتفاده از 
مجازات جایگزین حبس، مشارالیها را به انجام 

توجه  )با  عمومــی  خدمات 
نامبــردگان(  تخصــص  به 
متهم ردیف اول حســین... 
را به مــدت ۶۰۰ ســاعت 
کار نظافتی در بیمارســتان 
امام رضــا)ع() اصــالح موی 
ســر بیماران بستری شده( 
و متهــم ردیــف دوم را هم 
به میزان ۶۰۰ ســاعت کار 
ســر  موی  )اصالح  نظافتی 
در  شده(  بســتری  بیماران 
بیمارستان حضرت قائم)عج( 
به عنــوان جایگزین تحمل 
هفت ماه حبس تعزیری با هماهنگی با ریاست 
دانشــگاه های فوق و رعایت اصول بهداشتی و 
نظــارت واحد اجرای احــکام کیفری محکوم 
می نماید .از سوی دیگر هر یک را به تحمل ۶۰ 
ضربه شالق تعزیری و جزای نقدی معادل پنج 
برابر ارزش عرفی کاالی مکشوفه در حق دولت 
جمهوری اسالمی ایران محکوم و اعالم می دارد. 

در نهایت به لحاظ فقدان ســابقه مؤثر کیفری 
متهمان پرونده و پیش بینی اصالح مرتکبان، 
مجازات شــالق نامبردگان را به مدت دو سال 
تعلیق کــرده که در صورت عدم ارتکاب جرایم 
عمدی موضوع ماده ۵۴ قانون مجازات اسالمی 
باب مقررات عمومی )کلیات( مصوب سال 9۲ 
از محکومیت شالق تعزیری نامبردگان رفع اثر 

خواهد شد.

 جرم تکرار شود مجرمان س
راهی زندان می شوند

 در خصوص اجرای مجازات جایگزین حبس 
در صورت تخلف از دستور دادگاه به پیشنهاد 
قاضی اجــرای احــکام و رأی دادگاه برای بار 
نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد 
حکم افزوده می شود و در صورت تکرار مجازات 

حبس اجرا می گردد. 
در موضوع مشروبات الکلی مکشوفه نیز حکم بر 

معدوم نمودن آن صادر می شود.
 همچنین در رابطه با مشــارکت در نگهداری 
دو قبضه سالح سرد )چاقو( به قصد درگیری، 
دادگاه نظر به انکار متهمان پرونده در خصوص 
عدم قصد درگیری با سالح های سرد مذکور و 
اینکه متهم ردیف دوم در مقام دفاع بیان نموده 
که دو قبضه چاقو را برای اســتفاده خانگی در 
روســتای محل سکونتش نیاز داشته است،لذا 
مستنداً به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب ســال 9۲ و اصل ۳7 قانون اساسی به 
لحــاظ عدم احراز بزه رأی بــر برائت متهمان 

مذکور را صادر و اعالم می دارد.
دو قبضه سالح ســرد نیز به نفع دولت ضبط 
می شــود. رأی صادره حضوری است و ظرف 
مهلت ۲۰ روز پس از ابــالغ قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر اســتان خراسان رضوی 

می باشد.

با نگاه اصالح مجرمان صادر شد   

محکومیت  دوآرایشگر به 600 ساعت اصالح  سر بیماران

متهم ردیف اول   و 
دوم هرکدام  به مدت 

600 ساعت کار نظافتی 
در بیمارستان های  

 امام رضا)ع(   وقائم)عج(
)اصالح موی سر بیماران 

 بستری شده( 
محکوم  شدند

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
روند افزایش  دما در خراسان رضوی•

قدس: طبق بررسی نقشه ها و مدل های پیش بینی هواشناسی 
در 7۲ ســاعت آینده پدیده غالب در ســطح استان افزایش 
ســرعت وزش باد خواهد بود که به خصــوص برای نواحی 
شــرقی و جنوبی استان وزش باد شدید همراه با گردوخاک، 
کاهش دید و کیفیت هوا پیش بینی می شود. عالوه بر وزش 
باد تا روز دوشنبه در ساعاتی رشد و افزایش ابرناکی در سطح 
استان پیش بینی می شــود. از لحاظ شرایط دمایی، از امروز 
روند افزایش دما در استان شروع و تا روز چهارشنبه به تدریج 

ادامه خواهد یافت.
هوای امروز مشــهد صاف تا کمی ابری در بعضی ســاعات 

افزایش ابر و باد، گاهی باد و گردوخاک پیش بینی می شود.
در ۲۴ ســاعت گذشــته فریمان با کمینه دمای ۱۶ درجه 
سلسیوس خنک ترین و سرخس با بیشینه دمای ۴۳ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
همچنین بیشترین ســرعت وزش باد از تایباد با سرعت ۵8 

کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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بجنورد- خبرنگارقدس: شــهردار بجنورد از احداث مسیر 
ویژه دوچرخه در هسته مرکزی شهر بجنورد خبر داد.

هادی زارعی با حضور در دفتر سرپرســتی روزنامه قدس در 
خراسان شمالی، در خصوص ترافیک شهر بجنورد نیز گفت: با 
توجه به کم عرض بودن و عدم گنجایش خیابان ها و فرسودگی 
ناوگان حمل ونقل عمومی این شــهر و ایجاد آالیندگی هایی 
توسط این ناوگان، اســتفاده از دوچرخه به  عنوان راهی مؤثر 
در ساماندهی حمل ونقل بجنورد و کاهش ترافیک شهری مرکز 
استان، باید مدنظر باشد.وی گفت: این موضوع در شورای عالی 
ترافیک استان مطرح  شده که برای هر سه خیابان یک مجوز 
صادر شود تا مسیر ویژه دوچرخه در شهر احداث شود که این 
مسیرها در هسته مرکزی شهر خواهند بود.زارعی در خصوص 
بودجه شهرداری در سال جاری نیز گفت: در سال گذشته ۱8۶ 
میلیارد تومان از بودجه شهرداری محقق شد که امسال بودجه 
این شــهرداری به عالوه خرید اتوبــوس ۴۲۳ میلیارد تومان 
مصوب شد که در سه  ماه نخست سال جاری 7۵درصد محقق 
شد و پیش بینی می کنیم که بودجه شهرداری در سال جاری 
از مبلغ مصوب بیشتر شود.وی افزود: توجه به رفع دغدغه های 
محالت حاشیه نشین در بجنورد یکی از برنامه های بنده است و 
به  طور کلی معتقدم  بهبود وضعیت و توسعه این مناطق از یک 
جا باید کلید زده شود.زارعی با اشاره به عدم توزیع قیر رایگان 
گفت: در سال جاری شهرداری بجنورد حدود ۶میلیارد تومان 
قیر خریداری کرده است.وی، فرسودگی ناوگان را از مشکالت 
شــهرداری عنوان کرد و گفت: فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی 
بجنورد مشکل دیگری است و برای توسعه و بازسازی ناوگان 

نیازمند خرید ۲۰ دستگاه  اتوبوس هستیم که هزینه خرید یک 
دســتگاه اتوبوس ۳۰میلیارد ریال است که اعتبار برای خرید 
اتوبوس های جدید ۶۰۰میلیارد ریال محاسبه  شده است.زارعی 
در خصوص جذب سرمایه گذاری گفت: این حوزه بسیار مهمی 
است و فرش قرمز برای ســرمایه گذاری که قدرت توان مالی 
داشته باشد و مورد تأیید نهادهای نظارتی بوده و شناسنامه ای 
از پروژه های انجام  شده داشته باشد پهن می کنیم و در مدت 

هشت ماه توانسته ایم دو سرمایه گذار جذب کنیم.

جانمایی اشتباه دفن گاه زبالهس
زارعی همچنین در خصوص دفن گاه زباله در کوه باباموســی 
گفت: جانمایی دفن گاه زباله و گورستان پارک جاوید در منطقه 
گردشگری باباموسی اشتباه بود.وی ادامه داد: طبق بررسی های 
زمین شناسی، دفن زباله در ارتفاعات باباموسی می تواند از لحاظ 

ورود شیرابه به آب های زیرزمینی مشکالتی به همراه داشته باشد.

شناسایی 160 زباله گردس
شهردار بجنورد با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۶۰ زباله گرد 
در بجنورد ساماندهی شــده اند،گفت: با ورود سرمایه گذاران 
خصوصی و انعقاد قرارداد با شــرکت سرمایه گذار، ساماندهی 
زباله گردهــا در برنامه قرار خواهد گرفت که زباله گردها با یک 
پوشش مناسب و ابزار موردنیاز و در یک منطقه بتوانند ادامه 

اشتغالشان را به شیوه ای قابل قبول داشته باشند.
وی یکی از مشکالت شهرداری بجنورد را خروج پادگان از شهر 
عنوان کرد و افزود: اگر مقدمات خروج پادگان از شــهر فراهم 
شــود، دو معبر حیاتی شهر که کنترل کننده ترافیک شهری 
است، آزادسازی می شوند .وی در خصوص مطالبات شهرداری 
از دستگاه های اجرایی نیز گفت: ۱۵۰میلیارد تومان مطالبات 
وصول نشده شــهرداری بجنورد از دستگاه های اجرایی است 
که متأسفانه انسجامی بین دستگاه های استان برای پرداخت 
بدهی های شهرداری از طریق تهاتر اسناد تسویه نیست. وی 
همچنین به مشــکل امالک قولنامه ای در حواشی شهر اشاره 
 کــرد و گفت: الحاق این مناطق به شــهر و ضرورت دریافت 
خدمات شهری از یکســو و عدم امکان صدور مجوز برای این 
امالک که قولنامه ای هستند از سوی دیگر، چالش هایی را برای 
شــهرداری ایجاد کرده اســت .وی در پاسخ به اینکه عالوه بر 
مطالبات، معوقات و عوارض دستگاه ها، سهم شهرداری نیز از 
قبوض پرداخت می شود یا خیر گفت: تنها ۴۰درصد عوارض 

ساختمانی و نوسازی توسط مردم پرداخت می شود.

شهردار بجنورد در تحریریه قدس تشریح کرد

از فرسودگی ناوگان حمل ونقل تا نبود انسجام بین دستگاه های استان

گفت وگوگفت وگو

یک پیشنهاد برای ایستگاه های اتوبوسس
چرا شهرداری طراحی ایستگاه های اتوبوس را به مناقصه عمومی نمی گذارد؟ همین ایستگاه ها 
را می توان با استاندارد مهندسی ساز سبک تر و ارزان تر ساخت. سازه های فعلی خیلی سنگین و 
پر از ایراد و گران هستند و هنگام بارش های فصلی، مسافران را خیس می کنند! چون آب را به 
یک شهروند جای انتقال جذب می کنند و از البه الی قطعاتش روی سرمسافران می ریزد! 

مأموران بهداشت سرکشی نمی کنندس
انصافاً باید برای مأموران بهداشت تأسف و غصه خورد، چرا که بنده در یک نان فانتزی یک سال 
و یک ماه است کار می کنم شاید در طول این مدت مأموران بهداشت فقط ماه های اول، چهار 

یا پنج بار آمدند و دیگر به فراموشی سپرده شدیم!
۰۹۱۰---۳7۵۰



خبرخبر خبرخبر

 نیاز به راه اندازی سریع •
بیمارستان صحرایی در البرز

البرز  اســتاندار  البــرز: 
گفت: کاهش ســاعت کار 
اداره های البرز از ستاد ملی 
مبارزه با کرونا درخواست 
شده و در انتظار تأیید برای 
اعمــال آن و در خصوص 
نیز  پنجشنبه ها  تعطیلی 

همچنان پیگیر هستیم.
عزیزاهلل شهبازی با بیان اینکه اکنون شرایط به مراتب سخت تر 
از پیک اول شــیوع کرونا در فروردین ماه است، افزود: در شرایط 
فعلی بیمارستان های البرز مملو از مبتالیان به بیماری کروناست 
و کادر بهداشت و درمان از شدت گرفتن مراجعان و ارائه خدمات، 

خسته هستند.
وی با اشــاره به اینکه در البرز به وضع اضطرار رسیده ایم، گفت: 

بیمارستان بحران نیز باید آماده شود.

• eستاد اجرایی فرمان امام 
به کارگران هفت تپه بسته معیشتی اهدا کرد

وعده  طبــق  دزفــول: 
رئیس ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره(، بــرای ۲ هزار و 
۸۵۵ نفر از کارگران هفت 
تپه بســته معیشتی واریز 

شد.
مســئول روابــط عمومی 

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بیان کرد: براساس وعده 
دکتر مخبر دزفولی، رئیس این ســتاد مبنی بر تخصیص بسته 
معیشتی به ارزش ۵ میلیون ریال به کارگران شرکت هفت تپه، 

این وعده محقق و برای بیش از ۲ هزار و ۸۵۵ نفر واریز شد.
سید مهدی موسوی افزود: این مبلغ با عنوان بسته های معیشتی 
توســط گروه های جهادی و دانشجویی به حساب کارگران واریز 

شد.

»کوپن« دوباره برمی گردد•
کمیسیون  عضو  گیالن: 
برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلــس گفــت: بســتر 
با  اساسی  کاالهای  توزیع 
کاالبرگ، کارت الکترونیکی 
و یا سایر روش های مشابه 

در کشور فراهم می شود.
جبار کوچکی نژاد حمایت مؤثر از مردم و اقشــار مختلف جامعه 
توسط دولت را خواستار شد و با بیان اینکه کاالهای اساسی مورد 
نیاز خانوارها باید با قیمت مناسب به دست آن ها برسد، تصریح 
کرد: در همین راستا قصد داریم طرحی را در مجلس تدوین کنیم 
که با استفاده از آن نحوه توزیع کاالهای اساسی بین مردم تغییر 

پیدا کند.

دوخت صلواتی چادر برای چادراولی ها•
ســپاه  فرمانده  همدان: 
نهاونــد از دوخت صلواتی 
چادراولی ها  بــرای  چادر 
خبر داد و گفت: به منظور 
گرامیداشت هفته عفاف و 
حجاب ۴۰ عنوان برنامه با 
هماهنگی سایر ادار ه ها در 

شهرستان نهاوند برگزار می شود.
نهاوند علی مختاری با بیان اینکه فضاســازی مناسب با موضوع 
حجاب در اداره ها، حوزه هــا و پایگاه های مقاومت انجام خواهد 
شد، از برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در رشته های نقاشی، 
خطاطی، مقاله نویسی، برگزاری نمایشگاه های عکس و توزیع بیش 
از ۵۰۰ بســته فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب در بین بانوان 
شهرستان از طرف واحد بســیج خواهران را از دیگر برنامه های 

این هفته برشمرد.

 مغازه داراِن بدون ماسک •
منتظر پلمب باشند
اســتاندار  کرمانشــاه: 
کرمانشــاه بــا اشــاره به 
بی توجهــی برخی اصناف 
و مغازه داران به اســتفاده 
از ماســک، گفت: در این 
باید  برخوردهــا  زمینــه 
تشدید شود و مغازه افرادی 

که از ماسک استفاده نمی کنند پلمب شده و این افراد به دادسرا 
معرفی می شوند.

هوشنگ بازوند با بیان اینکه اصناف توجه چندانی به استفاده از 
ماسک ندارند، افزود: در همین راستا به اکیپ های بازرسی دستور 
داده ایم تا ضمن افزایش بازرسی از اصناف، با مغازه داران متخلفی 
که از ماسک اســتفاده نکرده و رعایت پروتکل های بهداشتی را 

ندارند، برخورد کنند.

 مددجویان بهزیستی یزد•
 صاحبخانه می شوند

یزد: مدیرکل بهزیســتی 
اســتان گفــت: ۲۲ واحد 
مددجویان  ویژه  مسکونی 
زیر پوشش بهزیستی یزد 
در هفتــه جــاری افتتاح 

می شود.
در  عطابخش  علی محمد 

نشســت خبری آنالین خانه مطبوعات و رسانه های استان یزد 
اظهار کرد: شعار امسال هفته بهزیستی »شفافیت، تحول خدمت 

و ارتقای سالمت اجتماعی در خانواده« تعیین شده است.
وی تعییــن محورهای فرهنگــی، اجتماعی و آموزشــی را 
عناوین برنامه های هفته بهزیســتی دانست و افزود:  براساس 
برنامه ریزی های انجام شــده امســال ۸۸ برنامه با محورهای 
تعیین شده به صورت ویدئوکنفرانس در مرکز استان یزد افتتاح 

و آغاز به کار می کنند.

 تجار کرمانشاه در انتظار •
بازگشایی مرز خسروی

فرمانــدار  قصرشیرین: 
قصرشــیرین با اشاره به 
بسته شــدن مرز رسمی 
خســروی به دلیل شیوع 
بیماری کرونا گفت: اکنون 
مــا آمادگی کامل برای از 
سرگیری مبادالت تجاری 
و صــادرات از این مرز را داریم و منتظر اعالم طرف عراقی برای 

این مهم هستیم.
مرادعلی تاتــار ادامه داد: دســتگاه های مســتقر در مرز آماده 
خدمات رسانی به مسافران هســتند و تردد مسافر از این مرز با 
رعایت موازین و پروتکل های بهداشتی انجام می شود و اقدام های 
الزم برای از سرگیری فعالیت های تجاری با رعایت پروتکل های 

بهداشتی نیز انجام شده است.
 

بازگشت 100 واحد صنعتی گلستان •
به چرخه  تولید 

گلستان: رئیس سازمان 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
گلســتان گفت: در ســه 
همکاری  با  گذشته  سال 
قوه قضائیه توانستیم 1۰۰ 
واحد صنعتی را به چرخه 

کار بازگردانیم.
حسین طلوعیان از وجود ۲۴6 پروژه صنعتی با پیشرفت فیزیکی 
6۰ درصد در گلستان خبر داد و اظهار کرد: به بهره برداری رسیدن 

نیمی از این پروژه ها، ۵ هزار و ۲13 شغل به وجود می آورد.
وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین برنامه های سال جاری، تحقق 
منویات مقام معظم رهبری و رسیدن به جهش تولید در استان 

است.

مردم تجمعات غیرقانونی را گزارش کنند•
کرمان: اســتاندار کرمان 
گفت: بر اســاس مصوبه 
ستاد استانی مقابله با کرونا 
مقرر شــد به  شهروندان 
 توصیــه شــود، هرگونه 
اطالع از تشکیل تجمعات 
غیرمجاز را به پلیس 11۰ 

اعالم کنند.
محمدجواد فدائی با اشــاره به برگزاری مراســم ها در مناطق و 
مکان هایی خارج از تاالرها افزود: گشــت ویژه بهداشتی بیماری 
کرونا در کمیته امنیتی انتظامی بررسی و هفته آینده در نشست 

ستاد مقابله با کرونا تصویب نهایی می شود.
وی تأکیــد کرد: تاالرها حداکثر تا ۵۰ درصد از ظرفیت عادی با 

حضور نماینده دانشگاه علوم پزشکی فعالیت کنند.

شناسایی100ساختمان ناایمن پایتخت•
تهران: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران که پیشتر از برنامه ریزی این سازمان برای شناسایی 1۰۰ 
ساختمان ناایمن پایخت خبر داده بود، گفت: وضعیت این 1۰۰ 

ساختمان بین نارنجی و قرمز است.
مهدی داوری عنوان کرد: در روزهای گذشته سازمان آتش نشانی 
تهران اعالم کرد که قصد دارد 1۰۰ ساختمان شاخص تهران را 
که ناایمن هستند شناسایی کند که خوشبختانه در بازرسی های 
الزم این اقدام انجام شد و قرار است اقدام های الزم در این زمینه 

انجام شود. 

 محدودیت های مقابله با کرونا •
در هرمزگان تمدید شد

هرمزگان: محدودیت های 
در  کرونــا  بــا  مقابلــه 
دارای  شهرســتان های 
وضعیت قرمــز هرمزگان 

یک هفته تمدید شد.
از  هرمــزگان  اســتاندار 
هفته ای  یــک  تمدیــد 
محدودیت های مقابله با کرونا در شهرستان های دارای وضعیت 

قرمز شیوع این بیماری خبر داد.
فریدون همتی در جمع رســانه ها گفت: این محدودیت ها از روز 
شنبه ۲1 تیر در شهرستان های دارای وضعیت قرمز در هرمزگان، 

به مدت یک هفته دیگر نیز تمدید شد.

کشاورزان دزفولی ساالنه 76 میلیون شاخه گل پرورش می دهند اما ...

تولیدُگل،گرانتماممیشود
خوزستان: شهرســتان دزفول بــا حدود ۵۰۰ 
هزار نفر جمعیت، افزون بر ۹۰ هزار هکتار زمین 
کشاورزی دارد و شغل بیشتر مردم این شهرستان 
به کشاورزی مرتبط است، اما این روزها به دلیل 
افزایش نهاده های تولید و همچنین شیوع بیماری 
کرونا، رکود و گرانی ســایه ســنگینی بر شغل 

مردمان این شهرستان انداخته است.
ســاالنه بیش از ۷6 میلیون شــاخه گل در این 
شهرســتان تولید و به ســایر نقاط کشور صادر 
می شــود. کشــور کویت نیز یکی از هدف های 
صادراتی گل اســت که بیماری کرونا از ســال 
گذشــته تاکنون به این بازار لطمه سختی زده 

است.
تولید گل در دزفول به دلیل ظرفیت باالی خاک 
منطقه و شرایط مناسب آب و هوایی از کیفیت 
خوبی برخوردار است، این شهر با پوشش تولیدی 
در فصل سرد و به دلیل داشتن آب وهوای خشک 

قادر به تولید بیشترین گل مریم در ایران است. 

دخلوخرجهمخوانینداردس
باوجوداینکه کشــاورزی به ویژه پرورش گل در 
این منطقه رونق بسیار خوبی دارد، اما کشاورزان 
دزفولی با گالیه از مشکالت پیش رو، چشم انتظار 
رفع موانع تولید برای رســیدن به جهش تولید 

هستند.
متأسفانه شیوع بیماری کرونا و ممنوعیت برپایی 
مراســم عروســی و عزا از تعداد خریداران گل 
به شدت کاسته است و بســیاری از بهره برداران 
در فروش محصوالت خود با مشکل جدی مواجه 

شده و حال وروز خوبی ندارند.
بسیاری از کشاورزان از افزایش دو تا سه برابری 
برخی مواد موردنیاز مانند کود، بذر، سم و سایر 
کاالهای مصرفی گالیه داشتند و عنوان می کنند: 
تمامی این نهاده ها تا سه برابر افزایش  یافته است، 
اما محصوالت ما نه تنها گران نشده که همین رقم 

ناچیز هم مشتری ندارد.
بسیاری از بهره برداران دزفولی از دولت می خواهند 
تا کشاورزان را در راستای تأمین مواد اولیه یاری 

دهد.

افزایشاجارهبهایزمینوآبس
کشــاورزان دزفولی که سال گذشــته به دلیل 
افزایش اجاره بهای زمین دست به اعتراض زدند 

و حل این موضوع به شــورای 
بیان  شــد،  کشــیده  تأمین 
می کنند: باوجوداینکه قرار شد 
اجاره بهای زمین های کشاورزی 
کاهش یابد، امــا این موضوع 

هنوز در عمل دیده نمی شود.
می کنند:  خاطرنشــان  آن ها 
خرید  نرخ  هرگاه  متأســفانه 
و  مــی رود  بــاال  تضمینــی 
کشــاورزان می خواهند نفس 
راحتــی بکشــند، به یک باره 
شاهد افزایش قیمت اجاره بها 
و یــا گرانی آب از طرف دولت 
هستیم و همیشه در این میان 
کشاورز باید ضرر آن را به جان 

بخرد.
کشــاورزان دزفولی اذعان می کنند: دولتمردان 
از یک ســو از موجران و مردم می خواهند قیمت 
اجاره بها را افزایش ندهند، اما خود دولت به عنوان 
موجر اراضی کشــاورزی نرخ اجاره بها را افزایش 

می دهد! 

قیمتآبظالمانهاستس
در همین راســتا دبیر نظام صنفی کشــاورزان 
دزفول در نشست مشترک تشکل های کشاورزی 

بــا مدیران جهاد کشــاورزی 
و ســازمان آب بابیــان اینکه 
کشــاورزان شهرستان دزفول 
با مشــکالت زیــادی روبه رو 
هســتند، گفت: آب بهای گل 
هفت برابر و بعد از رایزنی های 
فــراوان انجمن و نظام صنفی 
کشاورزان دزفول به 3/۵ برابر 
کاهش  یافته که بازهم ظالمانه 

است. 
بهمــن دریکونــدی افــزود: 
براســاس قانــون، عملکــرد 
جهــاد  توســط  محصــول 
کشــاورزی و قیمت کف بازار 
نظام صنفی مشخص  توسط 
 شده و سازمان آب و برق نیز 
جداگانه میانگین عملکــرد و قیمت کف بازار را 
محاسبه می کند و این کمیته سه جانبه نسبت 
به محاســبه 3 درصد محصول پای مزرعه اقدام 
می کند. وی گفت: 1۵۰ هزار شــاخه گل رز در 
هر هکتار تولید می شود ولی میزان قابل فروش آن 
6۰ هزار شاخه است که 3 درصد محصول حدود 

۸ میلیون ریال است.
وی تأکید کــرد: این قیمت برای گل کاران ضرر 
ندارد، ولی قیمت باالتر گل کاران را متضرر می کند 

و این ضرر به سایر محصوالت ازجمله مرکبات، 
سبزی و صیفی نیز تسری پیدا می کند.

گرانیاجارهبهایزمینس
دبیر نظام صنفــی کشــاورزان دزفول گفت: 
آب بهای هر هکتار زمین بــرای گل کاران ۴۸ 
میلیون ریال بوده که با پیگیری های انجام شده 
۵۰ درصد کاهش و به ۲۴ میلیون ریال رسیده 
است، ولی همچنان به صرفه نیست. وی قیمت 
واقعی آب بهای گل را بین ۸  تا ۹ میلیون و ۵۰۰ 
هزار ریال عنوان و بیان کرد: در چند روز اخیر 
کمیته ای برای لحاظ آب بهای واقعی تشکیل 
جلســه داده که به زودی نتیجــه آن به اطالع 

عموم خواهد رسید.
دریکوندی بابیان اینکه وزیر جهاد کشــاورزی 
دستور حداکثر تخفیف مانند دهه 6۰ و ۷۰ را 
برای اجاره بها داده است، افزود: رئیس سازمان 
امور اراضی کشور نیز دستور کاهش ۴۰ درصد 
اجاره بها را صادر کرد، ولی امور اراضی اســتان 

خوزستان به همین هم تمکین نمی کند.
وی ادامه داد: دولت به دلیل شــیوع کرونا به 
مالکان واحدهای مسکونی توصیه می کند اجاره 
امالک را کاهش دهند، بنابراین انتظار می رود 
امور اراضی استان نیز دستور مافوقش را اجرا و 

اجاره بها را کاهش دهد.

اینروزهابهدلیل
افزایشقیمت

نهادههایتولید
وهمچنینشیوع
بیماریکرونا؛
رکودوگرانی
سایهسنگینیبر

اشتغالکشاورزان
دزفولانداختهاست
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یاســوج: ۸۷ درصد مساحت استان کهگیلویه و بویراحمد را 
جنگل و مرتع تشکیل می دهد و با توجه به اینکه آتش سوزی 
در جنگل های استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت زنجیره وار 
ادامه داشــته، حاال عمدی بودن ایــن آتش افروزی ها باهدف 
نامعلوم بیش از هر زمانی مردم و مســئوالن را به گمانه زنی و 

واکاوی واداشته است.
البــرز، جوان ۲۹ ســاله و عضو یک تشــکل مردم نهاد و تیم 
کوهنوردی که در جریــان مهار آتش جنگل های »دیل« جان 
خود را از دست داد یکی از همین افرادی است که معلوم نیست 

جان وی را طبیعت گرفته است یا کینه توزی برخی افراد؟
متأسفانه در آتش سوزی های اخیر سه نفر در آتش سوزی خائیز 
کهگیلویه، چهار نفر در آتش سوزی »خونگه بنار« گچساران و 

دو نفر در جنگل های دیل گچساران دچار مصدومیت شدند.

بازداشتبرخیمظنونانس
در این راستا سیدعلی ملک حسینی، دادستان عمومی و انقالب 
یاســوج از تشکیل سه پرونده و بازداشــت دو نفر در رابطه با 

آتش سوزی جنگل های این استان خبر داده است.
ملک حســینی در جمع خبرنگاران گفت: سه پرونده در چند 
شهرستان اســتان در رابطه با آتش سوزی جنگل های استان 
تشکیل  شده و دو نفر که اقدام به آتش زدن آن ها محرز است، 

در یاسوج بازداشت هستند.

وی افزود: البته عمدی یا ســهوی بودن کارشان باید مشخص 
شــود و هنوز در زمینه عمدی بودن آتش ســوزی ها شخصی 
شناسایی نشده اســت. درصورتی که محرز شــود عمدی در 
آتش ســوزی جنگل های استان بوده، براساس قانون با عامالن 

برخورد خواهد شد.

90درصدآتشسوزیهاعمدیاستس
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بابیان اینکه بیش از ۹۰ درصد 
آتش سوزی جنگل ها و مراتع تعمدی است در شورای قضایی 
استان اظهار کرد: در موضوع آتش ســوزی »لوداب« عده ای به 
دنبال سیاه نمایی و زیر سؤال بردن خدمات بودند درصورتی که 
نیروهای مردمی، بســیج، دستگاه های اجرایی خدمات رسان و 
عوامل مدیریت بحران استان در اسرع وقت نسبت به خاموش 

کردن آتش اقدام کردند.
کالنتــری از مســئوالن قضایی خواســت برخــورد جدی با 
تخریب کنندگان و عامالن آتش سوزی های عمدی را در دستور 

کار قرار دهند.
وی از برخی بی انصافی ها در فضای مجازی انتقاد کرد و افزود: در 
دو ماه اخیر برای خرید و تأمین تجهیزات اطفای حریق ازجمله 
دمنده و ســایر وســایل خاموش کردن آتش با پیگیری های 
انجام شده به اندازه همه این ۴۰ سال امکانات در اختیار استان 

قرار داده شده است.

آتشسوزیهایسریالیس
در همین راســتا مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
کهگیلویه و بویراحمد بابیان اینکه فقط در روز ششــم تیرماه 
۹ آتش ســوزی مهار و اطفا شــده اســت، افــزود: علت این 
آتش سوزی ها بیشتر عامل انسانی که در برخی موارد به علت 
آتش زدن پســماند مزارع است، اما ســهوی یا عمدی بودن 

آتش سوزی مشخص نیست.
غالمحسین حکمتیان اصل بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون 
حدود ۵1۰ هکتــار از جنگل ها و مراتع اســتان کهگیلویه و 

بویراحمد در حدود ۷3 مورد آتش سوزی طعمه حریق شدند.
وی با اشاره به اینکه حدود 6۰ مورد از این تعداد آتش سوزی ها 
در ســطح زیر یک هکتار کنترل و مهار شــدند، بیان کرد: در 
سراسر کشور میزان آتش ســوزی جنگل ها و مراتع ۲/۵ برابر 
افزایش داشته، اما در این استان 1/۵ برابر سال گذشته افزایش 

نشان می دهد.

دوستداران محیط زیست در کهگیلویه و بویراحمد می پرسند 

آتش سوزی ها عمدی است یا سهوی؟ 

گزارشگزارش

7854zadehalireza@gmail.comجدول
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1. مخلــوط غیرمحلــول مایع یــا جامدی 
در مایــع دیگــر- شــکافنده ۲. تقویت امواج 
رادیویی- تاوان گنــاه- نی خیزران 3. عالمت 
 جمع- دیوارقلعــه- ناپدیدکردن- ســر و راز 
۴. دوراندیش- نوعی طبق فلزی- از وســایل 
 ایمنی لوازم گازســوز- واحد واکسیناســیون 
۵. خــودروی جنگــی- ســرگروه یک تیم 
ورزشــی 6. دردمندی- ســنگی زینتی که به 
آن »عقیــق رنگارنگ« هم گوینــد ۷. آخرین 
رمق- شاعری که ساکن خراسان قدیم بوده- 
از خواهران برونته- اســتخوانی در پا ۸. دفتر 
نوشته شده شــاگردان از درس معلم - چهره- 
 دانه معطر- قســمت درونی الستیک خودرو 
۹. خوگرفتن- عدد دایره- توفان در هوای برفی 
- حرف انتخاب 1۰. نویسنده ، شاعر و دولتمرد 
فرانســوی و خالــق »رافائــل« و »گرازیــال«- 
ســوخت موشــک 11. مجاورت- اداره کننده 
1۲. نقش هنری- نقیض »حاشیه«- امپراتوری 
باستانی- این سوغاتی را از کاشان می آورند 13. 
 لبن- تناوب زراعی- شــهیر و اسمی- مساوی 
توصیه کــردن-  اجتماعــی-   1۴.قاعــده 

برش سینمایی 1۵. پسر گودرز ، پهلوان ایرانی 
- دستگاه اندازه گیری نیروی محرک الکتریکی

1. به هــم پیوســته- از بازی هــای پرطرفدار 
رایانــه ای ۲. به دنیاآمــدن- بخشــی از خاک 
لرســتان را دربــر می گیــرد-  طبیعیدان و 
پزشــک سوئدی ســده هجده و از پیشگامان 
رده بندی گیاهــان و جانوران 3. عدد خیطی- 
این پــول را در»بانکوک« خــرج کنید- ماده 
 آرایشــی قدما- راه آهن جمهوری اســالمی 
 ۴. دســتورکار - چندین »امــت«- مادرتازی 
۵. رودخانه ای در روسیه به طول 1۵۰۰کیلومتر 
- گاز ضدعفونــی- فرشــتگان ســفیدپوش 
ایثارگر همه گیری کرونا 6. انزجار-کشــوری 
در قاره ســیاه ۷. ســازمان امنیت و اطالعات 
رژیم ستمشــاهی-  این بــازی را »کبدی« نام 
نهادنــد- حرف دهن کجی- انگشــت خبردار 
۸. مساوی- ســالن انتظار هتل- می خورند و 
لنگرمی اندازند- نت چهارم ۹. گمان- ســتون 
بــدن- تکیه کالم درویش- کشــور فالســفه 
 1۰. نام ترکیبی پســرانه - ماه سوم میالدی 

11. باغی که سعدی سرود- درد و رنج- راه رفتن 1۲. حرف 
همراهی-درختی بومی مناطق خشک- الغر و ناتوان شدن 
13. حکم و دســتور- نوعی زردآلوی مرغوب- از وســایل 
ورزش باستانی- قلیل 1۴. نوعی ماهی خوراکی از خانواده 
شیرماهی- حکایتگر- پرچم ها 1۵. نامگذاری۲۲ آوریل )دوم 
اردیبهشت ماه( به این نام با هدف حفظ کره خاکی صورت 
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