
پلمب کرونایی ۹ تاالر عروسی
نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و 

گرمایشی برگزار می شود؟
در طرقبه شاندیز صورت گرفت

مدير سالمت محيط و کار معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: در دو روز گذشته ۹ تاالر 
برگزارکننده مجالس عروسی در طرقبه  شانديز به 
دليل بی توجهی به دســتورالعمل های بهداشتی 
پلمب شد.علی اصغر حسنی، مدير سالمت محيط 
و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

گفت: از اول تير ماه که مجوز فعاليت  ...

در شــرايطی که اين روزها همه چيز تحت تأثير 
شيوع ويروس کرونا قرار گرفته و تمهيدات دولت 
و مردم برای کنترل آن هر روز سخت تر می شود، 
شنيدن برخی از اخبار تعجب همگان را به دنبال 
دارد. برگزاری بيست و سومين نمايشگاه صنعت 
ساختمان و صنايع سرمايشی و گرمايشی که زمان 

برگزاری اش 25 تا 28 تير در نظر ...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 

اجرایی برای زیـارت دل ها
قدس بررسی می کند 

 قیمت الستیک 
در اتوبان گرانی

 وضعیت خون 
 در خراسان رضوی؛ 

فراتر از قرمز!

معاون شهردار خبر داد

ایجاد هشت »ره باغ « 
 برای دسترسی زائران 

به ورودی های حرم مطهر

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

 یک فعال محیط زیست 
در میزگرد بررسی کمربندجنوبی 

مشهد: 

شهر را 
برای مردم 

 بسازید 
نه خودرو ها
رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست 

شورای شهر مشهد مطرح کرد

۲ پیشنهاد برای جلوگیری 
 از تبدیل کوه پارک 

به کمربندجنوبی
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.......صفحه 2 

 آفت تبدیل شدن به شهر 
روستاها را تهدید می کند!

باخبر شــديم چهار روستای ديگر خراسان رضوی به  زودی به شهر 
تبديل خواهند شــد و به  اين  ترتيب تعداد شــهرهای استان به 8۱ 
مورد خواهد رســيد. همچنين گفته شــده روستاهای مراکز بخش 
شهرســتان های جديد استان مثل فيروزه، ششــتمد، کوهسرخ و 

.......صفحه 2 زبرخان هم با هر جمعيتی می توانند به شهر ارتقا ...

 طرح ایجاد دهکده سالمت •
در پدیده شاندیز ارائه شد

قدس: معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
خراسان رضوی از ارائه طرح ايجاد دهکده سالمت در 

پديده شانديز خبر داد.
علی رسوليان که در جلســه ارائه طرح ايجاد دهکده 
سالمت در پديده شانديز سخن می گفت با بيان اينکه 
صنعت گردشــگری به عنوان ســومين صنعت بزرگ 
جهان شناخته می شود، افزود: صنعت گردشگری پس 
از صنعت نفت و خودرو از رو به رشــدترين بخش های 
صنعت به شــمار می آيد که امروزه جهان بدان بسيار 

نيازمند است.
رســوليان تأکيد کرد: چنانچه دهکده سالمت بتواند 
ايجاد محيطی شــفابخش توأم با تکريم انسانی برای 
گردشگران فراهم کند، پروژه موفقی خواهد بود.        

وی در ادامه با اشــاره به اينکه مشهد مقدس به لحاظ 
مضجع شريف آقا امام رضا)ع( ساالنه پذيرای 3۰ميليون 
زائر است، عنوان کرد: امام جمعه مشهد مقدس آيت اهلل 
علم الهدی و استاندار خراسان رضوی نيز در فعال کردن 
حوزه گردشگری سالمت اهتمام ويژه و توصيه دارند، 
ضمن اينکــه برای هر موضوعی کــه موجب افزايش 
اشتغال در استان شود، آمادگی همکاری وجود دارد.   

»افضلی« در بهشت رضا آرام گرفت
جلیل فخرایی: رضا افضلی؛ شــاعر، نويسنده، استاد 
فقيد دانشگاه و پژوهشگر ادبی معاصر روز گذشته در 
قطعه هنرمندان بهشت رضا مشهد به خاک سپرده شد.

با وجود وصيت اين اســتاد فقيد که تمايل بر دفن در 
مقبره الشعرای توس داشت اما با توجه به اينکه پروژه 
بازسازی جلوخان آرامگاه فردوسی به تازگی تمام شده، 
امکان خاکسپاری اين فرد در مقبره الشعرای شعر توس 
فراهم نشد و پيکر وی در قطعه هنرمندان بهشت رضا 

مشهد آرام گرفت.

 واژگونی مینی بوس ۱۶ مصدوم•
 به جا گذاشت

مهر: واژگونی مينی بوس در محور مشهد- چناران ۱۶ 
مصدوم بر جای گذاشت.

ســخنگوی سازمان اورژانس کشــور با اعالم اين خبر 
گفت: اين حادثه در ســاعت ۱۴:۱2 روز گذشــته در 
محور مشــهد- چناران، پس از چاهشــک نرسيده به 

منزل آباد اتفاق افتاد.
مجتبی خالدی افزود: ۱۶ مصدوم اين سانحه به وسيله 

سه دستگاه آمبوالنس به مراکز درمانی اعزام شدند.

خبرخبرخبرخبر

قدس: نشســت تخصصی قرارگاه رسانه ای استان با 
حضور ســردار يعقوبعلی نظری؛ فرمانده ســپاه امام 
رضــا)ع(، مدير کل صدا و ســيما و جمعی از مديران 
رسانه ای استان در ســالن کنفرانس روزنامه خراسان 
برگزار و در حاشــيه اين جلســه از پوستر پنجمين 

جشنواره ابوذر رونمايی شد.
اين جشــنواره در ۱۰ محور اصلی شامل شعار سال، 
فرهنگ رضوی و زيارت، بصيرت و دشمن شناســی، 

جمعيت، آسيب های اجتماعی، گام دوم انقالب، مثلث 
اقتصادی، کمک همدالنه و مواســات و همدلی و نيز 

مدافعان سالمت برگزار می شود.
رئيس ســازمان بسيج رســانه خراســان رضوی در 
اين جلســه از فراهم شــدن امکان خدمت افتخاری 

خبرنگاران در حرم رضوی خبر داد.
عباس محمديــان افزود: طبــق تفاهم نامه همکاری 
ســازمان بسيج رسانه خراسان رضوی و آستان قدس 

رضوی امکان خدمت افتخاری اهالی رسانه فراهم شده 
است.وی تأکيد کرد: سازمان بسيج رسانه معرفی نامه 
بــرای خدمت افتخاری در حرم رضوی را ارائه و با اين 
معرفی نامه خبرنگاران می تواننــد در بخش صندلی 
چرخدار به زائران خدمت کنند.رئيس سازمان بسيج 
رســانه خراســان رضوی اعالم کرد: هر يک از اهالی 
رسانه که شوق خدمت به زائران بارگاه منور رضوی را 
دارند بدون هيچ شرايط خاصی می توانند به اين افتخار 

نائل شوند.محمديان افزود: خبرنگاران برای دريافت 
معرفی نامــه خدمــت افتخاری در حــرم رضوی 
می توانند هر روز از ساعت 8 تا ۱۴ به فرهنگسرای 

رسانه مراجعه کنند.

قدس: جانشين رئيس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 
ستاد دانشگاهی مبارزه با کرونا گفت: در حال حاضر 
8۴۱ بيمار کرونايی در مراکز درمانی زير پوشش اين 
دانشگاه بستری هستند.شــاپور بديعی افزود: از اين 
تعداد 22۱ بيمار در بخش های مراقبت ويژه بستری 
هســتند و به طور کل 3۰ درصد تخت های بستری 

دانشگاه به بيماران کرونايی اختصاص يافته است.
وی با بيان اينکه در حال حاضر به طور متوسط روزانه 
23۱ بيمــار کرونايی در مراکز درمانی زير پوشــش 
دانشگاه پذيرش و بستری می شوند، ادامه داد: روزانه 
حدود 85 بيمار بهبوديافته کرونايی از مراکز درمانی 
مرخص می شــوند.وی از اجرای سيستم مراقبت در 

منــزل در اورژانس عدالتيان خبــر داد و تأکيد کرد: 
اين طرح با همکاری بسيج جامعه پزشکی به منظور 
کاهش بار مراجعه به مراکز درمانی اجرا می شــود و 
تاکنون 8۰ گروه بر اســاس تعرفه هــای دولتی و يا 
رايگان برای مشــارکت در اين طــرح اعالم آمادگی 
کرده اند.بديعی اظهار کرد: با همکاری سپاه قرار است 

2۰۰ تخت نقاهتگاهی برای نگهداری بيماران مبتال به 
کرونا و گذراندن دوران بهبودی اين دسته از بيماران 
راه اندازی شــود.او افزود: با همکاری بســيج جامعه 
پزشکی ۱۰۰ نيروی داوطلب برای خدمات رسانی به 
بيماران کرونايی در بخش های مختلف اعالم آمادگی 

کرده اند.

در مراسم رونمایی از پنجمین پوستر جشنواره استانی ابوذر عنوان شد

خبرنگاران خادم الرضا j می شوند
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شهرک بینالود یک چاه موتور در 2 اینچ، 30 
متر   2700 حدود  مساحت  با   12 مدار  آب  ساعت 
با  تاسیس  تازه  باغات میمنت  در 2 طبقه، زمین 

پروانه زیر فی بفروش میرسید
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ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز شورای اسالمی شهر تایباد نسبت به واگذاری به صورت اجاره اماکن مشروحه 
ذی��ل از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت ش��رکت در مزایده قید ش��ده در ج��دول ذیل اقدام نماید ، 
لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد 

مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/04/23 لغایت 99/05/11

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت14 مورخ99/05/11
زمان بازگشایی پاکات 99/05/12در محل دفتر شهردار تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند 
سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

محل تحویل اس��ناد مزایده دبیرخانه ش��هرداری تایباد می باش��د . متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیش��تر با 
شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

ضمانت شرکت در مزایدهضمانت قراردادمبلغ پایه ماهیانهتعدادنام محلردیف

 6/200/000 14/800/00020/000/000 بابمجتمع رفاهی میدان پیر هرات1

25/000/00010/000/0005/500/000 بابدفاتر و شرکت های داخل ترمینال شماره 1 و 22

24/500/00010/000/0005/000/000 بابدفاتر و شرکت های داخل ترمینال شماره 3 و 35

13/500/00010/000/0004/000/000 بابدفاتر و شرکت های داخل ترمینال شماره 44

13/900/00010/000/0004/500/000 بابدفاتر و شرکت های داخل ترمینال شماره 56

13/800/00010/000/0004/500/000 بابدفاتر و شرکت های داخل ترمینال شماره 68

)) آگهی مزایده((

 ایوب سیدالحسینی- شهردارتایباد 

اول ت 
وب��

ن آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت توسعه گردشگری سالمت لیان کاوان 

 

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت 
کاوان  لی��ان  س��المت  گردش��گری  توس��عه 
ب��ه ش��ماره ثب��ت 39531  س��هامی خ��اص 
شناسه ملی 10380553246 دعوت به عمل 
می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت که در س��اعت 8 مورخ 1399/05/11 
در محل ش��رکت به آدرس: مشهد – خیابان 
کوهسنگی – کوهسنگی 1/8 – مجتمع تجاری 
زیست خاور – طبقه 12 – واحد 1204 تشکیل 

می شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

1.گ��زارش س��الیانه رئیس هیئ��ت مدیره و 
مدیرعامل

2.جابه جایی و فروش سهام
3.درمانگاه شبانه روزی حکیم شرق

  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

ع 9
90
35
64

 س��ازمان مدیری��ت حمل ونق��ل ب��ار و مس��افر 
ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد ب��ه اس��تناد 
مصوبه هیئت مدیره س��ازمان نس��بت به تجهیز 
و بهره ب��رداری از مرکز معاینه فنی خودروهای 
س��بک را از طری��ق مزایده کتبی اق��دام نماید. 
لذا متقاضی��ان می توانند برای دریافت اس��ناد 
مربوط��ه ب��ه ام��ور مالی س��ازمان مراجع��ه و یا 
جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلفن 
فرماین��د.  حاص��ل  تم��اس   051-44659774
مبل��غ س��پرده ش��رکت در مزایده  مع��ادل پنج 
درص��د مبلغ پایه می باش��د.ضمنًا س��ازمان در 
رد ی��ا قب��ول ی��ک ی��ا کلی��ه پیش��نهادها مختار 
مزای��ده  در  ش��رکت  آخرین مهل��ت  می باش��د. 
پای��ان وق��ت اداری س��اعت 14:10 روز ش��نبه 
مورخ��ه1399/05/04 می باش��د. مزای��ده رأس 
س��اعت 10 صبح روز یکشنبه مورخه99/05/05 

در محل سازمان برگزار می گردد.
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر 

شهرداری سبزوار ,ع
99
03
23
5

 آگهی مزایده »نوبت دوم«

یادداشتیادداشت
annotation@qudsonline.ir

بستری ۸۴۱ بیمار کرونایی در مشهد

سیستم مراقبت بیماران در منزل با همکاری بسیج جامعه پزشکی کلید خورد
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گفت وگوی قدس با عباس رثایی، هنرمند مشهدی شرکت کننده در برنامه »عصر جدید«

اجرایی برای زیـارت دل ها
سرور  هادیان: در برنامه شنبه شب عصر جدید 
با نگاه های شرجی و تپش های دلمان از سراسر 
ایران برای یک لحظه مثل کبوترهای جلد حرم 
آقا امام رضا)ع( پر کشیدیم به دیار عاشقی ها، 
 همه بــا هم در یــک لحظه، همنوا شــدیم 

»السالم علیک یا امام رئوف«. 
این حس با بازی بازیگر توانمند شهرمان عباس 

رثایی در قاب تلویزیون مهیا شد.

زیارتی متفاوتس
او در گفت وگو با ما می گوید: بهترین قبولی را 
زمانــی گرفتم که پس از اجرا تا نزدیک طلوع 
صبح روز بعد، تماس ها و پیام های بی شــمار 
روایت از آن داشتند که امشب ما یک بار دیگر 
گریستیم و دلمان هوای پابوسی امام هشتم)ع( 
را یادآور شــد.»عباس رثایی« اهل مشــهد و 
متولــد ۳خرداد ۱۳۵۸ اســت که ۲۱ ســال 
 سابقه کار تئاتر، بیش از ۲۹ اجرای صحنه ای و 
یک هــزار اجرای تئاتر خیابانــی را در رزومه 
هنــری خــود دارد.او می گویــد: مــدرس و 
بازیگردان کودک در مراکز آموزشی و فرهنگی 
هســتم و عالوه بر بازیگری در عرصه شــعر 
حرفه ای دو کتاب شعرم به چاپ رسیده است و 
در حال انتشار یک کتاب دیگر در عرصه شعر و 

همچنین کتابی درباره تئاتر هستم.
این هنرمند که بــا دو اجرای نمایش دلی در 
برنامه عصر جدید بیــش از پیش مورد توجه 
مردم قرار گرفت، درباره اجرای نخســتش در 
این برنامه می افزاید: در اجرای نمایش شهدای 
غواص، داوران چهار چراغ سفید به من دادند، 

از این رو به فینال راه پیدا کردم.

 از دفاع مقدس س
تا زیارت امام مهربانی ها

رثایی خیلی اهل جشنواره نیست، اما حضورش 
در پنجمین اجرا از هفدهمین قسمت این برنامه 

تعجب بسیاری از اهالی هنر و 
کسانی که او را می شناختند، 
به همراه داشــت. در اجرای 
با پای برهنه،  نخســت که 
دو چهارپایــه چوبی و یک 
دستگاه ضبط صوت قدیمی 
چنــد دقیقــه از نمایــش 
یکســاعته را به زیبایی اجرا 
کــرد و در اجرای دوم بدون 
هیچ اکسسوار صحنه در حرم 
 آقا علی موسی بن الرضا)ع( 
قصه با فلش بکــی از روایت 
دلدادگــی دزدی جــوان به 

دختری آغاز شــد. روایتی کــه پدر دختر در 
هنگام خواستگاری جوان از دخترش، نام امام 
رضا)ع( را بر زبان می آورد و پدر به حرمت نام 
امام هشتم، از پسر می خواهد که از ته دل توبه 
کند تا دخترش را به همسری او درآورد. همه 
این اجرای دلی را از جوان عاشق پیشه ای که با 
لحن عامیانه و خاص خود ارادت و توبه خودش 
را به امــام مهربانی ها اعالم می کند، می بینیم 
و لحظــات خوبی که تماشــاگر را با خود به 

میهمانی مهربانی امام غریب 
نوازمان دعوت می کند. 

روایت دو آیین س
او در خصــوص انتخاب دو 
ســوژه اجرا در عصر جدید 
که به دفاع مقدس و عشــق 
به امــام مهربانی ها پرداخته 
اســت، می گویــد: اگرچــه 
عده ای مرا به واسطه انتخاب 
دو ســوژه دفــاع مقدس و 
زیــارت امام هشــتم)ع(  به 
رادیکالیسم محکوم می کنند 
چون کارهای ارزشــی اجرا 
می کنم اما به اعتقاد من، من یک هنرمندم و 
این دو اجرا در واقع اجرای دو آیین و مراســم 
اســطوره هایی اســت که در حافظه ذهنی و 
عاطفی مردمم نســبت بــه جنگ تحمیلی و 
همچنین تعلق خاطر به امام رضا)ع( وجود دارد 
و فقط آن را به منصه ظهور گذاشتم.وی تصریح 
می کند: گفته می شــود کار های من در برنامه 
عصر جدید سفارشی بوده است اما اگر این گونه 

بود چرا به مرحله بعدی راه پیدا نکردم.

بچه محل امام رضایمس
وی تأکید می کند: حسی که به جنگ تحمیلی 
یا ثامن الحجج)ع( دارم مانند حس بسیاری از 
ایرانیان است که در ناخودآگاه وجودمان، تعلق 
خاطری باقی و جاری است. به هر حال ما جزو 
نسلی هســتیم که اگرچه کوچک بودیم اما با 
روایت های جنگ بزرگ شده ایم و صدای آژیر 
قرمز و سفید و موشک باران را در ذهنمان داریم 
هر چند من در مشــهد بزرگ شده ام اما این 
اتفاق ها برای ما هم  تأثیرگذار بوده است و در 
مقوله اجرای دوم من نیز به قول شاعر معروف 
خراسان، قاسم رفیعا، بچه محل امام رضایم و از 
کودکی خانواده هایمان ما را با آداب زیارت آشنا 

و عادت داده اند.

افتخاری به ارزش یک عمرس
رثایی در ادامه با بیان اینکه به عنوان  یک بازیگر 
افتخار می کند که کارهایش متفاوت از یکدیگر 
بوده است، بیان می دارد: اگرچه یک بازه زمانی 
طوالنی می طلبد کــه از حس و حال این اجرا 
دربیایم و وارد حس دیگر بشوم اما این افتخار 
نصیب من شــد که همراه با مردم ایران با پای 
دل به زیارت امام غریب نوازمان سفر کنیم که 
برای من این زیارت تا ابد فراموش نشدنی است.

اجرایی برای زیارت همه دل هاس
وی در ادامه با اشــاره به آنکه حضورم در عصر 
جدیــد بحث رقابت نبود بلکــه صرفاً به دنبال 
کشف و شــهود بودم، اظهار می دارد: دنبال این 
بودم که در بزرگ ترین اســتیج کشورم حضور 
داشته باشم. در دور اول موفق بودم و در دور دوم 
با نظر هیئت داوران با وجود اجرای تأثیرگذاری 
که به لطف امام رضا)ع( انجام شد، از ادامه ماجرا 
بازماندم  اما معتقدم من آن حس خوب را از این 
اجرا و امکان ارتباط همــه مردم با فضای دلی 
حرم آقا را بدست آوردم که به آن افتخار می کنم.

 آفت تبدیل شدن به شهر •
روستاها را تهدید می کند!

باخبر شدیم چهار روستای دیگر خراسان رضوی به  زودی به شهر 
تبدیل خواهند شد و به  این  ترتیب تعداد شهرهای استان به ۸۱ 
مورد خواهد رسید. همچنین گفته شده روستاهای مراکز بخش 
شهرستان های جدید استان مثل فیروزه، ششتمد، کوهسرخ و 
زبرخان هم با هر جمعیتی می توانند به شهر ارتقا پیدا کنند که 

این موضوع به تقاضا و خواسته مردم برمی گردد.
در طول بیش از نیم  قرن گذشــته شاهد افزایش هر ساله تعداد 
شهرهای جدید در کشــورمان بوده ایم. به  طوری  که تعداد کل 
شــهرهای کشور از ۱۹۱ شهر در ســال ۱۳۳۵ به ۲7۱ شهر در 
سال ۱۳4۵، به ۳7۳ شهر در سال ۱۳۵۵، به 4۹6 شهر در سال 
۱۳6۵، به 6۱7 شهر در سال ۱۳7۵، به هزار و ۱۲ شهر در سال 
۱۳۸۵، به هزار و ۱۳۹ شهر در سال ۱۳۹0، به هزار و ۲4۱ شهر 
در سال ۱۳۹۵ و به هزار و ۳۱۹ شهر در سال ۱۳۹۸ رسیده است. 
به  عبارت  دیگر، در ســال ۱۳۳۵ از کل شهرهای کشور به لحاظ 
تعداد، شهرهای کوچک سهم حدود 6 درصدی داشته اند که این 
میزان در ســال ۱۳۹۵ به ۳۲.۵ درصد و در سال ۱۳۹۸ به ۳6.7 

درصد رسیده است.
نکته قابل  تأمل اما سهم اندک شهرهای کوچک از جمعیت شهری 
کشــور است، به  طوری  که در سال گذشته در حالی ۳6.7 درصد 
از شهرهای کشور مربوط به شهرهای کوچک بوده که این شهرها 
تنها ۲درصد از کل جمعیت شهری کشور را در خود جای  داده اند؛ 
یعنی از 6۱ میلیون و 46۸ هزار نفر جمعیت شهری کشور، فقط 
یک  میلیون و ۲۲۹ هزار نفر در شهرهای کوچک زندگی می کنند.

در همین راستا آمارهای حاصل از نخستین سرشماری، از برتری 
کمی جمعیت روســتایی به جمعیت شــهری در ۵۵ سال پیش 
حکایت دارد؛ به  طوری  که از هر ۱00 نفر جمعیت کشور نزدیک 
به 6۸ نفر در روستاها و ۳۲ نفر در مناطق شهری زندگی می کردند 
ولی ۵۵ ســال بعد این ارقام معکوس شده و در سال ۱۳۹0 بیش 
از 7۲ نفر در مناطق شــهری و فقط ۲۸ نفر روستایی بوده اند.این 
حرکت شــتابان تبدیل روستاها به شهر در حالی صورت گرفته و 
می گیرد که دست  کم تجربه سال های پس از انقالب نشان می دهد 
این اقدام در رونق اقتصادی، ارتقای شاخص های اجتماعي، فرهنگي 
و یا حتی بهبود وضعیت کالبدی و محیطي »روستاشــهرها« تأثیر 
چنداني نداشته و در تثبیت و نگهداری جمعیت، ایجــاد اشتغال، 
 امکانات و تسهیالت نیــز ناموفق بوده است. در مقابــل تحوالت 
ساختاری- کارکردی به وجود آمده در این روســتاها پس از شهر 
شدن، جنبه هــای منفی همچون کاهش فعالیت هــای زراعی و 
محدودیت نگهداری دام، افزایش هزینه هــای زندگي )آب، برق، 
عوارض و مالیات(، ساخت وساز، رواج بورس بازی و افزایش قیمت 
زمین داشته است.این ســکونتگاه ها که امروزه بیش از یک   سوم 
از شهرهای کشور را تشکیل می دهند، کمترین امکانات، خدمات، 
تأسیسات و تجهیزات شهري را در خود جای  داده اند و ایجاد آن ها 
جز رشد تعداد شهرهای کوچک، بدون حداقل امکانات، صرفاً به 
محلی برای زمین خواری و تبدیل زمین های کشاورزی به ویالها، 
حذف کارکردهای اقتصاد کشاورزی و دامداری از روستاها، افزایش 
نرخ بیکاری و مشکالت اجتماعی، فرهنگی و... نتیجه دیگری نداشته 
و حتی در کاستن از مهاجرت روستاییان به شهرها ناکام بوده است.

این در حالی است که به گواه بسیاری از کارشناسان، می توان بدون 
تغییر نام روستا به شهر، با برنامه ریزی بهتر به نقاط روستایی توجه 
بیشتری کرد و با دادن امکانات و خدمات، روستاهای پیشرفته ای 
داشت، تا دیگر گرفتن نام شهر برای آن ها ارزش و کورسوی امیدی 
به  منظور بهره مندی از امکانات و خدمات تلقی نشود. بدون تردید 
با شــرایط کنونی در فرایند تبدیل روستا به شهر، به دلیل از بین 
رفتن هویت بومی و حس تعلق روستاییان، نبود امکانات الزم یک 
شهر و از همه مهم تر از بین رفتن اقتصاد و اشتغال اصلی منطقه 
روستایی)کشاورزی، باغداری و دامداری(، ضربات جبران ناپذیری بر 
پیکر ضعیف و نحیف روستا و روستاییان وارد خواهد شد. اما اگر 
طرح توسعه روستایی مدنظر قرار گیرد و ایجاد امکانات الزم همانند 
شــهر در روستا در دســتور کار قرار گیرد، می توان از یک جهش 
پرآســیب جلوگیری کرد.در غیر این صورت با توجه به اظهارات 
چندی پیش معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری که از تالش 
برای شــهر شدن ۵00 روستای حاشیه شهرها خبر داده بود؛ این 
دغدغه وجود دارد که با ادامه این روند، شاید در سال های آینده در 
اطراف کالنشــهرها و به ویژه شهرهای شمالی کشور دیگر زمینی 

برای کشاورزی باقی نماند.

 سرپرست امور شهری و شوراهای 
خراسان رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد

تبدیل چهار روستا به شهر•
قدس آنالین - طلبی: 
امور  دفتــر  سرپرســت 
شــوراهای  و  شــهری 
خراســان  اســتانداری 
رضوی گفــت: با دریافت 
چهار  تبدیــل  مصوبــه 
روســتا به شــهر، تعداد 

 شهرهای استان به ۸۱ مورد رسید. امیرحمزه ذاکر در گفت وگو با 
قدس آنالین اظهار کرد: مصوبه تبدیل چهار روســتا به شهر در 
خراسان رضوی گرفته شده است.وی با بیان اینکه در حال حاضر 
77 شهر در خراسان رضوی وجود دارد که با این چهار مورد به 
۸۱ شهر خواهد رسید، تصریح کرد: روستاهای قلعه نو در باخرز، 
روشــناوند در گناباد، نوده انقالب در خوشاب و چخماق در زاوه 
مجوز تبدیل به شهر را دریافت کرده اند که تأمین زیرساخت های 
الزم از جمله ساختمان شهرداری، خرید تجهیزات و ماشین آالت 
الزم از ســوی فرمانداری هــای شهرســتان های آن ها در حال 
پیگیری است که به محض تحقق این موارد، نسبت به تأسیس 

این شهرها و انتخاب شهردار اقدام خواهد شد.

 دعای عرفه حرم مطهر •
در نمایشگاه عکس کرواسی

از  عکســی  قــدس: 
ســیدحمید هاشــمی، 
عکاس خبــری روزنامه 
قدس و پایــگاه خبری 
با  کــه  آنالین  قــدس 
موضوع دعــای عرفه در 
حرم مطهر امام رضا)ع( 
عکاسی شده بود در قاب نمایشگاه کشور کرواسی قرار گرفت.

در بیست و پنجمین دوره از جشنواره بین المللی عکاسی 
کشــور کرواسی که در فروردین ســال جاری و با عنوان 
»هنر عکاســی« در کشور کرواســی برگزار شد، عکسی از 
عکاس خبری روزنامه قــدس با عنوان »نماز« که پیش از 
این مورد پذیرش هیئت داوران این جشــنواره قرار گرفته 
بود، ضمن راهیابی به مرحله نهایی این جشــنواره در قاب 

نمایشگاه قرار گرفت.
همچنین در این نمایشگاه عالوه بر تصاویری از ایران، تصاویری 
از عکاسان کشورهای ایتالیا، آلمان، کره، صربستان، استرالیا و... 

به نمایش درآمد.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد خبر داد
ایجاد هشت »ره باغ « برای دسترسی •

زائران به ورودی های حرم مطهر
خدمات  معاون  قدس: 
شهری شهرداری مشهد 
ره باغ  ایجاد هشــت  از 
بــه عنوان مســیرهای 
ســبز دسترســی بــه 
ورودی های حرم مطهر 
داد.مهدی  خبر  رضوی 
یعقوبــی تصریح کرد: در مناطــق پیرامونی حرم مطهر با 
توجه بــه محدودیت تملک زمین، امکان ایجاد بوســتان 
کمتر از دیگر مناطق بوده، اما مدیریت شــهری شهرداری 
مشــهد طبق برنامه ریزی های انجام شــده به ایجاد ره باغ 
در این منطقه پرداخته است.وی افزود: به منظور تسهیل 
حرکت زائران در مســیرهای دسترســی بــه حرم مطهر 
رضوی در خیابان شارستان که یکی از پرترددترین معابر 
اســت و امکان ایجاد دسترسی به هشت محور منتهی به 
حرم مطهر را ایجاد می کند، هشــت ره باغ در حال ساخت 
اســت.معاون شهردار مشــهد تصریح کرد: در حاشیه این 
معابر عالوه بر فضای ســبز و مبلمــان، فضای مخصوص 
پیاده روی و ایستگاه هایی برای استفاده مسافران از حمل 

و نقل عمومی در نظر گرفته شده است.
یعقوبی با اشاره به اینکه این هشت ره باغ به اسامی بهشت 
نام گذاری شده است، ادامه داد: با ایجاد این ره باغ ها زائران 
برای عزیمت به حرم مطهر رضوی از داخل فضای شهری 

به سمت حرم مطهر هدایت می شوند.

 وضعیت خون در خراسان رضوی؛ •
فراتر از قرمز!

انتقال  مدیرکل  قدس: 
خون خراســان رضوی 
از کاهش شدید ذخایر 
خونی در اســتان خبر 

داد.
دکتر مجیــد عبدالهی 
گفــت: ایــن اداره کل 
پشــتیبان 60 مرکز بهداشــتی و درمانی است، در حالی 
که مراجعات اهداکنندگان به شــدت کاهش یافته است و 
با توجه به نیاز مبرم به خون و فراورده های خونی ســالم 
در بیمارســتان های استان اکنون این مراکز کمبود شدید 

ذخایر خون دارند.
وی بــا بیان اینکه یکی از علل کاهش اهدای خون به باور 
غلط انتقال ویــروس کرونا از این طریــق برمی گردد که 
متأســفانه این تصور غلط اســت، افزود: افراد مؤمن، خّیر 
و نوع دوســت در چنین شــرایطی بیماران و نیازمندان به 
خــون و انواع فراورده های خونی را تنهــا نگذارند بلکه با 
مراجعه به مراکز انتقال خون موجب برطرف شــدن نیاز 
بیمارســتان ها و بیماران به ویژه افراد مبتال به تاالسمی، 

هموفیلی و سرطان شوند.
وی پایگاه های فعال اهدای خون در شــهر مشهد را پایگاه 
اهدای خــون ثامن واقع در پارکینگ شــماره 4 ســابق 
 حرم مطهر ابتدای بازارچه شــهید آستانه پرســت، پایگاه 
امام رضا)ع( در میدان تقی آباد- ابتدای خیابان دانشــگاه، 
پایگاه امید در خیابان شیرازی- نبش شیرازی۳- مجتمع 
تجــاری و اقامتی امید- طبقه منهای یک، پایگاه شــهید 
ســلیمانی )میالد( واقع در آزادشهر- چهارراه میالد- بین 
اســتقالل ۲ و 4 و پایگاه شــهید کریمی در قاســم آباد- 
چهارراه مخابرات- شــریعتی ۲۸ و پایــگاه مهر در بولوار 

ابوطالب- نبش ابوطالب ۳۳ اعالم کرد.

فرماندار خبر داد
20 میلیارد و 802 میلیون تومان اعتبار •

بشرویه برای امسال 
بشرویه ـ خبرنگار قـدس: فرماندار بشرویه اعتبار سال 
۹۹ این شهرســتان را ۲0میلیــارد و ۸0۲میلیون تومان 

اعالم کرد.
علی شــفیعی که در کمیته برنامه ریزی این شهرســتان 
سخن می گفت، افزود: در ســفر استاندار خراسان جنوبی 
به شهرســتان 60 مصوبه تصویب شــده اســت که همه 
پروژه های این سفر در حال اجرا و بعضی در مراحل پایانی 

قرار دارد. 
وی تأکید کرد: پروژه های این سفر در اولویت بوده و باید 
به موقع به اتمام برســد و هیچ گونه جابه جایی هم انجام 
نخواهـــد شد و تا اتمام این پروژه ها مسئوالن حق ندارند 

پروژه جدیدی آغاز و یا تعهد ایجاد کنند.
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پیاز بندری  

قدس: تصمیم گیری همراه با احتماالت موجب شــده تا بازار 
الســتیک خودرو دســتخوش نوســان ها و البته چندگانگی 

قیمت ها شود.
اواخر خرداد ســال جــاری بود که رئیس ســازمان حمایت 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از تصویب قیمت الستیک 
در ستاد تنظیم بازار به صورت علی الحساب ۳0درصد خبر داد.

عباس تابش اظهار کرد: پیشنهاد افزایش ۳0 درصدی قیمت 
الستیک در جلسه بررسی و مصوب شد به صورت علی الحساب 

این افرایش اعمال شود.
او همچنین گفت: تولیدکنندگانی که معتقدند هزینه تمام شده 
آن ها بیش از این رقم است، باید مستندات و صورت های مالی 
خود را ارائه کنند و پس از بررسی در صورت تأیید، مجوز الزم 

صادر خواهد شد.
این در حالی است که متأسفانه بازار کشور ما در تمامی حوزه ها 
مستعد گرانی است و همین افزایش ۳0 درصدی شوک بزرگی 
بــه بازار مصرف کننده وارد کرد و به دلیل آنکه این افزایش را 
علی الحساب محســوب کرده بودند برداشت عموم این بود و 
هســت که احتماالً افزایش دیگری در راه اســت و همین امر 

موجب بروز تبعات متعددی در بازار الستیک شد.
مدتی پس از این مصوبه، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر 
گفت: در حال حاضر مشــکل اصلی در نحوه توزیع است. بازار 
ما خاص است و اقتصاد ما در شرایطی است که انتظار افزایش 
قیمت دارد. ایــن انتظار در فروشــندگان و خریداران وجود 
دارد. در نتیجه همین موارد یک تقاضای کاذب در بازار ایجاد 
می شود و افراد از حاال شروع به اقدام برای خرید تایر می کنند 
حتی اگر در 6 ماه دوم ســال نیز به آن نیاز نداشــته باشند. 
از طرفی دیگر آن افرادی که فروشــنده هســتند تا جایی که 
می توانند قطره  چکانی عرضه می کنند تا شاید پس از افزایش 
قیمت بتوانند محصوالت را با نرخ باالتری بفروشــند. همین 

موارد موجب شده احتکار در بازار تایر ایجاد شود.

مصرف کننده، متضرر نهایی س
با تمام این اوصاف شهروندان به عنوان مصرف کننده نهایی این 
کاال از قیمت های نامتعارف الستیک گالیه دارند، به نحوی که 
در حال حاضر هر جفت الستیک ایرانی پراید در بازار مشهد با 
هزینه تعویض حدود ۸00هزار تومان می شود که نسبت به یک 
ماه پیش حدود ۲00 هزار تومان افزایش داشته است.اما فعاالن 
این صنف هم از شرایط ایجاد شده رضایت ندارند؛ چراکه بیشتر 
آن ها معتقدند شاید در ظاهر این گونه تلقی شود که درآمد ما 
افزایش پیدا کرده ولی ما هم با قیمت باالتری الســتیک ها را 
خریداری می کنیم و با سود تعریف شده می فروشیم ولی نکته 
مهم این اســت که فروش ما در بازار گران کمتر از بازار ارزان 

است پس در مجموع درآمد ما هم کاهش پیدا می کند.

الستیک ایرانی نداریمس
یکی از فروشندگان الستیک می گوید: متأسفانه بین مصوبات 
قیمت گذاری تا آنچه در بازار اتفاق می افتد همیشه تفاوت وجود 
دارد و در واقع عرف بازار فرق دارد، به همین خاطر وقتی طبق 
عرف بازار الستیک ایرانی می فروشیم دستگاه های نظارتی وارد 
می شوند و به ما اتهام گران فروشی می زنند و وقتی می گوییم با 
قیمت مصوب الستیکی در بازار پیدا نمی شود می گویند به ما 

ارتباطی ندارد ما مسئول نظارت هستیم.
وی ادامه می دهد: به همین دلیل مدت هاست الستیک داخلی 
کار نمی کنیم و فقط الســتیک خارجی داریم و برابر فاکتور 
فروشنده سود خودمان را محاسبه می کنیم و می فروشیم ولی 
در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت یک جفت الســتیک 
خارجــی خودرو معمولی مانند پراید بــه ۱/۵ میلیون تومان 

رسیده میزان فروشمان به شدت کاهش یافته است.
یک جوان فعال در این صنف هم می گوید: با گرانی الستیک 
بازار الستیک های دست دوم این روزها بیشتر داغ شده و حتی 
بسیاری از همکاران ما به دنبال خرید الستیک های مستعمل 

هستند؛ چراکه بسیاری از شهروندان قدرت خرید الستیک نو 
را ندارند به همین دلیل برای مدتی هم که شــده از الستیک 
دست دوم استفاده می کنند تا از طریق پس انداز یا به هر شکل 

دیگری بتوانند قدرت خرید الستیک نو را داشته باشند.

تبعات جبران ناپذیر الستیک های دست دومس
با در نظر گرفتن تمام شــرایط حاکم بر این حوزه می توان 
گفت به طور حتم اســتفاده از الســتیک های دســت دوم 
بیشتر خواهد شــد که با رعایت نکات فنی این محصول از 
قبیل عمر مفید، شــرایط نگهداری این الستیک ها و میزان 
آسیب هایی که الستیک دست دوم دارد باز هم باید نکاتی 
از قبیل ترکیدگی الســتیک و تبعــات بعدی بروز حوادث 
ناشــی از رانندگی با این نوع از الســتیک ها را نیز در نظر 
گرفت که چه بسا بســیاری از این خسارت ها جبران ناپذیر 

خواهد بود.
با ایــن اوصاف هم شــهروندان و هم فعــاالن در این عرصه 
امیدوارند افزایش علی الحساب صورت گرفته دوباره دستخوش 
تغییر آن هم به ســمت گرانی نشود و امیدوارند دولت به هر 
طریق ممکن هزینه تولید را کاهش دهد تا قیمت تمام شده 
محصول پایین بیاید نه آنکه همــه هزینه افزایش قیمت در 
بخش تولید بر عهده مصرف کننده نهایی باشد؛ چراکه بسیاری 
از مالکان خودرو قدرت پرداخت چند میلیون تومان برای خرید 

یک جفت الستیک را نخواهند داشت.

هاشم رسائی فر: در شرایطی کــه این روزها همه چیز تحت 
تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و تمهیدات دولت و مردم 
برای کنترل آن هر روز ســخت تر می شود، شنیدن برخی از 
اخبار تعجب همگان را به دنبال دارد. برگزاری بیست و سومین 
نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی که 
زمان برگزاری اش ۲۵ تا ۲۸ تیر در نظر گرفته شده از این دست 

خبرهاست که خیلی ها را شوکه کرده است!
در شرایطی که به همه توصیه می شود تا می توانند برای کارهای 
غیرضروری در خانه بمانند و در تجمعات حاضر نشوند و حتی 
قوانیــن و مقررات خاصی برای حضور مردم در اماکن متبرکه 
و ادارات در نظر گرفته شده، چطور و چگونه قرار است چنین 
نمایشگاهی برگزار شود، معلوم نیست. هرچند عنوان شود با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و سختگیرانه برگزار می شود اما 
مگر می شود در فضای نمایشگاهی و جایی که امکان حضور زیاد 
مردم هست پروتکل اجرا کرد؟ منکر این موضوع هم نیستیم 
که بــرای چرخش چرخ تولید و رونق اقتصادی می بایســت 
فرصت هایی مثل نمایشــگاه ها را جدی گرفت اما شرایط حاد 
این روزها را هم باید در نظر داشــت. بدون تردید همان هایی 
هم که به چنین نمایشگاه هایی نگاه تخصصی دارند و به عنوان 
متخصص جامعه هدف برگزاری آن هستند در شرایط فعلی 
و شــدتی که شیوع کرونا گرفته به انجام این نمایشگاه اقبالی 
نشان نخواهند داد.شهروندی با اشاره به شرایط موجود در شهر 
مشهد و هشــدارهایی که هر روز بیشتر می شود در خصوص 

شیوع کرونا می گوید: برای من جای پرسش است که نمایشگاه 
صنعت ساختمان چگونه قرار است برگزار شود که حضور مردم 
در نمایشــگاه هدف اصلی آن است، وگرنه عنوان نمایشگاه به 
خودش نمی گرفت. در چنین شــرایطی و در نظر داشتن این 
مهم که قرار است مردم در یک مکان جمع شوند چطور و با چه 
تدابیری می شود حتی پروتکل های بهداشتی را رعایت کرد؟وی 
در ادامه می افزاید: مردم در حال حاضر برای حضور در تجمعات 
فضای باز مشکل دارند چه برسد به اینکه بخواهند در فضای 
نمایشگاهی حاضر شوند. چه ضرورتی دارد با این همه ریسک 
باالیی که برگزاری نمایشگاه دارد نمایشگاه صنعت ساختمان و 
صنایع گرمایشی و سرمایشی در مشهد برگزار شود؟یکی دیگر 
از شهروندان می گوید: در شرایطی که همه مکان های عمومی 
فعالیتشان محدود شــده و تجمعی صورت نمی گیرد و حتی 
رئیس جمهور اعالم کرده که برگزاری تجمعات و جلسات باالی 
۱0 نفر لغو شود حاال اینکه دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه 
چطور می خواهند در این موقعیت، نمایشگاه صنعت ساختمان 

را برگزار کنند برای من پرسش بزرگی است.
ناصر بهزاد، معاون بازرگانی ســازمان همیاری شهرداری های 
خراســان رضوی درباره چگونگی برگزاری بیســت و سومین 
نمایشــگاه صنعت ساختمان و صنایع گرمایشی و سرمایشی 
در شــرایط فعلی به قدس گفت: تاکنون سه جلسه با شرکت 
نمایشگاه بین المللی مشــهد در خصوص نحوه برگزاری این 
نمایشــگاه برگزار شــده اســت و تا به امروز)دیروز( حتی در 

مــورد منع برگزاری موضوعی مطرح نشــده بود. چون عمده 
بازدیدکنندگان متخصصان هستند و تجربه نشان می دهد که 
نمایشگاه های تخصصی خیلی شلوغ نمی شود در مورد برگزاری 
نمایشگاه صنعت ساختمان اقدام شد البته با در نظر گرفتن این 
موضوع که تمامی پروتکل های بهداشتی مورد نظر رعایت شود.

وی افزود: همه این ها همچنان که گفته شد تا امروز بود)دیروز( 
که جلســه ای برگزار و عنوان شــد به دلیل شرایطی که در 
خصوص کرونا وجود دارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم 
کرده که نمایشگاه برگزار نشود. آنچه مسلم است ما تابع قانون 
هستیم و اینکه دوست نداریم اتفاق ناگواری بیفتد و به همین 
دلیل تصمیم گرفتیم برگزاری بیســت و ســومین نمایشگاه 
صنعت ساختمان به تعویق بیفتد و به نزدیک ترین زمانی که 
امکان برگزاری فراهم باشــد موکول شــود. اما این را هم باید 
در نظر داشــت که چرخ صنعت باید بچرخد اصل بازاریابی و 
عرضه محصول به مشــتری هم برای تولیدکننده باید در نظر 
گرفته شــود که برگزاری چنین نمایشگاه هایی می تواند برای 
تولیدکننده فرصت سازی کند. نکته دیگر اینکه اگر قرار است 
هر تصمیمی از سوی مراجع بهداشتی یا نظارتی گرفته شود 
چه خوب است حداقل ۱0 روز زودتر این تصمیم ابالغ شود تا 
مشکالت ما هم کمتر شود، چون برگزاری نمایشگاه سختی ها 
و هماهنگی های زیادی دارد از جمله انتقال وسایل غرفه داران و 
مسائل دیگر که همه آن ها سختی های زیادی به بار می آورد و 

لحظه ای، نمی شود برایشان تصمیم گیری کرد.

قدس بررسی می کند 

قیمت الستیک در اتوبان گرانی

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی برگزار می شود؟

گزارشگزارش

پیگیریپیگیری



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
در طرقبه شاندیز صورت گرفت

پلمب کرونایی ۹ تاالر عروسی•
خبرنگاران:  باشــگاه 
مدير سالمت محيط و کار 
معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد 
گفت: در دو روز گذشته 
برگزارکننــده  تــاالر   ۹
در  عروســی  مجالــس 

طرقبه  شــانديز بــه دليل بی توجهی به دســتورالعمل های 
بهداشتی پلمب شد.علی اصغر حسنی، مدير سالمت محيط 
و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: از 
اول تيــر ماه که مجوز فعاليت  تاالرها داده شــد تاکنون ۳۳ 
مورد بازديد از تاالرهای  طرقبه  شــانديز صورت پذيرفت و 
از ۱۸ تيــر ماه که مجدد ممنوعيــت فعاليت اين مکان ها با 
توجه به افزايش آمار مبتاليان اعالم شد، نظارت های شديدتر 

و برخوردهای قاطع تر در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در دو روز گذشته ۲۱ مورد بازديد از تاالرهای اين 
شهرستان صورت گرفته که از اين تعداد ۹ مورد که اقدام به 
برگزاری مجالس عروسی کرده بودند، ضمن دريافت اخطار به 

دليل بی توجهی به هشدارهای صادره، پلمب شدند.
مدير ســالمت محيط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد ادامه داد: در قالب اين طــرح کنترل ها و 
نظارت های محســوس و غيرمحسوس از کليه مراکز اداری، 
تجاری، اقامتی، گردشگری و صنوف مختلف صورت می پذيرد.

حسنی بيان کرد: اين طرح با همکاری تمامی مجموعه ها 
و با مديريت حوزه بهداشــت محيــط و حرفه ای معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در حال اجراست و بازرسان 
هم نظــارت بر روند اجــرای کارهــا و فعاليت های کليه 
مجموعه ها براساس دســتورالعمل های ابالغی ستاد ملی 

مبارزه با کرونا را دارند.
وی با تأکيد بر اينکه از ابتدای شــيوع ويروس کرونا تاکنون 
کنترل ها و نظارت های محســوس و نامحسوس را در کليه 
اماکن عمومی داشته ايم که نتيجه آن منجر به پلمب بيش 
از ۵۰۰ مجموعه متخلف شــده اســت، تصريح کرد: بخش 
قابل توجهی از اماکن پلمب شــده تاالرهايی بودند که اقدام 
به برگزاری مجالس عروسی در زمان ممنوعيت کرده بودند و 
متأسفانه جمع زيادی از مبتاليان و فوتی های اخير هم کسانی 

بودند که در اين مراسم ها حضور داشتند.
مدير ســالمت محيط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشــکی مشهد تأکيد کرد: از ابتدای موج دوم کرونا تاکنون 
۵۷هزارو ۲۰۰ بازديد از کليه اماکن عمومی انجام شــده که 
از اين تعداد يک هزار و6۹۰ مورد به دســتگاه قضايی معرفی 
شده اند، ضمن اينکه اين تعداد اخطار کتبی دريافت و ۳۲۵ 

مورد هم پلمب شده اند.

 پس از ادغام شرکت های آبفای 
شهری و روستایی انجام شد

 ارتقای شرایط تأمین آب•
 700روستا در خراسان رضوی

مديرعامــل  قــدس: 
شــرکت آب و فاضالب 
از  خراســان  رضــوی 
ارتقــای شــرايط تأمين 
آب شــرب ۷۰۰روســتا 
در اين اســتان خبر داد.

سيدابراهيم علوی گفت: 
مشکل تأمين آب شرب اين تعداد روستا پس از اجرای طرح 
يکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستايی 
با تالش همکاران و با وجود کمبود منابع مالی رفع شده و يا 
کاهش يافته اســت که اقدام بزرگی در اين حوزه محسوب 
می شود.وی خاطرنشان کرد: بخشی از اين روستاها مربوط به 
شهرستان های تربت جام، سبزوار، بردسکن، خواف و نيشابور 
است که مديران و همکاران اين مناطق با دست خالی مشکل 

آب شرب ساکنان روستايی را حل کردند. 
مديرعامل آبفای خراســان رضوی اعالم کرد: ۲۰۰ روستای 
استان به طور دائم و بين ۷۰ تا ۸۰ روستا هم به شکل متغير 
با تانکر آبرسانی می شوند و در شرايط اضطرار هم ۱۳ دستگاه 

تانکر کمکی توسط استانداری در اختيار آبفا قرار می گيرد.
سيدابراهيم علوی همچنين از اختصاص يک هزارو ۲۰ميليارد 
ريال اعتبار صندوق توســعه ملی برای تکميل ۲۸ مجتمع 
آبرســانی روســتايی در اســتان خبر داد که تعدادی از اين 

مجتمع ها در سال جاری به بهره برداری خواهد رسيد. 

مرگ با سقوط از کابین آسانسور•
فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامــی شهرســتان 
بجنــورد، از مرگ يک 
اين  در  آسانسور  نصاب 

شهر خبر داد.
سرهنگ محمد غالمی 
با اعالم اين خبر گفت: 
در پي دريافت خبری از طريق مرکز فوريت هاي پليسي۱۱۰، 
مبني بر حادثه ســقوط از ســاختمان در يکــی از مناطق 
شهرســتان »بجنورد« بالفاصله مأمــوران انتظامی به همراه 
واحدهاي امدادي برای بررسي موضوع به محل حادثه اعزام 

شدند.
وي ادامه داد: با حضور مأموران در محل مشخص شد، نصاب 
4۱ساله آسانسور که در حال کار در طبقه سوم يک ساختمان 
بوده به دليل نامعلومی به داخل کابين آسانسور سقوط و به 

علت شدت جراحات وارده فوت کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد، با اشاره به اينکه علت اين 
حادثه در حال بررســی است، از شهروندان عزيز درخواست 
کرد حين کار در ساختمان ها و نقاط مرتفع حتماً از تجهيزات 

ايمنی استفاده کنند تا شاهد حوادث اين چنينی نباشيم.
علت حادثه در دست بررسی است .

با واکنش به موقع مأموران وظیفه شناس
خانواده گرفتار در سیل نجات یافت•

رئيس  قرمــز:  خط 
فرماندهــی  بازرســی 
انتظامی استان از نجات 
يــک خانــواده گرفتار 
در ســيالب شهرستان 
قوچان توسط دو مأمور 
داد. خبر  وظيفه شناس 

ســرهنگ محمود رياحی گفت: مأموران پاســگاه انتظامي 
دوغايی در پي دريافت گزارشــي مبني بر گرفتار شدن يک 
خانواده در سيل جاری شده در يکی از مناطق روستايی اين 
شهرستان، بالفاصله برای کمک به افراد گرفتار با تجهيزات 

کامل عازم محل مورد نظر شدند .
وی افزود: با حضور مأموران در محل و در بررســی های اوليه 
مشخص شد پنج سرنشين يک دستگاه خودرو سواری پرايد 
در يکی از محورهای روستايي شهرستان قوچان هنگام عبور 
 در گودالی که به خاطر سيالب ايجاد شده بود، گرفتار شده اند .

شايان ذکر است، با توجه به شرايط جوي و احتمال افزايش 
حجم ســيالب، در صورت عدم امدادرساني سريع به آن ها 
ممکن بود اين خانواده دچار صدمات جبران ناپذيري شوند که 
دو مأمور وظيفه شناس پاسگاه دوغايی به نام های ستوان يکم 
»عليرضا کريمی« و ســتوان يکم »ابوالقاسم خرمی« بالفاصله 
دســت به کار شده و در گام نخست سرنشينان خودرو را از 

ميان سيل بيرون آوردند.
رئيس بازرســی فرماندهی انتظامی اســتان خراسان رضوی 
بــا بيان اينکه خدمت بــه مردم و شــهروندان از وظايف و 
افتخارات پليس اســت، گفت: اين اقدام فــوري و به موقع 
مأموران وظيفه شناس با همکاری مردم موجب رضايتمندي و 

خشنودي خانواده گرفتار در سيالب شده است.

دستگیری چهار حفار غیرمجاز در فریمان•
خط قرمز: فرمانده يگان حفاظت اداره کل ميراث فرهنگی، 
گردشگری و صنايع دستی خراسان رضوی، از دستگيری چهار 

حفار غيرمجاز در روستای »اقر« شهرستان فريمان خبر داد.
ســرهنگ محمدعلی مدير، روز گذشــته با اعالم اين خبر 
افزود: با دريافت خبری مبنی بر حفاری غيرمجاز در روستای 
»اقر« شهرســتان فريمان، نيروهای پايگاه ميراث فرهنگی با 
هماهنگی پليس اطالعات شهرستان به محل اعزام شدند.وی 
ادامه داد:مأموران پايگاه حفاظت ميراث فرهنگی، چهار حفار 
غيرمجاز را حين حفاری دستگير و از ناحيه آن ها ابزار حفاری 
نيز کشف و ضبط  شد.سرهنگ مدير گفت: متهمان همراه با 
پرونده تشکيل  شده به مراجع قضايی معرفی شدند و موضوع 

در دست پيگيری است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
خراسان جنوبی خبر داد

 کشف محموله 5میلیاردی•
 کاالي قاچاق در طبس

معاون قرمــز:   خط 
فرماندهي   اجتماعــي 

 انتظامي استان، از کشف 
۲۸ دستگاه کولر گازي 
بــه ارزش ۵ ميليارد و 
6۰۰ ميليــون ريال در 
خبر  طبس  شهرستان 
داد.سرهنگ علي اکبر حيدري در تشريح اين خبر اظهار کرد: 
مأموران کالنتری۱۱ عباسپور شهرستان طبس هنگام کنترل 
محورهاي عبوري به يک دستگاه کاميونت مشکوک و خودرو 

را برای بازرسي متوقف کردند.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اســتان خراسان جنوبي 
افــزود: مأمــوران در بازرســي از اين خودرو ۲۸دســتگاه 
کولرگازی خارجي که فاقد هر گونه مجوز گمرکی بود،کشف 
کردند.ســرهنگ حيدري با بيان اينکه کارشناســان ارزش 
ريالــي اين محموله قاچاق را ۵ميليارد و 6۰۰ ميليون ريال 
برآورد کردند، تصريح کــرد: در اين رابطه خودرو توقيف و 
يک متهم با تشــکيل پرونده برای ســير مراحل قانوني به 

مراجع قضايي معرفی شد.

کشف داروی قاچاق توسط مرزبانان تایباد•
ایسنا: فرمانده هنگ مرزی تايباد گفت: مرزبانان اين فرماندهی 
طی عمليات های جداگانه موفق شدند مقاديری دارو و کاالی 
قاچاق را در مرزهای خراســان رضوی کشــف و ضبط کنند.

ســرهنگ کاظم صمدی اظهار کرد: مرزبانان طی ايســت و 
بازرســی های مداوم توانســتند تعداد يک هزار و ۳۷۰ عدد 
کپسول، 4۷۰ عدد قرص ژلوفن و مقاديری کاالی قاچاق فاقد 

اسناد گمرکی را کشف و ضبط کنند.
وی ادامه داد: کارشناسان ارزش کاالهای مکشوفه را ۱۳ميليون 
و ۱۱۰ هزار ريال برآورد کردند.صمدی بيان کرد: در اين رابطه 
تعدادی قاچاقچی دستگير و برای سير مراحل قانونی تحويل 

مراجع قضايی شدند.

ایسنا: يک فعال محيط زيست گفت: شهر را 
برای مردم بسازيد نه برای خودرو، نمی دانم چرا 

مسئوالن ما به جاده عالقه مند هستند.   
حميد طراوتی، در ميزگرد مجازی »بزرگراه« که 
در مورد کمربند جنوبی مشهد و توسط مرکز 
پژوهش های شورای شهر برگزار شد، بيان کرد: 
اين طرح  مانند طرح های قــرن ۱۹و ۲۰ در 
دوران بحران آمريکاســت. در گذشته زمين 
فراوان بود، محيط زيســت مطرح نبود و هر 
جا که می توانستيم و امکانش بود جاده کشی 
می کرديم و جاده نماد توســعه بــود. اکنون 
ديگر جاده سازی از ابزارهای توسعه محسوب 

نمی شود.
وی افزود: شــهر را برای مردم بسازيد نه برای 
خــودرو. تمام تالش شــهرداری اين اســت 
که تــردد مردم راحت تر شــود. نمی دانم چرا 
مســئوالن ما به جاده عالقه مند هســتند، به 
عنــوان نمونه در ارتفاعــات آزادکوه چيزی از 
جنگل ها باقی نمانده اســت.اين فعال محيط 
زيست بيان کرد: در حال حاضر منابع طبيعی 
عنصر کمياب توسعه هستند؛ بنابراين نگاه ما 
به ســاخت اين پروژه بايد اين گونه باشد که 
اين امور در کيفيت زندگی و آينده مردم چه 

تأثيری خواهد داشت. 

ساخت کمربند جنوبی اشتباه استس
طراوتی خاطرنشان کرد: ما بولوار نماز و فکوری 
را داريم که بســيار خلوت است و اصالً مشکل 
ترافيک در آنجــا وجود ندارد، پــس چرا بايد 
سرمايه ای به اين عظمت را در جايی بريزيم که 
به آن نياز چندانی نيســت. در آن طرف مشهد 
شهرهای تربت، تايباد و... را داريم که شهرهای 
زيادی را شامل نمی شود که به خاطر رفت وآمد 
آن ها نياز به اين بزرگراه باشد. بزرگراه های اين 
چنينی زياد داريم و نتايــج آن  را نيز ديده ايم.

اين فعال محيط زيست در مورد عوارض زيست 
محيطــی اين بزرگراه ، گفت: در اين قســمت 

از ارتفاعات برخی آبــراه وجود دارد که از بين 
می رونــد. بيش از ۱۲۰ انفجــار صورت گرفته 
است. همچنين اتصال طرقبه شانديز به مشهد 
نوعی آشوب اســت که دريافت آب و آبخواره 
را کاهش و موجب ايجاد ســيالب می شــود. 
حيات وحش در اين منطقــه از بين می رود و 
گســل های مناطق زکريا اســتقامتی  در برابر 
زلزله در هنگام ساخت و ساز نخواهند داشت.

وی با اشاره به اينکه اين بزرگراه اثرات اجتماعی 
و اقتصادی مخربی خواهد داشــت، بيان کرد: 
سرمايه را به هر کجا که ببريم مانند توپ عمل 
می کند و همه چيز را به هم خواهد زد. نمی توان 

گفت ما اين جاده را می سازيم، اما کناره های آن 
را واگذار نمی کنيم. اين امر غيرممکن است، زيرا 

فشار اقتصادی جامعه اجازه نمی دهد.

اتوبان مظهر سرمایه داری مدرن س
فردگرایی و تنهایی 

وی ادامــه داد: اتوبــان مظهر ســرمايه داری 
مــدرن، فردگرايی و تنهايی اســت که همه 
سوار بر خودرو و با سرعت مشخص شده فقط 
رفت وآمد می کننــد. در صورتی  که در حالت 
کنونی مردم می توانند به صورت گروهی کوه 
بروند و پياده روی کنند، اما تبديل آن به اتوبان، 

يعنی اين بخش بريده خواهد شد.

 نامشخص بودن وضعیتس
 حقوقی کمربند جنوبی

طراوتی افزود: در مشــهد بولوار نماز و فکوری 
را داريم و ســاخت اين بزرگــراه واقعاً نيازی 
نيست. ما بايد عرضه و توليد را کم و مديريت 
را کنترل کنيم. همچنين وضعيت حقوقی اين 
پروژه مشخص نيست، زيرا در ابتدا گفتند اين 
پروژه ارزيابی زيست محيطی نداشته است، اما 
اکنون به آن نياز است؛ بنابراين تا زمان ارزيابی 

زيست محيطی، اين پروژه نبايد ادامه يابد.

یک فعال محیط زیست در میزگرد بررسی کمربندجنوبی مشهد: 

شهر را برای مردم بسازید، نه خودرو ها
آب و هواآب و هوا

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

افزایش نسبی دما در خراسان رضوی •
قدس: براساس تحليل نقشه ها و مدل های هواشناسی، در ۲4 
ساعت آينده آسمان استان غالباً صاف تا قسمتی ابری همراه 
با افزايش سرعت وزش باد، در مناطق بادخيز گاهی وزش باد 
شــديد توأم با گرد و خاک و در نواحی شمال و شمال غرب 
استان با احتمال رگبار پراکنده پيش بينی می شود. از امروز 
موقتاً از گستره و شدت وزش باد کاسته خواهد شد. همچنين 
تا اواخر هفته جاری شاهد افزايش نسبی دما در سطح استان 

خواهيم بود.
هوای امروز مشهد، صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر افزايش 

سرعت وزش باد پيش بينی شده است.
در ۲4 ســاعت گذشــته فريمان با کمينه دمای ۱4 درجه 
سلسيوس خنک ترين و سرخس با بيشينه دمای ۳۹ درجه 
سلسيوس گرم ترين شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
در اين مدت کمينه و بيشــينه دمای شــهرمقدس مشهد 
به ترتيب ۲۳ و ۳4 درجه سلســيوس بوده است. همچنين 
بيشترين سرعت وزش باد از ايستگاه هواشناسی سرخس با 
سرعت  ۷۹ کيلومتر بر ساعت و در شهر مقدس مشهد کمتر 

از ۰/۱ميليمتر بارندگی گزارش شده است.
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فارس: رئيس کميســيون خدمات شــهری، 
بهداشت، سالمت و محيط زيست شورای شهر 
مشهد، با بيان اينکه کوه پارک قابليت تبديل 
به کمربنــد جنوبــی را دارد، دو راه حل برای 

جلوگيری از اين اتفاق پيشنهاد کرد. 
محمد حاجيان شهری اظهار کرد: اگر نظرات 
و صحبت های شــهردار مشهد را در اين چند 
روز اخير بررســی کرده باشيد متوجه تناقض 
در گفتار و رفتار او می شويد. وی از يک طرف 
می گويد تا زمانی من شهردار مشهد باشم اين 
کمربند را اجرا نمی کنم و فشــار شورای شهر 
است، از طرف ديگر ما شاهديم معاونت عمران و 
حمل ونقل شهرداری اجرای کمربند را پيگيری 
می کند. بايد شــفاف گفته شود چه کسی از 
شورای شهر برای احداث کمربندجنوبی فشار 
آورده است! رئيس کميسيون خدمات شهری 

و محيط زيست شورای شهر مشهد ادامه داد: 
کمربنــد جنوبی يک معبر در چپ، يک معبر 
راست و يک آيلند در وسط است و اين همان 
چيزی اســت که اکنون به اسم مصوبه ستاد 
تدبير در حال اجراست. اگر نمی خواهند کمربند 
را اجرا کنند چرا پوســته کوه پــارک را روی 
اســکلت کمربند جنوبی احداث می کنند؟ در 
واقع اين طرح کوه پارک به راحتی قابل تغيير به 
کمربند است. وی خاطرنشان کرد: کوه پارک در 
اسناد باالدستی مانند طرح جامع وجود ندارد؛ 
بنابراين امکان وارد شدن در طرح تفصيلی هم 
ندارد. پيشــنهاد من اين بود که به عنوان يک 
طرح موضعی اولويــت دار در داخل کمربندی 
با تمامی نقشه ها و اســتخوان بندی و ضوابط 
در طرح تفصيلی جنوب آورده شــود تا به اين 
ترتيب با تصويب در طرح تفصيلی جنوب غربی، 

در آينده امکان تغيير کاربری و تبديل به بزرگراه 
به راحتی وجود نداشته باشد. 

حاجيان شــهری با بيان اينکه در ســال ۹6، 
دستگاه های ناظر انتظامی و امنيتی، حق هيچ 
گونه کاربری اعم از گردشگری را در اين قسمت 
به شهرداری مشهد نداده و تصميم گيری در اين 
مورد را منوط به مطالعات جامع مانند ارزيابی 
زيست محيطی اعالم کرده اند، افزود: پيشنهاد 
من اين اســت که طرح جامع اصالح شــود 
و پس از پايــان هفت طرح تفصيلی هم، يک 
مشاور تمام آن ها را با هم هماهنگ کند و بعد 
تصميم گرفته شود که براساس سند باالدستی 
که طرح جامع و مطالعات زيست محيطی است 

آيا کمربند جنوبی باشد يا خير. 
رئيس کميســيون خدمات شهری و محيط 
زيست شورای شهر مشهد افزود: اميدوارم اين 

موضــوع امروز در صحن علنی شــورا مصوب 
شود و کوه پارک برای مشهد باقی بماند. به اين 
ترتيب کوه پارک ان شــاءاهلل پايدار خواهد شد 
و به عنوان يک منطقه زيستی بومی که مردم 
بتوانند با حضورشان در آنجا از نعمات طبيعی 
خدادادی به عنوان يک پارک طبيعی استفاده 
کنند، باقی خواهد ماند. وی افزود: همان طور که 
مديرکل محيط زيست هم اشاره کرد کوه پارک 
به عنوان تنفســگاه طبيعی شهر بايد ماندگار 
شود، چرا که نظر مشاور طرح تفصيلی جنوب 
غرب هم اين اســت که اجرای طرح کمربند 
جنوبی از منظر زيست محيطی برای مشهد سم 
مهلک اســت. حاجيان شهری متذکر شد: در 
صورتی که اين دو پيشنهاد در شورای شهر رأی 
بياورد، امکان تغيير کاربری کوه پارک به کمربند 

جنوبی به راحتی  وجود ندارد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد مطرح کرد

۲ پیشنهاد برای جلوگیری از تبدیل کوه پارک به کمربندجنوبی

دیدگاهدیدگاه

از  مشــهد،  فرمانده انتظامي  عقیل رحمانی: 
شناسايي و دستگيري اعضای دو باندی خبر داد 
که در پوشش افراد يک خانواده اقدام به سرقت 
خودرو و موتورسيکلت می کردند.سرهنگ عباس 
صارمي ســاداتي در تشــريح عمليات گسترده 
تيم هاي تجسس کالنتري کاظم آباد مشهد گفت: 
با توجه به وقوع برخــی جرايم، مرحله ديگري 
از طرح تشــديد مقابله با سرقت در دستور کار 
سرکالنتري غرب مشــهد قرار گرفت.وي افزود: 
مأموران انتظامی در اين مأموريت ضربتي ســه 
مرد و دو زن را به عنوان متهمان ســرقت هاي 

خودرو و موتورسيکلت دستگير کردند.

ترفند، کرایه خودرو در پوشش اعضاي س
یک خانواده

ســرهنگ صارمي ســاداتی، در تشريح نحوه 
انجام اقدام های مجرمانه از ســوی متهمان، 
تصريح کرد: دو مرد 4۱ و ۳4 ساله همراه زني 
۲۷ ساله که همگی متهم اين پرونده هستند، 
برای اجرايی کردن نقشه شــيادانه خود در 
مناطقی که برای عملياتی کردن حيله خود 

مناسب می ديدند کنار خيابان به 
می ايســتادند  خانوادگی  صورت 
و يک خودرو ســواري را به طور 
در  مي گرفتند.  کرايه  دربســتي 
ادامه آن ها از راننده می خواستند 
به مســيرهای دورافتاده ای برود. 
پس از آنکه متهمان همه چيز را 

مهيا می ديدند به يکی از اعضا اشــاره و او با 
استفاده از مواد بيهوشی که از قبل آماده کرده 
بود، آخرين مرحله از اقدام های مجرمانه را رقم 

می زد و پس از آن دست به سرقت می زدند.
فرمانده انتظامي مشــهد همچنين اشاره ای 
به نحوه ردزنی متهمــان کرد و افزود: با اعالم 
سرقت به عنف خودرو پرايد سفيدرنگ در روز 
چهارشــنبه ۱۸ تيرماه به فوريت هاي پليسي 
۱۱۰، دستورات ويژه ای صادر و در پی آن تيم 
تجســس کالنتري کاظم آباد برای دستگيری 
متهمان وارد عمل شــد. سلســله اقدام های 
صورت گرفته در نهايت به ســمتی رفت که 
از هويت عامالن اين اقدام سرنخ هايي بدست 
آمد و همين امر موجب شــد در کمتر از ۱۲ 

ساعت چهره فرضي يکي از 
متهمان ترسيم و در اختيار 
مأموران پليس قرار بگيرد. اين 
گونه شد که پاتوق سارقان در 
محدوده بولوار توس مشــهد 
مورد شناســايی قرار گرفت.

انتظامی  ارشــد  مقــام  اين 
خاطرنشان کرد: مأموران کالنتری مذکور پس 
از آنکه محل حضور اعضای باند را تحت کنترل 
دقيق گرفتند، برای وارد آمدن آخرين ضربه به 
باند مذکور با مقام قضايي هماهنگ و محل را به 
طور ضربتي پاک ســازی و در حالی که دو مرد 
۳4 و 4۱ ســاله قصد داشتند در مقابل مردان 
قانــون مقاومت و از محاصره پليس فرار کنند، 
شليک هوايی پليس به آن ها فهماند که هيچ 
راه فراری برای آن ها باقی نمانده و اينجا آخر راه 
است. سرهنگ صارمي به رو در رو شدن متهمان 
و شاکی پرونده نيز اشــاره و بيان کرد: پس از 
انتقال متهمان به مقر پليس، مالک خودرو پرايد 
که طعمه سرقت اعضای باند شده بود با آن ها 
مواجهه حضوری شــد که مالباخته به سرعت 

آن ها را شناســايی کرد. از همين رو، شناسايی 
عضو ديگر باند و کشف جرايم احتمالی اعضای 
باند همچنان در دســتور کار پليس قرار دارد.

زن و شوهر جوان و سرقت هاي سریاليس
وی گفت: تيم هاي تجسس کالنتري کاظم آباد 
در ادامه اجراي طرح تشديد مقابله با سرقت، 
پيگيري سرقت هاي سريالي موتورسيکلت را 
در دستور کار خود قرار دادند.سرهنگ صارمي 
عنوان کرد: بررسي هاي پليســي در اين باره 
ردپــاي زن و مردي جــوان را ميان ماجرای 
سرقت ها نشان مي داد. از همين رو پليس پس 
از بررســي هاي علمي و دقيق، متهمان را که 
زن و شــوهري جوان بودند شناسايي و تحت 
تعقيــب قرار داد.پليس پــس از هماهنگي با 
مقام قضايي براي دستگيري متهمان وارد عمل 
شد و هر دو نفر در حالي دستگير شدند که مرد 
جوان قصد داشت از روي پشت بام فرار کند.وي 
تصريح کرد: بررسي هاي اوليه پليس حاکي از 
آن است که اين متهمان هم در پوشش اعضای 
خانواده موتورسيکلت ها را به سرقت مي برده اند. 

رئیس پلیس مشهد در تشریح یک طرح مبارزه با سرقت خبر داد

سرقت با مواد بیهوشی!
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ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوزش��ورای اس��امی ش��هر تایباد نس��بت به واگذاری به صورت اجاره اماکن 
مش��روحه ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت ش��رکت در مزایده قید ش��ده در جدول ذیل 
اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطاعات الزم به واحد اماک 

شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/04/23لغایت 99/05/11

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت14 مورخ99/05/11     زمان بازگشایی پاکات 99/05/12در محل دفتر شهردار تایباد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول 

نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.
محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطاعات بیشتر 

با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

ضمانت شرکت در مزایدهضمانت قراردادمبلغ پایه ماهیانهتعدادنام محلردیف

 قطعه زمین شماره 11 واقع در تیر پارک شهرداری جهت نصب کانکس1
و فروش مواد غذایی

 هر متر مربع1 قطعه
600/000 ریال

5/000/0009/300/000

12/100/00010/000/0002/800/000بابمغازه شماره 10 خیابان دارالسالم جنب کال موالنا2

10/000/0001/000/000/00013/000/000دریافت  عوارض کشتاردام در کشتارگاه با کلیه تجهیزات و امکانات محل3

111/000/000100/000/00015/000/000 باببهره برداری از طبقه همکف ساختمان فرهنگسرای موالنا4

41/600/00010/000/0002/100/000 بابمغازه های شماره 4-5-6-9 مجتمع تجاری موالنا5

               

)) آگهی تجدید مزایده((

 ایوب سیدالحسینی -شهردارتایباد
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خبرخبر خبرخبر
امام جمعه اصفهان:

 دغدغه ای برای بحث •
حجاب و عفاف وجود ندارد 

امام جمعه  اصفهــان: 
گفت:  اصفهــان  موقت 
بحث حجــاب و عفاف 
در کشــور لوث شــده 
است و دغدغه ای در این 
خصوص وجــود ندارد و 
اگر حرفش باشد عملش 

وجود ندارد.
محمدتقی رهبر تصریح کرد: بــا بدحجابانی که در خودروها 
هستند و مروج بی حجابی هستند باید برخورد و پالک خودرو 
ثبت شــود. صداوسیما باید در این خصوص بیشتر کار کند و 
خانواده ها نیز موظف هســتند این فرهنگ مترقی را ترویج و 

فرزندان خود را تشویق به رعایت عفاف و حجاب کنند.

 وضعیت بازگشایی مرز چذابه •
به زودی مشخص می شود

ناظــر  خوزســتان: 
خوزســتان  گمــرکات 
گفــت: تا هفتــه آینده 
مرز  بازگشایی  وضعیت 
چذابه مشخص و این مرز 

بازگشایی خواهد شد.
بلوطی میرزا  غالمرضــا 

بیان کرد: در خصوص بازگشایی مرز چذابه مانند مرز شلمچه 
رایزنی هایی با استاندار میسان عراق انجام شده است تا این مرز 

دوباره به روی صادرکنندگان باز شود.
وی افــزود: مرز شــلمچه با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
بازگشایی شده است و در صورتی که بازگشایی مرز شلمچه 
موفقیت آمیز باشــد، با تصمیم کشــور عراق مرز چذابه نیز 

بازگشایی می شود.

 بهره برداری از ۸۰ واحد مسکونی •
ویژه معلوالن گلستانی

گلســتان: مدیــرکل 
بهزیستی استان گلستان 
گفت: ۸۰ واحد مسکونی 
گلستانی  معلوالن  ویژه 
در هفته بهزیســتی به 
بهره برداری خواهد رسید.

ابراهیم غفاری در نشست 
خبری به مناسبت هفته بهزیستی اظهار کرد: شعار امسال هفته 
بهزیستی »شفافیت، تحول در خدمت و ارتقا، سالمت اجتماعی 

و خانواده« است.
وی بیان کرد: افتتاح ایستگاه کاهش آسیب های اجتماعی در 
گرگان، ۱۲ پروژه اشتغال زایی با اشتغال ۴۵ نفر، بهره برداری از 
۸۰ واحد مســکونی معلوالن و ۴۵۰ واحد مسکونی سیل زده 
مددجویان بهزیستی، افتتاح خانه های توانبخشی و راه اندازی 
ساختمان اداری در شهرستان های آزادشهر و آق قال از جمله 

برنامه های هفته بهزیستی امسال است.

فعالیت بهداری سپاه برای مقابله با کرونا•
مهاباد: مسئول امداد و 
نیروی  بهداری  عملیات 
زمینی ســپاه گفت: این 
اســتان   ۱۲ در  ارگان 
کشــور بــا راه انــدازی 
بیمارستان های صحرایی 
برای مقابله با کرونا وارد 

عمل شده است.
محمدتقی ربیعــی اظهار کــرد: تاکنون بهداری ســپاه در 
استان های مختلف کشــور از جمله در شهرهای کاشان، قم، 
اصفهــان، گرگان، بابل، گیالن، کرمانشــاه، کرمان و مهاباد با 
راه اندازی بیمارستان صحرایی ارائه خدمات رایگان به بیماران 

کرونایی به یاری دانشگاه علوم پزشکی پرداخته است.
وی گفت: پزشکان و پرســتاران بیمارستان های صحرایی در 
صورت لزوم در شهرستان هایی که در وضعیت قرمز قرار دارند، 

ارائه خدمت می کنند.

جذب عالقه مندان پرستاری درخرم آباد•
خــرم آبــاد: معاون 
توســعه و منابع انسانی 
دانشــگاه علوم پزشکی 
برای  لرســتان گفــت: 
درمانی  خدمات  ارتقای 
و  کرونایی  بیمــاران  به 
کمک به پرستاران مراکز 

درمانی، عالقه مندان به کار پرستاری با قرارداد ۸۹ روزه جذب 
می شوند.

علی مهرزاد صفدری اظهار کرد: آن دســته از کارشناســان 
پرستاری که در آزمون ۱۳ تیر امسال برای جذب در دانشگاه 
علوم پزشکی لرستان شــرکت کرده اند می توانند در صورت 
تمایل به خدمت در بیمارســتان های شهدای عشایر و شهید 

رحیمی خرم آباد اقدام نمایند.

 ایجاد 6هزار شغل جدید•
 برای مددجویان کمیته امداد یزد

یزد: رئیس کمیته امداد 
امام خمینی)ره( کشور از 
ایجاد 6هزار فرصت شغلی 
بــرای مددجویان کمیته 
امداد استان یزد در سال 

جاری خبر داد.
مرتضی بختیاری با بیان 

اینکه رویکرد کمیته امداد توجه به اشتغال خانگی است، اظهار 
کرد: امسال برای استان یزد 6 هزار فرصت شغلی و ۱۷۰ میلیارد 

تومان تسهیالت قرض الحسنه در نظر گرفته شده است.
وی ابراز کرد: با ظرفیت های خوب اســتان یزد هدف کمیته 
امداد اشتغال خانگی است و رویکرد اقدام های خود را در جهت 

اشتغال خانگی متمرکز کرده است.

 زائران برای ورود به عراق •
کارت سالمت بگیرند

از  مهران  فرماندار  ایالم: 
الزام اخذ کارت سالمت به 
منظور تردد در مرز مهران 
برای ورود به کشور عراق 

خبر داد.
اسد قاسمی گفت: افرادی 
که بنا بــه ضرورت از مرز 
مهران تردد دارند بدون استثنا کارت سالمت دریافت می کنند و 
ناقالن و یا افرادی که زمینه ابتال به ویروس کرونا در آنان متصور 

باشد، امکان تردد در این مرز را ندارند.
وی گفــت: هرگونه تصمیم گیــری درباره انجام یــا عدم انجام 

راهپیمایی بزرگ اربعین مستلزم تصمیم ملی است.

 حقابه تاالب بین المللی هامون•
 از چاه نیمه ها رهاسازی شود

زاهدان: مدیرکل حفاظت 
محیط زیست سیستان و 
بلوچســتان گفــت: این 
درخواســت  اداره کل 
تاالب  حقابه  رهاســازی 
بین المللی هامون از محل 
چاه نیمه ها واقع در شمال 

این استان را برای ادامه برنامه احیای تاالب دارد.
پورمــردان تصریح کرد: هر چند میــزان 6۰ میلیون مترمکعب 
حقابه زیست محیطی در مقایسه با گنجایش ۱۱ تا ۱۳ میلیارد 
مترمکعبی تاالب بین المللی هامون بســیار کم اســت، اما ورود 
برنامه ریزی شده حقابه از محل چاه نیمه های سیستان در تداوم 

این برنامه یک عامل مهم و اساسی است.

جلو خروج مرغ از همدان را می گیریم•
همدان: رئیس ســازمان 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
اســتان همدان بــا بیان 
اینکه کمبود مرغ در بازار 
همدان وجود ندارد، گفت: 
شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰ تن 
مــرغ در اســتان همدان 

توزیع شده است و کمبودی در بازار وجود ندارد.
حمیدرضا متین با تأکید بر اینکه خروج مرغ از اســتان بر عهده 
سازمان صمت نیست، اظهار کرد: با توجه به اینکه سایر استان ها 
مصوبه ســتاد تنظیم بازار را رعایت نکردند و قیمت مرغ در این 
استان ها باالتر از همدان است، مرغ همدان به استان های مجاور 

فروخته می شود!

افزایش ورودی به زندان های کرمان•
کرمان: مدیر نمایندگی ســتاد دیه در استان کرمان گفت: 
متأســفانه ورودی به زندان های استان کرمان در سال جاری 
افزایش یافتــه و در حال حاضر ۱۸۹ زندانی واجد شــرایط 

غیرعمد در استان داریم.
سیدحجت اهلل موسوی قوام افزود: ۲۷ نفر از این تعداد افرادی 
هستند که سابقه آن ها تمام شده و به دلیل جرایم غیرعمد در 
زندان هستند و در ستاد مصوب شده، اگر کمتر از ۱۰ میلیون 
تومان اســت، از کمک های مردمی و بیش از آن باید از محل 

تسهیالت تأمین شود.

 کشف شناور حامل خودروهای قاچاق •
در آب های بوشهر

مرزبانی  فرمانده  بوشهر: 
گفت:  انتظامــی  نیروی 
مرزبانان پایــگاه دریابانی 
بوشهر مستقر در خارگ، 
خــودرو  دســتگاه   ۳۵
این  در  قاچــاق  خارجی 

جزیره کشف کردند.
سردار احمدعلی گودرزی اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی 
جزیره خــارگ با انجــام اقدام های اطالعاتی مطلع شــدند 
قاچاقچیان قصد دارند تعدادی خودرو خارجی را با یک فروند 
شناور به صورت غیرقانونی وارد سواحل شهرستان بوشهر کنند. 
وی اضافه کرد: مأموران این پایگاه با اشراف اطالعاتی و عملیاتی 
و اجرای گشــت دریایی هدفمند شــناور حامل ۳۵ دستگاه 
خودرو خارجی را در نزدیکی ســواحل بوشهر شناسایی و به 

موقع آن را توقیف کردند.

نبود نظارت، جان معدن کاران را تهدید می کند

 ایمنی معادن گیالنغرب؛ از بخشنامه تا عمل
کرمانشــاه: روز جمعه ۱۳ تیرماه هفت تن 
از معــدن کاران در یکی از معادن »بیتومین« 
گیالنغرب دچار گازگرفتگی شــدند که یکی 
از مصدومــان جان باخــت و از 6 مصدوم این 
حادثه یکی از مصدومان در بیمارســتان امام 
خمینی)ره( بســتری اســت و مابقی با حال 
عمومی مساعد از مراکز درمانی ترخیص شدند. 
زنده یاد »جواد ثابتی نیا« راننده بیل مکانیکی 
در معدن »هواره برگه« روستای سرتیتان بود 
کــه جان 6 گرفتار در معدن را نجات داد ولی 

خودش به خاطر گازگرفتگی جان باخت.
گیالنغرب در غرب کرمانشاه بیش از ۷۲ هزار 
نفر جمعیــت و ۳۲ معدن زغال ســنگ، قیر 
طبیعــی، گچ و آهک دارد کــه ۱۷ معدن آن 
فعال و ۷۵ درصد ذخیره قیر طبیعی )بیتومین( 

کشور در گیالنغرب وجود دارد.

پیگیری برای علت حادثهس
اگرچه هوشــنگ بازوند، اســتاندار کرمانشاه 
همزمان با وقــوع این حادثه تلــخ در منزل 
زنده یاد جواد ثابتی نیا حاضر شد و بر ساماندهی 
وضعیت معــادن شهرســتان گیالنغرب در 
راستای صیانت از سالمت معدن کاران تأکید 
کرد، اما واقعیت این اســت که هنوز ابعاد این 
حادثه و عوامل دخیل در آن در دست بررسی 

است.
در همین حال هوشــنگ بازوند در جلســه 
شورای معادن استان دستور به آسیب شناسی 
حادثــه داد و اعالم کرد این موضوع را به اداره 
کل بازرسی ابالغ کردیم تا در مدت ۲۰ روز تا 

یک ماه علت حادثه بررسی شود.
اســتاندار کرمانشاه گفت: ســازمان بازرسی 
 به عنوان نهــادی خارج از دولــت و به عنوان 
قوه قضائیه باید کســانی را که در این حادثه 
قصوری داشته اند؛ چه بخش دولتی و چه بخش 
خصوصی شناســایی و نتیجه را اعالم کند تا 
برخورد قانونی صورت گیرد، چراکه اگر سرعت  
عمل و اقدام به موقع و همچنین مدیریت خوب 
نبود ممکن بود این حادثه به جای یک کشته، 

هفت کشته برجای می گذاشت.

کوتاهی مسئول فنی معدن س
این در حالی اســت که رئیس سازمان صنعت 

نقــص  و معــدن کرمانشــاه 
فنــی جــت فــن، بی مباالتی 
معــدن کار و مســئول فنــی 
سازمان نظام مهندسی معدن و 
کمبود کپســول اکسیژن برای 
از مهم ترین علل  کارگــران را 
این حادثــه ناگــوار می داند و 
می گوید: مســئول فنی معدن 
باید پاسخگوی شورای انتظامی 
ســازمان نظام مهندسی معدن 

باشد.

بی مباالتی برخی س
مسئوالن 

هرچند بنا بر اظهارنظر بسیاری 
فنی  مسئول  کارشناســان،  از 
معــدن بایــد پیــش از ورود 
معدن کاران بــه معدن تمامی 

نکات ایمنی و فنی را بررســی کند، اما رئیس 
خانه معدن اســتان کرمانشاه معتقد است در 
این حــوادث نمی توان تمامی قصور را متوجه 

یک فرد دانست.
عارف ابراهیمی در این زمینه می گوید: معادن 
قیر طبیعی در طول ســال های گذشــته از 
معادن ســطحی اســتفاده کرده اند و امروز به 
سمت عمق پیش می روند؛ بنابراین فعالیت در 

عمق هزینه هایی دارد که 
متأسفانه کمبود اعتبار و 
یا خودداری از هزینه کرد 
جان  معدن داران،  توسط 
کارگــران را مورد تهدید 

قرار می دهد.
وی بیــان می کند: گاهی 
صرفــه  بــرای  معــادن 
اقتصادی و کاهش هزینه 
تمام شده به سمت تونلی 
شــدن پیــش می روند و 
نباشــد  اصولی  چنانچه 
مشکالتی را ایجاد می کند؛ 
بنابراین ســازمان صمت 
باید نظارت شدیدتری بر 
اصولی بودن معادن داشته 

باشد.
شاید  می کند:  اذعان  وی 
اگر پیــش از وقوع این حادثه به درخواســت 
مســئوالن معدن مبنی بر دریافت تسهیالت 
پاســخ  داده و یا از تونلی شدن آن جلوگیری 
شــده بود این حادثه در معدن قیر گیالنغرب 

رخ نمی داد.
وی می افزاید: چون این معدن به صورت تونلی 
بوده گازگرفتگی شــدیدتر رخ داده و یک نفر 

جان خود را از دست داد.

کم لطفی به معادنس
وی عنوان می کند: معادن قیر طبیعی استان 
پیش ازاین از وزارتخانه درخواســت تسهیالت 
داشتند، اما باوجود موافقت و دستور سه وزیر 
صنعــت در زمینه پرداخت این تســهیالت و 
جلوگیری از تونلی شــدن معادن، اما معاونت 
معدنی وزارتخانه به شــدت بــا پرداخت این 

تسهیالت مخالفت کرد.
رئیس خانه معدن استان کرمانشاه بابیان اینکه 
معاون معدنی درواقع کم لطفی خود را در حق 
معادن غرب کشــور ثابت کرده اســت، اظهار 
می کند: درخواست این تسهیالت بعد از حادثه 
معدن زغال سنگ یورت ارائه شد، اما معاونت 
معدنی آن زمان که اکنون مدیرعامل یکی از 
شرکت های معدنی دولتی ایران در آلمان است 

با پرداخت تسهیالت مخالفت کرد.

از بخشنامه تا عملس
در این زمینه ســعید داداشــی، کارشــناس 
ایمنی معدن درباره نقش کارفرما در موضوع 
رعایت ایمنی اظهار می کند: ارزیابی ریســک 
به طورمعمول باید از سوی کارفرما پیش بینی 

و لحاظ شود.
وی ابراز می کند: در مرحله بعد باید به بررسی 
لوازم حفاظت فردی تحویلی به کارگران توجه 
کرد که آخرین مرحله از سلسله مراتب کنترل 
و مدیریت ریسک در معدن قیر طبیعی است.

وی می افزایــد: این لوازم براســاس ماده ۹۱ 
قانون کار باید توســط کارفرما تأمین شود و 
در اختیار کارگران قــرار بگیرد. البته در این 
حادثه تعیین اینکه مقصر حادثه چه کســی 
اســت، تنها به عهده مرجع قضایی بوده که 
با بررسی مســتندات پرونده، درباره حوادث 

اظهارنظر می کند.
این کارشــناس ایمنی ادامه می دهد: ایمنی 
معادن کشــور یکی از موضوعات بسیار مهم 
است و برای آن آیین نامه ایمنی در معادن را 
داریم که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی 
به منظــور پیشــگیری از حــوادث منجر به 
صدمات جانی و خســارت های مالی موضوع 
ماده۸۵ و ۸6 قانون کار وضع  شــده است که 
در خصوص ضمانت اجــرای آن باید جدیت 

بیشتری به خرج داد.

ایمنی معادن کشور 
یکی از موضوعات 
بسیار مهم است که 

برای آن آیین نامه ای 
 از سوی وزارت کار 

و امور اجتماعی 
وضع شده است که 

در خصوص ضمانت 
اجرای آن باید 
جدیت بیشتری 

به خرج داد

بــرشبــرش
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اهواز: حضور مستمر کارگران کارخانه قند اهواز طی سال های 
گذشته در خیابان خود گویای داستان پرفرازونشیب و مشکالت 

پیش روی این کارخانه است که هنوز فرجامی نداشته است.
کارخانه تولیدي قند و تصفیه شکر اهواز، دومین کارخانه قند 
خوزستان بعد از قند دزفول به شمار می رود که سال ها خاک 

می خورد.
این کارخانه که در سال ۱۳۳۸ تأسیس  شده بود باوجود تمام 

ظرفیت هایش در تیرماه ۷۸ خط تولید آن کامالً متوقف شد.
این واحد تولیدی در منطقه ای بسیار مناسب واقع است، زیرا 
از یک ســو مواد اولیه )شکر خام( برای تصفیه وجود دارد و از 
ســوی دیگر به بنادر جنوبی کشــور نزدیک است و می تواند 
کمک بزرگی برای رفع محرومیت و اشتغال زایی و کشاورزی 
در خوزستان باشد، اما تغییر مدیریت و پاسکاری ها، کارخانه را 

به نابودی کشاند.

واگذاری کارخانهس
کارخانه قند اهواز به دلیل مشکالت مالی از سال ۸۷ به بانک ها 

واگذار شد و تعدادی از کارگران آن اخراج شدند. 
در جریان دور دوم سفرهاي استاني دولت نهم به خوزستان در 
سال ۸۷، هیئت دولت مصوب کرد کارخانه قند اهواز از مالکیت 
بانــک ملي و بانک ملت خارج و به قیمــت دفتري به وزارت 
صنایع و معادن واگذار شــود، اما پس از مدتي، به تشخیص 

وزارت صنایــع و معادن، انتقال کارخانه به دولت مغایر قانون 
تشخیص داده شد و این وزارتخانه با استناد به همین مسئله 

بازسازي کارخانه را تعلیق کرد.
پــس از آن نه بانک ها به عنوان مالــکان قبلی حاضر به قبول 
مسئولیت شــدند و نه وزارت صمت، تا اینکه دوباره مالکیت 

کارخانه به سهامداران بازگشت.
در این میان کارگران برای تعییــن تکلیف کارخانه بارها در 
مقابل اســتانداری خوزستان تجمع کردند تا شاید صدایشان 

به گوش مسئوالن برسد.
 
آخرین کارگران س

از مجموع کارگران شاغل در کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز 
پس از اعالم تعطیلی این کارخانه، تنها ۱6 نفر باقی مانده اند که 

به دنبال پرداخت سختی کار خود برای بازنشستگی هستند.
به گفتــه کارگران این واحد پیــش از تعطیلی حدود ۴۰۰ 
کارگر رسمی و قراردادی شاغل داشت که حدود ۱۳۰ کارگر 
قــراردادی همزمان با تعطیلی کارخانه بیکار شــده و مابقی 
که رســمی بودند در چند سال گذشته بازنشسته و بازخرید 

شده اند.
بنا بر اظهارات آن ها، مالکان اصلی سال هاســت کارخانه را   به 
همراه کارگرانش رها کرده و هم اکنون ۱6 کارگر باقی مانده 

فقط حضوروغیاب می شوند.

راه اندازی مجدد کارخانه س
شرکت تولید قند و تصفیه شــکر اهواز در ۱۴ کیلومتری جاده 
دغاغله که در سال ۱۳۳۸ تأسیس شد و در تیرماه ۷۸ خط تولید 
خود را متوقف کرد حال بنا بر اظهارات اســتاندار خوزستان قرار 
است دوباره در سال جهش تولید راه اندازی و فعالیت آن ازسرگیری 

شود.
غالمرضا شریعتی در این زمینه بیان کرد: سرمایه گذار این کارخانه 
هم اکنون عملیات اجرایی مربوط به آماده سازی مجدد این واحد 
تولیدی را پس از ۱۵ ســال آغاز کرده تا در کمترین زمان ممکن 

نسبت به راه اندازی دوباره آن اقدام کند.
وی با تأکید بر اینکه ســرمایه گذار ایــن واحد تولیدی توانایی و 
اهلیت الزم برای راه اندازی کارخانه را دارد، تصریح کرد: امیدواریم 
همزمان با راه اندازی این واحد تولیدی در سالی که به نام جهش 
تولید نام گذاری شــده به واسطه راه اندازی مجدد آن، شاهد ایجاد 

فرصت های مناسب شغلی دیگری در استان باشیم.

با از سرگیری فعالیت در سال جهش تولید

کامکارگرانکارخانهقنداهوازشیرینمیشود

گزارشگزارش

7۸55zadehalireza@gmail.comجدول
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 ۱. ســازنده و فروشــنده لبنیات- شــریک 
 ۲. نــام دخترانه ایرانی- لغــت نامه- آماس 
۳. نهنگ دریایی- بیماری ویروســی کشنده 
آفریقایی- زدن ماســک مهم ترین کار برای 
پیشــگیری از ابتال و شــیوع ایــن بیماری 
شــایع شده این روزهاســت ۴. ظاهرسازی- 
عالمت مفعولی- رنــگ آرامش بخش- دانه 
معطــر ۵. نویســنده - خوراکــی از خمیر 
پهن شده و گوشــت و ادویه و... بومی مناطق 
جنوبی 6. پســوند مصدرجعلی- ریخته گر- 
بارد- کلمــه احترام آمیز مــردان ۷. عدل و 
قسط- پایتخت قزاقستان- آبی که از میوه ها 
 گرفته شده باشد و برای وضو مناسب نیست 
۸. راه باریــک درون شــهری- صــدا و نوا- 
بیماری ارثی کم خونــی ۹. میان وعده- باهم 
جورشــدن- مرغ ســعادت ۱۰. پدربزرگ- 
پارســایی- یــل سیســتان- صــوت ندای 
بــی ادب ۱۱. بافت فیبرماننــدی که عضله 
را به اســتخوان وصل می کند- سرچشــمه 
۱۲. آســیب و صدمــه- خطــاب کــردن- 
شــیمیایی  فعــال  توخالــی-   »ماکــت« 

۱۳. تصویب کردنی مجلسی ها- رگ جهنده- 
شایسته ۱۴. کهنسال- دلیل و علت- قطعه 
 الکترونیکــی برای ذخیره انــرژی الکتریکی 
۱۵. بحرغرایب- کشوری آفریقایی به مرکزیت 

»ویندهوک«

۱. اثری از جان اشــتاین بک- غنایم جنگی 
اســت و ســوره هشــتم قرآن کریم ۲. ماه 
ســریانی- خــودرو کوچــک عمومی حمل 
مســافر- ویرگــول ۳. نوعی غــذای کودک 
کــه از گنــدم یا تکه هــای خرمــا و... تهیه 
 می شــود- کیک حلقه ای- درخت تســبیح 
 ۴. حرف فاصله- گل نومیدی- توگوشــی- 
خمیدگــی ۵. غلــط- حی وحاضــر 6. تونل 
زیرزمینــی- عضــو  پــرواز- هدیه کردن- 
پیشــوند فقدان ۷. قاضی- سرباز تعلیم دیده 
برای حمالت ناگهانی- نوشــیدن ۸. شــیره 
 چغندر قند- قبیله ای در صدراسالم- شماره 
 ۹. منفک و جدا- اجاره کننده- دیگ دهان گشاد 
۱۰. آخریــن نــازی- آســمان آماده بارش- 
ترکــی  مــادر  تنگی نفــس-   بیمــاری 

۱۱. نیلی رنگ- سپاسگزاری ۱۲. تبعیدگاه رضاخان میرپنج- 
 سه کیلوگرم- ماده معطر ناف آهوی ختن- حرف ۲۲یونانی 
 ۱۳. برداشــت محصول- دســتگاه گوارش- همساالن 
۱۴. مادر گرامی پیامبراکرم«ص«- زاویه۹۰درجه- نوعی 
مسلسل آلمانی ۱۵. رشته ها- جانوری از خانواده مارمولک 
که زیستگاه آن نواحی اســتوایی مرکزی و جنوبی قاره 

آمریکا و حوزه دریای کارائیب است

  افقی

  عمودی
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