
نگذاریم غدیر در غربت برگزار شودبرای حل مشکل آب و فاضالب بهمن4 گوش شنوایی نیست
آیت اهلل علم الهدی:قدس سوژه مردمی را پیگیری کرد

تا دو سال پیش که منبع آب در بهمن4 بود کیفیت 
آب شــرب اهالی این محل خوب بود و مشکلی با 
آن نداشتیم اما وقتی که به قول خودشان آمدند و 
گفتند می خواهیم آب محله را به شبکه سراسری 
شهر متصل کنیم اوضاع کیفیت آب به شدت افت 
کــرد. در این مدت هر نوع آب با هر کیفیتی را به 

خورد مردم محله ...

 نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: نگذاریم 
غدیر در تنهایی و غربت برگزار شــود بلکه تالش 
کنیم هر چه بیشــتر این عید بزرگ را به همگان 
معرفــی کنیم.آیــت اهلل ســیداحمد علم الهدی 
در نخســتین جلســه بنیــاد بین المللی غدیر 
استان خراســان رضوی افزود: با رحلت مرحوم 

حجت االسالم والمسلمین عزیزی ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 
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کمربند جنوبی؛ منتظر تولد حاشیه شهر جدیدی باشید
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان 

خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

 خرید و فروش وام 
جرم است

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

کووید 19 کادر درمان را به 
خاکریز اورژانس عقب راند

آماده باش 
سومین 

بیمارستان 
مشهد برای 

پذیرش 
کرونایی ها

واکنش ها به تصویب کلیات طرح تفصیلی حوزه جنوب غرب مشهد 

.......صفحه 3 

محرومیت کالت در پس زیبایی های 
طبیعت پنهان مانده است

شهرســتان کالت به دلیل قرار گرفتن در میــان طبیعت بکر 
و کم  نظیر رشــته کوه هزارمســجد و دارا بودن چشم اندازهای 
منحصــر به  فــرد، جاذبه های فــراوان گردشــگری، تاریخی و 

فرهنگی، به »بهشت خراسان« شهره است...

حتماً بارها و بارها با عناوین مختلف شــاهد آگهی های جورواجور 
خرید و فروش وام بوده اید؛ از وام ازدواج تا وام مسکن، قرض الحسنه، 
جعاله و خیلی موارد دیگر. آیا با خود فکر کرده اید چه کسانی و به 
چه میزان از فروش وام سود می برند؟در این باره حسین مونسان، 
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان خراسان رضوی می گوید: 
خرید و فروش وام کامالً غیرقانونی است و تحت هیچ شرایطی نباید 

انجام شود. تمام وام ها مصوب و تعریف شده ...

شــاید ساده ترین تشــریح وضعیت حاکم بر جامعه در 
بحث کرونا این باشد که بگوییم کرونا همه را در خاکریز 
سهل انگاری غافلگیر و مجبور به عقب نشینی کرده است.

بی هیچ مقدمه ای و تنها بــا نگاهی به آمارهای اعالمی 
در هفته هــای اخیر می توان قاطعانه گفت در شــرایط 

بحرانی تر از اوایل امسال قرار داریم ...
.......صفحه 2 

کرونا، جان پنج کودک خراسان شمالی 
را گرفت

بجنورد -خبرنگارقدس: سرپرســت دانشــگاه علوم 
پزشــکی خراسان شمالی، از جان باختن پنج کودک زیر 
۹ ســال به علت ابتال به بیماری کرونا در این استان خبر 
داد.دکتر سیداحمد هاشمی اظهار کرد: بیش از ۷۵ درصد 
مبتالیان به ویروس کرونا در این استان را افراد باالی ۶۰ 
سال تشکیل می دهند و بیشترین درگذشتگان بر اثر این 
بیماری را افراد ۷۰ تا ۹۰ ســاله دربر گرفته اســت.وی از 
ابتــالی ۵4 مادر باردار به این ویروس تا امروز خبر داد و 
گفت: خوشبختانه حال تمامی این مادران مساعد هست و 

هیچ موردی از فوت در این افراد نداشته ایم.

ممنوعیت حضور در آرامستان های مشهد
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: در پی تغییر 
وضعیت شهر مشهد از سفید به قرمز، از حضور شهروندان در 
آرامستان های سطح شهر خودداری می شود.مهدی یعقوبی 
افزود: در پی تصمیم ستاد مبارزه با ویروس کرونا در استان 
و با هدف حفظ سالمت شهروندان، از امروز ورود شهروندان 
به آرامستان های سطح شــهر ممنوع است.وی افزود: این 
تصمیم در حالی اجرایی شده که تنها پذیرش متوفی جدید 
به همراه مشایعت کنندگان محدود صورت می پذیرد.در پی 
توصیه های صورت گرفته مبنی بر عدم حضور شــهروندان 
در محیط های شلوغ و ممنوعه، از شهروندان تقاضا داریم 
برای حفظ ســالمت خــود و دیگر همشــهریان، تنها در 
صورت همراهی با متوفــی جدید آن هم با رعایت تمامی 

پروتکل های بهداشتی، وارد آرامستان ها شوند.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های 
خراسان رضوی عنوان کرد 

فاز نخست تأسیس شرکت •
 انرژی های پاک دوغارون 

به زودی کلید می خورد
قدس: مدیرعامل ســازمان همیاری شــهرداری های 
خراسان رضوی به تأسیس شــرکت انرژی های پاک 
دوغارون بــه عنوان یکی از واحدهای تابعه ســازمان 
همیاری اشــاره کرد و گفت: تالش شده با استفاده از 
ظرفیت های موجود در استان و تملک زمین در اطراف 
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در خصوص ساخت یک 
مجتمع متشکل از پایانه های مختلف برای ساماندهی 
صادرات محصوالت مرتبط با انــواع انرژی ها از جمله 
سوخت، نفت و پتروشیمی و فراورده و مشتقات نفتی 

برنامه ریزی کنیم.
کرمانی با بیان اینکه بهره برداری از فاز نخست تأسیس 
شرکت انرژی های پاک دوغارون در مرداد سال جاری 
انجام خواهد شد، گفت: بیش از ۶۵ درصد از صادرات 
ایران به کشور افغانستان از مرز دوغارون انجام می شود 
و افزایش رونق اقتصــادی در منطقه مرزی دوغارون 

هدف مهم این طرح است.
وی گفت: مهم ترین هدف اجرای این طرح ساماندهی 
و تســهیل حمل و نقل های مرزی، مــراودات تاجران 
افغانستانی و جلوگیری از قاچاق کاال و ارز است و قطعاً 
دالیل امنیتی و محدودیت های موجود در این کشور، 
تمایل و استقبال فعاالن اقتصادی و تجاری افغانستان 
را برای استفاده از ظرفیت های این پایانه در پی خواهد 

داشت.
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محبوبه علیپور: 4۰ سال از تشکیل سازمان بهزیستی 
می گذرد و اگرچه نمی توان تالش های سازمان بهزیستی 
را در مدیریت مسائل انکار کرد اما با توجه به آنچه امروز 
در جامعه می بینیم جا دارد که بپرسیم طی این 4۰ سال 
سازمان بهزیستی تا چه حد توانسته در تقویت سالمت 

اجتماعی خانواده اثرگذار باشد؟
دکتر محمدحسن شربتیان، مدرس دانشگاه با اشاره به 
تعریف ســازمان جهانی بهداشت درباره مفهوم سالمت 
می گوید: حوزه اجتماعی در ابعاد متعدد از شاخصه ها و 
متغیرهای قابل توجه در این تعریف محسوب می شود. 
همچنین سالمت اجتماعی که در این چارچوب مورد نظر 
است را باید نوعی ارزیابی توانمندی و کارآمدی افراد برای 
انجام نقش ها و کنش های اجتماعی دانست. به این ترتیب 
صاحبنظران مترادف این مقوله را به زیستن و بهتر زیستن 
اجتماعی در نظر گرفته اند؛ چراکه سالمت اجتماعی در 
زندگی روزمره ما فرایندی است که در تعامل و ارتباط با 
دیگران ایجاد می شود که ثمره آن؛ حکایت از آن دارد که 
ما می توانیم زندگی مطلوب و بهتر زیستنی قابل قبول را 

در کنار دیگران تجربه کنیم. 
همین پژوهشگر اجتماعی با نامساعد دانستن وضعیت 
خانواده ها به لحاظ ســالمت اجتماعی می گوید: مطابق 
دیدگاه اندیشــمندان اســاس این مقوله متکی بر امور 
اجتماعــی و روانی اســت. از همین رو فردی را ســالم 
می دانند که مجموعه معناداری از توانمندی های بالقوه 
و بالفعل محسوب می شود، چنان که همین توانمندی ها 
منجر به رشد و شکوفایی فردی شده و موجب افزایش 
حس تعلق به جامعه شــود. نکته دیگــر اینکه جامعه 
نیــز به طور متقابل این فــرد را بپذیرد و حمایت کند. 

به این ترتیب با این پذیرش دوســویه، فرد می تواند در 
روند توسعه جامعه سهیم باشد، در حالی که در جامعه 
ما چنین رویه ای وجود نــدارد و نتایج مطلوبی حاصل 

نمی شود.
وی در ادامه به نقش ســازمان بهزیستی در این مقوله 
توجه کــرده و می افزاید: بنا بر وظایفــی که برای این 
مجموعــه تعریف شــده اغلب گروه های هــدف آن را 
مددجویان و افراد با نیازهای خاص تشــکیل می دهند 
و این ســازمان نیز تالش کرده، مســئولیت هایش را به 
درســتی انجام دهد. این در حالی اســت که باید هدف 
اصلی ســازمان بهزیستی تغییر کرده و دامنه فعالیتش 
گسترده تر شود. چنانچه تمام افراد جامعه را زیر پوشش 
برنامه های توانمندســازی و تأمین همه جانبه سالمت 
قرار دهد، ایــن گونه می توان انتظار داشــت که نتایج 
قابل توجهی در جامعه حاصل شود. همچنین سازمان 
بهزیستی باید همه جانبه و سازمانی اجتماعی باشد در 
حالی که عملکردهای این مجموعه تاکنون نشان از این 
امر نداشته و بر اساس نگاهی روان شناختی و بر تمرکز بر 
درمان فردی تعریف شده است؛ از همین رو سالمت روان 
از سالمت اجتماعی در این مجموعه مهم تر تلقی می شود. 
در حالی که ضرورت های جامعه امروز ما ایجاب می کند 
که سازمان بهزیستی برنامه های خود را در قالب تلفیقی، 
بین رشته ای و تعاملی با دیگر نظام ها و نهادها تدوین کند 
به صورتی که قادر به پاســخگویی به نیازهای گروه های 

متعدد اجتماعی باشد. 
این پژوهشــگر اجتماعی ادامه می دهد: بنا بر شــواهد 
ســازمان یاد شــده در حل چالش های موجود، نگاهی 
مقطعی و مســکنی دارد. چنان که در حل آســیب ها 

سیاســت گذاری های اجتماعی پایداری را تدوین نکرده 
بلکه به طور مســکنی به جامعه تزریــق می کند. برای 
نمونه وقتی بر اســاس گزارش ها طالق در شهر مشهد 
فزونی می گیرد سازمان بهزیستی تالش می کند با اجرای 
برنامه های مقطعی این آمارها را کاهش دهد. به این ترتیب 
با گذشت زمان، مجدد این آسیب ها رشد یافته و به طور 
اصولی و زیربنایی رفع نمی شــود؛ چرا که برای سازمان 
بهزیستی و دیگر دستگاه هایی که در حوزه خانواده فعال 
هستند، شــکل برنامه ها اهمیت دارد نه محتوای آن ها، 
حتی اگر محتوا نیز مهم تلقی شــود اثرگذاری برنامه ها 
جدی گرفته نشده و از بازدهی مطلوبی برخوردار نیست. 
این در حالی است که امر اجتماعی پدیده ای پیوسته بوده 

و نیازمند رصد، پیگیری و نهادینگی مداوم است. 

 بهزیستی متولی خانواده نیستس
دکتر کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب شناســی 
اجتماعی ایران نیز اظهار می کند: به طور کلی ما نه تنها 
در خانواده بلکه در تمامی حوزه های نهادهای اجتماعی 
دچار ضعف هستیم. چنان که برای نهادهای جامعه پذیر 
 که مهم ترین آن ها خانواده محسوب می شود، هیچ گونه

 برنامه ریــزی مؤثری را طراحی و تدویــن نکردیم و از 
هیــچ الگوی موفقی نیز تبعیــت نمی کنیم. همچنین 
هیچ گاه به دنبال تغییر این رویه نبوده ایم. در واقع آنچه 
در سیاســت گذاری ها برای خانواده در جامعه ما شکل 
می گیرد نتیجه تحوالت جهانی بوده و براساس فشارهای 
اجتماعی و روانی اســت که به جامعه تحمیل می شود. 
حال آنکه چنین تغییراتی اغلب همسویی و همخوانی 
کافی با نظام ارزشــی و هنجاری ما ندارد. از همین رو با 

گذشــت چند دهه هنوز خانواده ما در معرض تهدیدها 
و خطرهــای جدی قــرار دارد. این فعــال اجتماعی با 
تأکید بر تالش های سازمان بهزیستی در حل چالش ها 
می گوید: سازمانی که حتی اعتبار کافی برای حوزه های 
مأموریتی خود ندارد، نمی تواند انتظارات ویژه ای را رفع 
ســازد به خصوص آنکه به طور کلی حــوزه خانواده در 
جامعه ما متولی خاصی ندارد و دســتگاه های متعددی 
مشــارکت داشته و نسخه های خاص خود را می پیچند. 
بنابراین حتی اگر برنامه ریزی های دســتگاهی در این 
زمینه موفق باشــد به دلیل نبود همراهی و هم افزایی 
دیگر مجموعه ها اثرگذاری کافی نخواهد داشــت. به هر 
روی تالش ها و تصمیم ســازی های سازمان بهزیستی 
شاید برای کنترل برخی آسیب ها مؤثر باشد اما در حوزه 
خانواده و با نگاهی که بــه این نهاد به عنوان مجموعه 
منسجم، کارآمد و تأمین کننده سرمایه اجتماعی وجود 
دارد، با توجه به امکانات و شــاخصه هایی که از سازمان 
بهزیســتی می بینیم، نمی توان توقع چندانی داشــت. 
بنابراین چنانچه انتظار داریم ســازمان بهزیستی موفق 
عمل کند باید قانون گذاران، تمام عرصه های تصدیگری و 
تولیگری خانواده را به این سازمان واگذار کرده و اعتبارات 
و منابــع الزم را نیز در اختیارش قرار دهند. در غیر این 
صورت هر گونه سیاســت گذاری و تغییرات مقطعی در 
این مجموعه تنها می تواند عوارض ســرریز آسیب ها را 
تا حدودی کنترل کند. همچنین با توجه به بی مهری ها 
و محدودیت هایی که برای سازمان بهزیستی می بینیم، 
بهترین راهکار برای اثرگذاری بیشــتر برنامه ریزی این 
مجموعه، تقویت سیستم های مشارکتی بین سازمان های 
مردم نهاد، فعاالن اجتماعی و برنامه های محله محور است.

کارشناسان با اشاره به ضعف ساختاری این سازمان به قدس تأکید کردند

ضرورت تغییر رویکرد سیاست گذاری بهزیستی 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین 
تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی 
اف��رادی که اس��ناد عادی یا رس��می آنان در هیات مس��تقر در اداره ثبت 
اس��ناد و امالک ناحیه 2 بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی 

)کثیراالنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 129- اصلی اراضی ملکش

1- شش��دانگ یکباب کارگاه جوش��کاری از پالک 3 فرعی از 129 اصلی 
فوق به مساحت 167/48 متر مربع ابتیاعی آقای علی حسن زاده از محل 
مالکیت ثبتی اسد اله ملکشی و عبدالعلی جاللی بجنوردی برابر رای شماره 

1115-99 مورخ 99/04/16 – کالسه 260-99 هیات
بخش دو بجنورد پالک 155- اصلی اراضی کهنه کند

2- ششدانگ یکباب انباری از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 120 متر 
مربع ابتیاعی آقای امین قوامی از محل مالکیت ثبتی آقاخان باغچقی فرزند 
محمد برابر رای شماره 1208-99 مورخ 99/04/21 – کالسه 76-99 هیات
3- شش��دانگ یکباب س��اختمان از پالک 155 اصلی فوق به مس��احت 
180/93 متر مربع ابتیاعی آقای احمد احمدی از محل مالکیت ثبتی رضا 
صدیق زاده فرزند محمد برابر رای ش��ماره 1120-99 مورخ 99/04/17 – 

کالسه 276-98 هیات
4- شش��دانگ یکباب س��اختمان از پالک 155 اصلی فوق به مس��احت 
210/10 متر مربع ابتیاعی آقای رضا باغچقی  از محل مالکیت ثبتی قربان 
علی آب��ادی فرزند محمد برابر رای ش��ماره 1207-99 مورخ 99/04/21 

کالسه 21-99 هیات
5- ششدانگ یکباب انباری از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 150 متر 
مربع ابتیاعی آقای رمضان پرویزی از محل مالکیت ثبتی آقاخان باغچقی 
فرزند محمد برابر رای شماره 1206-99 مورخ 99/04/21 – کالسه 83-

99 هیات

بخش دو بجنورد پالک 173- اصلی اراضی معصوم زاده
6- ششدانگ یکباب انباری و محوطه از پالک 2 فرعی از 173 اصلی فوق 
به مساحت 86/45 متر مربع ابتیاعی علی رضا محمدیانی از محل مالکیت 
ثبتی علیرضا عزیزی برابر رای شماره 1209-99 مورخ 99/04/21 کالسه 

17-99 هیات
7- ششدانگ یکباب منزل از پالک 3 فرعی از 173 اصلی فوق به مساحت 
120/05 مت��ر مربع ابتیاعی علی رض��ا محمدیانی از محل مالکیت ثبتی 
فاطمه بیگم حسینی معصوم برابر رای شماره 1118-99 مورخ 99/04/16 

کالسه 17-99 هیات
بخش دو بجنورد پالک 200- اصلی اراضی بدرانلو 

8- شش��دانگ یک واحد پرورش بوقلمون گوشتی از پالک 456 فرعی از 
200 اصلی فوق به مساحت 4000 متر مربع ابتیاعی خانم فائزه بدرانلوئی 
از محل مالکیت ثبتی حس��ین بدرانلوئی فرزند غالمرضا برابر رای شماره 

1205-99 مورخ 99/04/21 کالسه 713-99 هیات
لذا به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در 
آرای اعالم ش��ده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار 
اگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق درمحل ت��ا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهن��د در صورت��ی که اعتراض در مهلت قانون��ی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت 
مب��ادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.   آ-9903585
تاریخ انتشار نوبت اول:  24                  /04                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 08                  /05                  /99

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد
 احمد اصغری شیروان

 اداره اوق��اف و ام��ور خیری��ه ناحیه 3 مش��هد 
در نظ��ر دارد 7  دربن��د دکان تج��اری واقع در 
مش��هد- ش��هید آوینی 33 متعلق به مس��جد 
ابوالفضل��ی را از طری��ق مزایده غی��ر حضوری 
به مدت یکس��ال به اجاره واگذار نماید. شایان 
ذکر اس��ت مزای��ده مذکور قاب��ل تجدید نبوده 
و واگ��ذاری ها صرف��ا در نوبت موصوف صورت 
میپذیرد.متقاضیان میتوانند برای ش��رکت در 
مزایده ، پیشنهاد کتبی خود را حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1399/05/08 

به این اداره اعالم نمایند.
تلفن تماس : 38432011

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3
,ع مشهد مقدس 

99
03
57
4

 آگهی مزایده غیر حضوری )کتبی(

/ع
99
03
56
5

باطالع میرس��اند طبق مصوبه مجمع عمومی مورخه 1397/10/27 در نظر اس��ت تعداد قطعات زمین پروژه 64 واحدی واقع در چناران انتهای بلوار ش��هید خوش��رو 
روبه روی مسکن مهر فرهیختگان بفروش برساند متقاضیان میتوانند جهت تکمیل فرم مزایده حداکثر تا مورخه 99/05/15 به دفتر شرکت مراجعه نمایند.

1- اخذ فرم ش��رکت در مزایده تکمیل و تحویل پیش��نهادات منضم به فیش واریزی به مبلغ 200/000/000 ریال به حس��اب 203482291267241 بانک انصار بنام 
شرکت تعاونی مسکن بسیجیان چناران اعالم شده به عنوان سپرده فقط در ایام تعیین شده فوق امکان پذیر است.

2- به پیش��نهاد فاقد س��پرده یا کمتر از 200/000/000 ریال یا مبهم و یا عدم تحویل در موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد ش��د در صورت عدم برنده شدن وجه 
واریزی حداکثر تا یکهفته عودت میگردد.

3- قیم��ت پای��ه هر قطع��ه 250 متری هر مترمربع مبلغ 950000 تومان تا 1100000 تومان میباش��د. زم��ان بازدید از محل پروژه قبل از تکمیل فرم مزایده توس��ط 
متقاضی میباشد.

4- کلیه هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
5- متقاضیانی که از شرکت در مزایده انصراف دهند وجه واریزی برگشت داده نخواهد شد و برای افراد برنده وجه واریزی مزایده محاسبه میگردد

6- شرایط اخذ قیمت زمین 50 درصد کل قیمت زمین 5 روز پس از اعالم نتیجه و 50 درصد دوم دو هفته خواهد بود در غیر اینصورت امتیاز مزایده لغو خواهد شد.
7- شرکت در قبول یا رد پیشنهاد اختیار تام دارد.

8- در صورتی که از ش��رکت کنندگان در مزایده عضو باش��ند تا س��قف یک میلیون تومان مابه التفاوت در هر قطعه با غیر عضو داش��ته باش��د اولویت واگذاری با 
رعایت کلیه مفاد آگهی با عضو شرکت میباشد

9- کلیه هزینه های نقل و انتقال در دفاتر رسمی و سایر دستگاه های اداری و خدماتی و مطالبه گر به عهده خریدار میباشد.
10- زمان بازگشایی پاکت ها هم زمان با عید سعید غدیر و هفته والیت مورخه 99/05/19 میباشد.

- تلفن همراه: 09155815119 تلفن تماس: تلفن ثابت: 05146129383 

آگهی مزایده )نوبت اول( فروش زمین 64 واحدی چناران

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن بسیجیان چناران 

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

چشم سومچشم سوم
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir



کووید 19 کادر درمان را به خاکریز اورژانس عقب راند

آماده باش سومین بیمارستان مشهد برای پذیرش کرونایی ها
علی محمدزاده: شــاید ســاده ترین تشریح 
وضعیت حاکم بر جامعــه در بحث کرونا این 
باشــد که بگوییم کرونا همــه را در خاکریز 
سهل انگاری غافلگیر و مجبور به عقب نشینی 

کرده است.
بی هیچ مقدمه ای و تنها با نگاهی به آمارهای 
اعالمی در هفته های اخیــر می توان قاطعانه 
گفت در شرایط بحرانی تر از اوایل امسال قرار 
داریم و همه آماده بازگشت اعمال محدودیت ها 

و تعطیلی اماکن تجمعی هستند.
17 تیرماه جاری بود که ســتاد استانی مقابله 
با کرونا در خراسان رضوی تشکیل جلسه داد 
و در آن جلســه اعالم شــد در مدت 37 روز 
836نفر از شــهروندان مشــهد بر اثر ابتال به 
کرونا جان باخته اند، 17 شهرســتان خراسان 
رضوی هم در وضعیت قرمز قرار دارند و چند 
شهرستان دیگر هم در وضعیت سفید، نارجی و 
زرد هستند.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار هم در همین جلسه گفت: با توجه به 
الزامی شدن اســتفاده از ماسک از 15 تیرماه 
جاری اگر پس از دو هفته مشخص شود آمار 
ابتال و شــیوع این بیماری رو به افزایش است 
نسبت به بازگشت محدودیت ها تصمیم گیری 

خواهد شد.

تشدید شرایط بحرانیس
حاال با گذشــت یک هفته از آن تاریخ اخبار 
منتشر شــده از ســوی متولیان کشوری و 
اســتانی این حوزه و بررســی های میدانی 
خبرنگار ما حکایت از تشدید شرایط بحرانی 
به ویژه در شــهر مشــهد دارد به نحوی که 
در روزهای اخیر مســئوالن علوم پزشــکی 
تصمیم بــه اختصاص مجدد بخش اورژانس 
بیمارســتان امام رضا)ع( به پذیرش بیماران 
کرونایی گرفته اند.الزم به ذکر است که اوایل 
ســال جاری پس از شیوع گســترده کرونا، 
 اورژانس عدالتیان بیمارســتان امام رضا)ع(
در چنــد طبقه بــه صــورت اختصاصی به 
پذیرش این دســته از بیمــاران اختصاص 

یافت و بیمارستان شریعتی 
هم به عنــوان مرکز اصلی 
بستری و درمان آن ها اعالم 
شــد، ولی با عادی شــدن 
عدالتیان  ساختمان  اوضاع 
خارج  کرونایــی  مــدار  از 
شــد و پرســتاران و کادر 
درمانی بخش های درگیر به 
بازگشتند  خود  بخش های 
ولــی در روزهــای اخیر و 
به علــت افزایش روزافزون 
مبتالیان به کرونا مقرر شد 
تا شرایط به حالت روزهای 

اوج سابق برگردد.

 ظرفیت کامل دو بیمارستان س
امام رضا)ع( و شریعتی

در همیــن حال ســخنگوی ســتاد مقابله با 
کرونا خراسان رضوی در گفت وگو با خبرنگار 
ما ضمن تأیید ضمنی حادتر شــدن شرایط 
گفت: در حال حاضر بیمارستان امام رضا)ع( و 
شریعتی با ظرفیت کامل در حال خدمت رسانی 

به بیماران کرونایی هستند.

افزود:  حمیدرضــا رحیمی 
امــا روند افزایشــی آمارها 
بســیار نگران کننده شده و 
بیش  است شهروندان  الزم 
از هر زمــان دیگری اصول 
پیشــگیری  و  بهداشــتی 
را رعایــت کننــد بنابراین 
مســئوالن علوم پزشــکی 
در حال آماده ســازی های 
اولیــه اختصاص ســومین 
برای  مشهد  در  بیمارستان 
بیماران  به  خدمت رســانی 
اگر  و  هســتند  کرونایــی 
نشانه هایی از کاهش شیوع 
مشــاهده نشود به زودی این بیمارستان نیز 
وارد چرخه کرونا خواهد شــد.این در حالی 
است که بررســی های میدانی نیز حاکی از 
شــلوغی تمامی مراکز درمانــی در مناطق 
مختلف شــهر هســتند به نحوی که برخی 
از این درمانگاه ها با ازدحام شدید مراجعان 
مواجه هستند که بیشتر شهروندان به دلیل 
یا  داشــتن عالئمی شبیه ســرماخوردگی 
ضعف عمومی به این مراکز مراجعه کردند.

وضعیت قرمز کرونا در شهرستان بینالودس
از ســوی دیگــر خبرهای منتشــر شــده از 
شهرســتان های دیگر هم حکایت از پر بودن 
ظرفیت مراکز بیمارســتانی این شــهرها دارد 
و حتی برخی از مدیران نســبت به جابه جایی 
غیرضرور شهروندان هشدار می دهند، به عنوان 
مثال فرماندار طرقبه شاندیز می گوید: بر اساس 
 اعالم مســئوالن ستاد اســتانی مقابله با کرونا 
رفت و آمد پرتعداد گردشــگران و مســافران 
از کالنشهر مشــهد به ییالقات این شهرستان 
موجب قرمز شدن وضعیت شهرستان بینالود 
از نظر شــیوع کرونا شــده است.سیدحســن 
حسینی می افزاید: بر اســاس اعالم مسئوالن 
ستاد استانی مقابله با کرونا وضعیت شهرهایی 
که در فاصله ۲۰ کیلومتری کالنشــهرها قرار 
دارند از نظر شــیوع کرونا مانند کالنشــهرها 
خواهد بود و از آنجایی که وضعیت مشهد قرمز 
است پس وضعیت شهرستان بینالود نیز از نظر 
شــیوع کرونا قرمز اعالم شد.وی ادامه می دهد: 
هجوم گردشگران مشهدی به شهرهای طرقبه 
و شاندیز و روســتاهای ییالقی این شهرستان 
موجب نگرانی ســاکنان بومی شهرستان شده 
اســت بنابراین از مردم عزیز مشــهد، زائران و 
مســافران این شهر خواهشــمندیم از سفر به 
این شهرســتان برای جلوگیری از شیوع کرونا 
خودداری کنند.با در نظر گرفتن مجموع نکات 
ذکر شده به نظر می رسد مسئوالن استانی باید 
پیش از آنکه شــرایط از کنترل خارج شــود با 
اعالم بازگشــت ممنوعیت ها و محدودیت ها از 
تشدید این بحران جلوگیری کنند و شهروندان 
را نســبت به شرایطی که در آن قرار دارند آگاه 
کنند؛ چراکه تنها به استناد چند نوبت اعالم آمار 
جان باختگان و مبتالیان به کرونا در کشــور و 
استان در هفته های اخیر به این نتیجه می رسیم 
که در حال حاضر وضعیت بســیار بحرانی تر از 
اوایل سال جاری است و با هر استداللی که آن 
زمان محدودیت ها اعمال شد اکنون با ضریب 
بسیار باالتری باید شرایط را بحرانی تر بدانیم و 

الزم است از تداوم این روند جلوگیری کرد.

محرومیت کالت در پس زیبایی های •
طبیعت پنهان مانده است

شهرســتان کالت بــه 
در  گرفتن  قــرار  دلیل 
میــان طبیعــت بکر و 
رشــته کوه  کم  نظیــر 
بودن  دارا  و  هزارمسجد 
منحصر  چشم اندازهای 
جاذبه های  بــه  فــرد، 

فراوان گردشگری، تاریخی و فرهنگی، به »بهشت خراسان« 
شهره است؛ عالوه بر حدود 15۰ نوع گیاه دارویی، بزرگ ترین 
جنگل پســته خاورمیانه و جنگل های ارس که تنها پایگاه 
تکثیر درخت ارس در کشــور محسوب می شود و همچنین 
منابع آبی بســیار خوبی که در کالت وجود دارد مانند پنج 
رودخانــه دائمی خور، قلعه  نو، کالت، الیین و ایدلیک و چند 
رودخانه کوچک دائمی دیگر، این شهرســتان را به فرصتی 
قابل  توجه برای رشــد و توســعه منطقه و حتی کشور بدل 

ساخته است.
این شهرستان اما شــاید به  واسطه همین موقعیت خاص 
یعنی قرار گرفتن در محاصره رشــته  کوه هزارمسجد که 
بین کالت با مشهد، قوچان و چناران از یک  طرف و الیین 
و درگــز از طرف دیگر فاصله انداخته و تنها یک ورودی و 
یک خروجی برایش باقی گذاشته است؛ از منظر مسئوالن 
به حاشــیه رانده شده و همواره مورد بی توجهی و در نقطه 

کور متولیان اداره امور مملکت قرار داشته است.
این بی  مهری حتی در مقاطعی سبب رشد منفی جمعیت 
در این شهرستان بوده و بسیاری از مردمان کالت از ترک، 
کرد و فارس، شهر و دیارشان را به امید یافتن شغل و منبع 
درآمدی بهتر ترک کرده و به دیگر شــهرهای اطراف و به  

ویژه مشهد مهاجرت کرده اند. 
مســئوالن محلی می گویند کالت به لحــاظ برخورداری 
روســتاها از جاده آســفالته و مناســب، در انتهای جدول 
قرار دارد، در حالی  که میانگین شاخص دسترسی راه های 
خراســان رضوی حدود 53 درصد است اما این شاخص در 
کالت با وجود گســتردگی، پراکندگی و سخت گذر بودن 
آن، ۲1 درصد اســت؛ در بعضی از مناطق این شهرستان 
به دلیل خاکی بودن مســیرها، با انــدک بارندگی، راه ها 
مسدود و رفت وآمد مردم با سختی مواجه می شود؛ اصالح 
محور مواصالتی مشهد- کالت و بهره برداری از راه جدیدی 
که گفته می شــود کاهش 5۰ کیلومتــری فاصله کالت تا 
مرکز اســتان را در پی دارد نیز پس از چند سال پیگیری 

مسئوالن بومی هنوز اجرایی نشده است.
صنایع کالت هم حال  و روز خوبی ندارند و به خاطر تخصیص 
نیافتن حتی یک ریال از همان اندک اعتبارات پیش  بینی  شده 
چون ردیف های بودجه ای که پارســال برای ارتقای راه های 
روستایی شهرستان در نظر گرفته شد، پروژه های نیمه  تمام 
زیــادی در این شهرســتان همچنان تعطیل  اند کــه از آن 
جمله می توان به پروژه ساخت روستاهای هدف گردشگری 
بابارمضــان، ژرف و امثــال آن اشــاره کرد. مشــکل خروج 
آب رودخانه ها از کشــور، در طــول مرز 15۰ کیلومتری این 

شهرستان با ترکمنستان همچنان به قوت خود باقی است.
در عین  حــال در این روزهای کرونایی مشــکلی مهم تر 
نیــز خودنمایــی می کند؛ کمبــود پزشــک متخصص، 
تخت های بیمارســتانی و در مجمــوع عقب ماندگی 5۰ 
درصدی امکانــات درمانی کالت از اســتانداردها. اگرچه 
این شهرســتان نزدیک به ۴۰هزار نفــر جمعیت دارد اما 
گاه در روزهــای پایانــی هفته 1۰۰هزار نفــر در روز به 
مناطق مختلف گردشگری کالت ســفر می کنند که این 
موضوع احتمال شــیوع ویروس کرونا در این شهرستان را 
 تشــدید می کند و این در حالی  است که حتی یک مرکز 

»آی.سی.یو« در کالت وجود ندارد.
با توجــه به این اوضاع  و احــوال و بی توجهی و بی مهری 
ســنتی و تاریخی دولتمردان به این خطه، روی ســخنم 
با نمایندگان مشــهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
اســت؛ نمایندگانی که عالوه بر مردم مشهد الزاماً وظیفه 
وکالت از مردمان کالت را نیز بر عهده دارند و نباید فاصله 
زیاد و جاده پرپیچ  و خم این شهرســتان، مانع از سرکشی 
عزیزان نماینده برای شناســایی کاســتی ها، مشکالت و 
مطالبــات آن ها و بالتبع پیگیــری مجدانه به  منظور رفع 

این مشکالت باشد.

 اهدای هفت سکه مربوط •
به دوره سلوکیان به موزه بزرگ خراسان

قدس: مدیر موزه بزرگ 
خراسان از اهدای هفت 
سکه تاریخی مربوط به 
دوره ســلوکیان به این 

موزه خبر داد.
محمــد رکنی گفت: در 
راســتای اجــرای طرح 

ســاماندهی موزه بزرگ خراسان، ســکه های اهدایی پس از 
پاک سازی، خوانش و شناسنامه سازی در بخش اشیای اهدایی 

موزه به نمایش گذاشته خواهند شد.
او با بیان اینکه سکه ها متعلق به دوره سلوکی است، ادامه داد: 
حسن روزرخ، اهداکننده این سکه های تاریخی از راهنمایان 
پیشکســوت خراسان، راهنمای تخصصی کشور افغانستان و 
مســلط به زبان های انگلیسی و فرانسوی است که سال ها در 
حوزه منطقه تاریخی خراسان بزرگ مطالعه و بررسی میدانی 
داشته اســت.رکنی تصریح کرد: در مراسمی در موزه بزرگ 

خراسان از این اهداکنندگان آثار تاریخی قدردانی شد.

آیت اهلل علم الهدی:
نگذاریم غدیر در غربت برگزار شود•

قدس: نماینده ولی فقیه 
در خراسان رضوی گفت: 
نگذاریم غدیر در تنهایی 
و غربــت برگزار شــود 
بلکه تالش کنیم هر چه 
بیشتر این عید بزرگ را 

به همگان معرفی کنیم.
آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی در نخســتین جلسه بنیاد 
بین المللی غدیر اســتان خراســان رضوی افزود: با رحلت 
مرحوم حجت االســالم والمســلمین عزیزی و با مشورت 
دوستان، حجت االســالم آخوندی؛ رئیس بنیاد بین المللی 
غدیر اســتان خراسان رضوی شد و ان شاءاهلل با همراهی و 
ابتکار حجت االسالم آخوندی، جشن غدیر باشکوهی را در 
استان و شهرمان شاهد باشیم.وی افزود: با توجه به اوضاع 
معیشــتی و اقتصادی مردم در ایــن برهه زمانی، درصدد 
هستیم که عید غدیر امسال ارمغان خنده ای را برای مردم 
داشته باشد تا در شــهر، فضای بانشاط و پرشوری حاکم 

شود.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری 
اعالم کرد
افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ جابه جایی •

مسافر درون  شهری در تربت جام
خبرنگار  تربت جام- 
قدس: رئیس ســازمان 
مدیریت حمــل  و نقل 
تربت جــام  شــهرداری 
از افزایــش نــرخ کرایه  
مســافران  جابه جایــی 
توسط ناوگان حمل ونقل 
عمومی شــهر خبر داد و گفت: ایــن افزایش نرخ بین ۲۰ تا 
۲5 درصد با توجه به جمعیت، وســعت، موقعیت اقتصادی، 
جغرافیــای طبیعی، تعــداد خودروهای تاکســی و فعالیت 
سامانه های خدمات هوشمند حمل ونقل )اینترنتی مسافربری( 

در شهرهای مختلف متغیر است.
محمــد دهقان در گفت وگو با خبرنگار قدس ادامه داد: در 
تربت جام 358 دستگاه تاکسی درون شهری داریم که ۲35 
دســتگاه )پیکان، پراید، پژو و سمند( عمر باالی 1۰ سال 
دارند. همچنین تعداد 16۰ دســتگاه خودرو پالک تاکسی 
تبصره 13 و ۴1 دستگاه خودروهای بی سیم و تعداد ۴17 
راننده در ۴۰ آژانس شــهری مشــغول به کار هستند.وی 
در خصوص میزان جابه جایی مسافران درون شهری گفت: 
روزانــه حدود ۲5 هــزار نفر در تربت جام از تاکســی های 
شــهری و حدود 18 هــزار و 75۰مســافر از خودروهای 

آژانس های شهری استفاده می کنند.

 دبیر شورای هماهنگی بانک های 
استان خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

خرید و فروش وام جرم است•
آنالیــن-  قــدس 
بهاردوســت:  تکتم 
با  بارها  و  بارهــا  حتماً 
عناوین مختلف شــاهد 
جورواجور  آگهی هــای 
وام  فــروش  و  خریــد 
بوده اید؛ از وام ازدواج تا 
وام مسکن، قرض الحسنه، جعاله و خیلی موارد دیگر. آیا با 
خود فکر کرده اید چه کســانی و به چه میزان از فروش وام 

سود می برند؟
در این باره حســین مونســان، دبیر شــورای هماهنگی 
بانک های اســتان خراسان رضوی می گوید: خرید و فروش 
وام کاماًل غیرقانونی است و تحت هیچ شرایطی نباید انجام 
شــود. تمام وام ها مصوب و تعریف شده است و صرفاً برای 
واجدان شرایط که اســتحقاق دریافت وام را دارند در نظر 

گرفته می شود.
 وی می افزایــد: کســانی که به هر عنــوان و با هر تعریفی 
خریــد و فروش وام انجام می دهنــد کالهبردارند و اتفاق 
افتاده که مبلغی را به عنوان پیش پرداخت دریافت می کنند 

ولی از وام خبری نیست.
مونســان یادآور می شود: به طور کلی هیچ مجوز و قانونی 
برای خرید و فروش وام وجــود ندارد و همه این اتفاق ها، 
اعمال مجرمانه است و من همین جا از مردم می خواهم که 
تحت هیچ شرایطی به این مسائل توجه نکنند و در صورتی 
که با مواردی از این دســت برخــورد کردند به ما گزارش 
دهنــد که قطعاً از طریق کمیســیون بانک ها با این موارد 
برخورد خواهد شــد و اگر خالفی صورت گرفته باشد این 

افراد را به مراجع قضایی معرفی خواهیم کرد.
دبیر شــورای هماهنگی بانک های استان خراسان رضوی 
می افزاید: در ارائه هیچ وامی چیزی به نام واســطه وجود 
ندارد و اگر کســی خــودش را به عنوان واســطه معرفی 
می کند عماًل مجرم اســت. هر کسی که تمایل به دریافت 

وام دارد باید تمام مراحل را به شکل اداری طی کند.
وی در پاسخ به این پرســش که آیا شرایط واحدی برای 
دریافــت وام وجود ندارد و اینکه آیــا هر بانکی برای یک 
مدل وام می تواند شــرایط خاصی داشته باشد، افزود: بله 
قواعد هر وامی متفاوت اســت؛ به عنــوان مثال برای وام 
ازدواج در تبصــره 16 قانون آمده اســت که با یک ضامن 
باید انجام شــود و بانک ها هم موظف به انجام آن هستند. 
بــه جز وام ازدواج افراد برای دریافت تا 1۰ میلیون تومان 
وام هــم می توانند با یک ضامن بــه بانک مراجعه کنند و 
اعتبارســنجی می شوند و مراحل اداری کار انجام می شود 
و در صورتی که افراد واجد شــرایط باشــند می توانند از 

تسهیالت بانکی استفاده کنند.
مونســان در توضیح نرخ وام های موجود گفت: بر اســاس 
بخشــنامه شــورای پول و اعتبار بانک مرکزی نرخ سود و 
تســهیالت البته به غیر از تسهیالت تکلیفی  که آیین نامه 
خاص دارد باید با نرخ های ۴، 6 و 1۲ درصد به متقاضیان 

ارائه شود.

در حال حاضر وضعیت 
بسیار بحرانی تر از 

اوایل سال جاری است 
و با هر استداللی که 

آن زمان محدودیت ها 
اعمال شد اکنون با 

ضریب بسیار باالتری 
باید شرایط را 

بحرانی تر بدانیم
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 تخم مرغ

هاشم رســائی فر: تا دو سال پیش که منبع آب در بهمن۴ 
بود کیفیت آب شــرب اهالی این محل خوب بود و مشــکلی 
با آن نداشــتیم اما وقتی که به قول خودشان آمدند و گفتند 
می خواهیم آب محله را به شبکه سراسری شهر متصل کنیم 
اوضاع کیفیت آب به شــدت افت کــرد. در این مدت هر نوع 
آب بــا هر کیفیتی را به خورد مردم محله بهمن ۴ داده اند. از 
آب گل آلود گرفته تا دارای الیه چربی و رسوباتی که با اندک 

جوشاندنی به ته ظرف و جداره آن می چسبند.
این ها قســمتی از گفته هــای اهالی محله بهمــن۴ واقع در 
بولوار خواجه ربیع مشهد است. گالیه هایی که جمع زیادی از 
مردم این محله مطرح کردند و درخواســت رسیدگی از سوی 

مسئوالن داشتند.

آب شربی که کیفیت نداردس
خانمی میانسال با گالیه از کیفیت آب شرب در محله بهمن۴ 
می گوید: حدود دو ســال اســت که مردم اینجا آب شــرب 
بی کیفیتی می خورند که اصالً شرایطش قابل ذکر نیست. فقط 
همین را بگویم که یک شب که میهمان داشتیم و می خواستیم 
غذا درست کنیم پنج بار آب قابلمه هایمان را عوض کردیم تا 
بلکه کیفیت آن خوب شود اما نشد که نشد بعد مجبور شدیم 

با آب معدنی غذایمان را درست کنیم. 
وی در ادامه می افزاید: مشــکالت آب این منطقه را به خیلی 
از مسئوالن بازگو کردیم چند باری هم کارمندان آن ها آمدند 

نمونه آب گرفتند و بردند اما کیفیت آب هیچ فرقی نکرد.
یکی دیگر از اهالی با اشــاره به شــرایط بد کیفیت آب شرب 
می گوید: کیفیت آب شــرب اینجا اصالً شرایط پایداری ندارد 
یک ساعت روی آب چربی دیده می شود، پس از چند ساعت 
آبی که استفاده می کنیم اگر بجوشانیم به لبه ظرف سفیدک 
می زند و ناخالصی آن به راحتی مشخص می شود از همه بدتر 
اینکه بیشــتر مواقع آب بوی بدی هم دارد. در شبانه روز شاید 

مدت کمی آب نسبتاً بهتری داشته باشیم.

حمام با آب رسوب دار!س
خانم دیگری از اهالی که به گفته خودش در بهمن ۴/13 ساکن 
اســت، می گوید: کیفیت آب این محله آن قدر بد و نامناسب 
اســت که دیروز وقتی دخترم را به حمام بردم با تعجب مقدار 
زیادی رسوب که شبیه به گچ بود داخل موهایش دیدم کلی 
تالش کردم که این رســوبات را تمیز کنم شاید باورتان نشود 
که این رســوبات را هر روز ما داخل ظروفی که آب داخل آن 
می ریزیم و غذا درست می کنیم می بینیم. به این داستان بوی 
بد و رنگ نامتعارفی که بعضی مواقع آب شرب این منطقه دارد 

را نیز اضافه کنید.
وی اظهار می دارد: خیلی مواقع ما برای مصرف شــربمان، آب 
از روستای پدرم می آورم چون واقعاً آبی که اینجا هست قابل 
شرب نیست. باید فکری اساسی برای این موضوع برداشته شود. 
من مشکل معده داشتم پیش دکتر که رفتم دکتر گفت مشکل 
معده شما از نان یا آبی است که مصرف می کنید. ابتدا نانی که 
مصرف می کردم را عوض کردم اما مشکل همچنان باقی بود، 
از وقتی آب آشامیدنی مان را عوض کردیم مشکل معده ندارم. 
برای همین آب شــربمان را از روستای پدرم که در مجاورت 

مشهد زندگی می کنند می آوریم.

او ادامه می دهد: فقط هم همین موضوع نیست حتی با اینکه 
یک سالی می شــود طرح اگو در اینجا اجرا شده اما برخی از 
همســایه ها هنوز برای وصل به آن اقــدام نکردند و فاضالب 
خانگــی خود را داخــل کوچه رها می کنند. در این شــرایط 
چرا شهرداری برای جلوگیری از مشکالت ناشی از رهاسازی 

فاضالب اقدامی نمی کند و با متخلفان برخورد ندارد؟

مسئوالن کاری نمی کنند!س
توحیدی، عضو شــورای محله نیز با ابراز گالیه از بی توجهی 
مســئوالن در مورد اوضاع آب شرب محله بهمن۴ می گوید: 
شرایط آب شرب این منطقه را همه آقایان می دانند بارها این 
موضوع را به آن ها اطالع دادیم و درخواست رسیدگی کردیم 
اما دریغ از یک اقدام کوچک. فقط آنچه انجام شــده این بوده 
کــه چند باری نمونه برداری کردند و بردند و بعد اعالم کردند 
مشکلی نیست فقط منیزیم و کلسیم آب باالست و این برایتان 
خوب است ما نمی خواهیم منیزیم و کلسیم آب شربمان زیاد 
باشد. برای همین هم این بار اگر اقدامی برای بهبود آب شرب 
این محله و منطقه صورت نگیرد نمونه آب را به آزمایشگاه های 
خصوصی می بریم و جواب آن را برای دادستانی و قوه قضائیه 

خواهیم برد و شاکی خواهیم شد.
وی با اشــاره به پیگیری های انجام شده از سوی اهالی اظهار 
مــی دارد: با جمعی از اهالی یک روز برای در میان گذاشــتن 
موضوع به شــرکت آب و فاضالب مشــهد مراجعه کردیم و 
درخواســت کردیم با رئیس شرکت در این خصوص صحبت 
کنیم اما وی با اینکه زمان زیادی منتظر ماندیم حاضر نشــد 
حرف های ما را بشــنود. پرســش ما از رئیس شــرکت آب و 
فاضالب مشــهد این اســت که آیا حاضر است به خانواده اش 
چنین آبی را بخوراند؟ آقایان بیایند اینجا همه چیز را از نزدیک 
ببینند. خیلی از مردم این محله دچار بیماری های پوســتی و 
کلیوی شده اند. چرا باید مردم در این منطقه با این همه سختی 

زندگی کنند و حتی آب آشامیدنی خوبی نداشته باشند؟

سرور هادیان: چندی پیش رئیس جمهور، تصمیم ستاد ملی 
مقابله با کرونا را اعالم کرد و قرار شد پس از تعطیلی چهارماهه، 
ســینما ها بازگشایی شــوند و این مراکز فرهنگی تنها می توانند 
برای 5۰ درصد ظرفیت صندلی های خود بلیت فروشــی کنند. 
این تصمیم چالش های بسیاری را برای سینما به همراه داشت و 
صاحبان سینما ها از این تصمیم گیری نگران اند که با این شرایط 
آیا می توانند فعالیتشان را ادامه دهند و یا باید منتظر عادی تر شدن 
فضا باشــند. این در حالی است که ماه های محرم و صفر را پیش 
رو خواهیم داشت و از طرفی بازگشایی سینما ها نیازمند رعایت 
پروتکل های بهداشتی است که انجام این کار به طور قطع نیاز به 
صرف هزینه دارد. خرید ماسک، مواد شوینده و ضدعفونی کننده 
و... آن هم در شرایطی که سینما ها هیچ درآمدی ندارند، نگرانی 
برای بازگشایی سینماها را دوچندان می کند. به سراغ مدیر امور 
ســینمایی حوزه هنری خراسان رضوی رفتیم و در این خصوص 

گفت وگویی را با او انجام دادیم که آن را با هم مرور می کنیم.

از بازگشایی مجدد تا ادامه راهس
حیدر مرادی در پاســخ به این پرســش که با توجه به شرایط 

موجود، اکران فیلم در سینماها را پس از بازگشایی مجدد چگونه 
ارزیابی می کنید، می گوید: همان طور که مطلع هستید، سینماها 
از چهارم تیر ماه، مجدد بازگشــایی شدند و هفته اول استقبال 
نسبتاً قابل قبولی داشتیم. حتی در روز سه شنبه گذشته بیش از 
هزار و ۲۰۰ مخاطب آمار خوبی به نظر می رسید و شورای اکران 

دو فیلم را در دو ژانر مختلف اکران کرد.

اولویت در اکرانس
وی اولویت هــای اکران فیلم ها را فیلم »شــنای پروانه« در ژانر 
اجتماعی و فیلم »خوب، بد، جلف۲: ارتش سری« در ژانر کمدی 
اعالم و اظهار می دارد: عالوه بر این دو فیلم، چند فیلم از فیلم های 
ماه اسفند که متوقف شده بودند مانند »جهان با من برقص«، »یادم 
تو را فراموش« و »عطر داغ« اکران شد که در این میان، استقبال 
از فیلم شنای پروانه بیشتر از سایر فیلم ها بوده است. همچنین 
در ادامه فیلم کمدی »زن ها فرشــته اند۲« اکران خواهد شــد.

اکران فیلم ها با رعایت پروتکل های بهداشتیس
وی در خصــوص اســتقبال مــردم از اکران فیلم هــا اظهار 

می دارد: در اوایل بازگشــایی ســینماها شــرایط کمی بهتر 
بــود ولی امیدواریــم با توجه بــه رعایت پروتکل هــا که در 
ســینماها انجام می شــود مانند 5۰ درصــد ظرفیت فروش، 
گندزدایی بین ســانس ها و... مخاطبان اطمینان بیشتری به 
ســینما کنند و مجدد شاهد رونق ســینماها باشیم و در این 
شرایط کاالیی فرهنگی مثل ســینما می تواند شرایط روحی 
جامعــه را بهتر کند و این به نفع فضای روانی جامعه اســت.

حمایت از صنعت سینما و سینمادارانس
مدیر امور سینمایی حوزه هنری خراسان رضوی تصریح می کند: 
با توجه به احتمال ادامه دار بــودن بحث کرونا، برای حمایت از 
صنعت ســینما و ســینماداران به اعتقاد من سازمان سینمایی 
وزارت ارشاد می تواند با توجه به تعطیلی سینماها به لحاظ مادی 
کمک بیشتری به کارکنان سینماها که اکثراً وضعیت مطلوبی به 
لحاظ مادی ندارند، انجام دهد. همچنین دولت می تواند در بحث 
بیمه و مالیات با درصد بیشتری از تخفیف کمک کند و هزینه های 

برق و آب مصرفی را با تخفیف ویژه تر لحاظ کند.
مرادی خاطرنشان می سازد: امیدواریم هر چه زودتر این شرایط 
بحرانی تمام شــود و مردم به وضعیت عادی زندگی خودشــان 

برگردند و شاهد حضور گرم مردم عزیزمان در سینماها باشیم.
وی در پایان تأکیــد می کند: امیدوارم بــا رعایت پروتکل های 

بهداشتی همه با هم بتوانیم این شرایط را تغییر دهیم.

قدس سوژه مردمی را پیگیری کرد

برای حل مشکل آب و فاضالب »بهمن4« گوش شنوایی نیست

مدیر امور سینمایی حوزه هنری خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

سینما و سینماداران نیازمند حمایت هستند

زگارش محلهزگارش محله

رفهنگ و هنررفهنگ و هنر
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 مشاور طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد 
در گفت وگو با قدس:

مباحث زیست محیطی باید  همپای •
موضوعات ترافیکی مورد توجه قرار گیرد

قدس: یکی از مشــاوران طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد 
معتقد اســت: مصوبه شورای شهر مشهد شــرایط را برای 
تغییر نقش کمربند جنوبی در طرح جامع و اصالح ایرادهای 
گذشته مهیا می کند. شــفیعی به خبرنگار ما گفت: یکی از 
ایرادهای جدی منتقدان به طرح جامع مشــهد این بوده و 
هست که در زمان تدوین طرح جامع شهر و در بحث جانمایی 
کمربندجنوبی شــهر تمام توجه طراحــان طرح به مباحث 
ترافیکی بوده و به موضوع زیست محیطی توجهی نشده است.

وی تصریح کرد: بر همین اســاس از همان آغاز اجرای این 
طرح طرفداران زیست محیطی و شهروندان نسبت به تخریب 
ارتفاعات جنوبی گالیه داشــتند و سرانجام به توقف اجرای 

عملیات عمرانی ساخت کمربند منجر شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه طرح های تفصیلی 
نمی توانند مغایر طرح جامع تدوین شوند، طرح جامع جنوب 
غرب مشهد باید به نحوی تهیه می شد که کمربند جنوبی در 
آن لحاظ شود، اما شورای شهر با مصوبه اخیر شرایط را برای 

انجام اصالحاتی در طرح جامع مهیا می نماید.
وی افزود: آنچه مسلم است براساس روال قانونی برای تغییر 
در طرح های مصوب ابتدا باید تأیید یا مصوبه کمیسیون ماده 
5 و پس از آن مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی هم 

اخذ شود تا کمربندی جنوبی از دستور کار خارج شود.
شــفیعی اظهار کرد: برهمین اساس با همراهی شورای شهر 
می توان امیدوار بود شرایط برای تغییر نقش کمربندجنوبی در 
طرح جامع شهر مهیا شده است؛ زیرا همچنان که گفته شد 
مباحث زیست محیطی باید همپای موضوعات ترافیکی مورد 
توجه قرار گیرند تا عوارض جانبی اجرای یک طرح عمرانی 
بیشتر از عواید آن نشــود، آنچنان که در سال های گذشته 
بخش هایی از ارتفاعات جنوبی شهر تخریب شده و تأثیرات 

متعددی در مباحث گیاهی و جانوری منطقه داشته است.

عضو شورای اسالمی شهر مشهد مطرح کرد 
کمربند جنوبی؛ از گسترش •

 حاشیه نشینی تا ساخت پروژه هایی
 بدتر از آبادگران

صبح توس: عضو شــورای اسالمی شهر مشهد گفت: هیچ 
تضمینی وجود ندارد که پس از ساخت کامل کمربند جنوبی 
در حاشــیه آن شاهد ایجاد یک حاشیه شهر دیگر یا ساخت 

پروژه هایی بدتر از آبادگران نباشیم.
محمدهادی مهدی نیا در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان 
که در محل بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، 
اظهار کرد: برخی معتقد هستند که مسائل شهرسازی ارتباط 
مستقیمی با مسائل سیاسی دارد اما من معتقدم که بیشتر 

مربوط به مسائل اجتماعی است.
وی با اشــاره به اینکه طرح جامع و طرح تفصیلی سندهایی 
هســتند که آینده شهر را رقم می زنند، گفت: طرح جامع به 
مسائل کالن مثل حضور پادگان، فرودگاه و مسائل کالن دیگر 
می پردازد که یکی از این موضوعات اســتخوان بندی راه های 
شهر است اما طرح تفصیلی به موضوعات کوچک تر می پردازد.

مهدی نیــا تصریح کرد: مقیاس کمربند جنوبی در حد طرح 
جامع است و باید در آن طرح، این پروژه تعیین تکلیف شود، 
با وجود این مشاور طرح تفصیلی می تواند پیشنهاد بدهد که 
در صورت نیاز تغییر در طرح جامع صورت گیرد به شــرطی 
که در کمیسیون ماده 5 تصویب شود و اگر مغایرتی دارد در 

کمیسیون جامع شهرسازی به تصویب برسد.

طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5 تصویب می شود س
نه شورای شهر

این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: شورای شهر طرح های 
تفصیلــی و جامع را تأیید می کند و در کمیســیون ماده 5 
تصویب می شود از این  رو طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد 
تاکنون تهیه شده و در شورای شهر مطرح شده است. از طرف 
دیگر بند ۷ با نظر مشاور طرح تفصیلی تهیه شده است و به 
لحاظ قانونی مشــاور کارش را درست انجام داده اما چیزی 
که اینجا مطرح اســت نظرگاه های مختلف در خصوص این 

پروژه است.
مهدی نیا تأکید کرد: ســاخت کمربنــد جنوبی را به  مراتب 
کم خطرتر می دانم تا رها شدن این پروژه، از طرف دیگر ۹5 
درصد زمین های حاشیه کمربند جنوبی، دولتی است بنابراین 
می ترسیم مدیریت زمین پس از ساخت کمربندی از دست ما 

خارج شود و یک حاشیه شهر جدید ایجاد شود.

کوه پارک باید جزو ۲5 طرح موضعی مشهد قرار گیردس
این عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: می خواهیم پیشنهاد 
کنیــم کوه پارک جزو ۲5 طرح موضعی قرار گیرد تا بشــود 
به  خوبی از محیط ایجاد شــده اســتفاده کنیم. متأســفانه 
حمل ونقل در کشــور ما خودرومحور اســت پس مجبوریم 
زیربناهای آن را توســعه دهیم.مهدی نیا تصریح کرد: حذف 
کمربندی و حفظ کاربری محیط زیستی بهترین گزینه است 
زیرا به  محض اینکه کمربندی کشیده شود شاید ۱۰ پروژه 
بدتر از آبادگران در اطراف کمربندی ایجاد می شــود و هیچ 
تضمینی وجود ندارد که پس از ساخت کامل کمربند جنوبی 
در حاشــیه آن شاهد ایجاد یک حاشیه شهر دیگر یا ساخت 

پروژه هایی بدتر از آبادگران نباشیم.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی خبر داد
کشف لودر قاچاق•

فرمانده قرمــز:  خط 
از  اســتان   انتظامــی 
کشف یک دستگاه لودر 
خارجی قاچاق به ارزش 
4میلیارد و 85۰ میلیون 
کارآگاهان  توسط  ریال 
اداره مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز پلیس آگاهی خبر داد. سردار علیرضا مظاهری اظهار کرد: 
در پی کسب اخباری مبنی بر وجود یک دستگاه لودر خارجی 
در شهرستان شیروان، بالفاصله مأموران اداره مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پلیس آگاهي اســتان موضوع را به صورت ویژه در 
دستور کار خود قرار دادند. وي افزود: پلیس طي عملیاتی یک 
دستگاه لودر خارجی را کشف کرد که مالک آن فاقد مدارک 
گمرکی برای ارائه به مأموران بود. این مقام ارشد انتظامی با اشاره 
به دستگیری یک نفر در این رابطه ادامه داد: ارزش لودر کشف 
شده توسط کارشناسان 4میلیارد و 85۰ میلیون ریال اعالم 
شده است. سردار علیرضا مظاهری در پایان از معرفی متهم به 
مراجع قضایی خبر داد و خاطرنشان کرد: هر گونه فعالیت در 
زمینه ورود کاال یا ماشین آالت قاچاق به داخل کشور، زمینه 
رکود اقتصادی و تورم را در کشور فراهم می کند که از عموم 
مردم تقاضا می شــود اخبار مربوط را به پلیس اطالع دهند.

دادستان این شهر خبر داد
پلمب یک باغ تاالر در طبس•

خبرنگاران:  باشگاه 
در  تــاالر  بــاغ  یــک 
شهرســتان طبس که 
اقدام به برگزاری مراسم 
کرده  تجمعی  عروسی 
بود، با دستور دادستان 

پلمب شد.
حجت االســالم زارع، دادستان طبس، در بازدید از این مکان 
گفت: این بــاغ تاالر با وجود تأکیدات مســئوالن مبنی بر 
ممنوعیت برگزاری هر گونه مراسم تجمعی، اقدام به برپایی 
چند نوبت مراســم عروســی کرده بود که با همکاری دایره 

اماکن نیروی انتظامی تعطیل و پرونده کیفری تشکیل شد.
وی افــزود: به یک باغ تاالر دیگرهم تذکر داده شــده که در 
صورت تکرار پلمب خواهد شد.حجت االسالم زارع، با تشکر از 
همراهی تاالر های مجاز شهرستان، برای رعایت مصوبات ستاد 
مقابله با کرونا، گفت: بی توجهی به این موضوع در واقع تعدی 

و تجاوز به حقوق عمومی و اجتماعی مردم است.
دادستان طبس به اماکنی که اقدام به برگزاری هر گونه مراسم 
تجمعی در تاالرها، رستوران ها و حتی منازل بکنند، هشدار 

داد با متخلفان به شدت برخورد قاطع و کیفری می شود.

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور رسانه ای کرد
کشف 3 تن پوره سیب غیربهداشتی •

میرعلمدار: مدیر اداره 
نظارت بــر موادغذایی، 
آرایشــی  آشــامیدنی، 
دانشکده  بهداشــتی  و 
علوم پزشکی نیشابور، از 
کشف 3 تن پوره سیب 
داد. خبر  غیربهداشتی 
دکتر هادی حســین زاده اظهار کرد: با توجه به بازرسی های 
کارشناسان اداره نظارت بر موادغذایی، از تعدادی واحدهای 
عرضه کننده موادغذایی، آشــامیدنی، آرایشــی و بهداشتی، 
مقدار زیادی محصوالت غیرمجاز کشــف شد.وی گفت: در 
بازرسی کارشناسان اداره نظارت از واحدهای تولیدی تحت 
پوشــش این معاونت 3هزارکیلوگرم پوره سیب نامنطبق با 
ضوابط فنی و بهداشــتی کشف و ضبط شــد. پس از انجام 
آزمایش های شــیمیایی و میکروبی، مســتندات برای ادامه 
مراحل و کسب دستورات الزم به مراجع قضایی ارسال شد. 
این مقام مســئول تصریح کرد: برای جلوگیری از تخلف و 
سوءاســتفاده، از شهروندان محترم تقاضامندیم محصوالتی 
که پروانه بهره برداری و ســاخت ندارند را به شــماره تلفن 

433334۹۱ گزارش کنند.

یک مقام مسئول سازمان ملی زمین و مسکن 
خراسان رضوی اعالم کرد

جلوگیری از سودجویی 224 میلیاردی •
در اراضی ملی

قدس: فرمانده یگان حفاظت ســازمان ملی زمین و مسکن 
خراســان رضوی گفت: در این اســتان از حدود ۲3 هکتار 
اراضی ملی با ارزش تقریبی ۲۲4میلیارد تومان، رفع تصرف 
شد.سرهنگ بهرام خسروی، فرمانده یگان حفاظت سازمان 
ملی زمین و مســکن خراســان رضوی گفت: این یگان در 
سه  ماه نخست امسال موفق به بازپس گیری حدود ۲3هکتار 
از اراضی ملی با ارزش تقریبی ۲۲4 میلیارد تومان شده است.

وی افزود: این زمین ها شامل ۹ قطعه در مشهد، پنج قطعه در 
طرقبه شاندیز، ۹ قطعه در سبزوار، سه قطعه در تربت حیدریه، 
یک مورد در گناباد، چهار قطعه در قوچان، دو قطعه در کالت، 
یک مورد در باخرز و سه قطعه در کاشمر است.فرمانده یگان 
حفاظت ســازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی ادامه 
داد: این اقدام ها با همراهی مقامات قضایی اســتان، کمیته 
شناسایی حفاظت و پیشگیری شورای حفظ حقوق بیت المال 
در اراضی ملی و منابع طبیعی و دســتگاه های عضو شورای 

حفظ حقوق بیت المال، صورت گرفته است.
وی با بیان نمونه هایی از ضرر و زیان شهروندان در زمان خرید 
امالک تصرف  شــده، تصریح کرد: به  منظور پیشگیری از هر 
گونه ضرر و زیان، الزم است شهروندان در زمان خرید زمین 
و ملک، برای اطمینان از اصالت ملک مدنظر، از سازمان های 
مربوط اســتعالم بگیرند.فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی 
زمین و مسکن خراسان رضوی، تأکید کرد: بسیاری از افراد به  
صورت قولنامه ای ملکی را خریداری می کنند و بعد ها مشخص 
می شــود آن ملک جزو اراضی ملی و دولتی است؛ در چنین 
شرایطی افراد عالوه  بر ضرر مالی، مجبور به پرداخت خسارت 
نیز می شوند.خسروی اظهار کرد: از 8 میلیون هکتار اراضی 
ملی واقع  در خراســان رضوی ۶ میلیون هکتار دارای ســند 
مالکیت اســت. این یگان تنها در سال گذشته ۱۰۹ پرونده 
تصرفات اراضی را بررسی و این زمین ها را از چنگال متصرفان 

آزاد کرده است.

قدس: تمامی بندهای اســناد اصالحی طرح 
تفصیلــی پیشــنهادی حوزه جنــوب غرب 
در نود و هشتمین جلسه شورای اسالمی شهر 

مشهد، تصویب شد.
بر این اساس، طرح تفصیلی پیشنهادی حوزه 
جنوب غرب به شرح پیوست مهر شده از سوی 
شــورای اسالمی شهر مشهد در قالب خالصه 
گــزارش، دفترچه ضوابط و مقــررات و آلبوم 
نقشه های پیشنهادی مورد تأکید قرار گرفته 
و برای تصویب نهایی به کمیســیون موضوع 
ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی 

و معماری ایران ارسال می شود.
با توجه بــه نقش جابه جایی عمده بولوار نماز 
در حوزه جنوبی و عدم توانایی برای بارگذاری 
بیشتر ترافیک در این محور و به منظور تسهیل 
جریان ترافیکی سلسله مراتب دسترسی ادامه 
بولوار نماز پیشــنهاد می شــود ارزیابی امکان 
احداث تونل شــهری در ادامــه بولوار نماز تا 

شهید برونسی انجام شود.
در ادامه این نشســت مصوب شد با توجه به 
نقش و عملکرد محور وکیل آباد و نبود مسیر 
جایگزین شبکه معابر مشابه پیش بینی طرح 

جامع مصوب مورد تأکید باشد.
در اراضی جنــوب طرح زکریــا در مجاورت 
بزرگراه جنوبی پیشــنهاد می شــود با توجه 
به وجود تعارضات در ایــن محدوده با اصول 
شهرســازی از قبیل انسداد دید به ارتفاعات و 
احتمال تخریب محیط زیســت، بازنگری در 
اراضی مسکونی جنوب گسل مورد تأکید قرار 

گرفت.
بــا توجــه بــه نــگاه کل نگــر در خصوص 
بلندمرتبه سازی در کالنشهر مشهد و بررسی 
تمامی ظرفیت ها، پیشنهاد دو پهنه با ظرفیت 
بلندمرتبه ســازی و پیش بینی امکان افزایش 
اســتفاده از زمین در محــدوده حوزه جنوب  
غرب، نســبت بــه پیگیری و تکمیل ســند 
یکپارچه بلندمرتبه سازی در مشهد به عنوان 

ســند باقی مانــده در طرح 
جامع  تأکید می شود.

به منظور استفاده از ظرفیت 
فضاهای ســبز و باز دانشگاه 
راستای  در  مشهد  فردوسی 
تقویــت و خلــق فضاهای 
کیفیت  ارتقــای  و  عمومی 
محیط شــهری پیشــنهاد 
موضوعی  مطالعات  می شود 
بــا در نظر گرفتــن الزامات 
انتظامــی، اجتماعی و انجام 

توافقات مدیریت شــهری و دانشگاه فردوسی 
مشهد، صورت پذیرد.

به منظور رعایت مالحظات فرهنگی و عملکرد 
اجتماعی در طرح بر پیوســتگی مســیرهای 
پیاده و ســبز همراه با مسیرهای دوچرخه  و 
ضــرورت پیش بینی ضوابط تشــویقی برای 
استقرار کاربری های فرهنگی و مراکز فرهنگی 
هنری در واحدهای مسکونی مستقل ضروری 
اســت در زمــان تهیه طرح هــای موضوعی 
پیوســت فرهنگی و اجتماعی الزم تهیه شود 

و فعالیت های فرهنگی دارای 
مجــوز از کاربــری تجاری 
غیرانتفاعی جدا شده و جزو 
کاربری های فرهنگی ورزشی 

طبقه بندی شود.
نوروزی، عضو شــورای شهر 
در این جلسه  گفت: دغدغه 
زیســت محیطی این است 
که مناطق در جوار بزرگراه 
تخریــب می شــوند و نگاه 
تخریب  برای  ســختگیرانه 
داریم؛ بنابراین بر حفظ ضلع شمال و جنوب 

تأکید شده است.
در ادامــه لغو مصوبه پــاداش ویژه درآمدی و 
مصوبات تمدیدی نیز به تصویب اعضای شورای 

شهر رسید.
طرح بسته تشویقی تسهیلگری احیا و مرمت 
آثار تاریخی و بناهای واجد ارزش شهر مشهد 
در محالت تاریخی از دیگر دستور العمل های 
مطــرح در صحن علنی بود کــه به تصویب 
رســید. بر این اساس شهرداری مشهد مکلف 

است به منظور احیا، مرمت و جلوگیری از روند 
تخریب بافت، محور و ابنیه های تاریخی، ابنیه 
و بافت واجد ارزش، نسبت به تشکیل کمیته 
بازآفرینــی بافت ها و ابنیــه تاریخی با لحاظ 
بندهای پیوست، اقدام کند.در ادامه این جلسه، 
محمد حاجیان شــهری، رئیس کمیســیون 
خدمات شهری شورای شهر، در خصوص علت 
تأخیر و عدم اجرای کامل مصوبه شفافیت سازی 
و اطالع رســانی کامــل اطالعــات معامالت 

شهرداری، از شهردار مشهد سؤال کرد.

900 میلیارد تومان، ضرر سه ماهه کرونا س
به شهرداری 

در ابتدای این جلســه رئیس شــورای شهر 
مشــهدمقدس گفت: آمار بیمــاری کرونا در 
روزهای اخیر نشــان دهنده افزایش مبتالیان، 

بیماران بستری و فوتی هاست. 
حیــدری اظهار کــرد:در موج اول براســاس 
ضرورت هــا و اختیارات، شــورا بــرای ایجاد 
محدودیت هــا ورود پیدا کرد، در این دوره هم 
اعالم آمادگی کردیم، اما رویکرد کالن کشور 
محدودیت سازی نیست بلکه کنترل های فردی، 
استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی، در 
دستور کار اســت. وی خاطرنشان کرد: هفته 
آینده شــهرداری الیحه ای برای مشاغلی که 
مشــکالت آن ها ادامه دارد، ارائه خواهد کرد. 
وی بیــان کرد: نزدیک ۹۰۰ میلیارد تومان به 
شــهرداری در این سه ماهه تحمیل شده چه 
در هزینه هــا و چه کاهش درآمدها، اما باز هم 

مدیریت شهری آمادگی کمک دارد. 

در نود و هشتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد انجام شد

تصویب تمامی بندهای اسناد اصالحی طرح تفصیلی جنوب غرب

تمامی بندهای اسناد 
اصالحی طرح تفصیلی 
پیشنهادی حوزه جنوب 
غرب در نود و هشتمین 
جلسه شورای اسالمی 
شهر مشهد، تصویب شد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
پیش بینی بارش های پراکنده در مناطق •

شمال غربی خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی، در 48 ساعت آینده درغالب 
نواحی استان جوی صاف تا نیمه ابری حاکم بوده و در نواحی 
شمالی استان میزان ابرناکی بیشتر است. در ارتفاعات به ویژه 
در نواحی شمال غرب استان احتمال بارش پراکنده وجود دارد، 
ضمن اینکه وزش باد در سطح استان را همچنان شاهد خواهیم 
بود. در نواحی شرقی استان شــدت وزش باد بیشتر بوده و 
احتمال پدیده گردوخاک برای این نواحی پیش بینی می شود. 
همچنین تا پایان امروز روند تدریجی افزایش دما ادامه دارد.
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فضای مجازی: 

مهــدی کاهانی مقدم: ســرانجام پس از 
ماه ها کش وقوس بین موافقــان و مخالفان، 
اعضای شــورای اسالمی شــهر مشهد روز 
گذشته تمامی بندهای اسناد اصالحی طرح 
تفصیلی پیشنهادی حوزه جنوب غرب مشهد 
را تصویب کردند و در حالی  که برای تصویب 
نهایی آن می بایست کمیسیون موضوع ماده 
5 قانون تأسیس شــورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران تصمیم گیــری کند، اما هنوز 
اجماع فکری بین کارشناسان در این خصوص 

به وجود نیامده است.
رئیس سابق گروه نظارت معاونت حمل ونقل 
شهرداری مشهد، معتقد است: توسعه جنوب 
مشهد حاشیه شهر جدیدی را ایجاد خواهد 

کرد.
سعید اکبریان که در میزگرد مجازی »بزرگراه« 
که با موضوع کمربند جنوبی مشهد، توسط 
مرکز پژوهش های شــورای شهر برگزار شد، 
سخن می گفت، با اشاره به اینکه طرح جامع 
سوم مشهد، توســعه غرب و جنوب شهر را 
تأیید می کند، گفت: دامن زدن به توسعه در 
ضلع جنوبی شهر، حاشیه شهر جدیدی را در 
این نقاط و حاشیه شهر نوینی را در سایر نقاط 

شهر رقم خواهد زد. 
شهردار تربت حیدریه افزود: وقتی به  راحتی 
می توانیم با هزینه بســیار نازل تــر از ایجاد 
کمربند جنوبی، خطوط چهارگانه BRT و با 
هزینه زیاد اما مؤثر LRT و همچنین خطوط 
شــبکه دوچرخه ســواری را تکمیل کنیم، 
اینجاســت که اعتــراض می کنیم چرا فقط 
کمربند جنوبی؟ چرا کمربند میانی طبرسی 
به رسالت اجرا نشــد؟ آیا آنجا به این حلقه 
مبدل نیاز ندارد؟ آیا قرار است الگوی توسعه 
شهر مشهد که ابتدا الگوی شعاعی بود و بعد 
تبدیل به الگوی حلقوی شــد، از یک سمت 
حلقه  ها اضافه شود یا باید رینگ کامل باشد؟

وی با بیان اینکه الگوی کوه پارک ارائه  شــده 
می تواند گامی رو به  جلو باشد، ولی سه شرط 
باید تأمین شود، خاطرنشان کرد: یک شرط 
اینکه نسبت قبل و بعد این قسمت کوه پارک 
همین ابتدا تعیین تکلیف شود. اینکه اینجا 
به  صورت شــریانی و عبوری نقش ترافیکی 
نخواهد داشت، باید به  عنوان یک حکم تثبیت 
شود. دوم عدم صدور مجوز ساخت وسازهای 
مســکونی در بافت های همجــوار بوده که 
باید تثبیت و تسریع شــود که کاربری های 
بزرگ مقیاس خدماتی هســتند. سوم اینکه 
نقش کوه پــارک تبدیل به یک زیســت بوم 
شهری شــود؛ اینجا باید زیستگاهی با حفظ 

پیاده روی، کوه پیمایی و ویژه گروه هایی باشد 
که در قالب طبیعت گردی از این نقاط استفاده 
می کنند. کوهســنگی و پارک های متعددی 
برای تفریحات روزمره مــردم داریم، اما باید 
اینجا را به عنوان یک زیستگاه شهری مفید و 

مؤثر برای آیندگان حفظ کنیم.

 ساخت کمربند جنوبی اشتباه استس
یک فعال محیط  زیســت هم در این میزگرد 
با ابراز تعجب از میزان عالقه مندی مسئوالن 
به جاده سازی و بیان اینکه شهر را برای مردم 
بســازید نه برای خودرو، اضافه کرد: ساخت 
بزرگراه کمربند جنوبی اشــتباه اســت؛ ما 
بولوارهای نماز و فکوری را داریم که بســیار 
خلوت است و اصالً مشــکل ترافیک ندارد، 
پس چرا باید سرمایه ای به این عظمت را در 
جایی بریزیم که به آن نیاز چندانی نیســت. 
در کشوری که دچار فقر و مسئله کروناست 
در این شرایط واقعاً هزینه چند هزار میلیارد 

تومانی برای ساخت این بزرگراه الزم است؟
وی در مــورد عوارض زیســت  محیطی این 
بزرگــراه ، گفت: در این قســمت از ارتفاعات 
یکســری آبراه وجود دارد که از بین می رود. 
بیــش از ۱۲۰ انفجار صورت گرفته اســت. 
همچنین اتصال طرقبه شــاندیز به مشهد، 
نوعی آشوب است که دریافت آب و آب خواره 
را کاهش و ســبب ایجاد ســیالب می شود. 
حیات وحــش در این منطقه از بین می رود و 
گســل های مناطق زکریا استقامتی در برابر 

زلزله در هنگام ساخت وساز نخواهند داشت.

 کمربند جنوبی مشهد قانونی شروع س
شده است

به باور رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر 

مشهد، توقف کمربند جنوبی کمکی به محیط 
 زیست نمی کند؛ چراکه در سال های گذشته 
زیرسازی کمربند و سازه پل ها در بیشتر موارد 
به انجام رســیده و از نظر فنی تغییر کاربری 
به معنای دقیق کلمه اتفاق افتاده است و چه  
بسا اجرای باقیمانده پروژه البته با لحاظ تدابیر 
ویژه ای که الزم دارد، بتواند به بهبود وضعیت 

محیط  زیستی این پروژه کمک کند.
سیدمحسن حســینی پویا در همین حال با 
بیان اینکه طرح کمربنــد جنوبی مربوط به 
طرح های جامع و تفصیلی حدود ۲۰ ســال 
پیش اســت و بــر مبنای همــان طرح های 
قانونی شروع شده است، می گوید: این طرح 
و شروع عملیات اجرایی آن، در زمان خودش 
کامالً قانونی بوده و اگر قوانین بعدی شرایط 
ســختگیرانه تری را از نظر محیط  زیستی در 
رابطه با پروژه های عمرانی بیان کرده اند، این 
شــرایط قابل  تعمیم به طرح ها و پروژه های 
سابق نیستند و عطف به ماسبق نمی شوند؛ به 
 عبارتی  دیگر نمی شود بر مبنای قوانین بعدی، 
پروژه های قبلی را که منطبق بر قوانین زمان 

خودشان بوده اند، متوقف کرد.

 بزرگراه جنوبی قانونی، مطالعاتی و س
اقتصادی است

عضو کمیته تخصصی حمل ونقل و ترافیک 
کمیسیون فنی و عمران شورای اسالمی شهر 
مشــهد نیز با ابراز گالیه مندی از اینکه چرا 
شهرسازان، به زعم وی، مهم ترین سند شهری 
را نقــد کرده اند و می گوینــد فاقد مطالعات 
مبناست، گفت که به این صحبت ها اعتقادی 
ندارم.رامین آهویی در پاســخ به افرادی که 
می گویند این پروژه اقتصادی نیست نیز اظهار 
کرد: این افراد باید از لحاظ اقتصادی بازنگری 

جــدی انجام دهند، زیرا اگر بحث ما ســبد 
عمومی اقتصادی و سبد هزینه های عمومی 
باشد، به  شدت این پروژه اقتصادی است. این 
پروژه موجب کاهش مصرف سوخت، اتالف 
وقت مردم و هزینه ها می شود و در زمان بسیار 

کوتاهی خودش را توجیه می کند. 
وی ادامــه داد: این پــروژه قانونی و از لحاظ 
مطالعاتی بسیار قوی پیش رفته و عملکرد آن 

شهری است.

 تصمیم گیری بر اساس آمار ارائه  شده س
بسیار خطرناک است

در عین  حال یک عضو هیئت  علمی دانشکده 
شهرســازی دانشگاه تهران در این  باره گفت: 
اگر بزرگــراه کمربند جنوبی را از لحاظ فنی 
مورد بررســی قرار دهیم، به عقیده بنده این 
آمار و ارقام که این بزرگراه ۱۷ درصد ســبب 
کاهش زمان سفر، ۱۰ درصد کاهش مصرف 
ســوخت و ۱۰ درصد موجب کاهش آالینده 
می شود، کامالً اشتباه و تصمیم گیری بر اساس 

این آمار بسیار خطرناک است.
شهاب الدین کرمانشاهی تصریح کرد: در هیچ 
کجای دنیا با ســاخت چند کیلومتر بزرگراه 
نتوانستند ۱۷.۹ درصد زمان سفر را کاهش 
دهند و چنین پدیده ای تاکنون دیده نشــده 
است. شاید با اضافه شدن حمل ونقل عمومی 
مانند مترو، سواری و... اتفاق هایی اینچنینی 
رخ دهد و نزدیک به یک ششم زمان سفر کم 
شــود، اما این امر در بزرگراه حرف عجیبی 

است.
وی با اشــاره به اینکه مســئولیت این امر به 
عهده مهندس آهویی -عضو کمیته تخصصی 
حمل ونقل و ترافیک کمیسیون فنی و عمران 
شورای شهر مشهد- نیست و باید سند رسمی 
آن دیده شود، گفت: اگر چنین مدلی نشان 
داده  شــده، بایــد حتماً چک شــود که چرا 
چنین چیزی عنوان  شــده که با عقل سلیم 
در تضاد است. اصوالً نقشه راه این  گونه است 
که بایســتی به اطراف آن دسترسی بهتری 
داشته باشیم و به لحاظ فنی بزرگراه نمی تواند 
محدودکننده رشد باشد بلکه دامن زننده به 

آن است.
وی ادامــه داد: از لحاظ حقوقی و قانونی این 
بزرگراه باید بگویم که هر آنچه در طرح جامع 
گفته  شده دلیلی بر این نیست که وحی منزل 
است، همان  جایی که طرح جامع در آن گفته 
 شده به  طور قطع راه اصالح آن نیز آمده است، 
بنابراین این فرصت برای شهر مشهد فراهم 

است که دوباره به این طرح نگاه کند. 

واکنش ها به  تصویب کلیات طرح تفصیلی حوزه جنوب غرب مشهد 

کمربند جنوبی؛ منتظر تولد حاشیه شهر جدیدی باشید

گزارشگزارش

انتصاب انتصاب 
شــهردار  قدس: 
در  تربت حیدریــه 
شــورای  جلســه 
این شهر  اســالمی 
انتخــاب شــد. در 
شــورای  جلســه 
اسالمی شهر تربت حیدریه که با دستور کار 

انتخاب شهردار برگزار شد، سعید اکبریان با 
پنج رأی موافق به عنوان شــهردار این شهر 
انتخاب شد. سیدمهدی وقفی، رئیس شورای 
اسالمی شــهر تربت حیدریه، در این جلسه 
تصریــح کرد: بــا نظر اکثریت اعضا ســعید 
اکبریــان، مهدی علیان و حســین حیدری 
بکاولی به عنوان گزینه نهایی تعیین شدند تا 

در این جلسه، شهردار جدید این شهر از بین 
این ســه گزینه انتخاب شود.قابل ذکر است، 
در ادامه این جلسه، از بین سه گزینه نهایی 
تصدی این پست، در صحن شورا رأی گیری 
انجام شــد و در نهایت سعید اکبریان با پنج 
رأی موافق و دو رأی مخالف به  عنوان شهردار 

تربت حیدریه انتخاب شد.

 پس از هفته ها کشمکش
 در شورای شهر

شهردار تربت حیدریه 
انتخاب شد

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.



خبرخبر خبرخبر

 هدف گذاری۴۸۰ طرح محرومیت زدایی •
در استان مرکزی

ســپاه  فرمانــده  اراک: 
مرکزی  اســتان  روح اهلل 
گفت: امسال بیش از ۴۸۰ 
محرومیت زدایی  طــرح 
در دســتور کار بســیج 
سازندگی ســپاه روح اهلل 
استان قرار دارد که از این 

تعداد ۱۴۰ طرح مربوط به آبرسانی و کشاورزی است.
ســردار سرتیپ دوم پاسدار محســن کریمی عنوان کرد: سپاه 
روح اهلل اســتان در راســتای رفع محرومیت زدایــی در مناطق 
کم برخوردار با تشکیل قرارگاه محرومیت زدایی، طرح هایی نظیر 
کانال کشــی آب روستایی، تعویض شبکه آب روستایی، الیروبی 
قنوات، ساخت استخرهای ذخیره آب، تعمیر و بهسازی خانه های 

محروم و ساخت خانه محرومان را در دستور کار قرار داده است.

 اجرای 3هزار برنامه ویژه ۴۰ سالگی •
دفاع مقدس در فارس

مدیــرکل حفظ  فارس: 
آثــار و نشــر ارزش های 
دفــاع مقدس فــارس از 
اجرای حدود 3هزار برنامه 
گرامیداشت  مناسبت  به 
دفاع  ســالگرد  چهلمین 
مقدس در استان خبر داد.

ســرهنگ پاسدار، ســعید کوشکی دوشــنبه ۲3 تیر در جمع 
خبرنگاران گفت: بزرگداشــت چهلمین سالگرد دفاع مقدس از 
سوم خرداد آغاز شده و به مدت ۴3 هفته تا پایان سال ادامه دارد 
که هفته دفاع مقدس اوج زمان اجرای برنامه های این بزرگداشت 

خواهد بود. 
او بیان کرد: ۲۱ کارگروه در ســتاد بزرگداشت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس تشکیل شده که هر کدام حدود 5۰ برنامه در استان 

اجرا خواهند کرد.

۲۱۷ مسکن به مددجویان بهزیستی •
لرستان تحویل شد

معــاون  آبــاد:  خرم 
مردمی  مشــارکت های 
گفت:  لرستان  بهزیستی 
۲۱۷ واحــد مســکن به 
خانوارهــای معمولــی و 
زیــر  معلــول  دو  دارای 
پوشش استان تحویل شد.

رضا وفایی اظهار کرد: ازاین تعداد ۱۸۰ خانوار مددجوی عادی و 
3۷ خانوار دارای دو معلول هستند که در نهضت مسکن سازمان 

بهزیستی خانه دار شدند.
وی اظهار کرد: ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک بالعوض 
بهزیستی برای این خانواده ها تأمین شده و خانواده های دو معلول 
شــهری و روســتایی به ترتیب ۶۰ و 3۶ میلیون تومان کمک 

بالعوض دریافت کردند.

 امکان تردد اتباع خارجی •
از منطقه آزاد ارس فراهم شد

فرهنگی،  معاون  تبریز: 
اجتماعی و گردشــگری 
سازمان منطقه آزاد ارس 
از امکان تردد برای اتباع 
خارجــی شــاغل دارای 
پروانه اشتغال و اقامت در 
این منطقــه که به دلیل 

شیوع ویروس کرونا با محدودیت هایی مواجه شده بود، خبر داد.
یوسف داداش زاده گفت: اتباع خارجی در صورت دارا بودن اقامت 
معتبر و حتی توقف بیش از سه ماه در خارج از کشور بدون هیچ 
محدودیتی و بدون پرداخــت هرگونه وجه و جریمه، بدون نیاز 
به اخذ روادید می توانند تا اول مرداد همانند شــیوه عادی وارد 

کشور شوند.

اصنافی که دستورالعمل های بهداشتی را •
رعایت نکنند، پلمب می شوند

کهگیلویه و بویراحمد: 
رئیس اتاق اصناف یاسوج 
گفت: هــر واحد صنفی 
دســتورالعمل های  کــه 
بهداشتی را رعایت نکند 
به مــدت ۱5 روز تعطیل 

می شود.
علی ارشــدی با بیان اینکه باغ ها و تاالرهای پذیرایی در شــهر 
یاسوج تعطیل می شوند، افزود: فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای 

دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمی کنند.
وی اظهارکرد: پاســاژها موظف هســتند یک نفــر را به عنوان 
مدیر معرفی کنند و در صورت رعایت نکردن دستورالعمل های 

بهداشتی به مدت ۱5 روز تعطیل خواهند شد.

 خروج بدون مجوز دام از قزوین•
قاچاق محسوب می شود

قزوین  دادستان  قزوین: 
گفت: خروج بدون مجوز 
قاچــاق  اســتان،  از  دام 
محسوب می شود و مبارزه 
همه جانبه بــا آن، یکی 
از اصلی تریــن اقدام ها در 
راستای تحقق شعار سال 

است.
محمد قاسمی در نخستین نشســت کارگروه قاچاق دام استان 
قزوین گفت: همه دســتگاه ها، نهادهــا و آحاد جامعه باید برای 
پیشگیری و مقابله با قاچاق ایفای نقش کرده و اهتمام ویژه داشته 

باشند.
وی افزود: تأمین سالمت و امنیت غذایی یکی از مصادیق احیای 
حقوق عمومی است و قاچاق دام می تواند امنیت غذایی جامعه را 

تهدید و با مشکل مواجه کند.

قلیان ها در همدان جمع آوری شدند•
یکروزه  طــرح  همدان: 
جمع آوری عرضه کنندگان 
منطقــه  دو  در  قلیــان 
پرازدحام  و  گردشــگری 

همدان اجرا شد.
مدیریــت  سرپرســت 
پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شــهرداری همدان اظهار کرد: پنجمین طرح مشترک 
برخورد با عرضه قلیان در محوطه گردشگری و توریستی گنج نامه 

و بولوار ارم عملیاتی شد.
محمدعلی گلشــن افزود: در راســتای اجرای ایــن طرح که با 
برنامه ریزی مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری و همکاری 
اداره بهداشــت و نیروی انتطامی انجام شد، ۱5۰ عدد قلیان از 
این مناطق گردشگری جمع آوری و تحویل مرکز بهداشت همدان 

شد.

 زمین خواران در کرج •
آرامش نخواهند داشت

کــرج: مدیــر جهــاد 
شهرســتان  کشــاورزی 
کرج با اشــاره به برخورد 
جــدی ایــن مدیریت با 
زمین خــواران و تغییــر 
کاربری دهندگان غیرمجاز 
اراضی کشــاورزی، اعالم 
کرد: خواب آرام را از زمین خواران و متصرفان اراضی کشــاورزی 

خواهیم گرفت.
اسماعیل صارمی بیان کرد: در همین راستا ۱۰۰ هکتار از اراضی 
کشاورزی این شهرستان در قالب ۹۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز 

آزادسازی شد.
وی با اشاره به افزایش مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز در کرج 
گفت: این برخوردها برای هشدار به زمین خواران و نیز پیشگیری 

از به دام افتادن مردم در چنگال افراد سودجو است.

دستگیری عناصر سرویس های اطالعاتی •
بیگانه در کرمان 

دادگاه  رئیــس  کرمان: 
کرمان  اســالمی  انقالب 
از دســتگیری تعــدادی 
ســرویس های  عناصر  از 
اطالعاتی بیگانه در کرمان 

خبر داد.
جمع  در  قربانــی    احمد 
خبرنگاران اظهار کرد: تعدادی از عناصر وابسته به سرویس های 
اطالعاتی بیگانه در کرمان دستگیر و پس از طی مراحل تحقیق و 
رسیدگی حکم قانونی صادر شده ، تعدادی از اعضای گروهک های 
معاند نیز در کرمان دستگیر و در دادگاه انقالب اسالمی کرمان به 

جرم آن ها رسیدگی و منجر به صدور حکم شده است.

 ابتالی ۴۰ نفر به کرونا •
در  یک جشن عروسی!

شــیراز: رئیس شبکه بهداشــت درمان و آموزشی شهرستان 
مرودشت گفت: بر اساس اطالعات بدست آمده، ۴۰ نفر در یک 
جشن عروسی در این شهرستان به بیماری کووید۱۹ مبتال شدند.

مجید اکبرزاده اظهار کرد: این جشن هفته گذشته در شهرستان 
برگزار شــده و شــرکت کنندگان در آن به دلیل بی توجهی به 
دســتورالعمل های بهداشتی و شرکت در تجمعات بیمار شده و 
کار درمان آنان در جریان است.  وی گفت: این روز ها شاهد تردد 
ماشین های عروس در شهر هستیم که این بی توجهی و برگزاری 

مراسم سبب افزایش ابتالی مردم به ویروس کرونا شده است.

در اردبیل کمبود مرغ نداریم•
اردبیل: معاون هماهنگی 
اســتاندار  اقتصادی  امور 
اردبیــل گفت: با توجه به 
باال بــودن نرخ نهاده های 
افزایش قیمت  بــا  دامی 
مواجه هستیم، ولی کمبود 

مرغ در استان نداریم.
ارژنگ عزیزی با اشاره به اینکه هدف اصلی تعادل بخشی به قیمت 
مرغ در استان است، بیان کرد: درصدد هستیم موجودی مرغ را 
به وضعیت مناسب برسانیم تا بتوانیم در راستای بهبود وضعیت به 

اهداف خود دست یابیم.

مردمان سیل زده از قیمت گذاری پایین اراضی توسط وزارت نیرو گالیه دارند

»سیمره« سّد راه روستاییان »رودبار«
لرســتان: از مناطقی که در حادثه ســیالب 
فروردین  ۹۸ دچار خســارت شد، ۱۱ روستای 
منطقه »رودبار« شهرســتان کوهدشت استان 
لرســتان با جمعیت حدود هــزار و 5۰۰ نفر در 
حاشیه سد و نیروگاه سیمره بود که با باال آمدن 
آب این ســد همه خانه ها، اراضی کشــاورزی و 

باغ های این منطقه زیر آب رفت.
اگرچه تاکنون زخم های آوارگی و چادرنشــینی 
مردم ســیل زده این منطقه التیام نیافته است، 
 اما ایــن روزها قیمت گذاری بر ســرزمین های 
آبا و اجدادی مردم این منطقه که باید بگذارند و 

بروند بر زخم آن ها نمک پاشیده است.
 یــک ســال از بی خانمانــی و بیــکاری اهالی 
۱۱ روستای حاشــیه سد »سیمره« می گذرد و 
حاال وزارت نیرو بــا قیمت گذاری پایین اراضی، 
امکان بازگشــت به زندگی عادی را برای اهالی 
رودبار ســخت کرده اســت. موضوع خریداری 
اراضی و خانه های اهالی روســتاهای این منطقه 
از سال ها پیش به میان آمده بود، اما با بارش های 
سیل آســای فروردیــن ۹۸ و به منظور کنترل 
سیالب به وسیله سد »سیمره«، تراز آب در این 
سد باال رفت و روستاهای اطراف مخزن آن همگی 
به زیر آب رفتند و به دنبــال این امر خریداری 

اراضی مردم به موضوعی جدی تر تبدیل شد.

گالیه اهالیس
در همین راســتا بسیاری از ساکنان این منطقه 
و کشاورزانی که ســال ها روی زمین های پدران 
خود عرق ریختند، ادعا می کنند که وزارت نیرو 
در ازای پرداخــت بهای اندکــی خواهان خرید 

زمین های آن هاست.
بسیاری از روستاییان که تنها سرمایه و ماحصل 
تالش یک عمر آن ها همین زمین هاســت، بیان 
می کنند: وزارت نیرو قیمت های پایینی را برای 
خریــد اراضی تعیین کــرده و حتی همین نرخ 
اندک را هم حاضر به پرداخت نقدی نیســت و 
از روستاییان می خواهد بهای زمین را به صورت 
قسطی دریافت کرده و یا به جای آن سهام بگیرند.

روســتاییان این منطقه بابیان اینکــه اوراق و یا 
سهام سه ساله دردی از آن ها دوا نمی کند، بیان 
می کنند: متأسفانه این مشکل چندین سال است 
گریبان مردم منطقه را گرفته و هنوز برای حل 

این مشکل اقدامی نشده است.

وزارت نیرو زیر بار نمی رودس
یوسف کوشکی، نماینده مردم رودبار 
در این زمینه می گوید: سال هاست 
مردم این منطقه درگیر بحث تملک 

اراضی هستند.
وی ابراز می کند: ســال گذشته با 
وقوع سیالب، مسئوالن سد سیمره 
تصمیم گرفتند دریچه های سد را 

ببندند و تراز سد را باال بیاورند.
وی خاطرنشان می کند: این موضوع 
موجب شــد زمین های کشاورزی، 
خانه ها و باغ های مردم زیر آب برود.

نماینــده مــردم منطقــه رودبار 
می افزاید: بعد از ایــن اتفاق، مردم 
چند ماهی را در چادر زندگی کردند، 
مســئوالن سد ســیمره، مجموعه 
وزارت نیرو، استانداری، دادگستری و 
سایر اداره های اجرایی در نشستی که 

برگزار کردند بودجه ای را برای پرداخت به مردم 
بابت تملک اراضی در نظر گرفتند.

بدقولی مسئوالن س
کوشــکی بابیان اینکه در تاریخ ۲3 تیرماه ۹۸، 
هیئت ۹ نفره ای تشکیل شد که سه نفر از آن ها 
نمایندگان مردم، سه نفر نمایندگان سد سیمره 

و ســه نفر نیز بی طرف 
بودند، می افزاید: درنهایت 
تصمیم گیری شــد و در 
قیمت   آن،  صورتجلسه 
زمین ها با مهر و امضای 
این هیئــت ۹ نفره ذکر 

شد.
می کنــد:  اظهــار  وی 
مــردم البته نســبت به 
این قیمت هــا انتقاداتی 
داشــتند. چنــد ماهی 
که گذشــت وزارت نیرو 
شــرکت  مجموعــه  و 
توســعه منابع آب ایران 
ایــن قیمت گذاری ها را 
از آن  نپذیرفت و بعــد 
در زمســتان ۹۸، دوباره 
خودشــان بدون حضور 
نمایندگان مردم یک قیمت گذاری جدید را اعالم 

کردند.
کوشــکی با تأکید بر اینکه مردم انتظار دارند در 
بحث کارشناسی قیمت زمین ها، نماینده داشته 
باشــند یا در قیمت گذاری ها تجدیدنظر شود، 
عنوان می کند: این در حالی است که مسئوالن 

بدون دخالت مردم کارها را جلو می برند.

اجحاف در حق مردمس
وی با تأکید بر اینکه قیمت هایی را که برای زمین 
و امالک مردم پیش بینی کرده اند واقعاً اجحاف در 
حق مردم است، ادامه می دهد: مردم این منطقه 
کاری به جز کشــاورزی و باغداری ندارند و هیچ 
تسهیالتی برای مســکن یا تحویل زمین، برای 
آن ها دیده نشــده است. وی تأکید می کند: اگر 
دولت این ها را با پرداخت ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون 
تومان رها کند، به طور حتم در حاشــیه شهرها 
مستقر می شوند و ۲ هزار نفر مردم این منطقه به 

جمع بیکاران استان اضافه می شوند.
نماینده مــردم منطقه رودبــار ادامه می دهد: 
مسئوالن سد سیمره اعالم کرده اند که ۲5 درصد 
پــول زمین ها به صورت نقد و مابقی را به صورت 
اوراق بهادار یک تا سه ساله پرداخت خواهند کرد، 
اینجا هم در حق مردم اجحاف شــده و این در 
حالی است که در یک سال گذشته نیز مشکالت 

فراوانی را پشت سر گذاشته اند.
وی خاطرنشان می کند: وزارت نیرو و مسئوالن 
سد سیمره باید در قیمت گذاری اراضی تملک 
شــده تجدیدنظر کرده و مســئله معیشــت 
مردم منطقــه را نیز در نظر بگیرنــد؛ با مبالغ 
کــم اختصاص یافته امکان احیای شــغل های 
ازدســت رفته اهالــی رودبار که حــاال خانه و 

کاشانه ای ندارند، محیا نمی شود.

یک سال از 
 بی خانمانی اهالی 
 ۱۱ روستای حاشیه

سد»سیمره«می گذرد 
و حاال وزارت نیرو 

با قیمت گذاری 
پایین اراضی، امکان 

بازگشت به زندگی 
 عادی را برای 

اهالی رودبار سخت 
کرده است
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زنجان: وقتــی صحبت از قیمت مرغ به نرخ 
مصوب می شود یعنی در هر فروشگاهی که پا 
بگذاری از باالی شهر تا پایین شهر باید مرغ را 
به قیمت ۱5 هزار و ۷5۰ تومان عرضه کنند، 
اما مراجعه به دو فروشگاه در سطح شهر کافی 
اســت که به شما ثابت کند این جدیت برای 
تعیین قیمت مصوب فقط یک شوخی است، 
زیرا مرغ به این قیمــت در بازار زنجان یافت 

نمی شود.
به گفته بســیاری از شــهروندان قیمت مرغ 
اگرچه تا ماه گذشته به دلیل کاهش تقاضا به 
کمترین نرخ رسیده بود، اما در هفته گذشته 
با افزایش قیمت و رسیدن به نرخ های متفاوت 
به ازای هر کیلو ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان، موجب 

اعتراض بسیاری از شهروندان شده است.
گرانی مرغ در هفته های گذشته موجب شده 
تا ســتاد تنظیم بازار در راستای جلوگیری از 
افزایــش قیمت مرغ نرخ هــر کیلو مرغ را به 
میزان ۱5۷ هــزار و 5۰۰ ریال تعیین کند و 
این موضوع در حالی است که قیمت مرغ در 
بسیاری از فروشگاه ها در نوسان بوده و بیش از 

قیمت مصوب به فروش می رسد.

در این راســتا یکــی از فروشــندگان مرغ به 
خبرنگار ما گفت: قیمت مصوب و اعالم  شده، اما 
فقط یک روز اعمال شد و متأسفانه کشتارگاه ها 

به قیمت های تعیین  شده تن نمی دهند.
علی ساالری بابیان اینکه فروشندگان مرغ در 
شهر مقصر گرانی نیستند و بر اساس خرید و 
فاکتور خرید مجاز به اعمال سود و عرضه مرغ 
به مشتری هستند، اظهار کرد: نرخ ۱5۷ هزار و 
5۰۰ ریالی گوشت مرغ گرم در بازار فقط یک 
روز اعمال شــد و بر اساس توافق به عمل آمده 
بین دستگاه های اجرایی این نرخ به ۱۶۰ هزار 
ریال افزایش یافت و در حال حاضر با این قیمت 

عرضه می شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت مرغ 
نسبت به اســتان های مجاور منطقی تر است، 
بیان کــرد: افرادی که قیمت مــرغ را تعیین 
می کنند و مرجع نظارت و بازرسی هستند باید 
بر زنجیره تولید تا مصرف نظارت داشته باشند تا 

شاهد هرج و مرج در قیمت ها نباشیم.
وی افزود: البته در این راستا نمی توان از گالیه 
تولیدکنندگان به راحتی عبور کرد؛ زیرا آن ها 
نیز به دلیل افزایش سه برابری نهاده های تولید، 

دســت به افزایش قیمت زده انــد و با تورم و 
گرانی موجود، افزایش قیمت منطقی است، اما 
هرج ومرج در قیمت ها به مذاق هیچ شخصی 

خوش نمی آید.
درحالی کــه مشــاهده های خبرنــگار مــا و 
اظهارات بســیاری از مــردم حکایت از تخلف 
عرضه کنندگان در فروش مرغ با نرخ بیشتر از 
مصوب دارد، اما رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان زنجان می گوید: هم اکنون گوشت 
مرغ با قیمت مصــوب ۱5 هزار و ۷5۰ تومان 

در تمام واحدهای پروتئینی و فروشگاه ها عرضه 
می شود.

ناصر فغفوری در یازدهمین جلســه کارگروه 
تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی استان زنجان 
با اشاره به نظارت های صورت گرفته در زمینه 
عرضه گوشت مرغ با قیمت مصوب، خاطرنشان 
کرد: با توجه بــه نظارت های صورت گرفته و 
ممنوعیت صــادرات هرگونه فراوری محصول 
مــرغ، پیش بینی می شــود در روزهای آینده 

شاهد کاهش قیمت ها باشیم.

»قیمت مصوب« در زنجان رعایت نمی شود

پرواز نرخ مرغ با نوسان های بازار

گزارشگزارش

۷۸56zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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 1 م ا س ت ب ن د   س ه ا م د ا ر
 2 ر ی ر ا   ق ا م و س   و ر م  
 3 و ا ل   ا ب و ل ا   ک ر و ن ا
 4 ا ر ا ی ش   ر ا   ا ب ی   ه ل
 5 ر   ک ا ت ب   س م ب و س ه   ی
 6 ی ت   س ب ا ک   س ر د   ا ق ا
 7 د ا د   ا ل م ا ت ی   م ض ا ف
 8   ک و چ ه   ا و ا   ا ن م ی  
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 14   م س ن   ب ر ه ا ن   خ ا ز ن
 15 ک ا ر ا ی ی ب   ن ا م ی ب ی ا
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۱. بیماری گشادشــدن عروق- حشــره ای 
کوچک شبیه ملخ با صدایی بلند و طوالنی- 
ســاختمان و ســازنده اش ۲. به پیشــواز 
کســی رفتن- حرف همراهــی- خطایی 
در بســکتبال 3. نوعی حلوا- گیاه مقدس 
زرتشتیان- بخشی از خاک سمنان را دربر 
می گیرد ۴. زاپاس- خاکه ســرب که برای 
سیاه کردن مژه ها به کار می رود - دربندشدن 
5. بسیاربخشنده- سهل و ساده- بعضی در 
کفش دارند ۶. کمیاب- حــرارت و گرما- 
درنگ کردن ۷. نیست شونده- میانگین- عدد 
فوتبالی ۸. عالمت جمع فارسی- دفتر ثبت 
 حساب های موقتی- پیامبری- موی مجعد 
۹. اخاللگر- طبقه بندی– جدایی زن و شوهر 
۱۰. تشنه فریب بیابان- داخل شدن- مجازات 
۱۱. روغن عرب- تحفه- خانه ای که آفتاب به 
 آن نتابد ۱۲. خوگرفته- مواجب- پشیمانی 
۱3. ورزش گروهــی بــا تــوپ و قایــق 
روی ســطح آب- شــکم خــودرو- یازده 
رازی-  زادگاه  پســران-  کشــور   .۱۴
 نوعــی پارچه مشــکی مرغــوب چادری 

۱5. طناب- میوه دوقلو- سرزنش کردن

 ۱. قرص خواب- هم جهت- خودپســندی 
۲. فــارغ- گرانمایه- تونــل زیردریایی که 
 فرانســه را به انگلســتان متصــل می کند 
3. برهنه- احمق و کودن- خوراکی ایتالیایی 
که از الیه های ســه گانه پاســتا ورقه ای ، 
ســس مخصوص ، و پنیرپیتزا درست شده 
۴. گریبــان- از وســایل زخم بندی- نوعی 
خــاک رس کــه برای پوشــاندن ســقف 
حمام به کار می رفته 5. پوســت غالت که 
ارزش غذایــی باالیی دارد- صفحه ای مدور 
 در خــودرو و رایانه- جنگ افزار ورزشــی 
۶. گذراندن- هدررفتن- عاجل ۷. نگاه خیره 
- فلز الکتریســیته- بازار موقتی - درخت 
انجیر معابــد ۸. گواهی دادن- منفعت طلب 
۹. قســمتی از زمیــن که بین پوســته و 
هســته آهنی قرار گرفته اســت- مسطوره 
 کاال- حــرف دهن کجــی- ذره خاشــاک 
۱۰. هفتمیــن آواتــار ویشــنو در دیــن 
هندو- حیوان نجیــب- برق در زبان عربی 

 ۱۱. درخت تســبیح- پرنده مقلد- آســیاب خانگی 
۱۲. آگاهی داشــتن- رایج ترین ابزار ارتباط از راه دور- 
شیرینی بزرگ عروسی ۱3. شهر تاجر- از نام های خاص 
 ترکی به معنی شــیردرنده- ضمیر سوم شخص مفرد 
 ۱۴. ســوغاتی مشــهد- کامروا- محــل کار کارمند 
۱5. دشمن سرسخت تر- زورگو و مستبد- دستوردادن

  افقی
  عمودی
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