
»قیمت مرغ« کوتاه می آید سکوت شهرداری درباره یک مشکل ترافیکی
در پی گالیه های مردمی اعالم شدقدس مطالبات اهالی منطقه توس 70 را پیگیری کرد 

طی روزهــای اخیر به دنبــال تماس های مکرر 
شــهروندان منطقــه تــوس 70 و گالیه مندی 
از مشــکالت ترافیکی بــه این محلــه رفتیم و 
مشکالتشان را جویا شدیم که در همین بازدیدها 
ســاکنان محل تأکید داشتند در صورت تخریب 
بخشــی از انباری که در امتداد بولوار آزادی قرار 

دارد می توان مسیر را بازگشایی ...

بازار مرغ پــس از ثبات قیمتی که چند ماهی به 
همراه داشت طی 15 روز گذشته دچار نوسان های 
شدیدی شد، طوری که قیمت مرغ به یکباره حدود 
دو برابر افزایش یافت. هر کیلو مرغ که تا پیش از 
آن حتی زیر 10 هزار تومان فروخته می شد یکباره 
قیمت هایی نزدیک و یا باالتر از 20 هزار تومان را 

تجربه کرد. در چنین شرایطی ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

بـویقاچاقمیآید!
گفت وگو با خانواده شهید جاویداالثر 

»علیرضا مرتضوی« 

انتظار ۳۲ ساله 
شهربانو

 مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی
در گفت وگو با قدس تأکید کرد

 ضرورت تداوم جریان 
مواسات و همدلی مؤمنانه 

 حاشیه های نشست تشریح 
روند اجرای حکم اخاللگران اقتصادی

 ازمرخصی »پهلوان«
تا رد مال»پردیسبان«

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

.......صفحه 3 

هشدار استاد گروه آموزشی 
زمین شناسی دانشکده علوم  

دانشگاه فردوسی مشهد

برخی از سازه های 
ارتفاعات جنوبی 

 روی گسل 
قرار دارند

استاد گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه 
فردوسی مشهد گفت: با توجه به اینکه گسل جنوب مشهد 
فعال اســت، در ساخت وسازهای ارتفاعات جنوبی مشهد 
برای تهیه نقشه حریم گسل، ســهل انگاری شده است.

دکتر ناصر حافظی مقدس، درباره وجود گسل در ارتفاعات 
جنوبی مشهد، توضیح داد: در مشهد گسلی وجود دارد که 
به نام گسل جنوب مشهد یا گسل جنوب مشهد-چناران 
که شــواهد فعالیت این گســل طی مطالعه ای که برای 
مسکن و شهرسازی صورت گرفته، مدون شده است.وی 
افزود: در حال حاضر مطالعاتی در سازمان زمین شناسی 
برای تعیین دقیق تر مسیر گسل در حال انجام است که 

گزارش آن در دو، سه ماه آینده کامل می شود...

سکوت مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی درباره تولید مرغ با برند خارجی  در مشهد

.......صفحه 3 

شهر عطوفت و عبودیت
اگر بپذیریم که شهر مقدس و تاریخی مشهد، شهری است که در 
هاله نورانیت پرتشعشــع امام هشتمین)ع( تحقق عینی و تاریخی 
پیدا کرد، این را هم باید بپذیریم که مشهد، شهر عطوفت و عبودیت 
است. به عبارت دیگر، در پیشانی این شهر پرعاطفه، چنین نوشته 

ری.......صفحه 2 است: من، شهر مشهد، بزرگ ترین شهر عطوفت ها ...
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 مادر شهیدان »دانایی باغکی«•
به فرزندان شهیدش پیوست

قدس:معصومه رام شــورابی، مادر شهیدان »رجبعلی 
و میرزاحســن دانایی باغکی« به فرزندان شهید خود 

پیوست. 
»معصومه رام شــورابی« مادر شــهیدان »رجبعلی و 
میرزاحسن دانایی باغکی« و مادر دو جانباز »حسن و 
محمدرضا دانایی باغکی« پس از تحمل سال ها دوری 
از فرزندان شهیدش شــامگاه سه شنبه 24 تیرماه در 
ســن 88 ســالگی به علت بیماری آسمانی شد.پیکر 
مادر شــهیدان با حضور خانواده های شاهد و ایثارگر و 
جمعی از مردم شهیدپرور مشهد با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی جهت طواف به بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( 
و سپس جهت خاک سپاری به گلزار شهدای »بهشت 

رضا، قطعه صالحین« مشهد مقدس انتقال پیدا کرد.

بخشش قاتل پای چوبه دار در •
بیرجند

قدس: رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: 
قاتل محکوم به قصاص، سحرگاه دیروز و در  روز زیارتی 
امام رضا )ع(، پای چوبه دار در زندان بیرجند توســط 

اولیای دم مقتول بخشیده شد و حیات دوباره یافت. 
حجت االسالم ابراهیم حمیدی افزود: به همت و تالش 
مســئوالن ذی ربط در واحد مصالحه اجرای احکام و 
مددکاران زنــدان، اولیای دم مقتول در پای چوبه دار، 
در روز زیارتی هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و 
والیت حضرت امام رضا )ع( و به احترام آن امام همام، 

قاتل را بخشیدند.
وی گفت: در تمامی پرونده های مربوط که شــواهد و 
مدارک داللت بر آن دارد که قتل انجام شده و منجر به 
اجرای حکم قصاص می شود، تمامی مسئوالن و پرسنل 
تشکیالت قضایی استان همه تالش خود را برای جلب 
رضایت شــاکی به کار می بندند تا در راستای عمل به 
کالم الهی که می فرماید: »هر کس جان انسانی را نجات 
دهد، همانا جان همه انسان ها را نجات داده است« آن ها 
نیز بتوانند جان یک هموطن مسلمان را نجات دهند، 
که در این خصوص قاتل مرحوم ســنایی فر با همت و 
تالش همکاران دادگستری استان و بخش مددکاری 
زندان مورد عنایت امام رضا )ع( قرار گرفت و با گذشت 

اولیای دم حیاتی دوباره یافت. 
بنابر این گزارش اولیای دم مقتول از طرف نمایندگی 
آســتان مقدس رضوی در اســتان مفتخر به خادمی 

افتخاری امام رضا )ع( شدند.

خبرخبر
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پنجشنبه  26 تیر 1399

  24 ذی القعد        ه 1441  
 16 جوالی 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9295 

 ویژه نامه 3674  
+ صفحه »میهن« 

 ش��هرداری جغت��ای ب��ه اس��تناد مصوب��ه 
ش��ورای اسالمی ش��هر جغتای در نظر دارد 
نس��بت به واگذاری كشتارگاه صنعتی دام 
سبك وسنگین  به متقاضیان واجد شرایط 

به صورت اجاره اقدام نماید..
لذا متقاضیان می توانند به منظور كس��ب 
اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده و ارائه 
پیش��نهاد قیم��ت از تاری��خ 1399/04/26 
لغایت  1399/05/04 به واحد حس��ابداری 
ش��هرداری جغت��ای مراجعه  و یا با ش��ماره 
حاص��ل  تم��اس   051-45621970 تلف��ن 

فرمایند .
شهرداری جغتای  ,ع

99
03
69
4

 آگهی مزایده  اجاره كشتارگاه صنعتی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه  نوبت دوم

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه ش��ركت تعاونی 
 16 س��اعت  راس  خاورمیان��ه  مبتک��ران  فضاس��یر 
بعدازظه��ر روز ش��نبه  م��ورخ 1399/05/11در محل 
س��الن ش��ركت واق��ع در خیاب��ان بهار – ح��د فاصل 
چهارراه لش��گر وچهارراه بیس��یم – مجتمع محسنیه    
تش��کیل میگردد. از كلیه اعضاء دعوت می شود در 

این جلسه حضور بهم رسانند.
دس��تور جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت 

دوم 
1- استماع گزارش بازرس

2- انتخ��اب ب��ازرس اصل��ی و علی الب��دل برای یک 
سال مالی

3- ط��رح و تصوی��ب بودجه پیش��نهادی برای س��ال 
مالی 1399

4- تصویب مصوبه افزایش سرمایه
تذكر : اعض��ای محترمی كه امکان حضور در جلس��ه 
را ندارن��د م��ی توانن��د یک هفت��ه پس از انتش��ار 
آگهی به موجب وكال��ت نامه حق رای خود را به فرد 
دیگری واگذار نمایند كه در این مورد می توانند به 
همراه وكیل خود در س��اعت كاری در محل پاركینگ 
تاكس��ی های ویژه خط پرواز داخلی فرودگاه ش��هید 
هاش��می نژاد با داش��تن كارت شناس��ائی به آقایان 
حسن حسن زاده و آقای پوریوسف و یا دفتر شركت 
مراجع��ه نمایند . هر فرد عضو ع��الوه بر رای خود تا 
س��ه رای وكال��ت و غیر عضو فقط ی��ک رای با وكالت  

می توانند داشته باشد .
  هیئت مدیره شركت تعاونی
 فضاسیر مبتکران خاورمیانه 

ع 9
90
36
82

 ش��هرداری جغت��ای ب��ه اس��تناد مصوب��ه 
ش��ورای اسالمی ش��هر جغتای در نظر دارد 
  )CNG( بهره ب��رداری جایگاه تک منظ��وره
ش��هرداری را از طریق مزایده كتبی برابر 
آئی��ن نام��ه مالی ش��هرداری ه��ا بصورت 
. متقاضی��ان        نمای��د  اس��تیجاری واگ��ذار 
م��ی توانند جهت بازدید و كس��ب اطالعات 
بیشتر و دریافت ش��رایط مزایده از مورخ 
در   1399/05/04 ال��ی   1399/04/26
س��اعات اداری به این ش��هرداری مراجعه 
و یا با تلف��ن 05145620299 تماس حاصل 

فرمایند.
شهرداری جغتای  ,ع

99
03
69
5

 آگهی مزایده »نوبت اول«

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت 
دوم شركت تعاونی خدماتی اتحاد كاركنان 

فرودگاه مشهد 
احترامًا به علت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی 
ع��ادی در نوب��ت اول از كلیه اعضاء محترم ش��ركت 
تعاونی خدماتی اتحاد كاركنان فرودگاه مشهد دعوت 
می ش��ود در س��اعت 20/00 روز 99/5/7 در مجتمع 
فرهنگ��ی الغدیر واقع در خیابان به��ار خیابان رزم، 
رزم 8 برگزار می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات زیر حضور بهم رسانند.اعضاء محترمی كه 
حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق 
رأی خود را به موجب وكالتنامه كتبی به فرد دیگری 
مح��ول نمایند ك��ه در این صورت ه��ر عضو عالوه بر 
رأی خود حداكثر س��ه رأی با وكالت و هر شخص غیر 

عضو تنها حق داشتن یک رأی را دارا خواهد بود.
اعضاء متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وكیل مورد 
نظر خود باید از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر روزهای 30 
و 99/4/31 به محل دفتر ش��ركت مراجعه تا پس از 
تأیی��د وكالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلسه:1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- رس��یدگی و تصوی��ب صورت های مال��ی عملکرد 
سال 1398

3- تصویب بودجه سال 1399
4- انتخ��اب ب��ازرس اصلی و علی البدل برای س��ال 

1399
5- انتخ��اب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 

برای مدت سه سال
 هیئت مدیره شركت تعاونی خدماتی اتحاد 

كاركنان فرودگاه مشهد 

ع 9
90
35
04

 ش��هرداری جغت��ای  در نظ��ر دارد اج��رای 
عملیات خاكریزی وخاكبرداری ،جدولگذاری 
و آس��فالت كمربندی شمالی )مسکن مهر( 
را ب��ا اعتبار بیس��ت میلیارد ری��ال  ،برابر 
آئی��ن نام��ه مالی ش��هرداری ه��ا از طریق 
مناقصه كتبی به پیمانکاران واجد ش��رایط 
واگ��ذار نمای��د . متقاضی��ان م��ی توانن��د 
جه��ت كس��ب اطالع��ات بیش��تر و دریافت 
اس��ناد مناقص��ه از تاری��خ 1399/04/26 
ال��ی 1399/05/04 ب��ه واح��د ام��ور مالی 
ش��هرداری جغت��ای مراجعه و یا با ش��ماره 

تلفن 45620299 تماس حاصل فرمایند. 
شهرداری جغتای   ,ع

99
03
69
3

 آگهی مناقصه عمومی

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

یادداشتیادداشت
 سینا واحد
annotation@qudsonline.ir

مهدی کاهانی مقدم: با گذشــت هــر روز از آغاز 
موج دوم کرونا در مشهد و خراسان رضوی، وضعیت 
همه گیری این بیماری نگران کننده تر از قبل می شود. 
شــیب افزایشــی آمار مبتالیان، بیماران بستری در 
بیمارســتان ها و اتاق های آی ســی یــو و نیز تعداد 
قربانیان کرونا در چند روز اخیر روند افزایشی داشته 
و کار به جایی رسیده که دیروز وزیر بهداشت و درمان 

هم برای این وضعیت ابراز نگرانی کرد.
معاون پرســتاری وزارت بهداشــت نیز بابیان اینکه 
مشهد ازنظر تعداد بیماران کرونایی بستری و سرپایی 
در شرایط قرمز قرار دارد، گفت: مردم مهم ترین نقش 
را در کنترل زنجیره کرونا دارند و از آنان خواســت با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی، در کنترل زنجیره 

کرونا، با خادمان سالمت همکاری داشته باشند.
دکتر مریم حضرتی در حاشــیه بازدید از بیمارستان 
۶10 تختخوابــی امام رضا)ع( مشــهد، با قدردانی از 
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد در انجام اقدام های 
ارزشمند کنترل و مقابله با ویروس کرونا تصریح کرد: 
باوجود تمام تالش هایی که خادمان سالمت داشته اند، 
اما در حال حاضر تعداد بیماران بســتری و سرپایی 
در شهر مشهد افزایش یافته و این در حالی است که 
ظرفیت بیمارستانی و توان کادر پزشکی و پرستاری 
محدود اســت و به طور حتم ادامــه این روند موجب 

تحلیل نیرو خواهد شد.
رئیس شورای شهر مشهد نیز با اشاره به روند افزایشی 
آمار مبتالیان، بیماران بســتری و فوتی های کرونا در 
روز های اخیر گفت: برابر آخرین وضعیت اعالم شده، 
نیمی از شهرستان های استان که 70 درصد جمعیت 
خراســان رضوی را در خود جای داده اند، در شرایط 

قرمز قرار دارند.
محمدرضا حیدری افــزود: به همین خاطر مدیریت 
شــهری مشــهد همچون موج اول، آمادگی کامل را 
دارد تا در راســتای حفظ سالمت عموم شهروندان و 
مصوبات ستاد کرونا، برای وضع و ایجاد محدودیت و 

افزایش کنترل ها اقدام کند.
در همین حال با تشــدید وضعیت قرمز همه گیری 
کرونــا، محدودیت های جزئی کرونایی در خراســان 
رضوی با بسته شدن آرامستان ها و محدودیت اسکان 

و تجمع در پارک ها آغاز شده است.

به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
خراســان رضوی، همچنین عالوه بر دو بیمارستانی 
که به بیمــاران کرونایی اختصاص یافته، ســومین 

بیمارستان نیز در حال آماده سازی است.
 حسن جعفری همچنین تسریع در راه اندازی نقاهتگاه 
و مراقبت در منزل و تشــدید نظارت هــا را ازجمله 
مصوبات جلسه اخیر ستاد استانی مبارزه با کرونا اعالم 

کرد.
فرماندار مشــهد هم با اشاره به وضعیت نگران کننده 
مشــهد به لحاظ شیوع ویروس همه گیر کرونا گفت: 
همان طور که مردم تاکنون همکاری داشته اند، انتظار 
داریم همچنان این همکاری ادامه یافته و به ویژه مردم 
باید استفاده از ماسک را جدی بگیرند تا بتوانیم از این 

بحران عبور کنیم.
نماینده تام االختیار وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی در خراســان رضوی هم گفــت: باید روند 
پیشرفت بیماری به طور مستمر پایش و موردبررسی 
قرار گیرد تا بتوانیم به شکل مناسبی این بیماری را 

مدیریت کنیم.
دکتر محمدحســین بحرینی افــزود: برای کنترل و 
مواجهه مناسب با این بیماری و مدیریت هدفمند آن 
باید تمامی مسئوالن، مدیران و نهادهای مختلف به 
همکاری خود ادامه دهند. برای مقابله با این ویروس 
باید در حالت آماده باش بود و حتی لحظه ای نباید از 

این بیماری غافل شد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد با تأکید بر 
افزایش تســت های غربالگــری کرونا ادامــه داد: بر 
اساس دســتورالعمل وزارت بهداشت باید به ازای هر 
یک میلیــون نفر جمعیت 250 تســت کرونا انجام 
شــود که در حال حاضر روزانه ۶00 تســت کرونا از 
بیماران مشــکوک در مناطق زیرپوشــش دانشگاه 
علوم پزشــکی مشهد انجام می شــود، درحالی که بر 
اساس دستورالعمل وزارت بهداشت این تعداد باید به 

هزارو200 تا هزارو500 مورد افزایش یابد.
وی رعایت دســتورالعمل های بهداشتی، اجتناب از 
حضور در مراکز عمومی و تجمعات همچون عروسی 
و مجالس ترحیم، استفاده از ماسک و خود مراقبتی 
را مهم ترین راهکار در پیشــگیری از بیماری و انتقال 

بیماری کرونا عنوان کرد.

مسئوالن و متولیان سالمت هشدار دادند

۷۰ درصد جمعیت خراسان رضوی در شرایط قرمز کرونایی

روزنامه قد س با همکاری آموزش و پرورش خراسان رضوی 
تخلف د ریافت شهریه نام نویسی مد ارس د ولتی را پیگیری می کند 

والد ین گرامی! د ر صورت اصرار اولیای مد رسه برای د ریافت وجه 
نام نویسی د انش آموزان موضوع را با شماره 300072305 

د ر میان بگذارید  تا پیگیری شود .

والد ین گزارش کنند 
جمهوری اسالمی اریان

اد اره ی کل آموزش و رپورش رخاسان رضوی



در پی گالیه های مردمی اعالم شد

»قیمت مرغ« کوتاه می آید 
هاشم رسائی فر: بازار مرغ پس از ثبات قیمتی 
که چند ماهی به همراه داشــت طی 15 روز 
گذشــته دچار نوسان های شــدیدی شد، به 
طوری که قیمت مرغ به یکباره حدود دو برابر 
افزایــش یافت. هر کیلو مرغ که تا پیش از آن 
حتی زیر 10 هزار تومان فروخته می شد یکباره 
قیمت هایی نزدیک و یا باالتر از 20 هزار تومان 
را تجربه کرد. در چنین شرایطی بود که ستاد 
تنظیم بازار و نهادهای نظارتی برای ساماندهی 

قیمت مرغ و تخم مرغ تشکیل جلسه دادند.
پس از جلسه تنظیم بازار، قیمتی که برای هر 
کیلو گوشت مرغ اعالم شــد 15هزار و 500 
تومان بود و فروش باالتر از این قیمت ممنوع 
اعالم و تخلف به حساب می آمد. با اینکه چند 
روزی مرغ تقریباً بــا همین قیمت به فروش 
رفت و بازار به ثبات نســبی رسید اما پس از 
چند روز باز قیمت گوشت مرغ شتاب گرفت. 
در حال حاضر قیمت مرغ در شــهر مشــهد 
16هزار و 500 تومان یا باالتر از این در برخی 

از فروشگاه هاست. 

 دلیل اجرا نشدن س
مصوبه تنظیم بازار چیست؟

یکی از شــهروندان با اشــاره به اینکه قیمت 
 تنظیــم بــازار مــرغ گرم بــرای هــر کیلو
 15هــزار و 500 تومان اســت، گفت: شــما 

همه بازار را زیر و رو کنید به این قیمت، مرغ 
نمی توانید پیدا کنید جز مرغ منجمد. چرا اگر 
ستاد تنظیم بازار به موضوع قیمت مرغ ورود 
پیدا می کند بــرای اجرایی شــدن آن اقدام 
نمی کند تا بازار این گونه ملتهب نشود. وی در 
ادامه افزود: هر روز ما شاهد یک قیمت هستیم 
یک روز قیمت مرغ 10 هزار تومان است بعد 
یکباره دو برابر می شــود، باز مجدد قیمت ها 

کمی افت می کند و چیزی نمی گذرد که دوباره 
گران می شود. چرا مسئوالن مردم را به مرگ 

می گیرند تا به تب راضی شوند؟

راه های مبارزه با گرانی در بازار مرغس
معاون امور اقتصادی اســتانداری خراســان 
رضوی در واکنش به بی ثباتی قیمت گوشــت 
مرغ در بازار به قدس گفت: گرانی گوشت مرغ 

فقط مربوط به استان ما نمی شود و این موضوع 
در کل کشــور وجود دارد. ما حتی از خیلی از 
استان های دیگر وضعیتمان بهتر است و جزو 
سه استانی در کشور هستیم که قیمت مرغ در 

آن پایین ترین نرخ را دارد.
علی رسولیان ادامه داد: با این حال تعزیرات به 
جد وارد بحث قیمت مرغ شــده است و فقط 
با فروشــنده ها برخورد نمی کند و با واسطه و 
تولیدکنندگان نیز برخورد می شــود و خواهد 

شد تا شرایط در بازار مرغ بهتر شود.
وی افزود: ســه راه برای کنترل قیمت گوشت 
مرغ در نظر داریم؛ نخست اینکه بحث عرضه 
مســتقیم مرغ را به صورت جدی دنبال کنیم 
که در نظر است روزانه 120 تن مرغ در استان 
با روش عرضه مســتقیم در اختیار مردم قرار 
بگیــرد که فکر می کنم تأثیر زیــادی در بازار 
داشته باشــد. دومین کار افزایش عرضه مرغ 
منجمد با قیمت 13هزار و 500 تومان اســت 
که مرغ باکیفیت در دسترس مردم بیشتر قرار 
بگیرد که متأســفانه هنوز عرضه مرغ منجمد 
مورد استقبال مردم واقع نشده است. سومین 
کاری که دنبال انجام آن هســتیم این است 
که با جدیت بیشتر و سخت گیرانه تری دنبال 
اجرایی شــدن مصوبه تنظیم بازار در فروش 
گوشــت مرغ با همان قیمت 15هزار و 500 

تومان در تمامی فروشگاه ها باشیم.

پزشک تربت  جامی آسمانی شد•
ایرنا: رئیس دانشــکده 
علوم پزشکی تربت جام 
گفت: نام روانشاد دکتر 
رنجبر«  »محمدجمعه 
به  ابتــال  بــه خاطــر 
ویروس کرونا به عنوان 
نخستین »شهید مدافع 

سالمت« در این شهرستان ثبت شد.
دکتر محمد افکار اظهار کرد: این پزشــک متعهد، دلسوز 
و مدافع ســالمت که از جانبــازان دوران دفاع مقدس نیز 
بود، یکی از باســابقه ترین پزشکان در منطقه تربت جام به 
ویژه فعال در روســتاهای این شهرستان بود که افزون بر 
20 ســال از عمر خود را صــرف خدمت به محرومان کرد 
اما خود نیز در پی ابتال به ویروس کرونا سه شــنبه شــب 

گذشته درگذشت.
وی ادامــه داد: مرحوم دکتر رنجبر در طول مدت شــیوع 
بیمــاری همه گیر کووید1۹ تالش های خالصانه بســیاری 
بــرای بهبود بیماران کرد تا اینکــه خودش نیز به ویروس 

کرونا دچار شد.

 پرستاران تازه نفس•
 به یاری کادر درمان مشهد آمدند

معــاون درمان  قدس: 
دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد گفت: شماری 
نیروی پرســتار، بهیار، 
خدمات  و  بهیار  کمک 
جدید، از روز گذشــته 
کرونایی  بخش های  در 

بیمارستان امام رضا)ع( فعال شدند.
شــاپور بدیعی افــزود: با توجه به افزایش تعــداد بیماران 
بستری مبتال به کرونا، به منظور جلوگیری از تحلیل کادر 
پرســتاری تعدادی نیروی پرســتار، بهیار، کمک بهیار و 
خدمات در قالب قرارداد ۸۹ روزه جذب و از روز گذشته در 
بخش های کرونایی بیمارستان 610 تختخوابی امام رضا)ع( 

فعال شدند.
وی گفت: اجرای این طــرح گام مؤثری در افزایش کیفی 
خدمات رســانی به بیماران بستری مبتال به کرونا و کاهش 
بار کاری پرستارانی که حدود پنج ماه است در این بخش ها 
در حــال فعالیت هســتند، خواهد بود.مســئول کارگروه 
مراقبت و درمان کووید1۹ دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
ادامه داد: پیش از این نیز با همکاری بخش خصوصی، ۷ تا 
10 درصد از کادر پرســتاری بیمارستان های غیردولتی در 

بخش های کرونایی دانشگاه به کارگیری شدند.

شهر عطوفت و عبودیت•
اگر بپذیریم که شــهر مقدس و تاریخی مشهد، شهری است 
که در هاله نورانیت پرتشعشع امام هشتمین)ع( تحقق عینی 
و تاریخی پیدا کرد، این را هم باید بپذیریم که مشــهد، شهر 
عطوفت و عبودیت است. به عبارت دیگر، در پیشانی این شهر 
پرعاطفه، چنین نوشته است: من، شهر مشهد، بزرگ ترین شهر 
عطوفت ها و عبودیت ها روی این کره خاکی هســتم و هیچ 

شهری همانند من نیست.
اگر کســی یا کسانی، با این شخصیت برجسته و آشکار شهر 
مقدس مشــهد مخالفت کنند و نخواهنــد آن را بپذیرند، با 
یک جهان تاریخی آشــکار و نهان و با روح فروزنده مهربانی 
مخالفت کرده اند. این مخالفت، جز خشونت علیه همه ارکان 
مهربانی های تاریخی شــهر، ارمغان ذهنی دیگری به دنبال 
نــدارد. البته، نباید فراموش کرد کــه روند ذهنی و ذهنیتی 
کســانی که این گونــه، با بنیادهای هویتی- تاریخی بشــر 
مخالفت می ورزند؛ سرانجام به دشمنی با ریشه ها و کیان شهر 
می انجامد تا هیچ گاه نتوانند از شخصیت تاریخی و پرتکاپوی 
شهر مشهد، ترسیمی معقول و مطابق با حقیقت بدست آورند.

پذیرش کامل و بی نقص ایــن دو مفهوم بزرگ تاریخ تمدن 
بشر، یعنی مفهوم »عطوفت« و نیز »عبودیت« که در بنیادهای 
این شــهر با قدرت توزیع شده است برای هر مسئول و مدیر 
خدمات شهری و برنامه ریزی های آینده گرایانه و تحول خواهانه، 
از ضروریات ذهنی و عمیق است. مدیر، یا معمار، یا سرمایه دار 
یا طراحان فضاهای جدید شهری، اگر نسبت به این دو عنصر 
تاریخی و عینی شــهر مقدس مشــهد بی رغبت یا بی نگاه و 
بی احساسات باشــند، در هر اقدام و عملیات شهری، امکان 
خشونت گرایی در معماری و فضاهای شهری را راحت فراهم 
می آورند تا خدای ناکرده بســتر رشــد نوعــی از معماری و 
عملیات های شــهری، که حامل »خشونت« و »زشتی مدرن 
و پیشــرفته« باشد، شکل بگیرد و »خشونت« و خشن سازی 
معمارانه، با روکشی از زینت های پرزرق و برق و فریبنده، عادی 

و عادی انگاشته شود.
رئیس اتحادیه صنف تاالرهای پذیرایی خبر داد

پلمب 25 باغسرا در اطراف مشهد•
اتحادیه  رئیس  ایسنا: 
صنف تاالرهای پذیرایی 
ابتدای  از  گفت:  مشهد 
تاالرهــا،  تعطیلــی 
باغ هــای  از  تعــدادی 
بــه  اقــدام  شــخصی 
برگزاری مجلس کردند 

که با شناسایی آن ها و اقدام به موقع اداره نظارت بر اماکن، 
از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری به عمل آمد. باغســراهایی 
که در مشــهد و اطراف شهر تخلف داشتند 3۷ مورد بوده 
کــه 25 مورد پلمب و 12 مورد بــا گرفتن تعهد مبنی بر 
عدم فعالیت، همراه بوده اســت.ابراهیم کاردیده حقیقی در 
خصوص وضعیت تاالرهای مشهد، اظهار کرد: با شیوع ویروس 
کرونا از اسفند ماه ۹۸ متأسفانه تمامی تاالرها و باغسراها طبق 
بخشنامه ستاد مبارزه با کرونا تعطیل و بنا شد که تمامی وجه 
دریافتی به مشتریان برگردانده شود.وی افزود: با تعطیل شدن 
150 واحد صنفی تاالر و باغسرای دارای پروانه کسب معتبر و 
در دست اقدام، ضرر و زیان جبران ناپذیری به این صنف وارد 
شــده که افزون بر میلیاردها ریال اســت. حدود 60درصد از 
تاالرها و باغ تاالرها در حال ورشکستگی هستند. در این مدت 

تعداد سه فقره پروانه کسب نیز ابطال شده است.

رفع تصرف یک  هکتار از اراضی ملی •
باشــگاه خبرنگاران: رئیس اداره راه و شهرسازی گناباد و 
بجســتان گفت: از یک هزار مترمربع اراضی ملی بجستان به 
ارزش 500 میلیون ریال رفع تصرف شد.حسین ناطق، رئیس 
اداره راه و شهرســازی گناباد و بجســتان اعالم کرد: شخص 
متصــرف اقدام به تصرف و خاکبــرداری یک قطعه زمین به 
متراژ یک هزار مترمربع از اراضی ملی بخش دو بجســتان به 
ارزش 500 میلیون ریال کرده بود.وی افزود: با اقدام به موقع 
نیرو های گشت حفاظت اراضی ملی راه و شهرسازی گناباد و 

بجستان، از تصرف زمین مذکور جلوگیری شد.

 دستگاه های حکومتی در •
خراسان رضوی ۹۱ هزار ملک مازاد دارند

قدس: استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه وجود معتادان 
متجاهر مسئله ای ناراحت کننده است، گفت: مشهد باید شهر 

بدون متکدی و معتاد باشد.
علیرضا رزم حسینی صبح روز گذشته در مراسم آغاز عملیات 
ساخت اردوگاه نگهداری و درمان معتادان متجاهر حسن آباد 
گفت: ساخت این مرکز امری واجب و مایه خشنودی است تا 
این افراد که بیمار هســتند درمان شوند. امید است با تقویت 
اقتصاد هم از این آسیب های اجتماعی جلوگیری کنیم و هم 

آسیب های موجود را بهبود بخشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه 21 هزار ملک از دستگاه های اجرایی 
و ۹1 هزار ملک از امالک دســتگاه های حکومتی در خراسان 
رضوی جزو امالک مازاد هستند که 50 درصد آن ها بهره وری 
ندارند، افزود: همین محل حســن آباد که چندین سال بدون 
استفاده رها شده بود اکنون با مختصر هزینه ای تبدیل به مرکز 

نگهداری معتادان شده است.
وی با اشاره به اینکه دولت مصوب کرده این امالک به فروش 
برســند و در راستای اتمام پروژه های نیمه تمام به کار گرفته 
شــوند، اظهار کرد: مدیران باید از امالک مازاد بخش خود به 

بهترین شکل استفاده کنند.

 مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی
در گفت وگو با قدس تأکید کرد

 ضرورت تداوم جریان مواسات •
و همدلی مؤمنانه 

رضا طلبــی: مدیرکل 
خراســان  امداد  کمیته 
رضوی گفــت: با توجه 
بــه شــیوع مــوج دوم 
مقام  تأکیــد  و  کرونــا 
معظم رهبــری بر ادامه 
تمرکز  مواسات،  جریان 
اقدام های دســتگاه های حاکمیتی، دولت، بخش خصوصی و 
مردم در زمینه کمک به محرومان و نیازمندان ضروری است. 
حبیب اهلل آسوده در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: سال 
گذشــته بیش از 3۴0میلیارد ریال زکات در خراسان رضوی 

جمع آوری شد. 
وی تصریح کرد: این مبلغ در سرفصل های مختلف از جمله 
زکات فطره، زکات عمرانی نظیر خانه عالم و مســجد که در 
مناطق بومی محل جمع آوری زکات هزینه شده است، زکات 
واجب و زکات مستحب ارائه شد. امسال نیز انتظار می رود در 
فصل زکات که معموالً از ســه ماهه دوم سال آغاز می شود با 
همکاری و مساعدت مردم و خیران از مبلغ سال گذشته بیشتر 
جمع آوری شود تا در شرایط کرونایی بتوانیم بخش زیادی از 
مشکالتی که طبقه آسیب پذیر و ضعیف با آن مواجه هستند 

را از طریق فریضه زکات برطرف کنیم. 
آسوده با اشاره به اینکه زکات فطریه به طور متمرکز از طرف 
بهزیســتی، کمیته امداد و صندوق های خیریه در اســتان 
جمع آوری شــد، افزود: حدود 150 میلیارد ریال امسال در 
موضوع فطریه در استان توسط تمام دستگاه ها و مجموعه های 
نیکوکار و خدمت رسان و خیریه های دارای مجوز جمع آوری 

وتوسط خود این مجموعه ها نیز بین نیازمندان توزیع شد. 
وی تصریح کرد: با توجه به ســخنان مقام معظم رهبری در 
دیدار نماینــدگان مجلس یازدهم و تأکید بــر ادامه جریان 
مواســات و رزمایش همدلی مؤمنانه، کمیته امداد استان نیز 
جلساتی را به صورت حضوری و ویدئو کنفرانسی با ادارات این 
مجموعه در شهرســتان ها برگزار کرده است تا در حوزه های 
اطعام، بسته های معیشتی و در شــهریور ماه نیز بسته های 
نوشــت افزار با محوریت مراکز نیکوکاری و مســاعدت مردم 
را اجرایــی کند تا نیازهــای افراد زیر پوشــش و حتی غیر 
زیر پوشش را برطرف سازد.آسوده ادامه داد: انتظار این است 
که دســتگاه های حاکمیتی، دولت، بخش خصوصی و مردم 
در ایــن مرحله نیز مجدد در کنار هم قرار بگیرند تا با تمرکز 

اقدام ها، نیازمندی از دریافت کمک محروم نباشد.
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محبوبه علیپور: طی روزهای اخیر بــه دنبال تماس های 
مکرر شهروندان منطقه توس ۷0 و گالیه مندی از مشکالت 
ترافیکی به این محله رفتیم و مشکالتشان را جویا شدیم که 
در همین بازدیدها ســاکنان محل تأکید داشتند در صورت 
تخریب بخشــی از انباری که در امتداد بولوار آزادی قرار دارد 
می توان مسیر را بازگشایی کرده و حجم ترافیک را کاهش داد. 
به منظور تکمیــل گزارش مذکور نیز بر خود الزم دیدیم که 

اظهارات مالکان انبار یاد شده را نیز جویا شویم.

نقل قول های شهرداری در حمایت از شهروندانس
عباس باقرزاده، نماینده مالکان همین اراضی با اشاره به سابقه 
ساخت و ساز در این مجموعه می گوید: تاریخچه این اراضی 
به حدود دهه های ۴0 و 50 می رسد. مرحوم پدرم زمین های 
یاد شــده در منطقه جاده سنتو را با نظارت استانداری وقت 
خریداری کرد. به این ترتیب تمام ضوابط شهرسازی همانند 
تفکیک، قطعه بندی و خیابان کشی انجام شد. همین زمینی 
که در توس ۷0 به آن اشاره شده نیز در واقع ملک شخصی و 

باغ خانوادگی ما بوده است. 
وی در ادامه می افزاید: در ســال 136۹ قراردادی بین پدرم و 
شــهرداری منطقه2 منعقد شد. به طوری که برای اراضی که 
در جوار جاده ســنتو واقع شده و در حال حاضر نیز مجموعه 
مغازه های حدفاصل آزادی 103 تا 105 را شــامل می شود؛ 
پروانه ســاخت بر اساس کاربری منطقه و به منظور ترمینال 
و انبارداری صادر شود. البته مابه ازای این توافق نیز مقرر شد 
50 درصد تجاری یک محل نیز به شــهرداری تعلق بگیرد. 
به هــر روی به دنبال این توافق  پایان کار و پروانه ســاخت 
صادر شد. همچنین در همان زمان زمینی به مساحت ۷ هزار 
و ۸00 متر از اراضی شــخصی برای خیابان کشی منطقه در 

اختیار شهرداری قرار گرفت تا خیابان های این ناحیه همانند 
16 متری گلریز عریض شود. بر اساس نیاز شهر طرح ساخت 
انبارها در اراضی یاد شــده ادامه یافت تا آنکه در حدود سال 
13۸۹ به اتمام رســید و قرار شد پایان کار صادر شود. حال 
آنکه در همان زمان برای نخســتین بار شهردار وقت منطقه 
10 تماس گرفته و اعالم کرد: ساکنان خیابان های این منطقه 
نسبت به مسدود بودن مســیر گالیه مند هستند بنابراین با 
تخریب این انبارها مسیری را بازگشایی کنید. در پاسخ اظهار 
کردم: گرچه این اراضی بر اساس تمام ضوابط قانونی ساخته 
شــده و پروانه ساخت صادر شده است اما فرصتی بدهید که 
مسئله را بررسی کنیم. از همین رو به شهرداری مشهد رفته 
و مسئله را با کارشناسان و مسئوالن وقت بررسی و پیگیری 
کردیم. به این ترتیب مشخص شد که براساس طرح تفصیلی 
شهر؛ ارتباط جاده ســنتو با جاده قدیم قوچان باید از محل 
خیابان گلریز انجام شــود. به این ترتیب شهرداری باید ادامه 
ایــن خیابان را خریداری کرده و اتصال میان این دو مســیر 
محقق شود. برای روشن شــدن قضیه قراری را برای بازدید 

از محل و با حضور شــهردار وقت مشهد، معاون شهرسازی 
شهرداری و شهردار منطقه تعیین کردیم که در این بازدیدها 
قانونی بودن روند ســاخت و سازها توسط شهردار وقت تأیید 
شد. پایان کار بهره برداری صادر شده و مجموعه ای با 66سند 
رســمی فعالیتش را آغاز کرد. به این ترتیب در حال حاضر و 
با وجود کرونا نیز معاش جمعیت بسیاری به طور مستقیم و 

غیرمستقیم از این محل تأمین می شود.
باقــرزاده با تأکید بر اینکه هیچ گاه ســاکنان منطقه رودررو 
صحبت نکرده اند و همیشه نقل قول ها مطرح شده، در ادامه 
خاطرنشــان می کنــد: در ماه های اخیر نیز بــار دیگر مقوله 
بازگشــایی این مسیر مطرح شــد که به نمایندگی از دیگر 
مالکان اشاره کردم به دلیل مشکالت امنیتی انبارها و منطقه 
مزبور، پیشنهاد تخریب بخشــی از سوله ها و ساختمان ها را 
نمی پذیریم؛ چرا که با این رویه به طور کلی ماهیت اقتصادی 
مجموعه از بین می رود. همچنین گرچه هیچ تمایلی به فروش 
مجموعه نداریم اما چنانچه مشکالت ساکنان محل با حذف 
این مجموعه رفع می شــود حاضر به فــروش عادالنه تمامی 
ملک مزبور به شــهرداری هستیم و به هر نحوی که مناسب 
می بینند مجموعه را مدیریت کنند. این در حالی اســت که 
از ســال 6۹ تاکنون یک بار هم شهرداری تقاضای معامله ای 

را مطرح نکرده است. 
به منظور بررسی مســائل این مجموعه با واحدهای مختلف 
شهرداری مشــهد تماس گرفتیم که محمدرضا حسین نژاد، 
معاون شهرســازی و معماری شهرداری مشهد ضمن اظهار 
بی اطالعی از این مســئله، پیشنهاد کرد با شهرداران مناطق 
مرتبط گفت وگو داشته باشیم که این امر نیز با سکوت مدیران 
یاد شده بی فرجام ماند. به هر حال ما همچنان منتظر پاسخ 

این بحث از سوی مدیران شهری هستیم.

ســرور  هادیان : حاجیه خانم می گوید: چون هیچ خبری از 
پسرم برایمان نیامد، پذیرش شهادتش برایم قابل قبول نبود. 
آخر دوستانش می گفتند در ماووت همه با هم در سنگر بودیم 
که عراقی ها حمله کردند و تیری به پای علیرضا اصابت کرد و 

پس از آن همه 6 نفرمان اسیر شدیم.
علیرضا را به بهداری بردند و خون زیادی از دست داده بود. از 

همان زمان دیگر از او خبری نداریم.

انتظار ۳2 ساله شهربانوس
»شهربانو رجبی« ۷5 ساله، مادر چشم انتظاری است که همین 
روایت از نبودن پسرش را ســال ها مرور کرده و منتظر است 

شاید روزی پسرش بیاید .
»علیرضا مرتضوی«، متولد 5 دی ماه ۴2 در مشهد که تاریخ 
مفقوداالثری او را 2۸تیرماه 6۷ اعالم می کنند، پس از سال ها 
چشم انتظاری و بی خبری ســرانجام در سال ۸۴ همزمان با 
شــهادت حضرت زهرا)س(، همراه با شهدای گمنام روحش 
تشییع و قطعه شــهدای مدافع حرم در بهشت رضا شهرمان 

مزارش ابدی اش اعالم می شود.
این مادر صبور توضیح می دهد: علیرضا دو سال سربازی را در 
منطقه کردستان گذرانده بود و سال 6۷ از طریق بسیج محل 

کارش که در کارخانه مبل دقت بود، عازم جبهه شد.
او می افزاید: بار ها به جبهه رفته بود اما دفعه آخر خوابی دیدم 
که بسیار نگرانش شــدم و به او گفتم تو تازه ازدواج کرده ای 
دیگر نرو. دختر علیرضا فقط یک سال و 6 ماه داشت که پسرم 

مفقوداالثر شد. او اکنون دانشجوی دکتراست.

احترام به انتخابس
حاال می دانم چشــم انتظاری سخت ترین امتحان دنیاست و 
این امتحان برای یک مادر، همسر، فرزند، خواهرها و برادرهای 
علیرضا بسیار سخت اســت. اما همه آن ها معتقدند علیرضا 
براســاس اعتقاداتش ایــن راه را انتخاب کــرد و آن ها هم به 

انتخابش احترام می گزارند.
خواهر شــهید برای کمــک به یادآوری خاطرات مــادر، او را 

همراهی می کند و بیان می دارد: علیرضا پیش از آخرین باری 
که رفت بی قراری مادر را که دید، گفت: مامان یا شــهید و یا 

اسیر می شوم اما باید بروم.
او تأکید می کند: من هنگامی که برادرم به جبهه رفت، بسیار 
کوچک بودم اما همه اقوام و دوستان درباره برادرم معتقدند که 
او بسیار مهربان، معتقد و بااخالق بود و اهل احترام به والدین و 

کمک به همگان بوده است.

زندگی مشترک کوتاه اما پر از عالقهس
همسر شهید نیز می گوید: من 2/5 سال با علیرضا زندگی کردم 
اما او به قدری مرد مهربان و بااخالقی بود که همیشــه یاد او 

با من است.
زهــرا زارع می افزاید: من اصالتاً یزدی هســتم و برای زیارت 
امام رضا)ع( با خانواده ام به مشهد آمده بودیم و از طرفی عمه ام 
در مشهد و در همسایگی خانواده همسرم زندگی می کردند، 
خواهرم نیز عروس عمه ام بود. در آن سفر من با خانواده علیرضا 
و او آشنا شدم و مراسم خواستگاری و بالفاصله عقد انجام شد.

او برایم تعریف می کند: ســه ماه بعد علیرضا و خانواده اش به 
یزد آمدند و جشــنی گرفتیم و بعد از آن من به مشهد آمدم 
و در یکی از اتاق های خانه پدری همسرم زندگی مشترکمان 

را آغاز کردیم.
وی می افزاید: مدت 2/5 سال در همان اتاق، زندگی زیبایمان 
گذشت و خداوند به ما فرزند دختری به نام »الهام« عطا کرد.

از خبر شهادت برادر تا اسیری همسر س
او تصریح می کند: یک ماهی بود که علیرضا برایمان یک خانه 
مســتقل رهن و اجاره کرده بود که درست در دهم فروردین 
سال 6۷ خبر شهادت برادرم »محمدرضا« را که فرزند کوچک 

خانواده بود، به من دادند.
خانم زارع اظهار می دارد: با همسرم برای مراسم به یزد رفتیم 
و مادرم بســیار بی قراری می کرد، همسرم که شرایط مادرم را 
دید، گفت تا چهلم پیش مادرت بمان تا مراقبش باشی. علیرضا 
به خاطر کارش به مشهد بازگشت و چند روز بعد به من گفت، 

می خواهد به جبهه برود و گفت می خواهم تو راضی باشی.
این بانوی صبور خاطرنشان می سازد: می دانستم علیرضا بسیار 
معتقد است و برای دفاع از دین، ناموس و وطن آرام نمی ماند، 
گفتم ایرادی ندارد. او رفت و ما تلفنی با هم در ارتباط بودیم و 

هر هفته نامه اش می رسید و خوشحال بودم.
او می گوید: هنوز چهلم برادرم محمدرضا نشــده بود و من در 
یزد کنار خانواده ام بودم که علیرضا با من تماس گرفت و گفت 
امروز به منطقه می روم و من نمی دانستم این آخرین صحبت 

من با او خواهد بود.
همسر شــهید علیرضا مرتضوی اظهار می دارد: دیگر خبری 
از او نشــد، دو برادر بزرگــم احمدعلی و محمدعلی هر دو در 
جبهه بودند بنابراین به آن ها اطالع دادم، خیلی تالش کردند 

از همسرم نشانی و خبری پیدا کنند اما اثری از علیرضا نبود.
او خاطرنشان می سازد: سال ها با انتظار او گذشت اما سرانجام 
روح او در ســال۸۴ تشییع شد اما هیچ نشــان و پالکی از او 

به دستمان نرسید.
خانم زهرا زارع با اشاره به این نکته که اگر چه همسرش نیست 
اما یاد و مهربانی او در میان همه اقوام، دوســتان و آشــنایان 
زبانزد است، اظهار می دارد: هنوز علیرضا با همان لباس بسیجی 
به خواب من می آید، مثل همان زمان مهربان و بااخالق و هر 
بــار من از او می خواهم که بمانــد ولی او می گوید، منتظرش 

هستند و باید برود.

قدس مطالبات اهالی منطقه توس 70 را پیگیری کرد 

سکوت شهرداری درباره یک مشکل ترافیکی

گفت وگو با خانواده شهید جاویداالثر »علیرضا مرتضوی« 

انتظار ۳۲ ساله شهربانو

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

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      09038343801

پیگیریپیگیری

گفت و گوگفت و گو

یادداشتیادداشت
 سینا واحد
annotation@qudsonline.ir
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روی خط خبرروی خط خبر
 سرپرست دفتر نظارت

 و بازرسی انتخابات خراسان رضوی:
شورای نگهبان تنها بر سالمت •

انتخابات شورای شهر مشهد نظارت دارد
فارس: سرپرســت دفتر 
نظارت و بازرسی انتخابات 
مورد  در  خراسان رضوی، 
شــورای  نظارت هــای 
در خصــوص  نگهبــان 
مدارک تحصیلی اعضای 
شورای شهر در انتخابات 

پیش رو، گفت: شــورای نگهبان فقط بر ســامت انتخابات 
نظارت دارد و در تأیید و یا رد صاحیت ها هیچ نقشی ندارد، 

زیرا این وظیفه برعهده مجلس شورای اسامی است. 
محمدکمال سرویها در نشست خبری به مناسبت تأسیس 
شــورای نگهبان کــه در دفتر نظارت و بازرســی انتخابات 
خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: شاکله وجودی شورای 
نگهبان به  منظور دفاع از شــرع مقدس اســام، حراست و 

صیانت از قوانین منطبق با اسام به  وجود آمده است.
سرویها افزود: گاهی بی مهری های آگاهانه یا ناآگاهانه از سوی 
افراد مختلفی نسبت به عملکرد شورای نگهبان مطرح می شود 
که اگر  شــفافیت های موجود به  درستی تبیین شود، اثرات 

تخریب ها کم می شود.
سرپرست دفتر نظارت و بازرســی انتخابات خراسان رضوی 
با اشاره به اینکه شــورای نگهبان با هر طیف و جناحی که 
از قانون تخطی کند برخورد می کند، تشــریح کرد: این نهاد 

هیچ گاه از طیف و جریان سیاسی خاصی حمایت نمی کند.
ســرویها با بیان اینکه در انتخابات گذشته داوطلبان گفتند 
گروهی پیدا شده اند که در ازای پول افراد را تأیید صاحیت 
می کنند، ابراز کرد: در نهایت پس از بررسی تهران افزون بر 
۱۰ تا ۱۵ پرونده تشکیل شد که متخلفان محکوم به زندان 
و جریمه نقدی شدند.سرپرســت دفتر نظارت و بازرســی 
انتخابات خراسان رضوی اذعان کرد: خوشبختانه افراد مختلف 
کوچک ترین ارتباطی با شــبکه های نظارتی شورای نگهبان 
نداشتند، زیرا افراد با دقت گزینش می شوند.سرپرست دفتر 
نظارت و بازرســی انتخابات خراسان رضوی در پاسخ به این 
پرسش که شــورای نگهبان چه نظارت هایی را در خصوص 
مدارک تحصیلی اعضای شــورای شهر در انتخابات پیش رو 
اعمال می کند، گفت: شورای نگهبان فقط بر سامت انتخابات 
نظارت دارد و در تأیید و یا رد صاحیت ها هیچ نقشی ندارد، 

زیرا این وظیفه برعهده مجلس شورای اسامی است.

 مدیرعامل سازمان آتش نشانی
 و خدمات ایمنی شهرداری:

 هیچ کدام از ۳۳ بیمارستان فعال •
در مشهد تأییدیه ایمنی نگرفته اند

فارس: مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مشــهد، با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کدام از 
۳۳ بیمارســتان فعال در مشــهد تأییدیه ایمنی نگرفته اند، 
گفت: مأموران پیشگیری و نظارت ما به همراه تیم عملیات 

بازدید های سرزده خود را از بیمارستان ها آغاز کرده اند.
عزیزی ادامه داد: برخاف بیمارســتان های مشهد که هیچ 
کدام به سازمان آتش نشانی مراجعه نداشته اند، اما خوشبختانه 
بیشتر هتل های مشهد در تمام مباحث فاز توسعه و ساخت 

ساختمان های جدید همکاری نزدیکی با ما داشته اند.
وی در رابطه بــا تأییدیه های ایمنی اماکــن تجاری گفت: 
بازارها و مراکز تجاری جدید که در حال ســاخت هستند به 
این سازمان جهت اخذ تأییدیه های ایمنی مراجعه کرده اند. 
فرماندار مشهد هم در این خصوص بیان کرد: همان طور که 
شــهردار مشهد چند روز گذشــته به طور رسمی بر مسئله 
رعایت موارد ایمنی در ساختمان ها تأکید کرد، یقیناً مهم ترین 
و اولین نکته در ســاختمان هایی که بیشترین حجم تجمع 

مردمی را دارد، رعایت بحث ایمنی است.
سیدمحمدرضا هاشمی، ضمن قدردانی از مالکانی که نکات 
ایمنی را رعایت کردند، اظهار کرد: در خصوص آن دســته از 
ســاختمان هایی که این موارد را رعایت نکرده اند، در کمیته 
بحران فرمانــداری به آن ها فرصت دادیم تــا در طی زمان 
مشــخص نسبت به رفع نواقص و تجهیز ساختمان در بحث 
ایمنی اقدام کنند.وی ابراز کرد: در حوزه بیمارستان  ها با توجه 
به اهمیت این ساختمان ها به  خصوص در شرایط پیش روی 
جامعه، اصرار بر رعایت اســتانداردهای ایمنی بیشتر است.

فرماندار مشــهد در خصوص تأییدیه های آتش نشانی درباره 
هتل ها و خانه مسافرها متذکر شد: پیش از شیوع کرونا، خانه 
مسافرهای غیرمجاز را ساماندهی کردیم و به صورت هفتگی 
در شهرداری ثامن جلساتی در این رابطه برگزار شد تا زائران 
امام هشتم)ع( در ساختمان هایی با استحکام بنای قابل قبول و 

ایمن اسکان داده شوند.
هاشمی یادآور شــد: در حوزه استحکام بنای بیمارستان ها، 
سازمان نظام مهندسی ساختمان باید پاسخگو باشد و تمام 
مسئوالن متولی در امر ایمنی بیمارستان ها و ساختمان ها باید 

پای کار بیایند.

در بررسی یک پرونده انتظامی لو رفت
نامردی مجازی مرد به همسرش•

خط قرمز: رئیس پلیس 
فتا خراسان شمالی گفت: 
هدف  بــا  که  مــردی 
به  اقــدام  انتقام گیری 
تهیه و انتشــار تصاویر 
نامتعارف از همسرش در 
فضای مجازی کرده بود، 
شناسایی و دستگیر شد .سرگرد یوسف شاکری، رئیس پلیس 
فتا استان خراسان شمالی، در تشریح این خبر اظهار کرد: در 
پی مراجعه خانمی به این پلیس و طرح شکایتی با این عنوان 
که  فردی با استفاده از نرم افزارهای موجود تصاویر شخصی وی 
را تغییر داده و با نوشتن مطالب و الفاظ نامناسب در زیر این 
تصاویر آن ها را در یک صفحه اینستاگرامی منتشر کرده است، 
رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار 
گرفت.رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی گفت: در بررسی 
اولیه توســط کارشناسان مشخص شد تصاویر اصلی منتشر 
شده فقط در اختیار شاکیه بوده و احتمال اینکه متهم با وی در 
ارتباط باشد، تقویت شد. در تحقیقات تخصصی، کارشناسان 
پلیس فتا متهم را که همســر شاکیه بود، شناسایی کردند.
سرگرد شاکری بیان کرد: پس از دستگیری همسر شاکیه، او 
در ابتدا منکر هر گونه بزه ارتکابی شد و با سخنان گمراه کننده 
قصد فریب پلیس را داشت، اما با هوشیاری کارشناسان پلیس 
فتا و روبه رو شــدن با ادله دیجیتال انکارناپذیر، لب به سخن 
گشود و به جرم خود اقرار کرد و مدعی شد  علت اختافات 
خانوادگی اقدام به ایجاد این صفحه اینستاگرامی، بارگذاری 
و انتشــار مطالب توهین آمیز در زیر تصاویر کرده است.این 
مقام انتظامی ضمن هشدار به کســانی که با آبرو و حیثیت 
دیگر کاربــران بازی می کنند، بیان کــرد: یکی از معضات 
کنونی جامعه ما حفظ حریم خصوصی افراد است که به اشکال 
مختلف توسط سودجویان و کاهبرداران نادیده گرفته  شده و 
با سوءاستفاده از مصادیق مختلف نقض این موضوع، از قربانیان 
اخاذی و هتک حیثیت می شود؛ بنابراین هموطنان در صورت 
مواجهه با هر گونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس 
فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir  بخش ثبت گزارش های 

مردمی با ما در میان بگذارند.

توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( صورت گرفت
انهدام باند توزیع کننده هروئین در مشهد•

باشگاه خبرنگاران: باند قاچاقچیان توزیع کننده هروئین با 
اقدام های اداره کل اطاعات خراســان رضوی و پلیس مبارزه 
با موادمخدر در مشــهد منهدم شــد.با اقدام های گسترده و 
شــبانه روزی اطاعاتی اداره کل اطاعات خراســان رضوی و 
پلیس مبارزه با موادمخدر، بامداد روز گذشــته در عملیاتی 
غافلگیرانه، باند قاچاقچیان حرفه ای توزیع کننده موادمخدر 
که محموله های خود را از مرز تایباد به مشــهد منتقل و در 
مشهد توزیع می کردند، منهدم شد.ضمن دستگیری دو نفر 
از قاچاقچیان اصلی، محموله هروئین کشف و تعداد ۵۰ تیر 
فشنگ کلت به همراه دو دستگاه خودرو سواری در مخفیگاه 

آن ها در خیابان کشاورز توقیف شد.

فرماندار رشتخوار خبر داد 
بازداشت کرونایی پنج نفر •

ایرنا: فرماندار رشتخوار گفت: پنج نفر از اعضای دو خانواده 
که در این شهر واقع در جنوب شرق خراسان رضوی مراسم 
عروسی برپا کرده بودند به اتهام نقض پروتکل های بهداشتی 
پیشگیری از شــیوع ویروس  کرونا بازداشت شدند.خالقداد 
عرب این افراد را متولی برپایی جشــن عروســی و اجتماع 
مردم در روستای »چاهشورک« رشتخوار معرفی و بیان کرد: 
بازداشت آن ها براساس مصوبه ستاد ملی مقابله و پیشگیری 
از ویروس کرونا، مبنی بر ممنوعیت برگزاری هر گونه مراسم 
صورت گرفت. وی، وضعیت کنونی شهرستان رشتخوار را به 
لحاظ شمار مبتایان به بیماری کووید ۱۹ قرمز اعام و بیان 
کرد: ممنوعیت برپایی مراســم و مجالس عروسی در سطح 
این شهرستان از ۲۱ تیر ماه جاری توسط ستاد پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در این مدت تاکنون به طور 
گسترده اطاع رسانی عمومی الزم انجام شده است. وی تصریح 
کرد: با هر گونه تخلف در این ارتباط از جمله برگزاری مجالس 
تا اطاع بعدی در رشتخوار برخورد قانونی صورت می گیرد.

 رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی 
جزئیات ماجرا را اعالم کرد

 عامالن سرقت از مراکز •
بازی های رایانه ای در محاصره قانون

رئیس  قرمز:  خط 
آگاهــي  پلیــس 
خراســان رضوي، از 
دستگیری دو متهم 
به ســرقت از مراکز 
بازی هــای رایانه ای 
در مشهد و نیشابور 
خبر داد.سرهنگ جواد شفیع زاده  در تشریح این خبر گفت: 
در پي وقوع چند فقره ســرقت از مراکز بازی رایانه ای سطح 
شهر مشهد، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه 

چهارم پلیس آگاهي در غرب مشهد قرار گرفت.
وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع و همچنین وقوع 
چند فقره ســرقت مشــابه در این خصوص در شهرستان 
نیشابور، کارآگاهان پلیس با اشراف اطاعاتی یک متهم را در 
نیشابور شناسایی و با اطمینان از انجام سرقت ها توسط وي، 

این فرد را با هماهنگي مقام قضایي دستگیر کردند.
ســرهنگ شــفیع زاده بیان کرد: متهم دســتگیر شده در 
بازجویي هاي به عمل آمده به بزه انتسابي با همدستي فردي 
دیگر اعتراف و بــا راهنمایي وي، متهم ردیف دوم به همراه 
یک مالخر دستگیر و در بازرسي از مخفیگاه آن ها 6 دستگاه 
تلویزیون ال اي دي، یک دســتگاه پرینتر رنگي، 4۳۰ عدد 
دســته بازي، پنج عدد صفحه کلید، 4۱۱ عدد پایه دســته 

پي اس و یک دستگاه حافظه رایانه  کشف کردند.
رئیس پلیس آگاهي خراسان رضوي  با اشاره به اینکه ارزش 
وسایل سرقتی کشف شده از متهمان 8 میلیارد ریال برآورد 
شده است، گفت: کارآگاهان پلیس در ادامه تحقیقات خود، 
یک دستگاه خودرو پراید مورد استفاده در سرقت ها را توقیف 
کردند. وي در پایان خاطرنشــان کرد: تاکنون ۲۰ شــاکي 
شــکایت های خودشان را در مشهد و نیشابور مطرح کرده و 
ضمن شناسایي اموال سرقتي،  با هماهنگي مقام قضایي اموال 

خود را تحویل گرفته اند و تحقیقات پرونده ادامه دارد.

عقیل رحمانی: در حالی ۲۰ تن مرغ منجمد 
در یک کشــتارگاه مشهد با بسته بندی عربی 
کشف و با دستور دادستانی مشهد توقیف شد 
که احتمال می رود در سایه عدم نظارت کافی 
شبکه دامپزشکی مربوط، محموله برای قاچاق 
و سودجویی های وابســته در محل نگهداری 
می شده است.سه شــنبه گذشته اطاعاتی از 
سوی شــهروندان به تحریریه روزنامه قدس 
منتقل شــد که از نگهداری حجم عظیم مرغ 
یخ زده در یک کشــتارگاه شناخته شــده در 
حاشیه شهر مشــهد حکایت داشــت. تا به 
اینجای کار هیچ چیز مشکوکی دیده نمی شد، 
اما زمانی ماجرا حساس می شد که این شهروند 
مدعــی بود محموله ها با نام و نشــان یکی از 

کشورهای عربی در محل نگهداری می شوند!

گزارش مردمی و دستور قاطع س
دادستانی

با توجه به حساســیت ماجرا و اینکه واردات 
مرغ از کشــورهای دیگر آن هــم به ایران که 
خود قطب تولیــد مرغ اســت، بعید به نظر 
می رسد و باید پشت پرده چیز دیگری باشد، 
موضوع به اطاع دادستانی مرکز استان رسید 
و در پی آن مقام قضایی از کارشناسان معاونت 
بازرسی سازمان صمت استان خواست هر چه 
سریع تر و پیش از آنکه محموله مورد اشاره از 
محل خارج شود، در کشتارگاه حاضر و ماجرا 
مورد بررســی قرار بگیرد و گزارش آن را هم 
به دستگاه قضایی ارســال کنند.کارشناسان 
معاونت بازرســی ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراســان رضوی، از یک طرف و ما هم 

همزمان با آن ها راهی محل شــدیم. ساعتی 
بعد تیم نظارتی وارد کشتارگاه مذکور شدند 
و طبق اطاعات داده شده به سراغ سردخانه 
محل نگهداری محموله بسته بندی  شده رفتند.

به محض ورود به نخستین سردخانه مشاهده 
شد حجم زیادی مرغ یخ زده در گوشه ای از آن 

نگهداری و روی هم چیده شده است.

کشف مرغ بی هویت ساخت یک کشور س
عربی!

بــا دســتور کارشناســان اعزامــی یکی از 
بسته بندی ها پایین آورده و روی زمین گذاشته 
شد و در کمال تعجب وقتی مشخصات روی 
بسته بندی بررســی گردید معلوم شد مرغ ها 
با هویت و مشــخصات یک کشور عربی تولید 
و بسته بندی شــده اند.هر کجای بسته بندی 
مشاهده و باال و پایین شد هیچ مشخصه ای از 
تولید مرغ در ایران دیده نمی شد و از شناسنامه 
کاال خبری نبود، به طوری که اگر یک بســته 
از این محصول در شــهر عرضه می شــد هر 
خریداری احساس می کرد محصول در کشور 
عربی تولید شده است.بررسی تمامی جوانب 
کار حاکــی از آن بود که حتــی تاریخ تولید 
محصول هم به میادی و برخی واژه ها هم به 
عربی روی کارتن و حتی مرغ های بسته بندی 

شده داخل آن درج شده بود.

آیا پای قاچاق مرغ به میان خواهد آمد!س
کارشناسان سازمان صمت خراسان رضوی، در 
ادامه به سراغ مسئول کشتارگاه شناخته شده 
رفته و تحقیقات میدانی خود را گسترش دادند. 

بررسی ها حاکی از آن بود که این محموله ۲۰ 
تن حجــم دارد. برخی از افراد حاضر در محل 
مدعی بودند این محمولــه بی هویت و بی نام 
و نشان صادر می شــود! اما هیچ سندی برای 
صادرات قانونی آن ارائه نکردند. ماجرا آن قدر 
مشکوک بود که این احتمال هم می رفت این 
محموله ها از کشور عربی به صورت غیرقانونی 

وارد ایران شده باشند.
با توجه به ابهام های فراوان، موضوع به اطاع 
مقام قضایی در دادستانی مرکز استان رسید و 
محموله ۲۰تنی مرغ های عربی برای بررسی 

تمامی جوانب کار در محل توقیف شد.

دامپزشکی پاسخ ابهام ها را ندادس
در ادامه برای دریافت پاســخ دقیق و روشن 
شدن ماجرا که آیا ۲۰ تن مرغ بسته بندی شده 
با نام یک کشــور عربی در این کشتارگاه چه 
می کند و آیا محموله ای با این شیوه وارد کشور 
شده اســت، از شریعتی، مدیرکل دامپزشکی 
خراسان رضوی درخواست کردیم در این رابطه 
و برای رفع ابهام های موجود، برای شفاف سازی 
پاسخگوی رسانه باشد، اما تا زمان تنظیم این 

گزارش خبری از پاسخ نشد.
در همین زمینه مهدی مقدســی، کارشناس 
مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت استان 
در پاسخ به پیگیری های قدس گفت: محموله 
با دستور قضایی به ظن تقلب توقیف و بررسی 
تمامی جوانب کار از ســوی ما در حال انجام 
اســت. وی افزود: از مالک کشتارگاه خواسته 
شــده هر چه مــدارک و مســتندات در این 
زمینه دارد به معاونت بازرسی ارائه کند، اما تا 

به این لحظه)عصر روز گذشته( هیچ مدرکی 
با توجه به درخواســت ما ارائه نشده است. با 
توجه به دستور مقام قضایی، جمع بندی ماجرا 
به دادستانی مرکز استان منعکس خواهد شد.

اما این ماجرا از زوایای دیگری هم جای بررسی 
و نــکات ابهام آلود فراوانی دارد که دســتگاه 
قضایی و نظارتی باید آن ها را هم مورد بررسی 
قرار دهند، آن هم این اســت که اگر فرضیه 
کشتار و بسته بندی این محموله در مشهد آن 
هم با نام یک برند عربی درست باشد، می توان 
متصــور بود کــه مرغ ها به صورت ســازمان 
یافته ای از کشور قاچاق می شده است؛ چرا که 
هیچ مشخصاتی از محل تولید و تأییدیه های 

دامپزشکی روی آن دیده نمی شد. 
در مقابل، آن مرغی که نهاده دولتی برای تولید 
آن اختصاص و از جیب مردم هزینه شده آن 
سوی مرزها چند برابر قیمت فروخته و سودش 

به جیب عامان اصلی این اقدام می رود.
احتمال فرار مالیاتی و همچنین عدم بازگشت 
ارز به کشور هم می رود. حال باید منتظر ماند 
تا مشخص شود پشــت پرده ماجرا چه بوده، 
اما از هر سمت )چه صادرات و چه واردات( به 
موضوع نگاه می شــود، ابهام های جدی در آن 

وجود دارد.

سکوت مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی در باره تولید مرغ  با برند عربی در مشهد

بوی قاچاق می آید!

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی سیالب و آبگرفتگی •

در خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراسان رضوی روز گذشــته با صدور 
اطاعیه ای نســبت به آبگرفتگی و ســیاب بــر اثر وقوع 
بارش های رگباری توأم با رعد و برق به ویژه در نیمه شــمالی 

و نواحی غربی این استان هشدار داد. 
در هشدار سطح نارنجی شــماره ۲۰ هواشناسی این استان 
تقویت سامانه در حال گسترش به نواحی شمال شرق کشور 
به ویژه خراسان رضوی همراه با وقوع صاعقه و بارش تگرگ و 

همچنین وزش باد شدید لحظه ای گزارش شده است.
بر این اساس این بارش ها از امروز بارندگی به شکل رگبارهای 

پراکنده به ویژه در نیمه شمالی استان پیش بینی می شود.
همچنین بر اثر وقوع این بارش ها احتمال آبگرفتگی، ایجاد 
رواناب و سیاب به ویژه در نیمه شمالی و نواحی غربی استان 

خراسان رضوی و خسارت وزش باد شدید وجود دارد.
هواشناسی خراســان رضوی در این اطاعیه به عدم اتراق در 
حاشیه رودخانه ها و مســیل ها، پرهیز از صعود به ارتفاعات 
و فراهــم کــردن تمهیــدات الزم برای جلوگیــری از بروز 

خسارت های احتمالی تأکید کرده است.

3
پنجشنبه  26 تیر 1399

   24 ذی القعد        ه 1441  16 جوالی 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9295 ویژه نامه 3674 

در شهـردر شهـر شماره پیامک: ۳00072۳05  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹0۳۸۳۴۳۸0۱ 

فضای مجازی: 

ایسنا: نماینده دادستان مرکز خراسان رضوی، 
در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخالگران 
در نظام اقتصادی کشــور گفت: هنوز حکم 
پهلوان)متهــم ردیف اول پدیــده( تغییری 
نکرده و همچنان حبس ابد است که دادگاه 
باید در رابطه با تغییر آن تصمیم بگیرد، اینکه 
حکم چه میزان تعدیل پیدا کند نیز در اختیار 

دادگاه است.
 انتظار می رود با وضعیتی که ایجاد شــده، 

حکم تغییر کند. 
صادق صفری  ۲۵ تیرماه، در نشست تشریح 
روند اجرای حکم پرونده پدیده که در ستاد 
دادگستری خراســان رضوی برگزار شد، در 
خصوص مرخصــی پهلوان؛ متهم ردیف اول 
پرونده، گفت: مرخصی ها و مســاعدت ها در 
اجرای حکم  انجام می شود. ما در پرونده های 
اقتصادی که سرمایه مردم درگیر بوده، هدف 
اولمان این است که بخش مردمی به بهترین 
کیفیت ممکن انجام شود و این الزمه ای دارد. 
اکنون پردیســبان و اعتماد ایرانیان نیز جزو 
پرونده هایــی بوده که ســرمایه مردم در آن 
درگیر است؛ بنابراین اگر نیاز باشد در راستای 
مطالبات مردم، محکوم از مرخصی استفاده 

کند، این کار را انجام می دهیم.

وی خاطرنشــان کــرد: مردمــی که تجمع 
می کردند هدفشان این نبود که متهمان به 
زندان بروند و همه می گفتند ســرمایه ما با 
سود را نقد کنید، ما کاری نداریم که این فرد 
محکوم یا آزاد شــود. مرخصی یا تخفیف ها 
همه در چارچوب قانون اســت. بسیاری در 
مرخصی این فرد آثار مثبت را نمی بینند، در 
حالی که از وقتی مرخصی می دهیم، رویکرد 
و ادبیاتش متفاوت شــده و بیان می کند اگر 
کاری از دست من برمی آید، انجام می دهم. 
وضعیت پهلوان و محکومان دیگر تفاوتی برای 

ما ندارد و حساســیت ویژه ای نسبت به این 
فرد جدا از بقیه نداریم.

صفری عنوان کرد: پرونده پردیسبان نیز چهار 
محکوم دارد که پیگیر موضوع هستیم. آن ها 
یکی از اموالشان را فروختند و ۱۲۰ میلیارد 
تومان در اختیار پردیســبان گذاشتند که به 
مردم بدهیم. وقتی محکومی با این کیفیت 
کار می کند، امیدوار است پس از رد مالی که 
انجام می دهد، کمک قانونی شود و از ظرفیت 

قانونی برای آن فرد استفاده می کنیم.
نماینده دادســتان مرکز خراسان رضوی، در 

دادگاه ویژه رســیدگی به جرایم اخالگران 
در نظام اقتصادی کشور، در خصوص امکان 
تعدیل در پرونده متهم ردیــف اول پدیده، 
بیان کرد: براســاس قانــون دیگر حبس ابد 
نداریم و حبس باید درجه یک شــود. زمانی 
کــه پرونده ثبات پیدا  کند، این موضوع را به 
دادگاه منعکس می کنیم و تبدیل حبس ابد 
به حبس درجه یک باید انجام شــود، اینکه 
حکم چه میــزان تعدیل پیــدا کند نیز در 
اختیار دادگاه است. انتظار می رود با وضعیتی 

که ایجاد شده، حکم تغییر کند.
وی افزود: پهلوان)متهــم ردیف اول پرونده 
پدیده( نه حق امضایی دارد و نه در جلسات 
صاحب رأی و نظر است، تنها نظر مشورتی 
ارائه می کند و تصمیم گیری با مسئوالن فعلی 
شرکت است که تا چه حد از ظرفیت این فرد 
استفاده کنند. من گزارش روزانه، هفتگی یا 
ماهانه دارم که پهلوان چه اقدام های مؤثری 
انجام داده و در چه حوزه هایی کمک می کند. 
اگر همکاری مؤثری داشــته باشد، مرخصی 
وی تمدیــد می شــود. هنوز حکــم پهلوان 
تغییری نکرده و امضای مکتوبی هم در این 
خصوص وجود نــدارد و همچنان حبس ابد 

است که دادگاه باید تصمیم بگیرد.

حاشیه های نشست تشریح روند اجرای حکم اخاللگران اقتصادی

ازمرخصی »پهلوان«تا رد مال»پردیسبان«
رپونده روزرپونده روز

مشهد فوری: اســتاد گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده 
علوم دانشــگاه فردوسی مشهد گفت: با توجه به اینکه گسل 
جنوب مشهد فعال است، در ساخت وسازهای ارتفاعات جنوبی 

مشهد برای تهیه نقشه حریم گسل، سهل انگاری شده است.
دکتر ناصر حافظی مقدس، درباره وجود گســل در ارتفاعات 
جنوبی مشــهد، توضیح داد: در مشهد گسلی وجود دارد که 
به نام گسل جنوب مشهد یا گسل جنوب مشهد-چناران که 
شواهد فعالیت این گســل طی مطالعه ای که برای مسکن و 

شهرسازی صورت گرفته، مدون شده است.
وی افزود: در حال حاضر مطالعاتی در ســازمان زمین شناسی 
برای تعیین دقیق تر مسیر گسل در حال انجام است که گزارش 

آن در دو، سه ماه آینده کامل می شود.
اســتاد گروه آموزشی زمین شناسی دانشــکده علوم دانشگاه 
فردوســی مشهد بیان کرد: در شورای تخصصی تعیین حریم 
گســل که با محوریت مرکز تحقیقات مســکن انجام شــده 

برای گسل جنوب مشــهد حریمی منظور شده است که در 
این حریم ســاختمان های با ریســک باال ساخته نشود و این 
نقشه در اختیار مسکن و شهرسازی قرار دارد.حافظی مقدس 
با بیان اینکه برای ســازه های معمولی قرار بر این شــده که 
مسیر گســل به طور دقیق مشخص و براســاس آن کاربری 

حاشــیه گســل تعریف شــود، بیان کرد: حریم گسل عاوه 
بر مشخصات گســل به دقت مطالعات نیز بستگی دارد، هر 
 چــه مطالعات دقیق تر باشــد حریم کمتر تعریف می شــود.
وی تأکید کرد: گســل جنوب مشهد فعال است و مسیر کلی 
آن مشــخص شده، اما مسیر دقیق تر نیاز به تکمیل مطالعات 
دارد که در حال انجام است.حافظی مقدس تصریح کرد: مصوبه 
الزام شهرداری ها به رعایت حریم گسل ها چند سالی است که 
در وزارت کشــور تصویب شده و کارگروهی هم تشکیل شده 
است، ولی مطالعات تعیین حریم گسل ها روند کندی دارد و 
بودجه ای که برای این کار اختصاص داده می شــود، متناسب 
با اهمیت آن نیست. وی گفت: بلندمرتبه سازی اگر در حریم 
گسل نباشد و ضوابط آیین نامه لرزه ای ایران رعایت شده باشد 
ایرادی ندارد، اما چون مسیر گسل با دقت مورد نیاز نقشه های 
تفصیلی شهرداری مشخص نیست، ممکن است مجتمع هایی 

در حریم گسل قرار گیرند. 

هشدار استاد گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم  دانشگاه فردوسی مشهد

برخی از سازه های ارتفاعات جنوبی روی گسل قرار دارند

ر رهشدا هشدا
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 تعهد بسیج برای ایجاد •
۵هزار شغل در سمنان

سمنان: رئیــس سازمان 
بســیج کارمندان استان 
ســمنان با اشاره به تعهد 
سازمان بسیج کشور مبنی 
ایجاد ۴۰هزار شــغل  بر 
در کشــور و 5هزار شغل 
در اســتان گفت: سازمان 

بسیج کارمندان در تیرماه جاری موفق به ایجاد ۲۰۰ شغل شده 
است.

 مرتضــی دهرویه با اشــاره به نام گذاری ســال 1399 از ســوی 
مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید، اظهار امیدواری کرد: 
دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان در امر جهش تولید بسیار 
تأثیرگذار اســت و با حمایت فرماندهی سپاه قائم آل محمد)ع( و 
همکاری این دانشــگاه، بتوانیم به منویــات مقام معظم رهبری 

جامه عمل بپوشانیم.

 صدور کیفرخواست پرونده •
سیل »علی آبادکتول«

رئیس کل  گلســتان: 
دادگستری استان گلستان 
گفت: کیفرخواست پرونده 
مرگ ســه نفر در سیل 
سال 9۶ دهنه زرین گل 

علی آبادکتول صادر شد.
اظهار  هاشــمیان  هادی 

کرد: در این کیفرخواســت، شــرکت ملی گاز خطوط شــمال و 
شمال شــرق به میزان ۶5 درصد، اداره کل راه و شهرســازی به 
میزان ۲۰ درصد، امــور آب منطقه ای به میزان 1۰ درصد و اداره 
کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای به میــزان  5درصد، به اتهام 
رعایت نکردن نظامات دولتی منتهی به مرگ سه نفر در سیل دهنه 

زرین گل، مقصر شناخته شدند.

 نماز جمعه ایالم •
این هفته اقامه نمی شود

دفتــر  مدیــر  ایــالم: 
شــورای  نمایندگــی 
سیاست گذاری ائمه جمعه 
استان ایالم گفت: با توجه 
به تصمیم های اتخاذ شده 
در ستاد استانی مبارزه با 
کرونا و تداوم وضعیت قرمز 

در استان و ضرورت همکاری عمومی در جهت قطع زنجیره انتقال 
این ویروس، آیین عبادی، سیاسی نماز جمعه این هفته در هیچ 

یک از مناطق این استان اقامه نمی شود.
حجت االسالم محمدصادق پیمایی  عنوان کرد: با توجه به اعالم 
وضعیت قرمز برای استان به دلیل شیوع ویروس کرونا و ضرورت 
رعایت فاصله اجتماعی و دســتورالعمل های بهداشتی و ضرورت 
حفظ سالمت جامعه، نماز جمعه این هفته در سراسر استان لغو 

شده است.

 دورکاری کارمندان ادارات تهران •
تا پایان کرونا پابرجاست

توســعه  معاون  تهران: 
مدیریت و منابع انســانی 
اســتاندار تهــران گفت: 
و  ارگان هــا  کارمنــدان 
دســتگاه های دولتــی تا 
عادی شدن شرایط کشور 
به حالت عــادی و تولید 

واکسن ویروس کرونا می توانند با اســتفاده از ظرفیت دورکاری، 
وظایف و تکالیف خود را انجام دهند.

غالمرضا عباس پاشــا اظهار کرد: دورکاری در ادارات براســاس 
بخشــنامه و همه گیری ویروس کرونا دوباره احصا شــده است و 
دستگاه های دولتی براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مکلف 
هستند بخشی از خدمات خود را از طریق خدمات الکترونیکی به 

مردم ارائه دهند.

 شهروندان قمی نسبت به •
شیوع »وبا« حساسیت داشته باشند

قم: مدیرگروه پیشگیری 
و مبارزه بــا بیماری های 
مرکز بهداشت قم گفت: با 
توجه به اینکه هر ساله در 
فصل گرم، پیش زمینه های 
بیماری التور)وبا( و مواردی 
از آلودگی هــای محیطی 

مشاهده می شــود، باید حساسیت کافی نسبت به شیوع بیماری 
داشته باشیم.

محمد نیک پــور اظهار کرد: بیماری التور توســط باکتری ایجاد 
می شــود و جزو بیماری هایی اســت که اگر به موقع شناســایی 
 نشــود، ممکن است موجب همه گیری شــود. وی با بیان اینکه 
5  تا 1۰درصد افراد مبتال به وبا عالئم شــدید دارند، گفت: تعداد 
زیادی از مبتالیان یا عالئم ندارند و یا عالئم معمولی مثل اسهال 
خفیف دارند که به  عنوان افراد انتقال دهنده التور محسوب می شوند.

راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی در گیالن•
انتظامی  فرمانده  رشت: 
گیالن از راه اندازی پلیس 
امنیت اقتصادی در مدت  
کمتر از یک ماه آینده در 

استان خبر داد.
ســردار عزیــزاهلل ملکی 
ارزی،  حوزه هــای  افزود: 

قاچاق کاال، گمرکات و قاچاق چوب از جمله بخش هایی هستند که 
برای فعالیت پلیس امنیت اقتصادی در استان پیش بینی شده است.

وی با تأکید بر حل مسائل اجتماعی از طریق راهکارهای اجتماعی و 
اقدام های ایجابی، تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی نیروی انتظامی 
که پس از تشکیل معاونت اجتماعی به صورت ویژه روی آن تمرکز 

شده، جلب مشارکت مردم در تأمین امنیت است.

 برگزاری مراسم عروسی و ترحیم•
 جرِم مشهود است

لرستان: استاندار لرستان 
گفت: برگزاری مراسم های 
عروســی و ترحیم، جرم 

مشهود است.
در  خادمی  سیدموســی 
اســتانی  ســتاد  جلسه 
کرونا  بیمــاری  مدیریت 
لرستان، با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با صاحبان مراسم های 
ترحیم و عروسی در سطح استان، تصریح کرد: برگزاری این  گونه 
مراسم ها مصداق به خطر انداختن جان مردم و جرِم مشهود است 
و فرمانداران، نیروی انتظامی و دادستانی در سطح استان باید ضمن 
تعطیلی مراسم های ترحیم و عروسی، با صاحبان آن ها برخورد 

قانونی الزم را به عمل آورند.

 اسکان تابستانی فرهنگیان •
در مدارس آذربایجان غربی لغو شد

آذربایجان غربی: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و 
پرورش آذربایجان غربی گفت: آموزش و پرورش استان در تابستان 
امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا اسکان فرهنگیان در مدارس 

را انجام نخواهد داد.
تورج سلیمان زاده عنوان کرد: اسکان فرهنگیان در مدارس تابع 
تصمیم گیری ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده و در تابستان به دلیل 

حفظ سالمت شهروندان و فرهنگیان عزیز انجام نمی شود.
وی افــزود: مراکز رفاهی و خانه  های معلم  با توجه به سیاســت 
گردشــگری هتل ها، در حال حاضر به فرهنگیان در شــهرهای 
مختلف آماده ارائه خدمات به صورت محدود و در صورت ضرورت 

با رعایت پروتکل های بهداشتی هستند.

ماسک را از داروخانه ها خریداری کنید•
معــاون  خوزســتان: 
بهداشــت دانشکده علوم 
اشاره  با  آبادان  پزشــکی 
منتشرشده  ویدئوهای  به 
در خصوص جمع آوری و 
فروش مجدد ماسک های 
توسط  شــده  اســتفاده 
زباله گردها، بر ضرورت خریداری ماسک از داروخانه ها تأکید کرد.

دکتــر آرش یاللی بیان کرد: مردم باید ماســک را از داروخانه ها 
تهیه کنند نه از دستفروشان و با توجه به احتمال فروش مجدد 
ماســک های پارچه ای اســتفاده  شــده، به هیچ وجه نباید این 

ماسک ها خریداری شود.
وی افزود: توصیه نمی شود ماسک های پارچه ای خریداری شوند 

بلکه مردم می توانند این ماسک ها را در منزل درست کنند.

ورودی های دزفول مسدود شدند•
خوزســتان: سرپرســت فرمانداری دزفول از مســدود شدن 
ورودی های این شهرستان، به منظور جلوگیری از ورود گردشگران 

غیربومی خبر داد.
علی فرهمندپور اظهار کرد: از دو ســه هفته پیش گردشگران و 
کاروان های تفریحی، از شهرهای همجوار به دزفول سفر می کنند 
و مناطق تفریحی از جمله باغ ها و ساحل رودخانه این شهرستان 
شــلوغ  شــده اند. وی افزود: در پی این شــرایط  تذکراتی داده 
 شــد، اما کسی توجه نکرد؛ بنابراین از عصر چهارشنبه تا جمعه 
)۲5 تا ۲۷ تیرماه( ورودی های دزفول مســدود می شــود و تنها  
خودروهای با پالک دزفول حق ورود به شــهر را دارند و از ورود 

خودروهای غیربومی جلوگیری می شود.

 جریمه ۲۰۰هزار تومانی •
برای عبور از چراغ زرد 

پلیس  رئیــس  کرمان: 
رانندگــی  و  راهنمایــی 
استان کرمان گفت:جریمه 
۲میلیون ریالی در انتظار 
رانندگانی است که از چراغ 

زرد عبور می کنند.
سرهنگ »یوسف نجفی« 
در خصــوص علت قطع ثانیه شــمارهای چراغ های ســه گانه 
تقاطع های اصلی شهر کرمان گفت: با وقوع چندین فقره تصادف 
در تقاطع ها مشخص شد یکی از علت های وقوع تصادف ها  توجه 
بیش از حد رانندگان به ثانیه های مانده در چراغ ســبز و اضافه 
کردن ذهنی مدت چراغ زرد برای عبور از تقاطع و در نتیجه فشار 

بیشتر به پدال گاز است.

زمزمه ای قدیمی دوباره در فضای مجازی مطرح شد 

موضوع تقسیم استان کرمان منتفی است
کرمان: جداســازی شهرســتان جیرفت در 
جنوب استان کرمان خبر جدیدی نیست بلکه 
این خواســته افزون بر نیم قرن است که هر 

از گاهی به بهانه های مختلف زمزمه می شود.
طرفداران تقسیم اســتان کرمان به  تازگی با 
هدف اینکه شاید این تقسیم بتواند راهگشای 
توسعه باشد و کمکی به رفع محرومیت های 
جنوب این اســتان بکند، بــار دیگر موضوع 
تقسیم این استان را در فضای مجازی زمزمه 

می کنند.
طرفداران تقسیم اســتان بر این باورند که با 
تشــکیل اســتان های جدید می توان زمینه 
محرومیت زدایــی و توزیع متــوازن ثروت و 
بودجه و در نهایت توسعه را در مناطق مختلف 

کرمان مشاهده کرد. 
آن هــا می گویند: عمــاًل وقتی بــه مناطق 
دورافتاده از مرکز اســتان کرمان نگاه کنید 
بیشترین میزان محرومیت و کمترین میزان 
احداث زیرساخت ها را در مناطق دورافتاده از 

مرکز استان می توان یافت.
برخــی شــهروندان جیرفتی از مســئوالن 
درخواست کرده اند با توجه به وسعت بسیار 
بزرگ استان کرمان و نرسیدن امکانات کافی 
به جنوبی ترین مناطق اســتان، برای ایجاد 
ســهولت کار مردم و خدمات دهی بیشــتر 
به مردم رنج دیده هفت شهرســتان جنوبی 
که با پایین تریــن امکانات زندگی می کنند، 
اجازه دهند جیرفت و ۶ شهرستان عنبرآباد، 
کهنوج، رودبار جنــوب، قلعه گنج و فاریاب 
از این اســتان پهناور جدا و به استانی مجزا 

تبدیل شوند.

قصه ای قدیمی س
پیشینه تقسیم استان کرمان به پیش از انقالب 
بازمی گردد و پیش  از این نیز در ســال 133۸ 
موضوع مطالعات تقســیمات کشــوری برای 
شهرستان جیرفت مطرح بود، اما دولت ها پیش 
و پس از انقالب برخــی اقدام ها را صرفاً برای 
بهره گیــری از ظرفیت های عظیم این منطقه 

انجام دادند و این اتفاق به سرانجام نرسید.
پیش ازاین محمدرضا باهنــر، نایب رئیس اول 
مجلس شوراي اسالمي در دی  ماه سال 139۰ 
عنوان کرد: استان کرمان به  عنوان پهناورترین 
استان کشور، قطعاً استحقاق تقسیم شدن به 

دو اســتان را دارد و بایــد 
بررسي  تقسیم  زمینه هاي 

شود.
گفتنی اســت، در ســال 
139۰ نیــز نماینده مردم 
بافــت در مجلــس دوره 
تقسیم  خواســتار  هشتم 
کرمان به سه استان کرمان 
شمالی، جنوبی و سمنگان 
شــد و علت ایــن موضوع 
را ضرورت خدمت رســانی 
از  جلوگیــری  مناســب، 
ورود مواد مخدر به کشور، 
گستردگی استان و کاهش 

فقر و محرومیت نامید.
حجت االســالم علی زادسرجیرفتی، نماینده 
پیشــین مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
شورای اسالمی نیز در زمره افرادی بود که در 
سال 1393 با بیان اینکه شهرستان جیرفت 
قابلیت اســتان شــدن را دارد، گفت: جنوب 
کرمان بــا ظرفیت های بی شــماری که دارد 
خواهان اســتقالل و جدایی از استان کرمان 

است. 
آبان ماه ســال 1395 یک  بــار دیگر زمزمه 
اســتان شــدن جیرفت در جنوب کرمان با 
حضور اسحاق جهانگیری در میان مردم قوت 
بیشــتری گرفت، زیرا هنگامی  که بسیاری از 
حضار شعار استان سبزواران را سر می دادند، 

رئیس جمهــور  اول  معــاون 
عنوان کرد: پس از این ســفر، 
تبدیــل  شــدن جیرفــت به 
اســتان را بررسی می کنیم و 
زیرساخت های الزم برای این 
امر باید ایجاد شود و امیدوارم 
بتوانیم جیرفت و عنبرآباد را 

توسعه دهیم. 
وی اعالم کرد: مصمم هستیم 
به  عنــوان دولت به دســتور 
محرومیت ها  رئیس جمهوری 

را برطرف کنیم.

تجربه تقسیمس
کرمــان در ســال های اخیر 
تجربه ای در خصوص تقســیمات کشــور را 
شاهد بوده است، به  طوری  که شهرستان های 
جیرفت و کهنوج به )شهرستان های عنبرآباد، 
قلعه گنج، منوجان، فاریاب، جیرفت، کهنوج 
و رودبار(، شهرســتان بم به شهرستان های 
)بم، نرماشــیر، ریگان و فهرج( و شهرستان 
بافت به شهرســتان های )بافــت و ارزوئیه( 

تقسیم شدند. 
چند ســال پس از این تقسیم بندی بود که 
توسعه زیرساخت ها و تقسیم اعتبارات در این 
مناطق بیشتر از قبل محقق شد؛ اما همچنان 
شــاهد عدم تــوازن در تقســیم بودجه ها و 
اعتبــارات شهرســتان های کم برخــوردار و 

محروم هستیم.
 
طرحی در کار نیستس

اســتاندار کرمــان در خصوص تقســیمات 
احتمالی استان کرمان گفت: هیچ طرحی در 

این زمینه مطرح نیست. 
»محمدجواد فدایی« با اشــاره به اینکه این 
طــرح در دولت مطرح نیســت، گفت: اینکه 
بخواهند استان کرمان را به استان های دیگر 
تقســیم کنند اطالعی ندارم و چیزی رسماً 

منعکس نشده است. 
هر چند این طرح در دولت مطرح نشــده، اما 
بارها درخواست تقسیم استان بزرگ کرمان 
به اســتان های کوچک تر از زبان مســئوالن 
مختلف بیان  شــده و یکی از مطالباتی است 

که هرازگاهی عنوان می شود. 

موضوع منتفی استس
در همین حال نماینده مردم کهنوج، فاریاب، 
منوجان، رودبار و قلعه گنج در مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه تقسیمات کشوری در 
حوزه انتخابیه اینجانب کمک شــایانی برای 
مدیریــت و رســیدگی به امور مــردم دارد، 
می افزایــد: اما به هیچ وجه به دنبال تقســیم 

استان کرمان نیستیم.
احمد حمزه با اشاره به این موضوع که طول 
حوزه انتخابیــه اش به لحاظ جغرافیایی ۶۰۰ 
کیلومتر از شــمال تا جنوب فاصله دارد و به 
 اندازه وســعت یک استان اســت، می افزاید: 
در این راستا الزم اســت این حوزه انتخابیه 
ُخرد شــود و تعداد شــهرها افزایش  یافته تا 
مدیریت آن تسهیل شود. وی ادامه می دهد: 
بحث تقسیم اســتان کرمان به دو استان از 
گذشــته مطرح بوده و سوژه جدیدی نیست، 
ولی به دالیلی گفته می شود مسئوالن ارشد 
کشور صالح به ایجاد استان جدید در کشور 

نمی بینند و این روند متوقف  شده است.
نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار 
و قلعه گنج در مجلس شورای اسالمی، با بیان 
اینکه نه  تنها کرمان بلکه استان های سیستان 
و بلوچستان و فارس تقاضای تقسیم داشتند، 
اذعــان می کند: ظاهراً ایــن موضوع متوقف 
اســت؛ زیرا مسئوالن ارشد کشــور با ایجاد 

استان جدید مخالف هستند.

 بحث تقسیم استان 
کرمان از گذشته 

مطرح بوده، ولی 
به دالیلی مسئوالن 

کشوری صالح به 
ایجاد استان جدید 
در کشور نمی بینند 
و این روند سال ها 

متوقف  شده است

بــرشبــرش
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قدس آنالین: بارش های پراکنده تابستانه در 1۲ نقطه مختلف 
کشور موجب جاری شدن سیالب و خسارت به تأسیسات شهری 
و روستایی و متأسفانه جان باختن سه نفر از هموطنان ما در این 

هفته شده است.
در حالی  که ایــن روزها ویروس کرونا و تعداد قربانیان آن اغلب 
اخبار حوادث را تحت تأثیر خود قرار داده، بارش های پراکنده در 
این هفته که تا صبح دیروز در بســیاری از استان ها ادامه داشت 
موجب ایجاد خسارت ها و جان باختن تنی چند از هموطنان شد.

گفتنی اســت، بارش های پراکنده از بیستم تیرماه تا صبح روز 
۲5 تیرماه، استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 
تهران، خراســان جنوبی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، 
قزوین، گلستان، گیالن و مازندران را تحت تأثیر قرارداد و موجب 

شد تا تیم های امدادی به یک هزار و 35۷ نفر امدادرسانی کنند.
خسارت ناشی از سیالب تابستانه در پنج استان آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، تهران، سیستان و بلوچستان و گلستان متفاوت 
بود؛ در برخی مناطق قربانی گرفت و در برخی روستاها آبگرفتگی 

منازل را به دنبال داشت. 

آذربایجان شرقی س
بنا بر اعالم مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شــرقی، ســیل 

تابستانه به ۲1۷ روستا خسارت وارد کرده است.
براســاس این گزارش، این ســیل خســارت مالی بر واحدهای 

مسکونی روستاییان در شهرســتان های مراغه، سراب، ورزقان، 
چارایماق، مرند و عجب شیر وارد کرد و در فصل برداشت محصول 

موجب نگرانی کشاورزان این مناطق شد. 
 وقــوع ســیل در شهرســتان های پنجگانــه همچنین موجب 
آســیب دیدن زیرساخت های ارتباطی و خدماتی )برق، آب، گاز 
و تلفن(، اماکن دامی، پل ها و تعدادی دام شــد که هنوز رقم آن 

برآورد نشده است. 

آذربایجان غربیس
در اســتان آذربایجان غربی نیز ســیل به زیرساخت های چهار 
روستای بخش کوهسار سلماس خسارت زد و در بخش هایی از 
منطقه بوراالن ماکو خسارت هایی را به عشایر وارد کرد و سبب 

آبگرفتگی هشت روستای این منطقه شد.

اردبیلس
در اســتان اردبیل وقوع توفان های تندروی تابستانه و سیالب ها 
سبب جان باختن دو نوجوان و بروز خساراتی در مناطق مختلف 
اســتان اردبیل شــد. برای نمونه در شهرســتان مشگین شهر 
15۰میلیارد ریال به مزارع کشــاورزی، باغ ها، اماکن مسکونی و 
دامی روستاییان و عشایر، راه های اصلی، فرعی و روستایی و ابنیه 
فنی آسیب زد و در شهرستان خلخال ۴۰ واحد مسکونی در یکی 

از روستاها به  طور کامل تخریب شد.

مازندرانس
بنا بر گفته مدیرکل مدیریت بحران مازندران، وقوع سیالب محلی 
در بهشــهر، جنت رودباررامســر و آمل موجب خسارت هایی در 

بخش راه و تأسیسات آبرسانی شد.

گیالنس
در اســتان گیالن عمده بارش ها مربوط به آســتارا و تالش بود. 
در شهرســتان تالش سیل سرازیر شــده از ارتفاعات و مناطق 
کوهستانی بخش مرکزی تالش، پل ۲۰متری شهر را مسدود کرد 

و جان یک زن 5۰ساله را نیز در مناطق ییالقی گرفت.

گلستانس
در شرق استان گلستان، سیل خسارت جانی نداشت، اما بارش 
حدود 9۷ میلیمتری باران و وقوع سیل در این خطه شمالی ایران 
خسارت هایی مانند واژگونی چند خودرو، تخریب دیوار منازل و 

دامداری ها و بسته  شدن جاده های روستایی را به دنبال داشت.
بارش شــدید باران در مینودشت و گالیکش ۸5میلیارد ریال به 

بخش های مختلف این دو شهرستان خسارت وارد کرد.

بارش های پراکنده این هفته، مشکالتی را به بار آورد

خسارت های سیل تابستانه

گزارشگزارش

78۵8zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 س ر د و گ ر م چ ش ی د ه   ر ع
 2 ن ا ی ب   م ن و ر   ژ ل ه   ل
 3 ا ن ک ا ر   ب ن ی ن   و ا ل ی
 4 ب ا ت   س م ع   ا ر د   ش و ک
 5 ا   ه ا م ش   ب ن د ی ل   ز ر
 6 د ک   م ا ر ک و   ه و ی ه   ی
 7   ل ت ه   و ا ت ر   ا ک ر ا م
 8 ا م و   ا ط م ی ن ا ن   ا ل ی
 9 س ن ج ا ب   ا م ا ل   ب س ی  
 10 ت   ه م ل ت   ا ن ب ا ز   م خ
 11 ا ک   ل ی و ن ر   س ل ی س   ر
 12 ن ی ش   س ا ج   ن ه ی   ا ر م
 13 د ک ا ن   ن ا م ه   ت ا ل ی ا
 14 ا   خ ی س   ر س ی د   م ا ن ی
 15 ر ب   م ا ش ی ن ب ا ف ن د گ ی
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 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
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1. برادران قهرمان پینگ پونگ کشــورمان 
با نام های نیما و نوشــاد- بیماری ای که در 
اثر گشــادگی رگ های پــا به وجود می آید 
۲. واحد شــمارش احشام- شکسته بند- از 
وســایل کار بنا 3. دمل- چاشنی دوطرفه- 
جــواب- عالمــت جمع مونــث ۴. خمیر 
 بتونه- کوزه ســفالی- ســد راه- ام البشــر 
     5. ماه میالدی- کشــور یخ بسته- پول 
بعضی از آن باال می رود ۶. گناهکاران- جالل 
و جبروت- رنگین کمان ۷. نوعی هواپیمای 
جنگنده روســی- خرس آسمانی- اجزای 
هــارد رایانــه ای ۸. مخفف اینــک- روغن 
 کنجد- مظهر سردرگمی- دنباله رو سوزن 
بهشــت  به دنیــاآوردن-  بینــوا-   .9 
1۰. خالصه گویی- پایه و اســاس- مزرعه 
آخرت 11. قوم اروپایی- اجازه نامه کسب- 
ابزار اتصال دو یا چند رایانه 1۲. جوانمرد- 
باغیرت- زشــت و ناپسند- در هشت افقی 
هــم می بینید 13. پســوند نســبیت- از 
 لبنیات- حرف همراهی- درخت نوشــابه 
1۴. از عالئــم بیمــاری ســرماخوردگی- 

ترکیــه  پــول  عــداوت-  و   دشــمنی 
15. فرستادن- مقابل اجباری

 1. از وســایل صوتی قدما- شیطان بزرگ 
۲. قندسفید-بخشی از خاک مرکزی را دربر 
می گیرد 3. پاسبانان- باالترین نوع اختیار- 
امام چهارم شــیعیان»ع«- از چاشــنی ها 
 ۴. معــاون هیتلــر- مزور- جنــگ و نبرد 
 5. یکدندگی- آش ساده- فرارکردن- بی خبر 
۶. روســتای زیبــای شــمالی- رود آرام 
 شــولوخوف- پــول در گویــش هنــدی 
۷. خشــک مزاج- طرح و نظر- جوانمردی 
۸. صد مترمربع- سبب ساز- کتاب مقدس 
داوودنبی»ع«- حشــره خودمانی 9. کیسه 
کاغذی یا پالستیکی- احمق و کودن- خانه 
شعری 1۰. شبیه و نظیر- سرای مهروکین- 
آموزش  متوسطه   از شــاخه های تحصیلی 
11. گســترنده- چراغ- نیز- عالمت جمع 
1۲. الی آخر- مجموعــه عملیاتی که برای 
مقابله با حمله دشــمن صورت می گیرد- 
باالبر خودرو 13. راه کوتاه- حکایت کننده- 

 بدنه- سرپرســت 1۴. بیماری بناگوشــک- امریکایی 
15. پول خرد مکزیکی- ایجاد فساد و تباهی

  افقی

  عمودی
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