
 بیمارستان های  خصوصی و خیریه ای 
آماده بستری بیماران کرونایی

 خودروهای فاقد معاینه فنی
 در مشهد اجازه تردد ندارند

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی:خراسان رضوی در آماده باش 

دبیر کارگروه مراقبت و درمان کووید۱۹ دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: 2هزار تخت بیمارستانی 
برای درمان بیماران کرونایی فعال اســت، ضمن 
اینکه ۴۰ درصد ظرفیت تخت و نیروی انســانی 
بیمارســتان های غیر تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد برای پشتیبانی اقدام های کرونایی 

به  حالت آماده باش درآمده است...

مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی 
گفــت: اجرای طرح منع خودروهای بدون معاینه 
فنــی، از اواخر مــرداد ماه اجرا می شــود. تورج 
همتی افزود: طرح LEZ یا طرح منطقه انتشــار 
کم آالیندگی یکی از طرح های مطرح در موضوع 
کاهش آلودگی هوا است که هدف آن ممانعت از 

تردد خودروهای فاقد معاینه  فنی ...
.......صفحه 3 .......صفحه ۴ 

پشت پرده های گرانی ماسک
 فرماندار طرقبه شاندیز 

در گفت وگو با قدس خبر داد

ارائه تسهیالت ویژه به 
تاالرها برای بازگرداندن 

پول مشتریان

 مدیر کل فرودگاه های استان 
در گفت وگو با قدس خبر داد

کاهش ۷۵درصدی 
 مسافران پروازی 
به خراسان رضوی

.......صفحه 2 

قدس: وزیر ورزش و جوانان روز گذشــته در آیین 
افتتاح و بهره برداری از ۱3 پروژه ورزشــی استان 
خراســان جنوبی گفت: اکنون حدود 3هزار پروژه 
نیمه تمام ورزشــی در کشور وجود دارد و براساس 
اولویت بنــدی بین ۸۰۰ تا هــزار و 2۰۰ پروژه در 

سال پایانی دولت تکمیل و افتتاح می شود. 
مســعود ســلطانی فر تصریح کرد: تمــام تالش ما 
این اســت با بردن امکانات ورزشی، ساخت اماکن 
ورزشــی، اســتخرها، ســالن های فوتبال و تأمین 
زیرساخت های مختلف بتوانیم زمینه بروز و ظهور 
استعدادها و خالقیت ها را به ویژه در مناطق مرزی 

و محروم ایجاد کنیم.
وی وضعیت ورزش خراسان جنوبی در بخش های 
مختلــف را امیدوارکننده و رو به رشــد دانســت 
و گفــت: بــا بهره بــرداری از 3۷ پروژه ورزشــی 
هدف گذاری شــده در خراســان جنوبی، پیشرفت 
بیشــتری را در وضعیت ورزش این اســتان شاهد 

خواهیم بود.
وزیر ورزش و جوانان در سفر یکروزه خود به استان 
خراســان  جنوبی، ســالن تخصصــی و بین المللی 
اسکواش بیرجند، استخر سرپوشیده سربیشه و سه 

پروژه ورزشی را در نهبندان افتتاح کرد.
همچنین ســالن های ورزشــی چندمنظوره بانوان 
سرایان، سالن های ورزشــی چندمنظوره روستای 
زول قایــن و چمــن بزرگ زیرکــوه، زمین چمن 
موســویه، زمین چمن ســه قلعه ســرایان، زمین 
چمن های مصنوعی روســتای بنــدان نهبندان و 
روستای رقه بشرویه در این ســفر به بهره برداری 

رسید.

نان خوردن به نرخ جان مردم

.......صفحه 2 

 در ادامه همکاری روزنامه قدس و آموزش 
و پرورش در روند ثبت نام مدارس اعالم شد

با مدیرانی که رضایت 
والدین را جلب  نکنند 

برخورد می شود

فرماندار طرقبه شــاندیز گفت: بر اســاس تصمیم ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا، تسهیالت ویژه مشاغل متضرر از کرونا به زودی 
پرداخت می شود و متصدیان تاالرها موظف به بازگرداندن وجوه 

دریافتی از شهروندان هستند...

.......صفحه 2 

.......صفحه ۴ 
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 جناب  آقای محمدعلی کمالی معاونی 
بانهایت تاسف وتاثر مصیبت وارده را تسلیت 

عرض نموده برای آن مرحومه غفران الهی 
و صبر و بردباری را برای شما از پیشگاه 

پروردگار مهربان که بهترین مرهم بر این 
مصیبت می باشد خواهانیم

مرکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی
 دختران معلول  ذهنی پردیس

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق 
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 جناب آقای محمد علی کمالی معاونی 
 در غم از دست دادن عزیزان به سوگ 
نشستن صبری میخواهد عظیم . برای 

شما و خانواده محترمتان صبر و برای آن 
مرحومه غفران الهی را خواستاریم

برات نژاد و همکاران

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری مشهد 
مورخه 99/5/21 )شماره ثبت 640(

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول 
که در ساعت 14 بعدازظهر روز سه شنبه مورخه 99/5/21 در محل دفتر تعاونی به آدرس خیابان هاشمی نژاد
 بین 8 و 10 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد 
می توان��د حق رأی خود را به موجب وکالتنام��ه به عضو دیگر واگذار نماید. ضمنًا هر عضو وکالت 3 نفر و هر 
غیر عضو وکالت یک نفر را دارد که برای این امر الزم است وکیل به همراه موکل تا تاریخ 99/5/21  به دفتر 
تعاونی مراجعه فرمایند. الزم به ذکر اس��ت افرادی که تمایل به ثبت نام در سمت هیئت مدیره و بازرسین 
را دارند ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی می بایست به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و فرم های مربوطه 

را کامل نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری مشهد

دستور جلسه:
 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس     2- طرح و تصویب صورت مالی 1398، سود و زیان و تقسیم سود     

3- تصویب بودجه 1399    4- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 
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آگهـی دعـوت مجمـع عمومی فوق العاده  )نوبت سوم( 
شـرکت تعـاونی مسكـن شماره 4 شهرداری مشهد تاریخ انتشار:       29 / 4 /  1399     شماره:  4/2354    

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم ش�رکت تع�اونی مسک�ن شماره 4 شهرداری مشهد در ساعت 15 روز  چهار 
ش��نبه مورخ  15/ 5 / 1399 در محل دفتر ش��رکت  واقع در مشهد- بلوار شهید دستغیب – دستغیب 13 کوچه اول 
دست راست پالك 17 طبقه دوم برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند. اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از 
ساعت  9 تا 12 روزهای چهار شنبه )98/5/8( و یکشنبه ) 98/5/12(  به آدرس فوق مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه 
های مزبور توسط مقام مجاز، ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد. که در این صورت تعداد آراء وکالتی 

هر عضو حداکثر سه رأی و هرشخص غیرعضو تنها یك رأی خواهد  بود.
 دستور جلسه :1-  تمدید مدت فع�الیت شرکت  تعاونی مطابق با ماده  6  اساسنامه 

هیئ�ت مدیره
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آگهـی دعـوت مجمـع عمومی 
عـادی سالیانه )نوبت دوم( شـرکت  تعـاونی 

مسكـن شماره 4 شهرداری مشهد 
تاریخ انتشار:  4/29 /  1399  

شماره : 2453  /4
جلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت  دوم شرکت 
تعاونی مس��کن ش��ماره 4 شهرداری مش��هد درساعت 
16 روز  چهارش��نبه م��ورخ   15/ 5 / 1399 در مح��ل 
دفتر ش��رکت  واقع در مش��هد- بلوار شهید دستغیب 
– دس��تغیب 13 کوچه اول دس��ت راست پالك 17 طبقه 
دوم برگ��زار میش��ود. از کلی��ه اعضای محت��رم تقاضا

 می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر 
در این جلس��ه حضور بهم رس��انند.  اعض��ای متقاضی 
اعط��اء نمایندگی به همراه وکیل م��ورد نظر خود باید از 
ساعت 9 تا 12 روزهای  چهار شنبه )98/5/8( و یکشنبه 
) 98/5/12( ب��ه آدرس ف��وق مراجعه ت��ا پس از تأیید 
وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز، ورقه ورود به 
مجمع برای فرد نماینده صادر گردد. که در این صورت 
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هرشخص 

غیرعضو تنها یك رأی خواهد بود.
دستور جلسه :1-  طرح و تصویب صورته�ای مالی سال 

98  پس از استم�اع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2-  طرح و تصویب بودجه پیشنه�ادی سال  99

3-  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک س��ال 
مالی

4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای 
مدت 3 سال

5- تصمی��م گیری در خص��وص اعضایی که به تعهدات 
خود عمل ننموده اند مطابق ماده 17 اساسنامه

 هیئ�ت مدیره 

9ع
90
37
48

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1119-99 مورخ 99/04/17 هیئت به ش��ماره کالسه 134-98 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد نقویان  فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 9 صادره از بجنورد در یک باب منزل به مساحت 208.75 متر مربع از پالک 
907 فرع��ی از 163 اصل��ی واقع در اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد خریداری از مالک رس��می 
شهرداری بجنورد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903783
تاریخ انتشار نوبت اول:  29                  /04                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13                  /05                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد
 احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1122-99 مورخ 99/04/17 هیئت به ش��ماره کالسه 136-98 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد نقویان  فرزند رضا 
بش��ماره شناس��نامه 9 صادره از بجنورد در یک باب ساختمان به مساحت 403.10 متر مربع از 
پالک 907 فرعی از 163 اصلی واقع در اراضی پنبه زار خریداری از مالک رسمی شهرداری بجنورد 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ-9903785
تاریخ انتشار نوبت اول:  29                  /04                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13                  /05                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 
 احمد اصغری شیروان
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با حضور سلطانی فر در این استان انجام شدبا حضور سلطانی فر در این استان انجام شد

بهره برداری ازبهره برداری از۱۳۱۳ پروژه ورزشی در خراسان جنوبی پروژه ورزشی در خراسان جنوبی



نان خوردن به نرخ جان مردم

پشت پرده های گرانی ماسک
هاشم رسائی فر: از ابتــدای شیوع کرونا تنها 
راه اثبات شــده مقابله با ایــن ویروس رعایت 
پروتکل های بهداشــتی شامل در نظر گرفتن 
فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و 

دستکش در مراودات روزانه است. 
در ایــن مدت به خصوص اوایل شــیوع کرونا 
مسئله در دســترس بودن ماسک برای مردم 
از درجه اهمیت باالیی برخوردار بود. ابتدا اما 
مشــکل برای تأمین ماسک وجود داشت ولی 
به مرور با تمهیداتی که اندیشیده شد و حتی 
همراهی خوبی که خود مردم داشتند مشکل 
تأمین ماسک و قیمت آن تا حدود زیادی رفع 
شد.اما از اواســط تیر ماه و همزمان با شدت 
گرفتن شیوع کرونا و دستور دولت برای اجباری 
شدن اســتفاده از ماسک در اماکن عمومی و 
ادارات بحث اســتفاده از ماسک جدی تر شد 
و این امر موجب شــد تا مصرف ماسک خود 
به خود باال برود. در چنین شــرایطی که زدن 
ماسک اجباری شــده و استفاده از آن بیشتر 
شــده اســت با اینکه قیمت اعالمی از سوی 
وزارت صمت برای ماسک های سه الیه قیمتی 
بین هزار و 300 تا هزار و 500 تومان برای هر 
عدد اعالم شده است اما متأسفانه دیده می شود 
برخی از افراد سودجو به این موضوع توجهی 
نمی کنند و ماســک را با قیمت هایی باالتر از 

قیمت اعالم شده به مردم می فروشند.

هزینه باالی 80 هزار تومان در ماه س
برای خرید ماسک یک نفر! 

آقای میانســالی که چند بسته ماسک با خود 
بــه همــراه دارد وقتــی از او در مورد قیمت 
ماســک های خریداری شــده می پرســیم، 
 می گویــد: برای هــر کدام از این ماســک ها 
2هزار و 700  تومان پرداخته ام. ماسک را برای 
حفظ ســالمتی خود، خانواده و بقیه افرادی 
که با آن هــا در ارتباط کاری روزانه هســتم 
خریــداری کــرده ام، در حالی کــه باید برای 

دسترس بودن این ماسک ها 
با قیمت مناسب تر تمهیداتی 
اندیشیده شــود تا مردم به 
ســهولت آن ها را خریداری 

کنند. 
وی می افزاید: با یک حساب 
سرانگشتی می بینید که اگر 
فقط روزی یک عدد ماسک 
استفاده کنم در طول ماه باید 
بیشتر از 80 هزار تومان فقط 
پول ماسک برای خودم بدهم 

بماند که اعضای دیگر خانواده هم هستند. با 
این اوضاع اقتصــادی و حقوق هایی که ثابت 
است به نظر شما باید چکار کنیم تا هزینه های 

اینچنینی را جبران کنیم.
شــهروند دیگری نیز با اشاره به اینکه قیمت 
اعالم شده هر ماسک از سوی وزارت صمت 
حدود هزار و 500 تومان اســت، گفت: چند 
روز پیش برای خرید ماســک بــه داروخانه 

مراجعــه کــردم و تقاضای 
خرید یک بســته ماســک 
را که  بســته ماسک  دادم. 
عدد  دو  گرفتــم  تحویــل 
ماسک داخلش بود در حالی 
که 8 هزار تومان از من پول 
گرفته بودند. پرسش من این 
است که اگر قیمت ماسک 
بایــد هــزار و 500 تومان 
باشــد چرا این قیمت ها را 
شاهدیم و کسانی که در این 
شرایط به گرانی ماسک دامن می زنند چگونه 
می توانند نان سوءاستفاده از گرفتاری مردم 

را سر سفره هایشان ببرند؟

برخورد با گرانفروشان ماسکس
مهدی مقدسی، کارشــناس مسئول معاونت 
نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراســان رضوی در خصوص فروش 

ماســک با قیمت هایی باالتر از قیمت اعالمی 
به قدس گفت: با اوج گیری شــیوع کرونا و از 
15 تیرماه که زدن ماســک اجباری شده، به 
طور طبیعی درخواست استفاده از ماسک نیز 
افزایش یافته اســت. آنچه باید در نظر داشته 
باشــیم این اســت که توان تولید واحدهای 
تولیدکننــده ماســک در اســتان 100 هزار 
ماسک در شــبانه روز اســت به فرض اینکه 
فقــط 30 درصد از جمعیت حدود 6 میلیونی 
استان روزانه و هر یک از آن ها فقط روزی یک 
 عدد ماسک اســتفاده کنند چیزی در حدود 
2 میلیون ماسک باید تولید شود تا نیاز روزانه 
مردم برآورده شود که این با آنچه در واقعیت 

هست، اختالف فاحشی دارد.
وی ادامه می دهد: در چنین شرایطی نمی شود 
معجــزه کرد و باید به ســمت ماســک های 
دست ساز که خیلی ها در خانه درست می کنند 
رفت تا مشــکل کمتر شــود. اما در خصوص 
گران فروشــی در این حوزه نیــز نظارت های 
مرسوم وجود دارد و همکاران ما بررسی هایی 
در شهر مشــهد و سایر شهرســتان ها دارند 
که بــا متخلفان برخورد می کننــد. از این رو 
هم استانی های عزیز می توانند موارد تخلف و 
گران فروشــی در این مورد را به سامانه 124 
گزارش کنند اگر هم به صورت عمده ماسک 
خریداری کردند می توانند با تنظیم شکایت نامه 
به سازمان تحویل داده تا وجه مازاد آن به آن ها 

برگشت داده شود.
مقدسی در خصوص برخورد با داروخانه هایی 
که عمده فروشی ماسک از طریق آن ها انجام 
می شــود نیز اظهار کــرد: فعالیت داروخانه 
در حیطه دانشــگاه های علوم پزشکی سطح 
استان اســت که نظارت باید از طریق آن ها 
صورت بگیــرد هرچنــد که ما بــه همراه 
دوستان دانشــگاه علوم پزشکی نظارت های 
دوره ای داریــم و در این مــورد با متخلفان 

برخورد می شود.

خرابی سابقه دار معابر پیرامونی •
تقاطع های غیرهمسطح مشهد

خرابی آســفالت معابر پیرامونی پروژه های شهری مشهد 
به ویژه کنارگذرهای تقاطع های غیرهمســطح، از جمله 
مواردی است که از ســال های دور تاکنون مورد اعتراض 
و گالیه شهروندان قرار داشته و همیشه نیز با بی توجهی 

مدیران شهری روبه رو بوده است.
نمونه های آشکار این وضعیت را می توان با عبور از مسیر 
کمربندی صدمتری مشهد به  خوبی دید؛ از آخرین نمونه 
آن در اطراف دوربرگردان ابوطالب گرفته تا کنارگذرهای 
میدان امام علی)ع(، شــهید فهمیده، امام حســین)ع(، 
شــهید عباســپور و دوربرگردان های ابتدای مصال، بولوار 
22 بهمن و نخریســی و نیز میــدان و تقاطع غدیر، همه 

نشانه هایی از سوءمدیریت شهری در خود دارند.
ســوءمدیریت شــهری را از این  جهت گفتم که با توجه 
به ویژگی های ایــن پروژه ها و مفــاد قراردادهایی که با 
پیمانکاران بســته شــده اســت، چنانچه اندک نظارت 
و قاطعیتــی از ســوی مدیریت شــهری وجود داشــت، 
خرابی های ناشــی از فعالیت پیمانکاران در معابر اطراف 
پروژه ها باید مطابق با اســتانداردهای الزم و با اســتفاده 
از مصالح مرغوب اصالح شــده و عمر اســتاندارد آن نیز 
تضمین می شده اســت. اما در عمل این اتفاق نیفتاده و 
روکش آسفالت ترمیمی این معابر نه  تنها عمر استاندارد 
نداشــته که از همان روز اول تردد، خودروها را با مشکل 

مواجه ساخته است.
به همین خاطر شهروندان مشهدی و رهگذران، هنگام 
عبــور از این مســیر بارها بــا دســت اندازهای مخرب 
برخورد می کنند و یا ناچــار به انحراف ناگهانی خودرو 
برای پرهیز از برخورد با دســت اندازها می شــوند و این 
انحراف ناگهانی از مسیر، بدون تردید محدوده میدان ها 
و تقاطع های مشــهد را به نقاطی پرخطر و حادثه ســاز 

تبدیل کرده است.
از آنجایــی  که این مشــکل عموماً به هنــگام لکه گیری 
آســفالت معابر بروز می کند و شــبیه این اتفاق را در پی 
 ترمیم خرابی آسفالت کوچه و خیابان های شهر نیز شاهد 
هستیم، تردیدی باقی نمی ماند که اشکال کار در عملکرد 
نادرســت مجریان این حوزه اســت که احتماالً عالوه بر 
رعایت نکــردن روش های اصولی و مهندســی به هنگام 
ترمیم و لکه گیری آســفالت معابــر، از مصالح مرغوب و 

استاندارد نیز استفاده نمی کنند.
این مشــکل که بــا اندک وســواس و نظــارت دقیق و 
دلسوزانه مدیریت شــهری )به  عنوان کارفرما( قابل  رفع 
است، متأسفانه به دلیل بی توجهی، خسارت های فراوانی 
برجای گذاشته و عالوه بر اینکه همه  ساله میلیاردها ریال 
از بودجه عمومی شــهر صرف جبران عملکرد نادرســت 
پیمانکاران و مجریان این حوزه می شود، شهروندان زیادی 
را نیز که خودروهایشــان از این نظر دچار آســیب شده 
و می شــود، متضرر کرده و می کنــد و این روند تا زمانی 
که عزم جدی برای نظارت و کنترل بیشــتر بر پروژه های 
شهری از ســوی متولیان و مدیران شهر به وجود نیاید، 

ادامه خواهد یافت.
منطــق حکــم می کند به  ویــژه در شــرایط کنونی که 
کشــورمان با مشــکالت فراوان اقتصادی مواجه است و 
نیز ده ها و بلکه صدها پروژه نیمه تمامی که روی دســت 
مدیریت شــهری مشهد مانده است؛ به  منظور جلوگیری 
از اتالف بودجه عمومی و نیز فرصت آفرینی برای توســعه 
و آبادانی بیشتر، آیین نامه های اجرایی و کنترل و نظارتِی 
کارشناســانه و قاطع تری برای رفع زمینه های تخلف در 
حوزه اصالح و بهسازی معابر شهر و نیز تکمیل و تحویل 

پروژه های شهری، تدوین و اجرایی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خبر داد
لغو تمامی کالس های آموزش حضوری •

در خراسان رضوی
قدس: مدیرکل آموزش 
خراســان  پــرورش  و 
تمامی  گفــت:  رضوی 
آموزشــی  کالس های 
حضوری در این استان 
تا اطالع ثانوی به خاطر 
ویروس  گسترده  شیوع 

کرونا لغو شد.
قاســمعلی خدابنــده اظهــار کرد: بــر اســاس آخرین 
دستورالعملی که به سراسر استان ارسال کرده ایم برگزاری 
تمامی کالس های آموزشی اعم از اوقات فراغت، فوق برنامه 
و آموزش زبان به صورت حضوری ممنوع اســت.وی ادامه 
داد: آموزش در هر بخش و زمینه ای فقط به شکل مجازی 

و غیرحضوری صورت خواهد پذیرفت.
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت: چنانچه 
دانش آموزی تمایلی به شرکت در کالس های غیرحضوری 
نداشته باشــد شهریه کالس ها با همکاری مؤسسان مراکز 

آموزشی به اولیا مسترد خواهد شد.
خدابنده افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور 
حفظ ســالمت دانش آموزان و نیز جلوگیــری از بروز هر 
گونه مشکل برای سالمتی دانش آموزان تمامی کالس های 
آموزشی که زیر نظر آموزش و پرورش و با مجوز این اداره 
در استان راه اندازی شده اســت صرفاً در این قالب برگزار 

می شود.

مادر سردار شهید »جهانبخت حسینی« آسمانی شد
 پایان 72 سال خدمت•

 به دستگاه اهل بیت)ع(
که  مادر  سرور  هادیان : 
مادری  می دانی،  باشــی 
بســیار  عاشــقی  یعنی 
مــادران  اما  بی ادعــا،  و 
مــادران  باید  را  شــهدا 
آســمانی نامید. آن هایی 
 کــه نگاهشــان و حتی 

دوست داشتن هایشان هم  متفاوت با دیگران است.
»فاطمه اســدی« مادر سردار شهید جهانبخت حسینی یکی از 
مادران متفاوت این روزگار بود که پس از ازدواج به عشــق امام 
مهربانی ها از زنجان  ترک دیار می کند و به همراه همســرش در 

منطقه خواجه ربیع مشهد برای همیشه مجاور می شوند.
72 سال پس از ازدواج، مجاورت در مشهد و عشق و ارادت به امام 
رضا)ع( او را همچنان با صالبت و پا بر جا نگه داشت تا همه این 
سال ها، مراسم های مذهبی تاسوعا و عاشورا، روضه یکشنبه های 
اول هر ماه، دعای ندبه صبح های جمعه، مراســم های شهادت 
امیرالمؤمنین)ع( و روزهای شهادت امامان و معصومین)ع( را با 
طبخ غذا برگزار کند، تا جایی که خانه اش به حسینیه ای بالفعل 
مبدل می شــود و عالوه بر آن 40 سال خادمی افتخاری مسجد 

محل را هم برعهده می گیرد.

از شهادت تا جانبازی س
به سراغ یکی از پسرهایش می روم، وی می گوید: برادرم، معاونت 
مهندسی رزمی لشکر 21 امام رضا)ع( را بر عهده داشت و عالوه  
بر برادر شهیدم »جهانبخت«، مادرم دو برادر جانباز دیگرم؛ حاج 
یداهلل و حاج ایوب را نیز تقدیم ســپاه اســالم کرد.حاال می دانم 
از پســرهای دیگر حاجیه خانم اسدی بهروز متخصص چاپ و 
نشر و بسیجی فعال و فرزند پنجم او نیز بسیجی فعال و وکیل 
پایه یک دادگستری است.او درباره پدرش برایم تعریف می کند: 
پدرم بازنشسته ســپاه بود که پس از پایان جنگ بر اثر عارضه 
شیمیایی ناشی از حضور در عملیات ها از سال 6۹ تا 74 با وجود 

پرستاری های از جان گذشته مادرم، به شهادت رسید. 

پس انداز برای اهل بیت)ع(س
یکی از پسرانش که یکی از وکالی پایه یک دادگستری شهرمان 
اســت، می گوید: مادرم زن مهربــان و متفاوتی بود تا جایی که 
حتی یک انگشتر طال را برای خودش نمی پسندید و هر چه بود 
با یک زندگی کارمندی به عشق اهل بیت)ع( با سادگی روزگار را 
می گذراند و حقوق بازنشستگی پدرم را پس انداز می کرد تا برای 
عزای اهل بیت)ع(، مراسم ها را برپا نگه دارد. این فعال فرهنگی با 
اشاره به این نکته که با شروع جنگ تحمیلی مادرم فرزندان بالغ و 
همسرش را روانه جنگ کرد و در هشت سال جنگ تحمیلی پنج 
نماینده در جبهه های نبرد داشت، اظهار می دارد: مادرم همیشه 
در مواجهه با خبر مجروحیت یکی از برادرانم بود و جسم مجروح 
فرزندانش را از بیمارستان به خانه می آورد و پرستاری می کرد و 
زخم هایشان هنوز کامل التیام نیافته، مجدد آن ها را به صحنه 
نبرد بدرقه می کرد. از این رهگذر یکی از فرزندانش، سردار شهید 
جهانبخت حسینی است که معاونت مهندسی رزمی لشکر 21 
امام رضا)ع( با مسئولیت شهید حاج حسن علیپور و فرماندهی 
برادر بزرگ ما حاج اسماعیل قاآنی در کربالی 5 را برعهده داشت 
که برادرم پس از مشارکت در 17 عملیات و ساخت پل روی نهر 
خین با موانعی که اجرای آن را غیرممکن می ساخت، مواجه بود 
اما این کار را انجام داد که این پل برای تصرف بخشــی از خاک 
عراق ســاخته شد و منجر به الزام استکبار به پذیرش قطعنامه 
5۹8 شد که بر اثر پیروزی صدها هزار رزمنده ایرانی در عملیات 

کربالی 5 بود.
وی خاطرنشان می سازد: مادرم نگاه متفاوتی داشت. دنبال اثبات 
شهادت همسرش نرفت، همان طور که از محل شهادت فرزندش 
هیچ حقوق و امتیازی دریافت نکرد. مادرم همیشه می گفت، من 
از این در، آنچه که داده ام برای اســالم بیرون رفته است و هیچ 

کسی نمی تواند برابر وزن آن را به من بدهد.

خادمی تا لحظه آخرس
وی در ادامه تأکید می کند: مادرم در ســن 87 ســالگی با وجود 
کهولت ســنی که داشت صبح های جمعه اول وقت ساعت 4 زیر 
بغل هایش را می گرفتیم و کمکش می کردیم تا او به مسجد برود 
و درها را باز کند و شرایط را برای خواندن دعای ندبه فراهم سازد.

این نویسنده و محقق در حوزه امام شناسی، مهدویت و آینده پژوهی 
بیان می دارد: به خواسته مادرم تابوتش را در داخل مسجد بردیم و 
کلید مسجد را روی تابوتش گذاشتیم تا خادم بعدی آن را بردارد 
و ســنگر را به خادم بعدی واگذار کند و به فرموده خمینی کبیر 
که مسجدها سنگر هستند مادرم تا لحظه مرگ آن را ترک نکرد. 
برادر شهید جهانبخت حسینی می افزاید: مادرم گویی زمان مرگ 
خود را می دانست و سه روز پیش از مرگش که بر اثر کهولت سن 
به اغما رفته بود، ناگهان به هوش آمد و گفت جناب عزرائیل دارند 
تشــریف می آورند، پنجره ها و درها را باز کنید و تأکید کرد، یک 
کیسه پر از گندم های هلیم عاشورا را برایم بیاورید و کیف پولش 
را که از حقوق بازنشستگی پدرم همیشه پس انداز می کرد به شکل 
کارنامه در دستش گرفت و مجدد گفت، السالم علیک یا عزرائیل 
و حتی به ما گفت از من عکس و فیلم بگیرید تا این لحظه ثبت 
شود. چون پایان نامه 72 ســال خدمت در دستگاه اهل بیت)ع( 

است و با تبسم چشم از این جهان فروبست.

در  روستاي حسین آباد جنگل انجام شد
توزیع هدیه بین دانش آموزان •

نیشابور- خبرنگار قدس: هدایای مقام معظم رهبری برای 
دانش آموزان روستای حسین آباد جنگل شهرستان نیشابور با 

حضور مسئوالن استانی و محلی توزیع شد.
هادی میرزایی به نمایندگی از طرف دفتر مقام معظم رهبری 
در قرارگاه جهادی و محرومیت زدایی و مدیریت شعب بانک 
انصار استان خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: 34 نفر 
از دانش آموزان روستای حسین آباد جنگل بخش میان جلگه 
شهرستان نیشابور نامه  های پراحساس و محبت آمیزی برای 
مقام معظم رهبری نوشته بودند که در آن جز بیان احساسات 

و سالمتی برای ایشان درخواست دیگری نکرده بودند.
وی ادامه داد: نامه های پر از احساس و محبت دانش آموزان به 
رؤیت مقام معظم رهبری رسید و مورد تفقد ایشان قرار گرفت 

و هدایایی به رسم یادبود برای این عزیزان ارسال شد.
 میرزایی یادآور شــد: این هدایا توسط بانک انصار و قرارگاه 
محرومیت زدایی کشور با حضور در روستای حسین آباد جنگل 

تحویل این عزیزان شد.
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قدس: فرماندار طرقبه شــاندیز گفت: بر اساس تصمیم ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، تســهیالت ویژه مشاغل متضرر از کرونا 
بــه زودی پرداخت می شــود و متصدیــان تاالرها موظف به 

بازگرداندن وجوه دریافتی از شهروندان هستند.
الزم به ذکر است که پس از برداشته شدن ممنوعیت فعالیت 
دوباره مشــاغل هر چند مقرر بود مشــاغلی مانند تاالرها و 
رستوران ها بر اســاس پروتکل های بهداشتی فعالیت داشته 
باشند اما اخبار منتشر شده حکایت از فعالیت تعدادی از فعاالن 

این صنف بدون توجه به دستورات بهداشتی بود.
از سوی دیگر با وجود هشدارهای داده شده، برخی از شهروندان 
نیز به دنبال برگزاری مجالس خود در این مجموعه ها بودند و بر 
همین اساس نوعی فعالیت چراغ خاموش در این حوزه را شاهد 
بودیم اما با وخیم تر شــدن اوضاع در هفته های اخیر سرانجام 
شاهد بازگشــت برخی از این محدودیت ها بودیم که یکی از 

مراکز پرخطر همین باغ تاالرها است.
بنابراین یک بار دیگر مباحث مرتبط با این موضوع پررنگ تر 
شــد که اصلی ترین مشــکل پیش آمده مربوط به وجوهات 
پیش پرداخت شهروندان به این مجموعه هاست که مانند چند 
ماه پیش موجب بروز مشکالتی هم برای شهروندان و هم برای 

متصدیان این مجموعه ها شده است.
بر همین اســاس آنچه مسلم اســت طبق ضوابط اعالمی در 
گذشــته، متصدیان باغ تاالرها ملزم بــه بازگرداندن وجوهات 
دریافتی از شهروندان هســتند ولی در مقابل متصدیان این 
اماکن نیز مدعی هستند که به دلیل آنکه وجوهات دریافتی را 

به خرید ملزومات اختصاص می دهند امکان بازپرداخت سریع 
این مبالغ را ندارند.به گفته یکی از این افراد هر شهروند تصور 
می کند بازگرداندن مبلغ مورد درخواست وی که مثالً 5 یا 10 
میلیون تومان است برای مالک یک باغ تاالر رقم زیادی نیست 
اما به این نکته توجه ندارند که تعداد افرادی که همین رقم های 
اندک را به عنوان پیش پرداخت داده اند زیاد است و در نتیجه 
مجموع این ارقام در توان هیچ کدام از مالکان یا متصدیان این 
مجموعه ها نیست که به صورت یکجا همه مبالغ را بازگردانند.

بــا تمام این اوصاف از آنجایی کــه بخش قابل توجهی از این 
مجموعه ها در محدوده طرقبه شاندیز قرار دارند با فرماندار این 
شهرستان گفت وگویی داشتیم تا در جریان آخرین تصمیم های 

اتخاذی قرار گیریم.

الزام تاالرها به بازگرداندن وجوه پرداختی مردمس
سیدحسن حسینی گفت: با توجه به مصوبه اخیر ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، از ابتدای مردادماه پرداخت تسهیالت به مشاغل 
متضرر از کرونا آغاز خواهد شد بنابراین مشاغل ثبت نام شده 

در سایت »بهین یاب« از این تسهیالت بهره مند خواهند شد.
وی اظهار کرد : بر همین اساس و با توجه به تسهیالت اختصاص 
یافته به این مشاغل که تاالرها نیز از آن جمله هستند متصدیان 
ایــن مجموعه ها ملزم بــه بازگرداندن وجوهــات دریافتی از 
شهروندان هستند.وی افزود: همچنین در جلساتی که با حضور 
مدیران شهرستان و دستگاه های نظارتی و قضایی برگزار شده 
مقرر شد تا دستگاه های نظارتی، قضایی و اتحادیه ها نیز تا حد 
امکان از طریق مصالحه به موضوعات این حوزه پایان دهند پس 
به شهروندان و متصدیان این مجموعه ها نیز توصیه می شود با 
درک شــرایط حاکم بر جامعه تالش کنند ضمن احقاق حق 
طرفین، از کشاندن موضوع به مراجع قضایی خودداری نمایند 
و چنانچه در نهایت نتوانستند از طریق اتحادیه های مربوطه و 
حکمیت خودشان به اختالف ها پایان دهند و به نتیجه برسند، 

از طریق مراجع قضایی به دنبال حل آن باشند.
حســینی در پایان بر این نکته تأکید داشت که بخش عمده 
تسهیالت پرداختی به برخی صنوف، برای رفع مشکالت آن ها 
و کاستن از تنش های پیش آمده بین آن ها و شهروندان است 
بنابراین تأکید می شود مشاغل متضرر از کرونا که تسهیالتی 
در این ارتبــاط دریافت می کنند، باید وجوه دریافتی از مردم 

را برگردانند.

حسین پورحســین: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی با اشــاره به اینکه نظارت مستمر و سخت گیرانه ای 
بر فرایند نام نویســی دانش آموزان اعمال می شــود، گفت: 
دریافــت هر گونه وجه اجباری هنــگام ثبت نام در مدارس 
دولتی ممنوع است و هیچ وجهی به جز حق بیمه و کتاب 
درسی چه در مدارس دولتی و چه هیئت امنایی به صورت 
اجباری از اولیا دریافت نمی شــود و به مدیرانی که در این 
رابطه تخلف کنند؛ در مرحله اول تذکر داده می شــود که 
نســبت به شکایت ولی دانش آموز رسیدگی و رضایت آن ها 
را بدست آورند، در مرحله بعدی تعهد گرفته می شود و در 
نهایت متخلف به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان 

معرفی و اقدام الزم اعمال می شود.
قاســمعلی خدابنده در گفت وگو با خبرنــگار ما عنوان کرد: 
براســاس گزارش ها و پیگیری های انجام شده توسط روزنامه 
قدس، روند  نام نویسی مدارس بسیار روان و موارد گالیه مندی 

اولیای دانش آموزان به حداقل رسیده است.
وی با اعالم اینکه خانواده ها به دنبال مدارس خاص و شناخته 
شــده از نظر کیفیت آموزشی و پرورشی هستند و همه ساله 
در روزهای ثبت نام دانش آموزان با مشکل کمبود ظرفیت در 
بعضی از مدارس روبه رو هســتیم، تأکیــد کرد: همه مدارس 
استان بهترین کادر آموزشــی و پرورشی را دارا بوده و تنها از 
نظر فضای در اختیار آموزشگاه، تنوع وجود دارد اما به هر روی 
والدین باید توجه کنند که بهترین مدرسه نزدیک ترین مدرسه 

به محل سکونت آنان است.
وی افــزود: در حال حاضر بیش از یــک میلیون و 300 هزار 
دانش آموز در اســتان وجود دارند که پیش بینی می شــود در 
ســال تحصیلی 1400- 13۹۹ شــاهد افزایش بیش از 50 

هزار دانش آموز در اســتان باشیم که رقم یک میلیون و 350 
 هزار را می توان تخمین زد و این در حالی اســت که در استان 
6 هــزار و 8۹0 آموزشــگاه دولتــی و 2 هزار و 15 مدرســه 

غیردولتی دایر است.

رسیدگی به گالیه مندی های اولیاس
رئیس ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شکایات آموزش و 
پرورش خراسان رضوی نیز با اعالم اینکه در سال تحصیلی 
۹۹-۹8 افزون بر یک هزار و 300 شکایت از فرایند ثبت نام 
به اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت واصل شده 
اســت، گفت: بخش اعظم شــکایت ها به دلیل عدم اطالع 
اولیا از مقررات و قوانین و بخشــی هم در ارتباط با دریافت 
وجــه اضافه از ســوی مدیران مدارس بوده اســت و آنچه 
مورد گالیه مندی والدین دانش آموزان است نداشتن اطالع 
از چگونگی ثبت نام در مدارس اســت که در ســال جاری 
عالوه بر اینکه از طریق روزنامه قدس موفق به رســیدگی 
به گالیه مندی های اولیای دانش آمــوزان بوده ایم تیم های 

بازرســی نیز تمام وقت به موارد اعالم شده حضوراً تذکرات 
الزم را داده اند.

مجتبی خیاط افشــار با اشاره به اینکه هر مدرسه ای به تعداد 
کالس و ظرفیــت موجود اقدام به ثبت نام دانش آموز می کند، 
از اولیای دانش آموزان خواســت هر چه ســریع تر نسبت به 
نام نویسی دانش آموز در مدرســه مورد نظر اقدام کنند تا در 
صورت تکمیل ظرفیت کالس آن آموزشگاه فرصت نام نویسی 
در مدارس مجاور محل سکونت را از دست ندهند و در پایه های 
میانی شرط ثبت نام داشتن ظرفیت پایه مورد نظر و حداکثر 

ظرفیت کالس برای آموزش در اولویت است.
وی عنوان کرد: هیچ مدیری مجاز به ثبت نام بیش از ظرفیت 
کالس ها نیست و در صورت تکمیل ظرفیت ادارات آموزش و 
پرورش موظف اند اولیای دانش آموزان را به نزدیک ترین محل 
سکونت راهنمایی کنند تا هیچ دانش آموزی از تحصیل بازنماند.

مجتبی خیاط افشــار با تأکید بر اینکه در مدارس دولتی و 
هیئت امنایی هیچ گونه پولی بابت نام نویســی به جز حق 
بیمه دانش آموز و کتاب دریافت نمی شود، افزود: در صورتی 
که ولی دانش آموز داوطلبانه بــرای کالس های فوق برنامه 
در ابتدای ســال تحصیلی مبلغی را هزینه کند براســاس 
نرخ مصوب شــورای آموزش و پرورش هر شهرســتان که 
اطالع رسانی می شود قابل پرداخت است و چنانچه مدیری 
خارج از مصوبه اعالم شــده عمل کند در صورت مشاهده 
یا شــکایت ولی دانش آموز وجه اضافه مســترد شده و در 
عین حــال الزامی برای شــرکت دانش آموز در کالس های 
فوق برنامه وجود ندارد و شــاکیان می توانند شکایت خود را 
به کارشناسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره 

مربوطه اعالم کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

فرماندار طرقبه شاندیز در گفت وگو با قدس خبر داد

ارائه تسهیالت ویژه به تاالرها برای بازگرداندن پول مشتریان

در ادامه همکاری روزنامه قدس و آموزش و پرورش در روند ثبت نام مدارس اعالم شد

با مدیرانی که رضایت والدین را جلب  نکنند، برخورد می شود

پیگیریپیگیری

مدرهسمدرهس
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روی خط خبرروی خط خبر
 معطلی 510 کامیون حامل سوخت•

 در مرز دوغارون برای ورود به افغانستان 
ایرنــا: ۵۱۰ دســتگاه 
انواع  حامــل  کامیــون 
ســوخت هم اینــک در 
مرزی  رســمی  گذرگاه 
دوغــارون توقف کرده اند 
تا در صورت مســاعدت 
طی  افغانســتانی  طرف 

هفته جاری از مرز ایران خارج و وارد کشور همسایه شوند.
مدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، روز گذشــته با 
اعالم این مطلب گفت: معطلی این خودروهای ترانزیتی در 
مرز دوغارون ناشــی از فقدان زیرساخت الزم برای پذیرش 

کامیون های حامل سوخت در گمرک افغانستان است.
حسین آخوندزاده افزود: افزایش نیافتن کرایه های کامیون های 
سوختی در کشور افغانستان، پرداخت نکردن عوارض گمرکی 
در مرز اســالم قلعه و پرداخت نکردن افت بار و معطل شدن 
رانندگان کشور افغانستان توسط تاجران این کشور، از دیگر 
علت های توقف کامیون های ترانزیتی از سمت افغانستان به 
مقصد مرز دوغارون ایران است.وی گفت: با رایزنی های انجام 
شده با مسئوالن گمرک اسالم قلعه، طی هفته جاری توقف 

کامیون های حامل سوخت به حالت عادی خود بازمی گردد.

 خودروهای فاقد معاینه فنی•
 در مشهد اجازه تردد ندارند

قدس: مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: 
اجرای طرح منع خودروهای بدون معاینه فنی، از اواخر مرداد 
ماه اجرا می شود. تورج همتی افزود: طرح LEZ یا طرح منطقه 
انتشار کم آالیندگی یکی از طرح های مطرح در موضوع کاهش 
آلودگی هواست که هدف آن ممانعت از تردد خودروهای فاقد 
معاینه  فنی است. وی افزود: هر چند با برنامه ریزی های صورت 
گرفته براســاس مصوبه شورای هماهنگی ترافیک استان در 
نشســت دی ماه سال گذشته، مقرر شــده بود این طرح در 
زمستان سال ۹۸ در کل سطح شهرمشهد اجرایی شود، ولی 
میسر نشــد.مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
ادامه داد: به دلیل موانع اجــرای مؤثر طرح، اجرای کامل و 
درســت آن که افزایش مراجعات مردم به مراکز معاینه فنی 
و ایجــاد تراکــم و افزایش طول صف را به همراه داشــت و 
همزمانی آن با شیوع بیماری کرونا، متوقف شد.همتی بیان 
کرد: با توجه به اینکه آلودگی هوا یکی از عوامل تشدید انواع 
بیماری ها به حســاب می آید، طرح LEZ به دســتور رئیس 
کارگروه اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوای اســتان از 
شنبه مورخ ۲۵مرداد ماه جاری در کل این کالنشهر عملیاتی 
خواهد شــد.وی تصریح کرد: بر این اساس از تاریخ یاد شده 
خودروها از طریق دوربین های راهنمایی و رانندگی پایش و 
متخلفان اعمال قانون می شوند.  وی اظهار کرد: طبق اعالم 
محیط زیست خراســان رضوی، در شرایط موجود ۸۰درصد 
مینی بوس ها، ۶۰درصد اتوبوس ها، ۶۰درصد موتورسیکلت ها 
و ۴۰درصد کامیون و کامیونت ها فرســوده هستند و نقش 

مهمی در آلودگی هوا دارند.

 مبارزه با ملخ ایتالیایی•
 در خراسان رضوی !

قدس: مدیر حفظ نباتات 
کشاورزی  جهاد  سازمان 
 خراسان رضوی، از مبارزه
بــا حشــره بالــغ ملخ 
ایتالیایی در اکثر مناطق 

استان خبر داد. 
وی اظهار کــرد: در اکثر 

مناطــق در حال حاضر مبارزه با حشــره بالغ ملخ ایتالیایی 
کــه به صورت پراکنده در مراتع فعال بوده و تجمع آن ها در 
حاشیه مزارع به خصوص محصوالت جالیزی مشاهده شده، 
در حال انجام است. وی افزود: دیده بانی ملخ صحرایی در کلیه 
شهرستان های استان به خصوص شهرهای مرزی و نزدیک به 
خراسان جنوبی و افغانستان در حال پیگیری است. حالج نیا 
گفت: ملخ ایتالیایی در شهرســتان های کاشمر، خلیل آباد و 
بردســکن به صورت پراکنده و در شهرستان گناباد )منطقه 
پسکلوت( در تراکم پایین، اما سطح وسیع تر مشاهده شده  است.

 توسط  سربازان گمنام امام  زمان)عج( 
صورت گرفت

 دستگیری گردانندگان البراتوار•
 تولید شیشه

خط قرمز: اعضای البراتوار تولیدکننده ماده مخدر صنعتی 
شیشه توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( در مشهدمقدس 
دستگیر شدند.با اقدام های شــبانه روزی اطالعاتی اداره کل 
اطالعات خراسان رضوی و پلیس مبارزه با موادمخدر، البراتوار 
یکی از تولیدکنندگان شیشه در حر۸۶ مشهد منهدم و ضمن 
دستگیری دو نفر از تولیدکنندگان حرفه ای که در مکان امن 
خود مشغول تولید شیشــه بودند، مقدار۲ کیلوگرم شیشه 
آماده به همراه مقادیر قابل توجهی مواد پیش ســاز و وسایل 

آزمایشگاهی کشف شد.
این باند با شــگرد جدید موفق به تولید شیشه با هزینه کم 
شــده بودند و با مبالغ زیاد، موادمخدر تولید شــده را بین 

مشتریان خود توزیع می کردند.

 سرپرست معاونت نظارت و بازرسی
 سازمان صمت خراسان رضوی خبر داد

 کشف 1۶ دستگاه استخراج •
ارز دیجیتال در اطراف مشهد

قدس آنالین:سرپرست 
 معاونت نظارت وبازرسی
و  سازمان صنعت،معدن 
خراسان رضوی  تجارت 
دســتگاه   ۱۶ گفــت: 
دیجیتال ارز   استخراج 
به  مظنــون  )ماینــر( 
قاچاق به ارزش تخمینی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال 

در یک مرغداری در اطراف مشهد کشف و توقیف شد.
محمدجواد ساعدی، سرپرســت معاونت نظارت و بازرسی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در 
پی اخبار رسیده از پلیس امنیت اقتصادی به معاونت نظارت 
و بازرســی سازمان صمت استان مبنی بر نگهداری تعدادی 
دستگاه استخراج ارز دیجیتال در یک واحد مرغداری در جاده 

نیشابور، تیم بازرسی این سازمان به محل مراجعه کردند.
وی افزود: بازرســان ســازمان صمت با همــکاری مأموران 
نیروی انتظامی کالنتری ۴۵ بینالود پس از کســب اطالعات 
الزم در این زمینه با هماهنگی مرجع قضایی در بازرســی از 
یک مرغداری که در پوشش واحد تولیدی، اقدام به راه اندازی 
و استخراج ارز دیجیتال می کرد، توانستند تعداد ۱۶ دستگاه 

ماینر به ظن قاچاق کشف کنند.
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن 
و تجــارت، ادامه داد: ارزش ریالی این دســتگاه ها توســط 
کارشناسان حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تخمین 
زده شــده و ۱۶ دستگاه ماینر توقیف و متصدی مرغداری با 

تشکیل پرونده به مراجع ذی صالح معرفی شده است.

با اقدام به موقع پلیس 
5 فرد گرفتار در سیل نجات یافتند •

فرمانده قرمــز:   خط 
 انتظامــی شهرســتان 
بجنــورد از نجات پنج 
نفر از شهروندان که در 
پنجشنبه  روز  سیالب 
گرفتار شده بودند، خبر 
محمد  داد.ســرهنگ 
غالمی با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی بارندگی های 
اخیر که موجب سیالبی شدن مسیل رودخانه ها و آبراه های 
اطراف شهرســتان بجنورد شــده بود، بالفاصله پلیس و 
دســتگاه های امدادی با جدیت تمام برای پیشگیری از هر 
گونه اتفاق غیرمنتظره در ســطح شهر حضور پیدا کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد، با اشاره به اینکه مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ روز پنجشنبه یک مورد گرفتار 
شــدن در ســیالب را گزارش داد، افزود: در همین رابطه 

مأموران بالفاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه با حضور گشــت انتظامی و 
عوامل امدادی در محل مشخص می شود که یک دستگاه 
وانت پیکان با پنج سرنشــین در ســیالب گرفتار شــده و 
جان هر پنج سرنشــین به شــدت در خطر است، تصریح 
کرد: مأموران انتظامی حاضر در صحنه ســریعاً وارد عمل 
می شوند.ســرهنگ غالمی تأکید کرد: با تالش به موقع و 
مســتمر مأموران انتظامی و همچنین همکاری اهالی آن 
منطقه، خوشبختانه هر پنج سرنشین وانت پیکان از مرگ 

حتمی نجات پیدا کردند.

معاون امداد و نجات خراسان شمالی خبر داد
 15ساعت تالش•

 برای نجات فرد مفقود شده در سیالب 
امداد  ایســنا:معاون 
  و نجات جمعیت هالل

خراسان شمالی   احمر 
تیــــم های  گـــفت: 
جمعیت  جست وجوی 
هالل احمر اســتان در 
۱۵ســاعته،  عملیاتی 
فرد مفقود شده در سیالب را پیدا کرده و تحویل خانواده 
دادند.ابوالفضل محبان ادامه داد: ســاعت ۱۸ پنجشــنبه 
گذشــته ۲۶ تیر ماه خبر مفقود شــدن فردی میانسال 
به علت وقوع ســیالب در روســتای شــیخ شهرســتان 
بجنــورد به ســامانه امداد و نجــات جمعیت هالل احمر 
استان گزارش داده شد.وی افزود: تیم های جست وجوی 
جمعیت هالل احمر اســتان از همــان لحظه اعالم ماجرا 
عملیات جســت وجو را با ۹ تیم عملیاتی شــامل ۳۰ نفر 
از امدادگــران و نجاتگران آغاز کــرده و در مرحله اول تا 

ساعت ۲۳ به جست وجو ادامه دادند.
 وی با اشاره به اینکه در این عملیات از خودروهای کمکدار، 
آمبوالنس و ارتباطات سیار هالل احمر استان استفاده شد، 
ادامه داد: با توجه به شــرایط جوی، جغرافیایی و تاریکی 
هوا، عملیات مذکور از ســاعت ۶ صبح جمعه ۲۷ تیرماه از 
سر گرفته شــد و تیم های امدادی برای یافتن فرد مفقود 
شده تالش خود را از سر گرفتند.محبان اظهار کرد: ساعت 
۹:۴۰ صبح روز بعد فرد مفقود شده در روستای چهاربرج 

سالم یافت شد.

عقیل رحمانی: مدیرجهاد کشاورزی مشهد 
گفت: تغییر کاربري اراضي کشاورزی جرمي 
مســتمر تلقي مي شود، به تعبیر دیگر مقدمه 
جرم تغییر کاربري اراضي کشاورزي، تخریب 

و اتالف خاک کشاورزي است.

ساده انگاری تصرفات غیرقانونی اراضی س
ممنوع

امید طهماســبی زاده، مدیر جهاد کشاورزی 
مشــهد تصریح کرد: افزایش رشد جمعیت، 
تغییرات اقلیمي ناشي از گرم شدن کره زمین 
و خشکسالي هاي طوالني مدت، امنیت غذایي 
مردم را به شــدت تحت تأثیر خود قرار داده و 
حفاظت از بسترهاي تولید غذا )خاک و آب( را 
به یک موضوع ملي و حتي فراسرزمیني تبدیل 
کرده اســت. در چنین شــرایطي براي حفظ 
همین حداقل ها دولت میلیاردها ریال از بودجه 
بیت المال را صرف پروژه هاي یکپارچه ســازي 
اراضي کشــاورزي و اجراي سیستم هاي نوین 
آبیاري براي صرفه جویي در منابع آبي و توسعه 

اراضي زیرکشت مي نماید.
وی افزود: همچنین براي تغذیه چشــمه ها، 
قنــوات و جلوگیري از هدررفت نزوالت جوي 
)در شــرایط بحران آب( هــزاران میلیارد از 
بودجه کشور را صرف پروژه هاي آبخیزداري و 
آبخوانداري مي نماید، به هیچ عنوان نمي توان 
تخریب و تصرفات غیرقانوني  در این منابع را 
موضوعي غیر ملي و جرمي عادي تلقي نمود .

این مقام مســئول در جهاد کشاورزی مشهد 
ادامه داد: به عبارتي هر گونه دســت اندازي به 
منابع تولیدغذایي یک ملت، به هر شــکل و 
ســیاق، جرمي برخالف منافع ملي و عمومي 
تلقــي و اختصاصات جرایــم برخالف منافع 
عمومي قابل تعقیب و پیگیــري خواهد بود.

طهماسبی زاده بیان کرد: با توجه به مقدمه اي 
که در خصــوص عمومي بــودن جرم تغییر 
کاربري به واســطه آثار زیانبــار آن بر اقتصاد 

کشاورزي و ملي عرض شد؛ 
توجــه دادن مراجع محترم 
رسیدگي کننده به استثنائات 
قانونــي مذکــور در دو ماده 
۱۰۹ و ۳۶ قانــون مجازات 

اسالمي ضروري است .

قطعه بندی زمین های س
کشاورزی تهدیدی برای 

امنیت   غذایی
وی توضیح داد: به بند » ب« 
مــاده ۱۰۹ قانــون مجازات 

اســالمي که مصادیق موجود را مشمول مرور 
زمان ندانسته و پیگیری کیفري را به ماده ۳۶ 
همان قانون احاله داده است. همچنین به بند 
»ز« تبصره ماده ۳۶  صراحتاً تصرفات غیرمجاز 
در امــوال عمومي را از شــمول مــرور زمان 
خارج دانســته و تغییر کاربري و نقض قانون 
حفظ کاربري اراضي کشاورزی، خسارت های 
غیرقابل جبران به امنیت غذایي کشور و تضییع  
منابع تولید غذا )خاک و آب( وارد می کند. در 

این زمینه نکته مهم بعدي 
بهره بــرداري  در  اســتمرار 
غیرمجاز از اراضي کشاورزي 
جهاد  سازمان  معاون  است. 
خراسان رضوی  کشــاورزی 
بیــان کــرد: جــرم تغییر 
کاربــري، ترکیبــي از فعل 
و  کشاورزي  اراضي  تخریب 
غیرکشــاورزي  بهره برداري 
از اراضي کشــاورزي است، 
بنابراین در تحلیل مباني و 
ارکان تشــکیل دهنده جرم 
مزبور نمي توان عمل مجرمانه تغییر کاربري را 
به طور کلي با تخریب اراضي کشاورزي یکي 

دانست.
 در واقع آنچه اتفاق افتاده تغییر کاربري اراضي 
از کشاورزي به غیر کشــاورزي و استمرار در 

بهره برداري غیر کشاورزي از آن اراضي است.
طهماســبی زاده اظهار کــرد:  بنابراین تغییر 
کاربري اراضي جرمي مستمر تلقي مي شود. به 
تعبیر دیگر مقدمه جرم تغییر کاربري اراضي 

کشــاورزي، تخریب و اتالف خاک کشاورزي 
است.

موضوع دیگري که از اهمیت بسزایي برخوردار 
اســت، حدود اختیــارات قانونــي در تعیین 
مصادیق تغییر کاربــري و صالحیت ذاتي در 
تشخیص آن است. از همین رو در صدر ماده 
۱۰ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها 
)الحاقي ۱۳۸۵( اقداماتي که به تشخیص جهاد 
کشــاورزي تغییر کاربري محسوب مي شود، 

جرم انگاری شده است.
مدیر جهاد کشــاورزی مشهد در پایان گفت: 
عــالوه بر این افراز، قطعه بندي ، دیوارکشــي 
اراضي کشــاورزي و باغ ها در تناقض آشکار با 
قانون جلوگیري از خرد شدن اراضي کشاورزي 
و ایجاد قطعات مناسب فني،اقتصادي )مصوب 
۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام( بوده و 
مانعي اساسي بر سر راه یکپارچه سازي اراضي 

کشاورزي است.
یکــي از اهــداف مهم دولت در مــاده ۴ این 
قانون، کاهش هزینه هاي تولید از قبیل کاهش 
مصرف آب، انرژي، نیروي انساني،ماشین آالت 
و نهاده هاي کشــاورزي اســت که این تغییر 
کاربری ها رســیدن به این اهــداف را با مانع 
روبه رو کرده و موجب شده تا صرفه جویي در 
هزینه هاي عمومي که در قانون به آن تصریح 
شده، محقق نشود.اضافه می شود دیوارکشي به 
خصوص در قطعات کوچک بدون رعایت موارد 
فني مشکالت زیادي را در امر تولید و بازدهي 
عملکرد ایجاد مي نماید، پس نه تنها دیوارکشي 
بدون رعایت ضوابط فني براي حفاظت از باغ و 
زراعت ضروري نیست که اتفاقاً مضر نیز هست.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد:

تغییرکاربری اراضی کشاورزی، جرم عادی نیست

مدیر جهاد کشاورزی 
مشهد : پس نه تنها 

دیوارکشي بدون رعایت 
ضوابط فني براي 

حفاظت از باغ و زراعت 
ضروري نیست که اتفاقًا 

مضر نیز هست

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی افزایش سرعت وزش•

 باد و گرد و خاک در خراسان رضوی
    قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی، پدیده جوی غالب طی چند 
روز آینده افزایش ســرعت وزش باد گاهی وزش باد نســبتاً 
شــدید در برخی نواحی توأم با گرد و خاک و در ســاعاتی 

افزایش موقتی ابر پیش بینی می شود. 
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خیابان ما همچنان تاریک استس
چند ماه پیش با سامانه شرکت برق ۱۲۱ 
تماس گرفتم در خصوص خاموشی ستون 
برق پیام دادند مورد شــما به روشــنایی 
معابر ارســال شــد، ولی متأسفانه پس از 
چندیــن تماس هنوز نتیجــه ای دریافت 

نکردم.
۹۸۹0000۶23

نوبت دهی الکترونیکی شورا های حل اختالف درد سری روی اعصابس
چندی پیش برای پیگیری پرونده ام که در شورای حل اختالف  قرار بود رسیدگی شود به این 
محل مراجعه کردم،از من خواسته شد برای دریافت نوبت به سایت شورا مراجعه کنم اماهرچه 
تالش کردم هنوز موفق به دریافت نوبت نشدم.خواهشمند است مسئوالن قضایی استان فکری 

برای این ماجرا کنند. پیشنهاد می شود در محل دستگاه نوبت دهی نصب شود.
یک شهروند

پاسخ شهردار منطقه 2 به یک پیام مردمیس
با عنایت به پیام مندرج در روزنامه قدس ۸ تیرماه ۱۳۹۹ صفحه ۳ ویژه نامه قدس خراسان 
با عنوان »تخریب که نشــد، تکمیل شــد« به اطالع می رساند ملک مذکور واقع در خیابان 
وصال دارای مجــوز اصالح پروانه به صورت چهار طبقه روی همکف و حدود ۳۰ مترمربع 
مشــاعات در طبقه پنج بوده که مبادرت به تکمیل طبقه پنــج به صورت تیپ با طبقات 
پایین و احداث طبقه ششــم مازاد بر مجوز دریافتی نموده اســت که بابت تخلفات دارای 
سابقه پلمب دادستانی بوده و به دلیل پیشرفت عملیات ساختمانی، صورتجلسه فک پلمب 
تنظیم و به مراجع قضایی ارسال گردیده که به دلیل پیش آمدگی غیرمجاز اداره مهندسی 
و نظارت بر ساخت وسازها قصد قلع دستک ها در قالب ارجای بند ۱۴ ماده ۵۵ را داشته که 
از لحاظ کارشناسان فنی خطری تشخیص داده نشده و کنسل گردیده و مجدد تخلفات در 
کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و رأی بدوی مبنی بر قلع صادر گردیده و رأی مذکور در مورخ 
۷ خرداد سال جاری در محل ابالغ قانونی گردیده است. مراتب برای تنویر افکار عمومی و 

درج جوابیه به حضور ارسال می گردد.
جالل قربانی- شهردار منطقه 2 مشهد

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

رد حاشیهرد حاشیه

ایرنا: فرمانده  انتظامی جاجرم از دستگیری 
دو نفر از عامالن خرید و فروش نوزاد در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ رضا قندی روز گذشته اظهار کرد: 
پس از دریافت گزارشی در خصوص فعالیت 
افرادی در زمینه خرید و فروش نوزاد، این 
ماجرا در دســتور کار پلیس قرار گرفت که 
با تالشی چند روزه محل اختفای متخلفان 
شناسایی و در دو عملیات جداگانه دو متهم 
دســتگیر و برای تکمیل تحقیقات به مقر 
انتظامی منتقل شدند.وی افزود: متهمان در 
تحقیقات انجام شده اعالم کردند نوزادی را 
از فرد معتادی در یکی از شهرهای شمالی 
کشور که قصد فروش نوزاد خود را داشته، با 
پرداخت ۱۳۰میلیون ریال تحویل گرفته اند.
وی افــزود: به گفته متهمان، فروشــنده و 
همسرش پس از گذشت چند روز از تحویل 

نوزاد، مجدداً نوزاد را از آنان پس گرفته اند.

سرهنگ قندی گفت: بررسی های انجام شده 
مشخص کرد فروشنده نوزاد تاکنون چندین 
بار اقدام به فروش نوزاد خود کرده و پس از 
واریز وجه به حسابش و تحویل نوزاد، مجدداً 
با استفاده از ترفندهای خاص، نوزاد را پس 
گرفته و وجه دریافتی را نیز برگشت نداده 
است.این مقام انتظامی افزود: دو متهم مزبور 
پس از تشــکیل پرونده برای انجام مراحل 
قانونی به مراجع قضایی معرفی شــدند و 
اقدام های پلیسی و قضایی برای دستگیری 
ســایر متهمان این پرونده در جریان است.

با دستگیری عامالن خرید و فروش یک کودک لو رفت

پدر سودجو و فروش یک نوزاد به چند نفر!

رد مسیررد مسیر

خط قرمــز: فرمانده  انتظامــي داورزن از 
وا ژگوني یک دستگاه خودرو سمند در محور 
داورزن به سبزوار با چهار مصدوم خبر داد. 
سرهنگ اکبر محمدآبادي اظهار کرد: در پي 
اعالم واژگوني یک دســتگاه خودرو سمند 
در ۶۰ کیلومتری محور داورزن- ســبزوار، 
بالفاصله گشت تصادفات به همراه نیروهاي 
امدادي به محل اعزام شــدند.وی افزود: با 
حضور مأموران در محل و در بررســی های 
اولیه مشخص شد یک دستگاه سمند با سه 
سرنشین که همگي از اعضاي یک خانواده 
بوده اند از جاده منحرف و واژگون شده است.

فرمانده انتظامی داورزن تصریح کرد: در این 
حادثه سه تن از سرنشینان خودرو به همراه 
راننده، به علت شدت جراحات وارده توسط 
نیروهای امــدادی به مراکز درمانی منتقل 

شدند.
ســرهنگ محمدآبادي گفت:علت حادثه 

برابر اعالم نظریه کارشناس پلیس راه، عدم 
توجه به جلو و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه 
ناشی از خواب آلودگی راننده سمند عنوان 

شده است.
فرمانده انتظامي شهرستان داورزن، در پایان 
به راننــدگان توصیه کرد: حین رانندگي از 
ارتــکاب هر گونه عملی که موجب انحراف 
ذهنــي و عملي  مانند صحبــت کردن با 
تلفن همراه، اســتعمال دخانیات، خوردن و 
آشامیدن شــود، خودداري کرده تا شاهد 

وقوع چنین حوادث ناگواری نباشیم.

ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه موجب شد
واژگوني سمند و مصدومیت  چهار عضو یک خانواده

قدس: مدیرکل ثبت اسناد وامالک، از افزایش ۱۷/۶درصدی 
مطالبات بانک های دولتی و خصوصی استان خراسان رضوی در 
سه ماهه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد 
و گفت: بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی در وصول 

معوقات خود از بانک های دولتی پررنگ تر ظاهر شدند. 
محمدحســن بهادر با اعالم این خبر افزود: تــا پایان خرداد 
ماه ســال جاری بیش از ۵۴۲ میلیارد و ۱۳۴میلیون ریال از 
مطالبات بانک ها توسط دوایر اجرای اسناد رسمی سراسر استان 
وصول شده که سهم بانک های خصوصی از این مبلغ دو برابر 

بانک های دولتی بود.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز 
۶هزار و ۲۵۲میلیارد و ۶۵ میلیون ریال معوقات بانکی وصول 
شــده که نسبت به مشابه سال ۹۷ رشــد ۲۲ درصد و سهم 

بانک های خصوصی دو برابر بانک های دولتی بود.
محمدحســن بهادر ادامه داد: در ۱۰سال اخیر رشد وصولی 
مطالبات بانکی در اســتان خراسان رضوی ۱۳۰ درصد بوده و 
این اســتان در رقم وصولی ها در کشور بین رتبه های دوم تا 

پنجم قرار گرفته است .

مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی عنوان کرد

رشد 17/6درصدی وصول معوقات بانکی

آمارآمار



خبرخبر روی خط خبرروی خط خبر
 گرما، ساعت کاری پنج شهرستان ایالم •

را تغییر داد
ایالم: ســاعت کاری پنج 
ایالم  اســتان  شهرستان 
ستاد  اطالعیه  براســاس 
مدیریت بحران استانداری 
ایالم و در پی افزایش دما، 

تغییر پیدا کرد.
اداره کل مدیریــت بحران 
اســتانداری ایالم، در خصوص تغییر ساعات کاری اداره ها در پنج 
شهرستان  استان، در اطالعیه ای اعالم کرد:بنابر پیشنهاد مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان و موافقت استاندار، فعالیت همه 
دستگاه ها و اداره ها در سطح شهرستان های مهران، دهلران، آبدانان، 
دره شــهر و بدره، از دیروز  تا پایان مرداد ماه سال جاری از ساعت 

۶:۳۰ تا ۱۳:۳۰ تعیین می شود.

جشن عروسی در بویراحمد نیمه تمام ماند•
یاسوج: فرماندار بویراحمد 
گفت: فرمانــداری مانع از 
ادامه یک مراســم جشن 
عروسی در روستای نره گاه 
به  بویراحمد  شهرســتان 
دلیل رعایت نکردن مسائل 
بهداشــتی و نزدن ماسک 

میهمانان شد.
شــاهرخ کناری با بیان اینکه این جشــن عروســی در منزلی در 
روســتای نره گاه واقع در شهرســتان بویراحمد در حال برگزاری 
بود،افزود: فضای این عروســی بسیار محدود، اما میهمانان زیادی 

دعوت شده بودند و فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشده بود.
وی تصریح کرد: این نخستین بار در استان است که به سبب رعایت 

نکردن مسائل بهداشتی، مانع از ادامه جشن عروسی شدیم.

 یک لنج در بندر »بهمن« قشم •
به ِگل نشست

هرمزگان: مدیر اداره بنادر 
دریانوردی شهرســتان  و 
قشم، از به ِگل نشستن و 
آبگرفتگی یک فروند لنج 
حامل موادغذایی شــامل 
کولر  مختلف،  آبمیوه های 

و پوشاک خبر داد.
علی اشتری با اعالم اینکه این لنج حامل ۳۰۰ تُن کاال بوده است، 
اظهار کرد: برآوردهای اولیــه حاکی از ارزش تقریبی 5۰ میلیارد 

ریالی کاالهای لنج به ِگل نشسته در بندر بهمن قشم دارد.
وی ادامه داد: عملیات سبک سازی لنج با تخلیه کاالها و همزمان 

تخلیه آب داخل لنج، از طریق پمپ آغاز شده است.

 انتقال تجهیزات بندر چابهار •
به بندری دیگر صحت ندارد

زاهدان: مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: 
هیچ دستگاهی از تجهیزات بندر چابهار قرار نیست از این بندر خارج 

شود. 
بهروز آقایی اظهار کرد: دولت بیش از یک میلیارد دالر برای توسعه 
بندر شــهید بهشــتی هزینه کرده و ظرفیت آن را به 8/5 میلیون 
تن رساند و قرار نیســت تجهیزات آن از این بندر خارج شود. وی 
بیان کرد: برخی خبرگزاری ها و فعاالن شبکه های اجتماعی مدعی 
جابه جایی و انتقال تجهیزات این بندر به سایر بنادر ایران شده اند که 

مطالب منتشر شده صحت ندارد و تکذیب می شود.

گردشگران کنار رودخانه  کرج اتراق نکنند•
البرز: مدیر روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای البرز، 
با اشاره به احتمال طغیان 
در  اســتان  رودخانه های 
هفته جاری، از گردشگران 
و مسافران خواست از اتراق 
در اطــراف رودخانه ها به 

خصوص رودخانه کرج خودداری کنند.
عباسعلی کیخایی عنوان کرد: پیش بینی های هواشناسی از احتمال 
بارش های فصلی و سیالبی شدن رودخانه های استان البرز طی هفته 

جاری حکایت دارد.
وی با بیان اینکه به تازگی چند نفر در رودخانه کرج جان خود را از 
دست داده اند، گفت: این افراد با وجود ممنوعیت شنا در رودخانه به 

دلیل خطرات جانی، وارد آب شده بودند .

اختالف نظر مسئوالن دو استان  درباره پروژه انتقال آب بن - بروجن

کشمکش های یک طرح آبرسانی
شــهرکرد: اگرچه مشــکل تأمین آب شرب 
شــهرهای بروجــن و فرادنبه با حفــر چاه های 
جدید به صورت موقتی برطرف شــده است، اما 
واقعیت این اســت که چشم تمامی مسئوالن و 
مردم سال هاست به طرح انتقال آب بن - بروجن 
دوخته شده تا شاید با رسیدن این خط انتقال آب، 

مشکل کمبود آب نیز برطرف شود.
طرح انتقال آب بن- بروجن قرار است مشکل آب 
آشامیدنی ۱۱ شهر و ۱۳ روستای چهارمحال و 
بختیاری با جمعیتی افزون بــر ۴۶۰هزار نفر را 

رفع کند.
طرح انتقــال آب بن - بروجن کــه آب را برای 
مصارف آشامیدنی از منطقه بن به سمت بروجن 
انتقال می دهد، طرحی است که مصوبه دو دولت 

را دارد.
عملیات اجرایی پروژه انتقــال آب بن- بروجن 
در حوضــه آبریز زاینده رود از ســال ۱۳۹۱ آغاز 
شــد و بنابر اظهارات مدیران استان چهارمحال 
و بختیاری در شــرایطی که بیش از ۹۰ درصد 
منابع آب مصرفی این استان در بخش های شرب، 
صنعت و کشاورزی از منابع زیرزمینی برداشت 
می شود، بهره برداری از این طرح، آب آشامیدنی 
و بهداشــتی بیش از ۴۷5هزار نفر در ۱۱ شهر و 
۱۴ روســتای در مسیر رودخانه را در این استان 

تأمین خواهد کرد.
مســئوالن چهارمحال و بختیاری، اجرای پروژه 
انتقال آب بن- بروجن بــرای مردم چهارمحال 
و بختیــاری را حیاتی می داننــد، در حالی که 
کشاورزان و مســئوالن اصفهان از ابتدا با اجرای 
این طرح موافق نبودند، زیرا معتقدند اجرای این 
طرح توجیه فنی، زیســت محیطی، اقتصادی و 

بهره وری ندارد.
اگرچه قرار بود این پروژه حداکثر تا ســال ۹۶ به 
بهره برداری برسد، اما به دلیل عدم تخصیص اعتبار 
به موقع، این پــروژه نیز دچار عقب ماندگی هایی 
شده که این روزها با کارشکنی برخی افراد همراه 

شده است.
این طــرح تاکنون به دلیــل مخالفت های افراد 
محلی با هدایت جریان های سیاسی، بارها مورد 

حمله، تخریب و تهدید قرارگرفته است.
تخریــب غیرقانونی آبگیــر طــرح انتقال آب 
 بــن - بروجن در نیمه مهرماه ســال گذشــته 

از سوی برخی افراد حاکی از آن است که برخی 
از دست های پشت پرده تمایلی برای انتقال آب 
از اصفهان به اســتان چهارمحال را ندارند و این 
در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهور 
اســالمی ایران در ســفر خود به چهارمحال و 
بختیاری در مرداد ۱۳۹۳ تأکید بسیاری بر اجرای 

این طرح کرد.

تخریب طرح ملی س
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه طرح 
انتقال آب بن - بروجن از تمامی مجوزهای قانونی 
و ردیف های اعتباری ملی برخوردار است، اظهار 
می کند: اجرای طرح انتقال آب بن - بروجن حتی 
در صورت بروز اختالل در روند کاری آن، دوباره با 

جدیت ادامه می یابد 
اقبال عباســی با اشاره به اجرای طرح انتقال آب 
بن - بروجن، گفت: طرح انتقال آب بن به بروجن 

۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با اشاره به اینکه طرح انتقال آب بن - بروجن 
آب شــرب 5۰ درصد جمعیــت چهارمحال و 
بختیاری را تأمین می کند، اظهار کرد: این طرح 
در حال حاضر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بیان کرد: پروژه انتقال آب بن - بروجن مشکل 
آب شرب شهرهای سفید دشت، بروجن، فرادنبه، 

نقنه و... را حل می کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری 
بیــان کرد: خشکســالی در 
شهرستان بروجن شدید شده 
و  مشــکل آب شرب در این 

منطقه ایجاد شده است.
وی بیان کرد: اجرای این پروژه 
از مهم ترین اولویت های دولت 
در این استان است و اعتبارات 
برای اجرای این طرح در نظر 

گرفته شده است.

تحمیل به زاینده رودس
البته این تنها طرح انتقال آبی نیست که هم اکنون 
در دستور کار مسئوالن کشورمان قرار دارد و از 
 تیغ انتقادات تند و تیز مخالفان انتقال آب قسر 
در رفته اســت، بلکــه پیش تــر و در زمان اوج 
بحران های کم آبی نیز، انتقال آب با قوت و قدرت 
در دســتور کار مســئوالن قرار داشته و به تولد 
پروژه هایی مانند بن-بروجن منجر شــده است؛ 
پروژه ای که گفته می شود هدف از اجرایش، تأمین 
آب مورد نیاز نیمی از جمعیت استان چهارمحال و 
بختیاری است؛ هدفی بزرگ که با اتکای به آن، 
این پروژه آغاز به کار کــرد و پیش رفت، اما در 

خوان آخر به مخالفت شــدید 
برخی مســئوالن و نمایندگان 
اســتان اصفهان برخــورد که 
تأکید داشتند اجرای این پروژه 

»رسوایی« است!
ارتبــاط حیدرعلی  در همین 
عابدی، نماینده مردم اصفهان 
اسالمی،  شــورای  مجلس  در 
پروژه انتقــال آب بن-بروجن 
را دارای نقــص فنــی می داند 
و می گویــد: ما این مســئله را 
در شــورای امنیت ملی کشور، 
شــورای عالی امنیت و وزارت نیرو و همچنین 
در دیدار با رئیس جمهور منعکس کردیم. وی با 
بیان اینکه این طرح غیرفنی است، اظهار می کند: 
حدود ۲۰۰ کیلومتر باید آب را به صورت معکوس 
 به سمت باال پمپاژ کنند، در حقیقت اجرای طرح 
بــن- بروجن یک لجبــازی برای برداشــت از 
زاینده رود اســت وگرنه همین آب را می توانند از 
طریق سبزکوه و منابع آبی کارون چهار و به روش 
ثقلی تأمین کنند بدون آنکه لطمه ای به طبیعت و 
محیط زیست وارد شود و هزینه کمتری نیاز دارد، 
اما متأسفانه این هزینه ای است که به زاینده رود 

تحمیل می شود. 

پروژه انتقال آب 
بن - بروجن مشکل 

آب شرب شهرهای 
سفیددشت، بروجن، 

فرادنبه و نقنه را 
حل می کند
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زنجان: همزمان با شیوع بیماری کرونا و کاهش مصرف مرغ 
به دلیل تعطیلی مراسم و رســتوران ها، قیمت مرغ تا حدی 
کاهش یافت که تمامی تولیدکنندگان خواستار حمایت دولت 
شدند و شرایط ادامه دار را منجر به تعطیلی مرغداری ها عنوان 

کردند.
این موضوع موجب شــد میلیون ها جوجه در سراســر کشور 

معدوم شوند و خاطره تلخی بر اذهان عموم بر جای بگذارد.
با افزایش نرخ ارز و زمزمه برداشتن ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی، 
بســیاری از دالالن دست  به  کار شده و دان مرغ را به احتکار 
خود درآوردند که این موضوع بازهم صدای تولیدکنندگان را 
درآورد، اما این بار نوبــت مرغداران بود که با افزایش یکباره 
قیمت جبران خسارت های گذشته را در پیش گیرند؛ بنابراین  
قیمت مرغ به  صورت لجام گسیخته تا مرغ ۲۰۰هزار ریال به 

ازای هر کیلو افزایش یافت.
بسیاری از مصرف کنندگان که تا پایان فروردین  ماه هر کیلو 
مرغ را کمتــر از ۱۰۰هزار ریال خریداری می کردند، حال به 
 اجبار به قیمت های تنظیم بازار و کیلویی ۱55هزار ریال تن 
داده انــد، اما با افزایش همین قیمت نیــز مرغداران تولید را 
به دلیل گرانی نهاده های تولید مقرون  به  صرفه ندانســته و 

می گویند ضرر می دهند.

کمبود و گرانی نهاده س
 محمدی حصاری، مدیرعامل اتحادیــه مرغداران زنجان، با 
 بیــان اینکه رغبت برای تولید با توجه به مشــکالت پیش رو 

کم شده است، بیان کرد: سال گذشته حدود ۲میلیون و ۷۰۰ 
هزار قطعه جوجه ریزی صورت گرفت، اما امســال این میزان 
جوجه ریزی به یک میلیون و 5۰۰ هزار قطعه رســیده و این 

موضوع به علت خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید است.
جعفر محمدی حصاری با اشــاره به این موضوع که در حال 
حاضر واحدهای واکســن حــدود ۱۰ برابــر افزایش قیمت 
پیداکرده است، اظهار می کند: واکسن نه تنها گران شده بلکه 
همین واکسن گران نیز نایاب شده و در دسترس تولیدکننده 

قرار ندارد.
وی با بیــان اینکه تولیدکننده باید بخش اعظمی از نیازهای 
خود را در تأمین نهاده و همچنین دارو از بازار ســیاه تأمین 
کند، اظهار می کند: این مشکالت متأسفانه موجب کاهش ۴5 

درصدی حجم مرغ در بازار تولید شده است.

افزایش هزینه ها س
وی هزینــه تولید مرغ را منحصر به دان مرغ و دارو نمی داند 
و می گویــد: هزینه های دیگر تولید ماننــد حقوق کارگری، 
اســتهالک ســالن ها و قیمت انرژی مزید بر علت اســت و 
تجمیع این گرانی ها موجب می شود قیمت هر کیلو مرغ برای 

تولیدکننده گران تمام شود.
وی با بیان اینکه تولیدکننده باید ذهنش را به تولید و کیفیت 
معطوف کند، اذعان می کند: اما این روزها تولیدکننده ها باید در 
بازار آزاد به دنبال دان مرغ برای تأمین خوراک مرغداری باشند!
وی از نادرســت بودن یا غیرکارشناسی بودن سیستم توزیع 
نهاده ها در استان خبر داده و می گوید: مقدار نهاده موردنیاز 
تولیدکنندگان استان مقداری معادل ۳۰هزار تن نهاده است 
و این در حالی است که امسال تنها حدود 8هزار تن نهاده و 

آن  هم با دو ماه تأخیر از بنادر دریافت شده است.

تعطیلی واحدهای تولیدیس
محمدی حصاری با بیان اینکه در صورت استمرار این گرانی 
و عدم حمایت تولیدکننده، بسیاری از مرغداری ها چاره ای جز 
تعطیلی و تعدیل نیرو نخواهند داشت، ادامه می دهد: وقتی 
یک واحد تولیدی تعطیل شــود به  تبــع آن راننده، باربری، 
فروشــنده مرغ و چندین نفر دیگر به دنبال آن بیکار شده و 

شغل خود را از دست خواهند داد.

قیمت 155هزار ریالی رضایتبخش نیست

مردم از گرانی مرغ می نالند، مرغداران  از گرانی دان
گزارشگزارش

7860zadehalireza@gmail.comجدول
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۱. ورزش پرش با چتربال- از خواب افزارها 
۲. آسانگری که به وسیله سلول های زنده 
 تولید می شــود- گیاه رنگرزی- آشــکار 
 ۳. پرســش- ویرگول- راســت و درست 
۴. شــکاف- جنگجو- پدرمرده 5. سمت 
راســت- جاروجنجال- گل سرخ ۶. چهره 
شــطرنجی- آهســته و آرام- چه وقت؟- 
شــاخه ای از مهندســی عمران ۷. رفیق 
الستیکی یا فلزی مهره- علم اشکال- همسر 
حضرت یعقوب»ع« 8. از بخش های جمله- 
راه پرپیــچ و خم کــوه- دنیایی ۹. میان و 
بین- دادزدن- افزایش ۱۰. بسیارکشنده- 
 صوت ندا- پیشــوندی معادل صد- خدو 
۱۱. عدد روســتا- فیلســوف و ریاضیدان 
فرانسوی قرن۱۶و۱۷- استانی به مرکزیت 
شــیراز ۱۲. کشــور پســران- موردلعنت 
پایتختــی   .۱۳ امیــدواری  واقع شــده- 
 اروپایــی- از روزگارش درمی آورنــد- نانوا 
 – نفی بلدکــردن  ســرزنش کردن-   .۱۴
یکشنبه انگلیسی ۱5. دوای درد بیماری- 

اثری از »نجم الدین راوندی«

۱. نگهبان- مقطع کاردانی تحصیالت عالیه 
۲. پرنورتــر- طلب شــده- زادگاه حضرت 
برنج فروشی- هدیه کردن-  ابراهیم»ع« ۳. 
نام قدیم آن بیرمانی اســت ۴. طایفه- نام 
دخترانه فرنگی- فطری 5. ناپیدا- باحمیت 
- چه کســی اســت؟ ۶. احمــق- درحال 
گریه کردن- خشــکی ۷. نامی برای ارس- 
تبریزی  بهجت  تخلص سیدمحمدحسین 
شاعر پرآوازه معاصر- طلب حاجت از خدا 
8. روزانه- خطاب کردن- اشــاره کردن به 
قصه یا مثلی مشهور در شعر ۹. قله مرتفع 
 رشــته کوه زاگرس- لجباز- خلق و خوی 
۱۰. عالمت مفعولی- زن نومید- نوشیدنی 
مطبوعی از لبنیات که منشــا آن کوه های 
قفقاز روســیه اســت ۱۱. از اوراق بهادار- 
عشــوه گر- بیماری کشف شــده توســط 
رابرت کخ ۱۲. گوشــه ها- ریــاکار- ویژه 
۱۳. ضخیم- شعله آتش- دستار ۱۴. میوه 
تلفنی- دســتیار پزشک- سحر ۱5. رنگی 

زیبا از خانواده آبی- شیب 

  عمودی  افقی

خراسان رضوی در آماده باش 
 بیمارستان های خصوصی و خیریه ای •

آماده بستری بیماران کرونایی 
کارگروه  دبیــر  قدس: 
مراقبت و درمان کووید۱۹ 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
۲هزار  گفــت:  مشــهد 
تخت بیمارســتانی برای 
درمان بیمــاران کرونایی 
 فعال اســت، ضمن اینکه 

۴۰ درصد ظرفیت تخت و نیروی انســانی بیمارستان های غیر 
تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد برای پشتیبانی 

اقدام های کرونایی به  حالت آماده باش درآمده است.
علی اصغر انجیدنی اظهار کرد: در موج نخست بحران کرونا یک 
هزار تخت بیمارستانی عادی و ویژه برای درمان بیماران کرونایی 
اختصاص یافت، ضمن اینکه همزمان همین میزان تخت افزوده 
شد و ظرفیت موجود به ۲هزار تخت بیمارستانی برای درمان این 
نوع بیماران رســید و تمامی این تخت ها در موج دوم این بحران 
فعال هستند. وی با بیان اینکه همه بیمارستان های غیردولتی، 
خصوصی و خیریه ای در این روزهای بحرانی کرونایی در آماده باش 
 کامل قرار دارند، خاطرنشــان کرد: به تمامی بیمارســتان های 
زیر پوشش دانشــگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرده ایم که در 
شرایط فعلی تنها از ۶۰ درصد ظرفیت تخت و نیروی انسانی خود 
استفاده کنند و ۴۰ درصد مابقی در هر دو بخش را برای پشتیبانی 
اقدام های کرونایی به  حالت آماده باش نگه دارند تا در صورت نیاز 

خدمات به  موقع و بی وقفه ارائه شود.
دکتر انجیدنی تصریح کرد: در حال حاضر بیمارستان های شریعتی 
و ۶۱۰ امام رضا)ع( به  صورت ۱۰۰ درصدی به بیماران کرونایی 
اختصاص یافته و مابقی مراکــز درمانی به بیماران غیرکرونایی 
خدمات رســانی دارند، اما با توجه به روند افزایشی آمار مبتالیان 
به کووید۱۹ امکان اضافه شدن بیمارستان سوم هم برای درمان 

بیماران کرونایی وجود دارد.
دکتر انجیدنی در خصوص اجرای طرح مراقبت در منزل، گفت: 
طرح مراقبت در منزل را به تازگی با همکاری مراکز پرستاری و 
مراقبت هــای بالینی آغاز کرده ایم و به بیمارانی که نیازمند ارائه 
خدمات در بیمارستان نیســتند، در منزل با تعرفه دولتی ارائه 
خدمات می دهند و تعرفه غیردولتی هــم تنها در برخی موارد 

خاص لحاظ می شود.
وی افزود: فعالیت های مربوط به نقاهتگاه های بالینی هم آغاز شده 
و از امروز پذیرش بیماران را در این نقاهتگاه ها خواهیم داشت و 
همچون روزهای موج اول بحــران کرونا، در زمان موج دوم این 
بحران هم ارائه خدمات شایسته را به افرادی که در نقاهتگاه های 

بالینی پذیرش می شوند، خواهیم داشت.

فوت 9 بیمار مبتال به کرونا در نیشابورس
رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: وضع سه شهرستان 
نیشابور، فیروزه و زبرخان از قرمز رد شده و لحظات بسیار سختی 

را در بیمارستان ۲۲ بهمن می گذرانیم.
دکتر محســن عظیمی نژاد افزود: مجموع بستری ها بر اثر ابتال 
به کرونا ۱5۴ نفر هستند که بیشــتر این مبتالیان به کرونا در 
بیمارستان ۲۲ بهمن و حدود هشت نفر نیز در بیمارستان حکیم 

این شهرستان بستری شده اند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ۹5 نفر از همشهریان در بخش حاد و 
۱8 نفر در بخش آی.سی.یو بستری بوده و ۱۰ نفر هم به دستگاه 

تنفس مصنوعی متصل شده اند.
عظیمی نژاد با تأکید و هشدار مبنی بر اینکه وضعیت فعلی نسبت 
به وضعیت اسفند و فروردین حادتر است، افزود: بیشترین تعداد 
مبتالیان کسانی بوده اند که سابقه حضور در مکان های عمومی و 
مراسم  را داشته اند و ۳۰درصد از مبتالیان سابقه حضور در مراکز 
خرید، ۲۰ درصد مبتالیان در مراسم عروسی و ۱۰ درصد نیز در 

مراسم تعزیه حضور داشته و به این بیماری مبتال شده اند.

بهبودی نوزاد سه روزه مبتال به کرونا در تایبادس
مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد نیز از بهبودی نوزاد سه روزه 

مبتال به کرونا در این شهرستان خبر داد.
حیدر احسانی گفت: این نوزاد سه روزه مبتال به کرونا پس از  ۲۰ 
روز بستری در بیمارستان خاتم االنبیا)ص( این شهر با سالمتی 

کامل مرخص شد.
وی افزود: از ابتدای شیوع بیماری کرونا در تایباد تاکنون دو نوزاد 
در بــدو تولد به این بیماری مبتال شــده که کوچک ترین آن ها 

سه روزه بوده است.

 مدیر کل فرودگاه های استان 
در گفت وگو با قدس خبر داد

 کاهش 75درصدی مسافران پروازی •
به خراسان رضوی

رضا طلبی: مدیرکل فرودگاه های اســتان خراسان 
رضوی گفت: رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی و 
فاصله گذاری اجتماعی در داخل هواپیماها برعهده این مجموعه 
نیست و باید سازمان هواپیمایی در زمینه کیفیت و کمیت اجرای 

آن پاسخگو باشد.
محمــود امانی بنــی در گفت وگو با قدس آنالیــن اظهار کرد: 
دستورالعمل های بهداشتی به طور کامل در فرودگاه بین المللی 

شهید هاشمی نژاد مشهد رعایت می شود.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه شرکت های هواپیمایی هنگام ورود 
مسافر به داخل هواپیما ماسک ارائه می دهند اما ورود افراد بدون 
داشتن ماســک به داخل فرودگاه ممنوع است و در صورتی که 
مسافران یا همراهان آن ها ماسک نداشته باشند برای تهیه آن به 

خارج از سالن فرودگاه راهنمایی می شوند.
وی ادامه داد: تعداد پروازهای فرودگاه بین المللی شهید هاشمی 
نژاد مشهد به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش قابل مالحظه ای 
داشته است به طوری که درسه ماه گذشته ، حداقل تعداد پرواز 
ورودی و خروجــی روزانه  این فرودگاه  ۱۴پرواز و حداکثر پرواز 

ورودی و خروجی روزانه آن  نیز ۹۰پرواز بوده است.
مدیرکل فرودگاه های اســتان تصریح کرد: در سه ماهه ابتدایی 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷درصد کاهش 
پرواز و ۷5درصد کاهش مســافر را در فرودگاه بین المللی شهید 

 هاشمی نژاد مشهد داشته ایم.
وی با بیان اینکه پرواز های فرودگاه مشهد به طور میانگین با کمتر 
از 8۰درصد ظرفیت پرواز می کننــد، افزود: درآمدهای فرودگاه 
بین المللی مشهد در سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۹5درصد کاهش داشته که دلیل اصلی آن 
این است که برخی موارد بازرگانی این فرودگاه به ناچار و به دلیل 
رعایت پروتکل های بهداشتی با مبلغ بسیار پایینی به اجاره داده 

شده اند.
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