
عاشق والیت بودکوچ وعده های حمایتی مسئوالن از مناطق عشایری
گفت وگو با خانواده شهید »غالمحسین حدادی« به مناسبت سالگرد شهادتشقدس از وضعیت چادرنشینان در شرایط کرونایی گزارش می دهد

 برای رســیدن به نخســتین گــروه از چادرهای 
عشــایری خیلی به درنوردیدن جاده های استان 
نیازی نیســت! گرچه عشایر خونگرم و پرتالش و 
هم اســتانی های عزیز چادرنشین به خاطر سبک 
زندگی و قشــالق و ییالق در اقصی نقاط خراسان 
رضوی پراکنده شده اند اما در همین نزدیکی مشهد، 
شماری از آنان به روزمرگی هایشان مشغول هستند. 

نخستین چادرهای عشایری...

حاجیه خانم جواب تلفنــم را که می دهد، می گوید: 
االن در آی ســی یو هستم و برای عمل قلب باز آماده 
شــده ام اما تلفن شما حالم را بهتر کرد و خوشحالم 
که هنوز کســانی به یاد پسرم هستند. حاجیه خانم 
»لیال علیزاده« این مادر ۷۵ ساله که این روزها درگیر 
آنژیوی قلبش است گفت وگو با من را به گرمی پذیرا 
می شــود. او می گوید: خیر ببینی، می دانستم امروز 

سالروز شهادت حسین است... .......صفحه 2 .......صفحه 3 

دان مرغ 
در کاسه دالالن!

ویروس ناشناخته 
در کمین است

سفر کرونا 
از پمپ های بنزین 

به تمام نقاط کشور!

به منظور جلوگیری 
از خاموشی ها ابالغ شد

تغییر ساعت کار 
ادارات و بانک های 

خراسان رضوی

قدس وضعیت نابسامان توزیع نهاده های دامی 
در خراسان رضوی را بررسی می کند

.......صفحه 2 

.......صفحه 2  .......صفحه 2 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده  )نوبت دوم (

شرکت تعاونی اعتبارکارکنان  برق خراسان 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  نوبت 
دوم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان برق خراسان کد 
1079 در ساعت 18 روز  پنج شنبه مورخ 99/05/23 
در محل اداره مرکزی برق خراس��ان واقع در انتهای 
بلوار وکیل آباد )الهیه( تش��کیل می گردد از کلیه 
اعضای ش��رکت مذکور دعوت می ش��ود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور 

بهم رسانند.
1- گزارش هیئت مدیره 

2-انتخاب هیئت مدیره برای مدت 3 سال 
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 

اعض��ای محترم��ی که ام��کان حضور آنها در جلس��ه 
مذکور مقدور نمی باش��د، می توانن��د حق رأی خود 
را به موج��ب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار 
نمایند. در ای��ن صورت تع��داد آرای وکالتنامه هر 
عضو حداکثر س��ه رأی و ه��ر فرد غیر عضو تنها یک 
رأی خواهد بود که الزم است عضو به همراه نماینده 
خوددرتاریخه��ای  18م��رداد الی 21 م��رداد  به دفتر 

تعاونی مراجعه نمایند.
 هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار 

برق منطقه ای خراسان  9ع
90
42
64

مجتم�ع آموزش عالی گناباد در نظر دارد انجام عملی�ات نگهبانی و خدمات حفاظت و مراقبت 
ساختمان و تجهیزات خود را  از طریق مناقصه عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
بر اساس مفاد اسناد این مناقصه به متقاضیان و پیمانکاران واجد الشرایط و دارای صالحیت و رتبه 
معتب�ر واگذار نماید.کلیه مراحل مناقصه از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

1(مهل�ت دریافت اس�ناد مناقصه :از تاری�خ 1399/05/08 لغایت 1399/05/11از طریق س�امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت

2(مهلت ارس�ال پاسخ اس�ناد مناقصه :تا س�اعت 10تاریخ1399/05/21 پیشنهاد خود را از طریق 
سامانه مزبور تحویل نمایند.

3(زمان بازگشایی پیشنهادها :ساعت 10 مورخه 1399/05/22  در آدرس بند 4
4(آدرس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر و تحویل پاکت الف :خراسان رضوی –گناباد-
خیابان حافظ  نبش حافظ16 سازمان مرکزی مجتمع آموزش عالی گناباد-تلفن 05157258131

5(هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.
6(به پیشنهادهای خارج از سامانه  مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7( مبلغ و نوع تضمین: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 800.000.000 ریال می باشد
8(سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  عملیات نگهبانی و خدمات حفاظت و 
مراقبت مجتمع آموزش عالی گناباد
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت 
حمل ونقل داخلی کاالی میعادبار خراسان 

به شماره ثبت 20039

از کلی��ه س��هامداران ش��رکت دع��وت               
می گردد در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
روز ش��نبه مورخ 1399/05/25 ساعت 
8 صبح  در محل پایانه بار شهید خبیری 
– غرف��ه آ 9 برگزار م��ی گردد حضور به 

هم رسانند.
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران شرکت
انتخاب بازرسان شرکت

انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
ع هیئت مدیره 9

90
42
55

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه  صاحبان سهام شرکت کشاورزی 

و تحقیقاتی بین الملل نوین
  ) سهامی خاص (

به شماره ثبت 15402 
و شناسه ملی  10380310316

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
می ش��ود ک��ه در جلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
س��الیانه  مورخه 99/05/30 درس��اعت 12 ظهر 
واقع در شهرک صنعتی توس ، فاز دوم ، خیابان 

اندیشه 6 ، شماره 305  حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

 1- اس��تماع گ��زارش فعالیت هیئ��ت مدیره ، 
حسابرس  و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد 

سال مالی منتهی به  1398/12/29
2- بررس��ی و تصوی��ب ص��ورت ه��ای مال��ی و 
یادداش��تهای همراه برای عملکرد س��ال مالی 

منتهی به 1398/12/29
3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت

 4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

س هیئت مدیره شرکت 
99
04
28
3

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت مشهد عصاره ) سهامی خاص(

 
 بدینوس��یله از تمام��ی س��هامداران محت��رم 
ش��رکت دعوت ب��ه عم��ل آورده تا در جلس��ه 
عمومی بطور فوق العاده که ساعت 5 عصر روز 
پنج ش��نبه مورخ 1399/5/9 در محل کارخانه 
واقع در چاهشک  تشکیل می گردد حضوربهم 

برسانید.
 دس��تور جلس��ه: 1- بررسی مش��کالت هیئت 

مدیره و تعیین بازرسان 
2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

به طور فوق العاده است.
  شرکت مشهد عصاره

ع رئیس هیئت مدیره  هادی عرفانیان  9
90
42
47

شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت 
تربت جام دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی 

عادی نوبت دوم 

مجم��ع عموم��ی ع��ادی ش��رکت تعاون��ی مص��رف 
کارکن��ان دول��ت ترب��ت ج��ام در س��اعت 18روز 
1399/5/25در مح��ل ش��رکت تعاون��ی برگ��زار 

می شود. 
لذا از کلیه اعضای ش��رکت دعوت می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل را دراین 

جلسه حضور بهم رسانید.
دستور جلس��ه : 1-استماع گزارش هیئت مدیره 

و بازرسان
2-ط��رح و تصویب عملکرد مالی س��ال 98ش��امل 

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

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

6-تعیین خط مش��ی آتی شرکت و سایر موارد از 
اختیارات مجمع

7-تصوی��ب واگ��ذاری ی��ک دربند مغ��ازه )جهت 
و                         گ��ذاری  س��رمایه  منظ��ور  ب��ه  داروخان��ه( 

خدمات دهی به اعضای محترم 
9ع رئیس هیئت مدیره تعاونی 

90
42
44

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی سالیانه  صاحبان سهام 

شرکت نوین زعفران  
) سهامی خاص (

به شماره ثبت 7355 
و شناسه ملی  10380231552

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
می ش��ود ک��ه در جلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
س��الیانه  مورخه 99/05/20 درس��اعت 12 ظهر 
واقع در شهرک صنعتی توس ، فاز دوم ، خیابان 

اندیشه 6 ، شماره 306  حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

 1- اس��تماع گ��زارش فعالیت هیئ��ت مدیره ، 
حسابرس  و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد 

سال مالی منتهی به  1398/12/29
2- بررس��ی و تصوی��ب ص��ورت ه��ای مال��ی و 
یادداش��تهای همراه برای عملکرد س��ال مالی 

منتهی به 1398/12/29
3 - انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت

 4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
س هیئت مدیره شرکت 

99
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                                )) اطالعیه آگهی مزایده ((
موقوفات " علی اکبر ایمانی فائزی و تکیه شماعیها" درنظر دارند تعدادی از رقبات مسکونی خود را به مدت یك 

سال از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذارنماید.

آدرس محلپایه کارشناسی )اجاره ماهیانه(متراژ)مترمربع(عنوانردیف

توحید 17 - پالک 128 - طبقه اول11.000.000 ریال110یک واحد آپارتمان مسکونی1

توحید 17 - پالک 128 - طبقه دوم11.000.000 ریال110یک واحد آپارتمان مسکونی2

بلوار میثاق - بلوار امیریه 24 - مجتمع آریا9.500.000 ریال95یک واحد آپارتمان مسکونی3

متقاضی��ان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند به اداره اوقاف واق��ع در میدان تختی،خیاب��ان آبکوه،مقابل پمپ بنزین 
سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه یک واحد اجارات مراجعه و یا با شماره تلفن 38439451 تماس حاصل نمایند.

مهلت ش��رکت در مزایده تا پایان س��اعت اداری روز س��ه ش��نبه مورخ 21 /05 /1399 می باش��د.  پاکت های مزایده در روز 
چهارشنبه مورخ 22 /05 /1399 ساعت 11:30 ظهردر محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی 

خواهد شد. ,ع
99
04
24
8

قدس: با اقدام های گســترده و شــبانه روزی اداره 
کل اطالعات خراســان رضوی و پلیــس مبارزه با 
مواد مخدر، در عملیاتی پیچیده و گســترده تمامی 
اعضــای باند قاچاق مواد مخدر معــروف به »جبار« 
دستگیر و کل محموله این باند به وزن 2۰کیلوگرم 
شیشه و هروئین کشف و دو دستگاه خودرو و مبلغ 

۱3۰میلیون ریال وجه نقد نیز توقیف شد.

چندی پیش نیز طی ســه عملیات مجزا، بخشــی 
از اعضای این باند دســتگیر شــده بودنــد و مقدار 

۱۰۰کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف شده بود.
قاچاقچی جبار، با اســتفاده از اقوام خــود اقدام به 
راه انــدازی باند توزیع مواد مخدر کــرده بود که در 
عملیات سه شنبه شــب گذشته، وی نیز دستگیر و 

تحویل مراجع قضایی شد .

اســبق  محمدهادی مهدی زاده، مدیر کل  قدس: 
میراث  فرهنگی خراسان جان به جان آفرین تسلیم 

کرد و به دیار باقی شتافت. 
مرجان اکبــری، معاون میراث فرهنگــی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان 
رضوی در این باره گفــت: محمدهادی مهدی زاده 
از پیشکســوتان میراث فرهنگی و معماری اســت 

که ســالیان زیادی را در دفتر فنی میراث فرهنگی 
خراسان تالش و همکاری داشته است و منشأ اثر و 

خدمات شایانی بوده است.
او ادامه داد: مرحوم مهدی زاده از سال ۱3۵۷ تا سال 
۱3۶۶ مدیر میراث فرهنگی خراســان بوده و سهم 
ارزنده ای در حفظ، حراست و احیای میراث فرهنگی 

خراسان داشته است.

قدس: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد گفت: 
بیماری کرونا که این روزها بر همه صنایع کشورمان 
سایه انداخته، گلخانه ها و اشتغال در این واحدهای 
تولیدی را نیز متأثر از خود کرده به طوری که اشتغال 

در این واحدها به کمترین حد ممکن رسیده است.
امید طهماسبی زاده افزود: شهرستان مشهد با توجه 
به وجود ظرفیت های گوناگون، یکی از شــهرهای 

سرآمد استان خراســان رضوی و دارای بیشترین 
مساحت و تولیدات محصوالت گلخانه ای در استان 
است. محصوالت این بخش از کشاورزی شهرستان 
که عمدتاً خیار ســبز، بادمجــان، گوجه فرنگی و 
همچنین گل های شــاخه بریده است، بازار خوبی 
در کشــورهای همسایه به ویژه روســیه، عراق و 

افغانستان دارد.

کرونا نفس گلخانه های مشهد را به شماره انداختمدیر کل اسبق میراث فرهنگی خراسان به دیار باقی شتافتانهدام باند اتباع خارجی توزیع کننده شیشه و هروئین  

ســاحل  یکروزه  هنری  کارگاه  قدس: 
نجات با همکاری حوزه هنری خراسان 
رضوی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
با حضور ۱۵ هنرمند هنر های تجسمی 
در مشــهد برگزار شــد. رئیس حوزه 
هنری خراســان رضوی با بیان اینکه 
روایت جهاد چه در عرصه ســالمت و 
چه غیر آن یکــی از کارکردهای هنر 
محدودی  جمع  افزود:  اســت،  متعهد 
از هنرمندان تجســمی اســتان، روز 
گذشــته با هدف ارج نهادن به تالش 
محل  در  ســالمت،  عرصه  جهادگران 
مرادی  آمدند.  هــم  گرد  هنری  حوزه 
بیناباج گفت: تولیدات این کارگاه که با 
محورهایی همچون همدلی و مشارکت 
مردم در شکســت کرونا؛ کادر درمان، 
امروز؛  جهاد  دیروز،  جهاد  مردم؛  امید 
دیو  علیه  ســالمت  پهلوانان  حماسه 
کرونا؛ مشارکت اصناف مختلف در خط 
با کرونا و کادر درمان در  مقدم مبارزه 
پناه امام رضا)ع( برگزار شد، به صورت 
پذیرای  بیمارســتان های  در  دوره ای 
بیمــاران کرونایی در اســتان اکران 

خواهد شد.

هنرنمایی ۱۵هنرمند
 در کارگاه هنری 
»ساحل نجات« 

توزیــع بدون برنامه نهاده هــای دامی یارانه ای 
موجب انتقاد و گالیه شدید فعاالن حوزه طیور 
شــده تا آنجا که تعدادی از اعضــای اتحادیه 
مرغداران خراسان رضوی برای پیگیری موضوع 
راهی تهران شــدند. نوســان های نرخ در سال 
جاری تقریباً در تمام بخش ها مشهود بوده و به 
اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی به نوعی 
هرج و مرج در بازار رخ داد که بیشتر به دنبال 

سوءاســتفاده عده ای از شرایط ایجاد شده بوده 
ولی تأثیرات این مسئله در بخش های مختلف 
متفاوت و به نســبت تقاضا در هر بخش شاهد 
واکنش های عمومــی به قیمت ها یا اتفاق های 
رخ داده در بخش هــای مختلف بودیم. یکی از 
حوزه های پرحاشیه در ماه های اخیر مربوط به 
مرغ و تخم مرغ بــوده؛ چرا که به دنبال گرانی 
گوشت قرمز در یک سال اخیر تقاضا برای خرید 

گوشت مرغ افزایش یافته و تخم مرغ نیز یکی 
از کاالهای پرتقاضا در جامعه ما بوده و هست، 
برهمین اساس با نگاهی به اتفاق های رخ داده 
در این حوزه می بینیم وقایع ماه های گذشــته 
هم مورد نقد کارشناسان اقتصادی بوده و هم 
تولیدکنندگان در این بخش از آن ناراضی بودند 
و مردم هم به عنــوان مصرف کننده نهایی، از 

مجموع اتفاق ها شکایت...



 گفت وگو با خانواده شهید »غالمحسین حدادی بازه« 
به مناسبت سی و هفتمین سالگرد شهادتش

عاشق والیت بود
سرور هادیان: حاجیه خانم جواب تلفنم را که 
می دهد، می گوید: االن در آی سی یو هستم و برای 
عمل قلب باز آماده شده ام اما تلفن شما حالم را 
بهتر کرد و خوشحالم که هنوز کسانی به یاد پسرم 

هستند.
حاجیه خانم »لیال علیزاده« این مادر ۷۵ ساله که 
این روزها درگیر آنژیو قلبش است گفت وگو با من 
را به گرمی پذیرا می شود. او می گوید: خیر ببینی، 
می دانستم امروز سالروز شهادت حسین است و از 

خود پسرم خواسته ام شفاعتم را بکند .
او بالفاصله می گوید: غالمحســین فرزند ارشد و 
تنها پســر من بود و انس خاصی با او داشتم. آن 
زمان بقیه بچه ها دختــر بودند و خداوند پس از 

شهادت غالمحسین، محمدحسین را به ما داد.
حاجیه خانم از گذشــته های دور برایم تعریف 
می کنــد، از آن زمــان که حســین در یکی از 
روستاهای اطراف فریمان متولد شد و دو ساله بود 

که در مشهد مجاور امام رضا)ع( شدند.
او می گوید: همسرم ۲۵ سال خادم مسجد امام 
حســین)ع( اول مهرآباد بود و دو سال پیش به 

رحمت خدا رفت.
وی خاطرنشــان می سازد: حسین بسیار مؤدب، 
اهــل ایمــان و بااخالق بود و هــر کمکی که از 
دستش برمی آمد دریغ نمی کرد. به یاد دارم آن 
زمان برای تهیه کپســول گاز باید ساعت ها در 
صف منتظر می ماندیم. بارها حسین برای پیرزن 
و پیرمردهــای همســایه مان در صف می ماند و 

کپسول گاز را تا خانه هایشان حمل می کرد. 

عشق به والیتس
حاجیه خانم تصریح می کند: پنج ماهی بود که 
دخترعمویــش را برایش عقد کرده بودیم. وقتی 
گفتم مادر تو زنت در عقد است، بگذار همسرت 
را به خانه ات ببری و بعد به جبهه برو، گفت االن 

باید بروم.
محصل بود اما بسیار قد بلند و رشید بود و سنش 
بیشــتر دیده می شد، وقتی گفت از طرف بسیج 
به جبهــه می خواهد اعزام شــود، من و پدرش 
نگران شدیم. حتی پدرش گفت تو تنها پسر من 
هستی و او گفت بابا خیلی ها تک فرزند هستند و 
به جبهه رفتند و اگر هر کدام ما بخواهیم بنا به 
همین دالیل نرویم، چه کسی از وطن و ناموسمان 

دفاع کند.
این مادر صبور تأکید می کند: حســین ۱۵ روز 

آموزشی رفت و بعد هم به جبهه اعزام شد.

حضور در گردان  امام جعفر صادق)ع( س
مادر برایــم از لحظه آخرین دیــدارش تعریف 
می کنــد: پیکر حســین را کــه آوردند، بدنش 
ســالم بود اما صورتش آسیب دیده بود و از روی 

لباس هایش او را شناختم.
این مادر صبور توضیح می دهد: هنوز هم  خواب 
پسرم را می بینم، سال ها پیش از شهادت حسین، 
خواب دیدم امام خمینی)ره( با دو سید به منزل 
ما آمدند و پرسیدند چند تا فرزند داری؟ آن زمان 
یک پســر و سه دختر داشتیم و از زیر عبایشان، 
یک سینی که روی آن قرآن نوشته شده بود به 

من دادند و گفتند این را برای پسرت نگه دار .

نماز سر وقتس
نمی خواهم بیشــتر از این با یادآوری خاطرات، 
مادری که قرار اســت به اتاق عمل برود را آزرده 
کنم و قرار می شــود گفت وگو را با خواهر شهید 
خانم خدیجه حدادی ادامه دهم که در کنار مادر 
برای انجام کارهای عمل در بیمارســتان حضور 

دارد.
او می گوید: ۱۰ ســاله بودم که حســین شهید 
شد اما کامالً به خاطر دارم که او چقدر مهربان، 

بااخالق و مؤمن بود.
این خواهر شهید می افزاید: خانه ای که مادرم در 
آن ساکن اســت توسط پدرم و حسین کارهای 
بنایی اش انجام شد اگرچه حسین سنی نداشت 
اما مثل یک مرد همیشــه برای خانــواده، اقوام، 

دوست و همسایه ها احساس مسئولیت می کرد.
وی خاطرنشــان می سازد: به خاطر دارم حسین 
به محض آنکه از مدرســه به خانه می رسید لب 
حوض کیف و کتاب مدرســه را می گذاشــت و 
آستین هایش را باال می زد و وضو می گرفت و بعد 
وارد خانه می شد و پیش از انجام هر کاری در ابتدا 

نمازش را می خواند.
وی تأکید می کند: حســین از بچه  هیئت های 
محل بود و ارادت خاصی به مسجد و نماز و روزه و 
مجالس عزاداری داشت. حتی هنگام گذران دوره 
آموزشی که همزمان با ماه مبارک بود او در همان 

زمان هم  روزه هایش را کامل گرفت.

نامه هایی پس از شهادت س
خواهر شهید غالمحسین حدادی با بیان آنکه 

برادرش پس از پایان دوره آموزشــی به جبهه 
اعزام و بالفاصله طی مدت کوتاهی در عملیات 
والفجر۳ شــرکت می کنــد، می گوید: یک ماه 
از اعزام  حســین به جبهه می گذشت و صبح 
اولین باری که نامه اش رســید، عصر همان روز 
خبر شــهادتش را به ما اطالع دادند. نامه های 
بعدی برادرم در روز سوم و هفتم او به دستمان 
رسید. او عشق به والیت و رهبری را اولویت همه 
خواســته هایش قرار داده بود و با آگاهی کامل 

راهش را انتخاب کرد. 
او برایــم تعریف می کند: یک بار حســین را در 
خواب دیدم که پیشانی اش با پیشانی بندی بسته 
بود، گره آن را که بــاز کردم، خون می ریخت و 
حسین گفت مامان باید این پیشانی بند یازهرا را 

روی پیشانی ام بسته باشد.
او درباره شهادت برادرش می گوید: حسین متولد 
تیــر ۱۳۴۶ بود که در ۹ مــرداد۶۲ در عملیات 
والفجر۳ از ناحیه صورت آسیب دید و به شهادت 
رســید. او در گلزار شهدای بهشــت رضا برای 

همیشه آرام گرفت.

 جبران کاهش ذخایر خونی مشهد •
همت نیکوکاران را می طلبد

نهم مرداد ماه، روز ملی اهدای خون و ســالروز تأسیس انتقال 
خون ایران، فرصتی است تا ضمن قدردانی از اهداکنندگان خون 
و زندگی به بیماران نیازمند، به  تمامی کارکنان پرتالش سازمان 
انتقال خون به  ویژه در خطه پهناور خراسان و مشهدالرضا)ع( 

خسته نباشید گفته و زحمات بی دریغ این عزیزان را ارج نهیم.
یادآوری این نکته نیز ضروری اســت که امســال و به  ویژه در 
روزهای اخیر با اوج گیری بیماری کرونا در بیشــتر شــهرهای 
خراسان رضوی که گفته می شود به لحاظ همه  گیری بیماری 
کرونا، وضعیت حادتری نسبت به سایر مناطق کشور دارد نیاز 
به مشــارکت افراد نوعدوست و نیکوکار در اهدای خون، بیشتر 
از هر زمانی احساس می شود و این در حالی است که بر اساس 
اطالعات و اخبار رسمی ذخایر خونی این استان وضعیت خوبی 

ندارد.
به  تازگی مدیر کل انتقال خون خراســان رضوی از کاهش ۳۷ 
درصدی ذخایر خونی در این استان با وجود افزایش نیاز مراکز 
درمانی به خون و اعالم وضعیت هشدار در این زمینه خبر داد 
و تأکید کرد که ادامه این روند در روزهای آینده پاسخگویی به 

بیماران نیازمند و مراکز درمانی را با چالش مواجه خواهد کرد.
حاال در این روزهایی که بیماری کرونا دوباره اوج  گرفته، به  طور 
قطع نیاز به منابع خونی هم افزایش یافته است. زندگی بسیاری 
از بیماران کرونایی وابسته به پالسمای خون بهبودیافتگان است 
و برخی دیگر از بیماران نیز در انتظار دریافت خون و فراورده های 

خونی برای تداوم زندگی عادی خود هستند.
در حالی  که نبود جایگزین مناســب برای خون، محدود بودن 
مدت  زمــان نگهداری و همچنین نیاز همیشــگی به خون و 
فراورده های آن ســبب شــده تا اهدای خون در سالمت افراد 
جامعه از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار باشــد. خوب است 
بدانیم که تمام مراحل اهدای خون )پذیرش، معاینه پزشــکی، 
خون گیری، اســتراحت و پذیرایی( نزدیک به ۴۵ دقیقه زمان 
می برد و تصور اینکه صرف چنــد دقیقه وقت و اهدای اندکی 
از خــون، می تواند جان چند نفر را نجات دهد، آن صرف وقت 
با وجود تمام گرفتاری های روزانه، به احســاس خوب کمک به 

همنوع حقیقتاً می ارزد.
در همین حال، اهدای خون موجب کاهش احتمال سکته های 
قلبی و مغــزی و تعدیل غلظت خون در شــخص اهداکننده 
می شود و فرصتی به وجود می آورد تا مورد بررسی های پزشکی 
قرار گرفته و از خدمات مشاوره ای و اطالعات مرتبط با سالمتی 

بهره مند شود.
در شــرایط خاص این روزهای کرونایی هــم آنچه باید مورد 
توجه قرار بگیرد، تأثیر حیات بخش پالســمای خون بیماران 
بهبود یافته کرونایی است که می تواند به دیگر بیماران زندگی 
دوباره ببخشد و هر چند از ابتدای شروع طرح پالسمادرمانی در 
مشهد )فروردین ماه امسال( تاکنون ۱8۴ نفر از بهبودیافتگان 
برای اهدای خون و پالســما مراجعه کرده اند اما به  طور قطع 
نیاز به مشارکت بیشتر این افراد احساس می شود تا کادر درمان 
بتوانند به بهبود افراد بیشتری از بیماران بستری در بیمارستان ها 

کمک کنند.
از سوی دیگر جبران کاهش ذخایر خونی استان، که زمانی در 
صدر فهرست تولیدکنندگان خون کشور قرار داشت، مشارکت 
فعال نسل جوان را می طلبد؛ چراکه جوانان سالم، پرشور و آگاه 
می توانند سال های متمادی اهدای مستمر خون داشته باشند 
و با وجود جمعیت باالی جوان کشــور، امید داریم مشــارکت 
شایسته این قشــر را شاهد باشیم و این تنها انتظار ما نیست، 
انتظار بیماران و جوانان بیماری اســت کــه برای زنده ماندن، 

محتاج به خون سالم هستند.
مســئوالن سازمان انتقال خون، شرایط عمومی اهدای خون را 
دارا بودن ۱8 تا ۶۰ سال سن )اهداکنندگان مستمر تا ۶۵ سال(، 
رعایت تعداد نوبت های اهدای خون در سال )آقایان چهار نوبت 
و بانوان سه نوبت(، حداقل وزن ۵۰ کیلوگرم و داشتن سالمت 
عمومی جســمانی و روانی اعالم کرده اند که این یعنی درصد 
زیادی از مردم این خطه واجد شــرایط اهدای خون هستند و 
ضروری است به  ویژه در شرایط کنونی برای نجات جان بیماران 

نیازمند آستین همت باال بزنند.

 مشارکت ۱۸۴ بهبود یافته کرونا •
در طرح پالسمادرمانی

انتقال  کل  مدیر  قدس: 
خــون خراســان رضوی 
گفت: از ۲۱ تا ۲۷ تیرماه، 
۲هزار و ۴۷۱ نفر با حضور 
در پایگاه های اهدای خون 
اســتان، خون خود را به 

نیازمندان اهدا کردند.
دکتر مجید عبداللهی افزود: در هفته گذشته مشارکت بانوان ۱۳۳ 
نفر و آمار آقایان ۲هزار و ۳۵۰ نفر بوده است. وی همچنین اظهار 
کرد: ۶۴۰ نفر از این تعداد افرادی با سابقه مراجعه، هزار و ۵۰8 
نفر افرادی هستند که به  صورت مستمر به پایگاه های اهدای خون 
مراجعه می کنند و ۳۳۲ نفر در این هفته برای نخســتین  بار به 

پایگاه های اهدای خون مراجعه کرده اند.
وی اظهار کرد: همچنان تعداد مراجعان اهدای خون گروه خونی 
»Oمثبت« بیشترین و گروه های خونی »ABمنفی« و »Oمنفی« 
کمترین هســتند. در ادامه مدیر کل انتقال خون استان افزود: 
تاکنون ۱8۴ بهبودیافته کرونا در طرح پالسمادرمانی در خراسان 

رضوی مشارکت داشته اند.
وی گفت: بــا اوج گیری دوباره کرونا و نیاز بــه منابع خونی، از 
شهروندان درخواست می کنیم در امر خداپسندانه اهدای خون و 
اهدای پالسمای بهبودیافتگان مشارکت پررنگ تری داشته باشند.

به منظور جلوگیری از خاموشی ها ابالغ شد
 تغییر ساعت کار ادارات •

و بانک های خراسان رضوی
توســعه  معاون  قدس: 
مدیریت و منابع استانداری 
گفت:  رضوی  خراســان 
ادارات  کاری  ســاعت 
و بانک هــای اســتان در 
روزهای باقیمانده از مرداد 

ماه تغییر پیدا کرد.
با موافقت و دستور اســتاندار خراسان رضوی و طی مکاتبه ای 
توسط کوکب موسوی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری 
خراسان رضوی با اعضای شورای اداری استان این تغییر ساعات 

کاری انجام شد.
در بخشی از این نامه آمده است:  ساعت کاری ادارات، سازمان ها 
و بانک ها برای روزهای شــنبه تا چهارشنبه، یازدهم تا ۳۱ مرداد 
ماه از ســاعت ۶:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰ و برای روزهای پنجشنبه از 
ساعت ۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰ تعیین و جهت اجرا ابالغ می گردد.

 خرید لباس فرم •
برای دانش آموزان الزامی نیست

قدس: رئیس اداره ارزیابی 
و نظارت بر عملکرد اداره 
 کل آمــوزش و پــرورش 
گفت:  رضوی  خراســان 
خریــد لباس فــرم برای 
از  دانش آموزان هیچ یک 
الزامی  پایه های تحصیلی 
نیست. مجتبی افشار افزود: با توجه به اینکه لباس فرم مدارس در 
سال تحصیلی گذشته مدت پنج ماه مورد استفاده دانش آموزان 
قرار گرفت طبق بخشــنامه ارســالی به تمامی مدارس استان 
اســتفاده از همان لباس سال گذشته باید امسال نیز تکرار شود. 
وی ادامه داد: تغییر لباس فرم فقط در پایه های ورودی شامل اول 
ابتدایی، هفتم و دهم، آن هم با مصوبه شورای مدرسه و صرفاً با 
قید اختیاری انجام پذیر اســت و هیچ یک از والدین الزامی برای 
خرید و تهیه لباس فرم حتی برای پایه های یاد شده را نیز ندارند.

تأیید معافیت ورزشی دانش آموزان •
توسط والدین مالک عمل است

پورحسین: معــاون تربیت بدنی و ســالمت آموزش و پرورش 
خراســان رضوی گفت: با توجه به فراهم بودن امکان تأیید فرم 
ارزیابی پزشــکی ورزشی توســط اولیای دانش آموزان، مدیران 
مدارس از ارجاع دانش آموزان به مراکز پزشــکی و درمانی برای 

تکمیل و تأیید این فرم خودداری کنند.
صفدر سلطانی در گفت وگو با قدس با تأکید بر ضرورت تکمیل 
فرم ارزیابی پزشــکی ورزشــی و تعیین محدودیت ها و معافیت 
ورزشــی دانش آموزان برای شرکت در کالس های درس تربیت 
بدنی )در صورت تشکیل کالس( گفت: با توجه به تأکیدات قبلی، 
امکان امضای این فرم توسط اولیای دانش آموزان )در صورت علم 
به ســالمت فرزند خود( وجود دارد و در صورتی که فرم ارزیابی 
پزشکی ورزشی و تعیین محدودیت ها و معافیت ورزشی توسط 
ولی دانش آموز امضا و تأیید شود دیگر نیازی به مراجعه به پزشک 

برای تأیید فرم مذکور نیست.

شهردار منطقه۳ مشهد هشدار داد
پشت بام فروشی؛ تهدیدی که در صورت •

بی توجهی به فاجعه تبدیل می شود
از معضالت  یکی  قدس: 
نوپدید این روزهای مشهد 
شیوع پشــت بام فروشی 
برای ســاخت یک منزل 
است.  جدید  مســکونی 
در ایــن پدیــده جدید، 
خانه نوساز فاقد هر  گونه 
مجوز ساخت و حتی حداقل های ایمنی ساخت و ساز است که 

صاحبخانه جدید هیچ گونه سندی برای خانه خود ندارد.
شهردار منطقه ۳ مشــهد در این باره گفت: یکی از دالیل روی 
آوردن عده  ای سودجو به پشت بام فروشی شفاف نبودن قانون در 

این خصوص است.
حجت فرقانی نســبت به بروز پدیده جدید پشت بام فروشی در 
منطقه ۳ مشــهد هشدار داد و گفت: متأســفانه با افزایش نرخ 
اجاره بها، افراد کم بضاعت مجبور هستند به شرایط ویژه و غیرقابل 
قبولی مانند حاشیه نشــینی در اطراف شهر یا پدیده های جدید 
مانند پشــت بام نشینی و زندگی در کانکس در پشت بام خانه ها 
تن دهند، البته این مسائل بیشتر در رسانه ها مطرح شده و باید 
مورد بحث و بررسی قرار گیرد. وی اظهار کرد: در واقع شهرداری 
به دلیل خأل قانونی، هیچ اقدامی نمی تواند در این راســتا انجام 
دهد و تنها کاری که می تواند بکند، این است که به محل ساخت 
و ساز غیرمجاز مراجعه کند و با دخالت نیروی انتظامی، وسایل 
سازندگان را جمع و یا پس از وقوع تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ 
گزارش کند. فرقانی گفــت: از جمله محالتی که با این معضل 
دســت به گریبان هستند؛ می توان به محالت طبرسی شمالی، 
رسالت شــمالی و بولوار ۲۲ بهمن اشاره کرد و این یک موضوع 
جدی در شهر است که اگر از آن غفلت شود، پس از مدتی به یک 

فاجعه تبدیل خواهد شد.
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برنج هندی1121

شکر)قیمت مصوب (

هاشم رسائی فر: کرونا که شایع شد همه نگاه ها به سمت مهار 
این ویروس خطرناک رفت. ویروسی که ناشناخته بود و هر جایی 
می شد احتمال حضورش را داد. از این رو رعایت نکاتی در خصوص 
مقابله با این تهدید بزرگ ضروری به نظر می رسید. رعایت اصول 
بهداشتی و پروتکل هایی که مدنظر مقامات بهداشت و درمان کشور 
قرار گرفت از ابتدا مهم ترین راه برای عبور از سد کرونا توصیه شد. 
در این شرایط می بایســت تمام روزنه های ورود و انتشار بیشتر 
کرونا گرفته شود. اماکنی که مردم بیشترین رجوع را دارند و نیز 
وســایلی که جمع زیادی از مردم ناچار به استفاده مشترک از آن 
هستند گزینه های جدی برای پیشگیری از شیوع کرونا بودند. یکی 
از اماکنی که از آغاز شیوع کرونا تأکید زیادی بر خطرآفرینی آن 
می شده و همچنان هم می شود جایگاه های تحویل سوخت است.

دستوری که اجرا نمی شودس
در همین راســتا و بــرای کاهش حداکثری خطر انتشــار 
ویروس از طریق نازل های ســوخت و دیگر وســایلی که در 
جایگاه ها مشــترک هســتند دســتوری صادر شد مبنی بر 
اینکه سوخت گیری در جایگاه ها صرفاً توسط عوامل جایگاه 
می بایســت انجام پذیرد یا اینکه جایــگاه موظف به تأمین 
وســایل ضدعفونی و بهداشــتی در زمان مراجعه مردم برای 

سوخت گیری باشد.

اوایل اعالم این دستور تا حدودی به صورت جدی تر از سوی 
جایگاه داران و عوامل آن ها پیگیری و اجرایی می شــد اما به 
مرور زمان شــرایط تقریباً به همان وضعیت سابق برگشت و 
مردم خودشــان مجبور بودند ســوخت گیری را انجام دهند 
ضمن اینکه از دستکش و وسایل ضدعفونی کننده نیز کمتر 
خبری بود، تنها چیزی که در اختیار مردم قرار می گرفت و در 
حال حاضر نیز در خیلی از جایگاه ها از آن اســتفاده می شود 
پالستیک های نازکی است که همگی در داخل یک کیسه قرار 
گرفته اند! مردم یا ناچار از استفاده از همین کیسه های نازک 
پالستیکی هستند یا اینکه اصاًل از همین کیسه ها نیز در زمان 

سوخت گیری استفاده نمی کنند.

کرونا از پمپ بنزین تا ناکجاآبادس
شــهروندی با گالیه از روند موجود در جایگاه های سوخت شهر 
مشــهد می گوید: به هر میزان که در اماکن دیگر موضوع رعایت 
بهداشــت و پروتکل های مد نظر جدی گرفته شود اما وقتی که 
وارد برخی از جایگاه های سوخت می شویم و رعایت بهداشت کمتر 
دیده می شــود قطعاً انتقال ویروس کرونا در این جایگاه ها شدت 
می گیرد. او می افزاید: جایگاه های ســوخت از جمله پرترددترین 
اماکن هســتند که همه آن هایی که به آنجا مراجعه می کنند از 
وسایل مشترک و محدود استفاده می کنند پس خطر سرایت از 
پمپ های بنزین به افراد خیلی زیاد است و باید این مسئله از سوی 

نهادهای نظارتی به صورت جدی تری مورد پیگیری قرار گیرد.

آلوده شدن 8 هزار نفر از یک جایگاه!س
یکی دیگر از همشــهریان با تأکید بر این موضوع که جایگاه های 
سوخت خطر زیادی را متوجه مردم در بحث انتشار کرونا می کنند، 
بیان کرد: ستاد مقابله با کرونا که متولی رسیدگی به این موضوعات 
است می بایست با جدیت و پیگیری بیشتری این داستان را دنبال 
کند و جایگاه داران را موظف به اجرای قوانین بهداشتی کند؛ چرا 
که اگر همه مردم پروتکل ها را به درستی رعایت کنند طبق آماری 
که اعالم شده هر پمپ بنزین آلوده به کرونا می تواند 8 هزار نفر را 

درگیر این ویروس کند که این خیلی خطرناک است.

ویروس ناشناخته در کمین است

سفر کرونا از پمپ های بنزین به تمام نقاط کشور!

گزارشگزارش

قدس: توزیــع بدون برنامــه نهاده های دامی 
یارانه ای موجب انتقاد و گالیه شــدید فعاالن 
حوزه طیور شــده تا آنجا که تعدادی از اعضای 
اتحادیه مرغداران خراسان رضوی برای پیگیری 

موضوع راهی تهران شدند.
نوســان های نرخ در سال جاری تقریباً در تمام 
بخش ها مشــهود بــوده و به اعتقــاد برخی از 
کارشناســان اقتصادی به نوعی هرج و مرج در 
بازار رخ داد که بیشــتر به دنبال سوءاســتفاده 
عده ای از شــرایط ایجاد شده بوده ولی تأثیرات 
این مسئله در بخش های مختلف متفاوت و به 
نســبت تقاضا در هر بخش شاهد واکنش های 
عمومــی به قیمت ها یا اتفاق هــای رخ داده در 

بخش های مختلف بودیم.
یکی از حوزه های پرحاشــیه در ماه های اخیر 
مربوط به مرغ و تخم مرغ بوده؛ چرا که به دنبال 
گرانی گوشت قرمز در یک سال اخیر تقاضا برای 
خرید گوشت مرغ افزایش یافته و تخم مرغ نیز 
یکی از کاالهای پرتقاضــا در جامعه ما بوده و 
هست، برهمین اســاس با نگاهی به اتفاق های 
رخ داده در ایــن حوزه می بینیم وقایع ماه های 
گذشته هم مورد نقد کارشناسان اقتصادی بوده 
و هم تولیدکنندگان در این بخش از آن ناراضی 
بودند و مردم هم به عنوان مصرف کننده نهایی، 

از مجموع اتفاق ها شکایت دارند.

نقبی به گذشتهس
اگر بخواهیم به صورت تیتروار به وقایع ماه های 
اخیر نگاهی داشته باشیم می بینیم در مقطعی 
علت گرانی مرغ، نبود مرغ مورد نیاز بازار عنوان 
شد، مدتی بعد شاهد تراژدی زنده به گور کردن 

جوجه های یکروزه بودیم، در مقطعی دان مرغ 
نایاب شد و قیمت مرغ و تخم مرغ جهش ناگهانی 
داشت و بعد از آن به یکباره برای مدت کوتاهی 
اوضاع نسبتاً آرام شد و اندکی قیمت ها کاهش 

یافت.
در هفته های اخیر باز ماجــرای نبود دان مرغ 
تکرار شد و فعاالن این حوزه معتقد بودند ادامه 
فعالیت به صرفه نخواهد بود. باز وعده هایی درباره 
توزیع نهاده ها با قیمت یارانه ای مطرح شد ولی به 
یکباره نهاده های یارانه ای نایاب شد و مرغداران 
در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند؛ چراکه 
جوجه ریزی هــا انجام شــده و آن ها باید به هر 
طریق غذای جوجه ها را تهیه می کردند و در اوج 
ناباوری دان فقط با قیمت آزاد در دسترس است 

و خبری از دان یارانه ای نیست.
به دنبال درخواست های صورت گرفته از سوی 
فعاالن این حوزه از متولیان اســتانی و دریافت 
نکردن پاسخ مناسب تعدادی از آن ها در روزهای 
اخیر راهی تهران شــدند تا مسئله را از طریق 
وزارتخانه های مرتبط با موضوع پیگیری کنند که 
در ادامه ماحصل تالش های صورت گرفته را از 

زبان یکی از افراد می شنویم.

باز هم جای خالی نظارت هاس
مجتبی حقانی از فعــاالن این حوزه می گوید: 
مشکل تخم مرغ تا حدودی رفع و مقرر شد به 
صورت موقت صــادرات تخم مرغ مازاد بالمانع 
باشد اما متأسفانه با وجود پیگیری های صورت 
گرفته مشــکل تأمین دان مــرغ همچنان پا 
برجاســت و تصمیمی برای اصالح روند اشتباه 

ثبت تقاضا و توزیع دان ها گرفته نمی شود.

او می افزاید: نکته قابل تأمل در این مسئله این 
اســت که تقریباً تمام مدیران بر مشــکالت و 
انتقادهای مطرح شــده اشراف داشته و آن ها را 
قبول دارند ولی آن گونه که باید شجاعت الزم 
برای پایان دادن به این روند معیوب را ندارند و به 
نظر می رسد همه منتظر هستند تا فرد دیگری 
اقدام کند بعد آن ها وارد موضوع شوند تا چنانچه 

تبعاتی داشت، متوجه آن ها نشود.
وی ادامــه می دهد: به طــور مثال بنا به ادعای 
متولیان مسئله تأمین نهاده ها، تمام دان وارداتی 
به کشــور با ارز دولتی اســت و وارداتی در این 
بخش بــا ارز آزاد صورت نمی گیرد پس چگونه 
اســت که در بازار هیچ خبری از دان مرغ با ارز 
دولتی نیست ولی تا دلتان بخواهد می توانید دان 

با قیمت آزاد تهیه کنید.
حقانی می گویــد: عده ای با خــروج دان مرغ 
دولتی از سیســتم دولتی ســودهای کالن به 
جیب می زنند و متأســفانه اقدامی برای حذف 
ایرادهای سیســتم توزیع نیست تا دان دولتی 
به دست مصرف کننده واقعی برسد برخی ها با 
ثبت سفارش جعلی )تقاضا بدون داشتن جوجه( 
دان دولتــی را می گیرند و در بازار با قیمت آزاد 
می فروشند و هیچ ســامانه ای برای شناسایی 

و حذف ایــن درخواســت های جعلی تعریف 
نمی شود.

تضعیف تولید به جای جهش تولیدس
این مرغدار باســابقه می افزاید: به نظر می رسد 
عده ای در داخل سیستم تمام تالش خود را به 
کار می برنــد تا نارضایتی تولید کنند و حتی بر 
خالف راهبردهای رهبری حرکت می کنند؛ به 
طور مثال امسال از سوی رهبر انقالب به عنوان 
سال جهش تولید نام گذاری شد همین عده به 
جای تالش برای تقویت تولید در حال تضعیف 
تولید هستند و با نگاهی به بیشتر حوزه های تولید 
می بینیم یکی از مشکالت جدی تولیدکنندگان 

در سال جاری مشکل تأمین مواد اولیه است.
او اظهــار مــی دارد: ۲۲تیرماه اعــالم کردند 
متقاضیــان دان مرغ دولتی مبالــغ خود را به 
حســاب خاصی واریز کنند. در مدت سه روز، 
۴۰۰ میلیارد تومان پول به حساب اعالم شده 
واریز شــد، اما با کمال تعجب پــس از ۱۰ روز 
اعالم کردند موضوع منتفی اســت و پول ها را 
بازگرداندند، اما با اعالم همین موضوع ســویا و 
ذرت گران تر شــد و باز همان عده خاص سود 

کردند و مرغدار متضرر شد.

 قدس وضعیت نابسامان توزیع نهاده های دامی 
در خراسان رضوی را بررسی می کند

دان مرغ در کاسه دالالن!

ردددلردددل

به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
 میادین دام خراسان شمالی •

تعطیل شدند
بجنورد- خبرنگار قدس: معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی 
استاندار خراسان شمالی گفت: به دلیل عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی، میادین دام استان تا اطالع ثانوی تعطیل است. ولی اهلل 
حیاتی پس از بازدیــد از میدان دام بجنورد و دریافت گزارش از 
میادین دام شهرستان های اســتان گفت: به دلیل عدم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی و برای حفظ 
ســالمت مردم، تمامی میادین دام سراسر استان تا اطالع ثانوی 

تعطیل است.

عشقستان



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
نشست زمین در چهارراه دانش مشهد•

قدس: مدیرعامل سازمان 
شــهرداری  اتوبوسرانی 
مشهد با اشاره به نشست 
زمیــن در خیابان دانش 
در مســیر خــط یــک 
بــی. آر. تی، گفت: صبح 
دیروز در مسیر خط یک 

بی. آر. تی واقع در چهارراه دانش نشســت زمین رخ داد که 
موجب حذف بخشی از مسیر سرویس دهی خط یک بی. آر. 
تی از میدان بســیج تا میدان بیت المقدس و مسیر برعکس 
شد. ســعید حســینقلی زاده مقدم اظهار کرد: خدمات خط 
یــک بی. آر. تی در دو مســیر، از پایانه امام رضا)ع( تا میدان 
بســیج و از میدان بیت المقدس تا پایانه طبرسی به صورت 
رفت وبرگشت انجام شد و پس از اتمام مرمت معبر چهارراه 
دانش، ســرویس دهی خط مذکور به روال عادی بازگشــت.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد گفت: فقط در بخشی از 
ایستگاه های بی آر. تی که در محل نشست زمین در چهارراه 
دانش قرار دارند، سرویس دهی انجام نشد.مدیرعامل شرکت 
قطارشهری شهرداری مشهد نیز با اشاره به  نشست زمین در 
چهارراه دانش و ابتدای خط بی.آر.تی که در مســیر ایستگاه 
قطار شــهری قرار دارد، اظهار کرد: این حادثه متأسفانه در 
مسیر ایستگاه قطارشهری قرار گرفته است. کیانوش کیامرز 
افزود: کارگران در زیرزمین مشغول کار بودند که متوجه ورود 
آب به ایستگاه می شوند. ابتدا تصور می شد لوله آب ترکیده 
است، اما متوجه نشت لوله و نشست زمین می شوند و محدوده 
برای ایمن سازی محیط مسدود شده است.مدیرعامل شرکت 
قطارشهری شهرداری مشهد خاطرنشــان کرد: در چهارراه 
دانش لوله های آب و کانال آب های زیرسطحی زیادی وجود 
دارد که این امر سبب ورود آب زیادی به ایستگاه شده است.

وی بیان کرد: حل این مشکل بر عهده شرکت آب و فاضالب 
اســت، اما به دلیل قرار گرفتن آن در مســیر ایستگاه قطار 

شهری، به این موضوع ورود پیدا کرده ایم.

 نماینده تام االختیار وزیر بهداشت 
در خراسان رضوی:

 مکان های تفریحی مشهد•
 پاشنه آشیل ابتال به کرونا است

ســالم خبر: نماینده تام االختیار وزیر بهداشت در مدیریت 
بیماری کرونا در استان خراسان رضوی گفت: برنامه ای برای 
تعطیلی حرم امام رضا)ع( در محرم نداریم، زیرا شــرایط رو 
به بهبود اســت و با در نظر گرفتــن پروتکل ها، برنامه ریزی 
مناسبی در نظر گرفته می شود.فریدون نوحی در تشریح علت 
انتصاب نماینده تام االختیار در رسیدگی به اوضاع بیماری در 
خراسان رضوی گفت: مشهد جایگاه ویژه ای دارد و از این شهر 
به عنوان پایتخت معنوی کشور یاد می شود. هدف از این امر، 
کمک بیشتر به مجموعه مدیریتی و دانشگاه های مشهد در 
کنترل بیماری کرونا بوده تا هماهنگی های بیشتری صورت 
گیرد.  وی در تشریح اوضاع کنونی مشهد در شیوع ویروس 
کرونا عنوان کرد: اوضاع شهر مشهد مانند دیگر شهرهاست 
و وضعیتی نگران کننده ندارد. اوضاع در شــهر مشهد رو به 
بهبودی و ثبات اســت. نماینده تام االختیار وزیر در مدیریت 
بیماری کرونا در استان خراسان رضوی درباره تراکم جمعیت 
در حــرم امام رضا)ع( و افزایش ابتال بــه کرونا تصریح کرد: 
طی بررســی های انجام شــده حرم امام رضا)ع( تنها مکانی 
اســت که پروتکل های بهداشتی مانند ارائه ماسک رایگان و 
تذکر به زوار به خوبی رعایت و اجرا می شــود و در مقایسه با 
مکان های تفریحی مانند )طرقبه، شاندیز(، بازارها و مال ها، 
وضعیت بســیار بهتــری دارد. مردم معمــوالً در مکان های 
تفریحی پروتکل های بهداشــتی را رعایت نمی کنند.نوحی 
گفت: اگر قرار باشد محدودیت هایی ایجاد شود نمی توانیم به 
مردم بگوییم که به مال ها نروند، اما باید پروتکل ها را رعایت 
کنند؛ بنابراین باید پروتکل های خوبی از طریق  سیســتم ها 
طراحی و توســط مقام های نظارتی اجرا شود. نوحی با بیان 
اینکه بیمارستان های مشهد نیز وضع نگران کننده  و حادی 
ندارند، بیان کرد: امیدواریم با تدابیر صورت گرفته شــرایط 
بهتر شود، زیرا همه دستگاه ها مشغول خدمت رسانی هستند 
و دانشــگاه ها نیز امکانات خود را در اختیار این بیماران قرار 
داده اند. وی درباره افزایش محدودیت ها در مشهد عنوان کرد: 
افزایش محدودیت ها به شــرایط بســتگی دارد و  ما باید در 
زمینه پیشگیری از بیماری کرونا تالش بسیاری کنیم و بنابر 

تغییر شرایط، تصمیم های دیگری گرفته خواهد شد .

 درگذشت یک خبرنگار •
بر اثر سانحه رانندگی  

صدا  خبرنــگار  قدس: 
وسیما در بخش احمدآباد 
و رضویه بر اثر ســانحه 
درگذشــت. رانندگــی 
حســین پــرورش بر اثر 
تصادف در جــاده قدیم 
جــان  مشهد-نیشــابور 

باخت.حسین پرورش از سال 91 به عنوان خبرنگار صدا وسیما 
در بخش مکتوب، گزارش و پیگیری مشکالت مردم مشغول به 
فعالیت بود و در عرصه سیاسی و اجتماعی هم فعالیت داشت. 
رئیس شورای اسالمی روستای بازه حور، عضو شورای اسالمی 
بخش احمدآباد و رئیس مرکز نیکوکاری حضرت محمد)ص( 

از جمله مسئولیت های مرحوم پرورش بوده است.

رئیس پلیس مشهد خبر داد
 ماجرای30  فقره سرقت•

 از ساختمان های نیمه کاره 
فرمانده  خط قرمز: 
 انتظامي مشــهد از 
عامل  دســتگیري 
سرقت هاي خیاباني 
مأمــوران  توســط 
تجســس  دایــره 
خبر  شفا  کالنتري 
داد. ســرهنگ عباس صارمي ســاداتي گفت: در پي گزارش 
ســرقت هاي ســریالي خیاباني در محدوده شهرك پردیس 

مشهد، دستورات الزم براي پیگیري پرونده صادر شد.
فرمانده انتظامي مشهد افزود: تیم هاي تجسس کالنتري شفا 
در این مأموریت ضربتي با اقدام هاي اطالعاتي به سرنخ هایي 
دســت یافتند که منجر به چهره زني یکــي از عامالن این 
سرقت ها شــد .وي خاطرنشان کرد: پلیس پس از تعقیب و 
مراقبت هاي پوششي متهم مورد نظر را همراه با فرد دیگري 
سوار بر موتورسیکلت شناسایی و پس از مدتی تعقیب و در 

اقدامي ضربتي آن ها را دستگیر کردند.
ســرهنگ صارمي گفت: متهم 27 ساله که داراي چند فقره 
سابقه کیفري است در تحقیقات اولیه به سرقت از ساختمان 
در حال ســاخت اعتراف کرد و گفت: به مواد مخدر اعتیاد 
دارد و روزي 40 هزار تومان هزینه تأمین ماده مخدر شیشه 
می کند.وي اظهار کرد: متهم در تحقیقات بعدي پرونده به 30 
فقره سرقت اعتراف کرده و بررسي هاي پلیسي در این رابطه با 

دستورات مقام قضایي ادامه دارد.

جاعالن حرفه ای در مشهد دستگیر شدند
خرید 5 میلیاردی با چک پول های جعلی!•

خط قرمز: رئیس پلیس آگاهي استان از دستگیری سه متهم 
به جعل و کالهبرداری که اقدام به جعل 5میلیارد ریال چک 
پول کرده بودند، خبر داد. سرهنگ جواد شفیع زاده  در تشریح 
این خبر بیان کرد: فردي با در دست داشتن یک برگ مرجوعه 
قضایي به پلیس آگاهي مراجعه و اظهار کرد زعفران هایم را در 
قبال دریافت تعدادي چک به فردی فروختم و پس از فروش 

متوجه جعلی بودن تمامي چک ها شدم.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و تهیه و توزیع چک هاي 
جعلي در سطح وسیع و گسترده، پیگیری موضوع به صورت 
ویژه در دســتور کار کارآگاهــان اداره جعل و کالهبرداري 
پلیس آگاهي استان قرار گرفت.این مقام انتظامی تصریح کرد: 
کارآگاهان اداره جعل و کالهبرداري پلیس آگاهي بالفاصله 
پس از اخذ اظهارات مالباخته و هماهنگي با مقام قضایي، با 
اشراف اطالعاتی و تحقیقات گسترده متهمی سابقه دار که از 
سال 96 تحت تعقیب اداره جعل و کالهبرداري بود را شناسایي 
و در اقدامي غافلگیرانه نامبرده را به همراه دو همدستش که 
داراي ســوابق متعدد کیفري هستند دستگیر و در بازرسي 
از خودرو و مخفیگاه متهمان، تعداد زیادي چک هاي جعلي 
سفیدامضا را کشف کردند.سرهنگ شــفیع زاده در تشریح 
نحوه کالهبرداری این افراد تصریح کرد:  متهمان با شناسایي 
طعمه ها و جلب اعتمــاد و اطمینان آن هــا، اقدام به خرید 
محصوالت گرانقیمــت مانند زعفران به مقادیر قابل توجهی 
کرده و در قبال آن چک هاي بی هویت و جعلي ارائه می دادند 
و پس از اجراي نقشه بسیار حرفه اي و ماهرانه خود، بدون به 
جا گذاشتن هیچ گونه آثار و ردپایي متواري مي شدند.رئیس 
پلیس آگاهي خراســان رضوي با بیان اینکه ارزش ریالي این 
پرونده 5 میلیارد ریال برآورد شده، خاطرنشان کرد: تحقیقات 

در زمینه کشف دیگر جرایم احتمالی آن ها ادامه دارد.

 دستگیری چهارحفاری•
 که دنبال گنج بودند

فرمانده قرمز:   خط 
حفاظــت  یگـــان 
اداره  کـــل میــراث 
 فرهنگی، گردشگری 
 وصنـایع دسـتـــی 
 خــــراسان رضوی، 
چهار  دستگیری  از 
حفار غیرمجاز در روســتای چکنه علیا شهرستان نیشابور 
خبر داد.ســرهنگ محمدعلی مدیر روز گذشــته با اعالم 
این خبــر افزود: در پی تماس تلفنی یکی از شــهروندان 
با فرماندهی انتظامی بخش ســروالیت نیشــابور مبنی بر 
حفاری غیرمجاز، بالفاصله سرهنگ رضا عاشوری، فرمانده 
انتظامــی این بخش به همراه مســئول پایــگاه حفاظت 
میراث فرهنگی بخش سروالیت با هماهنگی مقام قضایی از 
محل حفاری بازرســی کردند.وی ادامه داد: در این بازرسی 
چهار متهم که چاهی به عمق 2 متر و نیم حفر کرده بودند 
در محل دستگیر شدند و یک نفر از متهمان بومی و سه نفر 
غیربومی بودند.سرهنگ مدیر گفت: در این بازرسی یک قبضه 

اسلحه شکاری تک لول از نامبردگان کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی خبر داد
دستبند پلیس بر دستان مأمور قالبی •

بجنورد-خبرنــگار قــدس: رئیــس پلیــس آگاهی 
خراسان شمالی، از دستگیری مأمور قالبی که در بجنورد اقدام 

به سرقت وجه نقد از یک شهروند کرده بود، خبر داد.
سرهنگ مقصود رستگار با اعالم جزئیات این خبر گفت: در 
پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با مراجعه 
بــه وی و معرفی خود به عنوان مأمور نیروی انتظامی، اقدام 
به سرقت کارت بانکی و برداشت مبلغ 32 میلیون ریال کرده 
و پس از آن بالفاصله از محل متواری شده است، موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. 
وی با اشاره به اینکه کارآگاهان، بررسی اظهارات شاکی پرونده 
و انجام اقدام های فنی و پلیسی خود را با جدیت آغاز کردند، 
افزود: با همکاری شاکی کارآگاهان موفق شدند چهره متهم 
را شناسایی کنند. این مقام انتظامی با بیان اینکه کارآگاهان با 
مراجعه به بانکی که متهم اقدام به برداشت مبلغ 32 میلیون 
ریال از کارت شاکی را کرده بود، تصریح کرد: با رؤیت چهره 
متهم و بررسي و استعالم از اداره مبارزه با سرقت، مشخص 
شد متهم تحت تعقیب آن اداره هم هست. سرهنگ رستگار با 
بیان اینکه با تحقیقات میداني پاتوق متهم شناسایی و در یک 
عملیات غافلگیرانه با همکاري مأموران اداره مبارزه با سرقت، 
فرد مورد نظر دستگیر شد، افزود: در بازجویي های انجام شده 
مشخص شد  این فرد با مراجعه به تعدادی از شهروندان، خود 
را مأمور نیروی انتظامی معرفی و از آنان کالهبرداری می کرد. 

خط قرمز: چهارمیــن جلســه دادگاه ویژه 
رسیدگی به جرایم مفســدان و اخاللگران در 
نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد با موضوع 
رسیدگی به اتهام های متهمان پرونده »سلطان 
جعل مدرك« موســوم به هلدینگ آفتاب، روز 

گذشته برگزار شد.
در ابتدا قاضی منصوری،رئیس دادگاه از متهم 
عباس داوودزاده خواســت تــا در جایگاه قرار 
گرفتــه و از خود دفاع کند.متهــم داوودزاده با 
قرار گرفتن در جایگاه و در مقام پاسخگویی به 
پرسش های مطروحه گفت: از سال ۸0 تا ۸2 به 
عنوان حسابدار در دفتر آقای ثابت مشغول به 
کار بودم؛ اما چون اطالعات تخصصی مالیاتی 
نداشته ام قادر به ارائه مشاوره در این زمینه نیز 

نبوده ام.
وی در خصوص اتهاماتش عنوان کرد: اظهارات 
خود در مراحل پیشین دادرسی را قبول دارم، 
هر چند از ســال ۸3 تا 97 به صورت تلفنی با 
متهم ردیف اول ارتباط داشــته و پیمانکاری 
می کردم.بــا وجود اعالم قبلی رئیس دادگاه در 
زمینه امکان دسترسی وکال به اسناد و مدارك 
پرونده برای دفاع متقن و قانونی از موکالن خود؛ 
وکیل متهــم داوودزاده در اظهاری قابل تأمل 
گفت: پرونــده را کامل مطالعه نکرده ام که این 
اظهارنظر با واکنش رئیس جلســه و همچنین 

نماینده دادستان مواجه شد.
کمی بعد غرابادیان به عنوان نماینده دادستان 
عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی، در این 
پرونده گفــت: با وجود امکان مطالعه پرونده از 
ســوی وکیل متهم، متأســفانه او بدون اطالع 
کامل و دقیق از محتوای اسناد و مدارك و اوراق 
پرونده و بدون توجه به اقاریر و اظهارات ســایر 
متهمان؛ برای دفــاع از موکل خود در محضر 
دادگاه حاضر شــده اند که جای تأمل و تعجب 
دارد. چگونه می خواهید در چنین شرایطی از 
حقوق موکل خود دفــاع کنید که در واکنش 
وکیل متهم داوودزاده گفت: الیحه دفاعیه خود 

را متعاقباً تقدیم دادگاه خواهم کرد.
نیما حســینی مقدم، متهم بعــدی بود که به 
دستور رئیس دادگاه در جایگاه ویژه قرار گرفت 
تا پس از قرائت متن کیفرخواســت صادره به 
پرســش های مطرح شده نسبت به خود پاسخ 
دهد.متهم در این زمینه گفت: اولین فردی بودم 
که به دادسرا احضار شدم و در حوزه رایانه سر 
رشته ای ندارم، اما چاپ مدارك را مشاهده کرده 
بودم.نماینده دادســتان در خصوص اظهارات 
متهم گفت: نامبرده با وجود اطالع از اقدام های 
خالف قانون که در مؤسســه انجام می شده و 
تذکراتی که دریافت کرده اســت، متأسفانه به 

فعالیت خود ادامه می دهد.

مدیربازرگانی بودم اما از تخلف اطالعی 
نداشتم !

پس از آن قاضی منصوری از متهم بعدی سعید 
حقگو خواست تا به اتهام های منتسبه به خود 
طبق کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده 
دادستان پاسخ دهد.پس از قرائت کیفرخواست 
توســط نماینده دادســتان در خصوص متهم 
سعید حقگو فرزند محمدحســین، نامبرده با 
قرار گرفتن در جایگاه متهمان گفت: به عنوان 
مدیر بازرگانی و سرپرست بازاریابی در ساختمان 
اصلی فعالیــت می کــردم، امــا از اقدام های 

غیرقانونی اطالعی نداشتم.

قاضی خطاب به متهم حقگو 
گفت: چگونه در ســاختمان 
فعالیــت می کردید و  اصلی 
اقدام ها را به صورت گسترده 
انجام می دادیــد، ولی اظهار 
اقدام های خالف  از  می کنید 
قانون مجموعه مطلع نبودید، 

این چگونه ممکن است؟
وکیل متهم ســعید حقگو با 
اعــالم این نکتــه که الیحه 
دفاعیــه را در مهلــت مقرر 
دادگاه خواهد  تقدیم محضر 

کرد، گفت: ما به اعمال متهم ردیف اول کاری 
نداریم. متهــم ردیف اول اجازه دخالت در امور 
غیرمحوله را به موکل مــن نمی داده و موکل 
اینجانب در فرایند تصمیم ســازی ها محلی از 
اعراب نداشته و حتی در یک مورد به جهت یک 
تأخیر در حضور در محل کار؛ از سوی مسئول 
مؤسسه جریمه سنگین مالی شده است.نماینده 
دادســتان در واکنش به دفاعیات وکیل مدافع 
متهم ســعید حقگو، گفت: دادگاه در تعیین و 
تطبیق عناوین اتهامی ارائه شده توسط دادسرا؛ 
نسبت به متهمان نگاهی توأم با رأفت اسالمی 
داشته است؛ بنابراین از متهمان و وکالی آن ها 
می خواهیم در اظهارات خود صداقت داشــته 
باشند.با اتمام اظهارات و دفاعیات متهم سعید 
حقگو و وکیل مدافع وی؛ رئیس دادگاه از متهم 
بعدی یعنی احســان ثابت فرزند محمدحسن 
خواســت تا در جایگاه قرار گرفتــه و به موارد 
اتهامی مطروحه نســبت به خود پاســخ دهد.
این فرد نیز مدعی شــد: برادر متهم ردیف اول 
هستم و به عنوان مدیر بازرگانی در دفتر امامت 
فعالیت می کردم. مهندس هستم و سال ها در 
خارج از کشــور بودم و قصد داشتم به صورت 
موقت و کارمند در این مؤسسه فعالیت کنم. از 
نحوه فعالیت ها اطالعی نداشتم و بنا به دالیلی 
سؤال نیز نمی کردم. پروژه ها اعالم و سپس اجرا 
می شــد. در زمان اجرای پروژه گلدن اســتیت 
حضور نداشتم.در واکنش به این ادعاها، نماینده 
دادستان خاطرنشان کرد: بار ها توسط کارگروه 
نظارت به وی تذکر داده شده و متهم نیز تعهد 
می دهد، پس چگونه از فعالیت های برادر خود 
که متهم ردیف اول این پرونده است، اطالعی 
نداشته است؟وکیل متهم احسان ثابت نیز بیان 
کرد: ما به دنبال روشن شدن حقیقت و شفاف 
شدن نقش موکل در فرایند اقدام های مؤسسه 
هســتیم. ضمن اینکه متهم ردیف اول از امور 

به زیرمجموعه خود اطالعی 
نمی داده و موکل من کارمند 
امیررضــا ثابت بوده اســت. 
کارمندان حق دخالت در امور 
کالن مؤسســه را نداشته اند 
و ایــن در حالی  اســت که 
تخلف  شده  انجام  اقدام های 
صنفی بوده و جرم محسوب 

نمی شود.
نماینــده دادســتان در این 
احســان  کرد:  اعالم  هنگام 
ثابــت در جلســات حضور 
داشــته و برادر متهم ردیف اول اســت و تذکر 
دریافت کــرده، پس چگونه ادعــا می کنید از 
اقدام های خالف قانون اطالعی نداشــته، این 
موارد قابل قبول نیست. اقاریر متهم در مراحل 
پیشین دادرسی با اظهارات اخیر متهم مغایرت 
داشته و منطبق با واقعیت نیست.محمدجواد 
محمدعلیپور فرزند محمدرضا متهم بعدی بود 
که به جایگاه فراخوانده شــد و قاضی پرونده از 
وی خواست تا پس از قرائت کیفرخواست توسط 
نماینده دادستان، به دفاع از خود بپردازد.متهم 
محمدجواد محمدعلیپور در مقام دفاع از خود 
پس از بیان مطالبی، ادامه دفاعیات را به وکیل 
خود واگذار کرد.نماینده دادستان در واکنش به 
انکار اتهام ها توسط متهم گفت: تعجب می کنیم 
که متهمان به اقدام های خود اقرار کرده اند، اما 
در محضر دادگاه انکار می کنند و این در حالی 
است که مکرراً خواستار بیان مطالب صادقانه در 
محضر دادگاه از سوی این افراد شده ایم؛ چرا که 

معتقدیم نجات در صدق است.

اخطار مسئوالن نظارتی هم بی فایده بود
افرادی که با شــرکت قطــع رابطه می کردند 
عمدتاً با متهم ردیــف اول دچار اختالف مالی 
می شــدند.در این هنگام یکــی از مطلعان به 
جایگاه فراخوانده شــد و گفت: بار ها و بار ها با 
توجه به مسئولیت نظارتی که در حوزه آموزشی 
دارم به متهمــان از جمله علیپور تذکر داده ام، 
اما متأســفانه اقدام های خالف قانون ادامه پیدا 
می کند.پس از آن قاضی از متهم آرش دائی نژاد 
خواست تا ضمن قرارگرفتن در جایگاه ویژه از 
خود در برابر کیفرخواســت قرائت شده توسط 

نماینده دادستان مشهد دفاع کند.
متهــم آرش دائی نژاد با اظهــار بی اطالعی از 
اقدام های خالف قانون شــرکت از وکیل خود 

خواست ادامه دفاعیات را برعهده بگیرد.

معاونــت در اخالل عمده در نظــام اقتصادی 
کشور از طریق تســهیل و ارائه طریق ارتکاب 
جرم و تحصیل مال از طریق نامشروع، به عنوان 
اتهام های متهم آرش دائی نژاد مطرح شد.وکیل 
متهــم گفت: موکل با توجه به اینکه عمدتاً در 
تهران فعالیت می کرده از اقدام های خالف قانون 
اطالعی نداشــته و اخطار ها و تذکرات از سوی 
نهاد های مسئول به دفتر مشهد داده می شده 
فرزندحمیدالدین  شــاه ورزی پور  است.شهروز 
متهم بعدی پرونده»ســلطان جعــل مدرك« 
موسوم به هلدینگ آفتاب بود که پس از قرائت 
کیفرخواست صادره در جایگاه قرار گرفت تا به 
دســتور رئیس دادگاه به پرسش های مطروحه 
پاسخ دهد.در این زمینه هم نماینده دادستان 
اعالم کرد: این متهم نیز مانند ســایر متهمان 
از نحوه فعالیت های مؤسســه آگاهی داشــته 
اســت.تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله 
اتهام های منتسبه به متهم شهروز شاه ورزی پور 
است.متهم با قرار گرفتن در جایگاه گفت: کلیه 
اظهارات خود در مرحله دادسرا را قبول دارم و از 
هر تصمیمی که دادگاه اتخاذ کند، تبعیت کامل 
خواهم کرد.نماینده دادستان گفت: از او پرسش 
می کنیــم که چرا با علم و اطالع از تخلفات در 
حال انجام، به فعالیت های خود ادامه می دادید؟

شهرام بقایری متهم بعدی بود که در کنار سایر 
تخلفات به جعل سایت هم متهم است.

وی گفت: قالب خام سایت ها را طبق دستورات 
صادر شده توسط مســئوالن تهیه می کردیم. 
سایت های »میکی موتو« و چند سایت دیگر را 

برای مؤسسه باال آوردیم.

هر همایش یک سایت بی هویت
 نماینده دادستان در مواجهه با اظهارات متهم 
گفت: او برای برگزاری همایش ها سایت طراحی 
و جعل می کرده و بابت هــر کاری که در این 
زمینه انجام می داده، دستمزد دریافت می کرده 
اســت.پس از آن متهم هما صداقت به عنوان 
نفر بعــدی در جایگاه قرار گرفت تا با توجه به 
کیفرخواست صادره توسط نماینده دادستان، 
از خــود دفاع کند. وی به عنــوان مدیرفروش 
در هلدینگ آفتاب در حال فعالیت بوده است. 
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا اظهارات خود 
در مراحل قبلی دادرسی را قبول دارید که متهم 
عنوان کرد: بلــه. متهم هما صداقت طرقبه در 
ادامه مدعی شــد: پس از اطــالع از تخلفات، 
شرکت را ترك کردم.نماینده دادستان خطاب 
به متهم افزود: شــما بر چه اساسی مبادرت به 
صدور مــدرك می کردید درحالــی که رابطه 
نزدیکی با متهم ردیف اول داشــته و از خالف 

بودن فعالیت ها اطالع داشتید؟
وکیل متهم در پاســخ گفت: متهم ردیف اول 
موکل من را از واقعیت منحرف می کرده و موکل 
اینجانب بدون چون و چرا از دستورات امیررضا 
ثابت تبعیت می کرده است.با اتمام دفاعیات متهم 
هما صداقت و وکیــل وی،  قاضی منصوری از 
نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست مربوط 
به متهم ثمانه باالر را قرائت کند. پس از آن متهم 
ثمانه باالر در جایگاه قرار گرفت و گفت: ثابت به 
من لیست می داد و می گفت بناست در تهران 
این همایش برگزار شود. ما سالن صدا و سیما را 
هماهنگ می کردیم. مسائل مالی با مدیران دفاتر 
و از حــوزه ما خارج بود. در پایان این دفاعیات، 
قاضی پرونده ختم جلسه رسیدگی را اعالم کرد.

رونمایی از متهمانی دیگر در چهارمین جلسه دادگاه

برادر»سلطان جعل مدرک« هم همدستش بود

  نماینده دادستان :
یکی از متهمان  برای 

برگزاری همایش ها 
سایت طراحی و جعل 

می کرده و بابت هر 
کاری که در این زمینه 

انجام می داده، دستمزد 
دریافت می کرده است

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
 احتمال جاری شدن رواناب•

 و سیالبی شدن مسیل ها
قدس: براســاس تحلیل نقشــه های آینده  نگری و تصاویر 
ماهواره ای در 4۸ ساعت آینده وزش باد شدید موقتی همراه 
با گردوخاك و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود. ضمن 
اینکه از امروز به ویژه در مناطق کوهستانی نیمه شمالی استان 
رگبار باران و رعدوبرق رخ خواهد داد. بر این اساس احتمال 
آسیب به سازه های موقت، بروز خسارت و روز جمعه جاری 
شدن رواناب و سیالبی شدن مسیل ها دور از انتظار نیست. از 
لحاظ دمایی نیز روند کاهش دمای هوا از امروز آغاز و تا شنبه 
آینده ادامه خواهد داشت.هوای امروز مشهد صاف بعدازظهر 
وزش باد شــدید موقتی و افزایش ابر و احتمال رگبار باران و 

رعدوبرق پیش بینی می شود.
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احمد فیــاض: برای رســیدن به 
نخستین گروه از چادرهای عشایری 
خیلی به درنوردیدن جاده های استان نیازی 
نیســت! گرچه عشــایر خونگرم و پرتالش و 
هم استانی های عزیز چادرنشین به خاطر سبک 
زندگی و قشــالق و ییــالق در اقصی نقاط 
خراسان رضوی پراکنده شده اند اما در همین 
نزدیکــی مشــهد، شــماری از آنــان بــه 
روزمرگی هایشان مشغول هستند. نخستین 
چادرهای عشــایری را پس از عبور از آخرین 

حصارهای گلبهار مشاهده می کنم. 
به محــض ورود به محوطه میانــی چادرها، 
سگ های نگهبان حمله ور می شوند به گونه ای 
که جرئت پیاده شــدن از خــودرو را ندارم. 
شماری از زنان عشــایر با لباس های محلی، 
جلو چادرها و در خنکای ســایه ها نشسته و 
کنجکاوانه براندازم می کنند. چند کودك نیز 
اضافه می شوند. صدای اهالی را می شنوم که 

مدام می گویند: سگ ها بی آزارند! 
تقریباً پنج چادر عشایری اینجا برپا شده و یکی 
دو پرچین نیز برای دام ها در نظر گرفته شده و 
تعدادی تانکر آب نیز جانمایی شده است. در دامنه 
تپه کوچک کنار این محوطه، گله ای از گوسفندان 
آرایش زیبایی گرفته و سمت دیگر، ساختمان 
شــیک دانشــگاه آزاد گلبهار طنازی ها دارد! 
آقای مرادی با وانتش از راه می رسد. 50 ساله 
اســت و اهل سرخس. با دست به چند چادر 
باالتر اشاره می کند و می گوید: این دوستان، 
کرمانج هستند و چادرهای این طرف، متعلق 
به ماســت که از ســرخس آمده ایــم. البته 
همنشینی ما چندین ساله است و حاال دوست، 

رفیق و همسایه قدیمی به حساب می آییم.
نخستین پرسشی که به ذهنم خطور می کند؛ 

درباره مسائل بهداشتی از جمله حمام است. 
مرادی در این باره توضیح می دهد: خب! گرد 
و خاك صحرا و ســر و کله زدن با دام و گله 
و... بــه هر حال آالینده هایی دارد. برای حمام 
به چناران می رویم. وقتی سؤال می کنم که آیا 
امکان جانمایی حمام صحرایی وجود ندارد و 
امور عشایری تا حاال برای رفع مشکل حمام 
که ســنگ بنای بهداشــت و نظافت فردی 
اســت- مثل جانمایی حمام سیار- تدبیری 
نیندیشیده، به خنده ای معنادار اکتفا می کند. 
در ادامه گپ و گفت با آقای مرادی می پرسم: 
یادم اســت که سال های پیش، عشایر توسط 
گروه های سیار پزشکی مورد معاینه و ویزیت 
دوره ای قرار می گرفتند، آیــا اکنون نیز و به 
ویژه در شرایط کرونایی، وضعیت بهداشت و 
درمان عشایر توسط متولیان بهداشت و درمان 
رصد و مورد پایش قرار می گیرد؟ وی پاســخ 
می دهد: خیر! مثــل اغلب هموطنان از بیمه 
کشاورزی برخورداریم که البته خیلی کاربرد 
ندارد! اینجا از پزشــک سیار خبری نیست! 

حتی سال های گذشته برای دام ها، دامپزشک 
می آمد و بیماری دام هایمان مورد پایش قرار 
می گرفت اما اکنون بــا توجه به بحث کرونا؛ 
چندین ماه اســت که همان دامپزشکان نیز 

مراجعه نداشته اند. 
او می افزاید: مشکل عمده ما تأمین آب است. 
اداره امور عشــایری تنها کاری که کرده یکی 
دو تانکر در اختیار ما قرار داده که البته ناکافی 
است. دیگر تانکرها را خودمان تهیه کرده ایم. 
آب شــرب را از مناطق روستایی و شهری با 
ماشین آورده و برای تأمین آب دام ها نیز توسط 
تانکرهای خصوصی آب را خریداری می کنیم.

از نحوه حمایت های اداره امور عشایری سؤال 
می کنم. می گوید: اداره امور عشایری حمایت 
چندانــی ندارد. برای تأمین آذوقه دام ها البته 
بسته هایی در نظر گرفته شده، که ناکافی است. 
مازاد آذوقه را به صورت آزاد تهیه می کنیم که 
هزینه های سنگینی دارد. یک کیلو جو سهمیه 
امور عشــایری کیلویی 2هزار و 400 تومان 
است و سهمیه آزاد که سر به فلک می کشد. 

اداره امور عشایری بتواند آذوقه و خوراك دام 
عشایر را با قیمت تعاونی تأمین کند؛ کمک 

بسیار بزرگی کرده است.
البه الی گفت وگو؛ همســر آقــای مرادی نیز 
وارد بحث می شود. بانوی مهربان و خنده روی 
عشــایری که با 50 ســال ســن نمادی از 
سختکوشی، صبر و تحمل است. ناشکر نیست 
اما گالیــه دارد. می گوید: اغلب هزینه های ما 
صرف تأمین آذوقه و موارد بهداشت و درمان 
دام می شود. دام سرمایه اصلی ماست اما برای 
خرید دارو و یا واکسن های مورد نیاز مجبوریم 
چند رأس دام را بفروشــیم که بتوانیم از پس 
هزینه ها بربیاییم. هزینه دامپزشک را به صورت 
آزاد متقبل می شویم. نرخ داروها و واکسن ها به 
صورت آزاد است. دولت می تواند در این موارد 

از عشایر حمایت کند.
مشــکالت دیگری نیز مطرح می شــود که 
اهمیت کمتری دارد. تأمین ســوخت یکی از 
این مشکالت اســت. از خانواده آقای مرادی 

خداحافظی می کنم و محل را ترك می کنم.
35 هزار نفر جمعیت عشایری استان در قالب 
7هزار خانوار عشایری خراسان رضوی شامل 
35 طایفه کوچ رو هســتند. این تعداد معادل 
51 صدم درصد جمعیــت 6 میلیون و 400 
هزار نفری خراسان رضوی را تشکیل می دهند 
و 900 هزار رأس دام آن ها معادل 15 درصد 
از کل دام های اســتان است. عشایر خراسانی 
با تولید ساالنه 12 هزار تن گوشت قرمز، 17 
هزار تن فراورده  دامی شامل شیر، روغن، پشم، 
کرك و کود حیوانی و 41 هزار و ۸00 مترمربع 
صنایع دستی شــامل گلیم، قالیچه، فرش و 
تابلوفرش نقش بســزایی در اقتصاد خراسان 

رضوی ایفا می کنند.

قدس از وضعیت چادرنشینان در شرایط کرونایی گزارش می دهد

کوچ وعده های حمایتی مسئوالن از مناطق عشایری
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هدف گذاری ایجاد ۵هزار و۲۰۰ شغل •
توسط کمیته امداد استان مرکزی

مرکزی: مدیرکل کمیته 
مرکزی  اســتان  امــداد 
گفت: ایجاد ۵هزار و ۲۰۰ 
فرصت شــغلی بــا ۱۲۵ 
میلیارد تومــان اعتبار در 
هدف گذاری  جاری  سال 

شده است.
مجید مؤمنی اظهار کرد: امروز در شــرایطی هستیم که کشور 
در جنگ اقتصادی نابرابر قرار گرفته و دشمن تخریب سه مؤلفه 
مهم اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی که 
از سرمایه های اجتماعی محسوب می شوند را در دستور کار قرار 

داده است.
وی افزود: میزان کمک های مردم اســتان مرکزی در طول ایام 
کرونایی بیش از ۲۶ میلیارد تومان در قالب طرح مواسات بوده که 

این میزان مشارکت قابل تحسین است.

 آیین های محرم •
در فضاهای باز برگزار شود

گفت:  قم  اســتاندار  قم: 
آیین هــای عــزاداری ماه 
محرم تا جایی که امکان 
دارد بایــد در فضاهای باز 
و غیرمســقف برگــزار و 
مکان های  در  برپایــی  از 
سرپوشیده جلوگیری شود.

بهرام سرمست اظهار کرد: اصل و تصمیم نهایی استان بر برگزاری 
آیین های عزاداری ماه محرم در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی 

و جلوگیری از شیوع بیش ازحد کروناست.
وی در پایان تأکید کرد: در برگزاری مراســم دعای عرفه رعایت 
پروتکل های بهداشتی یک اصل مهم و اساسی برای استان است.

 برگزاری مراسم دعای عرفه •
در مرز خسروی لغو شد

فرمانــدار  قصرشیرین: 
آیین  گفت:  قصرشیرین 
پرفیض دعــای عرفه در 
مرز رســمی خســروی 
روز پنجشنبه نهم مرداد 
مــاه جــاری بــه دلیل 
محدودیت های کرونایی و 

رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار نمی شود.
مرادعلی تاتار عنوان کرد: پیشــتر در جلســه ستاد هماهنگی 
برگزاری دعای عرفه اعالم شده بود این آیین برگزار می شود، اما 
به دلیل مخالفت های دانشگاه علوم پزشکی و برای حفظ سالمت 
مردم و رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی این آیین 

لغو شد.

 برای نخستین بار •
در زاهدان کلبه ازدواج آسان افتتاح شد

زاهدان: مدیرکل ورزش 
و جوانــان سیســتان و 
کلبه  گفت:  بلوچســتان 
ازدواج آســان به منظور 
حمایت از زوج های جوان 
به همت این اداره کل برای 
نخســتین بار در زاهدان 

راه اندازی شد.
ادهم کرد زابلی بیان کرد: کلبه ازدواج آسان در راستای تسهیل 
سنت حسنه ازدواج و فراهم کردن شرایط ساده برای زوجین با 

خدمات رایگان افتتاح شد.
وی ادامه داد: اداره کل ورزش و جوانان سیســتان و بلوچســتان 
افتتاح کلبه ازدواج آسان را در تمام شهرستان های این استان برای 

حمایت از زوج های جوان در دستور کار قرار داده است.

 شاکیان سلطان قبر •
به دادستانی شهر ری مراجعه کنند

تهران: دادستان شهر ری 
از پیگیری پرونده سلطان 
فروش قبر در شهرستان 
ری خبــر داد و گفت: از 
شهروندانی که در زمینه 
خرید قبر به فرد خاطی 
مبالغی را پرداخت کردند 

تقاضا داریم برای پیگیری تخلفات این شخص به دادستانی ری 
مراجعه کنند.

غالمرضا نوفرستی تصریح کرد: هویت این شخص هنوز به طور 
کامل مشخص نشده اما براساس تحقیقات فعلی نام خانوادگی 

این فرد »امیری« است.
وی افزود: از مردم درخواست می کنیم اگر درباره فرد خاطی که 
تحت عناوینی برای فروش قبر در مکان های اعالم شده اقدام به 

دریافت مبالغی داشته به دادستانی شهر ری اعالم کنند.

ورود تورهای گردشگری خارج از استان •
به انزلی ممنوع است

انزلی: فرماندار بندرانزلی 
با تأکید بــر جلوگیری از 
مراســم جشن  برگزاری 
و عروســی بــه خصوص 
در روســتاها گفت: ورود 
و  گردشــی  تورهــای 
تفریحی به هرشــکلی از 

خارج استان به بندرانزلی ممنوع است.
اســماعیل میرغضنفری بــا بیان اینکه هیچ گونــه همایش یا 
ســمیناری به هر بهانه ای در حوزه های دســتگاه های اجرایی 
و اداره های شهرســتان نباید برگزار شــود، تصریح کرد: حضور 
کارکنان اداره ها بدون ماسک ممنوع است و حتی المقدور از ورود 
ارباب رجوع بدون ماســک به مجموعه اداره ها جلوگیری شود تا 
بتوانیم با افزایش میزان خودمراقبتی از تعداد افراد مبتال به این 

بیماری بکاهیم.

تاالب صالحیه، منطقه شکار ممنوع شد•
حفاظت  مدیرکل  البرز: 
محیط زیســت البــرز از 
تصویب تاالب صالحیه به 
عنوان منطقه شکار ممنوع 

در استان البرز خبر داد.
فردین حکیمی اظهار کرد: 
در راستای حفاظت بهینه 
از عرصه های با ارزش اکولوژیک و تحقق سیاســت های سازمان 
درخصوص حفاظت و ارتقای ســطح مناطق و براساس پیگیری 
محیط زیست اســتان، بازدیدها و بررســی های میدانی توسط 
کارشناسان محیط زیست از منطقه و ارزیابی ظرفیت اکولوژیک و 
حیات وحش منطقه، تاالب صالحیه به عنوان منطقه شکار ممنوع 

به تصویب رسید.

بررسی مجدد پرونده» جنگل های آق مشهد« •
از سوی رئیس قوه قضائیه

مازندران: مدیــرکل منابع طبیعی و رئیس کل دادگســتری 
مازندران با حضور در روستای آق مشهد ساری مأمور بررسی این 

پرونده از سوی رئیس قوه قضائیه شدند.
از روستای آق مشهد ســاری خبر می رسد که مدیران کل منابع 
طبیعی و دادگستری استان مازندران در روستای آق مشهد حضور 
پیدا کرده اند. یک منبع آگاه با تأیید این خبر به خبرنگار خبرگزاری 
فارس در شهرستان ساری گفت: ریاست قوه قضائیه گزارشی از این 
پرونده را از دادگســتری مازندران درخواست کرده است و حضور 
مدیرکل دادگســتری و منابع طبیعی استان مازندران به همین 

دلیل بوده است.

 پیگیر پرداخت مطالبات •
کارگران هفت تپه هستیم

خوزســتان: فرمانــدار 
شوش با اشاره به برگزاری 
جلسه هایی در وزارت کار 
درباره موضــوع مطالبات 
کارگران شرکت هفت تپه، 
گفــت: در روزهــای اول 
تجمعات در بین کارگران 
حضور پیدا کرده و تاکنون با جدیت در حال پیگیری این مطالبات 

هستیم.
عدنان غزی ضمــن قدردانی از ارتباط و همکاری کارگران افزود: 
کارگران و شــورای کارگری با ما و دیگر اعضای شــورای تأمین 
همکاری بســیار خوبی دارند و بنده نیز در همان روزهای اول در 
بین کارگران حضور یافتــم و از آخرین اقدام ها و پیگیری ها که 
توسط اینجانب و اعضای شورای تأمین شهرستان صورت گرفته به 

کارگران گزارشی ارائه کردم.

 معرفی 13 مدیر تاالر پذیرایی قزوین •
به دستگاه قضایی

قزوین: معاون سیاسی  امنیتی استاندار قزوین با بیان اینکه ۱۷ 
ســالن پذیرایی در قزوین پلمب شده است، گفت: ۱۳ مدیر تاالر 
که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده و جان مردم را به خطر 

انداخته بودند نیز به دستگاه قضایی معرفی شدند.
منوچهر حبیبی اظهار کرد: سالن های پذیرایی تا دو هفته آینده 
تعطیل هستند اما مدیران تاالرها موظفند در صورت بازگشایی 
این سالن ها پروتکل های بهداشتی را به صورت دقیق رعایت کنند. 
وی افزود: اگر تاالرداران عالقه مند به بازگشــایی مجدد سالن ها 
هستند باید به اصول بهداشتی پایبند بوده و حداکثر از ۵۰درصد 

ظرفیت تاالر برای برپایی مراسم استفاده کنند.

مرز شلمچه برای 1۰ روز بسته می شود•
معـــاون  آبـــادان: 
ســرمایه گذاری و توسعه 
کســب و کار منطقه آزاد 
اروند گفت: بر اساس اعالم 
کشور عراق مرز بین المللی 
شــلمچه از عید قربان تا 
عید غدیر به مدت ۱۰ روز 

تعطیل می شود.
ســیدعلی موسوی اظهار کرد: بنا بر اعالم طرف عراقی و با توافق 
انجام شــده مرز شلمچه از روز پنجشنبه )امروز( بسته می شود و 

هیچ گونه تبادل تجاری در این مرز انجام نخواهد شد.
وی بیــان کرد: صادرکنندگان و فعاالن اقتصــادی در این مدت 
برای انجام صادرات به کشور عراق مرز دیگری را انتخاب کنند تا 

کاالهای مصرفی آن ها دچار ضرر و زیان نشوند.

آیین های مذهبی فرصتی برای رسیدگی به آسیب دیدگان اقتصادی و خانواده های درگیر بیماری کروناست 

مانور همدلی در عید قربان
زاهدان: عید قربان یکی از اصلی ترین عیدها در 
سیستان و بلوچستان سرزمین بکر فرهنگ ها، 
از جایگاه و ارزش باالیی برخوردار اســت اگرچه 
امســال کرونا موجب محدودیت هایی برای آن 

شده است.
هرســال در آســتانه عید قربان، سیســتان و 
بلوچستان حال و هوایی خاص دارد، از شلوغی 
بازارها و مراکز خرید برای تهیه لباس و آجیل تا 
آماده کردن حنا برای اجرای مراسم حنابندان در 
شب عید از آدابی است که در چنین ایامی رنگ 

خاصی به خود می گیرد.
سنت هایی که به واسطه مردم والیتمدار این خطه 
از ایران اســالمی در گذر زمان و پیشرفت های 
دنیای صنعتی و فناوری اعتقادات همچنان پاک 
و دست نخورده باقی  مانده که البته امسال تحت 

تأثیر شرایط کرونا قرار گرفته اند.
با توجه به اینکه این روزها به دلیل شیوع کرونا، 
رعایــت فاصله گذاری اجتماعــی، پروتکل های 
بهداشــتی و پرهیــز از ترددهــای غیرضروری 
صدرنشین خبرهاست و همه مسئوالن بهداشتی 
بر آن تأکید می کنند، امسال عید قربان متفاوتی 

را در پایتخت وحدت تجربه می کنیم.

آیین های مذهبی س
ازآنجایی که این عید به عنــوان عید اصلی اهل 
تســنن و تشیع تلقی می شــود، در سیستان و 
بلوچستان به عنوان مرکز وحدت پیروان این دو 
مذهب رسمی و اصلی اسالم صفای معنوی عید 
قربان در هر شــهر و روستا و کوی و برزن جلوه 

خاصی دارد.
 از چند روز مانده به عید بازار های فروش البسه، 
شیرینی، شــکالت و تنقالت و دام رونق زیادی 
پیدا می کنند و مردم برای خرید دام به میدان ها 
و مکان های مخصوص فروش دام می روند و در 
هر خیابان و کوچه ای صدای گوسفند به گوش 

می رسد.
اهل تشیع سیستان و بلوچســتان در روز عید 
قربان لباس های نو بر تن کرده و به بهترین شکل 

در جامعه ظاهر می شوند.
مردم شیعه این استان پس از اقامه نماز عید در 
صبح روز قربان، برای انجام فریضه قربانی کردن 
عازم منازل خود می شوند. بیشتر مردم این استان 

خودشان کار ذبح را در منازل انجام می دهند.

کمک به فقراس
گوشــت حاصل از قربانی در 
بسته بندی های مختلف برای 
فقرا، نیازمندان و نیز بخشی از 
آن برای اقوام و فامیل در نظر 
گرفته می شــود و هر خانواده 
به اندازه طعام یک روز خود از 

آن برمی دارد.
دیدوبازدید آشنایان و دوستان 
و انجــام صله رحــم از بزرگ 
فامیل آغاز می شــود و حال 
و هــوای عید بــا فریاد های 
کــودکان هنــگام بــازی در 
کوچه هــا و خانه ها همه را به 

وجد می آورد.
اقامه نماز عید، قربانی کردن، 
صله رحم،  انجــام  حنابندان، 
دیدوبازدید و حاللیت طلبیدن 

از شــاخص ترین آداب ورســوم اهل ســنت در 
پاسداشت این عید فرخنده است.

حنابندانس
خرید گوســفند، دوخــت و دوز لباس و خرید 
کفش، تهیه شــیرینی و آجیل و پخت کلوچه 
محلی ازجمله آداب و برنامه های مردم بلوچستان 

قبل از عید سعید قربان است.
 زنان خطه بلوچســتان در شــب عیــد قربان 

دست و پای فرزندان خویش 
را با حنای قرمز نقش می زنند 
و از صبح روز عید لباس های 
پاکیزه و خوشبو بر تن کودکان 

خود می کنند.
در آستانه عید سعید قربان زن 
و مرد و پیــر و جوان خود را 
به زیباترین لباس و زیورآالت 
می آراینــد و با شــرکت در 
نماز عید ســجده شــکر را با 
پاک ترین احســاس به  دوراز 
در  خودپســندی  و  غــرور 
برابر ذات اقدس الهی به جا 

می آورند.
بزرگان اقوام بلوچ بعد از اتمام 
نماز عید قربان به منازل خود 
بازمی گردند و گوسفندانی را 
که از قبل آماده کرده اند با بر 
زبان راندن نام خداوند تعالی برای صدقه دادن 

به مستمندان ذبح می کنند.

رفع کدورت هاس
اهل سنت سیســتان و بلوچستان عید قربان را 
یکی از شاخص ترین اعیاد مذهبی خود می دانند 
بر همین اساس به مدت ســه روز با حضور در 
منازل بزرگان، سران و ریش سفیدان طوایف به 

جشن و شادی می پردازند.

بازار آشــتی کنان، کنار گذاشــتن کدورت ها و 
حاللیت طلبیدن در بین برادران اهل سنت بلوچ 

در سه روز عید قربان از همیشه داغ تر می شود.
بر اســاس ســنت دینی و ملــی در عید قربان 
دیدوبازدیدهــای خانوادگــی و صله رحم انجام 
می شــود اما امســال با توجه به شــیوع کرونا 
کارشناســان و مســئوالن بهداشــت و درمان 
سیســتان و بلوچســتان خواســتار توقف این 
دیدوبازدیدهــا و کاهش آن تــا حداقل ممکن 

هستند.
کارشناسان بهداشتی با تأکید بر این موضوع که با 
توجه به افزایش موارد ابتال به این بیماری هرگونه 
تجمع و دورهمی های خانوادگی احتمال خطر 
ابتال به کرونا را بســیار افزایش می دهد، تقاضا 
دارند نماز عید قربان نیــز با جمعیت حداقلی 
و توصیه اکید به اســتفاده از ماســک توســط 

نمازگزاران برگزار شود.
مسئوالن بهداشــتی در عید امســال از مردم 
درخواست دارند تا برای سالمت خود و دیگران 
مراســم »هک پهلی« یا همان طلب حاللیت را 
به صورت تلفنی و بــدون مصافحه و در آغوش 

کشیدن یکدیگر انجام دهند.

پویش در خانه ماندن س
گفتنی اســت امســال همزمان با فرا رسیدن 
عید قربان بــرای قطع زنجیره شــیوع کرونا و 
بازگرداندن سالمت به جامعه و شهروندان برخی 
از علمای استان گلســتان با اجرای »پویش در 
خانه ماندن« خواستار کاهش دید و بازدید های 
 خانوادگــی و تــالش بــرای حفظ ســالمتی 

خانواده ها و جامعه شدند.
علمای اهل ســنت اعالم کردنــد هدف از عید 
قربان تقرب به درگاه الهی اســت و مردم خوب 
اهل سنت به جای دید و بازدید و میهمانی رفتن 
می توانند با تقســیم گوشت های نذری خود به 
همســایگان و یا افراد نیازمند در این مسیر گام 

بردارند. 
در همین راستا آخوند محمدامین صفری، امام 
جمعه اهل سنت شهر فراغی در شهرستان کالله 
اظهار کرد: مردم می توانند با کمک های مادی و 
قربانی خود بــه نیازمندان و خانواده های درگیر 
کرونا در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری 

مبنی بر کمک مؤمنانه نیز تالش کنند.

امسال همزمان با 
فرا رسیدن عید 

قربان برای قطع 
زنجیره شیوع کرونا 

برخی از علمای 
استان گلستان با 

اجرای »پویش 
در خانه ماندن« 
خواستار کاهش 

دید و بازدید های 
خانوادگی شدند

بــرشبــرش
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ایالم: بومگردی ظرفیتی جدید در گردشگری ایالم طی سال های 
گذشته ایجاد کرده است تا گردشگران عالوه بر دور شدن از زندگی 
شهری با پدیده های بکر فرهنگی و طبیعی مناطق مختلف آشنا 
شوند و در کنار آن به اقتصاد و معیشت افراد بومی نیز کمک شود، 
اما متأسفانه بیماری کرونا این صنعت نوپا را در استان ایالم از پا 

انداخته است.
با رونق بومگردی در اســتان ایالم این فرصت برای مردم فراهم 
شــد تا از فرهنگ، آداب ورســوم و آیین های بکر و دست نخورده 
مناطق مختلف، غذاهای سالم و طبیعی، نحوه فعالیت روستاییان، 
صنایع دستی زنان و مردان روستانشین، مناظر طبیعی زیبا و دیگر 
جاذبه های گردشگری این مناطق بهره مند شوند، اما بیماری کرونا 
افــزون بر پنج ماه این فرصت را از مردم و گردشــگران گرفته و 
اقتصاد بســیاری از افراد بومی را که به این صنعت وابسته بود در 

تنگنا قرار داده است.

مشکالت سرمایه گذارانس
گذشته از محرومیت مردم و گردشــگران، متأسفانه بسیاری از 
افراد بومی که با داشته ها و نداشته های خود به انضمام تسهیالت 
دریافتی از بانک ها نسبت به برپایی اقامتگاه بومگردی اقدام کرده اند 
حاال به دلیل نداشتن مشــتری توان پرداخت اقساط تسهیالت 
را ندارند که این موضوع تنها بخشــی از مشــکالت مالکان این 

اقامتگاه هاست.

خسارت ۱۷ میلیاردی به بومگردی هاس
مدیــرکل میراث فرهنگی اســتان ایالم بابیان اینکه براســاس 
برآوردهای انجام شــده بیش از ۱۷ میلیارد تومان به تأسیســات 
گردشــگری ازجمله بومگردی ها به دلیل مسئله کرونا خسارت 
وارد شده است، می افزاید: متأسفانه بیش از پنج ماه است تمامی 

بومگردی های استان به طور کامل تعطیل  شده اند.
عبدالمالک شــنبه زاده بیان می کند: عالوه بــر مراکز بومگردی، 
تمامی تأسیسات گردشگری استان شامل سفره  خانه ها، کمپ های 
گردشگری و خانه مسافرها نیز با تعطیلی، بیکاری و نبود درآمد 
دست وپنجه نرم می کنند. وی با اشاره به اینکه تاکنون ۴۰ اقامتگاه 
بومگردی در استان فعال  شده و سیاست میراث فرهنگی استان 
حمایت درخصوص توسعه فعالیت های بومگردی در استان است، 
بیان می کند: یکی از بخش هایی که بیشــترین آسیب را از کرونا 

دیده، مراکز بومگردی هستند.
شــنبه زاده هدف از تقویت بومگردی را ایجاد زیرســاخت های 
گردشگری در روستاها، توسعه کسب وکار مرتبط با گردشگری، 
ایجاد اشــتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان عنوان کرده و 
می گوید: متأسفانه شیوع این بیماری شرایط را برای مالکان این 

اقامتگاه ها سخت کرده است.

بیکاری صدها نیروی شاغلس
مدیرکل میراث فرهنگی استان ایالم در پاسخ به این پرسش که 

بیماری کرونا چه تأثیری بر بیکاری این صنعت داشته است، اظهار 
می کند: بیش از ۱۷۰ نفر فقط در بخش صنعت بومگردی استان 

به دلیل تعطیلی مراکز، بیکار شده اند.
وی بابیــان اینکه برای جبران خســارت های بومگردی های 
اســتان تسهیالتی از طریق سامانه کارا، معافیت های مالیاتی 
و تخفیفاتی برای اجاره بها و سایر هزینه ها در نظر گرفته  شده 
اســت، ادامه می دهد: به طور حتم میــراث فرهنگی حداکثر 
تالش خود را برای فعال شــدن این مراکز بعد از کرونا به کار 

خواهد بست.
وی خاطرنشان می کند: میراث فرهنگی استان ایالم برنامه های 
بسیار خوبی برای شــرایط پساکرونا و گسترش فعالیت های 
بومگردی طراحی کرده که با توجه به روستاهای گردشگری 
استان به طور قطع این مراکز به محلی برای فروش محصوالت 

خانگی و اشتغال نیروی بومی تبدیل می شوند.

خسارت میلیاردی و بیکاری صدها نیروی شاغل

کرونا صنعت نوپای »بومگردی« را از پا انداخت

گزارشگزارش
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 ۱. حقیقــی- ســنگ گل- نقیض نســیه 
۲. تک به تــک- گندم ســوده- از خواهران 
برونتــه ۳. فریادکشــیدن- بافت ســخت 
از ماشین آالت  زیرپوست ســاقه درخت– 
پیشرفته کشــاورزی ۴. قوم ساکن سیام- 
تنــاوب زراعی- اتاق قطــار- عالمت جمع 
فارســی ۵. رنــگ نفرت- واحــد اختالف 
پتانسیل الکتریکی- قبیله ای در صدراسالم 
۶. شکم بند طبی- حرف فرار- مهم تر- نرمی 
و شکنندگی ۷. سنگریزه- غرش ابر- کفش 
چهارپا- خانه شــعری 8. طبیب مخصوص 
دربارفرعون- افســر فرانسوی رئیس هیئت 
 نماینــده ناپلئــون به دربار فتحعلی شــاه 
9. ظرف قهرمانــی- نپذیرفتن- حرفی در 
الفبای یونانی- اهلی و دست آموز ۱۰. مشروط 
 و وابسته- ذلیل کننده- قاتل جنگل- مغزسر 
۱۱. نخ تابیده- یوم- گروه سیاسی ۱۲. کام 
دهان- روباه کوچک- عبور منظم سربازان 
از مقابل فرمانده- حیوان نجیب ۱۳. شرکت 
ژاپنی ساخت موتورسیکلت- ستیزه- گیاه 
ادویــه ای معطــر مورداســتفاده در تهیه 

ترشــی ۱۴. بندری در بلغارستان- شهری 
درسیستان وبلوچســتان- »حیران« درهم 
۱۵. مــادر خودمانی- پیروزی- این پول در 

سفر مالزی به کارتان می آید

۱. ســباک- هریــک از شــعب تخصصی 
مجلــس شــورای اســالمی ۲. پایتخــت 
غنا- ماه   ســریانی- لقب شــاهان  مغول 
۳. خوش خلق- نوعی پارچــه توری- بار و 
دفعه ۴. دنــدان ترکی- صف و قطار- پرواز 
۵. طالیه دار اعداد- ویراســتار- سوغات قم 
۶. از ادات پرســش- ویران شــده- حــرف 
همراهی ۷. عارف و اســتاد باطنی هندی 
قرن بیســتم کــه کتاب »عشــق رقص 
زندگی« وی خواندنی اســت- عدد آبادی- 
هر چیز بســیارریز- طال 8. فلز چاپ- شهر 
 خروس جنگی- میوه تلفنی- ســمت و سو 
9. نیاک- از روش های طبخ برنج- همنشین 
خار- هویج ایرانی ۱۰. کجاســت؟- فاصله 
بیــن دو مــکان- مــاده حالت دهنده مو 
۱۱. چــراغ نفتی روشــنایی- معامله پولی 

کردن با گرفتن ســود- زنده ۱۲. متحیر- گل سرخ- 
 پسوند آغشــتگی ۱۳. پدربزرگ- وبال- میوه مربایی 
 ۱۴. تکه گوشت بریان شده- از مولدهای برق- طی شده 

۱۵. اختراع آلفردنوبل- وزارت خانه تلفن خانه

  افقی

  عمودی
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