
 پرداخت اقساطی جرایم رانندگی
 به مناسبت دهه والیت 

 محکومیت مدیرعامل اسبق شرکت ایران خودرو 
در مشهد 

رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان ایالم از 
اجــرای طرح پرداخت اقســاطی جرایم رانندگی به 
مناســبت ایام مبارک دهه والیت خبر داد و گفت: 
کسانی که وسیله نقلیه آن ها به دلیل جریمه باالی 
۱۰ میلیون ریال در توقیف اســت، می توانند از این 
فرصت برای ترخیص وسیله نقلیه خود استفاده کنند. 

سرهنگ ابوالفضل کهزادی اظهار کرد...

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، از محکومیت 
مدیرعامل اسبق شــرکت ایران خودرو در مشهد 
به دلیل گران فروشــی در عرضه خودرو خبر داد. 
سیدیاســر رایگانی در این رابطه اظهــار کرد: با 
گزارش واصله از سازمان صنعت، معدن و تجارت 
در مورد تخلف گران فروشــی مدیرعامل اســبق 

شرکت ایران خودرو پرونده ای ...
.......صفحه 3 .......صفحه 4 
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من ماسک می زنم، تو نظارت می کنی؟!
قدس بیم  و امیدهای ثبت این منطقه 

تاریخی را بررسی می کند

 »توس« 
جهانی می شود؟ 

.......صفحه 2 

شهردار مشهد خبر داد

لغو طرح 
ترافیک در 

هسته مرکزی 
شهر

قدس: طــرح ترافیک در هســته مرکزی مشــهد لغو 
شد.شــهردار مشــهد در توییتی اعالم کرد: طرح زوج و 
فرد ترافیکی در هسته مرکزی شهر به دلیل جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا ناشی از ازدحام در ناوگان حمل و نقل 
عمومی تا اطالع ثانوی لغو شد.محمدرضا کالیی افزود: این 
طرح با هدف کاهش ازدحام شهروندان در ناوگان حمل و 
نقل عمومی و بهره مندی از وسایل نقلیه شخصی در هسته 
مرکزی شهر صورت گرفته است.وی تأکید کرد: مدیریت 
شهری مشهد در حیطه اختیارات خود از هر اقدامی برای 
حفظ سالمت مردم کوتاهی نخواهد کرد.طرح زوج و فرد 
حرکت خودروها در مشهد در محدوده خیابان های فدائیان 
اسالم، بهار، امام خمینی)ره(، شهید هاشمی نژاد، میدان 
راه آهن، بولوار شهید کامیاب، میدان شهید گمنام، بولوار 
وحدت و خیابان ۱۷شهریور به سمت حرم مطهر رضوی 

تمام روزهای هفته به جز روزهای تعطیل اجرا می شد.

گالیه شهروندان از وعده توخالی سازمان صمت درباره نظارت بر نرخ ماسک

.......صفحه 2 

 رئیس اداره تعزیرات حکومتی
 این شهرستان در گفت وگو با قدس خبر داد

کشف بنز  70 میلیاردی 
قاچاق در طرقبه 

ســال ها از ثبت پرونده چشم انداز فرهنگی توس برای قرار گرفتن در 
فهرست موقت یونســکو می گذرد و این شاید در نگاه نخست بسیار 
اتفاق خوشایندی باشد اما در واقعیت تقریباً ۵۵ اثر دیگر نیز از سوی 
ایران در نوبت ثبت جهانی قرار گرفته اند. ســال ها از این گام نخست 
بــرای ثبت جهانی توس می گذرد و این در حالی اســت که مدیران 

زیادی طی این سال ها برای ثبت این اثر گام هایی...

رئیس اداره تعزیرات حکومتی بینالود)طرقبه شاندیز( گفت: دومین 
بنز قاچاق به ارزش ۷میلیارد تومان در طرقبه کشف و ضبط شد. 

امید جلیلی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: براساس گزارش 
.......صفحه 3 پلیس آگاهی شهرستان طرقبه شاندیز مبنی  ...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

دوشنبه  13 مرداد 1399
  13 ذی الحجه 1441  
 3 آگوست 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9310  
 ویژه نامه 3689  
+ صفحه »میهن« 

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 شماره 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 اصلی 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 رس��ید، 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 شماره کالسه 136-98 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند 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 ساختمان به مساحت 403.10 متر مربع 
از پالک 907 فرعی از 163 اصلی واقع در اراضی پنبه زار خریداری از مالک رس��می ش��هرداری 
بجنورد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند 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

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 1110-99 مورخ 99/04/16 هیئت به ش��ماره کالس��ه 177-98 موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت مل��ک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحمان 
آذری  فرزند انا محمد بش��ماره شناس��نامه 526 در یک باب منزل به مساحت 177.60 متر 
مرب��ع از پالک 155 اصل��ی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجن��ورد خریداری از مالک 
رس��می آقای صادق صدیق زاده فرزند محمد 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 
تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. 

آ-9904443
تاریخ انتشار نوبت اول:  13                  /05                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 28                  /05                  /99

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

 ش��هرداری جغتای به اس��تناد مصوبه 
ش��ورای اسالمی ش��هر جغتای در نظر 
دارد نس��بت به واگذاری كش��تارگاه 
صنعت��ی دام س��بك وس��نگین  ب��ه 
متقاضی��ان واجد ش��رایط به صورت 

اجاره اقدام نماید.
ل��ذا متقاضیان م��ی توانند به منظور 
كس��ب اطالعات بیش��تر و اخذ اسناد 
مزای��ده و ارائ��ه پیش��نهاد قیم��ت 
لغای��ت    1399/05/12 تاری��خ  از 
ب��ه واحد حس��ابداری   1399/05/21
ش��هرداری جغت��ای مراجع��ه  و ی��ا با 
شماره تلفن  45621970-051 تماس 

حاصل فرمایند .
شهرداری جغتای

 آگهی تجدید مزایده  
اجاره كشتارگاه صنعتی
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آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شركت 
مهندسین مشاور آبنمود توس به 

شماره ثبت 15268 و شناسه ملی 
10380308984

بدین وسیله از كلیه سهام داران شركت 
دع��وت می گ��ردد ت��ا در جلس��ه مجم��ع 
عمومی عادی به ط��ور فوق العاده كه در 
ساعت 10/00 صبح مورخ 1399/05/25 
در مح��ل ش��ركت واقع در فلس��طین 21 
پالک 72 تش��کیل می گردد، حضور بهم 

رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره
2- انتخاب بازرسین شركت

3- تعیین روزنامه كثیراالنتشار
4- سایر موضوعات قابل طرح در مجمع

9ع هیئت مدیره شركت
90
43
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی    
بطور  فوق العاده ) نوبت  اول(

 شركت تعاونی درودگران و مبلسازان مشهد  
تاریخ انتشار : 99/5/13

جلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور ف��وق العاده نوبت 
اول ش��ركت تعاونی درودگران و مبلسازان مشهد ، 
راس ساعت 9 صبح شنبه مورخه 99/5/25 در محل 
دفترشركت تعاونی واقع در - بلوارتوس -توس 17 
-نب��ش ف��دک 8 با رعای��ت پروتکل های بهداش��تی 
برگ��زار م��ی گ��ردد. ازكلیه اعض��اء محت��رم دعوت 
میشود با دردست داش��تن دفترچه عضویت اصالتا 
ی��ا  وكالتا جه��ت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات 

زیرحضور بهم رسانند .
دستورجلسه    :

1- انتخاب هیئت تصفیه و ناظرین
2- تعیین مکان تصفیه

توضیحات : 
1-كلی��ه مق��ررات برگ��زاری مجمع تاب��ع آیین نامه 

برگزاری مجامع خواهد بود .
2-اعض��اء متقاضی اعطاء نمایندگی ب��ه همراه وكیل 
موردنظر باید در س��اعت اداری تا مورخه 99/5/22 
به محل دفتر ش��ركت واقع در بلوارتوس - توس17 
نبش ف��دک 8 مراجعه تا پس از ط��ی مراحل قانونی 
تایی��د وكالتنامه ها، برگ��ه ورود به مجمع برای فرد 

نماینده صادرگردد.
3-ثب��ت ن��ام از كاندیداه��ا از تاری��خ نش��ر آگهی 
در س��اعت اداری در دفت��ر ش��ركت تعاون��ی انج��ام                       

می گردد.
 هیئت مدیره 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( شركت تعاونی مصرف فردای نوین 
شرق توس شماره ثبت: 65435 تاریخ انتشار: 1399/05/13

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( شركت تعاونی مصرف فردای نوین شرق توس 
رأس س��اعت 16/00 روز سه شنبه 1399/06/13 در محل خیابان خواجه ربیع- خواجه ربیع 27- روبروی 

داروخانه شبانه روزی- مسجد چهارده معصوم جلسه زیر تشکیل میگردد.
از كلیه اعضا دعوت می ش��ود با همراه داشتن برگ سهام/دفترچه عضویت/كارت عضویت جهت اتخاذ 

تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانید.
دستورجلسه: 1- استماع گزارش بازرس مربوطه    2- طرح و تصویب صورتهای مالی 97 الی 98

3- طرح و تصویب بودجه 99    4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی
تذكر 1- در صورتی كه حضور عضوی در جلس��ه مذكور میس��ر نباشد حق رأی خود را بموجب وكالتنامه 
به دیگری یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید، در اینصورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی 

با وكالت و غیر و فقط یک رأی با وكالت میتواند داشته باشد.
تذكر 2- با توجه به انتخابات بازرسان افرادی كه تمایل به كاندیداتوری در سمت بازرسی را دارند ظرف 

/ع هیئت مدیره مدت یک هفته پس از انتشار آگهی میبایست به دفتر شركت مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
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اج��رای   دارد  نظ��ر  در  جغت��ای  ش��هرداری   
عملیات خاكری��زی و خاكب��رداری ،جدولگذاری 
و آس��فالت كمربن��دی ش��مالی )مس��کن مه��ر( 
را ب��ا اعتب��ار بیس��ت میلی��ارد ری��ال  ،براب��ر 
آئین نامه مالی ش��هرداری ها از طریق مناقصه 
كتبی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید 
. متقاضی��ان م��ی توانند جهت كس��ب اطالعات 
بیش��تر و دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه از تاری��خ 
1399/05/13 الی 1399/05/22 به واحد امور 
مالی ش��هرداری جغت��ای مراجعه و یا با ش��ماره 

تلفن 45620299 تماس حاصل فرمایند. 
,ع شهرداری جغتای 
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 آگهی تجدید مناقصه عمومی
/ع
99
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در اجرای مصوبه 96/4/8 مجمع عمومی فوق العاده ش��ركت صن��دوق پژوهش و فناوری غیردولتی 
استان خراسان رضوی )شماره ثبت 33943- شناسه ملی 10380491265( دائر به تصویب افزایش 
س��رمایه ش��ركت و بنا به اجازه حاصل از تفویض اختیار اعطایی به هیئت مدیره جهت عملی ساختن 
مرحله ای آن و مس��تند ب��ه آگهی ثبتی ناظر به ثبت نخس��تین مرحله از افزایش س��رمایه مصوب، 
بدینوس��یله و در اج��رای تکلیف قانونی موضوع م��اده 169 قانون تجارت مراتب ذی��ل را به آگاهی 

سهامداران محترم می رساند:
1. افزای��ش س��رمایه جدید از طریق صدور س��هام جدید و تادیه مبلغ اس��می آن ب��ه طریق تبدیل 

مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شركت به سهام جدید خواهد بود.
2. س��رمایه فعلی ش��ركت مبلغ 74496400000 ریال منقسم به 67724 سهم 1100000 ریالی با نام و 

عادی می باشد.
3. می��زان افزایش س��رمایه فعلی و در ای��ن مرحله، مبلغ 28151200000 ریال و تعداد س��هام قابل 

عرضه 25592 سهم به ارزش اسمی 1100000 ریال )بدون مطالبه اضافه ارزش سهم( خواهد بود.
4. مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید برای سهامداران به مدت 60 روز از تاریخ نشر 
این آگهی بوده كه در صورت تامین آن تا قبل از سررس��ید معینه، فرآیند پذیره نویس��ی متوقف 

خواهد شد.
5. س��هامدارانی كه تمایل به مشاركت در افزایش سرمایه با استفاده از تبدیل مطالبات خویش از 
ش��ركت دارند، می توانند در اس��رع وقت با مراجعه به شركت و تحویل فرم های تکمیلی مربوطه به 

ورقه خرید سهم، نسبت به پذیره نویسی سهام جدید اقدام نمایند.
6. هیئتمدیره مجاز است بر طبق مصوبه مجمع و تفویض اختیار دریافتی، سهام باقیمانده سهامدارانی 
ك��ه در مهل��ت مقرر از حق تق��دم خویش اس��تفاده ننمایند را به س��ایر متقاضیان واگ��ذار نماید.

آگهی پذیره نویسی

هیئت مدیره شركت 

 س��ردرختی حدود 12 هکتار باغ میوه گالبی 
درگ��زی واقع در ج��اده مش��هد چناران              
سه راهی ش��یر حصار تقاطع اول سمت 
چپ )باغ پزشکی سابق( از طریق مزایده 
بفروش میرسد .متقاضیان جهت بازدید 
ودریاف��ت ف��رم مزای��ده به مح��ل فوق 
مراجعه وپیشنهاد خود را ارایه نمایند .

زمان قبول پیش��نهادات ت��ا پایان وقت 
پن��ج ش��نبه  1399/05/16  اداری روز 

ساعت 15.00 میباشد .
شماره تماس:

  09159018903-09151672175 
در ضمن هزینه آگهی بعهده برنده مزاید ه  

می باشد .

 مزایده فروش

/ع
99
04
44
8

اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی  
عادی بطور فوق العاده    شركت خدماتی 
ناحیه صنعتی خرگرد خواف به شماره ثبت 

710 و شناسه ملی 14005066795 

در س��اعت ده صب��ح روز چهارش��نبه  م��ورخ 
خ��واف  شهرس��تان  مح��ل  در   1399/5/29
حاش��یه میدان معلم ضلع ش��رقی طبقه دوم 
تش��کیل می گردد. لذا از كلیه س��هامداران 
دع��وت م��ی ش��ود در س��اعت و روز مق��رر 

حضوربهم رساند.
دستور جلسه

1.استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در 
خصوص عملکرد مالی سال 1398

2. طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398 
3.انتخاب بازرس )حس��ابرس (قانونی برای 

سال مالی 1399
4. س��ایر م��واردی ك��ه در صالحی��ت مجم��ع 

عمومی عادی باشد.
 هیئت مدیره ومدیر عامل شركت خدماتی 

ناحیه صنعتی خرگرد خواف  9ع
90
44
51

 ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد در رعای��ت ماده 5 
آئی��ن نام��ه مالی ش��هرداری ها و در اج��رای تصویب 
نامه شماره 38326ت27506 مورخ 1381,9,5 هیئت 
محترم وزی��ران جهت رفع نیاز امور مربوط به نظافت 
و پذیرایی وارسال مراسالت. خدمات روابط عمومی. 
ام��ور مربوط به حمل و نقل. ام��ور مربوط به تعمیر و 
نگهداری ماش��ین آالت ش��هرداری ونگهداری فضای 
از ش��ركت های  ب��ه خری��د خدم��ت  س��بز نس��بت 
واج��د صالحی��ت اق��دام نمایی��د. ل��ذا متقاضیان 
می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج 
آگهی نوب��ت دوم به مدت 10روز نس��بت به دریافت 
اوراق مناقصه و ارائه پیش��نهاد ب��ه واحد امور مالی 
ش��هرداری مراجعه ویا جهت كسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن 05157222276تماس حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد  ,ع

99
04
08
0

 آگهی مناقصه كتبی شهرداری گناباد
پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس



گالیه شهروندان از وعده توخالی سازمان صمت درباره نظارت بر نرخ ماسک

من ماسک می زنم، تو نظارت می کنی؟!
هاشم رسائی فر: از 15 تیر که بحث استفاده 
از ماســک در اماکن شلوغ و اداره ها از سوی 
دولت اجبار شــد و همچنیــن با باال گرفتن 
شیوع کرونا در کشور و استان، خیلی از مردم 
به زدن ماســک روی آوردند. در حال حاضر 
جمعیت قابــل توجهی از مردم نســبت به 
گذشته ماسک می زنند و همراهی خوبی در 
رعایت پروتکل های بهداشتی دارند. در چنین 
شرایطی خواه ناخواه میزان استفاده از ماسک 
افزایش یافته و برآورده کردن نیاز مردم و در 
دسترس قرار داشــتن ماسک از اصول مهم 
در پیشگیری از شیوع کرونا به شمار می رود. 
قیمت و نحوه عرضه ماســک نیز اصلی مهم 
در این چرخه به شمار می رود که می تواند در 
دسترس بودن ماسک برای مردم را تسهیل 
یا با مشکل مواجه کند.روزنامه قدس نیز طی 
گزارش هایی از ابتدای شیوع کرونا به مقوله 
تهیه، توزیع و قیمت گذاری ماسک پرداخته 
اما شرایط به خصوص در حوزه قیمت ماسک 
به نحوی است که با وجود اعالم قیمت های 
مصــوب، کمتــر جایی را می تــوان یافت تا 
ماسک های سه الیه ای که قیمت مصوب آن 
هزار و 300 تومان اعالم شده را با این قیمت 
تهیه کرد. قیمت ماسک در داروخانه کمتر از 
2هزار تومان نیســت و خیلی از مردم از این 

بابت گالیه مند هستند.

نرخ های مصوب خیالیس
علیرضا احمدی یکی از شهروندان مشهدی 
با اشــاره به اعالم نرخ مصوب از سوی دولت 
برای هر ماسک هزار و 300 تومان می گوید: 
من برای تهیه ماســک به چندین داروخانه 
مراجعه کردم اما هیچ کدام از آن ها ماســک 
با قیمت مصــوب نداشــتند و اغلب قیمت 

ماسک ها باالی 2هزار تومان بود.
وی اظهــار کــرد: وقتــی دلیل بــاال بودن 
قیمت ماســک ها بیش از نــرخ مصوب را از 
داروخانه دار پرسیدم پاسخ آن ها خیلی جالب 
بود، می گفتند ما ماسک به این قیمت نداریم 

می توانی بروی از جایی که 
به  قیمت مصوب ماسک  با 
بخری.  می رســانند  فروش 
حرف من این است که اگر 
دولت برای ماســک قیمت 
می کند  تعییــن  مصــوب 
حداقل در بحث فروش آن 
داشته  بیشتری  نظارت  هم 
باشد تا مردم مجبور نباشند 
با قیمت های باالتری ماسک 

تهیه کنند.
شــهروند دیگری نیز اظهار 
کرد: هفته گذشته در اخبار 
رســانه ها به نقل از سازمان 
صمت خراسان رضوی اعالم 
شد فروش ماسک با قیمت 

بیش از هزار و 300 تومان تخلف محســوب 
می شــود و با متخلفان برخورد خواهد شــد 
اما طی چند روز گذشــته به هــر داروخانه 
و یا فروشــگاه های عرضه مواد بهداشتی که 
مراجعه کردم قیمت ماســک سه الیه بین 2 

هزار تا 3 هزار تومان متغیر بود.
کریمی افزود: اگر قرار اســت اخباری از این 
دست اعالم شــود توقع مردم نیز این است 

که عالوه بر توزیع ماسک به 
مقــدار الزم در داروخانه ها، 
بر قیمت ها نیز نظارت شود 
به نظر من اما این اخبار به 
قصد فریب مردم اســت و 

وعده ای پوچ بیش نیست. 

تحویل ماسک فقط س
به دانشگاه های علوم 

پزشکی
و  بازرگانی  امــور  معــاون 
ســازمان  تجارت  توســعه 
صنعــت، معــدن و تجارت 
تولید و قیمت  در خصوص 
ماسک های سه الیه به قدس 
گفت: قیمت ماسک ســه الیه در واحدهای 
تولیدی صنعتی هزار و 50 تومان اســت که 
برای مصرف کننده قیمت هزار و 300 تومان 
در نظر گرفته شــده است اما به علت اینکه 
تولید ماســک کم اســت تقریباً تمام تولید 
تحویل دانشــگاه های علوم پزشکی می شود 

که این نیز دلیل دارد.
علی غفوری مقدم در ادامــه افزود: دلیلش 
این است که در حوزه تولید ماسک ظرفیت 

اسمی ما خیلی بیشــتر از تولید فعلی است 
اما واحدهای تولیــد دچار کمبود مواد اولیه 
هســتند که برای حل این مشکل نیز تمام 
ظرفیت استان تالش می کنند که این مشکل 

مرتفع شود.

داروخانه ها مقصر نیستندس
رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی نیز 
در واکنش به فروش ماســک در داروخانه ها 
با قیمت بیشــتر از قیمت مصوب گفت: اگر 
امروز قیمت ماســک در داروخانه ها بیشــتر 
از نرخ مصوب اســت نتیجه این اســت که 
ســازمان صمت بــا قیمت هایی کــه گفته 
می شود ماسک تحویل داروخانه ها نداده که 
انتظار داشــته باشیم داروخانه ها ماسک را با 
قیمت هزار و 300 تومان بفروشــند حتی ما 
در این خصوص نامه ای به معاون وزیر صمت 
زده ایم و گفته ایم ماسک با قیمت مصوب به 
داروخانه ها تحویل داده شود اما هیچ اقدامی 

در این خصوص نشده است.
دکتر علیرضا شهریاری ادامه داد: با شعار که 
نمی شــود کار کرد وقتی داروخانه دار ماسک 
را هــزار و 800 تــا 2هزار تومــان می خرد 
و ســازمان صمت ماســک در اختیار آن ها 
نمی گذارد چطور می توان انتظار داشــت که 
با نــرخ مصوب هزار و 300 تومان ماســک 
در اختیــار مردم قــرار گیــرد. داروخانه دار 
بــرای اینکه بتواند جواب مشــتری هایش را 
بدهد مجبور اســت ماســک را با هر قیمتی 
کــه می تواند خرید کند و نیاز مشــتریانش 
را برآورده ســازد. اگر داســتان ماسک مثل 
پخش دارو باشد و ماسک توسط شرکت ها با 
قیمت های مشخص در اختیار آن ها قرار داده 
شــود بدون تردید داروخانه دار همان قیمت 
مصوب را از مردم خواهد گرفت نه بیشتر، اما 
وقتی سیستم توزیعی وجود ندارد و ظرفیت 
تولید کل کشــور در حوزه ماسک تنها 11 
میلیون اســت برای 80 میلیون نفر داستان 

همین می شود که در حال حاضر می بینید.

 دفاع مؤثر در برابر کرونا •
با رعایت دقیق توصیه های بهداشتی

مهدی کاهانی مقدم: با وجود گذشت 6 ماه از آغاز همه  گیری 
ویروس کرونا و ارائه آموزش های فراوان از ســوی مســئوالن 
بهداشتی، پزشکان و کادر درمانی در خصوص چگونگی رعایت 
نکات بهداشتی برای پیشگیری از ابتال به این بیماری و نیز قطع 
زنجیره انتقال ویروس کووید 19 که در رسانه ملی، نشریات 
و دیگر رســانه ها انجام  شده، به نظر می رسد هنوز بسیاری از 
مردم در رعایت صحیح نکات بهداشتی و اقدام های پیشگیرانه 
دچار مشکل هستند.این روزها به  ظاهر درصد قابل  توجهی از 
مردم از ماسک استفاده می کنند اما به  طور قطع خیلی از آن ها 
استانداردهای استفاده از ماسک را رعایت نمی کنند؛ بسیاری 
از مردم و به  ویژه متصدیان نانوایی، کارکنان مراکز فروشگاهی، 
خدماتی و ســایر صنوف، دستکش به دست می کنند اما به 
جرئت می توان گفت در بیشتر موارد زمینه  ساز شیوع و انتقال 
ویروس کرونا هســتند؛ عالوه بر این هنوز خیلی از ما گویی 
حتی در مورد چگونگی روابط و تعامالت اجتماعی خودمان 

هم توجیه نشده ایم.
به همین خاطر الزم دانســتیم با توجه به آخرین یافته های 
پژوهشگران داخلی و خارجی و دســتورالعمل های سازمان 
جهانی بهداشــت، برخی نکات مهم و حیاتی در این زمینه را 
یادآوری کنیم؛ با امید به اینکه توجه دقیق مخاطبان به این 
نکات، مانع ابتالی تعداد بیشتری از هموطنانمان به بیماری 
کرونا شده و هر چه زودتر شاهد رفع این بال و به روال عادی 

برگشتن زندگی مردم عزیزمان باشیم.

روش صحیح استفاده از ماسکس
- ماســک را از مراکز معتبر مثل داروخانه ها تهیه و از خرید 

ماسک های بدون هویت خودداری کنید.
- پیــش از اســتفاده و لمس کردن ماســک، دســت های 
خــود را با آب  و صابــون به مدت 20 ثانیه بشــویید و یا با 

ضدعفونی کننده های پایه الکل تمیز کنید.
- باید از قرار گرفتن کامل ماسک روی دهان و بینی به  طوری  

که هیچ نفوذی از اطراف نداشته باشد، مطمئن شوید. 
- ماسک ها )کاغذی، معمولی و سه الیه( فقط یک  بار استفاده 
شوند. زمانی که ماسک کثیف یا خیس شده یا نفس کشیدن 
در آن ســخت شــود، نیاز به تعویض دارد. ماسک را به  هیچ  

عنوان با الکل ضدعفونی نکنید.
- هنگام برداشتن ماسک از روی صورت، دست نباید با قسمت 
جلویی ماسک در تماس باشد و باید ماسک از بخش پشتی آن 
و بندها از روی صورت برداشته شود. پس از برداشتن ماسک 
از روی صورت فوراً ماســک را در یک ســطل پسماند دربدار 
بیندازید و دســت ها با مواد ضدعفونــی  کننده با پایه الکلی 

مناسب و یا آب و صابون به مدت 20 ثانیه شسته شود.
- ماســک ها تنها زمانی مؤثر هستند که اســتفاده از آن ها 
همراه با رعایت فاصله اجتماعی و شست وشوی مکرر دست با 

ضدعفونی  کننده های پایه الکل یا آب  و صابون باشد.

دستکش، امنیت کاذب ایجاد می کند!س
با وجودی که تأکید شــده تمیز کردن مکرر دست ها با آب و 
صابون یا ضدعفونی  کننده های پایه الکلی، برای پیشگیری از 
ابتال به ویروس کامالً ضروری است؛ اما برخی افراد پوشیدن 
دستکش یکبار مصرف را به  عنوان راه  حلی ساده تر برای این 
منظور انتخاب کرده اند و عموماً به دلیل بی توجهی به الزام های 
آن، ضمن قرار گرفتن خودشان در معرض خطر ابتال به کرونا، 
برای دیگران نیز خطرآفرین می شــوند؛ در حالی  که باید در 

خصوص استفاده از دستکش حتماً به موارد زیر دقت کرد:
- پوشــیدن دســتکش عمومــاً احســاس امنیــت کاذب 
بــه افــراد می دهــد و موجــب می شــود مردم نســبت 
بــه ســایر مــوارد بهداشــتی مانند شســتن دســت ها یا 
جلوگیــری از لمــس صــورت خــود، کمتر توجــه کنند.

- افرادی که در محیط های بیرون مانند نانوایی، اغذیه فروشی و 
یا فروشگاه ها شاغل هستند، ممکن است ساعت ها در طول روز 
از یک دستکش استفاده کنند؛ در حالی  که تعویض نکردن به 
 موقع دستکش، هیچ تفاوتی با نشستن دست ها ندارد. گاه این 
افراد به  اشتباه تصور می کنند که در زمان استفاده از دستکش 
می تواننــد همه  چیز را لمس کرده و با همان دســتکش به 
فعالیت خود ادامه  دهند؛ در صورتی  که برای جلوگیری از ابتال 
به بیماری باید پس از لمس هر سطح و موادی، دستکش ها را 
تعویض کرده و از برخورد دستکش با صورت جلوگیری کنیم.

- نکته مهم اینکه، پوشــیدن دستکش به  غیر از هنگام تمیز 
کردن ســطوح و مراقبت از بیماران، لزوماً شــما را از ابتال به 
کووید19 محافظت نمی کند و حتی ممکن اســت منجر به 
انتشــار ویروس شود؛ به خصوص اســتفاده از دستکش های 
پارچــه ای و نخی که در مقابله با بیماری کرونا نتیجه عکس 
دارد. بهترین راه برای محافظت از خود در برابر ویروس هنگام 
کارهای روزمره این اســت که به  طور مرتب دستان خود را با 
آب و صابون بشــویید یا از ضدعفونی کننده مناسب استفاده 

کنید.

چند تذکر مهمس
- رعایت فاصله فیزیکی و اجتماعی، پرهیز از سفر و ترددهای 
غیرضروری، شســتن مرتب دست ها با آب و صابون و یا مواد 
ضدعفونی کننده پایه الکل، همچنان از اصلی ترین راه های قطع 

زنجیره انتقال ویروس کروناست.
- کرونا بیماری ناشــی از قطره های عفونی است. این ویروس 
از طریق ارتباط مســتقیم به  مانند قطرات تنفسی فرد مبتال 
)ناشی از سرفه یا عطسه( و نیز لمس سطوحی که با ویروس 

آلوده  شده اند، منتقل می شود.
- بــه  طور قطع غذا، میوه و مایحتاج عمومی و بســته بندی 
خریدهای ســوپری منبعی برای آلوده شدن فرد به ویروس 
کرونا و عفونت محسوب نمی شــوند. هنگامی  که از مغازه یا 
تره بار خرید می کنید، فقط پالستیک میوه یا مواد غذایی را دور 

بیندازید و میوه را پس از شست وشو مصرف کنید.

آغاز مرحله دوم بیستمین دوره •
مسابقات قرآن کریم در مشهد

قــدس: مرحلــه دوم 
بیستمین دوره مسابقات 
قــرآن کریم امــروز در 

مشهد آغاز می شود.
مســئول روابط عمومی 
قــرارگاه  پشــتیبانی 
منطقه ای شــمال شرق 
نیروی زمینی ارتش در مشــهد گفت: این مســابقات ویژه 
فرزندان، همسران، کارکنان پایور و بانوان شاغل نیروی زمینی 
ارتش است.سروان مهدی سلیمانشاهی افزود: شرکت کنندگان 
در رشــته های قرائت، ترتیل، مفاهیم سطح یک و دو و حفظ 
یــک، 3، 5، 10، 15، 20 و 25 جزء و حفظ کل قرآن کریم 
با هم رقابت می کنند و در رشــته اذان نیز فقط پسران با هم 
مســابقه می دهند. وی گفت: در این مسابقات که با رعایت 
پروتکل های بهداشتی اجرا می شود 1۷5 خانواده از 12یگان 
نیروی زمینی ارتش از استان های خراسان رضوی و خراسان 

شمالی طی دو روز با هم رقابت می کنند.

فرمانده انتظامی استان در نشست قرارگاه 
رسانه ای خبر داد

 تشکیل پلیس امنیت اقتصادی •
در خراسان رضوی

انتظامی  فرمانده  ایرنا: 
ارائه  به  رضوی  خراسان 
روزانه 120 هزار خدمت 
پلیــس در این اســتان 
به مردم اشــاره و بیان 
کرد: در میان این حجم 
فعالیت های  گســترده 
پلیس ممکن است کاستی هایی وجود داشته باشد اما مأموران 
انتظامی تالش می کنند این موضوع تأثیری بر انجام وظایف 
پلیس نداشته باشد. ســردار محمدکاظم تقوی روز گذشته 
در نشست قرارگاه رســانه ای خراسان رضوی در ایرنا مشهد 
و با حضور مدیران رسانه های این استان افزود: پلیس به طور 
مستمر اقدام ها و فعالیت های مؤثری را برای کاهش ارتکاب 
جرایم انجــام می دهد که اجرای همه آن ها در مأموریت های 
نیروی انتظامی با لحاظ افزایش آرامش جامعه و شــهروندان 
صورت می گیرد.فرمانده انتظامی خراسان رضوی در ادامه به 
ارتکاب 98 درصد موارد سرقت و کیف قاپی در مشهد توسط 
راکبان موتورسیکلت ها اشــاره و بیان کرد: پلیس امسال در 
برخورد با اراذل و اوباش در این کالنشــهر اقدام ها و عملیات 
بسیار مؤثری انجام داده است.سردار تقوی به تشکیل پلیس 
امنیت اقتصادی در خراسان رضوی نیز اشاره و بیان کرد: در 
حوزه فضای سایبری و مجازی نیز پلیس فضای تولید و تبادل 

اطالعات )فتا( در تمام شهرهای استان فعال است.

با هدف مقابله با کرونا صورت گرفت
 کمک ۴۰میلیارد ریالی نیکوکاران •

به بیمارستان شریعتی مشهد
قدس: از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون ۴0میلیارد ریال 
توسط خیران و شهروندان به بیمارستان دکتر شریعتی مشهد 
کمک شــده است. رئیس بیمارســتان فوق تخصصی دکتر 
شریعتی مشهد در این باره اظهار کرد: همچنین 50 میلیارد 
ریال نیز توســط دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تجهیزات تا 
ســایر کمک ها به این بیمارستان اختصاص یافته است.دکتر 
محمدرضا حسینعلی زاده با بیان اینکه از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا مردم و خیران حضور جدی در کنار کادر درمانی داشتند، 
افزود: در این مدت حمایت های مناسبی در تأمین ملزومات 
و تجهیزات مورد نیاز در این مرکز شــده است. این مسئول 
تصریح کرد: در حال حاضر 100 بیمار مبتال به کووید19 در 
این مرکز بستری شده اند و خدمات درمانی دریافت می کنند.

 از ابتدای سال اتفاق افتاده است
تولد ۹ نوزاد در آمبوالنس های تایباد•

روز گذشــته  قــدس: 
نهمین نــوزاد تایبادی از 
تاکنون  امســال  ابتدای 
مــادر  انتقــال  حیــن 
باردار به بیمارســتان در 
آمبوالنس اورژانس متولد 
شبکه  مدیر  شد.احسانی 
بهداشت و درمان تایباد با اعالم این مطلب گفت: تکنسین های 
اورژانس حین انتقال یک زن باردار از ســمت روســتای کرات 
متوجه عالیم زایمان شــدند بنابراین آمبوالنــس را متوقف و 
اقدام های الزم را برای زایمان سالم یک نوزاد دختر انجام دادند.

 پرونده مشکالت بشرویه •
روی میز نماینده مجلس

بشرویه ـ خبرنگار قـدس: پرونده مشکالت حوزه های 
شهری و شهرداری، کشاورزی و دامداری، راه ها، صنعت و 
معدن و... بشرویه پیش روی نماینده مردم فردوس، طبس، 
سرایان و بشرویه باز شد.حجت االسالم نصیرایی در بازدید 
از پروژه ناتمام بیمارســتان بشــرویه تأکید کرد: برای 10 
میلیارد تومان اعتبار سفر دکتر نوبخت باید پیگیری شود 
تا هــر چه زودتر این اعتبار تخصیــص یابد.نماینده مردم 
فردوس، طبس، ســرایان و بشــرویه که در جلسه بررسی 
چالش های پیش روی کشــاورزی بشرویه سخن می گفت، 
افزود: برای تحقق شعار سال در این منطقه باید طرح های 
ویژه ای دنبال شود.شفیعی، فرماندار شهرستان بشرویه نیز از 
مساعدت های استاندار و تخصیص اعتبارات سفر نوبخت که 
نیاز به پیگیری دارد تشکر و قدردانی کرد و گفت: دستگاه های 
مربــوط باید به جد اعتبارات را پیگیری کنند و آمار را روزانه  

همان طور که استاندار می خواهد به فرماندار اعالم کنند.

 با شعار که نمی شود کار 
کرد وقتی داروخانه دار 
ماسک را هزار و 800 تا 
2هزار تومان می خرد و 
سازمان صمت ماسک در 
اختیار آن ها نمی گذارد 
چطور می توان انتظار 
داشت که با نرخ مصوب 

هزار و 300 تومان 
ماسک در اختیار مردم 

قرار گیرد

بــرشبــرش

روزبازارروزبازار

توصیهتوصیه

رقآن و عترترقآن و عترت

نشستنشست

نیکوکارینیکوکاری
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وقفوقف

قدس: فعالیــت انجمن »یاوران وقف آب« 
با انتخاب رئیس، دبیر و اعضای این انجمن 
رسماً در خراسان رضوی آغاز شد.این انجمن 
با هدف جذب وقفیات و تشویق واقفان به 
فعالیت در حوزه آب به دبیری شرکت آب 
و فاضالب خراسان رضوی تشکیل شد.در 
نخستین نشســت انجمن یاوران وقف آب، 
احمد یزدان پناه؛ معاون استانداری به عنوان 
رئیس و ســیدابراهیم علــوی؛ مدیر عامل 
آبفای خراسان رضوی به عنوان دبیر انجمن 
انتخاب شــدند.در این نشست سیدابراهیم 

علوی؛ مدیرعامل آبفای خراســان رضوی 
هدف از راه اندازی انجمن را جبران کمبود 
بخشــی از منابع مالی اجــرای پروژه های 
تأمین آب اعالم کرد و از مشــارکت خیران 
در ساخت چهار باب ایستگاه برداشت آب 
شرب در شهر گناباد خبر داد.سپس محمد 
ضمیری؛ مشــاور مدیر عامل آبفای استان 
نیز با اشاره به بیانیه چشم انداز و مأموریت 
انجمن اظهار کرد: وظایف انجمن برگرفته 
از دستورالعمل های ســازمان اوقاف و امور 

خیریه است.

با انتخاب رئیس، دبیر و اعضای این انجمن
راه اندازی انجمن »یاوران وقف آب« در خراسان رضوی

بهداشت وردمانبهداشت وردمان

نیشابور- خبرنگار قدس: رئیس مرکز 
بهداشــت نیشابور گفت: شــهروندان در 
صورت داشــتن هر گونه عالیم نظیر تب، 
سرفه، درد عضالنی، سردرد و تنگی نفس 
و... می توانند به مرکز کلینیک 16ساعته 
غربالگری بیماری های تنفســی واقع در 
ابتدای خیابان شریعتی، نبش شریعتی26 

مراجعه کنند.
دکتــر محمدرضــا داوریان افــزود: برای 
جلوگیری از تجمع مردم در این مرکز و نیز 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، همشهریان 

نیشــابوری می توانند با شماره شبانه روزی 
۴030 یــا برای مشــاوره با پزشــکان در 
خصوص بیماری کووید19 از ساعت 8 صبح 
الی 2۴، با شــماره های ۴3213103 الی 6 

تماس حاصل کنند.
وی تصریح کرد: وضعیت نیشابور کماکان 
قرمز اســت و از همه مردم می خواهیم به 
دســتورات و توصیه های بهداشــتی توجه 
کنند تا صدمات ناشــی از انتقال ویروس، 
موارد ابتال و فوت ناشی از بیماری کووید19 

سیر نزولی پیدا کند.

رئیس مرکز بهداشت نیشابور خواستار شد 
مراجعه افراد مشکوک به بيماري های تنفسي به کلينيک غربالگري

سرور  هادیان: سال ها از ثبت پرونده چشم انداز فرهنگی توس 
برای قرار گرفتن در فهرست موقت یونسکو می گذرد و این شاید 
در نگاه نخست بسیار اتفاق خوشایندی باشد اما در واقعیت تقریباً 
55 اثر دیگر نیز از سوی ایران در نوبت ثبت جهانی قرار گرفته اند. 
سال ها از این گام نخست برای ثبت جهانی توس می گذرد و این 
در حالی است که مدیران زیادی طی این سال ها برای ثبت این 
اثر گام هایی برداشــته اند اما گویا بحث ثبت یک اثر در هر سال، 
توس را به دلیل مشکالت فراوانی که دارد کمتر در اولویت برنامه 
ثبت اثر تاریخی قرار داده و تا رفع همه مشــکالت هنوز هم باید 

صبر کرد.

درباره توس س
توس یکی از اماکنی است که دیرینه ترین بقایای حیات انسان را 
در خود جای داده و این شــهر شاهد تمدن های متفاوتی بوده و 

زادگاه بسیاری از فرهیختگان ایرانی است.
الزم به یادآوری است یک اثر اگر در فهرست جهانی یونسکو ثبت 
شود همه اعضای کنوانسیون متعهد هستند با مشارکت جهانی 
از آن مراقبــت کنند.این آثار در زمان جنگ به عنوان مکان های 
امن معرفی می شوند و همچنین  معرفی به زبان های مختلف از 
آن اثر انجام می شود و زمینه ساز مقصد گردشگری دنیا می شود 
و امکان دستیابی به صندوق میراث جهانی برای گرفتن اعتبار در 
صورت مواجه شــدن با آسیب های انسانی یا طبیعی به محوطه 
برای کمک های فوری برای تعمیر این آسیب دیدگی ها در اختیار 
کشورهای عضو قرار می گیرد. همچنین متخصصان، آموزش های 

فنی الزم را به تیم های بومی مدیریت محوطه ارائه می دهند.
از طرفی تنها داشتن یکی از معیارهای ده گانه یونسکو کافی است 
تا نام یک اثر در فهرســت جهانی یونســکو قرار گیرد که از این 
10 معیار 6 مورد آن مربوط به آثار فرهنگی اســت و چهار مورد 
مربوط به آثار طبیعی است پس در یک نگاه کلی می توان دریافت 
توس بضاعت های الزم برای قرار گرفتن در فهرست آثار تاریخی 

جهانی را دارد.

شروع خوب و اتفاق های خوب ترس
مدیر پایگاه توس در خصوص چشــم انداز ثبت جهانی توس در 
گفت وگو با قدس می گوید: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است و باید 
پرونده ای را تهیه کنیم اما مقدمات خوبی در حال فراهم  شــدن 
است که یکی از اتفاق های خوب تصدیق و ابالغ طرح راهبردی 
منطقه منفصل شهری توس است که 3هزار و 600 هکتار است 
و یک دهم آن یعنی 360 هکتار آن عرصه تاریخی اســت که دو 

برابر آن نیز حریمش است که آن را نیز شامل می شود و طبیعتاً 
طرح راهبردی و تفصیلی 3هزار و 600 هکتار را تحت تأثیر قرار 

می دهد.
احسان زهره وندی می افزاید: طرح تفصیلی و راهبردی که منجر 
به ساماندهی ساخت و سازهای بی رویه می شود و از طرفی روی 
عرصه تاریخی نیز در حال انجام اســت، می تواند تعیین تکلیف 
خوبــی را برای این منطقه ایجاد کند. زیــرا بخش زیادی از آن 
آزادسازی می شود و مقدمه خیلی خوبی خواهد شد که ما بتوانیم 

موضوع ثبت جهانی را پیش ببریم.
وی در ادامه خاطرنشــان می ســازد: امیدواریم به زودی این کار 
اجرایی شــود و همچنین قرار است در این طرح بخش زیادی از 

عرصه تاریخی از محل درآمدزایی اش آزادسازی شود.
مدیر پایگاه توس تصریح می کند: صحبت هایی با شــهرداری و 
استانداری انجام شده اســت که امیدوارم این مباحث به زودی 
اجرایی شود و اگر بتوانیم بخشی از آن را آزادسازی کنیم، بخش 
زیادی از مردم که در روی عرصه تثبیت می شــوند را می توانیم 
به محله هایی نظام یافته تر که معموالً نماها و کف سازی های آن 

طراحی شده باشد، منتقل کنیم.

طرحی برای مردم و جمعیتس
وی همچنین تأکید می کند: اگر این آزادسازی انجام  شود بیشتر 
مردم و جمعیت آن منطقه تثبیت می شوند و نیازی به جابه جایی 
ندارند مگر آنکه خودشــان داوطلب باشند زیرا ما در طرح آن ها 
را تثبیت کرده ایم و فقط قسمت هایی که تراکم جمعیتی پایین 
است و ساخت و ســازهای غیرمجازی شکل گرفته است، روند 
آزادســازی اش را طی می کند و آن هــم که طبیعتاً راهکارهای 
قانونی خودش را دارد و تا هنگامی که جلب رضایت نباشد اتفاقی 

نخواهد افتاد.

نزدیک شدن به ثبت جهانیس
زهره وندی با تأکید بر اینکه طرح راهبردی حرکت بسیار خوبی 
اســت، اظهار می دارد: امیدوارم این طرح خوب به زودی اجرایی 
شود و به نتیجه دلخواه برسد و این کمک بزرگی به ما می کند تا 

به ثبت جهانی توس نزدیک شویم.
وی بیان می دارد: خوشبختانه شهرداری و شورای شهر همکاری 
خوبی تاکنون در این طرح راهبردی با ما داشــته اند و اگر طبق 
توافقاتی کــه انجام داده ایم پیش بــرود و همچنین مقداری از 
آزادسازی عرصه هم انجام شود در واقع اتفاق بزرگی افتاده است 
چون مدیریتی برای آن تعریف می شــود و ســاماندهی آن نیز 

نظام مند می شود و این کار را خیلی جلو می برد.
احســان زهره ونــدی اجرای این طــرح راهبــردی را منوط به 
تصمیم گیری کمیسیون عمران می داند و می افزاید: خوشبختانه 
دکتر ریاضی خیلی پیگیر اجرای این طرح است و امیدواریم همه 
متولیان امر کمک کنند و بحث اجرایی شــدن آن زودتر شکل 

بگیرد.

معادن منطقهس
وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت معادن شن در آن منطقه 
چگونه است، بیان می دارد: درباره معادن نیز مشکل خاصی وجود 
نــدارد، غیر از آنکه احتماالً یک یا دو مــورد از این معادن گویا 
راه اندازی شده اند که مکاتبات الزم را با دادیار پیشگیری از وقوع 
جرم انجام داده ایم که بخشــی از معادن ممکن است دوباره راه 
افتاده باشــند که در حال حاضر شــاهد ترددهای کامیون هایی 
هستیم که اگرچه در سال 86 با حکم قضایی این معادن تعطیل 

شده اند و خوشبختانه فعالً وضعیتشان کنترل شده است.

همگرایی و اعتبارات س
وی چشــم انداز خوبی را برای ثبت جهانی توس اعالم می کند و 
می گوید: امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم و این همگرایی که بین 
میراث فرهنگی، شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی که متولی 
طرح تفصیلی است ایجاد شده و به زودی توس را به یک محوطه 
به سامان رسیده مبدل خواهد کرد. البته اعتبارات شرط است اگر 
اعتبارات عمرانی وجود داشته باشد و به اندازه کافی حمایت شود 

این مهم به نتیجه خواهد رسید.
وی در ادامه خاطرنشان می سازد: طرح راهبردی ابالغ شده است 
و طرح تفصیلی باید طی 6 ماه آینده تعیین تکلیف شود و همه به 
آن پایبند باشند و پس از آن کارها روال طبیعی و منطقی خویش 

را طی خواهد کرد.

قدس بیم و امیدهای ثبت این منطقه تاریخی را بررسی می کند
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روی خط خبرروی خط خبر
ابتالی ۲۰نفر از کارکنان آرامستان های •

مشهد به ویروس کرونا
قدس: مدیرعامل سازمان 
مدیریت آرامســتان های 
 شــهرداری مشهد گفت:

تاکنون 20نفر از کارکنانمان 
به ویــروس کرونا مبتال 

شده اند.
حسین  حجت االســالم 

مهدوی دامغانی اظهار کرد: از ابتدای اســفند ماه و همراه با 
شیوع ویروس کرونا، کار ویژه پرسنل سازمان ها نیز آغاز شد و 
عمالً همکاران ما در طول این ماه ها و در شرایط ویژه در حال 
خدمت رســانی به شهروندان هستند؛ به گونه ای که تاکنون 
دست کم 20نفر از کارکنانمان نیز خود به کرونا مبتال شده اند 

و بدون افزایش نیرو، ارائه خدماتمان سه برابر شده است.
وی افزود: آرامستان رضوان که از ابتدای زمستان سال گذشته، 
سالن تغسیل در آن به بهره برداری رسیده بود، از اسفند ماه 
سال گذشته آماده پذیرش اموات کرونایی شد، اما متأسفانه با 
سه برابر شدن حجم کارهایمان و با شدت گرفتن شیوع کرونا 
به دلیل محدودیت هایی که در به  کارگیری نیروی انســانی 
وجود دارد، با همان تعداد کارکنان ســابق و امکانات، مجبور 
به خدمت رسانی به شــهروندان هستیم.مدیرعامل سازمان 
مدیریت آرامستان های مشهد بیان کرد: محدودیت هایی از 
سوی ستاد مقابله با کرونا برای ورود شهروندان به آرامستان ها 
وضع شده است که ما و شــهروندان نیز باید این موضوع را 
رعایت کنیم. فقط همراه اموات و تعداد معدودی از همراهان 

اجازه ورود به آرامستان ها را پیدا می کنند.
مهدوی دامغانی خاطرنشــان کرد: شهروندان به این موضوع 
اعتراض دارند؛ زیرا معتقدند آرامســتان ها فضای باز بوده و 
خطــر انتقال ویروس در این مکان کمتر از فضاهای بســته 
است و درخواست داشتند محدودیت ها کمتر شود تا بتوانند 
در مراســم بعدی نیز در آرامستان ها حضور یابند. ما در پی 
این درخواست های مردمی، به فرماندار درخواست داده ایم در 
صورت امکان، محدودیت ها برای حضور شهروندان صاحب عزا 

و همراهان اموات در آرامستان ها کاهش یابد.

میزان خسارت سیل به تأسیسات آب •
روستایی  استان اعالم شد

دفتر  مدیــر  قــدس: 
مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل شــرکت آب و 
خراسان رضوی،  فاضالب 
میزان خســارت ناشی از 
ســیل به تأسیسات آب 
روستایی در این استان را 

حدود 13میلیارد و 700میلیون ریال اعالم کرد.رضا یاقوتی نیا 
اظهار کرد: در جریان بارش های تابستانی در استان، خطوط 
انتقال، شبکه های توزیع، حوضچه اتصاالت و انشعابات آب دو 
مجتمع و 10روستا در شهرستان های درگز و کالت دچار آسیب 
شد.وی افزود: 640 خانوار ساکن روستاهای گپی، خادمانلو، 
دشت و دبندی علیا شهرستان درگز دچار قطع آب شدند که از 
طریق تانکر آبرسانی می شوند.به گفته وی، در شهرستان کالت 
هم شبکه توزیع آب روستاهای سینی نو و منطقه دره خشت 
دچار خسارت و 100متر از خط انتقال چاه قره سو شهر کالت 
کامالً تخریب، ولی آب شرب شهر از سایر چاه ها تأمین شد.

 رئیس اداره تعزیرات حکومتی
 این شهرستان در گفت وگو با قدس خبر داد

کشف بنز  7۰ میلیاردی قاچاق در طرقبه •
طلبی:   - قدس آنالین 
رئیــس اداره تعزیــرات 
بینالود)طرقبه  حکومتی 
شاندیز( گفت: دومین بنز 
قاچاق به ارزش 7میلیارد 
تومان در طرقبه کشف و 

ضبط شد. 
امید جلیلی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: براساس 
گزارش پلیس آگاهی شهرستان طرقبه شاندیز مبنی  بر وجود  
یک دستگاه  بنز 2020مشکی فاقد مدارک گمرکی و پالک 
در یکی از پستوهای نمایشــگاه فروش بنز در شهر طرقبه، 

تعزیرات حکومتی شهرستان بینالود در محل حاضر شد.
وی تصریح کرد:  براساس بررسی های به عمل آمده به دلیل 
اینکه این خودرو تأییدیه پلیس راهور و مدارک گمرکی الزم 
را به همراه نداشت، طبق قانون مبارزه با قاچاق کاال ضبط و به 
پلیس آگاهی منتقل شد.جلیلی با بیان اینکه  ارزش ریالی این 
خودرو براساس اظهارات مالک خودرو 70میلیارد ریال برآورد 
شده اســت، ادامه داد: فرایند تشکیل پرونده و انجام مراحل 
تعزیرات حکومتی  این کاالی قاچاق و تأیید استعالمات الزم 

از مراجع ذی صالح  برای آن آغاز شده است. 
وی تصریح کــرد: درباره این پرونده مالــک خودرو و مدیر 
نمایشگاهی که خودرو در محل انبار آن کشف شد، به عنوان 
متهمان اصلی مظنون به قاچاق، مورد پیگیری قضایی خواهند 
بود.جلیلی ادامه داد: همچنین پرونده یک مورد بنز قاچاق که 
چند روز قبل در این شهرســتان و در یکی از تعمیرگاه های  
نمایندگی های غیرمجاز بنز  کشف شده بود، به دلیل اینکه 
مالک آن متواری است  نیز در حال جریان و رسیدگی است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی بینالود)طرقبه شاندیز( افزود: 
قیمت این بنز قاچاق حدود 50میلیارد ریال اعالم شده بود 
که ارزش گذاری واقعی  آن ها از سوی تعزیرات حکومتی برای 
این گونه موارد زمانی است که گمرک ارزش این گونه کاالها را 

براساس قانون به صورت مستند و دقیق اعالم کند.

 مدیرکل متخلف •
سرپرست  فدراسیون شد!

فارس: مدیرکل سابق ورزش و جوانان خراسان رضوی که با 
وثیقه سنگین آزاد شده بود، سرپرست فدراسیون اسکی شد. 
پرونده تخلف مدیرکل سابق ورزش و جوانان خراسان رضوی 
که به بیت المال دســت اندازی کرده بود از مدت ها پیش در 
شعبه 20۹ دادسرای مشهد) شعبه ویژه رسیدگی به جرایم 

اقتصادی( مطرح شده بود.
بر همین اســاس وی مهر ماه همان سال و درست سه روز 
پــس از برکنــاری اش از ســوی وزارت ورزش و جوانان، با 
دستور بازپرس و پس از بررسی پرونده و تجمیع مستندات 
قضایی، توسط ضابطان دستگاه قضایی دستگیر شد.در ادامه 
متهم با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی راهی زندان شــد، اما 
حاال پس از گذشت دو سال از پرونده این متهم، در اقدامی 
عجیب روز گذشته از سوی وزارت ورزش و جوانان به عنوان 

سرپرست فدراسیون اسکی منصوب شد. 
این در حالی اســت که در جریان همیــن پرونده برخی از 
معاونان سابق او در اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی نیز 

بازداشت و با قرار وثیقه به زندان رفته بودند!

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی اعالم کرد
 فروش سهام عدالت •

و خالی شدن حساب مالباخته!
بجنورد-خبرنــگار 
قــدس: رئیس پلیس 
فتا خراسان شــمالی، از 
دستگیری  و  شناسایی 
بــا  کــه  شــخصی 
سوءاســتفاده از اعتماد 
شاکی اقدام به برداشت 

غیرمجاز از حساب بانکی وی کرده بود، خبر داد. 
سرگرد یوسف شاکری اظهار کرد: در پی مراجعه فردی مبنی 
بر اینکه از حساب بانکی وی در چندین مرحله برداشت هایی 
صورت گرفته است، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس 
فتا قرار گرفت. وی افزود: با توجه به اینکه همه برداشت ها  به 
 صورت خرید اینترنتی بوده ، با اقدام های فنی و پلیسی متهم 
موردنظر شناســایی و طی هماهنگی با مقام قضایی در یک 

عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
ســرگرد شــاکری افزود: در روند رسیدگی پرونده مشخص 
شــد شــاکی برای ثبت نام و فروش ســهام عدالت از طریق 
سامانه های بورسی به متهم مراجعه کرده که متهم از اعتماد 
وی سوءاستفاده و اطالعات شخصی و بانکی وی را به سرقت 

برده و اقدام به برداشت از حساب بانکی او می کرده است. 
شــاکری گفت: با توجه به رونق بازار بــورس در هفته های 
اخیر، به افراد مبتدی و ناآشــنا به فضــای معامالت بورس  
توصیه می شــود ابتدا مهارت و دانش خــود را در خصوص 
سرمایه گذاری های بورسی  افزایش  دهند و سپس وارد این 

بازار مالی شوند و سرمایه گذاری کنند.

 محکومیت مدیرعامل اسبق•
 شرکت ایران خودرو در مشهد 

ایسنا: سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، از محکومیت 
مدیرعامل اســبق شــرکت ایران خودرو در مشهد به دلیل 

گران فروشی در عرضه خودرو خبر داد. 
سیدیاسر رایگانی در این رابطه اظهار کرد: با گزارش واصله از 
سازمان صنعت، معدن و تجارت در مورد تخلف گران فروشی 
مدیرعامل اسبق شرکت ایران خودرو پرونده ای تشکیل و به 

شعبه پنجم تعزیرات حکومتی مشهد ارجاع شد. 
وی افزود: در بررسی ها مشخص شد با وجود دستورالعمل 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان در مورد اینکــه  خودروهایی که تاریخ 
تحویل آن ها از شهریور لغایت پایان دی ماه 13۹7 بوده 
شامل افزایش قیمت نمی شوند؛ مدیرعامل اسبق شرکت 
ایران خودرو مرتکب گران فروشــی در عرضه خودرو باالتر 
از قیمت مصوب شــده و از شکات مبالغ اضافی اخذ شده 

است. 
ســخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: شعبه با 
توجه به احراز تخلف، متهم پرونده را محکوم به اخذ درآمد 
حاصــل از تخلفات به مبلغ 560 میلیون و ۸52 هزار ریال و 
واریز آن به حساب خزانه و برکناری متخلف از سمت خود به 
طور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت 6 ماه و استرداد 

حق شکات، صادر کرد.

 دستگیری ضاربان •
محیط  بان پارک ملی تندوره 

مدیــرکل  قــدس: 
حفاظت محیط زیست 
روز  خراســان رضوی، 
حاشــیه  در  گذشــته 
بان  محیــط   عیــادت 
مصــدوم پــارک ملی 
بیمارستان،  در  تندوره 
گفت: ضاربان این محیط  بان به زودی محاکمه خواهند شد.

تورج همتی افزود: این نخستین بار نیست که محیط بانان 
پرتالش اســتان در راه عقاید انســانی و الهی خود این گونه 
صدمه های جســمی و روحی را از ســوی اشرار و غارتگران 
حیات وحش به جان می خرند و پس از آن نه تنها دســت از 
حراست از مخلوقات بی زبان خداوند برنمی دارند که هر بار 
با انگیزه و عشق بیشتری برای حفظ آرامش زیستگاهی به 

عرصه های طبیعی استان قدم  می گذارند.
وی ادامه داد: این پیشامد ناگوار حاصل نابخردی و بی رحمی 
متجاوزان حیات وحش اســت که این گونه جان یک محیط 
بان مخلص را که برای حراســت از امانات ارزشــمند الهی 
در طبیعت سینه سپر کرده اســت، در معرض تهدید قرار 

می دهند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تصریح کرد: 
عامالن این پرونده از ســوی یگان حفاظت محیط زیست 
استان و با همکاری پلیس آگاهی در روز حادثه شناسایی و 
دستگیر شدند و به زودی در مراجع قضایی محاکمه خواهند 
شــد. محیط  بان »عظیم دانشــور« در این حادثه به شدت 
مجروح و به دلیل شکســتگی دنده و دست برای درمان و 
مراقبت های پزشکی به بیمارستانی در مشهد منتقل و تحت 
عمل جراحی قرار گرفت و هم اکنون حال عمومی این محیط 

 بان مساعد است.

عقیل رحمانی: ســه نفر از پنــج عامل نزاع 
مسلحانه در محدوده استحفاظی کالنتری شفا 
که با وینچستر یک نفر را مجروح کرده بودند، 
با دستور قاطع قضایی ردزنی و دستگیر شدند.

آشوب وینچستر به دستان در خیابانس
چندی پیش تماس های مکرر شــهروندان با 
110 و پاســخ اپراتور به آن ها، خبر وقوع یک 
درگیری مســلحانه در محدوده ســرزمینی 
کالنتری شفا را مخابره کرد. با توجه به گزارش 
اولیه مردمی که حاکی از آن بود که افراد مسلح 
اقدام به شــلیک در منطقه کرده اند، تیمی از 
مأموران کالنتری به سرعت به محل مورد نظر 

اعزام شدند.
با حضور مأموران در منطقه، برخی شــاهدان 
عینی مدعی شــدند حدود پنج نفر در حالی 
که سالح ســرد و گرم با خود همراه داشتند 
به ســمت فردی تیراندازی و او را مورد ضرب 
و شــتم قرار داده و پس از آن با استفاده از دو 
دستگاه خودرو سواری پراید از مقابل خانه فرد 

حادثه دیده متواری شده اند.
بررسی های تکمیلی و میدانی پلیسی مشخص 
کرد افراد مســلح در این درگیری با ســالح 
وینچســتر پای فردی را مورد هدف قرار داده 
و با حضور نیروهــای اورژانس فرد مذکور به 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد منتقل شده  و 

تحت درمان قرار گرفته است.
از همیــن رو موضوع به دادســرای ناحیه دو 
منعکــس و پرونده ای در این رابطه تشــکیل 
شــد و در شعبه 201 بازپرسی توسط  قاضی 
»ســالم اندای« مورد رســیدگی قرار گرفت. از 
همین رو دستور ردزنی عامالن ایجاد رعب و 

وحشت در منطقه صادر شد.
بر پایه این دســتور عامالن 
فراری این اقدام مسلحانه از 
تحت  پلیس  مأموران  سوی 
تعقیب قــرار گرفتنــد. در 
مرحله نخست مأموران پس 
از مساعد شدن حال عمومی 
فرد مجروح او را مورد تحقیق 
قرار داده که او مدعی شــد 
چند ســاعت پیش از ماجرا، 
یک مورد اختالف بین چند 

نفر را به صلح رساندم و آن ها گفته بودند دیگر 
با هم درگیر نمی شوند، اما چند ساعت بعد پنج 
نفر از دو دســتگاه سواری پراید پیاده شدند و 
در حالی که در دستان آن ها وینچستر،چوب 
و سالح سرد بود به سمت من حمله ور شدند 

و در این هنگام یکی از آن ها 
وینچســتر را به سمت پای 
من نشــانه رفت و شــلیک 
کرد. تیر هوایی هم زدند  و 
از محل فرار کردند. با همان 
حال به سمت خودرو آن ها 
شیشه نوشابه پرت کردم که 

با بدنه آن برخورد کرد.

 دستگیری متهمانس
 در دو منطقه

چندین روز تالش پلیس ادامه داشت تا اینکه 
یکی از اعضای این اقدام مســلحانه در حوالی 
اسماعیل آباد مورد شناسایی قرار گرفت. پلیس 
به سرعت محل را محاصره و او را که در خانه 
مخفی شده بود، زمینگیر و دستگیر کرد.پس 

از دستگیری این فرد هیچ ردی از دیگر عامالن 
نزاع مسلحانه نبود و اقدام های پلیسی بیش از 
یک ماه ادامه داشت تا اینکه تالش شبانه روزی 
مأموران به ثمر نشســت و دو عضو دیگر این 
اقدام در حوالی منطقه ابوطالب ردزنی و آن ها 
هم در فاصله کوتاهی محاصره و هر دو متهم 

دستگیر شدند.
در حالــی که افراد بازداشــت شــده ســعی 
می کردند هر طور شده راه فراری از ماجرا برای 
خود دست و پا و همه چیز را کتمان کنند، در 
مواجهه حضوری با هم دچار تناقض گویی شده 

و مجبور به اعتراف شدند.

 تفهیم اتهام مشارکت در قدرت نمایی س
با سالح گرم

در پــی آن یکی از آن ها مدعی شــد: من آن 
شب همراه دیگر افراد بودم و »ارسطو« بود که 
با خود سالح وینچستر حمل می کرد و به پای 
فرد مجروح شــلیک کرد. در حالی که دو فرد 
فراری ماجرا تحــت تعقیب پلیس قرار دارند، 
دیگر متهمان پرونده پس از انتقال به شــعبه 
201 بازپرسی، پس از تفهیم اتهام مشارکت در 
تهدید و قدرت نمایی با سالح گرم، اخالل در 
نظم عمومی از طریق تیراندازی و درگیری، با 
قرار بازداشت موقت پس از انجام  دیگر مراحل 

قضایی پرونده، راهی زندان شدند.

ردزنی شبانه روزی پلیس نتیجه داد

دستگیری عامالن شلیک در نزاع مسلحانه

شاهدان عینی مدعی 
شدند حدود پنج نفر 

در حالی که سالح سرد 
و گرم با خود همراه 

داشتند به سمت فردی 
تیراندازی و او را مورد 
ضرب و شتم قرار دادند

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 بارش های رگباری •

در راه خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق تحلیل 
نقشــه های آینده  نگری و تصاویر ماهواره ای هواشناســی تا 
بعدازظهر امروز دوشــنبه در غالب نقاط استان جوی نسبتاً 
پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود و به تدریج 
از بعدازظهر، استان تحت تأثیر امواج ناپایدار جوی قرار گرفته 
که موجب افزایش ابرناکی، افزایش شدت وزش باد در بعضی 
ســاعات همراه با گردو خاک و همچنیــن وقوع بارش های 

رگباری به ویژه در نواحی شمالی استان خواهد شد. 
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فضای مجازی: 

شت وردمان شت وردمانبهدا بهدا

قدس: مدیر کل انتقال خون خراســان 
رضوی گفت: مشارکت بانوان این استان 
در اهدای خون 6 درصد از تولید خون را 
شامل می شود که با توجه به کاهش ذخایر 
خونی رقــم ناچیزی اســت.دکتر مجید 
عبدالهی افزود: مشارکت بانوان ایرانی در 
اهــدای خون کمتــر از 10 درصد از کل 
داوطلبان اســت در حالی که میزان این 
مشارکت در کشورهای توسعه یافته تا 55 
درصد نیز می رسد.وی تصریح کرد: نگرانی 
از کم خونــی، تــرس از خون گیری، عدم 
توجه به تغذیه مناسب و نبود اطالع رسانی 
کافی از مهم ترین دالیل اســتقبال اندک 
بانوان از اهدای خون به شمار می رود.دکتر 
عبدالهی افزود: برخی از بانوان بر این باورند 
که کم خون هســتند و اهدای خون برای 
آنان مضر است در حالی که در پایگاه های 
اهدای خون پیش از خون گیری توســط 
پزشک عالوه بر معاینات مربوطه برای هر 
فرد، آزمایش هموگلوبین نیز انجام می شود 
بنابراین به هیچ وجه اجازه اهدای خون به 

فرد مبتال به کم خونی داده نمی شود.

 سهم 6 درصدی بانوان 
خراسان رضوی در اهدای خون!

منابع طبیعیمنابع طبیعی

قدس: بیــش از 100هکتار عرصه منابع 
طبیعی ســبزوار به طرح هــای صنعتی 
اختصاص یافت.رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری ســبزوار با اعالم این مطلب 
گفــت: 102هکتــار از عرصه های منابع 
طبیعی این شهرستان برای اجرای هشت 
طرح صنعتی واگذار شده است.عباسعلی 
کیانی فرد افزود: این زمین ها برای ساخت 
پنج نیــروگاه خورشــیدی، منطقه ویژه 
اقتصادی، کارخانه آهک هیدراته و کارخانه 
به ســرمایه گذاران  منگنز  فروســیلیکو 
در بخش خصوصی واگذار شــده اســت.

وی گفت: بر اســاس قانون حفظ کاربری 
زمین های ملی و کشاورزی، تغییر کاربری 
این زمین ها ممنوع است اما قانون گذار در 
شرایطی خاص و با توجه به نیاز کشور در 
حوزه تولید و اشتغال، این اقدام را مشروط 

به رعایت ضوابطی پذیرفته است.
وی از بازپــس گرفتــن 147هکتــار از 
عرصه هــای منابع طبیعــی و ملی این 
شهرســتان طی امســال که به تصرف 

سودجویان درآمده بود، خبر داد.

واگذاری اراضی منابع طبیعی 
برای اجرای طرح های صنعتی

ت تکشفیا کشفیا

 خط قرمز: با اشــراف اطالعاتی مأموران 
فرماندهی انتظامی استان، 106 کیلوگرم 
تریاک طــی عملیات مشــترک پلیس 

خراسان جنوبی و سمنان کشف شد.
ســرهنگ محمــود پارســافر، معــاون 
انتظامی  فرماندهــی  هماهنگ کننــده 
خراسان جنوبی اظهار کرد: مأموران یگان 
تکاوری امام سجاد)ع( »دهسلم« اخباری 
دریافت کردند که قرار است محموله ای از 
مواد مخدر از طریق محورهای مواصالتی 
استان سمنان به شهرهای مرکزی کشور 
حمل شود که مراتب پیگیری و به استان 
سمنان اعالم شد.وی بیان کرد: مأموران 
فرماندهی انتظامی اســتان ســمنان به 
محور شــاهرود- میامی اعزام شــدند و 
خودروهــای عبــوری را در این محور به 
صورت نامحســوس کنتــرل کردند .وی 
افزود: طی یک هماهنگی در یک ایســت 
و بازرســی خودرو پــژو 405 حامل مواد 
مخدر را متوقف کردند و در بازرسی از آن 
106 کیلوگرم تریاک کشــف و سه متهم 

دستگیر شدند.

 کشف 106 کیلوگرم تریاک 
در خراسان جنوبی

مدرهسمدرهس

ایرنا: مدیر آموزش و پرورش اســتثنایی 
خراسان رضوی گفت: پایگاه های سنجش 
سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان این 

استان با شرایط جدید از سر گرفته شد.
مهدی قاســمی پور افزود: بر اساس مجوز 
ســتاد اســتانی مبارزه با کرونا فعالیت 
پایگاه های سنجش سالمت که از اواسط 
تیرماه بنا به دســتور این ستاد به منظور 
جلوگیری از شــیوع بیمــاری کووید1۹ 
متوقف شده بود از روز گذشته در سراسر 
استان آغاز شد.وی ادامه داد: بر این اساس 
با توافق انجام شده با ستاد مبارزه با کرونا 
در اســتان و با هدف جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا، سنجش سالمت نوآموزان 
با حذف تمامی معاینات پزشکی در حیطه 
دانشــگاه علوم پزشکی از جمله معاینات 
دهان و دندان انجام می شــود.  وی ادامه 
داد: در رونــد جدیــد فعالیت پایگاه های 
مذکور تمامی نوبت های صادر شده برای 
نوآموزان تا تاریخ 1۹ مرداد ماه لغو شــده 
محسوب می شود و والدین برای دریافت 
نوبت جدید باید به مدارس مراجعه کنند.

از سرگیری فعالیت پایگاه های 
سنجش سالمت نوآموزان 

عباسعلی سپاهی یونسی: چند روز پیش 
دوستی در تماس تلفنی برایم از وضعیت بد 
خانواده ای گفت که نیاز به کمک دارند. یک 
هفته گذشــت، اما فرصتی نشد تا به خانواده 
ســر بزنم. دوباره پدر خانواده تماس گرفت و 
تأکید کرد وضع مالی آن ها خراب است، کاری 
نــدارد و  به تازگی کنتــور آب آن ها هم به 

سرقت رفته است.
فردا صبح خودم را به شــهرک شهید رجایی 
یا همان ســاختمان رساندم. خانه ته یکی از 
کوچه های تنگ ســاختمان بود. در زدم و با 
راهنمایــی مرد وارد خانه شــدم. چیزی که 
در نــگاه اول توجه ام را جلب کرد وضعیت و 
ظاهر خانه بود. خانه ای کمتر از 60 مترشامل 
دو اتاق و حیاطی کوچک. نشســتیم و مرد 
برایم از زندگی اش گفت. از اینکه با پســرش 
که مشــکل اعصاب و روان دارد در این خانه 
زندگی می کند. وقتی از او پرسیدم چه کاری 
انجــام می دهد، گفت: »من همیشــه بنایی 
کرده ام. البته اســتادکار نیستم«. پس از نیم 
ساعت صحبت با مرد، از او پرسیدم چه کاری 
می توانم برایش انجــام بدهم و او گفت: »در 
حال حاضر نیاز به ایــن دارم که جایی پیدا 
کنم، چون صاحبخانــه اینجا را برای فروش 
گذاشته است. کاری ندارم چون مجبور هستم 
اگر سرکار هم می روم، همین نزدیک باشد که 
بتوانم از حال فرزندم باخبر باشم. نمی توانم او 
را تنها بگذارم و دو روز قبل هم کنتور آبمان 
به ســرقت رفته است. می ترســم اگر دوباره 
خانه ام را خالی بگــذارم  دزد بیاید و همین  
چند وســیله دیگر را هم به سرقت ببرد«. به 
مرد گفتم:» در حــال حاضر تنها کمکی که 
می توانیم بکنیم، پرداخت هزینه خرید کنتور 
است که از بی آبی خالص بشوی«. در لحظاتی 

که با مرد حرف می زدم، بیش از هرچیز ذهنم 
درگیر این شــده بود که برای مرد و پسرش 
چــه کار دیگری می توانیم انجــام بدهیم تا 
زندگی اش را تأمین کنــد. وقتی در این باره 
از او ســؤال کردم گفت:» من تنها کاری که 
می توانم انجام بدهم بنایی است و کار دیگری 
بلد نیستم!« در همان حالی که با مرد حرف 
می زدم چشمم به وسایلی افتاد که از نگاه من 
بیشتر حالت ضایعات داشت تا وسایل مورد 
نیاز یک زندگی. این وسایل هم در آشپزخانه 

مرد و هم در حیاط پخش و پال شده بودند. 

خرید و فروش ضایعاتس
دوبــاره همان طور که با مرد حرف می زدم به 
وضعیت  او فکر کــردم و  آن وقت بود که از 
ذهنم گذشــت که او می تواند از راه خرید و 
فروش ضایعات روزگار بگذراند به خصوص که 
جایی هم برای این کار دارد. این پیشنهاد را 
به او دادم اما او گفت: »خرید و فروش ضایعات 

سرمایه می خواهد که من هیچ چیز ندارم«. به 
مرد گفتم: »شروع و حرکت از شما، پرداخت 

مبلغی برای شروع کردن کار هم از ما«.
 10 دقیقه بعد داشــتم خانه مــرد را ترک 
می کردم. قرار شد مرد پیش از هر چیز پیگیر 
نصب کنتور بشود و بعد هم با کمک هایی که 
ما بــه او می کنیم دنبال خرید ضایعات برود. 
در راه آمدن به روزنامــه با خودم فکر کردم 
آدمی کــه از لحاظ بدنی قوتی دارد چرا باید 
دستش را پیش دیگران دراز کند؟ در همین 
فکرها بودم که مردی را دیدم با کیسه بزرگ 
بر دوش. کنار خیابان ایســتاده بود تا نفسی 
تازه کند. فرصتی شد تا چند دقیقه با او حرف 
بزنــم. کار مرد جمع کردن ضایعات بود. از او 
درباره جمع کردن ضایعات پرسیدم. او گفت 
هر کیلو از ایــن ضایعات را به مبلغ یک هزار 
و 500 تومان می فروشــد و خریدار می تواند 
آن ها را به مبلغ 2هزار تومان به خریدار بعدی 
بفروشد. فرصتی شــد تا  برایش از وضعیت 

مردی که نیم ســاعت قبل به خانه اش رفته 
بودم، بگویم. 

حاضرم کمک کنمس
وقتی وضعیت مرد را گفتم، مرد گفت: »من 
حاضرم ضایعاتی که هر روز جمع می کنم را 
به این مرد بفروشم، چون شما دنبال کمک 
کردن به او هستید«. پس از صحبت های مرد 
گوشــی ام را درآوردم و شماره مرد نیازمند را 
گرفتم. با خوشحالی گفتم کسی را پیدا کردم 
که می تواند به او ضایعات بفروشد. مرد هم در 
جوابم گفت: »عصر با شــما تماس می گیرم«. 
دوبــاره تأکید کردم: »اگر دوســت داری کار 
بکنی بســم اهلل«. بعد از ظهــر آن روز منتظر 
تماســی بودم که از طرف مرد نیازمند باید با 
من گرفته می شد، اما آن تماس اتفاق نیفتاد. 
فردا هم منتظر تماس ماندم، اما باز هم تماسی 

نگرفت. 
حاال که دارم این مطلب را می نویســم چهار 
روز از آن ماجرا گذشــته است و مرد نیازمند 
دیگــر با من تمــاس نگرفته اســت. بعضی 
وقت ها با خودم فکر می کنم بعضی از آدم ها 
نمی خواهند خودشان را اذیت کنند. ترجیح 
آن ها این اســت که دستی جلو دیگران دراز 
کنند و به این شــکل روزگار بگذرانند وگرنه 
پیشنهادی که من به مرد نیازمند داده بودم به 
نظرم هم عملی و هم نیاز به فقط  کمی همت 
داشت. در این چهار روز چند بار با خودم فکر 
کردم بعضی از آدم ها خودشان برای خودشان 
روزگار بدی را رقم می زنند. روزگاری آن قدر 
بد که حتی وقتی کسی به کمک آن ها می رود 
هم از آن موقعیت و فرصت استفاده نمی کنند 
و ترجیح می دهند همان روش گذشــته را با 

همان مقدار بدبختی ادامه بدهند.

آن مرد زنگ نزد ...
روایت شهریروایت شهری



خبرخبر خبرخبر

 ۲ هزار واحد مسکونی •
برای محرومان قم ساخته می شود

قم: مدیرکل بنیاد مسکن 
انقــاب اســامی گفت: 
برای ساخت ۲ هزار واحد 
مســکونی برنامه ریــزی 
امیدواریــم  و  کرده ایــم 
به  را  مذکــور  واحدهای 
موقع به محرومان و افراد 

فاقد مسکن این استان تحویل دهیم.
داریوش بلدی در دیدار با احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در 
مجلس شورای اسامی با ارائه گزارشی از برنامه های این نهاد در 
استان اظهار کرد: با توجه به وسعت قم و پراکندگی روستاهای این 
استان در اجرای طرح های عمرانی به مشارکت و همیاری مردم و 

مسئوالن نیاز بیشتری داریم.

 دادگستری های خصوصی •
در فارس شکل گرفت

شیراز: سرپرست معاونت 
اجتماعی و پیشــگیری از 
وقــوع جرم دادگســتری 
فــارس اعام کــرد: طرح 
رســیدگی بــه اختافات 
در  طرفیــن  حقوقــی 
خصوصی  دادگستری های 

در فــارس کلیــد خــورد و پرونده های حقوقی بــه جای محاکم 
دادگستری در مراکز و مؤسسات داوری خصوصی بررسی خواهد شد.

اسمعیل اکبری گفت: در این طرح اختافات طرفین نسبت به 
حقوق و تکالیف قانونی خــود از طریق قضاوت یک یا چند نفر 
داور حل و فصل می گردد و رأی صادره در صورت قطعیت برای 
طرفین الزم االجرا و توسط واحد اجرای احکام دادگستری در مورد 

آن اجرائیه صادر می شود.

 هیئت ها فقط در محالت خود •
مجاز به برپایی مراسم محرم هستند

سیاســی،  معاون  یزد: 
اجتماعــی  و  امنیتــی 
با  فرماندار میبــد گفت: 
توجه به مصوبه شــورای 
شهرســتان،  تأمیــن 
عــزاداری  مراســم های 
محرم و صفر بــا رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی و شرایط تعیین شده و ویژه، همراه 
با نظارت دقیق در محات شهرستان برگزار می شود و هر هیئت 

فقط در حسینیه محله خود مجاز به برگزاری مراسم است.
سید بهروز موســوی افزود: با توجه به وضعیت کرونا و با هدف 
پیشــگیری از شــیوع بیشــتر این ویروس در هنگام برگزاری 
مراســم های ســوگواری ســاالر و ســرور شــهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع(، حرکت هیئت ها به سمت محله ها و دیگر 

حسینیه ها ممنوع است.

 محرومیت های اجتماعی•
 برای مشموالن غایب

هرمزگان: معاون وظیفه 
فرماندهــی  عمومــی 
انتظامی استان هرمزگان 
گفت: مشــموالن غایبی 
که بــرای تعیین تکلیف 
خود  خدمتــی  وضعیت 
اقدام نکنند برابر ماده ۱۰ 

قانون با محرومیت های اجتماعی مواجه می شوند.
سرهنگ حسن دستوری زاده در خصوص محرومیت های اجتماعی 
مشموالن غایب گفت: مشموالن خدمت وظیفه عمومی که مدت 
غیبت اولیه آنان تا سه ماه باشد، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه 
غیبت اولیه آنان بیش از سه ماه باشد به ۶ ماه اضافه خدمت تنبیه 
می شوند، همچنین غیبت اولیه بیش از یک سال، عاوه بر ۶ ماه 
اضافه خدمت به عنوان فراری محســوب شده و به مراجع قضایی 

معرفی می شوند.

 مدیرعامل هفت تپه •
اهلیت عهده داری امور این شرکت را ندارد

اهواز: عضو کمیســیون 
اصل ۹۰ مجلس شورای 
اســامی گفــت: امیــد 
اســدبیگی، مدیرعامــل 
شــرکت کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه به دالیل 
مختلفی که ثابت شــده 

است اهلیت عهده داری امور این شرکت را دارا نیست.
احمد نادری اظهار کرد: واگذاری این شرکت به دولت یا به کسی 

که اهلیت الزم را دارد در دست پیگیری است.
وی با بیان اینکه ســفر اعضای کمیســیون اصل ۹۰ مجلس به 
هفت تپه نتایج خوبی داشت، گفت: در این سفر یکروزه با کارگران 
بدون واســطه صحبت شــد و عاوه بر آن با نماینده کارگران و 

مسئوالن استانی در این زمینه گفت وگو شد.

 پرداخت اقساطی جرایم رانندگی•
 به مناسبت دهه والیت 

ایــالم: رئیــس پلیس 
راهنمایــی و رانندگــی 
استان ایام از اجرای طرح 
جرایم  اقساطی  پرداخت 
رانندگی به مناسبت ایام 
مبــارک دهه والیت خبر 
داد و گفت: کســانی که 

وســیله نقلیه آن ها به دلیل جریمه بــاالی ۱۰ میلیون ریال در 
توقیف است، می توانند از این فرصت برای ترخیص وسیله نقلیه 
خود اســتفاده کنند. سرهنگ ابوالفضل کهزادی اظهار کرد: این 
طرح صرفاً شامل خودروهایی می شــود که دارای جرایم معوق 
بیــش از ۱۰ میلیون ریال هســتند و به همین دلیل در توقیف 

هستند و یا قرار است توقیف شوند.

 برخورد با عوامل برگزارکننده •
دو مراسم عروسی در نهاوند

همدان: سرپرســت شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان 
نهاوند از برخورد با عامان 
برگزارکننــده دو مراســم 
جشن عروسی در شهرستان 
که نسبت به تهدید سامت 
عمومی بی تفاوت بوده، خبر 
داد. سیامک دانشور گفت: گشت بازرسی با حضور معاون سیاسی 
فرماندار، رئیس مرکز بهداشت و پلیس اطاعات نیروی انتظامی با 
عامان برگزارکننده دو مراسم جشن عروسی در شهرک طالقانی و 
شهرک شهید حیدری نهاوند که نسبت به تهدید سامت عمومی 
بی تفاوت بودند، در راستای عدم توجه به دستورالعمل های ستاد 
پیشگیری و مبارزه با کرونا برخورد کردند و از برگزاری مراسم آن ها 

جلوگیری شد.

مراسم ماه محرم به دور از تجمع برگزار شود•
اردبیل  اســتاندار  اردبیل: 
گفت: در آستانه ماه محرم 
مراســم  برگزاری  هرگونه 
عزاداری که بــه اجتماع و 
تراکم حضــور مردم منجر 

شود، ممنوع است.
اکبر بهنامجو با بیان اینکه 
تبلیغات اسامی مسئولیت اباغ این دستورالعمل ها را به هیئت های 
مذهبی، مساجد و حسینیه ها برعهده دارد، خاطرنشان کرد: در عین 
عرض ارادت به محضر سیدالشهدا)ع( تاش خواهیم کرد با توجه 
به شرایط کرونایی مراسم ماه محرم به دور از تجمع متمرکز به ویژه 
در مکان های سرپوشــیده و با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی 

انجام شود.

اتمام حجت کرونایی استاندار مرکزی؛ •
اعالم جرم کنید

مرکزی  استاندار  مرکزی: 
با اشــاره به اینکه عملکرد 
خوبــی در موضــوع کرونا 
دســتگاه های  مجموعه  از 
اجرایی شــاهد نیســتیم، 
گفت: دانشگاه علوم پزشکی 
در قبال دســتگاه هایی که 

وظایف خود را انجام نمی دهند، اعام جرم کند.
ســیدعلی آقازاده با بیان اینکه دانشــگاه علوم پزشکی، دبیرخانه 
ستاد، شهرداری ها، بانک ها، اداره ها و حتی اعضای شورای تأمین 
وظایف خود را به خوبی انجام نداده اند، افزود: ما شاهدیم که تردد 
در آرامســتان اراک برقرار است و حتی وضعیت از قبل کرونا بدتر 
است. سؤال اینجاست که چرا مرکز بهداشت تاکنون در قبال این 

مجموعه اعام جرم نکرده است؟

حجم آب دریاچه ارومیه هشت برابر شد•
ارومیه: مدیر دفتر اســتان های ســتاد احیــای دریاچه ارومیه 
گفــت: میزان فعلــی آب دریاچه ارومیه در مقایســه با کمترین 
میزان ثبت شــده بــرای آن، نزدیک به هشــت برابر شــده که 
 افزایشــی بســیار قابل توجه به شــمار می رود. فرهاد سرخوش 
با بیان اینکه کمترین میزان آب دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۳ یعنی 
یک سال پیش از آغاز کار عملی ستاد احیای دریاچه ارومیه با ۵۰۰ 
میلیون مترمکعب آب به ثبت رسید، اظهار کرد: هم اکنون میزان آب 

این دریاچه بیش از 4 میلیارد مترمکعب است.

 آمادگی گمرک چذابه •
برای صادرات به عراق

سرپرست  خوزســتان: 
گمرک چذابــه از آمادگی 
کامل برای انجام تشریفات 
گمرکــی صــادرات از مرز 

چذابه به عراق خبر داد.
حســن غیبی اظهار کرد: 
گمرک چذابه آمادگی کامل 
برای انجام تشریفات گمرکی صادرات از مرز چذابه به عراق را دارد. 
از لحاظ زمان فعالیــت نیز هر زمانی که صادرکنندگان و تاجران 
امکان انجام صادرات را داشته باشند، کارکنان اداری چذابه آماده 
خدمات رسانی هستند. وی افزود: برای زمان کاری فعالیت نیز هیچ 
محدودیت زمانی نداریم و کارکنان به صورت شبانه روزی فعالیت 

دارند.

مردم خواستار جبران عقب ماندگی ها هستند 

»ایالم« محرومِ روی ثروت نشسته!
ایالم: اســتان ایام دارای 4 درصد ذخایر نفت 
و ۱۱ درصد ذخایر گاز کشــور اســت و به دلیل 
برخورداری از پاالیشگاه گاز به عنوان بزرگ ترین 
پاالیشــگاه گاز غرب ایران، بخش مهمی از گاز 
استان های کشــور را تأمین می کند، اما از نظر 
شــاخص های کان و اقتصادی از دیگر استان ها 

عقب تر است.
استان ایام باوجود برخورداری از 4۳۰ کیلومتر 
مرز مشــترک با عراق و منابع نفت و گاز یکی از 
استان های دارای قابلیت های توسعه است که به 
گفته مدیران آن، این ظرفیت ها نتوانسته منجر به 
شکوفایی و تولید ثروت شود و دلیل آن در ذهن 

بسیاری از مردم بدون پاسخ مانده است!

پرسش های مردمس
بســیاری از مردم ایام که ســال ها در زیر سایه 
جنــگ و حمات رژیم بعثی جان و مال خود را 
در طبق اخاص گذاشتند، حال خواهان جبران 
سختی های گذشته بوده و انتظار دارند رنج های 
آن ها برای حفظ این خاک، اکنون به توســعه، 

اشتغال و رفاه برای فرزندانشان ختم شود.
بســیاری از شــهروندان ایامی عنوان می کنند 
وجود ۱4 هزار جوان بیکار برای استانی که روی 
میدان های گازی و نفتی خوابیده است، زیبنده 
نیست و باید با آموزش جوانان و به کارگیری آن ها 
در این میدان های اقتصادی برای تقویت اقتصاد 

جنگ زده استان اقدام کرد.
آن ها مدعی هستند با اختصاص بودجه از طریق 
سرمایه گذاری  در حوزه   نفت و گاز و به کارگیری 
جوانان بومی، بخش مهمی از مشــکات استان 

حل می شود.
بسیاری از شهروندان ایامی در این راستا خواستار 
پاسخ به این پرسش هستند که نقش میدان های 
نفتی و گازی برای توسعه این استان در چیست؟

سایه جنگس
استاندار ایام در پاسخ به اینکه چرا این استان در 
ردیف مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور 
قرار داشته و سهم مردم آن از این منابع نفتی و 

گازی چیست، دالیلی دارد.
قاسم سلیمانی دشــتکی عنوان می کند: استان 
ایام باوجود بهره مندی از مزیت های بالقوه نسبی 
در بخش هــای مختلف نفــت و گاز، آب وخاک 
 و گردشــگری، اما متأســفانه در ردیف مناطق 

کمتر توسعه یافته و محروم کشور قرار دارد.
وی ابراز می کند: درست در دهه ۶۰ تا سال های 
میانی دهه ۷۰ که برنامه توسعه با شتابی تند در 
مناطق مختلف کشور پیگیری می شد، اما ایام 
به عنوان جبهه میانی دفاع مقدس هشت سال در 
جنگ تحمیلی و نزدیک به همین مدت نیز در 

حال بازسازی خرابی های جنگ بود.
وی یادآور می شــود: خرابی هایــی که دامن آن 
از شــهرها و روســتاهای اشغال شــده مهران و 
دهلران شــروع می شد و تا دیگر مناطق شهری 
اســتان که در جریان ۳۶۰ مورد حمله سنگین 
بمب افکن های دشــمن بعثی کامل از بین رفته 
بود، گسترش می یافت. وی عنوان می کند: حاصل 
جنگ تحمیلی و دوران بازســازی پس از جنگ 
برای ایام، ۱۵ سال عقب ماندن از قافله توسعه 

استان های مختلف کشور بود.

سهم ایالم از نفت و گازس
استاندار ایام حاال با اشاره به سرمایه گذاری های 
بســیار خوب در حوزه نفت و پتروشیمی اظهار 
می کند: در چند سال گذشته پروژه های مهمی 
در حوزه نفت و گاز در استان اجرایی شده است.

وی می افزایــد: پروژه های مهمــی مثل فاز دوم 
پتروشــیمی ایــام، فــاز دوم پاالیشــگاه گاز، 
پتروشــیمی دهلران، لرزه نگاری و اکتشاف نفت 
 و گاز در شهرستان های ایوان، چرداول، آبدانان، 

ان جــی ال دهلران، شــروع 
ایام،  پتروشــیمی  بــه کار 
آماده شــدن فــاز اجرایــی 
مهــران،  پتروشــیمی های 
دره شهر و هلیان، آماده شدن 
پروژه شیرین ســازی و الفین 
پتروشــیمی ایام در دست 
اجرایی شدن است که از نظر 

اقتصادی قابل  توجه است.
سلیمانی دشتکی در خصوص 
سهم و منافع استان ایام از 
این ســرمایه گذاری ها اظهار 
می کنــد: ۷۰۰ میلیون دالر 
در شورای عالی اقتصاد برای 

اجرای پروژه های نفت و گاز در اســتان مصوب 
شده و از این میزان 4 درصد صرف توسعه استان 

می شود.
وی می گوید: برنامه و اولویت نخست مسئوالن 
اســتان رایزنی بــرای ســرمایه گذاری در حوزه 
پایین دستی پتروشیمی ایام با ایجاد یک شهرک 

تخصصی است.
اســتاندار ایام تأکید می کند: اشتغال زایی باال و 
پایدار، جلوگیری از خام فروشی با توسعه صنایع 
پایین دســتی، باال بودن نرخ بازگشت سرمایه، 
جلوگیــری از خروج ارز از کشــور، به کارگیری 
متخصصان بومی و توسعه منطقه از اهداف مهم 

ایجاد شهرک تخصصی صنایع 
در  پتروشیمی  پایین دســتی 

ایام است.

ایالم خارج از محدوده س
مدیریت نفت و گاز

در همین حــال نماینده مردم 
ایام در مجلس اظهار می کند: 
۹۵ درصد نفت و گاز غرب ایران 
در استان ایام تولید می شود، 
ولی متأسفانه مدیریت نفت و 
گاز غرب در استان ایام نیست 

و در یک استان دیگر است.
سارا فاحی بیان می کند: احقاق 
حق ســهم نفت و گاز غرب برای توسعه استان 

مطالبه اصلی مردم استان از وزارت نفت است.
وی با اشاره به اینکه باوجود ظرفیت های فراوان 
نفت و گاز هنوز استان از بسیاری امکانات محروم 
اســت، افزود: باید به نســبت درآمدهای نفتی، 
بودجه خاصی نیز در استان برای اجرای طرح های 

عمرانی سرمایه گذاری شود.
فاحی عنــوان می کند: هم اکنــون نیز درصد 
قابل توجهی از شــاغان در پروژه های نفت و گاز 
استان غیربومی هستند، باید با آموزش رشته های 
مختلف نفت و گاز، درصد شاغان جوانان بومی 

استان در این پروژه ها بیشتر شود.

حاصل جنگ 
تحمیلی و دوران 
بازسازی پس از 

جنگ برای ایالم، 
۱۵ سال عقب ماندن 

از قافله توسعه 
استان های مختلف 

کشور بود
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بوشهر: مسکن مهر بوشهر که قرار بود سرپناهی برای اقشار 
مســتضعف باشد حال به دلیل طوالنی شــدن زمان احداث 
پروژه و همچنین نبود بسیاری از زیرساخت های الزم از جمله 
امکانات رفاهی، آموزشی و تفریحی بر دل نگرانی های مالکان 

آن افزوده است.
طوالنی شدن زمان تکمیل پروژه تا آنجا پیش رفته که حتی 
صدای استاندار و بسیاری از مقامات از حرکت الک پشتی آن در 
آمده است و موجب شده تا عبدالکریم گراوند در نشست ستاد 
تأمین مسکن از تأخیر در تکمیل واحدهای مسکونی به عنوان 
جفا در حق مردم یاد کرده و از فرمانداران درخواست کند تا با 

جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند.
این در حالی است که استاندار هرمزگان پیش از این در سال 
۹۷ قول داد پرونده مســکن مهر را تا سال ۹8 خواهد بست، 
اما به نظر می رسد با وجود گذشت دو سال از وعده استاندار و 

مدت تعیین شده، امسال هم این وعده تمدید شود.
اگرچه احداث واحد های مســکونی مهر به دالیل بسیار زیاد 
ازجمله کوتاهی برخی شرکت های تعاونی، تعلل پیمانکاران و 
همچنین نبود برخی زیرساخت ها با استقبال اندکی از متقاضیان 
روبه رو شد، اما هنوز این خانه های نیمه کاره به اتمام نرسیده که 
حال اجرای طرح مسکن ملی این نگرانی را به آن افزوده است 
و در شرایطی که دولت تصمیم به ساخت واحدهای جدید دارد 

پس تکلیف واحدهای قدیمی چه می شود؟

کار را باید جدی گرفتس
استاندار بوشهر با بیان اینکه تاش داریم تا واحدهای مسکن 
مهر استان بوشهر در سریع ترین زمان تکمیل و به بهره برداری 
برســند، تصریح کرد: تأخیر در تکمیل مسکن مهر در نقاط 

مختلف استان بوشهر پذیرفتنی نیست.
عبدالکریم گراوند خواســتار همکاری بانک مسکن در تسریع 
تکمیل واحدهای مسکن در استان بوشهر شد و ادامه داد: همه 
عوامل مربوط به ســاخت واحدهای مسکن مهر باید با عزم و 
اراده جدی وارد عمل شوند تا شاهد تأخیر بیشتری در اجرای 

این پروژه ها نباشیم.

سهم استان بوشهر بیش از ۳4 هزار واحدس
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان بوشهر در همین زمینه 
اظهار کرد: تکمیل و بهره برداری از واحدهای مســکن مهر 

در استان بوشهر یکی از اولویت های مهم ماست.
فرزاد رســتمی کل سهم استان بوشهر از واحدهای مسکن 
مهــر را ۳4 هــزار و ۷۱۵ واحد عنوان کــرد و ادامه داد: 
تاکنون ۳۲ هزار و ۳۱8 واحد مسکن مهر در استان بوشهر 

تکمیل شده و به متقاضیان و مالکان واگذار شده است.
وی در ارتباط با ۲ هزار و 4۰۰ واحد مسکن مهر باقی  مانده 
در استان بوشهر نیز بیان کرد: تکمیل این طرح ها به عنوان 
یک برنامه جدی در دســتور کار اســت و طرح ها در سال 

جاری تکمیل و تحویل خواهند شد.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان بوشــهر اظهــار کرد: 
واحدهای مســکن مهر باقی مانده در استان بوشهر شامل 
طرح های خودمالکی، قراردادهای سه جانبه و تعاونی های 
مســکن والیت، جوانان دشتی، عالی شهر و پرگان برازجان 

و دیلم است.
فرزاد رستمی با اشاره به در دست تکمیل بودن طرح های 
مســکن مهر اســتان بوشــهر افزود: در راســتای تأمین 
زیرســاخت های آب، برق، گاز و فاضــاب در این واحدها 
نیز اقدام های الزم صورت گرفته و امیدواریم شاهد تسریع 

در روند آن باشیم.

تمدید دوباره وعده مسئوالن تا پایان سال

مسکنمهربوشهرسامانمیگیرد؟
گزارشگزارش

7873zadehalireza@gmail.comجدول
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۱. برابر فارســی پادتن برایش برگزیده شد- 
امتا ۲. طایفــه ایرانی- حیوان مکار- نوعی 
چراغ نفتی خوراک پــزی قدیمی ۳. جواب 
عروس خانم- بیرون کردن- رنگ و لون 4. قاره 
 کهن- کلمه- شهری مرزی در استان کرمانشاه 
۵. چندین روح- مسطح- برادرپدر ۶. پشته 
خاک- فراوان – شترمرغ امریکایی ۷. سلسله 
مسابقات سراســری- غیر حرفه ای- سیب 
ترکی 8. مهتر قوم- پرنده آش ســردکن- از 
وسایل غذاخوری ۹. جنگل- از درجات ویژه 
 کارکنان آتشنشانی- آهو در لغت زند و پازند 
 ۱۰. نوعی نان سنتی- خوشمزه- دربست کارخانه 
۱۱. تکرارش صدای خرابــی موتور خودرو 
است- خبرگزاری زنان ایران- نمایش عمومی 
فیلم ۱۲. منتسب به بورس- اما ، ولی- جال 
و جبروت ۱۳. این پول را درغنا خرج کنید- 
عدد کوچکی که کنار عدد اصلی نوشته شود- 
ســایبان ۱4. گویــش محلــی بخشــی از 
ساکنین مناطق شمالی کشورمان- ایالت و 
 صحرایی وسیع در غرب امریکا- دیروز عرب 
۱۵. برگه دان بچه مدرسه ای- پاستل روغنی 

که از آن در نقاشی استفاده می شود

۱. هشت تای یونانی- دوربین نجومی- قفل 
کمربنــد ۲. جنس به ظاهــر قوی- چندین 
سال- دگرگون کردن ۳. دوراندیشی- سوغات 
کاشــان- خانــه تابســتانی 4. تغارچوبی- 
گذراندن- شــخص و فرد ۵. بچه گوسفند- 
مجموعه کارهای یک نویســنده یا هنرمند 
– پایتخت یکــی از کشــورهای آفریقایی 
گینه ۶. ضمیر سوم شــخص مفــرد- ماده 
جوش دادن ظروف مسی و برنجی- امتحان 
و آزمــون ۷. پوســت پیرای- حقیقی- رود 
آرام شولوخوف 8. سلول- منطقه ای زیبا در 
 استان سمنان و حوالی شاهرود- امروز عرب 
۹. همگــی- فرهنگســتان واژه »تک ریل« 
 را به جای آن پیشــنهادکرد- بازار بی رونق 
۱۰. جمع ســور بــه معنی باروهــا- آوای 
 اعام زمان نماز- شــاهکار خانم حســینی 
۱۱. در مرحلــه بیــن کودکــی و جوانــی 
قراردارد- جنگجوی داوطلب آموزش ندیده- 
 کشــور آفریقایــی به مرکزیــت »آنجامنا« 

۱۲. آش ساده- رجال- جمع ذره ۱۳. حرف اول یونانی- 
پرآب ترین و طوالنی ترین رودخانه اروپا که در روســیه 
واقع شده- پافشــاری ۱4. خیابان هاست و جمع شارع- 
هــر۳۰روز یکبار- حرف همراهی عرب ۱۵. نیم ســال 

تحصیلی- نوعی رنگ مقاوم برای خودرو- پیروی کردن

  افقی
  عمودی
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