
مصرف برق استان فیوز پراند!
 آخرین یافته های پژوهشگران خراسانی

در خصوص کرونا

 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان 
در روزنامه قدس: مصرف برق از تولید فراتر رفته است

یک عضو بنیاد نخبگان تشریح کرد

آن زمان که برق اختراع شــد کســی فکرش را 
نمی کرد این اختــراع تا چه حد می تواند زندگی 
انســان ها را تحت تأثیر خودش قرار دهد. اکنون 
اگر برق نباشد جریان آبرسانی مختل، گاز و انرژی 
از دسترس خارج و هزاران مایحتاج بشر با مشکل 
مواجه می شــود و حتی امنیتمــان به مخاطره 

می افتد! پس نمی شود بدون ...

جمعــی از محققان جوان کشــور در جدیدترین 
پژوهش خــود روی کووید19، اثرات این بیماری 
بر دســتگاه گوارش را بررسی کردند. این پژوهش 
که به شــکل متاآنالیز )فراتحلیل( و با بررســی 
799 مقاله علمی توسط محققان جوان دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد صورت گرفته، در نوع خود 

منحصربه فرد است...
.......همین صفحه.......صفحه 2 

» بچه محل امام رضاj « خاطره شد
 دبیر کارگروه اطالع رسانی کرونا 

در دانشگاه علوم پزشکی هشدار داد

افزایش شمار 
مبتالیان غیربومی 
به کرونا در مشهد 

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر نفت

گازرسانی به ۷۷ 
روستای مشهد 

مقدس کلید خورد
با حضور ویدئوکنفرانســی وزیر نفت، مراسم گازرسانی 
به تعدادی از روســتاهای مشهدمقدس آغاز شد.در این 
مراســم 2۸3 طرح گازرسانی روســتایی و صنعتی با 
هزینه 6هزار میلیارد ریال در خراسان رضوی کلنگ زنی 
و بهره برداری شــد.این طرح ها شامل بهره برداری خط  
گازرسانی به 77 روستا با جمعیت 6هزار و ۸99 خانوار 
و هزینه 72میلیــارد و 963میلیون تومان و همچنین 
گازرسانی به 167 واحد تولیدی و صنعتی با لوله گذاری 
انتقال گاز در مســیر 26۴هــزار و ۸92 متری و هزینه 
1۵میلیارد تومان به انجام رسیدند.همچنین گازرسانی 
به 39 روستا و عملیات مراحل نخست و دوم خط تغذیه 
رینگ جنوبی کالنشــهر مشــهد همراه با خط انتقال 
منشــعب از خط پارچین - سنگ بست با هزینه ۵9۸ 
میلیارد و ۴7۵ میلیون تومــان امروز کلنگ زنی و آغاز 
شدند.  مدیرعامل شــرکت گاز خراسان رضوی در این 
مراسم گفت: این استان با 3۵هزار کیلومتر شبکه گذاری 
لوله گاز در رتبه نخست و از نظر تعداد مشترکان پس از 

تهران در جایگاه دوم کشور ...

نتیجه حذف محالت قدیمی به بهانه بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر 

.......صفحه 3 

هیئت های مذهبی کشور 
در تکاپوی برگزاری عید والیت

کاروان های 
جشن غدیر در راهند

دبیر کارگروه اطالع  رســانی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: شــمار مبتالیان و فوت ناشی از بیماری کووید19 بین افراد 

غیربومی بستری در بیمارستان های کالنشهر مشهد...

کارناوال ماشــین های ســواری به مناســبت عید غدیر به همراه 
گروه های سرود و مولودی خوان در مسیرهای پانزده گانه مشهد به 
حرکت در می آیند.به گزارش رسیده، کارناوال ها با سرگروهی پنج 

رنا.......صفحه 2 تریلی و 11 ماشین سواری حرکت می کنند...
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درخشش دانشجویان دانشگاه •
فردوسی در مسابقات جهانی ریاضی

قدس: تیم های شــرکت کننده از دانشــگاه فردوسی 
مشهد در مسابقات جهانی ریاضی صاحب مقام و رتبه 

شدند. 
مسابقات بین المللی دانشجویی ریاضی از سال 199۴ 
میالدی هر سال توسط UCL  برگزار می شود و جمعی 

از برترین دانشجویان جهان در آن شرکت می کنند.
براســاس این گزارش امســال با توجه به شــرایط به 
وجود آمده و شــیوع ویروس کرونا این مســابقات به 
صورت برخط برگزار شــد و دانشــکده علوم ریاضی 
دانشگاه فردوسی مشــهد با معرفی دو تیم چهار نفره 

از دانشجویان برگزیده در این مسابقات شرکت کرد.
اعضای تیم های شرکت کننده را فاطمه علی میرزایی، 
سحر بخشنده نژاد، الیکا تیموری، فرحان اقنوم، عماد 
ایزدی فر، امیرحســین اسکندانی، احســان کفشدار 

گوهرشادی و عرفان علیان نژادی تشکیل  دادند. 
در این مســابقات سحر بخشــنده نژاد و امیرحسین 
 )third prize( اسکندانی موفق به کسب جایزه ســوم
شــدند و عرفــان علیان نژادی و احســان کفشــدار 
گوهرشادی، فاطمه علی میرزایی و الیکا تیموری دیپلم 
افتخار )honourable mention( این مسابقات را کسب 
کردند که با توجه به سطح این مسابقات نتیجه بسیار 

خوبی برای آنان تلقی می شود.

نیمه تمام ماندن آرامگاه بهلول 
گنابادی پس از ۱۵ سال 

مهر: ســاخت آرامــگاه عالمه بهلول گنابــادی پس از 
1۵ ســال همچنان نیمه تمام باقی مانده اســت. شیخ 
محمدتقی بهلول گنابادی، هفتم مرداد 13۸۴ درگذشت 
و پس از تشییع در شهرهای تهران و مشهد، 12 مرداد در 
زادگاهش شهر گناباد به خاک سپرده شد.ساخت آرامگاه 
عالمه بهلول گنابادی، شــگفتی روزگار که در حاشــیه 
جاده مواصالتی گناباد به مشــهد واقع شده، اکنون پس 
از گذشت 1۵ سال، همچنان نیمه تمام باقی مانده است.

 ۱۰۰ زوج مدافع سالمت در مشهد 
به بیماران کرونایی خدمت می کنند

قدس: 1۰۰ زوج مدافع سالمت در بیمارستان های زیر 
پوشش دانشــگاه علوم پزشکی مشهد به بیماران مبتال 
به کووید19 خدمت می کنند. کارشــناس مسئول امور 
بیماری های خاص این دانشــگاه در مراســم تجلیل از 
زوج های مدافع سالمت در بیمارستان شهید هاشمی نژاد 
مشهد گفت: 3۵ زوج از این تعداد در رشته های مختلف 
پزشکی، پرستاری و هوشبری در بیمارستان های مشهد 
خدمت می کنند و بقیه در سایر مراکز درمانی زیرپوشش 
این دانشگاه فعال هستند.دکتر جواد رجبیان افزود: زوجین 
مدافع سالمت در شرایط کرونایی عشق و ایثار را در کنار 
هم معنا کرده اند، چراکه خدمت به مردم در تمامی عرصه ها 
از جمله حوزه سالمت بسیار ارزشمند است و ارزش این 
کار در زمانی که زوجین در شــرایط ســخت کرونایی 
در کنار هم مشــغول خدمت هســتند دوچندان است.

نمایشگاه »نگاهی به آثار خبرنگاری و 
روزنامه نگاری ایران قدیم«

مدیــرکل میــراث  فرهنگــی، گردشــگری و  قدس: 
صنایع  دستی خراسان  رضوی گفت: به مناسبت فرا رسیدن 
17 مرداد روز خبرنگار، نمایشگاه »نگاهی به آثار خبرنگاری 
و روزنامه  نگاری ایران قدیم« در محل موزه بزرگ خراسان 
در مشــهد از 16 تا 27 مرداد ماه جاری برگزار می شــود.

ابوالفضــل مکرمی فر افزود: در این نمایشــگاه، تعدادی از 
روزنامه های قدیمی ایران از دوره قاجاریه، پهلوی اول و دوم، 
اوایل انقالب اسالمی، دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی 
به نمایش گذاشته می شــود.وی یادآور شد: ضمیمه های 
روزنامه ها، قبض های اشتراک و رسید  قدیمی، سربرگ های 
اداری، کارت خبرنــگاری، کتاب و جزوه ها، تمبر ویژه روز 
خبرنگار، دوات دان و قلم مخصــوص خبرنگاران در دوره 
قاجار نیز در این نمایشگاه به صورت مجازی در معرض دید 
عموم قرار خواهد گرفت. وی افزود: این مجموعه ارزشمند 
متعلق به سینا صابری مجموعه دار مشهدی است.گفتنی 
اســت؛ با توجه به شــیوع بیماری کرونا این نمایشگاه به 
صورت مجازی افتتاح خواهد شد و خبرنگاران عالقه مند نیز 
در صورت تمایل به بازدید حضوری با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و به صورت محدود، با هماهنگی قبلی با موزه 
بزرگ خراسان )شــماره تلفن 372۵9311 ۰۵1 داخلی 

1۰۰( می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

خبرخبرخبرخبر

قدس: جمعی از محققان جوان کشور در جدیدترین 
پژوهــش خود روی کووید19، اثــرات این بیماری بر 
دســتگاه گوارش را بررســی کردند. این پژوهش که 
به شکل متاآنالیز )فراتحلیل( و با بررسی 799 مقاله 
علمی توســط محققان جوان دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد صورت گرفته، در نوع خود منحصربه فرد است.

دکتر احمدرضا ظریفیان، دســتیار پژوهشــی واحد 
توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
و مسئول پروژه در این باره می گوید: ما پس از بررسی 
799 مقاله علمی و جداســازی مقاالتــی که از نظر 
ساختار و کار انجام شده ناقص بودند به 67 مقاله که 
تأثیر کووید19 بر دستگاه گوارشی 13هزار و 2۵1 نفر 
را بررسی کرده بودند، رسیدیم. اکنون با بررسی علمی 
این مقاالت با تحلیل هــای آماری پیچیده می توانیم 
دقیقاً بگوییم شیوع عالئم گوارشی در بیماران مبتال 

به کووید19 به چه شکل است.
 این عضو بنیاد نخبگان افــزود: پژوهش ما در میان 
پژوهش هــای انجام شــده به این شــکل در جهان، 
منحصربه فرد است، چراکه هیچ یک از مطالعات مشابه، 
اثرات کووید19 بر عملکرد کبد و نقش ابتال به بیماری 
مزمن قبلی در شــدت عالئم گوارشی کرونا را بررسی 

نکرده اند. پیش از این، درصد عالئم گوارشی در بیماری 
کرونا بســیار باال گزارش می شد و ما در این پژوهش 
دیدیم به طور کلی شیوع تظاهرات گوارشی در بیماران 

کرونا در بیشترین حالت، حدود 1۰ درصد است. 
برپایــه این پژوهش، بی اشــتهایی، اســهال و تهوع 

شایع ترین عالئم گوارشی در بیماران کووید19 هستند. 
این تحقیق نشان داد ابتال به این بیماری سبب کاهش 
آلبومیــن )پروتئین اصلی خــون( در حدود نیمی از 
 AST بیماران و همچنیــن افزایش آنزیم های کبدی
و ALT در حدود یک پنجم از بیماران می شــود که 

نشان دهنده آسیب کبدی در این افراد است. 
یکــی از نــکات جالب توجــه این مطالعــه، تأثیر 
بیماری های زمینه ای و مزمن قبلی بر شدت عالئم 
گوارشی ناشی از کووید19 است. این پژوهش ثابت 
کرد افرادی که سابقه ابتال به هپاتیت، سوءهاضمه، 
التهاب روده و سایر بیماری های مزمن را دارند، در 
صورت ابتال به کووید19 عالئم گوارشی شدیدتری 

را تجربه می کنند. 
دکتر احمدرضا ظریفیان، دانشــجوی برتر پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ســال 9۵، در مورد 
پژوهش های تحلیلی گفت: بودجه پژوهشی ما در ایران 
برای انجام کارهای میدانی و آزمایشگاهی کافی نیست. 
به علت تحریم ها و گران بودن کیت های تشــخیصی 
چنین پژوهش هایی به ســختی صورت می پذیرد. از 
ایــن رو پژوهش های تحلیلی که با هزینه اندک قابل 
انجام بوده و در میان شواهد پزشکی از باالترین ارزش 
برخوردار هستند، جایگزین مناسبی برای تولید علم به 

نظر می رسند. 
گفتنی اســت نتایج این تحقیق علمی به صورت یک 
مقاله ISI در نشــریه معتبر ویروس شناسی پزشکی 
)Journal Of Medical Virology( منتشر شده است.

یک عضو بنیاد نخبگان تشریح کرد

آخرین یافته های پژوهشگران خراسانی در خصوص کرونا

ایرنا: معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
خراســان رضوی گفــت: در صورت تــداوم روند 
افزایش قیمت گوشــت گوســاله در بازار استان، 
برخی ممنوعیت ها در خروج این محصول از استان 

اعمال خواهد شد.
علی رســولیان در نشســت کارگروه تنظیم بازار 
خراســان رضوی افزود: در یکماهه گذشته قیمت 
چند قلم کاال در خراسان رضوی از میانگین قیمت 
آن ها در کل کشــور بیشتر شــده است که از آن 
جمله می توان به گوشــت گوساله، روغن نباتی و 

برنج پاکستانی اشاره کرد.
وی افزود: الزم اســت ســازمان صنعــت، معدن 

و تجــارت و ســازمان جهاد کشــاورزی معیاری 
مشــخص بــرای ســنجش قیمــت گوشــت در 
نشســت های کارگــروه تنظیم بازار اســتان ارائه 
دهنــد تا بتــوان بررســی درســتی در خصوص 
 افزایش یا کاهش قیمت ها نسبت به سایر استان ها 

داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
رضوی گفت: نباید بین ســه بخش دام، کشتارگاه 
و عرضــه گوشــت در بازار فاصلــه قیمتی زیادی 
باشــد و وجود فاصله زیاد در یــک زنجیره تولید 
تا عرضه نشــان می دهد کــه فرایند قیمت گذاری 
 و توزیع آن کاال مناســب نبوده و دچار مشــکل 

است.
رسولیان افزود: از این پس باید قیمت الشه گوساله 
یا گوســفند در قیمت های ارائه شده از گروه مواد 
پروتئینی در نشســت کارگروه تنظیم بازار استان 
خراسان رضوی گنجانده شود و گزارشی از فرایند 
تولیــد تا عرضه تهیه و ارائه شــود تا دلیل فاصله 

قیمتی مشخص گردد.
وی همچنین از توزیع 29۰ تن گوشــت منجمد 
با قیمت هر کیلوگرم ۵3۰ هزار ریال در خراســان 

رضوی در روزهای آینده خبر داد.

در صورت تداوم افزایش قیمت صورت می گیرد

ممنوعیت خروج گوشت قرمز از خراسان رضوی
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سه شنبه  14 مرداد 1399

  14 ذی الحجه 1441  
 4 آگوست 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9311  
 ویژه نامه 3690  
+ صفحه »میهن« 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
 شــرکت تعــاونی مسکــن  کلبـه سـازان نـور بـدیع - نوبت سوم

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی در ساعت16:00 روز یکشنبه مورخ 99/05/26 در 
محل مشهد، خیابان جالل آل احمد نبش جالل آل احمد 71 مسجد الرضا )ع( برگزار میگردد.

از کلیه اعضا محترم دعوت می شود در جلسه مذکور حضور به هم رسانند و یا وکالی خود را از بین اعضا و یا 
خارج از اعضا شرکت معرفی نمایند ) هر عضو وکالت 3 نفر و غیر عضو وکالت یک عضو را می تواند داشه باشد(.

تذکر: اعضا برای دادن وکالت می بایست به همراه وکیل خود تا یک هفته مانده به برگزاری مجمع مورخ 99/05/26 
در س��اعت اداری به دفتر ش��رکت مراجعه نمایند در صورت اتمام مهلت مذکور وکالت شما معتبر نمی باشد.

دستور جلسه:1- تمدید مدت فعالیت شرکت   2-تغییر آدرس دفتر شرکت تعاونی
ع هیئت مدیره تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع  9
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 ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد در رعایت ماده 5 
آئی��ن نامه مالی ش��هرداری ها اداره ام��ور بازار روز 
)جمع��ه ب��ازار( خ��ود را به م��دت یک س��ال از طریق 
مزای��ده به بخش خصوصی واگ��ذار نماید لذا از کلیه 
متقاضی��ان واج��د ش��رایط حقیق��ی و حقوق��ی تقاضا 
می ش��ود جهت دریافت اس��ناد مزایده ب��ه امور مالی 
ش��هرداری ویا س��ایت ش��هرداری گناباد ب��ه آدرس 

www.shahrdari@gonabadمراجعه نمایند.
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 آگهی مزایده شهرداری گناباد
اول ت 
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گفت وگوی قدس با رزمنده، راوی دفاع مقدس و فرزند نخستین شهید حمل و نقل کشور

ادامهمسیرپدرباروایتعاشقیهایبیادعا
ســرور هادیان: گفت وگو با فرزند شهیدی 
که امروز خود یکــی از راویان دفاع مقدس 
است، تورق هشت ســال رشادت و قهرمانی 
است که حاال سینه به سینه از نسلی به نسل 
دیگر منتقل می شود. کسی که دفاع مقدس 
با خانواده آن ها عجین بوده است و هنوز هم 

این ارادت وجود دارد. 
»عــده ای رفتند و از نفس افتادند تا ما نفس 
بکشــیم. آن ها زمین خوردند تا ما راســت 
بایستیم. برای میزها و صندلی هایی که امروز 
خیلی ها پشت آن نشسته اند، بهترین جوان ها 
رفته اند. این کشــور هزینه زیادی داده است 
تا دســت دشمن نیفتد. خون هزاران شهید، 

هزینه فراموش شدنی نیست«.
این هــا بخشــی از صحبت هــای »محمود 
خبیری« اســت. او متولد دی سال ۴۵ است 
و از سال ۶۰ در عملیات هایی چون والفجر۳، 
والفجر۸، خیبر، آزادسازی سنندج و... بیش 
از ۶۰ ماه در جبهه حضور فعال داشته است.

می دانم پدرش نخســتین شهید خراسان و 
نخستین شــهید حمل و نقل کشوری است 
و به پاس بزرگــی و یادمانش، پایانه باربری 
به نام شــهید »حاج علی خبیری« نام گذاری 

شده است. 

طلبیدهشدنبرایشهادتس
پسر شــهید خبیری می گوید: پدرم راننده 
کامیون بود و ۲۸ شهریور ۵۹ از مشهد برای 
اهواز بار می زند و با برادرم می رود. هنوز جنگ 
رسماً آغاز نشده بود که آنان ۳۱ شهریور به 
اهواز می رسند و خبر حمله عراق به خرمشهر 
اعالم می شود.حاج محمود خبیری می افزاید: 
برای بــردن مهمات بــه کامیون دار ها اعالم 
می شود که هر کسی داوطلب است مهمات 
را به بچه های رزمنده برساند و پدرم با برادرم 
با یکی دیگــر از کامیون دارها که دو برادر از 
نصرآباد بودند اعالم آمادگی می کنند. مهمات 
در کامیون ها گذاشــته می شود و از اهواز به 
ســمت خرمشهر راهی می شوند و مهمات را 

تحویل می دهند و برمی گردند. 

ازاسارتتاشکنجهس
در  می دهــد:  توضیــح  او 
برادرم  راه برگشــت پدر و 
و آن دو بــرادر نصرآبــادی 
توســط  حمید  پادگان  در 
پــادگان  کــه  عراقی هــا 
 را گرفتــه بودنــد، اســیر 

می شوند.
آن هــا بــه بهانــه آنکــه 
مهمات  خالــی  جعبه های 
را در کامیــون پــدرم پیدا 
می کنند او را یک شبانه روز 

شــکنجه می دهند و در تاریخ ۳مهر ۵۹ در 
مقابل چشــمان برادرم که ۱۴ سال داشت 
با شــلیک چهار گلوله پدرم را به شــهادت 

می رسانند.
این رزمنده دوران ســال های عشــق و ایثار 
بیان مــی دارد: همــان روز ۱۴۰ هواپیمای 
ایرانی مواضع عراقی ها را بمباران می کنند و 
برادرم و آن دو نفر دیگر از موقعیت استفاده 
می کنند و پیکر پدر را در کامیون می گذارند 

و فرار می کنند.

شهادتپدرجلوس
چشمانپسر

حــاال او لحظــه لحظــه از 
سختی های برادرش که پیکر 
بی جان پــدرش را در گرمای 
باید به  تابستان خوزســتان 
مشهد بیاورد تعریف می کند: 
آن ها ابتدا به روستای بیوض 
می رسند که عرب نشین های 
آن منطقــه ارادت خاصــی 
به امــام رضــا)ع( دارند و از 
برادرم می خواهند پدرم را که 
شهیدی از مشهد آمده اســت را در آنجا دفن 
کنند.او می گوید: برادرم که می خواهد پیکر پدر 
شهیدم را به مشهد بیاورد با سختی های بسیار 
در حاشــیه کارون با یک قایق که گویا ترکش 
هم خورده بوده جنازه پدرم را به اهواز می آورد.

او تصریــح می کند: ما از پــدرم بی خبر بودیم، 
برادرم آن زمان ۱۴ سال داشت. او آن قدر گریه 
کرده بود که پای تلفن صدایش را نمی شنیدیم 
تا اینکه موضوع را به ما گفت، همه در ناباوری 
بودیم. قرار شد با ماشین دایی ام به اهواز برویم 

تا پیکر پدرم را بیاوریم و حاال درست چهار روز 
از شــهادت پدرم گذشته بود. در این مدت هم 
بــرادرم، پیکر پدرم را در یخ نگه داشــته بود و 
چون نگه داشتن پیکر پدرم بیش از این مقدور 
نبود بنابراین او پدرم را در گلزار شــهدای اهواز 
دفن کرد. حاال او که خودش از رزمندگان دوران 
دفاع مقدس است، می گوید: بزرگ تر که شدم 
اولین بار مثل خیلی از بچه بسیجی ها برای باال 
بردن سنم با دســتکاری کپی شناسنامه ام به 
جبهه عازم شــدم. مادرم نگران بود چون پدرم 

را ناجوانمردانه از دست داده بودیم.

ازانتقامتااعتقادس
او بیان می دارد: شاید ابتدا رفتنم به جنگ حس 
گرفتــن انتقام خون بی گناه پــدرم بود اما در 
فضای جبهه حال و هوای خاصی بود، آنجا بود 
که دریافتم پدران زیادی به شهادت رسیده اند.

بعدها برادرهایم احمد و قاســم هم به جبهه 
آمدنــد و راه پدر را ادامه دادیم و هنوز هم اگر 
خطری کشورمان را تهدید کند همچنان پای 

نظام ایستاده ایم.

روایتعاشقیهایبیادعاس
او تأکیــد می کند: ما برای حفظ اســتقالل و 
آزادی مملکت هزینه های زیادی داده ایم، فرزند 
شهیدیم اما خودمان هم جانمان را گذاشتیم و 
مجروح شدیم اما دوباره برخاستیم تا دینمان، 
کشورمان و ناموسمان محفوظ بماند. هنوز هم  
ارادتمان باقی است و سال هاست که با روایت 
آن روزهای عشــق و ایثار مردان بی ادعا، ادامه 

مسیر می دهیم.

 با عوامل زمینه ساز گرانی ماسک•
برخورد کنید!

با اوج  گیری دوباره بیماری کرونا در مشهد و خراسان و اجباری 
شدن استفاده از ماسک، در حالی میزان تقاضای مردم برای خرید 
ماسک افزایش یافته که افزایش قیمت این کاالی استراتژیک در 
بازار را شاهد هستیم. این مسئله البته اتفاق تازه ای نیست و هر 
بار که تقاضای مردم برای خرید کاالها و اجناســی خاص زیاد 
می شود، گرانی و گران فروشی آن کاالها و اجناس نیز بالفاصله 
اتفاق می افتد و هر بار نیز مسئوالن دستگاه های نظارتی و کنترل 
بــازار، وعده برخورد با متخلفان و برگرداندن قیمت ها به حالت 
عادی را می دهند؛ درست مثل عکس العمل فعلی این عزیزان در 
برابر افزایش قیمت ماسک در بازار؛ اما در عمل هیچ اقدام مؤثری 
صورت نمی گیرد و مردم ناچار به خرید کاالی موردنیاز خود با 

قیمتی بسیار بیشتر از نرخ مصوب آن هستند.
به دنبال ابراز نارضایتی و گالیه مندی مردم از گران فروشی ماسک 
در بازار مشهد، آنچنان که در گزارش دیروز اشاره کردیم، مسئوالن 
سازمان صمت، قیمت ماسک سه الیه را برای مصرف کننده هزار 
و ۳۰۰ تومان اعالم کرده اما متذکر شــدند چون تولید ماسک 
در استان کم است، تقریباً تمام تولید، تحویل دانشگاه های علوم 
پزشکی )بیمارستان ها و مراکز درمانی( می شود. به عبارتی دیگر 
ماســک با قیمت مصوب در اختیار داروخانه ها قرار نمی گیرد و 
آن ها چون ماســک را با قیمت باالتر، از واسطه ها و بازار)سیاه( 
تهیه می کنند، ناچاراند آن را با قیمتی باالتر نیز به مشتریانشان 

تحویل دهند.
این در حالی است که گفته شده قیمت هزار و۳۰۰ تومان برای 
ماسک، براساس مصوبه کمیته اقتصادی تأمین، توزیع و نظارت 
بر توزیع کاالهای موردنیاز ستاد استانی مقابله با کرونا بوده که 
به تأیید دادســتانی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، استانداری 

خراسان رضوی و دیگر واحدهای نظارتی هم رسیده است. 
با  وجود این بعید است شــما بتوانید ماسک سه الیه با قیمت 

مصوب پیدا کنید.
هرچند در این مورد هم آمارهای اعالمی از ســوی مســئوالن 
مختلف، متفاوت اســت، اما گفته می شود به دلیل کمبود مواد 
اولیه، کارخانه های تولید ماســک در مشهد نمی توانند با تمام 
ظرفیت خود به تولید این محصول بپردازند و درحالی که ظرفیت 
تولید استان بیش از ۳۰۰ هزار عدد است، هم اکنون روزانه بین 
۸۰ تا ۱۰۰ هزار عدد ماســک طبی تولید می شود. درعین حال 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، میزان نیاز روزانه مشهد به ماسک 
طبــی را ۱۰۰ هزار عدد اعالم کرده اســت که با ظرفیت فعلی 
کارخانه های استان باید بتوانیم به نیاز داخلی پاسخ دهیم. حال 
با توجه به اینکه هیچ ماسکی با قیمت مصوب تحویل داروخانه ها 
نمی شــود و اینکه داروخانه داران ناچار به خرید از بازار ســیاه و 
دالالن هستند، شناسایی عامالن ایجاد رانت و فضای سودجویی 
برای واسطه ها و فرصت طلبان را به وظیفه ای مهم برای دستگاه 
قضایی به عنوان مدعی العموم تبدیل می کند؛ به ویژه آنکه بیشتر 
ماسک هایی که در داروخانه ها عرضه می شوند، تولید کارخانه های 
داخلی اســت و در این شرایط حســاس باید نظارت دقیق بر 

خروجی و نحوه توزیع تولیدات آن ها وجود داشته باشد.
از طرفی با توجــه به قابل پیش بینی بودن شــرایط حاضر، 
ضعف مدیریت دســتگاه های مسئول در تأمین اقالم ضروری 
و موردنیاز مردم ازجمله رفع کمبود مواد اولیه برای ســاخت 
ماســک های طبی که موجب خالی ماندن بیش از دوســوم 
از ظرفیت تولید کارخانه های اســتان شــده است نیز مدنظر 
مدیران باالدســتی قرار گیــرد و برای بهبــود این وضعیت 
و پیشــگیری از بروز مشــکالت احتمالی در آینده تمهیدات 
الزم اندیشــیده شــود؛ چراکه به باور کارشناســان سالمت، 
وضعیت بیماری کرونا در فصل پاییز می تواند بســیار سخت 

و خطرناک تر از وضعیت کنونی باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی خبر داد
 پرداخت 50 میلیارد ریال تسهیالت •

به اقامتگاه های بومگردی خراسان شمالی
خبرنگار  بجنــورد- 
میراث  مدیرکل  قدس: 
و  گردشگری  فرهنگی، 
صنایع دســتی خراسان 
شمالی گفت: ۵۰ میلیارد 
ریال تسهیالت از ابتدای 
ســال جاری تاکنون به 

متقاضیان ایجاد اقامتگاه های بومگردی در اســتان پرداخت 
 شده است.

حبیب یزدان پناه با اشاره به نقش بومگردی ها در توسعه پایدار 
روســتایی، اظهار کرد: با افتتاح نخستین اقامتگاه بومگردی 
گرمه در روستای دشت، تمام شهرستان های هشت گانه استان 

از این زیرساخت گردشگری بهره مند شدند.
وی گفت: خراســان شــمالی با برخــورداری از جاذبه های 
طبیعی و میراث کهــن داراي ویژگی های منحصربه  فردی از 
انواع گردشگري نظیر توریسم عشایر، آثار باستاني، تاریخي، 
فرهنگي و تنوع قومي اســت که مکمل ظرفیت های طبیعي 

استان محسوب می شوند که مناسب بومگردی است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان 
شمالی با اشاره به وجود ۱۵۹ مرکز اقامتی، رفاهی و پذیرایی 
در استان، تصریح کرد: از این تعداد حدود ۴۰ واحد اقامتگاه 
بومگردی است و درمجموع تأسیسات اقامتی استان ظرفیت 

پذیرش بیش از یک هزار نفر را دارند.
یزدان پناه گفت: خراســان شــمالی با بیــش از ۱۱۵ جاذبه 
گردشگری، ۲۴ منطقه نمونه ملی و استانی و هشت روستای 
هدف گردشــگری، مقصدی بکر برای طبیعت دوســتان و 

عالقه مندان به فرهنگ و آیین های اقوام مختلف است.

هیئت های مذهبی  کشور در تکاپوی برگزاری 
عید والیت

کاروان های جشن غدیر در راهند•
کارنــاوال ماشــین های 
سواری به مناسبت عید 
غدیر به همراه گروه های 
ســرود و مولودی خوان 
در مسیرهای پانزده گانه 
بــه حرکــت  مشــهد 

در می آیند.
به گزارش رســیده، کارناوال ها با سرگروهی پنج تریلی و ۱۱ 
ماشین ســواری حرکت می کنند. در پنج تریلی گروه سرود 
و مولودی خوان حضور دارند، که در مسیرهای مجزا حرکت 
می کنند. همچنیــن خودروهای ســواری در گروه های ۱۱ 
دســتگاهی به همراه ماشین صوت و آذین بندی در ۱۰ معبر 
طی مســیر می کنند. این کارناوال ها از ساعت ۱7 تا ۲۲ در 
همان مسیرهای مشخص شــده درحرکت اند و توقف ندارند 
تا گره ترافیکی ایجاد نشــود. ماشین های سواری متفرقه در 
طول مسیر می توانند به این کارناوال ها بپیوندند و در بعضی از 

مسیرها هدیه های فرهنگی توزیع می شود.

معاون زیارت استان در گفت وگو با قدس خبر داد
 کاهش ۴۱ درصدی حضور زائران •

در خراسان رضوی
 - آنالیــن  قــدس 
معــاون  رضاطلبــی: 
زائران  امــور  هماهنگی 
خراســان  اســتانداری 
رضــوی بــا قدردانی از 
قدس  آستان  اقدام های 
کامل  رعایت  در  رضوی 
دستورالعمل های بهداشــتی در حرم مطهر رضوی گفت: از 
۲۵ اسفند ۹۸ تا پایان خرداد ســال جاری حضور زائران در 
خراسان رضوی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد 
کاهش داشته به طوری که در این مدت حضور زائران از طریق 
وسایل حمل ونقل عمومی ۸7 درصد، ریلی۹۰ درصد، هوایی 
7۰ درصد و وسایل شخصی ۱7 درصد نسبت به مدت مشابه 

پارسال کاهش داشته است. 
وی در گفت وگــو با قدس آنالین تصریح کرد: در ســه ماهه 
ابتدایی ســال جاری ۵میلیــون و ۱۶۵هــزار و ۸7۵ زائر به 
خراسان رضوی سفر کردند که این آمار در مدت مشابه سال 

گذشته حدود ۹میلیون و ۹۳هزار و ۱۴۸ نفر بوده است.
براتــی ادامه داد: با توجه به شــرایط قرمز مشــهد، عالوه بر 
تیم های بازرســی و نظارت از مراکز اقامتی که دستگاه های 
متولی نظیر میراث فرهنگی، گردشگری و انجمن هتل داران 
و هتل آپارتمان ها انجام می دهند بر اساس مصوبه ستاد مقابله 
با کرونای استان، از دو هفته پیش کمیته نظارت که مستقل از 
دستگاه های اجرایی است نیز تشکیل شد و بر اماکن مختلف 

استان نظیر هتل ها و مراکز اقامتی نظارت و بازرسی دارد.
وی اظهار کــرد: از طرفی در حوزه نظارت های تخصصی که 
از سوی ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان انجام 
می شــود، نظارت ها را پررنگ تر کرده و برخوردهای جدی با 
مجموعه هایی که دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نکرده 
بودند صورت گرفت به طوری که در چهار ماهه ابتدایی سال 
جاری ۸۸ خانه مسافر و تعدادی از دفاتر مسافرتی پلمب شدند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا عزم جدی برای برخورد با 
خانه مسافرهای غیرمجاز در مشهد وجود ندارد، تصریح کرد: از 
سال گذشته در این زمینه یک اراده واقعی صورت گرفته است 
به طوری که۶۸۰ خانه مســافر در استان شناسنامه دار شده و 
مجوز رسمی دریافت کرده اند که سبب شد بیشترین مراکز 
اقامتی استان را به خود اختصاص دهند، زیرا در حال حاضر 
۲۴۱ هتل، ۳۰۸ هتل آپارتمان، ۳۸۰ مهمانپذیر و ۱۰۰ واحد 

بومگردی در خراسان رضوی مشغول فعالیت هستند. 
براتی افزود: در حال حاضر زائرسراها و مهمانسراهای دولتی 
در مشهد و استان مجاز به پذیرش زائران و مسافران نیستند، 
ولی زائرســراهای رســمی که تعداد آن ها کم است با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی در حال فعالیت هستند.
وی در مورد برگزاری جلســه کارگروه ملی زیارت نیز اظهار 
کرد: پس از دو ســال و نیم وقفه به دلیل تغییر در ســاختار 
ســازمانی نهاد رئیس جمهوری و حــذف معاونت اجرایی، با 
پیگیری های جدی، با فعال شدن کارگروه ملی زیارت موافقت 
شد و نخستین جلســه بعد از این وقفه، آذرماه در مشهد با 
حضور تمام اعضا برگزار و مقرر شــد جلسات این کارگروه به 
صورت فصلی انجام شــود به طوری که جلسه فصل زمستان 
۹۸ در قم و بهار ۹۹ نیز در شــیراز برگزار شــود که به دلیل 

شیوع ویروس کرونا این دو جلسه برگزار نشد.
براتی ادامــه داد: با پیگیری هایی کــه از طریق دفتر رئیس 
جمهوری داشتیم موافقت شد جلسه این کارگروه به صورت 
ویدئوکنفرانســی با حضور همه اعضا در اواخر مرداد یا اوایل 
شهریور برگزار شــود تا ضمن پیگیری مصوبات قبلی و ارائه 

گزارش هایی در این زمینه، مصوبات جدید نیز مطرح شود.

 اهداکنندگان مستمر خون •
علیه بیماری هپاتیت B واکسینه شدند

قدس: کارشناس معاونت بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر از اهداکنندگان مستمر خون 
علیه هپاتیت B در اســتان واکسینه شدند.به گزارش قدس 
 ،B آنالین، علی حســین پور افزود: به منظور کنترل هپاتیت
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری اداره 
کل انتقال خون استان خراسان رضوی، اقدام به واکسیناسیون 
هپاتیت B اهداکنندگان مستمر خون کرده است.کارشناس 
مسئول ایدز و هپاتیت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد ادامه داد: از مهر ۹7 تا مــرداد ۹۹ از اهداکنندگان 
مستمر خون معرفی شــده از اداره کل انتقال خون خراسان 
رضوی به مراکز خدمات جامع سالمت تاکنون ۱۰ هزار و ۵۸۸ 
نفر نوبت اول، ۹ هزار و ۳۹۶ نفر نوبت دوم و ۶ هزار و ۸۵۸ نفر 
نوبت سوم واکسن هپاتیت را دریافت کرده اند.حسین پور بیان 
کرد: با توجه به اینکه این گروه اهداکنندگان مستمر خون بوده 
و سالمت خون آن ها بسیار حائز اهمیت است، با این اقدام گام 

بزرگی در کنترل هپاتیت در استان برداشته شده است.
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هاشم رسائی فر: آن زمان که برق اختراع شد کسی فکرش را 
نمی کرد این اختراع تا چه حد می تواند زندگی انسان ها را تحت 
تأثیر خودش قرار دهد. اکنون اگر برق نباشد جریان آبرسانی 
مختل، گاز و انرژی از دســترس خارج و هزاران مایحتاج بشر 
با مشکل مواجه می شود و حتی امنیتمان به مخاطره می افتد! 

پس نمی شود بدون برق بود و آرامش و آسایش داشت.

یکمیهمانیخودمانیس
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان می گوید: تابستان 
امســال با توجه بــه افزایش مصــرف در شــبکه، روزهای 
پرمصرف زیادی داشــتیم که حتی تا مرز از مدار خارج شدن 
سیستم هایمان نیز پیش رفتیم. نمونه اش همین چهارشنبه 
هفته گذشته بود که مصرف حتی ۰/۴ هم باالتر از نرم رفت در 
چنین شرایطی مجبور به قطع برق برخی از خطوط هستیم 
حاال در مســیر این خطوط ممکن است از هر نوع مشترکی 
باشد خانگی، صنعتی یا خدماتی مثل بیمارستان ها یا مراکز 

حساس دیگر.
مهندس رضا ریاحی که میهمــان ما در روزنامه قدس بود با 
تبریک پیشــاپیش روز خبرنگار به موقعیتی که رسانه ها در 

جهت فرهنگ سازی بین مردم دارند اشاره کرد.
وی برخی از ســختی ها و مشکالت در تولید و توزیع برق در 
شبکه استانی و کشوری را برشمرد و گفت: با توجه به شرایط 
موجــود برای اینکه تعادل بین تولید برق و مصرف آن برقرار 
شــود ناچاریم دست به دامن مردم شــویم تا میزان مصرف 
برقشان را مدیریت نمایند، چون اگر این تعادل به هم بخورد 
کل سیستم به مشــکل خواهد خورد و قطعی برق خواهیم 

داشت.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خراسان بیان کرد: ایجاد 
فرهنگ اســتفاده بهینــه از برق قطعاً همراهی رســانه ها را 

می طلبد که امیدواریــم در این خصوص اقدام هایی در آینده 
شکل بگیرد و خروجی آن به باال رفتن سطح اطالعات مردم 
در حوزه برق و فرهنگ ســازی در زمینه بهره وری مناسب از 

این انرژی منجر شود.

ازقطعبرقتامشکلبیآبیروستاییانس
ریاحی در واکنش به این موضوع که قطعی برق طی چند روز 
گذشــته در برخی روستاها منجر به قطع شدن حتی دو روز 
آب روستانشینان شده و نارضایتی مردم را در پی داشته است، 
اظهار کرد: همان طور که می دانید در شــرایط فعلی زندگی 
بدون برق غیرممکن است، چراکه عالوه بر مزایای زیادی که 
برق دارد سایر زیرساخت ها از جمله آب، گاز و دیگر خدمات 
نیز مرتبط با برق هســتند و قطع برق موجب اختالل در این 
زیرساخت ها می شود که از این موضوع گریزی نیست. در حال 
حاضر باید سعی کنیم میزان تأمین برق و ضریب اطمینان را 
باال ببریم که این نیازمند داشتن حاشیه رزرو مناسب است، 
اگر مصرف ۱۰۰ اســت تولید ۱۳۰ باشد ضمن اینکه باید به 

اندازه کافی خط با پست های برق زیاد وجود داشته باشد که 
البته همه این ها نیازمند سرمایه گذاری زیادی است.

7نیروگاهبرقخصوصیس
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خراسان در خصوص ورود 
بخش خصوصی به تولید برق نیز بیان کرد: این اتفاق چندین 
ســال اســت که افتاده و در حال حاضر از مجموع ۹ نیروگاه 
مــا هفت نیروگاه در اختیار بخش خصوصی قــرار دارند، اما 
بزرگ ترین مشکل بر سر این راه این است که تعرفه های مد 
نظر تقریباً از چند سال پیش ثابت مانده با اینکه فضا خصوصی 
شده است در این شرایط یا باید افت قیمت ها از منابع دولتی 
جبران و یا قیمت ها شــناور شود تا بخش خصوصی راغب به 

ادامه کار گردد.

ترغیبمردمبهاستفادهازفناوریپنلهایس
خورشیدی

سردبیر روزنامه قدس با استقبال از ارتباط دوطرفه بین شرکت 
برق منطقه ای خراسان و روزنامه قدس در جهت ایجاد بستری 
برای فرهنگ ســازی مردم گفت: فرهنگ سازی مد نظر شما 
از مدت ها پیش در حوزه فعالیت ما در ســاختمان مؤسســه 
با مدیریت مصرف برق ایجاد شــده هرچند که به فراخور در 
مطالب منتشر شــده در روزنامه به این موضوع تأکید داشته 

و داریم.
امیر جلیلی نژاد همچنین اظهار کرد: در بحث مدیریت تولید 
و مصرف برق می توان از ظرفیت موجود در بخش خصوصی 
بهــره برد و آن ها را مجاب کرد تا مجموعه های بزرگ در این 
زمینه ایجاد نمایند. استفاده از فناوری پنل های خورشیدی نیز 
می تواند تا حدود زیادی به این موضوع کمک کند که البته آن 

هم نیازمند مدیریت و درایت قابل مالحظه ای است.

قدس: دبیر کارگروه اطالع  رســانی کرونا در دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشهد گفت: شمار مبتالیان و فوت ناشی از بیماری 
کووید۱۹ بین افراد غیربومی بســتری در بیمارســتان های 
کالنشهر مشهد رو به افزایش است، بنابراین از عموم هموطنان 
استدعا می شود به طور مؤکد و جدی از سفر به مشهد پرهیز 
کنند.حمیدرضا رحیمی اظهار کرد: مشــهد در وضعیت قرمز 
شــیوع ویروس همه گیر کرونا قرار دارد، بنابراین به هیچ وجه 

مقصد مناسبی برای سفر نیست. 
وی ادامه داد: هم اینک دست کم ۲۰ درصد بیماران بستری در 
بیمارســتان های ویژه کرونا را در مشهد افراد غیربومی ساکن 
دیگر استان ها و شهرستان های کشور تشکیل می دهند که در 
این شــرایط مصلحت خود را نادیده گرفته و به مشــهد سفر 

کرده اند.
مســئول اطالع رسانی بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد بیان کرد: برخی مبتالیان غیربومی به ویروس کرونا، 
در مشهد جان خود را از دست می دهند و پیکر آن ها با تدابیر 
خاص و آمبوالنس های ویژه به زادگاهشان در خارج از مشهد و 

خراسان رضوی منتقل می شود. 

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی مشهد نیز از بهره گیری 
گنجایش بیمارستان های غیردانشگاهی و خصوصی به منظور 
بستری و ارائه خدمات  درمانی به بیماران مبتال به ویروس کرونا 

در کالنشهر مشهد خبر داد.
دکتر شــاپور بدیعی افزود: براساس برنامه ریزی صورت گرفته 
و پیش بینی های الزم هم اینک استفاده از گنجایش و امکانات 

بیمارستان های خارج از مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
برای ارائه خدمات درمانــی به بیماران کرونایی در فصل های 

پاییز و زمستان پیش رو در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بیمارســتان های زیر پوشــش سازمان تأمین 
اجتماعی در مشــهد شــامل فارابی و ۱7 شهریور بخشی از 
تخت هــا و امکانات درمانی خود را بــه همین امر اختصاص 

داده اند. 
معاون دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد گفت: همچنین در 
هماهنگی نیروهای مسلح بیمارســتان های ثامن االئمه)ع( و 
امام حسین)ع( در مشهد به پذیرش و بستری کادر و سربازان 
مبتال به کووید۱۹ اختصاص یافته اند و در بخش های بستری 
و مراقبت هــای ویژه ایــن مراکز درمانی نظامــی به بیماران 

خدمات رسانی می شود. 
وی افزود: بر اساس مصوبه قرارگاه ملی مقابله با ویروس کرونا 
همچنین از گنجایش و امکانات دانشگاه آزاد اسالمی استفاده 
خواهد شد. این امر در مرحله رایزنی، انتخاب مرکز درمانی و 

برنامه ریزی برای آموزش پرسنل قرار دارد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان در روزنامه قدس: مصرف برق از تولید فراتر رفته است

مصرف برق استان فیوز پراند!

دبیر کارگروه اطالع رسانی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی هشدار داد

افزایش شمار مبتالیان غیربومی به کرونا در مشهد 

گزارش جلسهگزارش جلسه

شت و ردمان شت و ردمانبهدا بهدا

عشقستان



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
کوچه شاهین فر تبدیل به پیاده راه شد•

مدیرعامــل  قــدس: 
ســازمان حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری مشهد 
از تبدیل کوچه شاهین فر 

به پیاده راه خبر داد.
عطارزاد ه طوســی  هادی 
با بیــان اینکــه در این 
پروژه از هســته مرکزی 

شــهر حدفاصل خیابان امام خمینی)ره( تا خیابان آیت اهلل 
خزعلی تبدیل به پیاده راه شــده است، اظهار کرد: این پروژه 
به طول ۴۰۰ متر بوده که از سال گذشته آغاز شده و در حال 
حاضر رو به اتمام اســت.وی افزود: اجرای این پروژه توسعه 
پیاده مداری از خیابان قدیمی شــهر مشهد در بافت مرکزی 
شهر و مسیر پیاده به ســمت حرم مطهر از خیابان آیت اهلل 
طبســی را تسهیل می کند و شهروندان و زائران می توانند از 
خیابان امام خمینی)ره( ) ایستگاه سراب( تا حرم مطهر رضوی 

به صورت پیاده بروند. 

با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر نفت
گازرسانی به ۷۷ روستای مشهد •

مقدس کلید خورد
تســنیم: بــا حضــور 
ویدئوکنفرانســی وزیــر 
نفت، مراســم گازرسانی 
از روستاهای  تعدادی  به 

مشهدمقدس آغاز شد.
مراســم ۲۸۳  ایــن  در 
طرح گازرسانی روستایی 

و صنعتــی با هزینه 6هزار میلیارد ریال در خراســان رضوی 
کلنگ زنی و بهره برداری شــد.این طرح ها شامل بهره برداری 
خط  گازرسانی به ۷۷ روستا با جمعیت 6هزار و ۸۹۹ خانوار و 
هزینه ۷۲میلیارد و ۹6۳میلیون تومان و همچنین گازرسانی 
بــه ۱6۷ واحد تولیدی و صنعتی با لوله گذاری انتقال گاز در 
مســیر ۲6۴هزار و ۸۹۲ متری و هزینه ۱۵میلیارد تومان به 
انجام رســیدند.همچنین گازرسانی به ۳۹ روستا و عملیات 
مراحل نخست و دوم خط تغذیه رینگ جنوبی کالنشهر مشهد 
همراه با خط انتقال منشعب از خط پارچین - سنگ بست با 
هزینــه ۵۹۸ میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان امروز کلنگ زنی 
و آغاز شــدند.  مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی در این 
مراسم گفت: این استان با ۳۵هزار کیلومتر شبکه گذاری لوله 
گاز در رتبه نخست و از نظر تعداد مشترکان پس از تهران در 
جایگاه دوم کشور قرار دارد.حسن افتخاری افزود: از نظر تعداد 
انشعاب های گاز هم خراسان رضوی پس از تهران و اصفهان 
و از نظر میزان مصرف گاز پس از استان های تهران، اصفهان، 

خوزستان و بوشهر قرار دارد.  

 زمان بهره برداری از مسیر خط 3•
 قطار شهری مشهد مشخص شد

قــدس: نایــب رئیس 
مشهد  شــهر  شــورای 
تقریبی  زمــان  گفــت: 
بهره برداری از مسیر خط 
۳ قطار شهری مشخص 
حمیدرضا  اســت.  شده 
کرد:  اظهار  موحدی زاده 

حفر تونل مسیر خط ۳ قطارشهری با قدرت پیش رفته و در 
حوزه شرقی، دستگاه حفر تونل پایانه مسافربری امام رضا)ع( 
را پشت سر گذاشــته و در حوزه غربی نیز دستگاه حفار به 
بولوار امامت رســیده و قرار اســت در نیمه اول یا دوم سال 
۱۴۰۰، مسیر خط ۳ قطار شــهری از میدان شهدا تا پایانه 
مســافربری امام رضا)ع( با احداث سه ایستگاه میدان شهدا، 

باب الجواد)ع( و پایانه امام رضا)ع( بهره برداری شود.
وی یادآور شد: با وجود تنگناهای مالی، عملیات اجرایی خط 
۴ قطار شهری هم یک سال زودتر آغاز و در سال ۱۴۰۰ این 

مسیر نیز وارد فاز ساختمانی خواهد شد.

امام جمعه بشرویه:
نظارت نیروهای دامپزشکی برای حفظ •

سالمت مردم، عبادت است
بشــرویه ـ خبرنگار 
قـــدس: امام جمعه و 
اعضای ستاد نماز جمعه 
با رئیس و پرســنل اداره 
شهرستان  دامپزشــکی 

بشرویه دیدار کردند.
حجت االسالم والمسلمین 

سیدمحمد معلمی، امام جمعه بشــرویه در این دیدار گفت: 
خدمات نیروهای دامپزشــکی و نظارت های آنان برای حفظ 
سالمت مردم عبادت است و امید می رود مورد رضای خداوند 

قرار گیرد.

سخنگوی سازمان اورژانس کشورخبرداد
 انفجار در کارخانه تبرک•

 یک کشته داشت 
سخنگوی  قرمز:  خط 
اورژانس کشور از کشته 
و مصدومیت ۱۴ نفر در 
کارخانه تبرک در حوالی 

اخلمد خبر داد.
خالــدی«  »مجتبــی 
اورژانــس  ســخنگوی 
کشور درباره جزئیات این حادثه گفت: یک مورد حادثه انفجار 
مخزن در حوالی منطقه اخلمد و در کارخانه تبرک در ساعت 
۰۹:۵۰ صبح روز گذشته به ســامانه اورژانس کشور اطالع 
داده شــد.وی با بیان اینکه سه دستگاه آمبوالنس به محل 
حادثه اعزام شــد، ادامــه داد: در این حادثه ۱۳ نفر مصدوم 
و به مرکز درمانی منتقل شــدند. البته تمامی مصدومان از 
بیمارستان مرخص شده اند.سخنگوی اورژانس کشور تصریح 
کرد: متأسفانه در این میان یک نفر جان خود را از دست داد.

نتیجه تلخ چند ساعت جست وجو
نوجوان گم شده، غرق شده بود•

خــط قرمز: جســد 
نوجوان ۱۷ســاله غرق 
شــده در اســتخر آب 
روستای  در  کشاورزی 
توابع  از  پسکوه  نوغاب 
شهرســتان قاین پس 
از تالش چند ســاعته 
امدادگــران صبح روز گذشــته پیدا شد.اســعدزاده، معاون 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر خراســان جنوبی گفت: 
غروب روز یکشــنبه گذشته با اعالم گزارش نیروی انتظامی 
مبنی بر گم شدن پسر ۱۷ساله در محدوده روستای نوغاب 
پســکوه، تیم های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.وی با 
بیان اینکه عملیات جســت وجو تا پایان شــب ادامه داشته 
اســت، اما با تاریک شــدن هوا به صبح دیروز موکول شد، 
افزود: پس از تالش چند ساعته نیرو های امدادی صبح دیروز، 
جســد نوجوان در کف استخر کشاورزی در محدوده روستا 
پیدا شد.اسعدزاده  با بیان اینکه شهروندان از شنا در سدها، 
بند ها و استخر های آب کشاورزی به جد پرهیز کنند، گفت: 
همچنین خواستاریم خانواده ها هشدار های الزم در خصوص 
غرق شدگی به ویژه در فصل تابستان را در نظر داشته باشند 

تا شاهد این حوادث ناگوار نباشیم.

فرمانده انتظامی این شهر خبر داد
انهدام باند جعل اسکناس در سربیشه•

فرمانده انتظامی  ایرنا: 
سربیشه از شناسایی و 
دستگیری اعضای باند 
پنج نفره جعل اسکناس 
در این شهرستان خبر 

داد.
ســرهنگ احمدرضــا 
کارگــر افزود: با دریافت اخبــار واصله مبنی بر اینکه فردی 
در شهرستان سربیشــه اقدام به نگهداری و خرید و فروش 
اســکناس جعلی می کند، بررســی موضوع در دستور کار 

مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی بیان کرد: مأموران با انجام کارهای اطالعاتی و تحقیقات 
گسترده موفق به شناسایی مخفیگاه این فرد شده و پس از 
هماهنگی با مقام قضایی و بازرسی از منزل وی، ۱۳۳ قطعه 
ایران چک ۵۰۰هزار ریالی به ارزش 6۵ میلیون ریال کشــف 
کردند.ســرهنگ کارگر بیان کرد: در ادامه عملیات مأموران 
با انجام اقدام های پلیســی فردی را که در امر تهیه و توزیع 
اسکناس های جعلی در یکی از شهرهای مرزی شرق کشور 
فعالیت داشــت، شناســایی کردند و پس از تحت نظر قرار 
دادن وی، سه نفر از همدستانش را در چند عملیات جداگانه 

دستگیر کردند.
وی تصریــح کرد: در مجموع در ایــن عملیات ۵۴۱ قطعه 
ایران چک جعلی ۵۰۰ هزار ریالــی به ارزش ۲۷۰میلیون و 
۵۰۰ هزار ریال کشف شد و اعضای این باند پس از تشکیل 

پرونده به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

بی احتیاطی شهروندان در حمل تلفن همراه 
عامل موفقیت سارقان است

 اعتراف دو جوان موتورسوار•
 به 30 فقره سرقت  خیاباني 

 خط قرمــز: فرمانده
از  مشــهد   انتظامــي 
و  جوان  دو  دستگیري 
رمزگشایي از ۳۰ فقره 

سرقت خبر داد. 
عبــاس  ســرهنگ 
صارمي ســاداتي گفت: 
در پي گزارش سرقت هاي سریالي گوشي قاپي و زورگیری های 
خیاباني توســط دو جوان موتورسوار، دســتورات الزم براي 
پیگیري سریع پرونده صادر شد.فرمانده انتظامي مشهد افزود: 
بررســي هاي اولیه با توجه به سرنخ هاي موجود حاکي از آن 
بود که دو جوان با دو دستگاه موتورسیکلت پالک مخدوش 
مرتکب این سرقت ها مي شوند و تیم هاي تجسس کالنتري 
آبکوه پــس از تحقیقات اولیه متهمان را در بولوار شــهید 
فرامرزعباسي شناسایي و براي دســتگیري آنان وارد عمل 
شدند.سرهنگ صارمي گفت: دو جوان موتورسوار با سرعت 
متواري شدند و مأموران کالنتري آبکوه پس از تعقیب و گریز، 
متهمان را دستگیر کردند.وي خاطرنشان کرد: متهمان که 
آلوده به موادمخدر و ســابقه دار هســتند در تحقیقات اولیه 
تاکنــون به ۳۰ فقره گوشــي قاپي و زورگیري هاي خیاباني 
در محدوده بولوار شــهید فرامرز عباسي ، کالهدوز و دیگر 

خیابان های اصلي مشهد اعتراف کرده اند.
فرمانده انتظامي مشهد با اشاره به این مطلب که تحقیقات از 
دو متهم ادامه دارد، گفت: متأسفانه بي توجهي شهروندان به 
توصیه هاي پلیســي در زمینه نحوه استفاده و حمل گوشي 
تلفن همــراه در خیابان هــا و معابر، زمینه را بــراي ارتکاب 
سرقت هاي خیاباني و سوءاستفاده سارقان فراهم مي سازد و 
در این رابطه انتظار مي رود شــهروندان عزیز به هشدارهاي 

پلیسي توجه بیشتري داشته باشند.

علی محمد زاده: ســال های دور وقتی در 
جاده های منتهی به مشهد کامیون یا اتوبوسی 
را می دیدم که پشت آن نوشته شده بود »بچه 
محــل امام رضا)ع(« حس عجیبی داشــتم و 
تصــور می کردم صاحب آن خــودرو خانه ای 
کنار حرم دارد و با این نوشــته احساس غرور 
می کند که به همه بگوید همجوار حرم مطهر 

امام رئوف است.
خالصه اینکه در فرهنگ عامه ما برخی باورها یا 
بهتر است بگوییم میراث ناملموسی وجود دارد 
که هرچند از گذشــته های دور نسل به نسل 
منتقل شده و در نگاه اول شاید ارزش خاصی 
نداشته باشــند، ولی وقتی با نگاه تخصصی و 
براساس علوم اجتماعی جدید به بررسی آن ها 
بپردازیم می بینیم بنیان های قوی داشــته و 

اثرات مستقیمی در رفتار اجتماعی افراد دارد.
بر همین اســاس یکی از باورهای عمومی این 
بود که می گفتند بچه محل هســتیم چنان 
که کارشناســان این حــوزه معتقداند برای 
شکل گیری این باور باید عناصر زمانی و مکانی 
یا همان خاک و تعامل کنار یکدیگر قرار بگیرند 
تا عده ای خــود را متعلق به یک محله بدانند 
ودر صورت نبود هریک از این عناصر به نوعی 
هویت مورد نظر دیگر شــکل نمی گیرد و به 

اصطالح گسست ایجاد می شود.
به اعتقاد بســیاری از کارشناسان در مناطق 
سنتی مشــهد به دلیل حذف عناصر زمانی و 
مکانی محــالت و در نتیجه عدم انتقال تاریخ 
آن ها، گسست نسلی هم رخ داده است. دیگر 
سابقه تاریخی محالت را نداریم و کسانی که 
سابقه تاریخی داشتند هم فوت کردند، انگار آن 

چیز اصالً وجود ندارد. 
مقدمه ای که گفته شد به این منظور است که 
می خواهیم این بار اتفاق تلخ رخ داده در بافت 
پیرامون حرم مطهر رضوی را از منظری دیگر 
مورد نقد و بررســی قرار دهیم، چراکه درباره 
مباحثی چون تجاری سازی منطقه و تخریب 
بافت های تاریخی یا دارای ارزش میراثی بارها 
و بارها سخن گفته شده است، بنابراین این بار 
می خواهیم از تبعات ناملموس تری نسبت به 

موارد قبلی سخن بگوییم.

هویت سازی درازمدتس
با نگاهی به تاریخ شکل گیری سکونتگاه های 
دائمی بشــر که در دوره های مختلف عناوین 
مختلفی داشــتند و امروز ما به عنوان شــهر 
می شناســیم، می بینیــم شــرط اصلی این 
شکل گیری ثبات وجودی یا تداوم شکل گیری 
بوده و به مرور بر وسعت محدوده محل سکونت 
انسان ها افزوده شده، ولی قسمت های قبلی با 

همان نام و سابقه قبلی باقی مانده اند.
به بیان ساده تر وعینی تر اینکه محالت اطراف 
حرم مطهــر در طول تاریخ چند صد ســاله 
خود همواره به عنوان یکــی از عناصر اصلی 
شکل گیری شهری به عنوان مشهد بوده اند و 
بر همین اساس نمی توان تاریخی را پیدا کرد 
که در آن از محالت قدیمی مشهد مانند ارگ، 
نوغان و سناباد و عیدگاه و تپل محله نامی آورده 
نشــود.از آنجایی که وجود یک محله پس از 
شکل گیری قطعی بوده گاهی به عنوان پسوند 
نام خانوادگی افراد هم انتخاب می شدند و یکی 
از اســتنادات افراد به سابقه تاریخی سکونت 

خود در یک محله همین نسبت آن ها به یک 
محله بوده و هست؛ بنابراین ارزش وجودی یک 
محله حتی در هویت بخشی به افراد آن محله 

هم مؤثر بوده است.

راه حل اشتباهس
از سوی دیگر هرچند محالت به عنوان عناصر 
هویتی شــهر و افراد شــناخته می شوند، اما 
در دوره جدیــد تمدن شــهری به دلیل آنکه 
سرعت تغییرات باال رفت و روند تحوالت حوزه 
شهرسازی بســیار متفاوت با گذشته بود، به 
یکباره بافت هویت ساز گذشته به عنوان بافتی 
کهنه و تحت عنوان فرسوده یا ناکارآمد شناخته 
شد و تصمیم سازان شهری به دنبال راهی برای 
یکسان سازی چهره شهر بودند که سرانجام از 

اواسط دهه ۷۰ فعالیت ها در 
این حوزه آغاز شد.

آنچه مسلم است بی تجربگی 
شهرســازی  حوزه  متولیان 
موجب شــد تا ســاده ترین 
راه حــل به عنــوان بهترین 
راه حل انتخاب شــود که آن 
هم حذف بافــت کهنه بود 
و طرحــی با عنــوان طرح 
نوســازی و بهســازی بافت 
پیرامونی حرم مطهر مصوب 
شد و خواســته یا ناخواسته 
در سال های بعد از آن تقریباً 

همه چیز تخریب شــد و تنها در ســال های 
اخیر شــاهد واکنش های جدی نسبت به این 
شیوه شهرسازی هستیم، ولی آنچه اتفاق افتاد 
قابل جبران نیست، چراکه محالت هویت ساز 
قدیمی مشهد دیگر وجود ندارند. برای بررسی 
بهتر این موضوع ســری به یکــی از محالت 
قدیمی در بافت پیرامونی حرم مطهر زدیم که 
از گذشته های دور با نام »تپل محله« شناخته 

می شود.

آخرین نفس های تپل محلهس
از بولوار تازه ایجاد شــده آستانه پرســت وارد 
محله ای می شــوم که تا همین چند ســال 
پیش امکان تردد خودرو در بســیاری از معابر 
آن ناممکن بود، تپل محله از محالت قدیمی 
مشــهد بوده و سابقه آن به نزدیک ۵۰۰ سال 
می رســد و بی هیچ تردیــدی می توان گفت 

بخشی از هویت تاریخی این شهر بود.
خبری از راســته قاجاری و خانه های قدیمی 
متعلق به آن دوران نیســت و اندک خانه های 
باقی مانده تصویر خوبــی ندارند، گویی محله 
پیر نفس هــای آخرش را می کشــد و دیگر 
زنده نیست.پیرمردی زیر سایه یکی از همین 
دیوارهای قدیمی نشســته و چشم به اراضی 
به جا مانــده از تخریب های ســال های پیش 
محله دوخته است، البته محدوده تخریب شده 
آسفالت و فعالً پارکینگ است، با او که همکالم 
می شــوم بی آنکه پیش زمینــه ای ذهنی به او 
بدهم، می گوید: خاطرات ما زیر این آســفالت 
دفن شد، خانه دوستان و آشنایان ما را خراب 
کردند و ما فکر می کنیم تازه به اینجا آمده ایم.

او کــه خودش را رحیم معرفــی می کند و با 
لهجه غلیظ مشهدی حرف می زند، می افزاید: 
»از قدیم گفتن خراب کردن آسون اما ساختن 

سخته و محله ما را که صدها سال طول کشیده 
بود تا درســت بشه درعرض چند سال خراب 

کردند و تموم شد«.
کوچه پس کوچه های محله برای ما خاطره بود 
مشهد کالً چند تا محله داشت و بزرگ ترهای 
همه مشــهدی ها بچه یکی از همین محالت 
بودند و حاال که این محالت خراب شدند انگار 
فرقی بین مشهدی های اصیل و آن هایی که از 
جای دیگر به این شــهر آمده اند، نیست مثل 

اینکه شناسنامه قدیمی ما را باطل کردند.

تخریب هویت س
داخل کوچه حوض امیر با مرد میانسالی روبه رو 
می شوم که به گفته خودش بازنشسته آموزش 
وپرورش اســت. وقتی از او درباره خرابی این 
محله می پرسم، می گوید: 
من سال ها به بچه ها تاریخ 
درس مــی دادم و خودم 
بــزرگ شــده تپل محله 
هســتم و حاال کــه به 
این محلــه می آیم تصور 
محالت  تاریــخ  می کنم 
قدیم مشــهد پاک شده 

است.
هویت  می افزاید:  رسولی 
یا  تاریخــی یک شــهر 
منطقه اجــزای مختلفی 
دارد و هیچ کس نمی تواند 
هویت مشــهد قدیم را بــدون محالتی مانند 
تپل محله، نوغان،  سراب، توس و سناباد قدیم 
تصور کند، ولی اینکه چرا به دســت خودمان 
هویت تاریخی شهرمان را از بین می بریم، سؤال 
بی جوابی است که هرکسی دیگری را مقصر 
می داند. او ادامه می دهد: در تاریخ می خوانیم 
مغول ها فالن شهر را با خاک یکسان کردند و 
همه از این کار انتقاد می کنند، اینکه محله ای 
در گذشــته که توجهی به فرهنگ و هویتش 
نمی شد از بین رفته یک موضوع است و اینکه 
در عصر حاضر می بینیم در تمام دنیا توجه به 
عناصر هویت فرهنگــی، تاریخی و اجتماعی 
بیشــتر شده و سال های ســال است مبحثی 
مانند میراث ناملموس مورد توجه قرار گرفته 
تا حتی از کوچک ترین نشانه های هویتی یک 
قوم حفاظت شــود، ما شاهد تخریب عناصر 

هویت ساز مشهد قدیم هستیم.
او می گوید: کوچه هــای تاریخی و مغازه های 
قدیمــی را در محالت مختلف و دارای هویت 
خراب می کنیم بعد تا نمایشگاهی با نام مشهد 
قدیم یا مشهد دوست داشتنی درست کنیم در 
حالی که می شــد در هر منطقه یک راسته یا 
خیابان قدیمی را با همان شــکل قدیم حفظ 
کنیم و با ابــزار و تکنولوژی های جدید آن ها 
را بهسازی نماییم و دست به ترکیب تاریخی 

آن ها نزنیم.

دفن کوچه طالیی زیر سازه های آهنیس
یکی از اهالی کوچه طالیی که محدوده حوض 
امیر قرار دارد هــم می گوید: از کوچه طالیی 
قدیم چیزی باقی نمانده و در آینده نه چندان 
دور محــدوده حوض امیر و کوچه طالیی زیر 

پایه های یک برج آهنی دفن خواهند شد.
مجتبی که برای سرکشی از مادربزرگ پیرش 

بــه این محله قدیمی آمــده، می افزاید: پدرم 
چند ســال پیش فوت کرد هرچند آن زمان 
هنوز خیلی از خانه هــای تپل محله تخریب 
نشده بود، ولی او همیشه نگران بود و می گفت 
تاریخ مشــهد قدیم به تصــرف برج های بلند 
درمی آید و همه این منطقه را خراب می کنند، 
حاال می بینم پیش بینی او درست بوده و همه 
کوچه هــای تاریخی و خانه های خاطره ســاز 

مشهد قدیم در این منطقه از بین رفته است.

محله ای که نخاله ساختمانی شدس
یکی دیگر از آخرین ســاکنان تپل محله هم 
با تکرار همین نــکات می گوید: به تعبیر من 
هویت محالت قدیمی مشهد تبدیل به نخاله 
ساختمانی شد و در بار کامیون ها درجایی دیگر 
رها شد اهالی این مناطق هم پراکنده شدند و 
حاال هر کدامشان در یک گوشه مشهد به یک 
غریبه جدید در یک محله جدید تبدیل شده اند.

موســوی که بیش از ۷۰ سال دارد، می افزاید: 
یکی از افتخارات نسل ما در جوانی این بود که 
هرجای ایران می رفتیم با غرور می گفتیم خانه 
ما تا حرم امام رضــا)ع( چند قدم فاصله دارد 
و با ذوق خودمان را بچــه محل امام رضا)ع( 
می دانســتیم، ولی از این به بعد دیگر خانه ای 
نیست تا ساکن دائمی داشته باشد که بتواند 
خودش را همسایه امام بداند.او ادامه می دهد: 
همه محله پر شده از هتل و مهمانپذیر و پاساژ 
و آدم هایی که می آیند و می روند و فقط مدت 
کوتاهی اینجا هستند. دیگر اینجا زندگی عادی 
جریان ندارد و کاربری ســکونتی آن تقریباً از 

بین رفته و همه چیز تجاری شده است.

چند نکته و پایان ماجراس
آنچه ذکر شد تنها برشی کوچک و خالصه ای 
بود از اتفاق ناگوار گسســت هویتی رخ داده 
در محالت قدیمی مشــهد در بافت پیرامون 
حرم مطهر و بر همین اساس ذکر چند نکته 
می تواند بیانگر ماجرا باشد.براساس آمار اعالمی 
جمعیت ســاکن در مناطق قدیمی پیرامون 
حرم مطهر که عمدتاً به عنوان بافت فرسوده 
شناخته می شــوند در چند دهه گذشته سیر 
نزولی داشــته و از ۵۰ هزار نفر چند دهه قبل 
اکنون به حدود یــک پنجم آن کاهش یافته 
به عنوان مثال تنها در بین ســال های ۹۰ تا 
۹۵ جمعیت منطقه از ۲۱هزار نفر به ۱۳هزار 
نفر رســیده اســت.با تمام این اوصاف به نظر 
می رسد در کنار تمام ایرادهای وارده به طرح 
بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر به 
لحاظ معماری و شهرســازی، با کنار هم قرار 
دادن اجزای مختلف این پازل تصویر بدســت 
آمده نشان می دهد عنصر فرهنگ ساز و هویتی 
محالت قدیم مشــهد فدای ســوداگری های 
اقتصادی شده و ارتباطی تاریخی میان هویت 
پیرامون حرم و مجموعه حرم وجود ندارد و به 
دنبال آن فرهنگ حاکم بر این منطقه نیز ریشه 

در فرهنگ و هویت مشهد قدیم ندارد.

نتیجه حذف محالت قدیمی به بهانه بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر 

» بچه محل امام رضاj« خاطره شد

یکی از ساکنان  بافت 
 پیرامونی حرم مطهر:

من سال ها به بچه ها تاریخ 
درس می دادم و خودم 

بزرگ شده تپل محله هستم 
و حاال که به این محله 

می آیم تصور می کنم تاریخ 
محالت قدیم مشهد پاک 

شده است

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
کاهش دما و احتمال ایجاد رواناب •

تحلیل  طبــق  قدس: 
مدل های  و  نقشــه ها 
افزایش  با  هواشناسی، 
طی  جوی  ناپایــداری 
امروز، افزایش ســرعت 
باد و در برخی ساعات 
افزایش ابــر و رگبار و 

رعد و برق به ویژه در نواحی شمالی پیش بینی می شود. از این 
رو احتمال ایجاد رواناب در معابر، سیل در مسیل ها و صاعقه 
در ارتفاعات در این مناطق دور از انتظار نیست. همچنین در 
روز سه شنبه کاهش محسوس دما در نیمه شمالی پیش بینی 

می شود.
هوای امروز مشــهد قســمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر 
با احتمال رگبار و رعدوبرق گاهی وزش باد شــدید همراه با 

کاهش محسوس دما پیش بینی می شود.
در ۲۴ ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمای ۱۳ درجه 
سلسیوس خنک ترین و بردسکن با بیشینه دمای ۴۱ درجه 

سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند.
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قدس: در یکصدمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد، 
الیحه ای با قید دوفوریتی با موضوع احداث پارکینگ طبقاتی 
در عرصه گودبرداری شــده بلوک های A و B پروژه نرگس در 
منطقه ثامن مطرح شــد که در نهایت اعضای شورای شهر به 

یک فوریتی آن ۱۰ رأی مثبت دادند.
در ایــن جلســه در خصوص الیحــه ای با موضــوع اصالح 
بند )۲- ب( آیین نامه پرداخت تسهیالت بانکی به طرح های 
ساماندهی و انتقال مشاغل مزاحم و آالینده به محل های مجاز 
نیز مطرح شد که در بند ۲ ب )اصالحی(، وام پرداختی به هر 
عضو به میزان ســقف نصاب معامالت جزء و براساس اولویت 
زمان درخواست و نظر کمیته مصوب خواهد بود و این دستور 
با ۱۳ رأی موافق تصویب شــد.در ادامه این جلسه نیز نظریه 
کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطالعات و منابع انسانی و 
نظریه کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سالمت و محیط 
زیست و نظریه کمیسیون حقوقی، امالک و قراردادها و نظریه 
کمیسیون شهرسازی و معماری، در خصوص الیحه با موضوع 
ساماندهی مشاغل ناایمن، مزاحم و آالینده شهری نیز مطرح 

شد که بنا بر پیشنهاد پنج عضو شورای شهر، این نظریه برای 
بررسی بیشتر به کمیسیون های مربوط ارسال شد.

باغ موزه دفاع مقدس سال آینده افتتاح می شود س
در این جلسه نایب رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد با 

اشاره به فعالیت سه ساله مدیریت شهری، گفت: مجموع 
مصوباتی که در سه سال مدیریت شهری صادر شده ۷۰۰ 
مصوبه بوده که ۵۳۴ مورد آن ها لوایحی است که از طرف 
شــهرداری برای طرح و بررسی به شــورا رسیده است و 
۱۱۳ مورد آن از ســوی نمایندگان مردم در شورای شهر 
ارائه شــده که این امر نشان دهنده آن است که شهرداری 
در برخورد با مســائل توسعه ای و عمرانی شهر فعال عمل 

کرده و به موقع این لوایح را ارسال کرده است.
 حمیدرضــا موحدی زاده بــا بیان اینکه بــاغ موزه دفاع 
مقدس سال آینده افتتاح می شود، تصریح کرد: آیین نامه 
اجرای جداســازی آب خاکستری، مؤسسه خیریه شهریار 
برای حمایت از شــهروندان، شهر همگان برای گروه های 
خاص، تکمیل باغ موزه دفاع مقدس و به کارگیری بانوان 
آتش نشــان و مصوبــات حمایتــی انجام شــده در بحث 
پیشــگیری از کرونا کــه میلیاردها تومــان هزینه برای 
مدیریت شهری بر جا گذاشت، از دیگر اقدام های ما بوده 

است.

با قید یک فوریت در جلسه شورای اسالمی شهر مشهد موافقت شد

احداث پارکینگ طبقاتی در عرصه گودبرداری پروژه نرگس 

گزارش جلسهگزارش جلسه

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

300072305 پیامک کنید.



خبرخبر خبرخبر

 هزینه  آیین های عزاداری در یزد •
به مستمندان اهدا می شود

هیئت های عزاداری  یزد: 
امســال در حرکتی  یزد 
هزینــه   خداپســندانه، 
آیین های عــزاداری خود 
را به مستمندان و اقشار 
نیازمند جامعه اختصاص 

می دهند.
شورای هیئات مذهبی استان یزد در اطالعیه ای اعالم کرد: امسال 
هیئت ها برنامه کاروانی و حرکت در شهر ندارند، نخل برداری نداریم 

و موکبی هم در شهر برپا نخواهد شد.
در این اطالعیه آمده است برنامه های عزاداری ها به صورت محله ای، 
محدود و با زمان کمتر برگزار خواهد شد. پذیرایی حضوری نداریم 
و تمام پذیرایی ها با بسته بندی یکبار مصرف و بیرون بر خواهد بود 
و بخش زیادی از هزینه های هیئت ها هم صرف کمک به نیازمندان 

جامعه خواهد شد.

 تحویل ۳۵۰ واحد مسکونی •
توسط سپاه قدس گیالن به محرومان

رشت: مســئول سازمان 
سپاه  ســازندگی  بسیج 
قدس گیالن گفت: ۳۵۰ 
واحد مســکونی در سال 
جاری به محرومان گیالن 

تحویل داده شد.
احمد ابراهیمی بیان کرد: 

کار ســاخت ۱۰۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد و 
بهزیستی شهرستان سیل زده گمیشان گلستان نیز تا پیش از پایان 

مرداد به اتمام می رسد.
وی افزود: فعالیت گروه های جهادی و اجرای پروژه های مســکن 
محرومان در اســتان ادامه دارد که در این راستا پروژه های مسکن 
محرومان بسیج سازندگی سپاه قدس هم با تالش این گروه  ها به 

پیشرفت فیزیکی ۶۵ تا ۷۰ درصدی رسیده  اند.

 ایجاد ۳۳۱ فرصت شغلی •
برای مددجویان لرستان

لرستان: معاون مشــارکت های بهزیستی لرستان گفت: تاکنون 
۳۳۱ فرصت شغلی برای مددجویان بهزیستی استان ایجاد شده 

است.
رضا وفایی اظهار کرد: امسال تعهد ایجاد هزار و ۵۹۰ فرصت شغلی 

برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی لرستان را داریم.
وی با اشــاره به اینکه تاکنون از این تعداد ۳۳۱ فرصت شغلی در 
لرستان ایجاد شده است، گفت: وامی که به منظور ایجاد اشتغال 
 به مددجویان متقاضی پرداخت می شود ۵۰ میلیون تومان با بهره 

4 درصد و بازپرداخت هفت ساله است.
وی بیان کرد: بیشــتر مشــاغلی که در روستاها ایجاد می شود با 

محوریت دامپروری و کشاورزی است.

 نخستین آزادراهی که •
سرعت مجاز در آن ۱۳۰ کیلومتر است

البرز: نماینده عالی دولت 
در اســتان البــرز گفت: 
قطعــه اول و دوم پروژه 
طول  به  چرمشهر-آبیک 
۵۳ کیلومتــر در دو ماه 
آینده با تکمیل ابنیه و پل 
تاالب صالحیه طبق وعده 

مجری و پیمانکار، به سرانجام می رسد.
عزیزاهلل شهبازی با اشــاره به اینکه این پروژه »غدیر« نام گذاری 
می شود، افزود: حدود 4۳ کیلومتر از این پروژه ۱۵۸ کیلومتری در 

محدوده استان البرز قرار دارد.
استاندار البرز اضافه کرد: این نخستین آزادراهی است که به گونه ای 
برنامه ریزی و طراحی شــده که خودروهــا می توانند در آن ۱۳۰ 

کیلومتر در ساعت سرعت مجاز داشته باشند.

 آزادی شماری از زندانیان فارس •
به مناسبت عید والیت

فارس: مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه استان فارس 
اعالم کرد: همزمان با عید 
سعید غدیرخم، شماری از 
زندانیان جرایم غیرعمد، با 
هماهنگی دستگاه قضایی 
با  و ســازمان زندان ها و 

استفاده از درآمد موقوفات منطبق و همراهی خیران از زندان رها 
خواهند شد.

حجت االسالم سیدعباس موسوی گفت: تالش برای رهایی زندانیان 
جرایم غیرعمد از بند، ان شاءاهلل در سه مرحله و طی سال اجرایی 

خواهد شد.
وی گفت: نخســتین مرحله از این اقدام به مناسبت عید سعید 
غدیرخم انجام و طی آن تعدادی از زندانیان با هماهنگی دستگاه 

قضایی و سازمان زندان های فارس آزاد خواهند شد.

 راه اندازی اورژانس قضایی •
در استان کرمان

اجتماعی  معاون  کرمان: 
و پیشگیری از وقوع جرم 
استان  کل  دادگســتری 
کرمان گفت: اعتقاد داریم 
آسیب های  از  بســیاری 
اجتماعی نیــاز ندارند در 
فرایند قضایی قرار بگیرند 

و در این راســتا پیشــنهاد اجرایی کردن طرح اورژانس قضایی را 
دادیم که این اورژانس قضایی به پرونده های اجتماعی پیش از آنکه 
موضوع جنبه امنیتی و قضایی پیدا کند، با کمک نیروی انتظامی 

ورود پیدا کرده و نسخه جدیدی برای آن تجویز خواهد کرد.
سید مهدی قویدل با اشاره به اینکه با انعقاد این قرارداد امیدواریم 
کاهش ورودی های انتظامی و قضایی در بحث آسیب های اجتماعی 
را داشــته باشیم، عنوان کرد: به طورقطع این تفاهم نامه کاربردی 

است و نتایج خوبی در بر خواهد داشت.

برخی نامالیمات، ساخت پتروشیمی •
مسجدسلیمان را به تأخیر انداخت

اســتاندار  خوزســتان: 
خوزستان گفت: اگر بعضی 
نامالیمات وجود نداشــت، 
اکنون شــاهد افتتاح پروژه 
مسجدسلیمان  پتروشیمی 
بودیم، اما برخی مســائل و 
ناهماهنگی ها موجب شــد 

که ساخت این طرح حدود یک سال به تأخیر بیفتد.
غالمرضا شریعتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه روند 
احداث پتروشــیمی مسجدسلیمان به خوبی پیش رفته است و در 
این زمینه از مســئوالن، مدیران و کارگرانی که در اجرای آن نقش 

داشته اند، تشکر می کنم.
وی افزود: پروژه ساخت پتروشیمی مسجدسلیمان از مهر سال ۹۵ 
آغاز شــد و با سرعت بسیار خوبی پیش رفت و همه کارها براساس 

برنامه های زمان بندی اجرایی شده است.

 برخورد با ۲۱ تور گردشگری غیرمجاز •
در گیالن

گیالن: رئیس دفتر بررسی و همکاری های اداره کل میراث فرهنگی 
گیالن گفت: طی همکاری های مشــترک با پلیس فتا اســتان در 
راستای برخورد با افراد، شبکه ها و صفحات گردشگری غیرمجاز در 
فضای مجازی، منجر به مسدود شدن و جلوگیری از فعالیت ۲۱ گروه  

گردشگری غیرمجاز شد.
روزبــه آلیانی اظهار کرد: در ماه های پرگردشــگر اســتان گیالن، 
فعالیت های غیرمجاز در فضای مجازی، شــبکه ها و اپلیکیشن های 
اطالع رسانی اوج می گیرد و در همین راستا با پیگیری فعالیت های این 
افراد که مبادرت به تبلیغ تورهای گردشگری بدون مجوز و تشکیل 

گروه های گردشگری غیرمجاز کرده بودند، برخورد شد.

 جمعیت زندان های استان اردبیل •
کاهش می یابد

کل  رئیــس  اردبیــل: 
دادگســتری استان اردبیل 
گفــت: کاهــش جمعیت 
کیفــری زندان هــا به ویژه 
زندانیان مالی از برنامه های 
بسیار مهم دستگاه قضایی 
این اســتان در سال جاری 
است. ناصر عتباتی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت شورای حل اختالف 
به عنوان یک نهاد مردمی برای ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه 
و نیز استفاده از روش های میانجیگرانه نهادهای مردمی و افراد مختلف 
از جمله راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان ها و ترویج فرهنگ 

صلح و سازش در جامعه است.

توزیع یک هزار بسته معیشتی در پلدشت•
ارومیه: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت گفت: در مقطع 
اول نهضت کمک مؤمنانه یک هزار بســته معیشــتی، بهداشتی و 

نوشت افزار به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال توزیع شد.
ســرهنگ پاسدار منصور یوســفی اظهار کرد: این بسته ها از محل 
اعتبــارات معاونت مردم یــاری و محرومیت زدایی قــرارگاه حمزه 

سیدالشهدا)ع( و فرماندهی سپاه شهدا تأمین شده است.
وی اضافه کرد: مقطع دوم کمک ها در دهه اول محرم انجام خواهد 
شد و مقطع سوم این کمک ها در دهه سوم صفر از اربعین حسینی تا 

پایان ماه صفر انجام می شود.

 صیادان بوشهری برای صید میگو •
به دریا زدند

بوشهر: سرپرست معاونت 
صید و بنــادر ماهی گیری 
اداره کل شــیالت اســتان 
هزاران صیاد  بوشهر گفت: 
این استان براساس مصوبه 
کمیته صید، تورهای خود را 
برای صید میگو در آب های 

خلیج فارس گستراندند.
رضا جعفرابراهیمی بیان کرد: صیادان قایق دار اســتان بوشهر از روز 
دوشــنبه )۱۳مرداد( تورهای خود را در دریا گستراندند و لنج های 
صیادی نیز از ۱۵ مرداد برای صید میگو در آب های این استان به دریا 
می زنند. وی بیان کرد: مجوز صید میگو برای قایق ها یکروزه و برای 
لنج های صیادی شمال استان بوشهر چهار روزه و برای مابقی شناورها 

پنج روزه صادر می شود.

سید نظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با قدس:

شیوه واگذاری»هفت تپه« اشتباه بود

خوزســتان: اعتراض های کارگران شــرکت 
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که حاال وارد 
پنجاهمین روز خود شده است نظر بسیاری از 
مســئوالن به ویژه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس را برانگیخته است تا آنجا که تنی چند 
از نمایندگان مردم را برای رسیدگی و گفت وگو 

با نماینده های کارگری عازم خوزستان کرد.
اعتراض هــا و تحصن های کارگــران هفته تپه 
اگرچه از ســال های گذشته ســابقه دارد اما از 
اواخر خرداد سال جاری این تحصن ها به شکل 
مسلسل وار ادامه داشته و حاال وارد پنجاهمین 

روز خود شده است.

کارگران چه می گویند؟س
کارگــران معترض که افزون بر ۵۰ روز تحصن 
در مقابل فرمانداری را در دستور کار خود قرار 
دادند، می گویند: در این شــرایط بد اقتصادی 
چهار ماه است حقوق دریافت نکردیم بسیاری 
از کارگــران در تأمین نیازهــای اولیه زندگی 
ماندند و یک ماه حقوق هم که پرداخت شد، از 
سوی بانک به خاطر اقساط برداشت شده است.
معترضــان و کارگران خواســتار جلوگیری از 
هرگونه خصوصی ســازی دیگر، پرداخت کامل 
حقوق ســه ماهه اول امســال و حق بیمه ها، 
محاکمه و اشــد مجازات غارتگران بیت المال، 
بازگشت به کار کارگران اخراجی، قطع همکاری 
و بیرون رفتــن تمامی مدیران بازنشســته از 
شرکت و پرداخت مزایای عرفی برابر به تمامی 

کارکنان هستند.
تحصن های مســالمت آمیز کارگران که افزون 
بــر دو ماه ادامه دارد موجب شــد تا صبح روز 
شنبه یازدهم مرداد سید نظام الدین موسوی و 
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود و احمد 
نادری، عضو کمیســیون آموزش مجلس برای 
دیدار با کارگران و رسیدگی به مطالبات آن ها 

به استان خوزستان سفر کنند.

مسئوالن هفته تپه چه پاسخی دارند؟س
در همین راســتا قائم مقام مدیرعامل شرکت 
کشــت و صنعت نیشکر هفت تپه ۱۳ مرداد در 
گفت وگوی خبــری اعالم کرد: حقوق کارگران 
هفت تپه از یکــم آذر ۹۸ به روز بوده و به دلیل 
پرونده قضایی نادرســتی که برای ما تشکیل 
شده، از یکم اردیبهشت ۹۹ حساب ها مسدود 

شدند.
امیرحسین اســدبیگی در خصوص مشکالت 
به وجــود آمده گفت: ســال ۹4 که هفت تپه 
را تحویــل گرفتیم ۳۵ هزار تن تولید شــکر 
داشــت و این رقم را به ۵۷ هزار تن در ســال 
اول واگذاری رســاندیم و در سال سوم نیز 4۸ 
هزار تن شکر تولید کردیم، اما در دو سال اخیر 
به دلیل مشکالتی همچون سیل و اعتراض های 
کارگری در زمینه تولید مشکالتی سر راهمان 

قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ میزان تولید شکر 
شرکت به ۲۰ هزار تن رسید، افزود: هر سال و 

درست زمانی که به فصل بهره برداری می رسیم، 
ناخواســته یکســری اعتراض های کارگری در 
شرکت برگزار می شود و این موضوع دلیل افت 

تولید شکر بوده است. 
اســدبیگی اظهار کــرد: در دی مــاه ۹۸ نیز 
یخ زدگی شــدید سبب شد افت سنگین تولید 
شــکر در شرکت داشته باشــیم و حتی ۶۷۰ 
هکتــار از مزارع هفت تپه در ســال گذشــته 
دچار آتش ســوزی شد، جدای از آن، باران های 
سیل آسا را نیز پشت سر گذاشتیم و تمامی این 

موارد موجب افت تولید شرکت شدند.

پیگرد قضایی منطقی است س
در حالی که قائم مقام مدیرعامل شرکت کشت 
و صنعت نیشکر تشکیل پرونده قضایی را برای 
مدیرعامل این شرکت نادرست می داند، اما سید 
نظام الدین موســوی عضو کمیسیون اصل نود 
مجلس شورای اســالمی تحقیق و تفحص در 
این راستا و تشکیل این پرونده را اقدامی کاماًل 

درست و منطقی عنوان می کند.
موســوی در گفت وگــو با 
قــدس با بیــان اینکه باید 
برای شــرکت یک تصمیم 
گرفتــه  کالن  و  ملــی 
باید  کــرد:  عنوان  شــود، 
شــرکت  برای  تصمیماتی 
نیشکر هفت تپه اتخاذ شود 
که هم مشــکل کارگران و 
محصول  تولید  مشکل  هم 
سرانجام  به  راهبردی شکر 
کمیســیون  برســد.عضو 
نود مجلس شــورای  اصل 
اینکه  در خصوص  اسالمی 
شــرکت  فعلی  مدیرعامل 
قضائیه  قوه  اســت  معتقد 
به ناحق حســاب های وی 
را بســته است، تأکید کرد: 
درصدد  فعلــی  مدیرعامل 
شــرایط  از  سوءاســتفاده 
است؛ چراکه مسئله خرید 
و فروش ارز از ســوی وی 
و دیگــر اتهامات اقتصادی 
کــه به ایشــان از ســوی 
قــوه قضائیــه وارد شــده 
بحــق و قابــل پیگیری و 

جدای از مشــکالت هفت تپــه و کارگران این 
شرکت اســت. وی ادامه داد: مدیرعامل فعلی 
می خواهد با پیوند دادن این موضوع با مشکالت 
 هفت تپه خودش را از این مهلکه نجات دهد و 
قوه قضائیه در این موضوع کاماًل بحق و درست 
عمل کرده و مجلس هــم به طور کامل از قوه 

قضائیه حمایت می کند.

 عصبانیت کارگران س
از وعده های تو خالی 

موسوی درباره سفر خود به خوزستان و حضور 

در جمع کارگــران هفت تپه نیز بیان کرد: این 
کارگران از وعده هــای توخالی عصبانی بودند، 
اما گوششان هنوز شنوای حرف حق است و به 

عدالت امید دارند.
وی با اشاره به جلسه پنج ساعته با کارگران بیان 
کرد: به طور کامل پای درد دل آن ها نشستیم و 
مقرر شد این هفته در تهران جلسه ای با حضور 
مسئوالن ملی و وزارتخانه های مختلف به همراه 
نمایندگان کارگران برگزار  کنیم تا هم مشکل 
حقوقــی کارگران را حل کنیــم و هم تصمیم 

مبنایی برای حل شرکت هفت تپه گرفته شود.

اهلیت مدیرعامل زیر سوال استس
عضو کمیســیون اصــل نود مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به اینکه واگذاری این شرکت به 
بخش خصوصی از ابتدا نادرست بوده و بسیاری 
از مسئوالن و همچنین کارگران معتقدند فردی 
که این شــرکت بــه وی واگذار شــده اهلیت 
مدیرعاملی و اداره شرکت را ندارد، افزود: همین 
مشکالت موجب شده شــرکتی که زمانی ۶۰ 
هزار تن شــکر تولید می کرده 
در حال حاضر ظرفیتش به زیر 

۲۰هزار تن برسد.

سرآغاز مشکالت س
ریشه تمام داستان های شرکت 
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
به بهمن ماه ۱۳۹4 بازمی گردد؛ 
زمانی که ۱۰۰درصد سهام این 
شــرکت به دو جوان ۲۸ و ۳۱ 
ساله واگذار شد. این شرکت که 
طی سال های گذشته به سوژه 
بسیاری از رسانه ها تبدیل شده 
اســت در ۱4 کیلومتری شهر 
شــوش و ۱۰ کیلومتری معبد 
چغازنبیل به وســعت ۲4 هزار 
هکتــار قرار دارد که در ســال 
۱۳۳۸ شــروع بــه کار کــرد. 
فعالیت رسمی شرکت از سال 
۱۳4۰ آغاز شــد، ولی در سال 
۱۳۵4 رســماً با نام شــرکت، 
عملیات  انجــام  اختیار  دارای 
کشــاورزی برای تولید نیشکر 
و ایجاد صنایــع و فراورده های 

وابسته، ثبت شد.
در ســال ۱۳۹۱ پروژه بازســازی و نوســازی 
تجهیزات مکانیکــی با هــدف افزایش تولید 
شــکر، بر عهده شرکت نوســازی صنایع ایران 

قرار گرفت.
تا سال ۱۳۹4 این شرکت که یکی از بزرگ ترین 
کارخانه های صنعتی استان خوزستان محسوب 

می شد، ۱۰۰درصد در اختیار دولت بود.

مرز ورشکستگیس
نحوه اداره این شرکت توسط دولت به گونه ای 
بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش 

رفته بــود. در ۲۷ مهر ۱۳۹4 بــود که روابط 
عمومی سازمان خصوصی سازی خبر مزایده این 
شرکت را منتشــر کرد و سرانجام این شرکت 
دولتی در بهمن ۱۳۹4 طی یک فرایند قانونی 
در سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی 

واگذار شد.
 با این واگذاری صاحبان جدید شــرکت کشت 
و صنعت نیشکر هفت تپه، دو شرکت زئیوس و 
آریاک بودنــد که با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد 

ریال صاحب این شرکت عظیم شدند.
مهرداد رســتمی چگنی و امید اســدبیگی به 
 عنوان دو جوان ۲۸ ســاله و ۳۱ ساله بودند که 
توانستند در مزایده این شــرکت را خریداری 

کنند.

اعتراض به واگذاری هاس
از همان زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت 
هفت تپه، اعتراض ها به نحــوه واگذاری آغاز 
شــد. برخی به زیان ده بودن شرکت در زمان 
واگذاری به دیده تردید می نگریستند و معتقد 
بودند ایــن موضوع به آن دلیل مطرح شــده 
اســت که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری 
خریداری کنند و برخی دیگر پیش پرداخت ۶۰ 
میلیارد ریال برای در اختیار گرفتن شرکتی که 
دارای ۲4 هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر 
هکتار ۱۰۰ میلیون تومان می باشد را ناعادالنه 

می خواندند.

ابهام در افکار عمومیس
عده ای نیز این پرســش برایشان مطرح بود که 
چگونه دو جوان ۲۸ ســاله و ۳۱ ساله اهلیت 

خرید چنین شرکت بزرگی را داشته اند؟
به هر صورت این تردیدها و شــک ها به نحوه 
واگذاری و ســایر مســائل راه به جایی نبرد و 
صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر 
هفت تپه کار خود را در این شرکت آغاز کردند، 
اما تاکنون این شــرکت همچنــان با پرداخت 
حقوق معوقه روبه رو بوده است و در حال حاضر 
اعتراض کارگران این شــرکت همچنان ادامه 
داشته و به نظر می رسد این اعتراض ها از کف 

خیابان جمع شدنی نیست.
امیرحســین  گفتنی اســت روز گذشــته، 
اســدبیگی قائم مقــام مدیرعامل شــرکت 
هفت تپه در گفت وگویی با شــبکه خبر طی 
اظهاراتی مدعی شــد که حقوق کارگران تا 
اردیبهشــت ماه به روز پرداخت شده؛ اما از 
این تاریخ به نادرست برای ما پرونده قضایی 
تشکیل شد و حساب های بانکی ما را بستند و 

نتوانستیم حقوق ها را پرداخت کنیم.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که این 
ادعا پیشتر نیز در جلسات دادگاه مطرح شده 
بود و در دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات 
۲۱ متهم کالن ارزی، قاضی مســعودی مقام 
خطاب به متهم اسدبیگی گفت: آزادی شما 
برای پرداخت حقوق کارگران است و حقوق ها 

باید پرداخت شود.

کارگران هفت تپه 
خواستار جلوگیری 

از هرگونه 
خصوصی سازی، 

پرداخت کامل 
حقوق، محاکمه 

غارتگران بیت المال، 
بازگشت به کار 

کارگران اخراجی 
و اخراج مدیران 
بازنشسته هستند

بــرشبــرش

4m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r
  شماره پیامک: ۳۰۰۰7۲۳۰۵

سه شنبه  14 مرداد 1399
   14 ذی الحجه 1441  4 آگوست 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9311  ویژه نامه 3690 

7874zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ا ن ت ی ب ا د ی   ا ن ب ا ش ت
 2 ک ر د   ر و ب ا ه   و ا ل و ر
 3 ت   ب ل ه   ا خ ر ا ج   ف ا م
 4 ا س ی ا   ل غ ت   س و م ا ر  
 5   ا ر و ا ح   ه م و ا ر   ع م
 6 ت ل   ک ث ی ر   ن ا ن د و   ت
 7 ل ی گ   ا م ا ت و ر   ا ل م ا
 8 س ا ل ا ر   س ا ر   چ ن گ ا ل
 9 ک ن ا م   ا ت ش ی ا ر   ا ه ی
 10 و   ب ر ب ر ی   ل ذ ی ذ   ا ک
 11 پ ت   ا ی و ن ا   ا ک ر ا ن  

 12   ب و ر س ی   ل ک ن   ا ب ه ت
 13 س د ی   ا ن د ی س   چ ت ر   ا

 14 گ ی ل ک ی   ن و ا د ا   ا م س
 15 ک ل ا س و ر   م د ا د ش م ع ی

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
               1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 
               7 
               8 
               9 

               10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

 

 ۱. ...خیــر من الف شــهر- لبــاس حاجی 
۲. قهرمان افسانه یونان که از همه تن به جز 
پاشــنه پا رویین تن بود- شهری در ایتالیا- 
گوشه ها ۳. ملح خوراکی- پرنده- عضوی در 
 صورت- آدرس دیده بــان در میدان جنگ 
4. ماه زمستانی - از روش های تکثیر گیاهان 
 آپارتمانی- چه کســی اســت؟- ساز مدور 
۵. آبزی خطرناک - رهایی از بیماری- چاشنی 
 قرمزرنگ ۶. ضروری- جســم- مادون قرمز 
۷. نقیض شــلوغ- محلی بــرای صادرات 
 و واردات کاال- همگــی- پســوند مانندی 
۸. بسیار توصیه شده- رزوه کردن پیچ ومهره- 
پسوند نســبت ۹. آخرین رمق- معبر روی 
رودخانه- آشــیانه- از وســایل کار استادبنا 
۱۰. جنــگ و نبرد- عدد منفــی- غده ای 
زیر گلو ۱۱. نگاه خیره -  ناسیونالیســتی 
 - نوعــی آگهــی تبلیغاتــی تلویزیونــی 
۱۲. نفس خســته - لوح فشرده- آپارتمان 
 مجهــز به لــوازم زندگــی- شــرح دادن 
۱۳. نکته سنجی- من+شــما - یار دیرین 
کتری- یک ترکــی ۱4. ماهــر- آدرس-  

بهشــت ۱۵. از انواع آچار- بخشی از خاک 
همدان را دربر می گیرد

۱. حرفی در الفبای یونانــی- کنایه از آدم 
دربه در و بی خانمان است ۲. رنگی از خانواده 
ســبز- بخشــی از خاک آذربایجان شرقی 
را دربر می گیــرد- نقل کننده ۳. اما ، ولی- 
 نیلی رنگ- ســوغاتی اصفهــان- دیواربلند 
4. دانــه معطر- بلعیــدن- واحد مکالمات 
تلفنی- مردن از غصه ۵. نوشــته جادویی-  
ابزار نوشتن- دریا ۶. سرزنشگر -  همنشین 
خار- مدفن ابن ســینا در این شــهر واقع 
شده اســت ۷. روستا -  از چهارجهت اصلی 
جغرافیایی- قدم یکپا- تردید ۸. بعید- سقف 
شیبدار- چهارچوب عکس ۹. بخش فرانسوی 
رودخانــه رایــن- محصــول آب وصابون- 
 دشــمنی- از سیســتم های پخش صوتی 
 ۱۰. رشــته ها- چله کمان- خنک ســازی 
۱۱. کافی - شــاعر مسافر- دلداده مجنون 
۱۲. آزاده دشــت کربال- کشتار سیاسی- 
محل نگهداری و نمای اشیای عتیقه- مرغ 

مــی رود ۱۳. آدم مغــرض در کفــش دارد- کافی- 
رختشوی- پسته کوهی ۱4. جنگ و نبرد- کتاب تقلید 
احکام شــرعی- ضرر ۱۵. اقامتگاهی برای گردشگر- 
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