
 درخواست تعلیق یک مدیرکل 
در خراسان رضوی 

 کرونا کوچک و بزرگ 
نمی شناسد

دادســتانی درخواســت تعلیــق یــک مدیرکل 
خراسان رضوی را صادر کرد. دادستانی در نامه ای 
به وزیر ورزش و جوانان، از صدور کیفرخواســت 
علیه چهار نفر از کارکنــان ورزش و جوانان خبر 
داده اســت. این چهار نفر زمان تشکیل پرونده در 
دادســتانی، در استان سمنان فعالیت داشته اند و 

اکنون دو نفر از آن ها، از مدیران ....

با اینکه ابتدای شــیوع کرونا گفته می شد خطر 
درگیری این بیماری برای گروه های حســاس از 
جمله سالخوردگان و افرادی که بیماری زمینه ای 
دارند بیشتر از ســایرین است، اما هر چه از زمان 
شــیوع کرونا فاصله گرفتیم هم عالئم بیماری بر 
دامنه اش اضافه شد و هم اینکه تحقیقات نشان داد 

تقریباً همه مردم در خطر ...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 

خانه ها دانشگاه می شوند؟

جزئیات تازه ای از پرونده 23 جلدی مدیرکل سابق

مسابقه تخلف در اداره کل ورزش و جوانان!

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

قدس دغدغه این روزهای دانشجویان و خانواده ها را بررسی می کند

 طرح 55 ساله ای 
که همچنان محقق نشده است

 توقف قطار
 برقی مشهد- تهران 

این بار در ایستگاه 
بورس!

 مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی 
برای آینده نزدیک وعده داد

تبدیل مرکز بازتوانی 
امام خمینی)ره( 

به بیمارستان 64 
تختخوابی 

خانه مطبوعات و رسانه های 
خراسان رضوی به مناسبت روز 

خبرنگار بیانیه داد

 دیدار 
 با اصحاب رسانه 

پس از کرونا
.......صفحه 3 .......صفحه 2 .......صفحه 2 

 ابتالی ۸۰ کودک به کرونا 
در بیمارستان اکبر مشهد

قدس: مدیر بیمارستان فوق تخصصی اطفال اکبر مشهد 
گفت: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بیش از 3۷۰ کودک در 
بیمارستان اکبر مشهد بستری شده اند که آزمایش حدود 
۸۰ نفر از آن ها مثبت شده است.دکتر حسین محسن زاده 
افــزود: خطر ابتــالی کادر درمانی به بیمــاری کرونا در 
بیمارستان های کودکان بیشتر از سایر مراکز درمانی است؛ 
چرا که کودکان در بیماری کرونا مانند بمب های خاموش 
به شمار می روند.وی یادآور شد: بسیاری از کودکان یا ناقل 
بیماری کرونا هســتند که به علت سیستم ایمنی قوی 
عالیم بیماری در آنان بروز نمی یابد و یا اینکه ممکن است 
بیماری کرونا در کودکان با عالیم دیگری غیر از ســندرم 
حاد تنفســی خود را نشان دهد و با عارضه های گوارشی 
همراه باشد.محسن زاده بیان کرد: به طور میانگین روزانه 
سه تا چهار کودک جدید مبتال به کرونا در این بیمارستان 
بســتری می شوند، اما مرگ و میر کودکان مبتال به کرونا 
خوشــبختانه کم و بیشــتر در کودکان با ضعف سیستم 
ایمنی و بیماری های زمینه ای رخ می دهد.او تصریح کرد: 
تعداد بیماران کودک مراجعه کننده به بیمارستان اکبر در 
شــرایط عادی هزار و ۸۰۰ نفر در ماه است که در شرایط 
کرونایی و به دنبال محدودیت های پیش آمده این تعداد به 

کمتر از ۵۰۰ نفر در ماه کاهش یافته است.

۴۱ هزار دانش آموز خراسانی 
متقاضی شرکت در کنکور امسال

ایرنا: معاون آموزش متوسطه اداره  کل آموزش و پرورش 
خراســان رضوی گفت: ۴۰ هزار و ۷۴۷ دانش آموز پایه 
دوازدهم این استان متقاضی شرکت در آزمون سراسری 
امســال برای ورود به دانشــگاه های کشــور هســتند.

رضــا صابری توالیی اظهار کرد: 22 هــزار و ۴2۰ نفر از 
ایــن داوطلبان دختر و ۱۸ هزار و 32۷ نفر آن ها پســر 
هستند.وی بیشترین شــمار داوطلبان کنکور امسال را 
دانش آموزان رشته علوم تجربی ذکر و بیان کرد: ۱۸ هزار 
و 223 دانش آموز خراســان رضوی متقاضی پذیرش در 
رشته های دانشگاهی گروه علوم تجربی هستند. وی گفت: 
همچنین از میان دانش آموزان خراسانی که پایه دوازدهم 
را بــه اتمام رســانده اند 6 هزار و ۵۴ نفر در رشــته های 
گروه ریاضی فیزیک و ۱6 هزار و 2۰۹ نفر در رشته های 
گروه علوم انســانی در آزمون سراسری امسال برای ورود 
به دانشــگاه های کشور شرکت کرده اند.بر اساس آخرین 
تصمیم ها برای کنکور سراســری ورود به دانشــگاه های 
کشــور، آزمون گروه آزمایشی هنر صبح روز چهارشنبه 
2۹ مرداد، آزمون گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
و علوم انسانی صبح روز پنجشنبه 3۰ مرداد، آزمون گروه 
آموزشی تجربی روز جمعه 3۱ مرداد و آزمون گروه زبان 

صبح روز شنبه یکم شهریور ماه برگزار می شوند. 

خبرخبرخبرخبر

قدس آنالیــن - رضا طلبی: مدیر کل ثبت احوال 
خراســان رضوی گفت: آمار نوزادان استان ۷.۵ درصد 

کاهش پیدا کرد. 
سیدحسین نیری در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: آمار موالید خراســان رضوی ۷.۵ درصد کاهش 

پیدا کرده است. 
وی تصریح کرد: در چهار ماهه ابتدایی سال جاری 3۷ 
هزار و ۱۸۹ واقعه تولد در اســتان به ثبت رسیده، در 
حالی که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۴۰هزار 

و 2۰۹ واقعه بوده است.  
وی درباره چرایی عدم صدور کارت هوشمند ملی نیز 
بیان کرد: مشکل اصلی عدم صدور کارت های هوشمند 
ملی که در نوبت چاپ قــرار دارند، تأمین کارت خام 
اســت که هنوز این مشکل حل نشده، در صورتی که 
این موضوع برطرف شود ثبت احوال از آمادگی کامل 

برای چاپ و تحویل این کارت ها برخوردار است.
نیری ادامــه داد: افرادی که برای درخواســت کارت 
هوشمند ملی هنوز اقدامی نکرده اند توصیه می شود 
هر چه زودتــر به ادارات و دفاتر پیشــخوان مراجعه 
کنند تا با برگه رسیدی که پس از پایان نام نویسی به 

آن ها تحویل داده می شود و دارای کد رهگیری است 
فعالیت های بانکی و اداری خــود را انجام دهند، زیرا 
کارت های ملی قبلی فاقد اعتبار اســت و در صورت 
مراجعه افراد بــه اداره ها و بانک ها و ارائه این کارت ها 

پاسخگویی به آن ها صورت نخواهد گرفت.

مدیر کل ثبت احوال خراســان رضوی با بیان اینکه 
حدود ۷۰درصد افراد دارای شــرایط، کارت هوشمند 
ملی خــود را دریافــت کرده اند، ادامــه داد: تاکنون 
3میلیون و ۱۰۱هزار کارت هوشــمند ملی در استان 
تحویل افراد شده و 2۸هزار و ۱۰۰کارت هوشمند ملی 

نیز صادر شده و در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان 
آماده تحویل اســت اما هنوز افراد برای دریافت آن ها 

مراجعه نکرده اند.
نیری با بیان اینکه در چهار ماه ابتدایی ســال جاری 
۱۴۰هزار درخواســت صدور کارت هوشمند ملی در 
استان ثبت شده است، افزود: بیش از یک میلیون نفر 
نیز در صف انتظار چاپ و صدور کارت در خراســان 
رضوی هســتند که به محض برطرف شــدن مسئله 
تأمین کارت خام، کارت آن ها صادر و از طریق پیامک 

برای تحویل به آن ها اطالع رسانی می شود. 
وی همچنیــن دربــاره چگونگی فراینــد دریافت 
شناســنامه برای افرادی که دارای مــادر ایرانی و 
پدر غیرایرانی هســتند نیز گفت: اداره امور اتباع و 
مهاجرین خارجی استانداری این موضوع را پیگیری 
و مدارک الزم را به افراد جامعه هدف اطالع رسانی 
می کند و پس از تکمیل مدارک، افراد برای تنظیم 
سند به اداره ثبت احوال معرفی می شوند. از طرفی 
برای صدور شناسنامه برای این گونه افراد تحقیقات 
و استعالماتی از سازمان هایی که در قانون مشخص 

شده است، صورت خواهد گرفت.

مدیرکل ثبت احوال استان در گفت وگو با قدس خبر داد

بیش از یک میلیون نفر در صف انتظار صدور کارت هوشمند ملی

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

چهار شنبه  15 مرداد 1399
  15 ذی الحجه 1441 

  5 آگوست 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9312  
 ویژه نامه 3691  
+ صفحه »میهن« 

 ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد با اس��تناد 
م��اده 5 آئین نام��ه مالی ش��هرداری ها و در 
رعايت بند 5مصوبه مورخ 98/9/18ش��ورای 
اسالمی شهر گناباد نسبت به اجرای عملیات 
ساماندهی خاک و نخاله ساختمانی سطح شهر 

به شرکتهای خدماتی اقدام نمايد.
لذا متقاضیان واجد ش��رايط می توانند جهت 
درياف��ت اوراق مزاي��ده از تاريخ درج آگهی 
نوب��ت دوم ب��ه م��دت 10روز ب��ه ام��ور مالی 
ش��هرداری مراجعه ويا جهت کس��ب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 05157222276تماس 

حاصل نمايند.
حسین زاده شهردار گناباد
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آگهی مزایده شهرداری گناباد

 احترام��ا بازگش��ت ب��ه نام��ه ش��ماره 5م��ورخ 
مل��ک ش��رکت  ارزياب��ی  99,4,23در خص��وص 
تعاونی گندم کاران میان جام و باال جام و پايین 
جام به ش��ماره پالک3813فرعی از مجزی شده 
از 5فرعی از 3 اصلی شماره ثبت 66590صفحه 
236دفت��ر 369بخش 13مش��هد واقع در تربت 
جام - خیابان قبا ، پس از بازديد و بررسی های

 الزم نتیجه کارشناس��ی به ش��رح زير اعالم می 
گردد:

ملک مزبور شش��دانگ يک قطعه زمین محصور 
ب��ه مس��احت 975،32مت��ر مرب��ع ب��ا کارب��ری 
مسکونی می باشد که درتاريخ 87,10,22به نام 
ش��رکت تعاونی کش��اورزی گندم کاران انتقال 

يافته است .
مل��ک ف��وق الذک��ر بدون توج��ه به تعه��دات و 
ديونی که ممکن اس��ت وجود داش��ته باش��د از 
ق��رار مبل��غ 14،630،000,000ري��ال معادل يک 
میلی��ارد و چهارص��د و ش��صت و س��ه میلی��ون 

تومان برآورد می گردد.
آدرس: خیابان شهید بهشتی ، دفتر کشاورزی 

اخترنیا تلفن :09151267252
حسن جامی االحمدی کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم هیئت تسویه 
شرکت گندمکاران میان جام 

 باال جام ، پایین جام 
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 احتراما بازگشت به نامه شماره 5مورخ 99,4,23در 
خصوص ارزيابی ملک شرکت تعاونی گندم کاران 
میان ج��ام و باال جام و پايین جام به ش��ماره پالک 
3487فرعی از 166 اصلی در دو سند به شماره های

 ثبت 25710صفح��ه 157و 25711 صفحه 160دفتر 
161بخش 13مش��هد واقع در تربت ج��ام - خیابان 
ش��هید عباس پور - بین عباس پور 21و 23، پس 
از بازديد و بررسی های الزم نتیجه کارشناسی به 

شرح ذيل اعالم می گردد.
ملک مزبور ششدانگ يک قطعه زمین به مساحت 
1480متر مربع عرصه و حدود 400متر مربع اعیان 
شامل زير زمین و همکف مسکونی می باشد که هم 
اکنون خالی از سکنه بوده و در تاريخ 74,9,9 به نام 
شرکت تعاونی کشاورزی گندم کاران انتقال يافته 
اس��ت. ملک  فوق الذکر بدون توجه به تعهدات و 
ديونی که ممکن اس��ت وجود داشته باشد از قرار 
مبل��غ 17,760,000,000ريال مع��ادل يک میلیارد و 
هفتصد و هفتاد و ش��ش میلیون توم��ان برآورد 

می گردد .
آدرس: خیابان ش��هید بهش��تی ، دفتر کشاورزی 

اخترنیا-تلفن :09151267252
حسن جامی االحمدی کارشناس رسمی دادگستری 

ریاست محترم هیئت تسویه 
شرکت گندمکاران میان جام 

 باال جام ، پایین جام 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت ش�اندیز بذر )نوبت اول(
 سهامی خاص به شماره ثبت 8152 و شناسه 

ملی 10380239336

بدين وس��یله از کلیه سهامداران شرکت 
دعوت می گردد تا در جلسه فوق الذکر که 
به تاريخ 99/05/27 رأس س��اعت 9 صبح 
در مح��ل می��دان ولیعصر، مطه��ری 8/2، 
طبقه فوقانی شرکت شانديز بذر تشکیل 

می گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضای جديد هیئت مديره
2- انتخاب بازرس��ین اصل��ی و علی البدل 

شرکت
3- بررسی و تصويب صورتهای مالی سال 

1398
4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت

5- تعیین خط مشی آتی شرکت
6- ساير موارد پیش بینی نشده

الزم به ذکر است هر سهامدار می بايست 
ب��رای ورود ب��ه جلس��ه مجمع اص��ل برگ 
س��هام بعالوه کارت شناس��ايی خود را به 

همراه داشته باشد.
9ع هیئت مديره شرکت 

90
44
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 پزشک پیشکسوت مشهدی پزشک پیشکسوت مشهدی
 به جمع شهیدان سالمت پیوست به جمع شهیدان سالمت پیوست

شــیوع ویروس کرونا اتفاق غافلگیرکننده ای بود 
کــه در ابعاد مختلف زندگی به نگرانی همه مردم 
انجامید. بخش آموزش در کشــور یکی از همین 
نگرانی هاست که بســیاری از خانواده ها همچنان 
دغدغه مند هستند.این در حالی است که مسئوالن 
دانشــگاه فردوســی با اعالم به موقــع برگزاری 
تــرم مهرماه به صورت مجازی بخــش زیادی از 

نگرانی خانواده هــا و دانشــجویان را رفع کرد.از 
این رو ســراغ تعدادی از خانواده ها، دانشــجویان 
و مسئوالن دانشــگاه آزاد اسالمی واحد مشهد و 
همچنین دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان 
خراســان رضوی رفتیم تا در این باره به برخی از 
پرسش های حاصل از ماندگاری بیماری کرونا در 
بحث آموزش را پاسخگو باشیم.یک مادر می گوید: 

پسرم دانشجوی دانشگاه آزاد یکی از شهرهاست و 
من به عنوان یک مادر مدام نگرانم که در صورت 
برگــزاری ترم جدید، فرزندم یا باید در حال رفت 
و آمد باشــد و یا زودتر برایش خانه ای در نزدیکی 
دانشگاه تهیه کنیم که به طور قطع تهیه خانه نیاز 
به زمان دارد، از این رو باید مسئوالن دانشگاه ها هر 
چه زودتر تصمیمشان را اعالم کنند که در هر دو 

صورت امکان تهیه خانه و همچنین رفت و آمد و 
یا حضور در خوابگاه امکان شــیوع و خطر کرونا 
را بیشتر می ســازد .زهره ثابت می افزاید: به طور 
قطع همه خانواده هایی که فرزندانشان دانشجوی 
شهرهای دیگر هستند از این دست نگرانی ها دارند 
و امیدوارم مسئوالن این موضوع را درک کنند و 

تمهیدات الزم را بیندیشند...

.......صفحه 2 



قدس دغدغه این روزهای دانشجویان و خانواده ها را بررسی می کند

خانه ها دانشگاه می شوند؟
سرور هادیان: شــیوع ویروس کرونا اتفاق 
غافلگیرکننــده ای بود کــه در ابعاد مختلف 
زندگی به نگرانی همه مردم انجامید. بخش 
آموزش در کشور یکی از همین نگرانی هاست 
که بسیاری از خانواده ها همچنان دغدغه مند 

هستند.
این در حالی اســت که مســئوالن دانشگاه 
فردوســی با اعــام به موقع برگــزاری ترم 
مهرماه به صورت مجــازی بخش زیادی از 

نگرانی خانواده ها و دانشجویان را رفع کرد.
از ایــن رو ســراغ تعــدادی از خانواده هــا، 
دانشجویان و مسئوالن دانشگاه آزاد اسامی 
واحد مشهد و همچنین دانشگاه جامع علمی 
کاربردی استان خراسان رضوی رفتیم تا در 
این باره به برخی از پرســش های حاصل از 
ماندگاری بیماری کرونــا در بحث آموزش 

پاسخگو باشیم.

دغدغه های خانواده هاس
یک مادر می گوید: پسرم دانشجوی دانشگاه 
آزاد یکی از شهرهاســت و من به عنوان یک 
مادر مــدام نگرانم که در صــورت برگزاری 
ترم جدیــد، فرزندم یا بایــد در حال رفت 
و آمد باشــد و یا زودتــر برایش خانه ای در 
نزدیکی دانشــگاه تهیه کنیم کــه به طور 
قطــع تهیه خانه نیاز به زمــان دارد، از این 
رو باید مسئوالن دانشــگاه ها هر چه زودتر 
تصمیمشــان را اعام کنند کــه در هر دو 
صورت امکان تهیه خانه و همچنین رفت و 
آمد و یا حضور در خوابگاه امکان شــیوع و 

خطر کرونا را بیشتر می سازد .
زهره ثابــت می افزاید: به طــور قطع همه 
دانشــجوی  فرزندانشــان  که  خانواده هایی 
شهرهای دیگر هستند از این دست نگرانی ها 
دارنــد و امیدوارم مســئوالن این موضوع را 

درک کنند و تمهیدات الزم را بیندیشند.

اولویت سالمت س
پدر یکی از دانشجویان هم می گوید: اگرچه 
اصل علم آمــوزی فرزندان بــرای هر پدر و 
مادری دارای اهمیت اســت اما به طور قطع 

سامتی فرزندم، دارای اولویت است .
جواد موسوی نیا تصریح می کند: خوشبختانه 
با اقدام به موقع و هماهنگی بین ستاد کرونا 
و آموزش عالی در دو ترم بهمن و تابســتان 
این مشــکل تا حدی رفع شد و امیدوارم در 
صــورت ادامه این وضعیت تا قطعی شــدن 
وضعیت کرونا کاس های دانشگاه همچنان 

ارائه  به صــورت مجــازی 
شود تا جلو شیوع بیشتر و 
نگرانی خانواده ها  همچنین 

و دانشجویان گرفته شود.

معایب و محاسن س
کالس های مجازی

یکی از دانشــجویان رشته 
خصــوص  در  مهندســی 
دغدغــه کاس های آناین 
هنوز  متأســفانه  می گوید: 
دانشــجویان بــه این گونه 
کاس هــا بــه خصوص در 
عادت  تخصصی  درس های 

ندارند.
نــدا امینــی می افزاید: تدریــس در محیط 
آموزشــی امنیت و آرامــش خاصی را برای 
دانشجو فراهم می کند و این در حالی است 
که در دروس تخصصی مانند ریاضیات باید 
دانشــجو بتواند تبادل اطاعات با اســتاد را 
داشــته باشــد اما در کاس های آناین به 
راحتی این تبادل انجام نمی شــود.  از طرفی 
تعــداد دانشــجویان در کاس های مجازی 
بیش از ظرفیت کاس های حضوری است و 
همین موضوع سبب می شود امکان پرسش 

و پاسخ بین استاد و دانشجو کاهش یابد. 
وی تأکیــد می کنــد: امــا به هــر حال در 
وضعیت فعلــی، کاس های مجازی بهترین 
گزینه اســت و به طور قطع با آماده ســازی 
زیرســاخت ها می توان این محدودیت را به 
فرصت تبدیــل کرد و بهترین بهره را از این 

گونه آموزش بدست آورد. 

برگزاری کالس های س
مجازی در ترم مهر 

معاون آموزشی دانشگاه آزاد 
اسامی مشهد در گفت وگو 
با خبرنگار مــا در خصوص 
وضعیــت برگــزاری تــرم 
مهر ســال جاری می گوید: 
کاس های ترم مهر با توجه 
به بحث شیوع بیماری کرونا، 
به صورت مجازی است مگر 

آنکه شرایط تغییر کند.
یعقوبــی  مهــدی  دکتــر 
می افزاید: خوشــبختانه ترم 
گذشــته تجربه خوبی را در 
بحث مجازی کسب کردیم و 
این در حالی است که واحد مشهد به صورت 
مستقل یک هفته زودتر کاس ها را آغاز کرد.

وی در خصوص برگــزاری کاس های عملی 
نیز خاطرنشان می سازد: برنامه ریزی الزم برای 
برگزاری کاس های عملــی مانند کارگاه ها 
و آزمایشــگاه ها بــا رعایت فاصلــه و اجرای 
پروتکل های بهداشتی انجام شده است تا در 
صورت ضرورت این کاس ها به صورت سه یا 

پنج نفره برگزار شود .
وی در عیــن حال تصریح کــرد: درس های 
عملــی نیــز در صورتی که ضرورت باشــد، 
برگزار می شــود، برای مثال دانشــجویی که 
دانش آموختگــی او منوط به گذراندن دروس 
عملی باشــد ایــن کاس بــرای وی برگزار 
می شــود. اگر چه دانشــگاه برای تشــکیل 
کاس های عملی با تعداد بسیار معدود متضرر 
می شــود اما هماهنگی الزم برای برگزاری در 

صورت نیاز انجام خواهد شد.

استفاده از شبیه سازی های کارگاهی و س
آزمایشگاهی 

رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان 
خراســان رضوی نیز در خصــوص وضعیت 
برگــزاری ترم مهر ســال جــاری می گوید: 
براساس سیاســت هایی که وزارتخانه و ستاد 
مبارزه با کرونای کشــور اعام کرده اســت، 
دانشــگاه علمی کاربردی نیز به طور طبیعی 
در تــرم آینده کاس ها را غیرحضوری برگزار 

خواهد کرد.
دکتر مرتضی تشکری می افزاید: کاس های 
ترم مهر با اســتفاده از سامانه های آموزش 
مجــازی، امکانــات مجــازی و با شــرایط 
برگــزار  اســت،  الزم  کــه   اســتانداردی 

می شود.
وی در پاســخ به این پرســش که بسیاری از 
واحدهای این دانشــگاه عملی اســت و برای 
برگزاری آن چه تمهیداتی اندیشــیده شــده 
اســت، بیان مــی دارد: خوشــبختانه برخی 
دروس علمــی به صورت مجــازی قابل ارائه 
اســت و برخی از درس های عملی با استفاده 
از شبیه ســازی های کارگاهی و آزمایشگاهی 
که وجــود دارد در دفتر شبیه ســاز کارگاه و 
آزمایشگاه قابل ارائه هستند. از طرفی بخشی 
از دروس عملــی نیاز به حضور دانشــجو در 
محیط های کسب و کار دارد که محیط هایی 
که با اجازه ســتاد مبارزه با کرونا فعال باشند 
و امکان حضور به عنوان بخش دروس عملی 

مقدور است، برگزار می شود.
وی همچنیــن در خصوص رفع مشــکات 
آموزش هــای مجازی با توجــه به تجربه ترم 
گذشته تصریح می کند: در ترم گذشته چون 
همه مجموعه های آموزش عالی به دلیل شیوع 
بیماری کرونا غافلگیر شــده بودند با استفاده 
از امکانات عمومی کاس ها به صورت آناین 
برگــزار شــد و در فروردین مــاه کاس ها با 
سامانه های متفاوت و متنوعی شروع شد. در 
این ترم ها با سامانه های مختلفی قرارداد بسته 
شــد اما برای ترم مهر یک سامانه یکپارچه را 
هم برای برگــزاری کاس ها و هم امتحانات 

استفاده خواهیم کرد.
وی در ادامــه تأکید می کند: در این ســامانه 
واحد امتحانات میان تــرم و پایان ترم انجام 
خواهد شــد، ســامانه ای که دانشــجویان و 
استادان به راحتی و با نظم، جلسات کاس ها 

و امتحانات را برگزار کنند.

 تعیین تکلیف حریم مشهد •
در بالتکلیفی!

تعیین تکلیف مرز و حریم مشــهد و طرقبه شاندیز، موضوعی 
است که تقریباً از نخستین روزهای تشکیل شهرستان بینالود 
)طرقبه شاندیز( مورد مناقشه مسئوالن دو شهرستان قرار داشته 
و هنوز اختاف نظرها در این زمینه فراوان است و کار را به  جایی 
رسانده که حاال هر دو طرف از تاش برای تعیین تکلیف مرز دو 
شهرستان خسته شده و به این باور رسیده اند که این موضوع باید 

در سطح وزارتخانه ها و در مرکز حل  و فصل شود.
اما آنچه مسلم است اینکه تا حل اختاف و تعیین تکلیف قطعی 
مرز و محدوده شهرستان  طرقبه شاندیز با مشهد، بیش از هزار 
و 500 هکتار زمین، باتکلیف خواهد ماند. این باتکلیفی البته 
تاکنون تبعات و خسارت های فراوانی برجای گذاشته که شاید 
سوءاســتفاده زمین خواران ســفته باز و دالالن فرصت طلب از 

اصلی ترین پیامدهای آن بوده باشد.
آن  گونه که گزارش های میدانی خبرنگاران ما و نتایج بررسی های 
دستگاه های نظارتی و مرتبط نشان می دهد، در مدت چند سال 
گذشته ده ها و بلکه صدها هکتار از اراضی عمدتاً کشاورزی و حتی 
ملی و منابع طبیعی این محدوده با ترفندهای گوناگون توسط 
زمین خواران تصرف و یا از کشاورزان به بهای ناچیز خریداری و 
پــس از قطعه بندی در متراژهای خرد و با قیمت های چند صد 
برابری، به مردم فروخته شده است. مردمی که عمدتاً مهاجر بوده 
و به امید آشــیان گزیدن در حاشیه دیگری از کانشهر مشهد، 
تمام هست و نیست خود را تبدیل به زمینی کرده اند که بی تردید 
در آینده ای نه  چندان دور، هم خود آنان و هم مدیریت شهری 
مشهد یا طرقبه شاندیز را با مشکات فراوانی روبه رو خواهد کرد.

کما اینکه در نزدیک به یک دهه گذشته نیز پرونده های زیادی 
در این رابطه در دادگســتری استان تشکیل  شده و افراد بسیار 
بیشــتری را در راهروهای دادگستری درگیر خود ساخته است. 
دیروز هم باخبر شدیم که ۱۳0 باغ ویا در اراضی روستای لنگر 
واقع در محدوده اختافی مرز مشــهد و طرقبه شاندیز تخریب 
شد. این زمین ها توســط افراد سودجو تغییر کاربری یافته و با 
سوءاستفاده از تسامح و تساهل برخی دستگاه های متولی در این 

منطقه ساخته شده بود.
دبیر کمیته صیانت از حریم شهر و دادیار دادسرای ویژه فضای 
مجازی و شهرســازی مشهد، در حاشیه تخریب این باغ ویاها 
گفت که وقتی طرح جامع ســوم مشــهد تصویب و اباغ شد، 
ذیل آن نکاتی وجود داشت که از جمله آن ها می توان به مهلت 
ســه ماهه برای تهیه طرح پهنه بندی حریم مشــهد اشاره کرد 
اما متأســفانه پس از گذشت چند ســال از این موضوع، مشهد 
همچنان طرح پهنه بندی ندارد و با توجه به تخلفاتی مثل تغییر 
کاربری گســترده اراضی کشــاورزی در این محدوده اختافی، 
ضروری اســت هر چه زودتر این محدوده تعیین تکلیف شود تا 

مردم و دستگاه های متولی هم سردرگم نباشند.
در عین  حال آنچنان  که شــهردار مشــهد گفته است، با وجود 
مشخص شدن مرز مشهد و طرقبه شاندیز در تقسیمات کشوری 
و تقسیمات سیاســی و نیز طرح جامع شهر مشهد، میان مرز 
تصمیمات سیاسی و طرح جامع مشهد، اختاف وجود دارد که 
به دلیل همین باتکلیفی شــاهد زمین خواری در این محدوده 
بوده ایم، ضمن اینکه در این خصوص دستگاه های نظارتی باید 
ورود پیدا کنند؛ نمایندگان مشــهد و طرقبه شاندیز هم باید با 
تعامل بر سر تعیین تکلیف این محدوده به توافق برسند و این 

موضوع تنها با توافق حل شدنی است.
با توجه به گذشــت بیش از یک دهــه از  این اختاف نظرها و 
به نتیجه نرسیدن مذاکرات و مکاتبات مسئوالن دو شهرستان، 
مشــخص است که اگر توافقی می توانست شکل بگیرد، باید در 
همین مدت شکل می گرفت و تا حاال این مسئله مهم که عاوه 
بر باز کردن فضای ســودجویی زمین خواران، طبیعت منطقه را 
نیز مورد تهدید جدی قرار داده و مانع بزرگی برای اجرایی شدن 
برنامه های توسعه ای شده و زمینه شکل گیری منطقه جدیدی 
برای حاشیه نشــینی در غرب مشــهد را نیز فراهم کرده است، 
باید به ســرانجام مطلوب می رسید.این نیز که برخی می گویند 
مشــکل باید در مرکز و در سطح وزارتخانه ها حل شود، به نظر 
می رسد راه حل مطلوب و منطقی نباید باشد؛ چراکه آشکارا ایراد 
و اشکاالت بسیاری در تقسیمات سیاسی وجود داشته که نتیجه 
آن بروز اختاف و باتکلیفی صدها هکتار از اراضی واقع در مرز 
دو شهرستان شده اســت و خدا می داند چه مشکاتی را برای 
ســاکنان بومی این محدوده به وجود آورده که ســردرگم و در 
رفت و آمد بین ادارات دو سوی مرز ساعت ها و روزها از عمرشان 
تلف شده است. اگر مدیران عالی رتبه مرکزنشین حال مشکات 
بودند که از ابتدا نباید اجازه بروز چنین مشکلی را می دادند؛ حاال 
اما بار دیگر به امید تصمیم گیری این بزرگواران نشستن، به نظر 

کاری عبث و صدالبته باز هم به کام زمین خواران خواهد بود.

در هفته دولت آغاز می شود
عملیات اجرایی طرح انتقال آب دریای •

عمان به استان های شرقی کشور 
قدس: مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از 
کلنگ زنی طرح انتقال آب دریای عمان به سه استان شرقی 
کشــور )سیستان و بلوچستان، خراســان جنوبی و خراسان 
شــمالی( در چابهار خبــر داد.محمد عایی گفــت: بر پایه 
هماهنگی های انجام شده در جلسه ای در استانداری خراسان 
رضوی با حضور معاونان امور عمرانی ســه استان سیستان و 
بلوچســتان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و مدیر عامل 
شرکت مجری طرح، مصوب شد که کلنگ زنی آغاز عملیات 
اجرایی این طرح عظیم طی هفته دولت در چابهار با حضور 
مقامات محلی، استانداران و مدیران عامل شرکت های آب سه 
استان انجام شــود.وی ادامه داد: با توکل به خداوند متعال و 
همکاری مردم با اجرای این طرح بزرگ، آب پایدار مورد نیاز 

شرق کشور تأمین خواهد شد.

 مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی 
برای آینده نزدیک وعده داد

تبدیل مرکز بازتوانی امام خمینی)ره( •
به بیمارستان 64 تختخوابی

بنیاد  مدیــرکل  قدس: 
شــهید و امور ایثارگران 
خراســان رضوی گفت: 
برنامه هــای  از  یکــی 
و  توســعه  بنیاد،  آینده 
بازتوانی  مرکــز  تجهیز 
ویژه  خمینــی)ره(  امام 

جانبازان اعصاب و روان در مشهد مقدس است.
حجت االسام حسین معصومی با گرامیداشت دهه والیت در 
جلسه تکریم و معارفه سرپرست مرکز بازتوانی امام خمینی)ره( 
که در سالن جلسات این مرکز برگزار شد، ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهدا گفت: جلســه امروز در حقیقت تشکر از 
زحمات یک خادم است که به ایثارگرانی خدمت کرده که به 

معنای واقعی مظلوم هستند.
وی افزود: یکی از برنامه های بنیاد برای مراکز توانبخشــی و 
بازتوانی حضور مســئوالن در این مراکز بوده که از نزدیک با 
مشکات جانبازان آشنا شده و از این طریق بسترهای همکاری 
گسترش یابد.وی یادآور شد: همکاری های خوبی با شهرداری، 
شورای شهر و آســتان قدس رضوی داریم و به دنبال ارتقا و 
گســترش این همکاری ها هستیم تا بتوانیم خدماتی در خور 

جایگاه و منزلت جانبازان اعصاب و روان ارائه کنیم.
وی به توسعه مرکز بازتوانی امام خمینی)ره( اشاره و تأکید کرد: 
در راستای ارتقا و گسترش این مرکز، جلسات متعدد بین بنیاد 
و دانشگاه علوم پزشکی تشکیل و رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
در خصوص مجوزهای الزم برای این مرکز دستورات موکدی 
داده اســت که به زودی این مرکز دارای مجوز رسمی خواهد 
شد.وی با بیان اینکه تبدیل شدن این مرکز به بیمارستان 64 
تختخوابی یکی از برنامه های آینده بنیاد است، گفت: با توجه 
به ظرفیت های موجود در حال حاضر به دنبال تأمین تجهیزات 
و امکانات این مرکز هستیم و امیدواریم در آینده با همکاری 
مسئوالن ذی ربط مرکز بازتوانی به بیمارستان 64 تختخوابی 
ارتقا یابد.حجت االســام معصومی در خصوص انسجام سه 
مرکز افزود: مرکز بازتوانی امام خمینی)ره( »جانبازان اعصاب 
و روان«، مرکز ارتز پروتز و درمانگاه تخصصی شــاهد مشهد 
هر ســه زیر نظر شــرکت متد فعالیت می کنند و امیدواریم 
با این انســجام تمرکزی در هزینه ها و درآمد ایجاد و بتوانند 
پاسخگوی جامعه ایثارگری باشند.مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران خراسان رضوی در پایان این جلسه که رئیس متد، 
اعضای شورای معاونین بنیاد استان و کادر درمانی این مرکز 
نیز حضور داشتند، با اهدای لوح سپاس از زحمات محمدعلی 
سرافراز قدردانی و  هاشم صیامی را به عنوان سرپرست مرکز 

بازتوانی امام خمینی)ره( مشهد معرفی کرد.

پزشک پیشکسوت مشهدی به جمع •
شهیدان سالمت پیوست

قدس: یکی از پزشکان 
باسابقه و شناخته شده 
در  گــوارش  متخصص 
مشــهد روز گذشته در 
پــی ابتا بــه بیماری 
جمع  بــه  کوویــد۱۹ 
سامت  جبهه  شهدای 
و مبارزه با ویروس کرونا در خراسان رضوی پیوست. دکتر 
رحیمــی رئیس کارگروه اطاع رســانی بیماری کووید۱۹ 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعام این خبر گفت: دکتر 
»احمد خسروی خراشاد« متخصص داخلی و گوارش؛ اسوه 
علم، اخاق و مهربانی در حین خدمت به شهروندان درگیر 

با ویروس کرونا، خود نیز بیمار شد. 
وی ادامــه داد: با وجــود تاش مجدانه پزشــکان و کادر 
درمانی، دکتر خســروی دیروز دار فانی را وداع گفت و به 

جمع همکاران شهیدش پیوست.
مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد هم گفت: 
دکتر احمد خسروی خراشاد بعد از طی یک دوره طوالنی 
درگیــری با بیماری کرونا که در حــدود یک ماه و نیم به 
طول انجامید دعوت حق را لبیک گفتند و به جمع شهدای 
مدافع سامت مشــهد پیوستند.دکتر سروش احمدی، در 
خصوص آمار شــهدای مدافع سامت در مشهد بیان کرد:  
تاکنون  ۱5 نفر از کادر درمانی بیمارستانهای مشهد شامل 
پزشکان متخصص، عمومی، پرســتاران و دیگر گروههای 

پزشکی بر اثر ابتا به ویروس کرونا جان باخته اند. 

برپایی ایستگاه صلواتی در مشهد •
ممنوع شد

ایرنا: رئیس گروه سامت 
محیــط دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشــهد گفت: 
ایســتگاه های  برپایــی 
صلواتــی همزمــان بــا 
همچنین  و  غدیــر  عید 
ماه هــای  عزاداری هــای 
محرم و صفر با هدف پیشگیری از شیوع ویروس همه گیر کرونا 

در مناطق زیر پوشش این دانشگاه ممنوع است.
محمد باباخانی اظهار کرد: این تصمیم به منظور پیشگیری 
جدی از تجمع شــهروندان و مقابله با انتقال ویروس کرونا و 
در هماهنگی با مسئوالن ذی ربط اتخاذ شده است.وی اضافه 
کرد: با هدف پیشگیری از کرونا به مناسبت عید غدیر توزیع 
شیرینی و بســتنی در خیابان ها و چهارراه ها در مناطق زیر 

پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز ممنوع است.
رئیس گروه سامت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
در روزهــای پیش رو توزیع هر گونه مــواد غذایی نذری در 
مراسم با رعایت پروتکل های بهداشتی و به صورت بسته بندی 
و سالم مورد تأکید است.باباخانی افزود: بر اساس برنامه ریزی 
انجام شده امسال مراسم عید غدیر فقط در چند نقطه از شهر 
مشهد با رعایت پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی 

و استفاده از ماسک برگزار خواهد شد.

معاون آموزشی 
دانشگاه آزاد اسالمی 

مشهد در خصوص 
وضعیت برگزاری 

ترم مهر سال جاری 
می گوید: کالس های 

ترم مهر با توجه به بحث 
شیوع بیماری کرونا، به 

صورت مجازی است مگر 
آنکه شرایط تغییر کند
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قدس: با گذشــت بیش از 50 سال از زمانی 
که برای نخستین بار موضوع برقی کردن قطار 
مشهد- تهران مطرح شد هنوز نمی توان زمان 
مشــخصی برای تحقق این رؤیا اعام کرد و 
این روزها چشم ها به صفحه اعان های بورس 
دوخته شــده تا شاید فرایند تأمین مالی این 

پروژه کلید بخورد.
شــاید نگاهی گذرا به تحــوالت این حوزه 
در نیم قرن گذشــته خالی از لطف نباشــد 
 و بــه ســاده ترین شــکل ممکــن بیانگر 
سهل انگاری های صورت گرفته در این بخش 
باشد؛ چراکه به باور کارشناسان هر روز تأخیر 
در تبدیل سامانه دیزلی حمل و نقل ریلی خط 
پرتردد مشهد به تهران به سیستم برقی هزینه 

سنگینی را به کشور تحمیل می کند.

قطار زمان یک ایدهس
بــه دلیل آنکه تمامی مباحث مطرح شــده 
درباره این ایده بارها و بارها گفته شده و تکرار 
دوباره آن ها ضرورتی ندارد در ادامه به صورت 

خاصه به یادآوری آن ها می پردازیم.
گام اول: بر اســاس گزارش های ذکر شده 
در برخی منابع در ســال ۱۳54 وزیر وقت 
راه و ترابری در ســفری به ژاپن در مراسم 
افتتــاح یکی از خطوط قطار سریع الســیر 
شینکانسن شرکت داشــته و از مسئوالن 
ژاپن درخواســت کرده تــا مطالعه ای برای 
امکان سنجی ساخت راه آهن سریع السیر و 
برقراری قطار سریع السیر در مسیر مشهد- 

تهران انجام شود.
گام دوم: سال ۱۳۸۲ با بررسی مجدد برنامه 
پیش بینی شــده برای حمــل ۱۳ میلیون 
مسافر در مســیر تهران- مشهد با روزانه 66 
قطار مشخص شد که برقی کردن این مسیر 
می تواند منجر به کاهش سرمایه گذاری خرید 

لکوموتیو و واگن مسافری شود.
از ســوی دیگر با کاهش زمان سیر می توان 
عاوه بر ســیر بیشــتر در هر روز مثاً رفت 
و برگشــت روزانه و طی مسافت یک هزار و 
۸00 کیلومتر، می توان از واگن های با ظرفیت 

بیشتر استفاده کرد.
گام سوم: با این پیش فرض ها مطالعات برقی 
کردن این مســیر آغاز و مناقصه آن در سال 
۸6 برگــزار و برنــده آن در ســال ۸۷ اعام 
شــد. با این طرح قرار بــود در مدت ۳0 ماه 
)تا پایان سال ۹۹( مسیر دوخطه فعلی برقی 
و با سرعت ۱60 کیلومتر راه اندازی شود و به 
 تدریج با اصاحات خط، سیستم ترمز واگن ها 

و سیســتم کنترل اتوماتیک قطار ســرعت 
قطارهای مسافری به ۲00 کیلومتر افزایش و 
زمان سیر از ۱۲ ساعت به ۸ و سپس 6 ساعت 
کاهش یابد و با ورود قطارهای خودکشــش 
الکتریکی کج شــونده سرعت به ۲50 و زمان 

سیر از 5/۷ به 5 ساعت برسد.
گام چهارم: پس از گذشت هشت سال از آغاز 
مطالعات و نیز 46مــاه از مصوبه دولت نهم، 
۱۲ بهمن سال ۹0 بود که در مراسمی برقی 
کردن خط آهن مشهد- تهران با رمز »یا امام 

رضا)ع(« آغاز شد.

آغاز عقب گردها س
دو ســال پس از آغاز اجرای این پروژه، یعنی 
اواخر آذر سال ۱۳۹۲ قاسم ساکتی، مدیر وقت 
طرح برقی سازی راه آهن کشور در جلسه ای در 
دفتر استاندار وقت خراسان رضوی اعام کرد 
که پس از دو سال، پیشرفت این پروژه فقط 

حدود ۲.۸6 درصد است!
چهارم بهمن ۱۳۹4  استاندار خراسان رضوی 
با تکرار یک جمله که پیش تر در ســال های 
۸۷ و ۹0 هم گفته شــده بود از قطعی شدن  
قرارداد برقی  کردن قطار مشهد- تهران خبر 
داد و پــس از آن روز ۱۷ بهمــن ۹4 بود که  
ظاهراً عملیات اجرایی برقی ســازی راه آهن 
مشهد- تهران با حضور رئیس جمهور آغاز شد.

اما به نظر می رســد ولتاژ اعتبارات این پروژه 
بزرگ به قدری پایین بود که حتی یک کلنگ 
را حرکت نداد و چند ماه پس از این مراســم 
بود کــه زمزمه های خروج پیمانــکار از این 

قرارداد به گوش رسید.

۲5خرداد ۹۸ محمدباقر نوبخت در جلسه 
شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی 
در گزارش کاری مختصر در خصوص پروژه 
برقی  کردن راه آهن مشــهد- تهران گفت: 
یک هزار میلیارد تومان ســهم ۱5درصدی 
این طرح ریلی بود که این مبلغ در سال ۹6 
تهیه شــد و تا اسفند سال گذشته در بانک 
صنعت و معدن بود تا طرف چینی متقاعد 
شود و ضمانت بدهد و طرح را اجرا کند؛ اما 
با توجه به مســائل برجام و خروج آمریکا، 
طرف چینی حاضر به ســرمایه گذاری نشد 
و هــزار میلیارد تومان اعتبــار نیز از بانک 

سرمایه خارج شد.
وی افزود: اسفند سال گذشته نامه ای دادم که 
برخی حقوق ها در پایان ســال پرداخت شود 
که بخشــی از آن از طریق همین یک هزار 
میلیارد تومان تأمین شد، اما هر لحظه طرف 

چینی آماده باشد این مبلغ بازخواهد گشت.

شروع دوباره با راه حلی جدیدس
با تمام ایــن اوصاف می توان گفت مهم ترین 
دســتاورد این پروژه در نزدیک به ۱0 ســال 
از زمــان آغاز عملیــات اجرایــی، برگزاری 
چند مراســم کلنگ زنی بود و سال گذشته 
مدیرعامل راه آهن به صراحت اعام کرد: در 
خط آهن برقی مشهد- تهران به خاطر نبود 
امکان صدور ضمانت نامه از ســوی فاینانسر 
چینی پــروژه متوقف و هیــچ اقدامی انجام 
نشده است. بنابراین همان گونه که پیش بینی 
می شد تبعات ناشی از تحریم های تحمیلی به 
کشور در این بخش هم اثرات منفی داشت و 

متولیان به نوعی به پایان کار طرف چینی در 
این پروژه اعتراف کردند ولی از تدابیر جدیدی 

برای تأمین مالی این پروژه خبر دادند.
اردیبهشت ســال جاری بود که امیرمحمود 
غفاری، معــاون برنامه ریزی و مدیریت منابع 
وزارت راه و شهرســازی اعام کرد به دستور 
وزیر راه و شهرســازی تعدادی از پروژه های 
ریلی، آزادراهی و بزرگراهی قرار است از محل 

بازار سرمایه تأمین مالی شوند.
به گفتــه وی و دیگر مدیــران راه آهن ایران 
پروژه عمرانی قطار برقی مشهد- تهران، یکی 
از پروژه های سودآور برای خریداران سهام آن 
است و با عرضه سهام این پروژه روند اجرایی 
آن ســرعت خواهد گرفت اما پیش از عرضه 
ســهام، باید رونــد اداری آن در بورس طی 
می شد و بر همین اساس همه چیز به ماه های 

بعد موکول شد.
بر همین اســاس در حالی که همه در انتظار 
ارائه سهام این پروژه عمرانی در بورس بودند 
چند روز پیش بیرانوند، معاون راه آهن کشور 
با اعام فــروش قراضه های راه آهن از طریق 
بورس باز هم از بررسی شروط ورود پروژه های 

ریلی به بورس خبر داد. 
معاون راه آهن تأکید کرد: ورود شــرکت های 
ریلی به بازار ســرمایه اولویت راه آهن است و 
امســال به دنبال آن هستیم که شرکت های 
دیگری را هــم وارد بازار کنیم. البته ورود به 
بورس شرایطی را می طلبد که شرکت ها باید 

بتوانند این شرایط را مهیا سازند.
بیرانوند با اشــاره به اقدام دیگر راه آهن برای 
اســتفاده از ظرفیت های بورس، گفت: بخش 
ســوم هم ارائه برخی از محصــوالت راه آهن 
مانند قراضه های راه آهــن و قطار در بورس 
کاالســت که در حــال حاضــر ۱00درصد 
قراضه هــای ما از طریق بورس کاال به فروش 

می رسد.
وی ادامه داد: عاوه بر این برنامه ها قرار بر این 
اســت که با پیگیری وزارت راه و شهرسازی، 
تأمین مالی برخی از پروژه های ریلی از طریق 
بازار سرمایه انجام شود و راه آهن هم به دنبال 
تشــکیل صندوق پروژه در بازار برای توسعه 

پروژه های خود است.  
نتیجــه اینکه پــروژه برقی کــردن قطار 
مشــهد- تهران این بار پشــت پنجره های 
بورســی متوقف اســت و حداقــل اخبار 
امیدوارکننده ای از آن اعام نمی شود و باید 
همچنان منتظر اتفاق های روزها و ماه های 

بعد بود.

طرح 55 ساله ای که همچنان محقق نشده است

توقف قطار برقی مشهد- تهران این بار در ایستگاه بورس!
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
سیالب در شهرستان کالت کنترل شد•

کالت  فرمانــدار  ایرنا: 
گفــت: در پی بارش های 
ســیل  گذشــته  روز 
کنترل شده ای در منطقه 
الئیــن این شهرســتان 
جریان یافت که خسارتی 
مهــدی  برنداشــت.  در 

ناصری افزود: این جریان سیالبی از ارتفاعات هزارمسجد آغاز 
شد و در روستای الئین و دهستان هزارمسجد بخش مرکزی 
کالت جریان داشت.وی ادامه داد: با توجه به پیش بینی های 
صورت گرفته نیروهای امدادی و خدماتی شهرستان در حالت 
آماده باش بودند و تمهیدات الزم برای مقابله با خسارت های 
احتمالی سیالب اندیشیده شد.هفته گذشته نیز بارش های 
تابستانی موجب جاری شدن سیالب و آسیب به محصوالت 
زراعی و کشاورزی، راه ها و تأسیسات آبرسانی روستایی در این 
شهرستان شد که براساس برآوردهای انجام شده افزون بر ۸۰ 

میلیارد ریال خسارت داشت.

 درخواست تعلیق یک مدیرکل •
در خراسان رضوی 

فــارس: دادســتانی درخواســت تعلیق یــک مدیرکل 
خراســان رضوی را صادر کرد. دادســتانی در نامه ای به وزیر 
ورزش و جوانــان، از صدور کیفرخواســت علیه چهار نفر از 

کارکنان ورزش و جوانان خبر داده است.
این چهار نفر زمان تشــکیل پرونده در دادستانی، در استان 
ســمنان فعالیت داشته اند و اکنون دو نفر از آن ها، از مدیران 
کل وزارت ورزش و جوانان هستند و دو نفر دیگر همچنان در 
ورزش و جوانان سمنان فعالیت دارند. »فرزاد فتاحی« مدیرکل 
ورزش و جوانان استان خراسان رضوی،  یکی از افرادی است 
که طبق این کیفرخواســت  باید از سمت خود تعلیق شود.
مشارکت در اختالس و جعل مهر یک فروشگاه کاالی ورزشی 
از عناوین کیفرخواست این چهار نفر است.دادستانی از وزیر 
ورزش و جوانان خواسته است در راستای اعمال ماده ۷ قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری، برای 
تعلیق این افراد از شــغل خود دستورات مقتضی صادر شود.

بانک سپه سرخس پلمب شد•
فارس: دادستان سرخس از پلمب بانک سپه این شهرستان 
به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی خبر داد.حیدر 
جهانی گفت: با توجه به بازدیدهای مکرر شبکه بهداشت و 
درمان از بانک ها و با وجود تذکرات مختلف شفاهی و کتبی 
برای رعایت پروتکل های بهداشتی، بانک سپه شعبه سرخس 
موارد بهداشتی و پروتکل های الزم را رعایت نکرد و در این 
زمینه همکاری نداشــت که با نظر شبکه بهداشت، دستور 

پلمب این بانک را دادیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه این بانک حداقل های بهداشتی را 
رعایت نکرده و مواد ضدعفونی را در جلو در بانک قرار نداده 
اســت، افزود: این بانک در صورتی فک پلمب می شــود که 
بتواند نظر شبکه بهداشت و درمان را جلب کند و تعهد بدهد 

که تمام پروتکل های بهداشتی را رعایت می کند.

 ۱۰۰هکتار از اراضی مشهد و طرقبه •
رفع تصرف شد

 ایرنا:صد هکتار از اراضی
روستای لنگر در محدوده 
و  طرقبه  شهرستان های 
نماینده  با حضور  مشهد 
و  مشــهد  دادســتان 
دســتگاه های متولی رفع 

تصرف و آزاد شد. 
قاضی دادســرای ویــژه فضای مجازی و شهرســازی مرکز 
خراسان رضوی گفت: اراضی لنگر جزو اراضی اختالفی بین 
طرقبه و مشهد بود که همین امر منجر به سوءاستفاده افراد 
سودجو شده  بود و با توجه به اختالفی بودن این اراضی، قانون 
بیش از یک سال در این اراضی اجرا نشد.مهدی غالمی افزود: 
روز گذشته با حضور دستگاه های مرتبط، اراضی زراعی تغییر 
کاربری شده در پهنه هکتاری شامل ۱۳۰ باغ ویال تخریب و 
آزادسازی شد.وی ادامه داد: اقدام های مشترک شورای حفظ 
حقوق بیت المال در رفع تصرف  اراضی تغییر کاربری شده و 

اعاده به وضعیت سابق با جدیت پیگیری می شود.

بهره برداری از پروژه بازگشایی بولوار •
سجادیه و اتصال آن به آزادی 

با دهه  قدس:همزمــان 
مبــارک والیت و امامت، 
طی مراســمی با حضور 
جمعی از مسئوالن پروژه 
بازگشایی بولوار سجادیه 
و رضویــه به بهره برداری 
عمــران،  رســید.معاون 

حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در این مراسم گفت: 
بازگشایی بولوار سجادیه به طول 4۰۰ متر شاید زیاد نباشد، 
اما مطابق بررســی های انجام شد یکی از شریان های اصلی 
دسترســی این منطقه از بولوار آزادی خواهد بود.کاظمی در 
مراسم بازگشــایی بولوار رضویه با بیان اینکه تکمیل بولوار 
رضویه نیز حجم ترافیک بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
را کاهش خواهد داد، افزود: بولوار رضویه به طول ۸۰۰ متر و 
عرض ۳5 متر در دو الین رفت و برگشت و با هزینه 4میلیارد 

تومان اجرا شد و به بهره برداری رسید.

کشف 6هزار لیتر سوخت قاچاق در مرز•
فرمانده  قرمــز:  خط 
از  تایباد  هنگ مــرزی 
کشف مقادیری سوخت 
مرزبانان  توسط  قاچاق 

این هنگ خبر داد.
سرهنگ کاظم صمدی، 
فرمانــده هنگ مــرزی 
تایباد در تکمیل این خبر افزود: در راستاي حفظ و حراست 
از مرزهای حوزه استحفاظی هنگ مرزی تایباد و جلوگیری از 
خروج غیرقانونی سوخت، مرزبانان این فرماندهی در بازرسی 
خودروهای ترانزیتی موفق به کشــف 6 هزار لیتر ســوخت 
قاچاق شدند.ســرهنگ صمدی عنوان کرد: کارشناســان 
ارزش ریالی ســوخت قاچاق مکشوفه را 2۷۰ میلیون ریال 
برآورد کرده اند.فرمانده هنگ مرزی تایباد در پایان با اشاره به 
افزایش چشمگیر کشفیات گفت : مرزبانان استان در مبارزه با 
قاچاق سوخت تمام قد ایستاده اند و در برخورد با خودروهای 
ترانزیتی و تجسس دقیق وسایل نقلیه عبوری از نوار مرزی  با 

اشراف کامل بسیار حساس و حرفه ای عمل می کنند.

 محکومیت به حبس•
  سه حفار در سبزوار 

فرمانده  قرمــز:  خط 
اداره کل  یگان  حفاظت 
 ، ــگی هـن ث فر ا میـر
گردشگری وصنایع دستی  
از  خراسان رضـــوی، 
حفار  ســه  محکومیت 
غیرمجــاز در ســبزوار 
بــه تحمل حبس خبر داد. ســرهنگ محمدعلی مدیر، روز 
گذشــته با بیان این مطلب افزود: این حفاران غیرمجاز در 
یکی از محوطه های تاریخی شهرستان در حال حفاری بودند 
که با هماهنگی این یگان و پاســگاه انتظامی محل دستگیر 
شــدند.وی ادامه داد: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده 
به دستگاه قضایی معرفی و به تحمل حبس محکوم شدند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی  خراسان رضوی تصریح کرد: از این مجرمان یک 
دستگاه فلزیاب کشف شــده بود که برابر دادنامه صادره به 
نفع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضبط و به  
زودی تحویل این اداره خواهد شد. سرهنگ مدیر یادآور شد: 
برابر قانون ساخت، خرید، فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده 
از هر گونه دســتگاه فلزیاب منوط به اخــذ مجوز از وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و متخلفان 

از قانون، به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
وی تأکید کرد: از مردم درخواست می شود در صورت مشاهده 
هر گونه اســتفاده از دســتگاه های فلزیاب مراتب را به اداره 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی شهرستان های 
استان، پلیس ۱۱۰ یا ستاد فرماندهی یگان حفاظت استان به 

شماره ۰5۱۳2222۸۱۰ اطالع دهند.

 در پاتک ضربتي پلیس
 به سارقان خیاباني صورت گرفت

 دستگیري 3۰ متهم و رمزگشایي•
 از ده ها فقره سرقت 

فرمانده قرمــز:   خط 
از  اســتان   انتظامــي 
گســترده  عملیــات 
تشدید مقابله با سرقت 
۳۰سارق  دستگیري  و 
خیاباني در مشهد خبر 
داد. سردار محمدکاظم 
تقــوي در تشــریح این خبــر گفت: یکــي از دغدغه هاي 
شــهروندان مقابله با ســرقت هاي خیاباني بوده و هست و 
در این راســتا دســتورهای الزم براي اجراي طرح ضربتي 
تشدید مقابله با سرقت صادر شد و کارآگاهان پلیس آگاهي 
خراسان رضوي برای برخورد با این عامالن وقوع جرایم وارد 

عمل شدند.
وي افزود: کارآگاهان پلیس آگاهي در این عملیات گسترده 
با اقدام هاي اطالعاتي و پیگیري ســرنخ هاي بدست آمده از 
صحنه وقوع ســرقت، ۳۰ عامل ســرقت هاي خیاباني را در 
نقاط  مختلف شــهر شناســایي و تحت تعقیب قرار دادند.

فرمانده انتظامي اســتان خراسان رضوي تصریح کرد: پلیس 
پس از تکمیل تحقیقات اولیه پرونده با هماهنگي مقام قضایي 

متهمان را در اقدامي غافلگیرانه دستگیر کرد .
این مقام ارشد انتظامي خاطرنشان کرد: متهمان که در برابر 
شــواهد و ادله موجود راهي جز بیان حقیقت نمي دیدند، به 
ده ها فقره سرقت اعتراف کردند و این در حالي است که 42 
شــاکي پرونده نیز در مواجهه حضوري با متهمان، آن ها را 
مورد شناسایي قرار داده اند.سردار تقوي بیان کرد: تحقیقات از 
متهمان براي کشف سرقت هاي انجام شده توسط آن ها ادامه 
دارد. آنچه بســیار حائز اهمیت است اینکه شهروندان عزیز 
باید نقش خود را با توجه به توصیه هاي پلیس در پیشگیري 

آگاهانه از وقوع سرقت هاي خیاباني ایفا کنند.

 پلیس این شهر خبر داد
 تصادف دو خودرو سنگین •

در محور داورزن
فرمانده قرمــز:   خط 

از  داورزن،   انتظامــی 
حمل  کامیون  تصادف 
سوخت با کامیون حامل 
محورهای  در  بار جــو 
ایــن شهرســتان خبر 
اکبــر  ســرهنگ  داد. 
محمدآبادی اظهار کرد: صبح روز گذشته یک دستگاه خودرو 
کامیون حمل سوخت که در محور سبزوار - میامی در حرکت 
بود با یک دستگاه خودرو کامیون حامل بار جو تصادف کرد.

وی با بیان اینکه این حادثه منجر به آتش سوزی شد، گفت: 
تیم های آتش نشانی پس از خاموش کردن  شعله هاي آتش، 

پیکر سوخته راننده خودرو حمل سوخت را بیرون کشیدند.
فرمانده انتظامی داورزن گفت: همچنین راننده کامیون حمل 
بار جو نیز که مصدوم شده بود به مراکز درماني انتقال یافته 
و علت حادثه  از سوي کارشناسان تصادفات پلیس در دست 

بررسي است.

عقیل رحمانی: پرونده اتهام های ســنگین 
و متعــدد مدیــرکل ســابق ورزش و جوانان 
خراســان رضوی که حدود دو ســال پیش به 
اتهام اختالس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در 
وجوه بیت المال بازداشت شد، از 2۳ جلد و ۳ 
هزارو 2۰۰ صفحه هم فراتر رفته و در مرحله 

کیفرخواست قرار گرفته است.

 پرونده ای 23 جلدیس
9 مهرماه سال 9۷ بود که خبر بازداشت مدیر 
کل ســابق ورزش و جوانان خراسان رضوی را 
در روزنامه قدس رسانه ای کردیم. در آن خبر 
اشاره شــد براســاس اطالعات بدست آمده، 
پرونده تخلف مدیر مذکــور که به بیت المال 
دســت اندازی کرده بــود از مدت ها پیش در 
شــعبه 2۰9 دادسرای مشهد )شــعبه ویژه 
رسیدگی به جرایم اقتصادی( مطرح شده بود. 
بر همین اساس هم پس از تجمیع مستندات 
قضایی، دستور بازداشت مدیرکل سابق ورزش 
و جوانان خراســان رضوی صادر و وی توسط 
ضابطان دستگاه قضایی دستگیر شد. در ادامه 
متهم با قرار وثیقــه یک میلیارد تومانی راهی 

زندان شد.
پس از انتشار این خبر، روند پیچیده رسیدگی 
بــه پرونده که دارای زوایای پنهان فراوانی بود 
هر روز جلوتر می رفت و ابعاد گســترده تری از 
اقدام های مجرمانه مدیرکل ســابق )ک.ص( 
و دیگــر افرادی که در میــان آن ها نام برخی 
مدیران ارشد)م.پ( و دیگر کارمندان وقت اداره 

کل هم دیده می شد، نمایان می شد.
در حین فرایند رســیدگی به تخلفات صورت 
گرفته، برخی معاونان وزارت ورزش و جوانان 
نیز به مشــهد احضار و از آن هــا نیز در مورد 
برخی موارد ابهام آلود مانند خرید برخی کاالها 
و ارسال به تهران توسط مدیرکل وقت تحقیق 
به عمل آمد.این سلسله اقدامات قضایی هر روز 
بر قطور شدن پرونده اتهامات و سوءجریان های 
موجــود در ماجــرا می افــزود و کار به جایی 
رسیده است که در حال حاضر پرونده اتهامات 
و اقدامات مجرمانه صورت گرفته از 2۳ جلد و 

۳ هزارو 2۰۰ صفحه نیز گذشته است.
از ســوی دیگر با توجه بــه انتقادهایی که به 
طوالنی شدن روند رســیدگی به این پرونده 
می شود، بررســی های صورت گرفته از سوی 
خبرنگار ما نشان می دهد رسیدگی به پرونده 
مذکــور در مراحل آخر قرار دارد و تا چند روز 

آینده کیفرخواست آن نیز صادر خواهد شد.

سازمان بازرسی و گزارش تخلفات به س
دادسرا

در ایــن پرونده کــه از زوایای مختلفی به آن 
پرداخته شده، از سوی سازمان بازرسی ماجرای 
ابهام آلود 2۸ خودرو کــه از اموال اختصاصی 
هیئت های ورزشی بود و به صورت غیرقانونی 
در اختیار برخی مدیران اداره کل و رؤســای 
اداره شهرستان ها قرار گرفته بود، مورد بررسی 
قرار گرفت که در پــی آن تمامی خودروها با 
دســتور مقام قضایی تعیین تکلیف و به محل 

مورد اســتفاده قانونی خود 
بررسی های  حتی  بازگشت. 
سازمان بازرسی حاکی از آن 
بود که ۱9 نفــر از کارکنان 
وجوانــان  ورزش  کل  اداره 
خراسان رضوی در حالی که 
از آن اداره حقوق می گرفتند، 
همزمان در برخی هیئت های 
ورزشی هم سمت داشته و از 
دو جا و به صورت غیرقانونی 
حقوق می گرفته اند. از دیگر 
تخلفات صــورت گرفته در 
دوران حضور مدیرکل مذکور 
که ســازمان بازرسی به آن 
نیز ورود کرد، ماجرای ایجاد 
پناهگاه کوهنوردی در حوالی 
شــهر چناران بود که اسناد 

مالی و هزینه های صرف شــده با آنچه فاکتور 
شده بود، مغایرت و نشان از سوءجریان داشت.

سوءجریان در مزایده هاس
در بررســی دیگر مورد مشــکوک که تمامی 
اسناد آن توســط دیوان محاسبات به شعبه 
2۰9 دادسرای عمومی و انقالب مشهد )ویژه 
جرایم اقتصادی( ارسال شده، ماجرای ارزیابی 
و قیمت گذاری اماکن ورزشــی برای ارائه در 
مزایده هایی بود که تحقیقات نشان از تفاوت 
فاحش اعــداد و ارقام ارائه شــده در موضوع 
داشــت که وجود رابطه فسادانگیز بین برخی 
هیئت های کارشناسی و کارمندان اداره کل را 
تقویت می کرد. چرخه این اقدام ها به گونه ای 
بود که در نهایت با قیمت گذاری های صورت 
گرفته اماکن با ارقام عجیب و غریب در اختیار 

هیئت ها قرار بگیرد.
همچنین در زمان تصدی مدیرکل ســابق و 
متخلف، 2۱ درصد از اعتباراتی که باید جهت 
گسترش سرانه ورزش استان هزینه می شد، به 
پرداخت حقوق های پرسنلی برای برخی افراد 

ختم شده بود!
از موارد مشــکوک دیگر این پرونده رد و بدل 
شــدن تنخواه های چند ده میلیونی بین افراد 
خــاص، بدون طی کــردن مراحل قانونی نیز 

می باشــد که به دقت مورد 
بررســی مقــام قضایی قرار 

گرفته است.

نقشه ای برای سکه س
گرفتن!

در این میان اسناد دیگر هم 
به دستگاه قضایی منعکس 
و مورد تحقیــق قرار گرفت 
که نشــان می داد برخی از 
شناخته  ورزشی  چهره های 
شده و مدیران وقت آن اداره 
کل برای آنکه بتوانند مالکان 
هر  را  ورزشــی  باشگاه های 
طور کــه می خواهند تحت 
فشــار قرار دهنــد، از آن ها 
ایرادهای غیرموّجه می گرفته 
و کار را بــه ســمتی می برد کــه مدیران آن 
مجموعه ها مجبور به دادن سکه  های طال شوند. 
در این میان هم یکی از کارمندان آن اداره کل 
با هویت)ه.الف( که به عنوان متهم به شــعبه 
احضار شده بود، اعتراف کرد: پاکت حاوی سکه 
را در زمانی که مدیر مذکور ارباب رجوع نداشت 

به اتاقش بردم و تحویل دادم!
همچنین تحقیقات حاکی از آن بود که برخی 
واحدهای سازمانی خالف قانون و با هماهنگی 
مدیر کل وقت به افرادی واگذار می شــده که 
در مشهد دارای منزل مسکونی شخصی بودند.

از دیگر اقدام های صورت گرفته توسط مدیرکل 
ســابق و متخلف این بود که برای آنکه بتواند 
حلقه یاران خــود را تکمیل و دیگر اقدام های 
مجرمانــه را رقم بزند، فــردی که فوق دیپلم 
داشــت را به ســمت رئیس یکــی از ادارات 
منصوب و در سیســتم اداری عنوان می کند 
مدرک فوق دیپلم این فرد به اندازه لیســانس 

ارزش دارد!

یک متهم: مدیرکل از تخلفات خبر داشتس
در ادامه دســت راســت مدیرکل متخلف که 
با اموال دولتی اقدام به خرید ســرویس طال 
برای خانواده اش از یک طالفروشی کرده بود 
نیز به دادسرا فراخوانده شده و در اعترافاتش 

عنوان کرد: من کلیه اقدام ها را با دستور و نظر 
مستقیم)ک.ص( مدیرکل سابق انجام می دادم. 
همه اقدام های ورزشی و غیرورزشی با دستور 
او بود. در برخی موارد متوجه می شدم اقدام ها 
و فعالیت هایی که در حال انجام است، خالف 
قانون می باشد، اما با اصرار و تحکم او)مدیرکل 

وقت( این کار صورت می گرفت.
او مدیر بود و دستور می داد و باید اجرا می شد. 
من خبر نداشــتم اقداماتی مانند اســتفاده 
از امکانــات اداره کل،خانه سازی،اســتفاده از 
خودروها،پرداخت هزینه های هتل و ...خالف 
اســت، ولی مدیرکل ســابق از ماجرا اطالع 

داشت.

ماجرای عجیب اخراج از خانه سازمانی س
همچنیــن فرد مطلعی با حضور در دادســرا 
مدعی شــد: مدیرکل متهم، حتی هزینه آب، 
بــرق و گاز خانه اش را هم از هیئت پزشــکی 
ورزشی پرداخت می کرد. خودروهای اداره کل 
در روزهای تعطیل و غیــر آن در اختیار او و 

خانواده اش بود. 
حتی در موردی او که فهمیده بود همسر یکی 
از نیروها معلم اســت ، او را وادار کرده بود هر 
روز برای آمــوزش فرزندش به خانه مدیرکل 
برود و در کنار آن نظافت خانه او را هم انجام 
دهد! وقتی فرد مذکور پس از مدتی با این کار 
مخالفت می کند، مدیرکل وقت نامه ای می زند 
و آن کارمند را از خانه سازمانی اخراج می کند!

وی همچنین مدعی شد: در هفته دو روز یکی 
از استخرهای مشــهد در قرق او و دوستانش 

بود.
همچنیــن ماجرای اجاره یکــی از دکل های 
مخابراتــی هم مــورد تحقیق قــرار گرفت و 
مشخص شد حدود پنج ســال به جای واریز 
هزینه آن به حســاب خزانه، به حســاب های 

دیگری واریز می شده است.

صورت های مالی جعلیس
در جایی دیگر یکــی از مطلعان پرونده پس 
از احضار به شــعبه عنوان کرد: مدیرکل وقت 
بــرای برخی سندســازی ها از مــن تقاضای 
امضای برخی صورت های مالی را داشــت که 
من بــا آن مخالفت کردم و هیــچ وقت پای 
صورت وضعیت های ســاختگی و جعلی مورد 

استفاده در پروژه های عمرانی را امضا نکردم.
وی ادامه داد: مدیرکل متخلف طوری نیروهای 
خودش را در محل های مدنظر چینش می کرد 
تا بتواند بهره برداری خود را از بیت المال بکند.

بنا بر این گزارش، این موارد تنها گوشــه ای از 
اقدام های مجرمانه و سوءجریان هایی بود که در 

این پرونده مطرح و قابل انتشار بود.

جزئیات تازه ای از پرونده 23 جلدی مدیرکل سابق

مسابقه  تخلف دراداره  کل ورزش وجوانان!

 روند رسیدگی 
به پرونده هر روز 

ابعاد گسترده تری از 
اقدام های مجرمانه 

مدیرکل سابق )ک.ص( 
و دیگر افرادی که در 
میان آن ها نام برخی 
مدیران ارشد)م.پ( و 
دیگر کارمندان وقت 

اداره کل هم دیده 
می شد، نمایان می شد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 کاهش محسوس دما •

در نیمه شمالی خراسان رضوی
قدس: براســاس تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناسی، 
طی امروز کاهش محســوس دما در نیمه شمالی پیش بینی 
می شود. ضمن اینکه وزش باد از دیگر پدیده های غالب است 
که در نواحی بادخیز شــدت آن بیشتر و توأم با گردوخاک 
خواهد بود.هوای امروز مشهد هم  قسمتی ابری در بعدازظهر 
افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید لحظه ای پیش بینی شده 
است.در 24 ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای ۱5 درجه 
سلســیوس خنک ترین و داورزن با بیشینه دمای 4۱ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
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فضای مجازی: 

رسایی فر: بــا اینکه ابتدای شــیوع کرونا گفته می شد خطر 
درگیــری ایــن بیماری بــرای گروه های حســاس از جمله 
ســالخوردگان و افرادی که بیماری زمینه ای دارند بیشــتر از 
سایرین اســت، اما هر چه از زمان شیوع کرونا فاصله گرفتیم 
هم عالئم بیماری بر دامنه اش اضافه شد و هم اینکه تحقیقات 
نشان داد تقریباً همه مردم در خطر ابتال قرار دارند. از کودک 
گرفته تا سالمند. این تغییر نگرش نسبت به شیوع کرونا نتیجه 

بررسی ها و آنچه در حال وقوع است، می باشد.
در این خصوص دانشــیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
در حال حاضر بخش زیادی از بیماران بســتری با عالئم حاد 
را جوانانی تشکیل می دهند که نسبت به کرونا کم توجه بودند. 
در شــیوع مجدد بیماری کووید۱9، جوانان در محدوده سنی 
25 تا 45 سال با درگیری شدیدتری به مراکز درمانی مراجعه 
می کنند . وی بیان کرد: مهم ترین علت افزایش تعداد بیماران 
در این گروه سنی، کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی و 

اتکا به سن و نیروی جوانی است.
همچنین رئیس اورژانس عدالتیان از مراکز زیرپوشش دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد با بیان اینکه با وجود تمام توصیه های 
بهداشــتی، برخی از مردم در شرایط فعلی اقدام به حضور در 
دورهمی ها، مراسم های ترحیم و جشن های عروسی می کنند، 
خاطرنشان کرد: این امر موجب ابتال و افزایش حجم بستری 

بیماران در بیمارستان ها می شود.
دکتر زاهدی با ذکر این نکته که بسیاری از جوانان با تکیه بر 
توانایی جسمانی و سنی نسبت به رعایت توصیه های بهداشتی، 
خودمراقبتی و استفاده از ماسک توجه  نمی کنندگفت: در حال 
حاضر بخش زیادی از بیماران بستری در این مرکز گروه سنی 
جوانان هســتند که این امر عالوه بر ایجاد مشکل برای خود، 

ممکن است بیماری را به دیگران نیز سرایت دهد.
معاون درمان دانشــگاه  علوم پزشــکی مشهد نیز در حاشیه 
نشست با رئیس و مدیران بیمارستان دکتر شریعتی اظهار کرد: 
عملکرد مطلوب مسئوالن و مدافعان سالمت این مرکز موجب 
شــد تا این مرکز در اولویت وزارت بهداشــت در تأمین اقالم 
تجهیزات درمانی قرار گیرد و بر این اساس در مرحله  نخست 
توزیع اقالم و تجهیزات پزشکی ۱2۰ تخت بیمارستانی به مرکز 

درمانی شریعتی اختصاص می یابد.
دکتر بدیعی تصریح کرد: در بحث جذب نیروی انســانی نیز 
اولویت نخســت با مراکز درمانی شهرستان ها بوده و در میان 
بیمارستان های مشهد نیز اولویت با مرکز درمانی شریعتی است 
کــه از ابتدای بحران کرونا تاکنون به  صورت ۱۰۰درصدی در 
اختیار بیماران کرونایی بوده است، ضمن اینکه در بُعد مالی نیز 

حمایت الزم را از این بیمارستان خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه  براســاس برنامه ریزی های انجام شــده در 

قــرارگاه مبارزه با کرونــا و انجام پیش بینی هــای الزم برای 
خدمات رسانی به بیماران در فصل های پاییز و زمستان، استفاده 
از ظرفیت بیمارستان های خارج دانشگاهی در دستور کار قرار 
گرفته است، تصریح کرد: به منظور گسترش خدمات رسانی، در 
حال حاضر بیمارستان های زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی 
شــامل فارابی و هفده شــهریور به پذیرش بیماران مبتال به 
کووید۱9 می پردازند و تعدادی از تخت های خود را به این امر 

اختصاص داده اند.
همچنیــن با هماهنگی نیروهای مســلح، بیمارســتان های 
ثامن االئمه)ع( و امام حســین)ع( به پذیرش و بســتری کادر 
و ســربازان مبتال به کووید۱9 اختصاص یافته است و دراین 
زمینه در بخش های بســتری و مراقبت های ویژه به بیماران 

خدمات رسانی می شود.

شهروندان هشدارها را جدی بگیرند

کروناکوچکوبزرگنمیشناسد

شت  و ردمان شت  و ردمانبهدا بهدا

رســانه های  و  مطبوعــات  خانــه  قدس: 
خراســان رضوی به مناســبت روز خبرنگار 
بیانیه ای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه 
آمده است:رسانه ها رسالت دارند تا آینه وار با 
مردم صادق باشند و بیش از دیگران بر آنچه 
می گویند عالم و عامل باشند. مگر می شود 
دیگــران را به پرهیز از حضور در مراســم و 
مجامــع بخوانیم، اما خودمــان بخواهیم تا 

در روز خبرنــگار همانند هر ســال، گردهم 
بنشینیم .

فرارســیدن ســالروز عروج شهید صارمی و 
روز خبرنگار امسال زیر سایه شیوع ویروس 
کرونا می طلبد تا با پاسداشــت حرمت قلم 
و ضمن گرامیداشــت مقــام خبرنگاران، به 
عنوان نهاد صنفی رسانه ای، ملزم به صیانت 
از همکارانمان باشــیم و برای حفظ سالمت 

فعاالن ســاعی رســانه ها از حضور در دفاتر 
مطبوعات و خبرگزاری ها با وجود میل قلبی، 
عذرخواهی کنیم و عاجزانه خواستار رعایت 

دیگران نیز باشیم.
از ســوی دیگــر پیگیــری مطالبه هــای 
صنفــی و مســائل مبتالبــه و دغدغه های 
خبرنگاران را با افتخار وظیفه ذاتی خودمان 
می دانیــم و از طریق ســایت و کانال های 

ارتباطی خانه  مطبوعات پاسخگوی عزیزان 
هســتیم. بدون تردید برکت اخوت در ترنم 
غدیــر و بهره مندی از انــوار الطاف حضرت 
علی بن موســی الرضا)ع( امید ریشــه کنی 
قریب الوقوع کرونا را زنده می دارد تا در تاللو 
نورباران دهه امامت و والیت، دل های عاشق 
منتظران بشــارت ظهور عاجل منجی عالم 

بشریت)عج( را بیابد.

خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی به مناسبت روز خبرنگار بیانیه داد

دیداربااصحابرسانهپسازکرونا

نیه نیهبیا بیا



خبرخبر خبرخبر

عزمبنیادمستضعفان•
برایمحرومیتزداییدرهرمزگان

هرمزگان:معــاون بنیاد 
مستضعفان از عزم جدی 
ایــن بنیــاد بــرای رفع 
محرومیــت در هرمزگان 
خبر داد و گفت: به همین 
منظور ۳۰ میلیارد تومان 
بدون  قرض الحســنه  وام 

سود درنظر گرفته شده است.
محســن منصوری افزود: ما در اســتان هرمزگان روی دو منطقه 
متمرکز شــده ایم و به نوعی روی جزیــره الرک و بخش احمدی 

خیمه زده ایم. 
وی افزود: در دو ســال اخیر با اقدام های انجام شــده توسط بنیاد 
مستضعفان، تصویر این جزیره تغییر کرده است، در بخش احمدی 
یکی از مناطق محروم استان کارهای محرومیت زدایی نیز آغاز شده 

است. 

2هزارخودرو•
درانبارهایبابلخاکمیخورند

مازندران:رئیس سازمان 
صمت مازندران در واکنش 
به انبار شدن خودروها در 
بابل گفت: در حال حاضر 
۲ هزار خــودرو با کمبود 
قطعــات الکتریکی داریم، 
این تعداد نسبت به پارسال 

که حدود ۶ هزار خودرو در پارکینگ داشتیم کاهش یک سومی 
داشت و این خودروها در انتظار تکمیل قطعات هستند.

حســینعلی قوانلو افزود: خودروهای مانده در پارکینگ  در بحث 
شماره گذاری مشکل داشــتند، در ضمن برای هزار خودرو از اول 
تیرماه جاری کار شماره گذاری به تعویق افتاد که از پنج روز پیش 
ســرعت پیدا کرده و امیدواریم این هزار خودرو زودتر از پارکینگ 

خارج شوند.

توزیعغذاینذری•
درخرمشهرممنوعشد

اســتاندار  معاون  آبادان:
و فرماندار ویژه خرمشــهر 
نذری  غذای  توزیع  گفت: 
در آیین هــای خیابانــی 
جشن عید غدیر خم و نیز 
برپایی موکب در خرمشهر 

ممنوع است.
محمد حیدری بیان کرد: کسانی که غذای نذری دارند می توانند از 
طریق قرارگاه امام حسن)ع( و سایر مؤسسه های خیریه به صورت 

بسته های معیشتی در اختیار خانوارهای بی بضاعت قرار دهند.
وی افزود: به منظور جلوگیری از انتقال ویروس کرونا در دهه محرم 
از طریق توزیع غذای نذری، باید فرهنگ کمک  مالی از طریق واریز 

به حساب افراد بی بضاعت در بین مردم نهادینه شود.

استانفارسواردوضعیتهشدارشد•
شیراز: جانشین استاندار 
استانی  ســتاد  در  فارس 
مدیریت کرونا گفت: استان 
فــارس از وضعیــت قرمز 
خارج شــده و به مرحله 

هشدار رسیده است.
عبدالرضا قاســمپور ظهر 

سه شنبه در کارگروه مدیریت کرونا در فارس بیان کرد: با توجه به 
آماری که وزارت بهداشت ارائه کرده، استان فارس از وضعیت قرمز 

خارج شده و در مرحله هشدار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه استان از وضعیت قرمز خارج شده 
با این حال برگزاری هرگونه تجمع در استان ممنوع است و امکان 

برگزاری هیچ مراسمی در استان فارس وجود ندارد.

ایجاد۷۸۰فرصتشغلیدرلرستان•
سازمان  رئیس  خرمآباد: 
لرستان  جهادکشــاورزی 
گفت: امسال ۷۸۰ فرصت 
شــغلی در زیربخش های 
ایجاد  اســتان  کشاورزی 

می شود.
مقدم  اسفندیار حســنی 

اظهار کرد: این طرح ها شامل صنایع غذایی راتا مهر، زنجیره تولید 
مرغ دربار بنیاد برکت، زنجیره تولید مــرغ مادر، گاوداری ۲ هزار 
رأسی الیگودرز و گلخانه ۱۰ هکتاری جهاد دانشگاهی کوهدشت با 

تسهیالت مصوب ۹۷ میلیارد تومان هستند.
وی ادامــه داد: به منظــور اجرای پروژه هــای جهش تولید، یک 
تفاهم نامه بین استانداری لرستان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشــور منعقد شده که در مرحله پیگیری برای تأمین تسهیالت 

مورد نظر هستیم.

پویش»بدونقیمتنخریم«•
درشهرستانبروجنآغازشد

شــهرکرد: رئیس اداره 
صنعت، معــدن و تجارت 
بروجــن از آغــاز پویش 
مردمــی »بــدون قیمت 
نخریم« در این شهرستان 
در راســتای خودداری از 
خرید کاالهای بدون قیمت 

خبر داد.
مظاهر ربیعی تأکید کرد: این پویش به  منظور سالمت بازار در حوزه 
کاال و خدمات و ایجاد شرایط مناسب برای خرید مصرف کنندگان 

آغاز شده است.
وی بابیان اینکه یکی از مؤثرترین راهکارهای تنظیم بازار، برچسب 
قیمت کاال و خدمات از ســوی متصدیان واحدهای صنفی است، 
گفت: الزام واحدهای صنفی بــه درج قیمت روی کاال مهم ترین 
هدف راه اندازی و آغاز پویــش »بدون قیمت نخریم« در بروجن 

به شمار می رود.

توزیع2۰هزاربسته•
کمکمعیشتیدرگیالن

ســپاه  فرمانده  گیالن:
قــدس گیالن گفــت: در 
طرح  از  نخســت  مرحله 
تعاون و احســان ۲۰ هزار 
در  معیشتی  بسته کمک 
اختیار خانواده های نیازمند 

قرار خواهد گرفت.
سردار محمد عبداهلل پور با بیان اینکه تاکنون ۱۷ هزار و ۵۰۰ بسته 
کمک معیشتی برای اهدا به نیازمندان آماده شده است، خاطرنشان 
کرد: در مرحله نخست از طرح تعاون و احسان ۲۰ هزار بسته کمک 
معیشتی در اختیار خانواده های نیازمند قرار خواهد گرفت. وی افزود: 
این طرح در سه مرحله و همزمان با دهه والیت، دهه اول محرم و 

دهه آخر ماه صفر اجرا می شود.

واگذاریزمینهایملیخسارتدیده•
ازآتشسوزیممنوعاست

منابع  مدیرکل  جیرفت: 
آبخیــزداری  و  طبیعــی 
جنوب کرمــان گفت: در 
راستای صیانت و حراست 
و  از عرصه هــای طبیعی 
جنگل ها،  سازمان  ابالغیه 
آبخیــزداری  و  مراتــع 
کشــور، واگذاری زمین های ملی در محدوده های خسارت دیده از 

آتش سوزی ها ممنوع است.
حمزه احمدی در جمع خبرنگاران افزود: براســاس ابالغ سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور محدوده های آسیب دیده از 
آتش سوزی در سطح زمین های ملی، نقشه برداری شده و در لیست 

سیاه واگذاری قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: این اقدام در راســتای صیانت از عرصه های مرتعی و 

جنگلی به عنوان سرمایه ملی ارزیابی می شود.

خریدوفروشگردویتازه•
درنهاوندممنوعشد

همدان:دادستان عمومی 
و انقالب شهرستان نهاوند 
از ممنوعیت خرید و فروش 
گردوی پوست سبز تا پایان 
شهریور در نهاوند خبر داد.

بیان  با  عباس آزادبخــت 
اینکــه عــده ای از افــراد 
معتاد نســبت به ســرقت گردو از باغ ها اقدام می کنند، به تمامی 
کالنتری های شهرستان دستور داده شد در صورت مشاهده  خرید 
محصوالت باغی نظیر گردو با پوست سبز تا پیش از پایان شهریور 
نسبت به دستگیری خریدار، کسبه یا دستفروشان به عنوان معامله 
کننده  مال مسروقه و جمع آوری و ضبط گردوهای خریداری شده 

اقدام کنند.

عامالنتخریب۴۰خودرو•
دریزددستگیرشدند

یزد: فرمانده انتظامی استان یزد گفت: مأموران پلیس در عملیاتی 
ضربتی چهار نفر از اراذل و اوباش و عامالن تخریب شیشه های بیش 
از ۴۰ دستگاه خودرو شهروندان را در کمتر از ۱۲ ساعت دستگیر 
کردند. سردار عباسعلی بهدانی فرد اظهار کرد: با توجه به شکایت 
تعدادی از شهروندان مبنی بر تخریب شیشه های خودرو پارک شده 
در کنار خیابان و نیز حساسیت موضوع بررسی علل و عوامل این 

تخریب و دستگیری عامالن آن در دستور کار پلیس قرار گرفت.

امکانبازدیدازغارعلیصدرفراهمشد•
همدان: مدیرعامل شرکت 
بیان  با  سیاحتی علیصدر 
اینکه برنامه ریزی های الزم 
گردشگران  پذیرش  برای 
پیش رو  تعطیالت  ایام  در 
انجام شــده است، گفت: 
امکان بازدید از غار علیصدر 
با رعایت پروتکل های بهداشتی فراهم شده است.مهدی مجیدی با 
یادآوری اینکه هشــدارهایی برای رعایت نکات بهداشتی در محل 
تردد افراد نصب شده تا مســافران با رعایت آن ها در امان باشند، 
گفــت: اجازه هیچ گونه تجمــع در غار به افراد داده نمی شــود و 

گردشگران با رعایت فاصله گذاری فیزیکی از غار دیدن می کنند.

الیحهایجادهشتمنطقهآزادتجاری-صنعتیدرمجمعتشخیصدرحالبررسیاست

منطقه آزاد »اینچِه برون« فرصت یا تهدید؟ 
گلستان:راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون یکی 
از آرزوی های دیرینه مردم گنبدکاووس اســت 
که زمزمه های ایجاد آن از ســال ۱۳۹۲ توسط 

نمایندگان طنین انداز شد.
منطقه آزاد اینچه برون طرحی است که دو مرتبه 
در مجلس نهم مطرح شد و موفق به کسب رأی 

مثبت مجلس نشد.
بار نخســت این طرح در مجلس مطرح شــد و 
می بایست دوسوم آرا را به خود اختصاص می داد 
که نمایندگان این طرح را مغایر با برنامه پنجم 

توسعه  دانستند و رأی نیاورد.
البته یک بار دیگر نیز منطقه آزاد اینِچه برون در 
مجلس به رأی گذاشــته شد و باید نصف بعالوه 
یک از آرای مجلس را به خود اختصاص می داد که 

این بار هم  نمایندگان به آن رأی ندادند.
اواخر سال ۹۲ بود که از دل جلسات کارشناسی 
اســتان گلســتان زمزمه های ایجاد منطقه آزاد 
تجاری - صنعتی در شرق استان )اینچه برون( 
به گوش  رســید، زمزمه هایی که امید می رفت 
جایگزین طرح ناکام منطقه ویژه اقتصادی یعنی 
شــهرک هزار هکتاری اترک در منطقه محروم 

ترکمن صحرا شود.
در نهایت آذر ســال ۹۳ بود که ابتدا اکبر ترکان، 
مشــاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی 
منطقه آزاد، خبر ایجاد منطقــه آزاد تجاری در 
نقطه صفر مرزی )اینچه برون( را رســانه ای کرد 
و چند روز بعد حســن روحانی رئیس جمهور در 
سفر به استان گلستان، اظهار کرد با ایجاد منطقه 
آزاد اینچه برون، گلســتان شاهراه توسعه کشور 

می شود.
با تصویب مجلس این طرح پس از بررسی مجدد، 
به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا دو ایراد 
بر آن گرفت و دوباره طرح را به مجلس ارجاع داد.

فرصت و تهدیدس
شهرســتان گنبدکاووس بــا ۳۵۰ هزار نفر 
جمعیت به عنوان دومین شهرســتان بزرگ 
استان گلستان است که بســیاری از مردم و 
مســئوالن این منطقه سال هاست در آرزوی 
راه انــدازی منطقه اقتصادی اینچه برون برای 

کمک به اقتصاد ساکنان آن هستند.
عالوه بــر تأثیر این منطقــه روی اقتصاد مردم 
محلی، مسئوالن بر این باور هستند تا با تصویب 
منطقه آزاد اینچه برون ارتباط تجاری بین ایران 

و ترکمنســتان رونق گیرد 
و بیش از گذشــته ارتباط 
بین اقوام ترکمن گلستان و 
مستحکم تر  را  ترکمنستان 

کنند.
اقتصــادی  کارشناســان 
معتقدنــد ایــن منطقــه 
موقعیتی بکر برای توســعه 
و ایجاد منطقه آزاد تجاری 
با  زیــرا همجــواری  دارد، 
کشــورهای آســیای میانه 
این  بــاالی  و ظرفیت های 
کشــورها به ویژه قزاقستان 

و ظرفیت های کشــاورزی و معدنــی آن و نیز 
آماده بودن خط ریلی متصل به این کشورها در 

اینچه برون می تواند تحول آفرین باشد.
این در حالی است که طی سال های گذشته نظر 
مخالفی هم با عنوان تهدید های اینچه برون مطرح 
است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند 
که رصد و بررســی اهداف مناطق آزاد نشــان 
می دهد متأســفانه این مناطق به جای صادرات 

تبدیل به مرکز واردات شده اند.

اشکاالت رفع شده استس
در همین راســتا نماینده مــردم گنبدکاووس 
در مجلس شــورای اسالمی ســال گذشته در 
خصوص آخرین وضعیت بررسی این طرح اظهار 

کرد: منطقه شرق استان در 
سال های گذشته کمتر مورد 
به همین  قرارگرفتــه  توجه 
خاطر با برخی کمبودها به ویژه 
در زیرساخت هایی مانند جاده  

و بخش صنعت مواجه است.
قره جــه طیار بابیــان اینکه 
تصویب منطقــه آزاد تجاری 
اینچه برون اثــرات اقتصادی 
زیــادی بــرای کل اســتان 
گلســتان به ویــژه منطقــه 
گنبدکاووس به همراه خواهد 
 داشــت، یادآور شــد: ایجاد 
۸ هزار فرصت شغلی تنها بخشی از اثرات ایجاد 

این منطقه است.
وی بابیان اینکه وســعت منطقــه آزاد تجاری 
اینچه برون که قبالً ۱۸۰ هزار هکتار پیش بینی 
 شــده بود در بازنگری مجدد به حدود ۱۳ هزار 
هکتار کاهش  یافته اســت، می افزاید: حدود ۳۵ 
درصــد آن در حوزه جغرافیایــی گنبدکاووس 
قرار دارد که این منطقه با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی اعم از داخلی و خارجی اجرایی می شود.

در انتظار رأی مجمع تشخیص مصلحت س
نظام

در همین حال نماینده مــردم گنبدکاووس در 
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: الیحه ایجاد 

منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون گلستان 
به همراه هفــت منطقه آزاد دیگــر در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و به 
احتمال زیاد همین هفته در مورد آن رأی گیری 

می شود.
امان قلیچ شــادمهر اظهار کرد: تصویب منطقه 
آزاد اینچه برون به دو سوم رأی ۴۵ عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نیاز دارد که امیدواریم 
ایــن موضوع با رأی مثبت اعضــای این نهاد به 

تصویب برسد.
شادمهر با یادآوری تصویب الیحه منطقه تجاری 
- صنعتــی اینچه برون در ســال ۹۳ همزمان با 
سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به گلستان 
و در ادامه تصویب آن در شــورای عالی مناطق 
آزاد در خرداد ۹۴ و ارسال آن به مجلس شورای 
اسالمی در همان سال، گفت: با گذشت پنج سال 
و چند بار رفت و برگشــت این الیحه که هفت 
منطقه آزاد دیگر هم به آن اضافه شــده و برخی 
اختالف نظرهای کارشناسی که وجود دارد، اکنون 
الیحــه در مجمع تشــخیص مصلحت در حال 

بررسی است.
وی افزود: براساس اطالعات بدست آمده قرار است 
هر یک از هشت منطقه آزاد پیشنهادی به صورت 
موردی توسط اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام بررسی و رأی گیری شود که این رویه شانس 
تصویب منطقه آزاد تجاری اینچه برون را افزایش 

داده است.

الیحه ایجاد منطقه 
آزاد تجاری - صنعتی 

اینچه برون گلستان 
به همراه هفت منطقه 
آزاد دیگر در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام 
در حال بررسی است

بــرشبــرش
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شیراز: از بارش های سیل آسا و سیالب هایی که بالیای طبیعی 
را در اســتان فارس رقــم زدند بگذریم، حال برخــی از افراد به 
دلیل بی توجهی به نکات ایمنی با شنا کردن در تأسیسات آبی و 
رودخانه های استان فارس بالیایی را به جان می خرند که آمار آن 

برای مسئوالن نگران کننده است.
رودخانه هایی که به طبیعت و انسان ها جانی تازه می بخشند حال 
براساس گزارش های سازمان پزشکی قانونی سال گذشته جان ۹۸ 
نفر را در اســتان فارس گرفته  که این آمار به گفته مسئوالن در 
چند ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

افزایش داشته است.

جوانان، قربانی تابستانه رودخانه هاس
معموالً با شــروع فصل گرما شاهد شــنا کردن برخی جوانان و 
نوجوانان در رودخانه ها، استخرها، کانال های آب و سدهای خاکی 
هستیم. بیشترین آمار غرق شدگی نیز در ماه های تابستان )تیر، 
مرداد و شهریور( گزارش می شود، پزشکی قانونی استان فارس هم  
بیشترین غرق شدگی را در گروه سنی کودکان، نوجوانان و جوانان 

و بیشترین فوتی را در رودخانه ها اعالم کرده است.
ایمنی پایین رودخانه ها، وجود سنگ و اشیای تیز و برنده در مسیر 
رودخانه و مشخص نبودن گودی و ژرفای بستر رودخانه ها و مهم تر 
از همه عدم آشنایی با فنون شنا ازجمله مواردی است که موجب 

می شود تن سپردن به آب رودخانه ها مساوی با مرگ باشد.

رودهایی که جان می گیرندس
رودخانه ُکر که از مناطق شــمال و غرب استان فارس سرچشمه 
می گیرد و در مسیر پایین دست ده ها آبگیر، رودخانه و استخرهای 
فراوان کشاورزی را پر آب می کند، منطقه گردشگری تنگ براق 
شهرســتان اقلید، دریاچه سد درودزن در شهرستان مرودشت و 
آبراهه های منشعب از آن، رودخانه فهلیان در شهرستان ممسنی، 
برم های پر آب منطقه خان زنیان شیراز، رودخانه شش پیر و سایر 
آبگیرها و رودهای شهرستان سپیدان ازجمله مکان هایی هستند 

که گزارش های مختلف از غرق شدگی در آن ها داده  شده است.

39 نفر جان باختندس
بر اساس آمار مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشــکی شیراز در سه ماهه نخست سال ۹۹، ۳۹ نفر بر اثر 

غرق شدگی جان خود را از دست دادند.
معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه باال بودن 
شمار غرق شدگی در استان فارس هشــدار داد و غرق شدگی را 
یکی از مشکالت جدی سالمت و بهداشت عمومی به ویژه در فصل 

تابستان دانست.
عبدالرســول همتی بیشــترین موارد غرق شدگی اســتان را از 
شهرستان های اقلید، مرودشت، سپیدان، منطقه خان زنیان شیراز 

و ممسنی اعالم می کند.
وی بیشترین عامل غرق شدگی در استان فارس را رودخانه، سد، 

کانال، استخرهای کشاورزی و باغ ها عنوان کرد و ادامه داد: با توجه 
به آغاز فصل گرما و شنا در دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها به ویژه در 
گروه جوانان، پویش »نه به غرق شدگی« از سوی وزارت بهداشت 

آغاز شده است.

شنا ممنوعس
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای فارس هشدار داد: شنا 
در آبگیرها و تأسیسات آبی این استان همچون بازی با مرگ است. 
افراد زیادی به خاطر عالقه مندی به شــنا در این مکان ها قربانی 
شرایطی شده اند که تصور آن را هم نمی کردند. شرایطی که حتی 

ماهرترین شناگران هم به آن آشنا نیستند.
محمدرضا ارجمند با هشــدار و یادآوری بازدارندگی شنا در 
آبگیرهای اســتان فارس گفت: بارها درباره بازدارندگی شنا 
در آبراهه های آبیاری، آبگیرها و دریاچه ســدها هشدار داده  
شده، اما بازهم شــاهد بی توجهی به این هشدارها و حوادث 

غرق شدگی هستیم.

افزایشنگرانیهابابتتعدادغرقشدگان

رودخانههایفارس»جانمیدهند«و»جانمیگیرند«!

گزارشگزارش

۷۸۷5zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ل ی ل ه ا ل ق د ر   ا ح ر ا م
 2 ا ش ی ل   و ر و ن ا   ر ی و س
 3 ن م ک   ط ا ی ر   ل ب   گ ر ا
 4 د ی   ق ل م ه   ک ی س ت   د ف
 5 ا   ک و س ه   ش ف ا   ر ب   ر
 6   م ب ر م   ش ی   ف ر و س ر خ
 7 خ ل و ت   گ م ر ک   ه ر   س ا
 8 ا ک د   ق ل ا و ی ز ی   گ ا ن
 9 ن ا   پ ل   ل ا ن ه   م ا ل ه
 10 ه ن گ ا م ه   ن ه   ل و ز ه  
 11 ب   ز ل   م ل ی   ت ی ز ر   ا
 12 ه ن   س ی د ی   م ب ل ه   ز و
 13 د ق ت   م ا   ق و ر ی   ب ی ر
 14 و ا ر د   ن ش ا ن ی   ج ن ا ن
 15 ش ل ا ق ی   ک ب و د ر ا ه ن گ
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کارگــردان،  فیلمبــردار،  تهیه کننــده،   .۱
و  »صورتــی«  خالــق  و  فیلمنامه نویــس 
»قرمز«- گنــدم در گویش قدمــا ۲. ضرر و 
زیان- بلندمرتبه- ارجهیت ۳. کاشــف الکل- 
میوه ای از مرکبات- خوش خط و خال گزنده 
۴. باالآمــدن آب دریا- خواجه و ســرور- مرد 
بلندبینی- من+تو ۵. ســر و صدای جمعیت- 
 برگزیده ۶. عزیزعرب- مالیات- هوو- رطوبت 
۷. زبان کشــیدن روی سطحی- آدمکشی- 
اولین مســجد اســالم۸. گیاه کاغذ مصریان 
باستان- علم فلزشناسی ۹. سالح زیرخاکی- 
رودخانه ای در جنوب غربــی ایران که طاب 
هم نامیده می شــود- مغرض در کفش دارد 
۱۰. نشــریه اقتصادی بین المللی- روا- درس 
کشــیدنی- ویتامیــن جدولی ۱۱. شــریک 
 جــرم- پایه هــا ۱۲. قلیل- شــک و تردید- 
هیجان آور- تعجب خانمانه ۱۳. گریبان- روستایی 
 از توابع بخش خلجســتان قم – کوی و برزن 
۱۴. چرم دباغی شــده- بازرگانی- نوعی برنج 
مرغوب ایرانی ۱۵. یکی از دوجنس- جنبش 

فلسطینی حماس

۱. بالیــدن- گوشــت میوه هــا - پرندگان 
خانگی ۲. نقاش- شــهری در سمنان و نیز 
در ایالت فلوریدای امریکا- نصیب و قسمت 
۳. عدد فوتبالــی- صبح کاذب- صوت ندای 
بی ادب ۴. کبک مشــهور- فلز سرچشمه- 
 پسوند نســبیت- تلخ- حرفی روی خودش 
۵. پوســتین- کوچنده- تــازه و نو ۶. لباس 
 ســنتی ژاپنی- حیوان نجیب- ضمیر جمع 
۷. از انــواع وضو که هنگام بســته شــدن 
 بانــد یــا آتل بنــدی دســت و پــا انجام 
می  شود– نام پســرانه فرنگی- حق ظالمان 
حذف مصوبات ســازمان ملل توســط چند 
کشــور خاص ۸. ســخنان بیهــوده- حرف 
 پیروزی- حرص و طمع- ســتاره شــناس 
 ۹. از جنس خاک کوزه- پیوسته- چیره دستی 
 ۱۰. سفیدترکی- مکان بی خطر- از مولدهای برق 
۱۱. شــنعت- بافته ها- کافی ۱۲. پســوند 
مصــدر جعلی- آب تازی- ســخن و گفته- 
 ســه کیلوگــرم- واحــد مســافت دریایی 
حشــره  قیــام-  و  خــون  شــهر   .۱۳
 زحمتکــش مولــد عســل- از حواریــون 

 ۱۴. تلفــظ فرنگــی آدم- از وســایل نقاشــی- دردها 
۱۵. ظاللت- از تقسیمات ارتشی- پیشوند استمرار

عمودیافقی
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