
این چراغ، خانه ای را روشن نمی کنداطالعی از میزان بیکاران تحصیلکرده نداریم!
انتقاد فعاالن صنایع دستی از مشکالت نام نویسی برای تسهیالت کروناییمدیرکل تعاون، کار و رفاه  اجتماعی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

شــیوع بیماری کرونا در این چند ماه خیلی از 
کارگران را از کار بیکار کرده و مشــکالت زیادی 
را برایشــان ایجاد کرده اســت. محمد سنجری 
در خصــوص اقدام هــای اداره تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: تمــام متقاضیان و واجدین 
شــرایط می توانند برای استفاده از خدمات اداره 

تعاون و رفاه اجتماعی در سامانه ...

حوزه صنایع دســتی جزو 13 رسته ای است که 
هنرمندان در این عرصه، مشــمول حمایت ها و 
تســهیالت ویژه ایام کرونا شده اند. به این ترتیب 
براساس فهرست های ســه گانه موجود از حدود 
76هزار نفر از فعاالن صنایع دســتی کشور که در 
سامانه کارا نام نویسی کرده اند، 5هزار و 514 نفر از 

این گروه را فعاالن صنایع دستی ...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 
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کاهش فوتی های ناشی از کرونا در مشهد 

توسط شهردار مشهد صورت گرفت
 انتصاب سرپرست

 دو معاونت و شهرداران 
۶ منطقه شهری

۶ ادیب و هنرمند خراسانی 
نشان عالی درجه یک هنری 

دریافت کردند

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

رعایت محدودیت ها جواب می دهد

.......صفحه 3 

استاندار خراسان رضوی:

منطقه آزاد 
اقتصادی سرخس 

 فرصت خوبی 
برای کشور است 

.......صفحه 2 

رسائی فر: 17 مرداد در تقویم به نام روز خبرنگار 
ثبت شده است، روزی که در آن از مسئوالن گرفته 
تا مردم همه یادی می کنند از زحمات این قشــر. 
قشری که در شغلشان نه شب و روز معنی دارد نه 
وقت و بی وقت. جمعه گذشته اما روز خبرنگار بود. 
امسال اگر کمتر شرایط حضور فیزیکی مسئوالن 
به واسطه شیوع کرونا در محل کار خبرنگاران برای 
خداقوتی فراهم شــد اما پیام های تبریک متعدد 

مسئوالن جایگزین آن شد. 
استاندار خراسان رضوی به عنوان نخستین شخص 
اجرایی استان در پیامی فرارسیدن 17 مرداد ماه، 
روز خبرنگار را به دست اندرکاران این حرفه تبریک 

گفت.
در قســمتی از پیــام علیرضا رزم حســینی آمده 
اســت: اهالی رســانه، خبرنگاران و عکاس ها، اعم 
از فعــاالن رســانه های مکتوب، فضای ســایبری 
در گســتره خبرگزاری هــا، پایگاه هــای خبری و 
سایت های اطالع رسانی تا فعاالن در صدا و سیمای 
اســتان نقش بی بدیلی را در اطالع رسانی و تنویر 
 افــکار عمومی در باب موضوعات مختلف بر عهده 

دارند.
بر همین اساس، توســعه متوازن در استان اعم از  
بخش های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و... ارتباط مستقیمی با رسانه  دارد، افکار عمومی 
از مسیر رســانه ترغیب و تشویق به مشارکت در 
توسعه می شود و این نشان از نقش مؤثر رسانه در 

تحوالت دارد.
اینجانب فرارســیدن 17 مرداد ماه، روز خبرنگار 
و مقارن شــدن آن با عید والیــت و امامت را به 
اصحاب رســانه تبریــک عرض نمــوده و ضمن 
قدردانی صمیمانه از تالش های خبرنگاران استان 
به واسطه همراهی در مســیر اجرای مدل مثلث 
توسعه اقتصادی فرهنگی و آگاهی بخشی به جامعه 
و انعکاس همدلــی و همزبانی بیــن همه ارکان 
حاکمیت، در جوار بارگاه منور و ملکوتی حضرت 
ثامن الحجج علی بن موســی الرضا)ع( برای همه 
فعاالن عرصه خطیر اطالع رسانی، آرزوی بهروزی 
و تداوم توفیق در مســیر خدمت به مردم شریف 

کشورمان را دارم.
غالمعلی صادقی، رئیس کل دادگسـتری خراسان 

رضـوی نیز به همین منظور در پیامی روز خبرنگار 
را تبریــک گفت. در این پیام آمده اســت: توفیق 
خدمــت در راه تحقق آرمان هــای نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران از باشکوه ترین موهبت های 
الهی است که به بندگان صالح و برتر اعطا می گردد؛ 
در این میان خبرنــگاران فرهیخته با تالش های 
وافر خود در عرصه رســانه، نمــاد بارزی از تعهد، 
تخصص، امانتداری و ســالمت کاری را به نمایش 
گذاشــته اند و با وجود تمامی مشکالت در اجرای 
رسالت سنگین اطالع رســانی و بسط و گسترش 
عدالت در جامعه همگام با دستگاه قضایی، استوار 
و ثابت قدم در مسـیر پیشبرد منزلت رسانه ای خود 

گام برمی دارند. 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره تمامی شهیدان 
انقالب اسالمی به ویژه شهیدان عرصه اطالع رسانی 
و خبرنگار شــهید صارمی و تبریک به مناســبت 
فرارســیدن هفدهم مرداد مــاه و »روز خبرنگار«  
بدینوسیله از زحمات و خدمات ارزشمند جنابعالی 
در عرصه اطالع رسانی به ویژه همراهی و همگامی 
با دستگاه قضایی؛ تقدیر و تشـکر مي نمایم. توفیق  

روزافزونتان را در مسیر خدمــت به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران، تحت زعامت مقام عظمای 
والیت حضرت آیت  اهلل العظمی خامنه ای »مد ظله 

العالی« از خداوند متعال خواستارم.
همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضــوی، شــهردار و اعضای شــورای 
اسالمی شــهر مشــهد مقدس، مدیر کل انتقال 
خون خراســان رضوی، شــرکت کیفیت رضوی، 
مدیــرکل فرودگاه های اســتان، مدیرکل آموزش 
و پرورش خراســان رضوی، رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد، مدیرکل هالل احمر اســتان، 
معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد، رئیس 
مجمع خیرین سالمت خراسان رضوی، مدیر کل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، روابط عمومی 
قرارگاه شــمال شــرق ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، مؤسســه شــکوه مهر و مدیــرکل محیط 
زیست خراســان رضوی در پیام های جداگانه ای 
 17 مرداد را بــه خبرنگاران روزنامه قدس تبریک 

گفتند.

همزمان با 17 مرداد به روزنامه قدس ارسال شد

پیام تبریک مدیران و مسئوالن به مناسبت روز خبرنگار

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

یکشنبه  19 مرداد 1399
  19 ذی الحجه 1441 

  9 آگوست 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9314 

  ویژه نامه 3693  
+ صفحه »میهن« 

صفحه1 خراسان  1399/05/19

آگهی دعوت ب�ه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده  شرکت تولیدی خدماتی زاور 
زاوه  )سهامی خاص( به شماره ثبت 34830

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تولیدی 
خدمات��ی زاور زاوه )س��هامی خ��اص( ی��ا وکالی 
آنان دعوت می ش��ود ک��ه در مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده ش��رکت که در تاریخ پنجشنبه 
99/5/30 ساعت 17 در محل ، مشهد - قاسم آباد 
– انتهای شریعتی 73 مجموعه ورزشی آبفا مشهد  

برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دس��تور جلس��ه: - ارائه گزارش هیئت مدیره و 
استماع گزارش بازرس و تصویب صورتهای مالی 

سال 98
- اتخاذ تصمیم در رابطه با چگونگی تقسیم سود 

و پاداش هیئت مدیره
- انتخاب اعضا هیئت مدیره شرکت

- انتخاب بازرسین و تعیین روزنامه کثیراالنتشار 
به منظور درج آگهی های شرکت

تذکر :حضور سهامداران محترم الزاما با استفاده 
از ماس��ک و رعای��ت کلی��ه دس��تورالعمل ه��ای  

بهداشتی ستاد کرونا خواهد بود .
9ع هیئت مدیره شرکت 

90
46
55

/ع
99
04
65
2

1-موضوع مزایده: ش�هرداری ش�اندیز در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره یک باب واحد تجاری )قصابی( 
و یک باب زیر پله متعلق به شهرداری شاندیز به مدت سه سال اقدام نماید.

شرایط مزایده: 1- یک باب واحد تجاری قصابی به آدرس نرسیده به میدان امام خمینی)ره( شاندیز
2- یک باب زیر پله ملک شهرداری به ابعاد )1*2( جنب قصابی

 2-مبلغ س�پرده شرکت در مزایده: متقاضی می بایست جهت واحد تجاری )قصابی( مبلغ 10.000.000 ریال 
و بابت زیر پله مبلغ 5.000.000 ریال طی فیش نقدی به شماره حساب 0204880582008 نزد بانک ملی شعبه 
شاندیز بنام سپرده شهرداری شاندیز بعنوان سپرده شرکت در مزایده واریز و یا نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی 
در وجه ش�هرداری ش�اندیز اقدام نماید. ضمانتنامه ها باید به مدت 3 ماه از تاریخ تس�لیم پیشنهادها معتبر و 
3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.          3-در صورت امتناع برنده مزایده از عقد قرارداد مبلغ سپرده مزایده به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.       4-توزیع اسناد از تاریخ 99/05/19 لغایت 99/06/02 می باشد.
5-مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت 14 مورخ 99/06/04 می باشد.

6-بازگشائی اسناد مزایده ساعت 14:30 مورخ 99/06/05 در محل شهرداری صورت می گیرد.
7-هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد.

8-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج شده است.
9-محل فروش اسناد مزایده: شاندیز- خ صدر رضوی-شهرداری شاندیز واحد امور قراردادها 

شماره تماس : 051-3-34283001

آگهی مزایده عمومی شهرداری شاندیز )نوبت اول(

آگهی مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت دوم شرکت تعاونی

 مسکن  گیبر ساز 
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت تعاونی  
مس��کن گیبر س��از راس س��اعت 17روز یکشنبه 
مورخ 99/6/2در محل مجموعه ورزش��ی کارگران 
شهید برنس��ی،خیابان مروارید برگزار میگردد.
ازکلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلسه 

حضور بهم رسانند،  
اعضای محترمی که امکان حضور ندارند می توانند 
ح��ق رای خود را ب��ه موجب وکالت نامه کتبی به فرد 
دیگ��ری واگذار نماین��د.در اینصورت تع��داد آرای 
وکالتی هر عضو حداکثر سه رای وهر فرد غیر عضو 
تنه��ا یک رای خواهد ب��ود .   اعضای متقاضی اعطای 
نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از ساعت 17 
تا 20 روزهای 99/5/20،21،22 به محل دفتر شرکت 
واقع در گلبهار مجتمع پامچال مراجعه تا پس از تایید 
وکالت نامه های مزبور ورقه ورود به مجمع برای فرد 
نماینده صادر گردد . دستور جلسه: تصمیم گیری در 

خصوص استعفای اکثریت هیئت مدیره.
9ع هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن گیبر ساز 
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ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد برابر مفاد 
شیوه نامه امور سرمایه گذاری ومشارکت 
شناس��ایی  ب��ه  نس��بت  ش��هرداری ها 
س��رمایه گ��ذار ب��ه روش مش��ارکت جهت 
تدقیق نقش��ه ه��ای اجرایی،آماده س��ازی 
نی��از  م��ورد  س��اخت های  زی��ر  واج��رای  
ش��هرک کا رآفری��ن گناباد ب��ه عنوان یک 
مجموع��ه صنعت��ی _کا رگاه��ی طب��ق طرح 
مصوب اقدام نماید. ل��ذا کلیه متقاضیان 
حقیق��ی و حقوقی واجدش��رایط می توانند 
جه��ت دریافت اس��ناد فراخوان ب��ه واحد 
سرمایه گذاری ومشارکت شهرداری گناباد 
مراجعه ویا جهت کس��ب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن 05157222276تماس نمایند.

حسین زاده شهردار گناباد 

,ع
99
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 آگهی فراخوان 
شناسایی سرمایه گذار - نوبت دوم

 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
نام��ه مال��ی ش��هرداری ها  م��اده 4آیی��ن 
عملی��ات آم��اده س��ازی تامی��ن واج��رای 
زی��ر س��اخت های م��ورد نی��از ش��هرک کار 
آفری��ن گناباد رابرابر نقش��ه های اجرایی 
طبق طرح مصوب به بخش خصوصی واگذار 
نماید لذا کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی 
واجدشرایط می توانند جهت دریافت اسناد 
به امور مالی ش��هرداری گناباد مراجعه ویا 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد  ,ع
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 مناقصه غیر نقدی شهرداری گناباد
نوبت دوم

ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد در رعایت م��اده 5 آئین نامه مالی ش��هرداری ها 
نسبت به فروش یک قطعه زمین ملک از طریق مزایده کتبی با مشخصات ذیل اقدام 
نمایید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق مزایده به امور مالی شهرداری 

مراجعه ویا با شماره تلفن 05157222276تماس حاصل نمایید.
قیمت پیشنهادی)ریال(سپرده)ریال(قیمت پایه)ریال(مساحت )متر مربع(کاربریآدرسوضعیت ملک

قطعه زمین کاربری مسکونی 
واگذاری شهرداری خضری 

خضری جنب فنی و 
حرفه ای

5400000042500000/ 212 متر مربعمسکونی

حسین زاده شهردار گناباد  ,ع
99
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آگهی مزایده کتبی شهرداری گناباد

 کمپین »چگونه خانه دار شویم؟«
در خراسان رضوی 

قدس: مدیر شــعب بانک مسکن استان خراســان رضوی گفت: در 
حال حاضر پرداخت تسهیالت خرید و ساخت مسکن به خانه اولی ها 
)صندوق پس انداز مســکن یکم با نرخ سود 6درصد در مناطق بافت 
فرسوده شهری و 8درصد در سایر نقاط شهری(، پرداخت تسهیالت 
ویژه ســاخت برای بازآفرینی بافت فرسوده شهری و طرح اقدام ملی 
انجام می پذیرد.حســن خطیب زاده افزود: مدیریت شعب استان در 
راســتای ارائه خدمات مشاوره ای به اقشــار مختلف جامعه اقدام به 
راه اندازی کمپین »چگونه خانه دار شــویم؟« کرده است. هدف از این 
کمپین ارائه خدمات مشاوره ای و معرفی انواع روش های تأمین مالی 

مسکن به کارکنان ادارات، سازمان ها و شرکت هاست.
وی از ارائه انواع تسهیالت خرید مسکن در شهر مشهد خبر داد و گفت: 
در صندوق پس انداز مســکن یکم به منظور کمک به تأمین مسکن 
خانوارهاي فاقد مســکن، تسهیالت ارزان قیمت ارائه شده است. نرخ 
سود این تسهیالت در حال حاضر در مناطق بافت فرسوده 6درصد و در 
سایر مناطق شهري 8درصد است. همچنین سقف تسهیالت پرداختی 
این حســاب در حالت انفرادی 60 میلیون تومان و در حالت زوجین 
120میلیون تومان اســت. وی با اشاره به پرداخت تسهیالت خرید و 
ساخت مسکن با نرخ سود تک رقمی از محل حساب صندوق پس انداز 
مســکن جوانان اظهار کرد: این حســاب به منظور برنامه ریزی برای 
دریافت تسهیالت ارزان قیمت از محل پس اندازهای اندک ماهانه، ساالنه 
و یکجا طراحی شده است. نرخ سود تسهیالت پرداختی در حال حاضر 
9درصد و سقف مبلغ تسهیالت متناسب با سال افتتاح حساب بوده 
که برای حساب های افتتاحی سال 98 مبلغ 210 میلیون تومان است. 

همزمان با عید غدیر و با کمک خیران
 زمینه آزادی ۴۹ زندانی 

در خراسان رضوی فراهم شد
ایرنا: رئیس ســتاد دیه خراســان رضوی گفت: در اجرای طرح ویژه 
آزادی زندانیان به مناسبت عید غدیر، زمینه آزادی 49 نفر از زندانیان 

جرایم غیرعمد این استان با کمک خیران فراهم شد.
جواد غفاریان طوســی افزود: مجموع بدهکاری این تعداد از مجرمان 
جرایم غیرعمد در اســتان 71 میلیارد ریال بود که 40 میلیارد آن با 
گذشت شاکیان بخشیده شد و 15 میلیارد ریال نیز مشمول پذیرش 
اعسار زندانی گردید.وی ادامه داد: بخشی از مطالبات بدهکاران توسط 
خود محکومان پرداخت شــد و مبلــغ 14 میلیارد ریال نیز با کمک 
خیران استان، کمک های ستاد دیه و کمک بنیاد مستضعفان پرداخت 
شد.رئیس ستاد دیه خراسان رضوی گفت: این تعداد محکوم جرایم 
غیرعمد پس از طی مراحل اداری در واحد اجرای احکام طی روزهای 

آینده از زندان های استان آزاد خواهند شد.  
وی افزود: کمک بنیاد مستضعفان نیز در چارچوب تفاهم نامه این بنیاد 
با سازمان زندان ها و در قالب طرح آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد 

به مناسبت عید غدیر انجام شده است. 
غفاریان طوسی ادامه داد: به طور متوسط برای آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمد در این استان که دیون سنگین مالی ندارند جمع آوری 200 
میلیون ریال کمک از ســوی خیران زمینه آزادی هر زندانی را فراهم 

می کند.
وی گفت: در حال حاضر شــمار زندانیان جرایم غیرعمد استان که 
مشمول دریافت کمک برای رهایی از زندان هستند حدود 600 نفر 

است.

همزمان با عید غدیر خم در مشهد انجام شدهمزمان با عید غدیر خم در مشهد انجام شد

تجلیل از تجلیل از 9090 مدافع سالمت مدافع سالمت
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انتقاد فعاالن صنایع دستی از مشکالت نام نویسی برای تسهیالت کرونایی

اینچراغ،خانهایراروشننمیکند
محبوبه علی پور: حوزه صنایع دستی جزو 
13 رســته ای اســت که هنرمندان در این 
عرصه، مشــمول حمایت ها و تسهیالت ویژه 
ایام کرونا شــده اند. به این ترتیب براســاس 
فهرست های سه گانه موجود از حدود 76هزار 
نفر از فعاالن صنایع دستی کشور که در سامانه 
کارا نام نویسی کرده اند، 5هزار و 514 نفر از 
این گروه را فعاالن صنایع دســتی خراســان 
رضوی تشکیل می دهند. این درحالی است 
که بنا بر آمار رسمی در حال حاضر 8 هزار و 
4۰۰ هنرمند خراسانی پروانه فعالیت دارند. 
به تعبیر دیگــر مطابق داده های مزبور بیش 
از یک دوم هنرمندان صنایع دستی خراسان 
رضوی در ســامانه کارا نام نویســی کرده و 
مشمول دریافت این تسهیالت شده اند. حال 
آنکه به واقع و مطابق گفته بسیاری از فعاالن 
صاحبنام این حوزه؛ امــکان ثبت نام در این 

سامانه میسر نبوده است.

تکرارحکایتیکمویزوچهلقلندرس
با نگاهی بــه نظرات فعاالن صنایع دســتی 
کشــور می توان دریافت کــه روند پرداخت 
تســهیالت کرونایی چندان به دور از ایراد و 

اشکال نبوده است.
یکــی از هنرمنــدان که بیش از 3۰ ســال 
اســت در حوزه صنایع دستی فعالیت کرده و 
محصوالتش در زمره آثار ارزشمند محسوب 
می شود درباره روند نام نویسی در این سامانه 
می گوید: بارها برای نام نویسی اقدام کردیم اما 
نیمه راه اطالعات ما تأیید نشده و ما مانده ایم. 
بنابراین برای اطالع از مشکالت روند ثبت نام 
از اطالعــات دیگر فعاالنی کــه دارای پرونده 
فعالیت هستند نیز استفاده کردیم که باز هم 
ناموفق بودیم. به همین منظور با کارشناسان 
سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی تماس 
گرفتیم که جواب چندان روشــنی نگرفتیم. 
چنان که ادعا کردند از این افراد نام نویســی 
کــرده یک نفر در هزار نفر هم نمی توانند این 

تسهیالت را دریافت کنند. 
هنرمند پیشکســوتی نیز اظهار می کند: هیچ 
اطالعی از دریافت تســهیالت ندارم و دیگر به 
دنبال این گونه حمایت ها نیستم. به هر حال 
ما بدون این وام ها و تســهیالت چندین سال 
فعالیت کردیم و عمرمان سپری شد. اگر امکان 
حمایتی هم وجود دارد به فکر جوان ترها باشیم 
که برای گذران زندگی مشکل دارند و کسب و 

کارشان تعطیل شده است. 
یکی از هنرمندان که انگیــزه ای برای ثبت 
نام در این ســامانه ندارد نیز می گوید: شما 
نگاهی به فهرســت هنرمندان صنایع دستی 

ســایت  در  کــه  کشــور 
و  فرهنگی  میــراث  وزارت 
گردشــگری به عنوان بانک 
اطالعاتــی تأمین کنندگان 
قــرار گرفتــه بیندازید. در 
این مجموعــه چند درصد 
ذکر شده  هنرمندان کشور 
است؟ سپس همین اسامی 
اندک را با فهرست ثبت نام 
کارا  ســامانه  کننــدگان 
مقایســه کنید. چند نفر از 

اسامی هنرمندان بانک اطالعاتی یادشده را 
در بین این حدود7۰ هــزار نفرمتقاضی وام 
می بینیــد؟ به نظرم جدی ترین مســئله در 
دریافت حمایت ها و تسهیالت یادشده، نبود 
بانک جامع اطالعاتی از فعاالن صنایع دستی 
در وزارتخانه است، زیرا چنانچه متولیان امر 
به اطالعات موثقی دسترســی داشته باشند 
بدون زحمت و فقط از طریق پیامکی ســاده 
می توانســتند روند دریافت این تسهیالت را 
اطالع رسانی و اجرا کنند، چراکه بسیاری از 
هنرمندان واقعی صنایع دســتی در کشور ما 
افرادی هســتند که به سامانه های اینترنتی 
دسترســی نداشــته و یا آگاهی کافی برای 

نام نویسی در این مجموعه ها را ندارند.
 
طرحهایپرهیاهوس

ودستاوردهایکمفروغ
بنابــر تجربیات پیشــین؛ تســهیالت ویژه 
معمــوالً نصیــب مشــموالن واقعــی این 
حمایت ها نمی شــود. درباره متقاضیان ثبت 
نــام در ســامانه کارا نیز همیــن تردیدها 
مشــهود اســت به طــوری که با بررســی 
چندین فهرســت موجود می توان به اسامی 

همچنین  رســید.  تکراری 
هنرمندان  اظهــارات  بنابر 
صنایع دســتی در سراســر 
کشــور، با طــرح پرداخت 
برخی  کرونایی،  تسهیالت 
متقاضیان ثبت نام کرده در 
کمتر از یــک هفته پرونده 
کرده اند  دریافــت  فعالیت 
درحالی کــه فعاالن جدی 
این عرصه در نام نویسی در 
این سامانه موفق نبوده اند. جالب اینجاست 
که با وجود کســادی بازار صنایع دستی در 
ماه های اخیر، برخی مدیران این حوزه بیان 
کرده اند در سال جاری در برخی استان های 
همجوار، صدور پروانــه تولید کارگاهی 6۰ 

درصد افزایش داشته است.

ایرادهاهدفمندنیستس
میــراث  کل  اداره  صنایع دســتی  معــاون 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان 
رضوی در پاســخ به بخشی از این تردیدها و 
وجود اسامی پرتکرار در فهرست های یادشده 
می گوید: همواره در بیشتر طرح هایی که نیاز 
به ثبت نام در ســامانه های مشخصی است، 
امکان بروز ایرادهایی وجود دارد. همان طور 
که در برنامه های گذشته قرار به صدور کارت 
شناســایی بود، روند نام نویســی افراد نیز با 
مشکل همراه بود که پس از بررسی دریافتیم 
باید متقاضی یادشــده در بخشــی از روند 
نام نویسی مسئله ای را تأیید می کرد که انجام 
نشــده بود. درواقع مغرضانــه و هدفمند در 
روند ثبت نام ها مداخله ای صورت نمی گیرد. 
همچنین در این مقوله نیز از آنجا که طرف 
مقابل دریافت این تسهیالت، بانک ها هستند 

بی شک امکان دریافت این تسهیالت از سوی 
یک نفر و در چند نوبت میســر نیســت. به 
هرروی گرچه هنوز پرداختی از سوی بانک ها 
در اســتان صورت نگرفته، اما روند دریافت 
تسهیالت براساس اولویت نام نویسی در این 

سامانه است.
محمد مطیع در ادامه با اشــاره به اینکه این 
تســهیالت از 6 میلیون تا 16 میلیون تومان 
و با ســود 12 درصد است، تصریح می کند: 
کارگاه هایی که تعداد نیروهای بیمه شــده 
بیشــتری دارند در حدود 16 میلیون تومان 
دریافــت خواهند کرد. البتــه درحال حاضر 
دریافت تسهیالت یادشــده دایره وسیعی از 
افراد و گروه ها را شــامل شــده است، چنان 
که افراد دارای کارت های شناســایی و حتی 
دارندگان فروشــگاه های مجازی نیز در این 
ســامانه ثبت نام کرده اند. البتــه در نهایت 
پرداخت ها مهم اســت، چراکه اکثر برنامه ها 
با هیاهو مطرح می شــود، اما در مرحله اجرا 
دســتاوردی ندارد. ازهمین رو رفتار بیشتر 
اقشــار از جمله هنرمندان در زمینه دریافت 
تســهیالت و حمایت ها با نوعی بی اعتمادی 
همــراه اســت. درواقع وضعیت تســهیالت 
کرونایــی هماننــد قضیه بیمــه هنرمندان 
شــده که گروه های متعــددی حتی کبابزن 
رســتوران ها را نیز به عنوان هنرمند ثبت نام 
کردنــد، اما درنهایت به دلیــل عدم توانایی 
حمایت از این جمعیت کثیر، بیمه هنرمندان 
واقعی نیز دچار اختالل شــد. به طوری که 
بــا وجود وقفه در این خدمات حال به دنبال 

راستی آزمایی هستند.
وی با اشــاره به اخبار اعطای وام 5۰ میلیون 
تومانی برای مشــاغل خانگی در ایام شــیوع 
کرونا می افزاید: به طور کلی با قضیه مشاغل 
خانگی با توجه به ســاختاری که وجود دارد 
موافق نیســتم، چراکه درعمل و براســاس 
تجربیات گذشــته به این نتیجه رســیدیم 
بانوانی که این وام ها را دریافت کرده اند یا به 
دلیل ناتوانــی در پرداخت به زندان افتاده اند 
و یا بــه دلیل عدم نظارت بــر نحوه مصرف 
تسهیالت یادشده؛ منابع کشور صرف تغییر 
کابینت و ملزومات زندگی شــده اســت. به 
ایــن ترتیب با وجود صرف بودجه های کالن، 
تغییــرات چندانی در حوزه صنایع دســتی و 
دیگر عرصه ها رخ نداده است. درحالی که اگر 
برای مثال در هر محله واحدهای متمرکزی 
ایجاد می شــد و بــه طور رایــگان فضاها و 
تجهیزاتی در اختیار هنرمندان یادشــده قرار 
می گرفت، می توانست در حمایت از مشاغل 

خانگی اثرگذار باشد.

استاندار خراسان رضوی:
 منطقه آزاد اقتصادی سرخس•

فرصت خوبی برای کشور است
خراسان  استاندار  قدس: 
رضوی در دیدار با اعضای 
دفتر بازرســی دبیرخانه 
مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفــت: منطقه آزاد 
اقتصادی سرخس فرصت 
خوبی برای کشور است و 

باید از آن حمایت کنیم. علیرضا رزم حسینی به ضرورت وجود 
منطقه آزاد در استان اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی ظرفیت 
صادرات 5 میلیارد دالر در سال را دارد و در مقطعی تا 3 میلیارد 
دالر از این استان صادرات صورت گرفته است.استاندار خراسان 
رضوی زیرســاخت و بستر برای ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در 
اســتان را مناسب خواند و افزود: منطقه آزاد اقتصادی سرخس 
فرصت خوبی برای کشــور است و باید از آن حمایت کنیم.وی 
در پایان از اقدام های انجام شده از سوی آستان قدس رضوی و 
پیگیری های صورت گرفته از سوی تولیت محترم آستان قدس 
رضوی جناب حجت االسالم والمسلمین مروی تشکر کرد.الزم به 
ذکر است، در این جلسه جمعی از مدیران منطقه ویژه اقتصادی 

سرخس نیز حضور داشتند.

 یکی از خیابان های مشهد •
به نام »شهدای فاطمیون« مزین شد

ایرنا: رئیس اداره نام گذاری معابر و تابلونویســی شــهرداری 
مشهد گفت: بر اساس مصوبه کمیته نام گذاری معابر، خیابان 

سرخس در مشهد به »شهدای فاطمیون« تغییر نام یافت. 
ناهید فربدنیا افزود: این تغییر نام به درخواست مکرر شهروندان 
ساکن این محل و بر اســاس مصوبه چهارمین دوره شورای 
اسالمی شهر مشهد انجام شد.وی ادامه داد: همچنین یکی از 
معابر فرعی این خیابان یعنی سرخس3 به درخواست اهالی به 

نام »شهدای زینبیون« نام گذاری شده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی نیز در 
خصوص نام گذاری معابر مشــهد به نام شهدا گفت: در حال 
حاضر 35 هزار خیابان، معبر و کوچه فرعی در مشــهد به نام 

شهدای محلی و کشوری نام گذاری شده است.
حجت االسالم حسین معصومی افزود: در حال حاضر اسامی 
مبارک 6 هزار و 6۰۰ شــهید زینت بخش معابر و کوچه های 
مشهد است و بر اساس برنامه مشترک با شهرداری در کمیته 
نام گذاری، به درخواست خانواده شهدا، کوچه و معابر نزدیک 

منازل این عزیزان به نام شهیدشان نام گذاری می شود.

همزمان با عید غدیر در بشرویه انجام شد 
 توزیع هزار و 200 وعده غذای گرم •

بین سالمندان 
بشرویه -خبرنگار قدس: با حضور حجت االسالم والمسلمین 
سیدمحمد معلمی، امام جمعه بشرویه و خیران مراسم جشن 
غدیر در محل مرکز شــبانه روزی دختران افق روشن خیریه 
باب الحوائج همراه با اطعام برگزار شد.به گزارش خبرنگار قدس 
از بشرویه این مراسم با رعایت کامل مسائل بهداشتی برگزار 
شــد.جواد صارمی، مدیرعامل مرکز شبانه روزی دختران افق 
روشن خیریه باب الحوائج طی گزارشی به خبرنگار ما گفت: 
در ادامه کمک های مؤمنانه توسط این خیریه و کمک خیران 
در شــب عید غدیر یک هزار و 2۰۰ وعــده غذای گرم بین 

سالمندان زیر پوشش و مؤمنان نیازمند توزیع شده است.
وی افزود: هزینه مراسم جشن و اطعام آن را هم یکی از خیران 

اهدا کرده است.

 کشف حوض انبار تاریخی •
در تربت حیدریه
قــدس: رئیــس اداره 
فرهنگــی  میــراث 
تربت حیدریــه گفــت: 
از یک حوض  بخشــی 
انبار تاریخی هنگام حفر 
کانال توســط اداره آب 
خیابان  در  فاضــالب  و 

شهید بهشتی این شهر کشف شد.
علی محمدی افزود: این آثار که مربوط به اواخر دوران قاجاریه 
و دوران پهلوی اول و دوم است بخشی از یک مجموعه معماری 
دیگری است که قسمت اصلی آن در زیر خیابان امتداد دارد 
و ابعاد تقریبی آن 1۰ متر طول، پنج متر عرض و ارتفاع چهار 
متر است که باید مورد بررسی های مطالعاتی بیشتر قرار گیرد.

وی یادآور شد: این بخش در گذشته در مسیر قنات آب شهر 
و بازار کاریز بوده و همچنین جزئی از بافت تاریخی شــهر و 
دروازه جنوبی شهر تربت بوده که متأسفانه در دوران معاصر با 

گسترش شهر تخریب و تبدیل به خیابان شده است.
رئیــس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
تربت حیدریه ادامه داد: هم اکنون در داخل بافت تاریخی بیش 
از 6۰ اثر تاریخی با ارزش فرهنگی تاریخی شناسایی شده که با 
کمک ادارات متولی در حال ساماندهی و باززنده سازی هستیم 

و تعداد 17 اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

۶ ادیب و هنرمند خراسانی نشان عالی •
درجه یک هنری دریافت کردند

قدس: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از اعطای نشان 
درجه یک هنری به 6 هنرمند و ادیب خطه خراسان خبر 

داد. 
به گفته حجت االسالم نصراهلل پژمان فر؛ عبداهلل کوثری، قاسم 
صنعوی، نجیب مایل هروی، منصور انوری، سعید تشکری و 
جواد گنجعلی نشان عالی درجه یک هنری را دریافت کردند.

نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس شــورای اسالمی، 
خراســان را پایتخت ملک ســخن و بزرگان فرهنگ و ادب 

خراسان را سرمایه  ملی دانسته است.

 نماینده مردم گناباد و بجستان 
در مجلس شورای اسالمی:

مجلس از بورس حمایت می کند•
خبرنگار   - گنابــاد 
مردم  نماینــده  قدس: 
گنابــاد و بجســتان در 
اسالمی  شورای  مجلس 
در نشســت خبــری به 
مناســبت روز خبرنگار 
بــا اشــاره به مســائل 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: دولت بنا دارد با 
عرضه شــرکت های دولتی در بورس از این سازمان حمایت 
کند چون امروزه بهترین مکان بورس است زیرا سرمایه ها به 
سمت شرکت های تولیدی سرازیر می شود و این می تواند در 
جهش تولید مؤثر باشد.محمد صفایی افزود: نماینده ها کمتر 
به مباحث ملی ورود می کنند در حالی که اگر برخی مسائل 

ملی حل شود، مشکالت محلی هم رفع می شود.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی گفت: 
اشکاالتی در مسیر راه اندازی کارخانه شیر بیدخت وجود دارد 
که قابل حل است و به زودی شــاهد راه اندازی این کارخانه 
خواهیم بود. وی با بیان اینکه سرمایه گذار کاشی هستی توان 
ادامه کار را ندارد، گفت: با سرمایه گذار دیگری درباره قیمت 

واگذاری دو طرف در حال گفت وگو و رایزنی هستیم.
وی با اشاره به ظرفیت های معدنی گناباد و بجستان گفت: در 
حال رایزنی با یک سرمایه گذار برای مطالعه و اکتشاف معدن 

مس در گناباد هستیم. 
وی وجود واحدهای دامداری و مرغداری در دو شهرســتان 
را یکی از مزیت های منطقه دانست و افزود: باید با راه اندازی 

زنجیره تولید از خام فروشی جلوگیری شود. 
محمــد صفایی همچنین گفت: پیش تر دفتر فرودگاه گناباد 
رئیس مســتقلی نداشته است یعنی کسی که پروژه فرودگاه 
گناباد را پیگیری می کرده است مسئولیت دیگری هم داشته 
است در حالی که رئیس فعلی فقط به امورات فرودگاه گناباد 
خواهد پرداخت و به هر حال انگیزه بیشتری برای کار خواهد 
داشــت چون نتیجه کارش به عنوان یک رزومه برای او باقی 
می مانــد.وی گفت: با واحدهای تولیــدی که در هفته دولت 
راه اندازی خواهد شد برای 3۰۰نفر اشتغال زایی ایجاد خواهد 
شد.محمد صفایی، نماینده مردم گناباد و بجستان با اشاره به 
قرارداد ایران و چین گفت: هر قراردادی با چین باید در مجلس 
تصویب شود.وی گفت: برای افزایش حقوق بازنشستگان حتماً 
ورود خواهیم کرد و موضوع رانندگان و جزو مشاغل سخت و 
زیان آور شدن آن ها را دنبال می کنیم. وی تصریح کرد: مبارزه 

با فساد و اصالح ساختار اولویت مجلس یازدهم است.

 در بازدید سرپرست صمت 
از شهرک صنعتی خیام بیان شد

 راه اندازی خط تولید چادر مشکی •
در شرکت نساجی خسروی خراسان

خبرنــگار   - درود 
وزارت  سرپرست  قدس: 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
ســازمان  همــکاری  از 
گسترش و نوسازی صنایع 
ایــران )ایدرو( و آســتان 
طرح  برای  رضوی  قدس 
تولید چادر مشکی در شرکت نساجی خسروی خراسان خبر داد.

حسن مدرس خیابانی که به اتفاق چنارانی و ارکانی؛ نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی، رسولیان؛ معاون اقتصادی 
اســتاندار خراسان رضوی، فرمانداران نیشــابور و زبرخان در 
شــهرک صنعتی خیام حضور یافته بود در مراسم افتتاح سه 
طرح صنعتی گفت: به دنبال قطع وابســتگی در حوزه چادر 
مشکی هستیم و عالوه  بر شرکت نساجی خسروی خراسان، 

در استان قم نیز خط تولید چادر مشکی ساخته می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی 
خبر داد
 توزیع 20 هزار بسته معیشتی•

در دهه والیت
قدس: مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی گفت: 
همزمان با دهه امامت و والیت، در ششمین مرحله از رزمایش 
همدلی با عنوان تبرکات علوی، 2۰ هزار بسته مواد غذایی به 
ارزش 5۰ میلیارد ریال از محل موقوفات، نذورات و کمک های 

خیران بین نیازمندان توزیع شد.
حجت االسالم والمسلمین محمد احمدزاده گفت: ارزش هر 
یک از این بســته های معیشتی دو میلیون و 5۰۰ هزار ریال 
اســت که توزیع آن از ابتدای دهه والیت در استان خراسان 

رضوی آغاز شده است.
وی تصریح کرد: این بسته ها با همکاری مرکز افق بقاع متبرکه 
اســتان و شورای هماهنگی امور خیریه در شهرستان تهیه و 

توزیع شد.
وی بــا بیان اینکه بخــش عمده ای از بســته ها در روز عید 
غدیر توزیع شــد، افزود:  6هزار و 2۰۰ بســته معیشتی در 
شهرستان های مشهد و طرقبه شاندیز بین نیازمندان توزیع 
شد. وی تصریح کرد: این بسته ها شامل برنج، گوشت، روغن، 

حبوبات و... بود.

جدیترینمسئلهدر
دریافتحمایتهاو

تسهیالتیادشده،نبود
بانکجامعاطالعاتیاز
فعاالنصنایعدستیدر

وزارتخانهاست

بــرشبــرش

روزبازارروزبازار

خبرخبر

رد شهررد شهر

نوع دوستینوع دوستی

میراثمیراث

رفهنگ و هنررفهنگ و هنر

مجلسمجلس

صنعتصنعت

وقف ونذروقف ونذر

استان مااستان ما2
شماره پیامک: 300072305  

 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 
فضای مجازی: 

سرور  هادیان : »جایزه ادبی مشهد« یک میهمانی بزرگ است 
برای همه اهالی ادبیات کشور تا با حضور خود و آثار ارزشمندشان 

روشنایی بخش این میهمانی باشکوه باشند.
این جایزه اگرچه به همت شورای شهر مشهد و سازمان اجتماعی 
و فرهنگی شــهرداری به ثمر نشسته اما صاحب اصلی آن تمام 
شــاعران، نویسندگان و خانواده بزرگ ادبیات در هر جای کشور 
هستند که می توانند با ایده های خالقانه خودشان به برگزاری بهتر 

این رویداد کمک کنند.
به همین مناسبت گفت و گو با حسین لعل بذری، دبیر جایزه ادبی 

مشهد درباره این رویداد ادبی شهرمان را  با هم می خوانیم. 

 ایده فراخوان ادبی مشــهد چگونه شکل گرفت و با س
توجه به بضاعت های شعر و ادب خراسان چرا این ضرورت 

تاکنون دیده نشده بود؟
به هر حال چندین ســال بود در شهر مشهد که سابقه ادبی آن 
بی نیاز از توضیح است، چه از گذشته خیلی دور و چه در دهه های 
گذشته، جای خالی یک رخداد و رویداد بزرگ ادبی حس می شد؛ 
اینکه مشهد با ظرفیت ادبی که دارد نیازمند یک اتفاق بزرگ در 
این حوزه است. اساساً اگر وضعیت ادبیات یک شهر رو به  راه باشد 
به طور طبیعی حال شهروندان و عالقه مندان به ادبیات هم خوب 
است. ادبیات کمک می کند تا جهان های تازه ای پیش روی ما باز 
و راه های گفت وگو هموار شود و به ُمفاهمه و درِک متقابِل بیشتر 

از همدیگر کمک می کند.
با توجه به این موضوعات ما در مدیریت امور هنری شــهرداری 
)خانه هنرمندان( همزمان با پیش  بردن طرح تشــکیل »خانه 
ادبیات مشهد« که همه مراحل آن تا برگزاری انتخابات پیش رفت 
و ایــن مرحله به خاطر کرونا متوقف ماند، یک طرح دیگر را هم 
پیگیری کردیم که همین »جایزه ادبی مشهد« بود. یک رویداد 
بزرگ در گستره ملی که در شأن اهالی ادبیات و نیز شهر مشهد 
باشد. طرح با مشورت از دوستان شاعر و نویسنده بازنویسی و به 
شورای اسالمی شهر مشهد ارائه شد که آنجا هم پس از بررسی، 
تأیید و برای اجرا به سازمان اجتماعی و فرهنگی ابالغ شد. پس 
از آن در هیئت مدیره ســازمان هم تأیید شــد و پس از دریافت 
مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان فراخوان آن در 

صحن شورا رونمایی شد.

لطفاً در خصــوص این فراخوان و بخش های مختلف و س
نام گذاری جوایز توضیح بفرمایید.

این فراخوان در سه حوزه »شعر، داستان و روایت نگاری« و در دو 
بخش کتاب منتشــر شده )سال۹8( و تک اثر چاپ نشده برگزار 
می شود که در قسمت کتاب منتشر شده، آثار منتشر شده سال 
۹8 در زمینه شــعر کالسیک، شعر نو، مجموعه داستان و رمان 

بررسی و داوری می شود.
بخش تک اثر هم در زمینه شعر کالسیک، شعر نو، تک داستان 
کوتاه و نیز روایت نگاری )که این روایت نگاری ویژه شــهر مشهد 

است( آثار را مورد بازخوانی قرار می دهد.
امــا در خصوص نام گذاری بخش ها باید بگویم که از ابتدا نظر ما 

بــر این بود تا در این جایزه به شــکلی یادی کنیم از چهره ها و 
شــخصیت های ادبی مشهد که »نشان ویژه ملک الشعرای بهار« 
برای شعر کالسیک و »نشان ویژه اخوان  ثالث« هم برای شعر نو 

در نظر گرفته شده است.
برای داســتان نیز »نشــان ویژه توس« انتخاب شد و در بخش 
روایت نگاری هم »نشــان ویژه بیهقی« کــه امیدواریم در طول 
برگزاری مراســم پایانی به این بهانــه فرصت پرداختن کافی به 
چهره های ادبی مشــهد را داشته باشــیم و نشست هایی در این 

خصوص برای مدعوین و عالقه مندان برگزار کنیم.

داوری ها به چه صورت انجام خواهد شــد و در صورت س
مشخص بودن، داوران بخش های مختلف را اعالم بفرمایید.

برای هر بخش یک دبیر اختصاصی معرفی کردیم که برای بخش 
شــعر آقای »جواد گنجعلی« از شاعران برجسته مشهد و کشور 
قبول زحمت کردند و ما را در این جایزه همراهی می کنند، برای 
بخش داســتان در خدمت آقای »فرهاد بردبار« از نویسندگان 
جوان و فیلمسازان خوب کشورمان هستیم و بخش روایت  نگاری 
هم آقای »احســان عبدی پور« دبیر آن هستند که از چهره های 

شناخته شده حوزه سینما و روایت نگاری کشور هستند.
برای انتخاب داوران هر بخش هم با مشــورت هایی که داشتیم 
سعی کردیم از ترکیب جوان تر استفاده کنیم که آثارشان مورد 
تقدیر جوایز مختلف ادبی بوده و در کنار آن از بعضی اســتادان 
باتجربه بهره بردیم که البته کمتر در جوایز و جشنواره ها داوری 

کرده اند و به عبارتی داور تکراری نداریم یا کمتر است.
بر اساس ُعرف مرسوم اغلب جشنواره ها، آثار منتشر نشده بدون 
اسم و با کد خاص داوری می شوند و کتاب ها هم که صاحب آن ها 
مشــخص هستند، سعی می شود در یک فرایند عادالنه و به دور 
از هر گونه جانبداری داوری شــوند. برای این کار ترکیب داوری 
متفاوت و متنوعــی را انتخاب کرده ایم تا به همه  نگاه های ادبی 

احترام بگذاریم.

در خصوص بضاعــت ادبیات، شــعر و روایت نگاری س
شهرمان توضیح دهید و پس از برگزاری این جشنواره چه 

برنامه هایی برای آثار برگزیده خواهید داشت؟
روایت نگاری که یکی از بخش های ویژه این جایزه است و به شهر 
مشهد اختصاص دارد قرار است با نگاه تازه ای به اقلیم، جغرافیا، 
شخصیت ها، فرهنگ و اتمسفر حاکم بر آن، یک اتفاق خالقانه و 

نو در این زمینه اتفاق بیفتد.
به اعتقاد من در این بخش قابلیت و ظرفیت خیلی خوبی وجود 
دارد که اگر مخاطبان جایــزه به آن توجه کنند آثاری جذاب و 

خواندنی در این بخش را شاهد خواهیم بود.
در رابطه با بخش دوم پرسش شما باید بگویم که شعار ما در این 
رویداد ادبی این است که جایزه ادبی مشهد تنها در انتخاب چند 
اثر و اهدای جایزه به آن ها خالصه نمی شود. ما بنا داریم از زمان 
انتشار فراخوان تا فرارسیدن مراسم پایانی، برنامه های مختلفی را 
پیگیری کرده و انجام دهیم؛ گفت وگو با چهره های سرشــناس 
ادبی کشور، معرفی شخصیت های ادبی مشهد، نگاهی به جوایز 

ادبی کشــور، خوانش آثار شاعران و نویسندگان باسابقه، معرفی 
کتاب ها و آثار منتخب یکی  دو دهه اخیر، گفت وگو با هنرمندان 
شاخه های دیگر در خصوص مشهد، بارگذاری ُجستارهای ادبی 
در فضای مجازِی جایزه، برگزاری نشســت ها و ورک شاپ ادبی 
در مراســم پایانی با بهره مندی از حضور پیشکسوتان، قدردانی 
از چهره های ادبی تأثیرگذار و مشهدگردی و معرفی گوشه های 
کمتر دیده شــده، برگزاری شب های روشن مشهد و... بخشی از 

این برنامه هاست.

 کمی درباره تاریخ و چگونگی اختتامیه با توجه به کرونا س
بفرمایید و همچنین مهلت ارسال آثار و چگونگی ارسال 

آن را توضیح دهید.
زمانی که فراخوان را آماده می کردیم خبری از ویروس کرونا نبود 
و پیش بینی این بود که در 18 آذرماه، همزمان با ســالروز تولد 
ملک الشــعرا بهار که یکی از نشان های جایزه به نام ایشان است، 
مراسم پایانی را برگزار کنیم ولی همیشه روزگار مطابق خواسته 
ما پیش  نمی رود. با توجه به این اتفاق باید صبر کنیم تا ببینیم چه 
زمانی شرایط برگزاری یک مراسم بزرگ و باشکوه فراهم می شود، 

امیدوارم تا پایان سال این اتفاق بیفتد.
اما مهلت ارســال آثار همان  طور که در فراخوان هم آمده است، 
برای بخش کتاب های منتشر شده پایان شهریور ماه امسال و برای 

بخش تک اثر هم پایان مهرماه در نظر گرفته شده است.
متقاضیان بخش کتاب - ناشــر یا خوِد صاحب اثر، می توانند 
ســه نســخه از کتاب خود را به آدرس پســتی جایزه ارسال 
کنند و در بخش تک اثر هم به صورت ارســال از طریق ایمیل 
جایزه که همه این ها در فراخوان مشــخص است. من همین 
 جا از همه دوســتانم چه در مشهد چه در دیگر جاهای کشور 
دعوت می کنم اگر طرح، ایده، پیشــنهاد و نظری دارند که به 
برگزاری فاخر و شــکوهمند یک رویداد ادبی کمک می کند، 
دریغ نداشته باشند و ما و جایزه ادبی مشهد را همراهی کنند 

و امیدوارم یک اتفاق روشن را رقم بزنیم.

یک اتفاق خالقانه و نو در راه است 

میهمانی بزرگ با »جایزه ادبی مشهد« 
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توسط شهردار مشهد صورت گرفت

 انتصاب سرپرست دو معاونت•
 و شهرداران ۶ منطقه شهری

قدس: طی احکام جداگانه ای انتصابات جدید شهرداری مشهد 
اعالم شــد.بر این اســاس »آیدا مهربان« به عنوان سرپرست 
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و »مهدی حاتمی« 
به عنوان سرپرست معاونت و سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری 

و مشارکت های مردمی معرفی شدند.
همچنین در احکام دیگری »امیرسیاوش حجازی« مدیرعامل 
سازمان عمران و »جالل قربانی« مدیرعامل سازمان پایانه های 
شهرداری مشهد منصوب شدند.گفتنی است، طی این احکام 
»کوروش باوندی« به عنوان شهردار منطقه یک، »سیدهادی 
آزاد« سرپرست شهرداری منطقه دو، »میالد مرادنیا« سرپرست 
شهرداری منطقه پنج، »حســین فرهادیان« شهردار منطقه 
هفت، »حسین عبداهلل زاده« شــهردار منطقه هشت و »جواد 

اصغری« به عنوان شهردار منطقه ۹ معرفی شدند.

همزمان با عید غدیر خم در مشهد انجام شد
تجلیل از 90 مدافع سالمت•

قدس: ۹۰ نفر از مدافعان 
سالمت از کادر پزشکان 
و پرســتاران بیمارستان 
شــریعتی به عنوان یکی 
از مراکــز درمان بیماران 
 ۱۹ کوویــد  بــه  مبتال 
روز  مشــهد،  شهرستان 

گذشته همزمان با عید غدیر خم طی مراسمی به همت بانک 
ملی خراسان رضوی تجلیل شــدند. دبیر شورای هماهنگی 
بانک ها و مدیر شعب بانک ملی خراسان رضوی، در این آیین 
که در بیمارستان شریعتی مشهد برگزار شد، گفت: در راستای 
رزمایش مواسات و عمل به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی 
بر کمک مؤمنانه، همزمان با عیــد غدیر خم مرحله دوم از 
طرح اطعام علوی توســط بانک ملی خراسان رضوی به اجرا 
درآمد. حمید صفایی نیکو افزود: در این طرح یک هزار و ۵۰۰ 
وعده غذای گرم بین مراکز نگهداری از توان جویان شــامل 
»فیاض بخش، همدم، بهشــتی و گلســتان علی« مستقر در 
مشهد توزیع شد.معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، 
مدیرکل کمیتــه امداد امام خمینــی)ره(، فرمانده ســپاه 
امام رضا)ع( و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز 

در این مراسم حضور داشتند.

شهردار نیشابور ابقا شد•
و  کــش  از  مهر:پــس 
فراوان، جلسه  قوس های 
استیضاح شهردار نیشابور 
برگزار و وی در ســمت 
خود ابقا شد. عضو شورای 
اسالمی شهر نیشابور در 
این جلســه اظهار کرد: 

اســتیضاح حق شورا است و هیچ کســی نمی تواند این را از 
شــورا بگیرد. رضا مهرداد گفت: به نظر می رسد طرح سؤال 
و اســتیضاح شهردار از نظر آیین نامه داخلی شورای اسالمی 
شهر دارای اشکاالتی است و این درست نیست رئیس شورای 
شــهر آیین نامه داخلــی را زیر پا بگذارد و اقدام به جلســه 
استیضاح کند. شهردار نیشابور نیز در این جلسه اظهار کرد: 
مادامی که طرح ســؤال از شهردار به طول بینجامد چکش 
تهدید باالی سر شهردار اســت و هر گاه باب میل دوستان 
اتفاقی نیفتد، استیضاح برگزار می شــود. علی نجفی افزود: 
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که رئیس شــورای شــهر 
نیشابور در هفته های گذشته به بنده به صراحت اعالم کردند 
جلسه استیضاح منتفی است و شما با قوت عمل کنید. نجفی 
بیان کرد: موضوعاتی مرتبط با استیضاح مطرح می شود که 
ریشه هایی دارد و صاحبان زر و زور در قالب خواسته های خود 
آن را مشروع به شهرداری تحمیل می کنند. شهردار نیشابور 
ادامه داد: برخی خواسته های مادی از بنده شده است که قطعاً 
بی تأثیر بر روند استیضاح نیست و همچنین با انتصابات جدید 
که اتفاق افتاد، منافع صاحبان زر و زور با مشکل مواجه شده 

است و برای جبران هر کاری می کنند. 
در پایان نیز با رأی گیری برای استیضاح که به  صورت مخفی 
انجام شد، ۶ نفر مخالف استیضاح و سه نفر موافق استیضاح 

بودند که بدین ترتیب نجفی در سمت خود ابقا شد.

پیست قایقرانی تربت حیدریه افتتاح شد•
قایقرانی  پیست  قدس: 
تربت حیدریــه در محل 
تختی  روبــاز  اســتخر 
این شــهر افتتاح شــد. 
رئیس هیئــت قایقرانی 
تربت حیدریــه در ایــن 
مراسم گفت: برای تجهیز 

اســتخر و خرید پنج دســتگاه قایق کانوپولوی یک نفره، از 
محل هزینه شــخصی، یک میلیارد ریال هزینه شــد. مهال 
قربانی افزود: این برای نخســتین بار اســت که شهرستان 
تربت حیدریه دارای هیئت  قایقرانی می شود.وی با بیان اینکه 
هیئت قایقرانی برای نخستین بار است که فعالیت خود را در 
این خطه آغاز می کند، ادامه داد: بر این اساس اکنون هیئت 

قایقرانی تربت حیدریه با دو  مربی مشغول فعالیت است.  

 حادثه برای خواهر و برادر کاشمری •
در استخر ذخیره آب

شــبکه  مدیر  ایســنا: 
درمــان  و  بهداشــت 
یک  وقوع  از  کاشــمر، 
حادثه تلخ بــرای برادر 
و خواهر خردســال در 
آب  ذخیــره  اســتخر 
کشــاورزی خبر داد و 
گفت: پسر ۱۰ساله با وجود تالش کادر پزشکی جان باخت. 
دکتر محمدجواد یزدانی افزود: در پی اعالم مرکز فوریت های 
پزشــکی مبنی بر غرق شــدن دو کودک خردسال در یک 
اســتخر ذخیره آب کشــاورزی واقع در روستای کسرینه از 
توابع بخش مرکزی کاشمر، بالفاصله نیروهای اورژانس ۱۱۵ 
به محل اعزام شــدند.وی ادامه داد: پیش از رسیدن عوامل 
اورژانس ۱۱۵ به محل، پدر این دو خردسال اقدام به بیرون 
کشــیدن فرزندانش از داخل استخر کرده بود و این خواهر 
و برادر که بی جان بودند، پــس از اقدام های اولیه، بالفاصله 
به بیمارســتان حضرت ابوالفضل)ع( کاشمر منتقل شدند.
یزدانی تصریح کرد: تالش کادر پزشــکی بیمارستان برای 
نجات پســربچه بی نتیجه ماند و متأسفانه این پسر ۱۰ساله 
جان باخت و دختر پنج ساله نیز از وضعیت جسمانی مطلوبی 
برخوردار نیست و هم اکنون در بخش آی.سی.یو بیمارستان 
تحت مراقبت های ویژه قرار دارد.وی با اشاره به گرم شدن هوا 
و افزایش تمایل برخی افراد برای آبتنی عنوان کرد: با توجه به 
اینکه شنا کردن در استخرهای ذخیره آب کشاورزی با خطر 
جانی همراه است، توصیه می شود از شنا کردن در کانال های 
آب، اســتخرهای ذخیره آب کشاورزی و آبگیرها خودداری 

کنند تا شاهد حوادث ناگواری نباشیم.

 تصادف در محور قاین - بیرجند•
 دو کشته بر جا گذاشت

ایرنا: رئیس پلیس راه خراســان جنوبی گفت: برخورد یک 
دستگاه کامیون با کامیون کشنده در محور قاین - بیرجند 
دو کشته بر جا گذاشت. سرهنگ علیرضا رضایی افزود: این 
حادثه در کیلومتر ۳۴ محور قاین - بیرجند و حوالی سه راهی 
روم رخ داد.وی بیان کرد: در این حادثه راننده و سرنشــین 

کامیون جان خود را از دست دادند.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی علت حادثه را انحراف به چپ 

کامیون کشنده اعالم کرد.

بانوی کوهنورد مشهدی در اشترانکوه •
جان خود را از دست داد 

تسنیم: بانوی کوهنــورد مشهدی به علت سقوط از دیواره 
کول  جنون اشــترانکوه در لرستان جان خود را از دست داد. 
بانوی کوهنورد ۳۰ساله به نام زهره شاکری روز جمعه گذشته 
اقدام به صعود به دیواره کامالً فنی و سخت اشترانکوه کرده 

بود که متأسفانه  سقوط کرد و جان باخت.

شناسایی عامل برداشت غیرمجاز •
اینترنتی 

قدس: عامل برداشــت 
اینترنتــی  غیرمجــاز 
شناســایی  فریمان  در 
شــد.فرمانده انتظامی 
شهرستان فریمان گفت: 
با اعالم شــکایت یکی 
از شــهروندان مبنی بر 
شناسایی عامل سرقت  اینترنتی در فریمان بر برداشت مبلغ 
۱8۰میلیون ریال بدون اطالع وی از حســابش، موضوع در 

دستور کار کارشناسان این فرماندهی قرار گرفت.
ســرهنگ جواد خرسند افزود: کارشناسان پلیس فتا، عامل 
برداشت های غیرمجاز را در یکی از استان هاي مرکزی کشور 
شناسایي و با دســتور مقام قضایي، پرونده برای دستگیري 
متهم به صورت نیابتي به دادسراي مربوط ارسال شد.به گفته 
وی، متهم با راه اندازی یک ســایت جعلی و ارسال لینک آن 
از طریق شــبکه های اجتماعی و پیام های کوتاه، افراد را به 
درگاه جعلی بانک هدایت و با در دست داشتن اطالعات کارت 
بانکی، اقدام به برداشت از حساب افراد می کرد.همچنین در 
پي وقوع چند فقره ســرقت ســیم و کابل اداره مخابرات در 
سطح شهر فریمان، ســه متهم به سرقت سیم و کابل های 
مخابراتی دستگیر شدند.فرمانده انتظامي شهرستان فریمان در 
این باره گفت: متهمان در بازجویي ها به ۹ فقره سرقت سیم 
و کابل تجهیزات مخابراتی در معابر شهر فریمان و روستاهای 
اطراف اعتراف کردند.ســرهنگ جواد خرســند با اشاره به 
دستگیری یک مالخر در این پرونده، گفت: مأموران انتظامی 
از مخفیگاه متهمان اموال سرقتی و مقادیر زیادی سیم مس، 

کابل و ابزارآالت کشف کردند.

 هشدار دامپزشکی•
 در مورد بیماری تب سه روزه در گاو

قدس: مدیرکل دامپزشــکی استان خراسان رضوی گفت: با 
توجه به فصل گرما و فعالیت  پشــه ها و بندپایان )که ناقل 
بیماری تب ســه روزه هســتند( احتمال وقوع، بروز و شیوع 

بیماری ویروسی تب سه روزه گاوی وجود دارد.
دکتر احمد شــریعتی،  مناسب ترین راهکار برای به حداقل 
رســاندن ضایعات و خسارت های اقتصادی ناشی از بروز این 
بیماری را تشخیص سریع مبتالیان و درمان مناسب بیماری 
عنوان کرد.وی اعالم کرد: سازمان دامپزشکی کشور اقدام به 
واردات واکســن علیه این بیماری نموده که در صورت نیاز 

می توان از آن در پیشگیری از بیماری استفاده کرد .
شریعتی اظهار کرد: این بیماری ویروسی به درمان به خوبی 
پاسخ می دهد و به دامداران توصیه کرد در صورت مشاهده 
عالئمی همچون تب شدید، زمین گیری و عالئم تنفسی به 
کلینیک های دامپزشکی مراجعه تا پروتکل درمانی مناسب 
تجویز شــود.وی سم پاشــی اماکن دامی علیه حشــرات را 
یکی دیگر از اقدام های پیشگیرانه اعالم و خاطرنشان کرد:با 
توجــه به فصل گرما و ازدیاد فعالیت پشــه ها و بندپایان به 
عنوان ناقالن اصلی این بیماری، انتظار داریم دامداران استان 
توصیه های بهداشتی دامپزشکی را جدی گرفته و نسبت به 
سم پاشی بدن دام ها و جایگاه های نگهداری دام در اولین فرصت 
اقدام کنند. وی یادآوری کرد: این بیماری جزو بیماری های 
مشترک بین انسان و دام نبوده و خطری برای انسان ندارد.

قدس: مدیرعامل ســازمان آرامســتان های 
شهرداری مشهد گفت: رعایت محدودیت ها 
نقش مهمی در شیب نزولی فوتی های ناشی 
از بیماری کووید ۱۹ در این شــهر داشــته 
است. حجت االسالم حسین مهدوی دامغانی 
افزود: طبق مصوبه ســتاد اســتانی مقابله با 
کرونا، آرامستان ها از ۲۳تیر ماه امسال دوباره 
بسته شدند و مراسم دفن با تعداد معدودی از 
بستگان انجام می شود، اما برخی شهروندان 
در مقابل بسته شدن آرامستان ها مقاومت  و 
با درگیر شدن با نیروهای انتظامات، فشار کار 

را مضاعف می کنند.
وی ادامه داد: روزی نیســت کــه نیروهای 
انتظامات دچار برخورد فیزیکی با شهروندان 
نشوند؛بنابراین از شهروندان می خواهیم برای 
حفظ ســالمت خود و سایرین از مراجعه به 
آرامســتان ها خودداری کنند تــا با رعایت 
محدودیت ها و مصوبات ستاد استانی مقابله 
با کرونا، زنجیره شیوع این ویروس قطع شود.

شهرداری  آرامستان های  سازمان  مدیرعامل 
مشــهد به ایرنا گفت: اجرای محدودیت ها از 
۲۳ تیرماه نتایج مثبتی داشته و شیب تعداد 
فوت شدگان ناشــی از بیماری کووید ۱۹ در 

این شهر نزولی شده  است.
وی افزود: عملیات غســل و کفن فوتی های 
ناشــی از بیماری کووید ۱۹ از ابتدای شیوع 
این ویروس در بهشت رضوان انجام می شود 
و بــرای تســریع در روند کار شــهروندان، 
سردخانه و ســالن های غسل این آرامستان 
تجهیز و تقویت شــده  است.حجت االســالم 
مهدوی دامغانــی ادامه داد: حدود ۳۵ نفر در 
آرامستان بهشت رضوان و بیش از ۱۲۰ نفر 

در ســازمان فردوس هــای 
ارتباط  شهرداری مشهد در 
با کرونا فعالیت دارند و فشار 
مضاعفی را تحمل می کنند.

شهادت یک مدافع س
سالمت

اســت،  خبر دیگری حاکی 
محمــد شــکری پرســتار 
ثامن االئمه)ع(  بیمارســتان 
ناجا در مشهد مقدس در راه 

خدمت به بیماران کرونایی جان خود را فدا کرد.

 آخرین وضــعیت کرونا س
در خراسان جنوبی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم آخرین 

وضعیت آماری شیوع ویروس 
کرونا در استان را تشریح کرد 
و گفت: انتقال های خانوادگی 
همچنان در صدر روش های 

شیوع در استان قرار دارد.
محمد دهقانــی فیروزآبادی 
اظهار کرد: ۱۴۱ بیمار با عالئم 
حاد تنفسی در بیمارستان های 
بســتری  خراســان جنوبی 
هســتند. وی با بیان اینکه 
از بیماران بســتری ۵۶ نفر 
مبتــالی  قطعی به کرونا هســتند، گفت: ۱۵ 
بیمار کرونایی در بخش مراقبت های ویژه بستری 

هستند.
بــه گفته وی، حال ۶ نفر از بیماران بســتری 
وخیم گزارش شده است.  رئیس دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند عنوان کرد: متأسفانه در ۴8 
ساعت گذشته دو مورد جدید فوتی داشتیم و 
بدین ترتیب آمار فوتی کرونا در استان به ۱۱۷ 

مورد افزایش یافته است.
دهقانی ادامه داد: انتقال های خانوادگی از قبیل 
شب نشینی ها، عروســی ها و مراسم عزاداری 
همچنان در صدر روش هــای انتقال بیماری 
کرونا در اســتان قرار دارد.وی گفت: در هفته 
گذشته با همراهی مردم شاهد روند کاهشی در 

آمار مبتالیان به کرونا بوده ایم.

 تورهای گروهی و تفریحی س
خراسان رضوی لغو شد

خبری دیگر حاکیســت ،مدیــر کل میراث 
 فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خراسان  
رضوی گفت: براســاس مصوبه ستاد استانی 
پیشگیری و مقابله با کرونا تورهای گروهی و 

تفریحی استان لغو شده است.
ابوالفضل مکرمی  فر افزود: بــا توجه به اینکه 
شیوع بیماری کرونا در استان خراسان رضوی 
به وضعیت قرمز رســیده، برای پیشگیری از 
شیوع بیشــتر و کاهش این بیماری تورهای 

گروهی و تفریحی لغو شده است.
او ادامه داد: برابر بند ۲۱ صورتجلســه ســتاد 
استانی پیشگیری و مقابله با کرونا تمام تورهای 
گروهی و تفریحی در استان تا اطالع بعدی لغو 
و تورلیدرهــا نیز باید از هر گونه تعهد الزام آور 

برای سفرها جداً خودداری کنند.
مکرمی فر تأکید کرد: توجه ویژه به بهداشــت 
فردی و پرهیز از سفرهای غیرضروری با توجه 
به عدم امکان پیش بینی دامنه تبعات و شرایط 

کنونی ضروری است.

رعایت محدودیت ها جواب می دهد

کاهش فوتی های ناشی از کرونا در مشهد 

اجرای محدودیت ها از 
۲۳ تیرماه نتایج مثبتی 

داشته و شیب تعداد 
فوت شدگان ناشی از 

بیماری کووید ۱۹ در این 
شهر نزولی شده  است

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
افزایش نسبی دما درخراسان•

قدس: طبق تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی تا اواسط 
هفته جاری  در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد، 
در مناطق بادخیز گاهی وزش باد شدید توأم با گرد و خاک 
خواهیم داشــت و از امروز ضمن افزایش نســبی دما، جوی 
نســبتاً پایدار در غالب نقاط اســتان پیش بینی می شود. بر 
این اســاس هوای امروز مشهد صاف در بعدازظهر وزش باد 
پیش بینی شده است . حداقل و حداکثر دمای این شهر نیز به 

ترتیب ۲۰ و ۳۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.
در ۲۴ ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمــای۱۵ درجه 
سلسیوس خنک ترین و مه والت با بیشینه دمای  ۳۹ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
همچنین بیشــترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی 

تایباد با سرعت  ۶۵ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

۳
یکشنبه  19 مرداد 1399

   19 ذی الحجه 1441  9 آگوست 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9314  ویژه نامه 3693  

در شهـردر شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0903۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

میراث فرهنگی شهر زیر آسفالت !
 درب یک خانه قدیمی در بافت پیرامون حرم

 که نیمی از آن در آسفالت اطرافش فرو رفته است

عکس: مصطفی شفیعی

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

زاوهی تصوریزاوهی تصوری

قدس: شهردار مشهد در پاسخ به درخواست شهروندان برای 
اجرای تونل در انتهای بولوار نماز گفت: برای اجرای این تونل 
در حال انجام مطالعات زیســت محیطی هستیم و در صورت 
مثبــت بودن این مطالعات، عملیات اجرای تونل بولوار نماز را 

آغاز خواهیم کرد. 
محمدرضــا کالیــی در دومیــن گفت وگوی زنــده خود با 
شهروندان در صفحه شخصی اینستاگرامش افزود: در مطالعات 
زیســت محیطی مشخص شد مســیر تونل بولوار نماز مانند 
تونل نیایش در تهران به چشــمه برخــورد می کند؛ بنابراین 
آغاز عملیات برای تهیه پیوســت زیســت محیطی به تعویق 
افتاده است.وی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از شهروندان در 
خصوص پارک حاشیه ای الیت نیز اظهار کرد: از نظر مدیریت 
شهری شــرکت الیت برای درآمدزایی ایجاد نشده و در حال 
حاضر نیز این شرکت سودده نیست و هزینه ها بیشتر از درآمد 
است؛ بنابراین برای کم کردن هزینه ها سعی کردیم تعدادی از 
نیروهای پارکبان را به حوزه های دیگر منتقل کنیم، اما با اینکه 
۲۰۰ نفر از این نیروها را کم کردیم، باز هم این شرکت سودده 
نیست.وی با اشاره به اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا حدود 
پنج ماه اســت که هزینه الیت به استثنا دو معبر پرتردد کسر 
نمی شــود، گفت: در مجموع مسیرهایی که الیت در آن اجرا 
می شود مسیرهای پرتردد هستند و تقاضای پارک حاشیه ای 

برای آن زیاد است.

 کوه پارک جای جوالن خودروها نیستس
وی در پاســخ به انتقاد شهروندی در خصوص شکست پروژه 
کوه پارک و تبدیل شــدن این منطقه به محلی برای جوالن 
خودروها، خاطرنشــان کرد: فکر نمی کنم کوه پارک به محل 
جوالن خودروها تبدیل شــود چون تعداد سرعت گیرهای آن 
زیاد اســت.وی در خصوص اجــرای ادامه پارک چهل بازه نیز 
تصریح کرد: پروژه پارک  چهل بازه را قطعاً اجرا خواهیم کرد و 

عملیات اجرایی آن از دو هفته آینده آغاز خواهد شد.
کالیی اضافه کرد: این پارک با توافق ما و مالکان اجرا شد، اما 
به دلیل آنکه بخشی از این مالکین تعاونی هایی با اعضای زیاد 

هستند، این پروسه زمانبر بود.

 بلندمرتبه سازی تابع طرح های تفصیلی استس
کالیــی در پاســخ به این موضــوع که روند دریافــت پروانه 
ساختمانی زمانبر اســت، تصریح کرد: با برنامه ریزی هایی که 
انجام شده از هفته جاری وحدت رویه حاکم می شود که این 

موضوع بروکراسی را در بین مناطق کمتر می کند. 
شهردار مشهد اضافه کرد: از همکاران شهرسازی قول گرفتیم 
۱۵ آبان ماه سیســتم ثبت به صورت آنالین فعالیت کند که 

انقالبی در این حوزه خواهد بود.
وی ادامه داد: در بلندمرتبه سازی تابع طرح تفصیلی هستیم و 
هر جا که طرح ها اجازه بلندمرتبه سازی را داده باشند، نسبت 
به ارائه مجوز اقدام خواهیم کرد؛بنابراین برای این موضوع باید 

منتظر تصویب طرح های تفصیلی باشیم.
کالیی در خصوص انتقاد یک شــهروند برای وضعیت رسالت 
و جاده ســیمان نیز گفت: این موضوع را قبول دارم که جاده 
سیمان وضعیت مناسبی ندارد و برای بهبود وضعیت آن تالش 
می کنیم.شــهردار مشهد افزود: قرار است از خیابان رسالت به 
بولوار طبرسی شــمالی بولواری احداث شود که این موضوع 
مربوط به چند ســال قبل است و ما برای اجرای این بولوار با 
بزرگ مالکان به توافق رسیده ایم اما ۲8۹ پالک باید در مسیر 
تملک شود که متأسفانه حاضر به فروش به قیمت کارشناسی 
نیســتند و ما نیز در حال حاضر عالقه ای نداریم که از ماده ۹ 

برای تملک این اراضی اقدام کنیم.

شهردار مشهد عنوان کرد

اجرای تونل بولوار نماز پس از آماده شدن پیوست زیست  محیطی 

شهریشهری

قدس آنالین- تکتم بهاردوست: شــیوع بیماری کرونا 
در ایــن چند ماه خیلی از کارگــران را از کار بیکار کرده و 
مشکالت زیادی را برایشان ایجاد کرده است. محمد سنجری 
در خصوص اقدام های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
تمام متقاضیان و واجدین شــرایط می توانند برای استفاده 
از خدمــات اداره تعاون و رفاه اجتماعی در ســامانه آنالین 
ثبت نام کنند که پس از ثبت نام درخواســت آن ها بررسی و 
به واجدان مقرری پرداخت می شود.وی ادامه داد: این فرایند 
تا به امروز به صورت متمرکز توســط وزارت متبوع، سازمان 

تأمین اجتماعی و ســازمان برنامه و بودجه انجام شده است.
سنجری در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه تعداد 
از این افراد از بیمه بیکاری استفاده می کنند، گفت: تا پیش 
از این تعداد ۱۴هزار نفر از بیمه بیکاری اســتفاده می کردند 
که در این مدت هم تعداد ۵۱ هزار نفر با ثبت نام در ســایت 
اعالم شــده اضافه شدند. متأسفانه از اینکه چه تعداد از این 
افراد را کارگران فصلی تشکیل می دهند، هیچ اطالعاتی در 
دسترس نیست.وی در توضیح اینکه آیا تعداد بیکاران در چند 
ماهه اخیر افزایش داشته است، افزود: تعداد ثبت نام کنندگان 

در سامانه ثبت درخواست بیمه 
بیکاری نسبت به ماه های گذشته 

افزایش داشته است.
وی در توضیح اینکه مشــهد در 
بین دیگر شــهرها به لحاظ رشد 

بیکاری چه جایگاهی دارد، گفت: در بین شــهرهای اســتان 
مشــهد با ۳۷هزار و ۷۲۴نفر رتبه اول را در تعداد متقاضیان 
ثبت نام شده دارد که متأســفانه آمار دقیقی که از این تعداد 
افراد چند نفر تحصیالت دانشگاهی دارند، در دسترس نیست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

اطالعی از میزان بیکاران تحصیلکرده نداریم !

گپگپ



خبرخبر خبرخبر
به مناسبت عید غدیرخم

 تمامی زندانیان •
مهریه و نفقه هرمزگان آزاد شدند

رئیــس  بندرعبــاس: 
استان  دادگســتری  کل 
هرمزگان اعــام کرد: به 
مناسبت عید سعید غدیر 
خم همه زندانیان مهریه 
و نفقــه از زندان های این 

استان آزاد شدند.
علــی صالحــی عنــوان کــرد: ۲۱ زندانــی مهریــه و نفقه با 
بدهی۲۸۷میلیارد ریال در زندان های اســتان بودند که با همت 

خیران و کمک بنیاد مستضعفان به آغوش خانواده بازگشتند.
وی افزود: ۱۲نفر از این افراد با بدهی بیش از ۱۹۱ میلیارد ریال 
با کمک بنیاد مستضعفان و ۹ نفر نیز با تقسیط بدهی و حمایت 

نیکوکاران از زندان آزاد شدند.

 اهدای جهیزیه •
به ۱۴ زوج جوان دهدشتی

کهگیلویه و بویراحمد: 
در جشن عید سعید غدیر 
خم که بــه همت کانون 
جواداالئمه)ع( برگزار شده 
بود، به ۱۴ زوج دهدشتی 

جهیزیه اهدا شد.
مســئول کانون فرهنگی 

جواداالئمه)ع( کهگیلویه و بویراحمد، در حاشــیه این مراســم 
در جمع خبرنگاران اعتبار هزینه شــده برای این جهیزیه ها را 
۱۸میلیون تومان عنوان و اظهار کرد: بخشی از این هزینه توسط 

بنیاد علوی و بخشی دیگر توسط خیران تأمین شده است.
سیدفرزاد نجات نیا تصریح کرد: به همت این کانون به مدت سه 
روز، ۲هزار اطعام ملکوتی غدیر در دهدشت و اطراف شهر توزیع 

خواهیم کرد.

 افتتاح ۱۲ پروژه محرومیت زدایی •
در کالردشت

پروژه   ۱۲ مازنــدران: 
بیش  با  محرومیت زدایی 
تومان  میلیــون  از ۹۴۰ 
اعتبار با حضــور فرمانده 
سپاه کربا در کاردشت 

افتتاح شد.
پاسدار سیاوش  سرهنگ 

مسلمی، فرمانده سپاه کربا در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با 
اجرای گام دوم نهضت کمک مؤمنانه، ۱۶۵ پروژه محرومیت زدایی 
در استان به بهره برداری می رسد و این ۱۲ واحد از پروژه ها جزئی 

از آن است.
وی با اعام اینکه افزون بر ۹۴۰میلیــون تومان برای ۱۲ پروژه 
محرومیت زدایی کاردشت هزینه شد، افزود: به حول و قوه الهی 
در حوزه مسکن سازی محرومان تاش های خوبی صورت گرفته 

است.

 بازگشت کارکنان بیکار شده •
راه آهن مراغه به سر کار 

شــرقی:  آذربایجان 
نماینــده مــردم مراغه و 
عجب شــیر در مجلــس 
از  اســامی،  شــورای 
قطار  مجــدد  برقــراری 
مراغه_تهران  مســافری 

خبر داد.
علی علیزاده اظهار کرد: پس از رایزنی با مدیران ارشد وزارت راه و 
شهرسازی و راه آهن جمهوری اسامی ایران با چندین ماه وقفه 
ان شاءاهلل شاهد راه اندازی دوباره قطار مراغه_تهران بوده و کارکنان  

راه آهن مراغه که بیکار شده بودند بر سر کار خود برمی گردند.
وی افزود: راه اندازی دوباره قطار مراغه یکی از مطالبات بحق مردم 
شــریف مراغه بوده که با توافقات حاصله کارکنان برکنار شده 

راه آهن مراغه بر سر شغل خود برخواهند گشت.

 جواب قانع کننده ای •
برای هفت تپه شنیده نشد

خوزستان: نایب رئیس مجلس شورای اسامی گفت: متأسفانه 
در جلسه ای که برای رسیدگی به مشکات نیشکر هفت تپه در 
مجلس گرفته شد، جواب قانع کننده ای از طرف متولیان گرفته 

نشد.
علی نیکزاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلســه ای که در 
مجلس شورای اســامی با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، 
اطاعات، بازرسی، استانداری خوزستان، بخش خصوصی سازی، 
تأمین اجتماعی و کارگران شرکت کشت  و صنعت هفت تپه برگزار 

شد، جواب قانع کننده ای از طرف متولیان گرفته نشد.
وی افزود: کارگران در جایگاه حق ایستاده اند؛ چراکه این نظام و 
کشور را دوست دارند و خواستار احیای شرکت کشت و صنعت 

نیشکر هفت تپه هستند.

آلودگی  سکوهای نفتی خلیج فارس •
پاک سازی شد

بوشهر: معــاون دریایی 
و  بنــادر  کل  اداره 
بوشهر  استان  دریانوردی 
نفتی  آلودگــی   گفــت: 
نفتی  سکوهای  محدوده 
در ۴۵  )واقع  عربســتان 
کیلومتری جنوب بوشهر( 

پاک سازی شد.
محمد قاســمی اظهار کرد: از روز چهارشــنبه هفته گذشته با 
دریافت تصاویر ماهواره ای و اطاعات موجود مبنی بر آلودگی آب 
دریا در سکوهای نفتی عربستان و ۴۵ کیلومتری جنوب بوشهر، 
بافاصله تیم های رسیدگی به آلودگی مشتمل بر تیم مدیریت و 
عملیات سانحه تشکیل شد. وی گفت: در این راستا با هماهنگی 
منطقه دوم نیروی دریایی سپاه، پایش هوایی در مناطق ساحل 

باشی و سکوهای نفتی عربستان انجام شد .

 برگزاری مراسم ماه محرم •
در فضاهای باز و پارک ها

تبلیغات  مدیرکل  کرج: 
با  البرز  اســتان  اسامی 
تأکید بر برگزاری مراسم 
عزاداری ماه محرم با قوت 
و رعایــت پروتکل هــای 
کرد:  بیــان  بهداشــتی، 
هیئت های مذهبی، مراسم 

عزاداری را در فضاهای باز و پارک ها برگزار کنند.
حجت االسام و المسلمین مهدی والئی برحق در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: مراسم محرم امسال نسبت به سال های گذشته تفاوت 

زیادی داشته، اما از شکوه آن کم نخواهد شد.
وی با تأکید بر چگونگی فضای مراسم گفت: تا جایی که ممکن 
است سعی شود مراسم هیئت در فضاهای باز، پارک ها، مدارس و 

فضاهای ورزشی باشد.

 ۶۰ درصد مدارس بروجرد•
نیازمند بازسازی هستند

لرستان: نماینــده مردم 
بروجرد و اشــترینان در 
مجلس شــورای اسامی 
گفت: ۶۰ درصد مدارس 
نیازمنــد  شهرســتان 
نوســازی  و  بازســازی 

هستند.
عباس گودرزی در جلسه بررسی مسائل نوسازی مدارس بروجرد 
که شامگاه ۱۶ مرداد ماه در سالن جلسات فرمانداری شهرستان 
برگزار شد، اظهار کرد: در سطح کان کشور طی سال های ۹۸ و 

۹۹ اعتبارات خوبی به نوسازی مدارس اعطا شد.
وی تصریح کرد: بیش از ۲هزارمیلیارد تومان به این حوزه تعلق 

گرفته، اما این رقم اعتبارات باز هم کم است.

 شعبه ویژه دعاوی منابع طبیعی •
در مهاباد راه اندازی شد

مهاباد: رئیس اداره منابع 
طبیعــی و آبخیــزداری 
مهاباد گفت: برای نخستین 
بار در این شهرستان شعبه 
ویژه دعاوی منابع طبیعی 
منظور  به  دادگستری  در 
بررسی ســریع پرونده ها 
دایر شــد. مجید پاتو بیان کرد: شعبه ویژه دعاوی منابع طبیعی 
و تخریب و تصرف اراضی ملی با دســتور رئیس دادگستری این 
شهرستان راه اندازی شده و قاضی ویژه ای نیز برای بررسی سریع 
پرونده های این حوزه تعیین شده است. وی اضافه کرد: در گذشته 
پرونده های تخریب و تصــرف اراضی ملی مدت زمان زیادی در 
نوبت بررســی قرار می گرفتند و متخلفــان از این فرصت برای 

تخریب بیشتر اراضی تصرف شده، استفاده می کردند.

مراکز خرید اهواز تأییدیه ایمنی ندارند•
خوزستان: رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اهــواز گفت: از مجموع پاســاژهای اهواز تنهــا یک مجتمع در 
کیان پارس تأییدیه ایمنی از ســازمان آتش نشانی اهواز را دارد و 
دیگر پاساژها و مجتمع ها در هیچ منطقه ای تأییدیه ایمنی ندارند. 
ابراهیم قنبری افزود: این در حالی است که در هسته مرکزی شهر 

اهواز ۱۷۴ مجتمع ناایمن شناسایی شده اند.

حمایت از کولبران، اولویت مرزبانی است•
سنندج: فرمانده مرزبانی 
بر  تأکیــد  ضمــن  ناجا 
از  حمایــت  ضــرورت 
کولبران گفت: مرزنشینان 
مرزبانــان واقعی کشــور 

هستند.
گــودرزی  احمدعلــی 
افزود: مرزنشینان مرزبانان واقعی کشور و همواره مورد حمایت و 
پشتیبانی مرزبانی هستند، البته برخی با تظاهر به نقش کولبری 
اقدام های خرابکارانه در مرزها انجام می دهند که مرزبانان قاطعانه 

در مقابل آن ها ایستادگی خواهند کرد.
وی اضافه کرد: استفاده از این ظرفیت می تواند بیانگر اقدام های 
فرهنگی و اجتماعی باشــد و از بروز آســیب ها و جرایم مرزی 
جلوگیری کند که نیاز اســت به این امر توجه ویژه ای در سطح 

استان و کشور شود.

در نشست نمایندگان استان کرمان مطرح شد

واکاوی مشکالت از رانت سنگ آهن تا بیکاری جوانان
شــرکت های  کرمان  اســتان  در  کرمان: 
بزرگ مادر تخصصــی مانند فوالد و معادن 
غنی مس، سنگ آهن و زغال سنگ در حال 
فعالیت اســت که به نظر می رســد نباید با 
وجــود این  ظرفیت جــوان بیکاری در آن 
یافت، اما هنگامی  که می شنویم این استان 
دارای نــرخ بیــکاری ۱۱.۳ درصد اســت، 
ناخودآگاه این پرســش  به ذهــن متبادر 

می شود که مشکل کار کجاست.
این پرسش که با وجود فعالیت کارخانجات 
متعدد نــرخ بیکاری در این اســتان پهناور 
همچنان باالست، موضوعی است که رئیس 
مجمع نمایندگان اســتان آن را با تعدادی از 

مدیران مرتبط به بحث گذاشته است.

جدیت در ایجاد اشتغالس
رئیس مجمــع نمایندگان اســتان کرمان با 
انتقاد از وضعیت اشتغال در این استان گفت: 
مهم ترین مســئله و دغدغه ما بحث معیشت 
مردم اســت و ادارات استان باید در این رابطه 

حساسیت داشته باشند.
شهباز حســن پور افزود: نرخ بیکاری کشور تا 
پایان سال گذشته ۱۰.۷ درصد بوده در حالی  
که این رقم در اســتان کرمــان ۱۱.۳ درصد 

است.
وی بــا بیان اینکه متولی اصلی اشــتغال در 
استان کرمان ادارات صمت و اداره کار هستند، 
اظهار کرد: این ادارات برای ایجاد اشتغال باید 

با جدیت با یکدیگر همکاری کنند.
نماینده مردم ســیرجان و بردسیر در مجلس 
شــورای اسامی اظهار کرد: در استان کرمان 
شرکت های بزرگ مادر تخصصی مانند فوالد 
در حال فعالیت اســت و نباید نیاز اشــتغال 

کرمان از استان های دیگر تأمین شود.
وی همچنین با بیان گایه مندی از وضعیت 
معادن در اســتان کرمان، افــزود: معتقدم  
مردم کرمان حق خــود را از معادن دریافت 

نکرده اند.

محرومیت کرمانی ها از سنگ آهنس
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلس 
شورای اسامی با اشاره به مشکل نقدینگی 
و ســرمایه در گــردش واحدهای تعطیل یا 

کرد:  اظهار  استان،  نیمه فعال 
این واحدها مشــکات بانکی 
دارند و تأمین نقدینگی آن ها 
امکان پذیر  بــورس  طریق  از 

است.
با  پورابراهیمــی  محمدرضــا 
اشاره به ظرفیت خوب شورای 
معــادن در اســتان کرمــان، 
گفــت: در بخش ســنگ آهن 
نامناســب  قیمت گــذاری  با 
روبه رو هســتیم که اصاح آن 
در دســتور کار شورای معادن 

استان قرار دارد.
وی بیان کرد: ساالنه میلیاردها تومان رانت از 
نامناسب سنگ آهن در  طریق قیمت گذاری 
کشور انجام می شود و ناکارآمدی شرکت های 
فوالدی موجب شــده تنها آالیندگی معادن 
نصیب کرمانی ها شود و سنگ آهن با قیمت 
پایین به شرکت های فوالدی فروخته می شود 
که این مســئله قابل  قبول نیســت و قطعاً 

پیگیری می شود.
حســن پور با بیان اینکه معدن باید جایگزین 
نفت شــود، توضیح داد: اعتقــاد داریم نفت 
بای جان کشور شده است و به همین دلیل 
امسال محور کار را بر مبنای معادن کوچک و 

زودبازده می گذاریم.

مشکل صادرات س
رئیس ســازمان صنعت، 
تجارت شــمال  و  معدن 
استان کرمان با بیان اینکه 
۴۱ درصد تولید ناخالص 
مربوط  کشــور  معــادن 
است،  اســتان کرمان  به 
گفت: ساالنه ۹۳ میلیون 
تن ماده معدنی از معادن 
انجام  اســتخراج  کرمان 

می شود.
مهــدی حســینی نژاد با 
ساالنه  وصول  به  اشــاره 
یک هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در استان 
کرمان، افزود: ســهم کرمان از وصول حقوق 
معدنی ۱۵۰ میلیون تومان اســت که ســال 
گذشــته حدود۲۳۰ میلیارد تومان به استان 

برگشت داده شد.
وی کرمان را یک اســتان صادراتی بیان کرد 
و ادامه داد: تعهدات ارزی مشــکاتی را برای 
صادرکنندگان اســتان به وجــود آورده که 

می توان با تهاتر این مشکل را برطرف کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال 
استان کرمان با بیان اینکه ۵۰ درصد صادرات 
اســتان را صادرات پسته تشــکیل می دهد، 
گفت: تعلیق صادرکنندگان پسته برای استان 

و کشــاورزان فاجعه است و مشکات زیادی 
را ایجــاد می کند که در ایــن خصوص باید 

چاره اندیشی شود.

ایجاد ۴۲هزار اشتغال در سال جاری س
در کرمان 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
کرمان نیز با بیان اینکه ۳۴ درصد اشــتغال 
اســتان در بخش کشــاورزی اســت، گفت: 
یک هزار نفر ســهمیه کارورزی استان کرمان 
است، اما متأسفانه از این طرح استقبال خوبی 

نشده است.
رضا اســماعیلی افــزود: درخواســت داریم 
نمایندگان مراجعه کننــدگان خود در بحث 

اشتغال را به کارورزی معرفی کنند.
وی ســهم استان کرمان از تسهیات کرونا را 
یک هزار و ۱۴۰میلیــارد تومان عنوان کرد و 
ادامه داد: تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان معرفی 
به بانک داشتیم که فقط ۴میلیارد تومان آن 

پرداخت  شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
کرمان اظهار کرد: در سال جاری ۴۲هزار نفر 
تعهد اشتغال استان کرمان است که تاکنون 
حدود ۱۰درصد این تعهد انجام  شده و تا پایان 
مرداد ماه ۲۰ درصد تعهد اشتغال استان باید 

اجرایی شود.

 ۱۲۰هزار خانوار مستمری بگیر س
تأمین اجتماعی در استان کرمان

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمان در این 
جلسه با بیان اینکه در استان کرمان بیش از 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه 
تأمین اجتماعی هستند، بیان کرد: ۱۲۰هزار 
خانوار مســتمری بگیر تأمیــن اجتماعی در 
استان هستند که ماهانه بیش از ۳۰۰ میلیارد 
تومان بــه این خانوارها مســتمری پرداخت 

می شود.
علی حسینی از فعالیت ۵۲ هزار کارگاه فعال 
در استان کرمان خبر داد و افزود: ۳۴۰هزار نفر 

در این کارگاه ها اشتغال دارند.
وی همچنین اظهار کرد: کارفرمایان کرمانی 
یک هــزار میلیــارد تومان بدهــی معوقه به 

تأمین اجتماعی دارند.

در سال جاری 
۴۲هزار نفر تعهد 

اشتغال استان 
کرمان است که 

تاکنون حدود 
۱۰درصد این تعهد 

انجام  شده است

بــرشبــرش
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همدان: فراگیری بیماری کرونا موجب تغییر شــیوه بســیاری 
از رفتارها در زندگی مردم شــده که برخی از این رفتارها مانند 
اســتفاده از آبگیرها و رودخانه ها برای آبتنی به  جای استفاده از 

استخر، به قیمت جان بسیاری از هموطنان تمام  شده است.
متأسفانه به دلیل شیوع بیماری کرونا و به  منظور حفظ سامتی و 
جان تمامی هموطنان، استخرها تعطیل و بسیاری از جوانان از این 

تفریح مفرح در این روزهای گرم تابستانه محروم ماندند.
متأسفانه تعطیلی استخرها در سال جاری موجب شده بسیاری 
از جوانان به دل طبیعت زده و از آبگیرهای محلی، رودخانه ها و 
همچنین مخازن سدها برای آبتنی و شنا استفاده کنند که این 
موضوع آمار غرق شدگان در استان همدان را فزونی بخشیده است.

خبرهای تلخ در همدانس
غرق شــدن یک نوجوان ۱۷ ســاله در یکی از روستاهای حومه 
همدان، مرگ یک جوان ۱۹ ســاله بر اثر غرق شدگی در آبگیر 
خاکی واقع در روستای جمشیدآباد شهر اللجین در تیرماه، تنها 
بخشی از خبرهای تلخ بر اثر بی احتیاطی و بی توجهی به تهدیدات 

آبگیرهای محلی و طبیعی است.
متأســفانه خاطره تلخ فوت نوجوان ۱۸ساله همدانی در یازدهم 
مرداد ماه که در »سد مبارک« کبودرآهنگ جان خود را از دست 
داد هنوز در اذهان بسیاری از مردم این استان برجای  مانده است، 
اما واقعیت این است که این نوجوان نخستین فرد حادثه دیده نبود 

و تاکنون هفت نفر به دلیل غرق شــدگی جان خود را از دست 
دادند.

افزایش آمار غرق شدگانس
بنا بر آمار اعام  شده دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۹۷ در 
این استان ۱۸ نفر بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند 
که متأســفانه این آمار در سال ۹۸ با رشد بیشتری همراه بود و 

جان  ۲۷ نفر را گرفته است.
ایــن آمار نشــان می دهد در صورتی  که در ســال ۹۸ شــاهد 
تعطیلی اســتخرها به  جز تقریباً دو ماه پایانی این سال نبودیم، 
اما آمار غرق شدگی نسبت به سال ۹۷ افزایش پیداکرده؛ بنابراین 
کارشناسان هشدار می دهند اگر مردم با توجه به تعطیلی استخرها 
از ابتدای سال ۹۹ همچنان نسبت به هشدارها بی تفاوت باشند، 

شاهد افزایش این آمار در سال جاری خواهیم بود.

شنا در تأسیسات آبی ممنوع استس
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با اعام هشدار نسبت 
به شنا در مکان های ممنوع اظهار کرد: شنا در محدوده سدها و 
بندهای انحرافی استان همدان ممنوع بوده و ما در تمامی این 
اماکن نسبت به نصب تابلو هشدار و شنا ممنوع اقدام کرده ایم 
و امیدواریم شــهروندان برای حفظ جان خود از شنا کردن به 

 شدت بپرهیزند.

منصور ســتوده عنوان کرد: لغزندگی حاشــیه مخازن سدها و 
بندهای انحرافی، مکش جریان آب و شــرایط رسوبی کف این 

مخازن، خطر مرگ را برای شناگران به همراه دارد.

خطر در پشت سدها س
بســیاری از افراد فکر می کنند کسانی در آب پشت سدها غرق 
می شوند که شنا بلد نیستند ولی باید گفت حتی افراد حرفه ای 

نیز در آب پشت سدها جان خود را از دست می دهند. 
علت اصلی غرق شدن افراد این است که در زمان آب گیری سدها، 
میزان سطح آب با پیش بینی منطبق نیست و در مسیر آبگیری 
خانه های به  جا مانده، درختان قطع  شده و یا تیرهای برق نیز در 

آب پشت سد باقی می مانند.
در زمان حرکت ســیاب، شــاخ و برگ ها و اجسام کوچک و 
بزرگی وارد ســد شده و برخورد شناگر به این اجسام می تواند 

خطرآفرین باشد. 

به دلیل تعطیلی استخرهای همدان 

آمار غرق شدگان رو به فزونی گذاشت

گزارشگزارش

7877zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. کاشــت اندام یا بافتی در بخشی از بدن 
- یار آبســال ۲. ازادات اســتثنا- خوراکی 
از اســفناج و ماســت- بی نظیــر ۳. تحفه 
و هدیه- اهــرم- دندانه ۴. شــهر مقدس 
برهماییان- جویای شــغل است- قرض و 
 دین ۵. متداول- واجب شــدن- جوی خون 
۶. ظرف سرکه- رجال- داستان بلند ۷. برنده- 
 سبزی پیچیده- یونی که بار مثبت داشته باشد 
گریبــان-  موشــک-  ســوخت   .۸
و  طالــب   .۹ غم انگیــز  نمایشــنامه 
پیشــانی  چــروک  ســتاره-   خواهــان- 
۱۰. تیم فوتبال کهکشانی های اسپانیایی- 
ســویه  دو  چاشــنی   »غزال«+»دریــا«- 
۱۱. پسوند مصدرجعلی- شناخت و آگاهی- 
تصویرگر ۱۲. طرح قدیمی دبیرســتانی- 
 یکشــنبه انگلیســی- دندان هــای نیش 
۱۳. مرد خداشــناس- آهســته و یواش- 
حکام ۱۴. نیمه گرم- قطارهوایی- رشته کوه 
مرتفع امریکایی ۱۵. ماده سمی که برای از 
بین بردن چین و چروک زیرپوســت تزریق 
می کنند- این سوغاتی کرمانشاه چندی قبل 

ثبت ملی شد

۱. کســی که همــه چیزش را از دســت 
داده- عامــل بیمــاری زا ۲. پهلوانان- لوله 
توپرفلزی- حاصل کار استاد هنرمند نقاش 
 ۳. مجبورشــده- آرایش- ورزش نشانه روی 
۴. پارسنگ ترازو- از حاالت سه گانه ماده- 
ظاهر ســاختمان ۵. خرس آسمانی- محل 
اجرای نمایش توسط حیوانات- از غارتگران 
انگلیسی نفت کشــورمان در دوره قاجاریه 
۶. بربط- ســتیزه- حرف اول یونانی- فلز 
الکتریسیته ۷. ضرب شده در عددی- حاکم- 
اشــاره به جمعی دور ۸. استانداران قدیم را 
می گفتند- داخل ۹. ملیح- فرسوده- تاب و 
توان ۱۰. عدد ماه- عمل کردن- گرسنگی- 
ســاح زیرخاکی ۱۱. بخشندگی- سنگ 
طلق- عضو صورت ۱۲. پسر تازی- ضروری- 
شبیه و نظیر ۱۳. این آبزی خوراکی سرشار 
از آنتــی اکســیدان ها و اســیدهای چرب 
اســت- نوعی زردآلوی مرغوب- از مصالح 
ســاختمانی ۱۴. زرشــک- میــوه کال- 

 نحــوه چیدمان بازیکنان یک تیم در زمین مســابقه 
۱۵. غیریکســان- اندکی از آن را برای پیشــگیری از 

ترک خوردگی سفال به خاک رس می افزایند

  افقی
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