
 دو سینما در مشهد
تعطیل شدند

 با کمک به دیگران 
احساس شادمانی می کنم

نیک اندیش خراسانی در گفت وگو با قدس:به دلیل بی توجهی به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا 

ســینماهای هویزه و آفریقا به دلیل بی توجهی به 
مصوبات ســتاد مبارزه با کرونای خراسان رضوی 
تعطیل شدند. رئیس گروه سالمت محیط دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد گفت: سینماهای هویزه و 
آفریقا با وجود ابالغیه دستورالعمل ستاد استانی 
مبارزه با کرونا مبنی بر تعطیل بودن سینماها در 

روز عید غدیر اقدام به فروش...

میلیاردها انسان روی کره خاکی و در کنار ما نفس 
می کشــند که هر کدام حال و هوایی مخصوص به 
خود دارند. برخی آدم هــا را می توان فقط در چند 
عبــارت بی خاصیــت و متعارف توصیــف کرد اما 
برخی که تعدادشــان این روزها نیز چندان پرشمار 
و چشمگیر نیســت، برای تعریف نیاز به فرصت و 

واژه های خاصی دارند. »مهندس....
.......صفحه 2 .......صفحه 2 
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خطر ورود دالالن به عرصه درمان
رئیس شورای اسالمی شهرستان 

مشهد در گفت وگو با قدس:
شهرداری ملزم به 

خدمات رسانی به روستاهای 
حاشیه شهر است

.......صفحه 2 

معاون سازمان نظام پزشکی مشهد هشدار داد

.......صفحه 3 

رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان خراسان رضوی:

 پروانه های  منطقه 
»ثامن« به نظام 

مهندسی نمی روند!

چند روز پیش رئیس شورای اسالمی شهرستان مشهد در جلسه 
بررسی مشــکالت حوزه حمل و نقل روستاهای اطراف این شهر 
عالوه بر گالیــه ای ضمنی از کم کاری ها در ایــن بخش به الزام 
شهرداری مشهد برای خدمت رســانی به 135 روستا اشاره کرد.

شهناز رمارم گفت: با توجه به درآمد قابل توجه ساالنه شهرداری 
مشهد از منطقه حریم این کالنشهر ...

.......صفحه 3 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

دوشنبه  20 مرداد 1399
  20 ذی الحجه 1441 

  10 آگوست 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9315  
 ویژه نامه 3694 
 + صفحه »میهن« 

صفحه1 خراسان  1399/05/20

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1121-99 مورخ 99/04/17 هیئت به شماره کالسه 314-98 موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت  اراضی و ساختمان های  تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیر کچرنلوئی  فرزند محمد حسن 
بشماره شناسنامه 187 صادره از بجنورد در یک باب منزل به مساحت 191.25 متر مربع از پالک 
155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی شهرداری بجنورد 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.9904673
تاریخ انتشار نوبت اول:  20                  /05                  /99                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 04                  /06                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان
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ش��هرداری فیض آباد به اس��تناد بند 5 صورتجلس��ه ش��ماره 79 مورخ 1397/05/29 شورای 
محترم اسالمی شهر و طبق ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر داردنسبت به واگذاری 
بخش خدمات ش��هری و فضای سبز به صورت حجمی از طریق مناقصه به بخش خصوصی اقدام 
نماید.لذا از کلیه شرکت های خدماتی واجد شرایط و دارای صالحیت از اداره کار،تعاون و رفاه 
اجتماعی دعوت به عمل می آید باتوجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس شهر 

فیض آباد حاشیه میدان امام مراجعه نمایند.
1-مدت انجام کار یک سال شمسی از تاریخ تنظیم قرار داد

2-مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در مناقصه)ب��ه می��زان پن��ج درص��د مبل��غ کل ب��رآوردی مبل��غ 
1/150/000/000ری��ال (به صورت ضمان��ت نامه بانکی یا به صورت وجه نقد واریز به حس��اب 

شماره 0105966014003 نزدبانک ملی به نام سپرده شهرداری فیض آباد واریز نمایند.
3- مبلغ برآوردی  پایه 23/000/000/000 ریال بصورت سالیانه اعالم می گردد.

4-برن��دگان اول ،دوم و س��وم مناقص��ه ه��رگاه حاضر به انعقاد قرارداد  نش��وند س��پرده و 
ضمانتنامه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.
6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات 99/02/06 می باشد

7-هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است

9- زمان بازگشایی پاکات 99/06/03 در محل دفتر شهردار می باشد.
10- ضمنا در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر شماره تلفن 7-5156722336 آماده پاسخگویی 

می باشد.

آگهی نوبت اول تجدید مناقصه عمومی مرحله دوم واگذاری حجمی
 خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز شهر فیض آباد

جواد جعفری - شهردار فیض آباد 

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف 
کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان 

کاشمر تاریخ انتشار: 1399/05/20 
نوبت برگزاری: اول

بدین وسیله از کلیه اعضای شرکت تعاونی مزبور 
دعوت می ش��ود در ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 
1399/06/10 در محل دفتر شرکت واقع در کاشمر، 
خیابان امام خمینی 3 حضور به هم رسانند. ضمنا 
هر یک از اعضای شرکت تعاونی می تواند عالوه بر 
رای خود، حداکثر س��ه رای با وکالت نامه کتبی و 
هر فرد غیر عضو، تنها یک رای با وکالت نامه کتبی 

داشته باشد.
تذک��ر: داوطلب��ان عضوی��ت در هیئ��ت مدیره یا 
بازرس��ی موظفن��د حداکثر تا یک هفت��ه پس از 
صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی، مدارک 
خود شامل: 1- دو قطعه عکس 2- کپی کارت ملی 
3- کپی مدرک تحصیلی 4- کپی حکم کارگزینی 
مبن��ی بر اش��تغال ی��ا بازنشس��تگی در ش��بکه 
بهداش��ت و درمان را به دفتر ش��رکت تحویل و 

تقاضانامه داوطلبی را امضا نمایند.
دستور جلسه: 1. استماع گزارشات هیئت مدیره 
و بازرسان 2. تصویب ترازنامه و صورت های مالی 
س��ال 98  3. تصویب بودجه پیش��نهادی هیئت 
مدیره برای س��ال 99 4. انتخاب بازرس��ان اصلی 
و عل��ی الب��دل برای م��دت یکس��ال  5. تصویب 
تخصیص س��ود انباشته شرکت از سال 85 تا 98 

به حساب سرمایه 
9ع علی خوش منظر )رییس هیئت مدیره( 
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موقوفه گوهرش�اد بیگم ب�ه تصدی اداره اوقاف و ام�ور خیریه ناحیه دو 
مش�هد در نظر دارد یکی از واحدهای مس�کونی خ�ود واقع در خیابان 
آبکوه- ش�هید اکبری 13 متعلق به موقوفه ماشاا... خانم قربانی و صغری 

دهقانی را از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذار نماید.
متقاضی�ان می توانند برای کس�ب اطالعات بیش�تر و ش�رکت در مزایده 
ب�ه ای�ن اداره واقع در خیابان آبکوه 2 نرس�یده به خیابان س�ناباد رو به 
روی استخر سعدآباد مراجعه یا با شماره تلفن 38447900 تماس حاصل 

نمایند.

آگهی مزایده غیر حضوری )کتبی – نوبت اول(

موقوفه گوهرشاد بیگم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو مشهد
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مجتمع آموزش عالی گناباد در نظر دارد انجام عملیات اجرایی تجهیزات الکتریکی پس��ت برق اختصاصی به ش��رح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( بر 
اس��اس مفاد اس��ناد این مناقصه به متقاضیان و پیمانکاران واجد الش��رایط و دارای صالحیت و رتبه معتبر واگذار نماید.کلیه مراحل مناقصه از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

تاریخموضوع مناقصهنام دانشگاهنام شهرستاننام استان
مبلغ براورد پایه 
)میلیون ریال(

مبلغ تضمین 
)میلیون ریال(

حداقل رتبه ورشته 
مورد نیاز

شماره فراخوان 
در سامانه ستاد

خراسان 
گنابادرضوی

مجتمع 
آموزش عالی 

گناباد

عملیات اجرایی 
تجهیزات الکتریکی 
پست برق اختصاصی

1399/05/2016601830
رتبه 5 تاسیسات 

2099091338000005و باالتر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

1(مهلت دریافت اس��ناد مناقصه :از تاریخ 1399/05/20 لغایت 1399/05/25از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

2(مهلت ارس��ال پاسخ اسناد مناقصه :تا ساعت 10تاریخ1399/06/04 پیشنهاد خود را 
از طریق سامانه مزبور تحویل نمایند.

3(زمان بازگشایی پیشنهادها :ساعت 12 مورخه 1399/06/05  در آدرس بند 4
4(آدرس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر و دریافت پاکت الف :خراس��ان 

رضوی –گناباد-خیابان حافظ  نبش حافظ16 سازمان مرکزی مجتمع آموزش عالی گناباد-
تلفن 05157258131       

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

     7(سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.               
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موقوفه گوهرش�اد بیگم ب�ه تصدی اداره اوقاف و ام�ور خیریه ناحیه دو 
مش�هد در نظر دارد محصوالت س�ردرختی سیب و گالبی خود متعلق به 
موقوفه گوهرش�اد بیگم واقع در روستای کاهو را از طریق مزایده کتبی 

به اجاره واگذار نماید.
متقاضی�ان می توانند برای کس�ب اطالعات بیش�تر و ش�رکت در مزایده 
ب�ه ای�ن اداره واقع در خیابان آبکوه 2 نرس�یده به خیابان س�ناباد رو به 
روی استخر سعدآباد مراجعه یا با شماره تلفن 38447900 تماس حاصل 

نمایند.

آگهی مزایده غیر حضوری )کتبی – نوبت دوم(

موقوفه گوهرشاد بیگم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو مشهد

 آگهی دعوت شرکت خدماتي شهرك 
صنعتي چرمشهر مشهد)سهامی خاص( 
به شماره ثبت 53517و شناسه ملی 

14004677318 جهت تشکیل مجمع 
عمومی عادی بطورفوق العاده

 بدی��ن وس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم 
ش��رکت خدمات��ي ش��هرك صنعت��ي چرمش��هر 
مشهد)س��هامی خاص( به شماره ثبت 53517 
دع��وت  ب��ه عمل می آی��د تا در جلس��ه مجمع 
عمومی ع��ادی بطورفوق العاده ش��رکت که در 
س��اعت11 صب��ح م��ورخ1399/05/26 درمح��ل 
ش��رکت واق��ع در کیلومتر 32 محور مش��هد- 
میام��ی – بع��د از روس��تای قازق��ان- ش��هرک 
صنعتی چرمش��هر مش��هد- خیاب��ان تالش3- 
س��الن اجتماعات شرکت چرم مش��هد تشکیل 

میگردد حضور بهم رسانند.
  دس��تور جلس��ه : 1( اس��تماع گ��زارش هیئت 

مدیره درباره فعالیتهای شرکت 
2( تصویب صورتهای مالی ش��رکت برای س��ال 

منتهی به 1398/12/29
3( انتخ��اب حس��ابرس وب��ازرس قانونی برای 

سال مالی 1399
ب��ه  نس��بت  تصمی��م  اخ��ذ  و  بررس��ی   )4
س��ایرمواردی  ک��ه در صالحی��ت مجمع عمومی 

عادی باشد
9ع  هیئت مدیره شرکت   
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با رمز »یا امیرالمؤمنین)ع(«  آغاز شدبا رمز »یا امیرالمؤمنین)ع(«  آغاز شد

مرحله دوم رزمایش مواسات و همدلی در خراسان رضویمرحله دوم رزمایش مواسات و همدلی در خراسان رضوی
.......صفحه 2 



نیک اندیش خراسانی در گفت وگو با قدس:

با کمک به دیگران احساس شادمانی می کنم
محبوبه علیپور: میلیاردها انســان روی کره 
خاکی و در کنار ما نفس می کشند که هر کدام 
حال و هوایی مخصوص به خــود دارند. برخی 
آدم ها را می توان فقط در چند عبارت بی خاصیت 
و متعارف توصیف کرد اما برخی که تعدادشان 
این روزها نیز چندان پرشمار و چشمگیر نیست، 
برای تعریف نیاز به فرصــت و واژه های خاصی 
دارند. »مهندس مهدی مــروج تربتی« یکی از 
همین آدم هاســت، هموطنی کــه پس از چند 
گفت وگوی عــادی تلفنی می توان او را در قالب 
ســاده ترین تعابیر و به دور از اغراق های متداول 
در واژه هایی همانند زالل، حیات بخش و سیال 

توصیف کرد. 
درست همانند چشمه ای که روزی در گوشه ای 
از خاک همین وطن جوشیدن گرفته و همچنان 
بی هیچ چشمداشتی می جوشد و پیش می رود و 

جان می بخشد.

میراث ماندگارس
 با جســت وجویی مختصر در فضاهای مجازی 
برای نام مهندس مهــدی مروج تربتی می توان 
ردیفی از اخبار و اطالعات را مشــاهده کرد که 
با مقوله نیکوکاری و ایثار پیوند دارد. چنانکه در 
تازه ترین اخبار مطلع شدیم همین نیک اندیش 
خراســانی به مناسبت بیست و یکمین سالگرد 
درگذشت فرزندش شادروان بابک مروج تربتی 
200 بســته هدایای ورزشــی به دانش آموزان 
ورزشــکار در منطقه تبادکان مشهد اهدا کرده 

است.

عشق به خیرخواهی از کودکیس
این نیکــوکار خراســانی در گفت وگو با قدس 
بــا اشــاره کوتاهی بــه پیشــینه فعالیت های 
خیرخواهانه اش می گوید: عالقه مندی ام به انجام 
امور نیکوکاری به دوران کودکی می رسد؛ چراکه 
پدرم شخصیتی مردمدار و خیرخواه بود. از این 
رو همواره ســعی داشتم همان قدر که خودم از 
مواهبی بهره مند هســتم دیگران نیز برخوردار 
باشــند. چنان که در دوره تحصیل در مدرسه و 
با وجود توانایی هایی که در آموزش کسب کرده 
بودم به دیگر هم کالســهایی که در دروسشان 
ضعف داشتند، کمک می کردم و به نوعی دستیار 

معلم محسوب می شدم. 
مهندس مــروج تربتی ادامه می دهــد: پس از 
گذراندن تحصیالت ابتدایی در تربت حیدریه، به 
مشهد آمده و دوران متوسطه را در مشهد سپری 

کــردم و ســپس تحصیالت 
رشــته  در  را  دانشــگاهی 
گذراندم.  تهران  در  مهندسی 
به این ترتیب پــس از دوران 
تحصیل به مشــهد بازگشتم 
و در فعالیت های خیرخواهانه 
برای زادگاهم و شــهر مشهد 
مختلفــی  زمینه هــای  در 
همانند مدرسه سازی و ایجاد 
اقدام کردم.  فضاهای ورزشی 
او به برنامه ساخت 6مجموعه 
ورزشی دانش آموزی در نواحی 
شش گانه مشــهد و دو واحد 
در تربت حیدریه با زیربنایی 
حــدود 13  هــزار مترمربع 
اشاره می کند که سرانه فضای 
ورزشی دانش آموزان در استان 

خراسان رضوی 6 درصد افزایش پیدا کند.

زنان را کمرنگ نبینیمس
این روزها نام مهندس مروج تربتی در صفحات 
مجــازی بانــوان ملی پوش فوتســال نیز دیده 
می شود. ســارا شــیربیگی، بازیکن گلزن تیم 
فوتسال ایران که در انتخاب برترین های فوتسال 
سال 2019 در جایگاه ششم جهان قرار گرفته 
نیز با پستی اینســتاگرامی در صفحه شخصی 
خود، نوشــت: »جناب آقای مروج، خّیر محترم 
خراسانی، از اینکه در این ایام با پرداخت پاداش 
بابت قهرمانی در رقابت های آســیایی 2018 به 
بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان، دل ما را شاد 
کردید ممنونیم... ان شاءاهلل با تداوم قهرمانی ها، 

بتوانیم دل مردم ایران را بیش 
از پیش شاد کنیم«.مهندس 
مــروج تربتی با بیــان روند 
حمایت خود از بانوان تیم ملی 
فوتسال؛ درباره ضرورت توجه 
به ورزش بانوان تأکید می کند: 
پرداخت هدیه به اعضای تیم 
فوتسال بانوان کشور برنامه ای 
بوده  خودخواسته  و  شخصی 
و هیچ ارتباطی به فدراسیون 
فوتبال ندارد؛ چرا که این بانوان 
ورزشکار با وجود محدودیت ها 
توانسته اند موفقیت هایی را در 
عرصه بین المللی کسب کنند. 
چنانکه دروازه بان تیم فوتسال 
بانــوان کشــور ما جــزو 10 
ورزشکار زن برتر جهان در این 
رشــته به حساب می آید. این در حالی است که 
بیش از دو سال است که پاداش این ورزشکاران 
به تعویق افتــاده در صورتی که در همین زمان 
هزینه های هنگفتــی صرف ورزشــکاران مرد 
در رشــته ای همانند فوتبال شــده که با وجود 
حاشیه های متعدد موفقیت های چندانی کسب 

نکرده اند. 
وی همچنین در ادامه می افزاید: با وجود نیازهایی 
که بانوان ما به فضاها و امکانات ورزشی دارند اما 
توجه چندانی به این قضیه نشده است، از همین 
رو در طرح هایی که برای ساخت و تجهیز مراکز 
ورزشــی - دانش آموزی در حال انجام است بر 
ایجاد فضاهای خاص دختران دانش آموز توجه 
جدی داشتیم زیرا ضمن آنکه فضاهای مدارس 

کوچک تر شده، دختران دانش آموز نیاز بیشتری 
به فعالیت ورزشی در فضاهای سرپوشیده دارند.

ضرورت توجه به تربیت قشر جوانس
همین نیکوکار خراسانی در ادامه به تأثیر کرونا بر 
برنامه های خیراندیشانه اش پرداخته و خاطرنشان 
می کند: به طــور کلی همــواره در برنامه های 
حمایتی حوزه سالمت مشارکت جدی داشته ام. 
در برنامه های دو مرکز انکولوژی رضا و بیمارستان 
تخصصی بیماران سرطانی ناظران همکاری دارم. 
البته با شــیوع کرونا در جامعه و بروز مشکالت 
و محدودیت های جدید، برنامه های خاصی را در 
این حوزه انجام دادم که می توانم به اهدای 2هزار 
و 500 کارت هدیــه به فعاالن حوزه ســالمت 
در مراکز درمانی مشــهد و تربت حیدریه اشاره 
کنم. همچنین در راستای حمایت از گروه های 
آسیب دیده از کرونا؛ طی ماه های اخیر به 25 هزار 
نفر از کارکنان مرکز انکولوژی رضا، خانواده های 
کــودکان مبتــال بــه ســرطان و خانواده های 
دانش آموزان زیر پوشــش بسته های معیشتی 
تعلق گرفته است.  مهندس مروج تربتی درباره 
تأثیر اقدام های خیرخواهانه بر زندگی شخصی 
خود نیز می گوید: گرچه عالقه مندم شــرایط به 
گونه ای رقم بخورد که با ایجاد زمینه های اشتغال 
و درآمدزایی هیچ انســانی نیازمند حمایت های 
نیکوکاران نباشد اما همیشه از انجام این برنامه ها 
احساس لذت و شادمانی کرده و انرژی می گیرم؛ 
چراکه ترجیح می دهم دیگران نیز از نعمت هایی 

که در اختیارم قرار گرفته بهره مند باشند.
وی در پایــان تأکیــد می کنــد: بــه افرادی 
کــه عالقه مند بــه مشــارکت در برنامه های 
خیرخواهانــه هســتند توصیــه می کنم در 
برنامه هایشــان نگاه ویژه ای بــه دانش آموزان 
داشــته باشند زیرا همان طور که ما امروزه به 
جای مسئوالن و فعاالن گذشته قرار گرفتیم، 
قشر جوان و دانش آموزان ما نیز روزی سکاندار 
اداره این کشور خواهند شد بنابراین برای آنکه 
در انجام مســئولیت ها موفق باشند، ضروری 

است که به درستی تربیت شوند. 

 کرونا همچنان قربانی می گیرد•
خودمان به فکر نجات خود باشیم!

اینکه برخی مســئوالن می گویند رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی و محدودیت هــا طی هفته هــای اخیر، نقش 
مهمی در شــیب نزولی آمار فوتی های ناشــی از بیماری 
کرونا در مشــهد داشته، قابل  تأمل است؛ چراکه بسیاری 
از محدودیت های خاص وضعیت قرمز در این شهر وضع 
نشــده و در بســیاری از اماکن عمومی مثــل پارک ها، 
رســتوران ها و باغ تاالرهــا همچنان بــا ازدحام جمعیِت 
بی توجه بــه این پروتکل ها مواجه هســتیم و مراســم 
عزاداری و عروسی، ترددهای غیرضروری، دید و بازدیدها 

و خیابان گردی تعداد زیادی از مردم برقرار است.
به  طور مثال عصر روز گذشته که برای انجام کاری به یکی 
از ییالقات حومه شهر رفته بودم، از دیدن انبوه جمعیتی 
که بدون ماســک و بی محابا از کنار هم می گذشتند و یا 
چســبیده به هم، روی تخت ها نشسته و مشغول خوردن 
غذا و یا نوشــیدن چای بودند، شوکه شدم. در رستورانی 
به  جز تعبیه دو دستگاه برقی ضدعفونی کننده دست ها، 
هیچ نشــان دیگری از رعایت پروتکل های بهداشتی در 
آن دیده نمی شــد. عجیب تر از همه در این بین، پرسش 
یک پســربچه سه چهارســاله از  تنها زوجی که ماسک 
به  صورت داشــتند بود که اصرار داشت بداند چرا آن ها 
ماســک زده اند؛ گویی در میان تمام مشتریان رستوران، 
فقط همین زوج جــوان غیرعادی بودند. نظیر این اتفاق 
را همچنین می شــود در محوطه پارک ها و فضاهای سبز 
شــهر دید؛ هر روز خانواده های زیادی در این پارک ها در 
کنار یکدیگر اتراق می کنند و فرزندان خردسالشــان در 
البه الی جمعیت جست وخیزکنان، مشغول بازی هستند؛ 
بی آنکه مراقبتی بهداشــتی انجام شــود؛ حتی به  اندازه 
زدن یک ماســک به  صورت! این در حالی اســت که با 
وجود اعالم وضعیت قرمز در مشــهد و خراسان رضوی، 
مســئوالن محلی و ستاد اســتانی مقابله با کرونا زیر بار 
هیچ محدودیت جدی نرفتند؛ ســاعت کاری فروشگاه ها 
تغییری نکرده، تاالرها و رســتوران ها تعطیل نشــده اند، 
نظارت مســتمر بر نحوه تولید و عرضه نان وجود ندارد، 
نــاوگان حمل  و نقل عمومی به ویژه اتوبوســرانی و مترو 
همچنان بــا حداکثر ظرفیت مســافر می گیرند و موارد 
متعــدد دیگری که قاعدتاً باید در وضعیت قرمز کرونایی 

در دستور کار قرار می گرفت.
در عیــن  حال به دنبال وخیم شــدن اوضاع و اوج گیری 
دوباره بیماری کرونا، عالوه بر رعایت پروتکل های مربوطه 
در محیط های اداری، درصــد زیادی از مردم به صورتی 
کاماًل خودجوش ضمن رعایت نکات بهداشتی به استفاده 
از ماســک متعهد ماندند و حتی خیلی از آن ها خانه مانی 
را به عنوان امن تریــن راه در امان ماندن از ابتال به کرونا 
انتخاب کرده و نه  تنها به پارک و رســتوران نرفتند که از 
ترددهای غیرضروری هم پرهیز کردند و شــکی نیست 
که همراهی و همکاری همین تعداد، موجب کاهش آمار 
مبتالیان و قربانیان کووید19 در روزهای اخیر شده است.

حال با توجه به ظرفیت باالی خطرآفرینی رفتارهای آن 
دسته از شهروندان بی مباالت که با سوءاستفاده از فضای 
باز موجود، آزادانه بــه گردش و تفریح می روند، ضروری 
است مسئوالن ستاد اســتانی مقابله با کرونا فارغ از هر 
گونه تسامح و تساهل تمهیدات الزم را برای پایان دادن 
به این خطرآفرینی ها به اجرا بگذارند. در غیر این صورت 
بعید به نظر می رســد شهروندان وظیفه شناس بتوانند تا 
مدت زیــادی بار این بی مباالتی ها را به دوش بکشــند؛ 
تردیدی نیســت که خیلی زود تأثیر زحمات آن ها نیز از 
بین خواهد رفت و بار دیگر شــاهد رونــد رو به افزایش 
آمار مبتالیان و قربانیان کرونا خواهیم بود. البته تا زمانی 
که مســئوالن تکانــی بخورند و برنامه های پیشــگیرانه 
جدی تری را به اجرا بگذارند، ضرورت دارد خود ما مردم 
به فکر حفظ جانمان باشــیم و با علــم به اینکه بیماری 
کرونا با قدرت و شدت بیشتری به کار خود مشغول است، 
نهایت دقت و مراقبت را در پیشــگیری از ابتالی خود و 

اطرافیانمان به این بیماری داشته باشیم.

به دلیل بی توجهی به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا 
دو سینما در مشهد تعطیل شدند•

ســینماهای  ایرنــا: 
هویزه و آفریقا به دلیل 
مصوبات  به  بی توجهی 
کرونای  با  مبارزه  ستاد 
خراسان رضوی تعطیل 

شدند. 
ســالمت  گروه  رئیس 

محیط دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد گفت: سینماهای 
هویزه و آفریقا با وجود ابالغیه دستورالعمل ستاد استانی 
مبارزه با کرونا مبنی بر تعطیل بودن سینماها در روز عید 
غدیر اقدام به فروش بلیت کردند که مطابق قانون با آن ها 

برخورد شد. 
محمــد باباخانی افزود: بــا توجه به عــود بیماری کرونا 
ســینماها مجاز به بازگشــایی و فروش بلیت نیستند و با 
مراکز تفریحی متخلف در ایــن خصوص برخورد قانونی 

خواهد شد.
وی از تمامی شهروندان و هم استانی ها خواست به محض 
مشــاهده هر گونه تخلف در زمینــه فعالیت و دایر بودن 
سینماها و یا سایر مراکز تجمعی مراتب را به سامانه 190 

و 191 دانشگاه علوم پزشکی مشهد اطالع رسانی کنند.

با رمز »یا امیرالمؤمنین)ع(« آغاز شد
مرحله دوم رزمایش مواسات و همدلی •

در خراسان رضوی
ایرنا: مرحله دوم رزمایش 
استانی مواسات و همدلی 
نهضت تعاون و احســان 
رمز  با  رضوی  خراســان 
امیرالمؤمنین)ع(«  »یــا 
روز یکشــنبه در مشهد 

آغاز شد.
توزیع 200 هزار سبد مواد غذایی ویژه مددجویان کمیته امداد و 
سایر اقشار نیازمند، 110 سری جهیزیه، افتتاح 110 طرح اشتغال 
و 110 واحد مســکونی و کلنگ زنی 2۴ واحد مسکونی دیگر از 

جمله برنامه های این رزمایش است.
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در مراسم اجرای مرحله دوم رزمایش 
مواســات و همدلی نهضت تعاون و احسان که در عرصه میدان 
بسیج برگزار شد، اظهار کرد: بر حسب فرمان مقام معظم رهبری، 
رزمایش مواسات از چند ماه گذشته آغاز شده است و مرحله اول 
آن در ماه رمضان در استان با گستره عظیمی اجرا شد و مرحله 
دوم آن در دهــه والیت از عید قربان تاکنون در مراحل مختلفی 
برگزار شد.نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه امروز 
قدمی بزرگ در راســتای حمایت از افراد آسیب دیده در کرونا و 
قشر آســیب پذیر جامعه، برداشته می شود، تشریح کرد: حرکت 
بزرگی به وسیله کمیته امداد امام خمینی)ره(، سپاه پاسداران، 
اداره کل اوقاف خراســان رضوی و حرکت عظیمی در مساجد با 
مرکزیت هیئت امنا و ائمه جماعات در اســتان آغاز می شود.وی 
خاطرنشان کرد: بر حسب فرمان رهبری، رزمایش مواسات یک 
مرحله و دو مرحله نیست و دستور دادند قرارگاه رزمایش مواسات 
تشــکیل شود که ایجاد آن اعالم یک پشــتوانه قوی برای قشر 
آسیب پذیر است تا بدون دغدغه نسبت به مشکالت زندگی بدانند 
یک جریان عظیم انقالبی به فرمان رهبری پشتیبان آن هاست.

آیت اهلل علم الهدی افزود: در این مرحله که از عید قربان آغاز شده 
اســت، حدود یک میلیون و 100 هزار اطعام فقرا، 2 هزار قربانی 
در عید قربان به عنوان حمایت از افراد آســیب پذیر و 200 هزار 
بسته معیشتی برای اقشار نیازمند تقسیم می شود. وی اظهار کرد: 
امروز مشکل مردم تنها در بسته معیشتی نیست و مشکلی که 
مستأجران را مستأصل کرده، کمبود مسکن و اجاره سرسام آور 
اســت که به همین منظور از امروز بنای 110 واحد مسکونی در 
استان آغاز می شود.وی افزود: با توجه به مشکل بزرگ بیکاری، 
110 مورد اشــتغال برای جوانان در نظر گرفته شده است و 2۴ 
واحد مســکونی در صالح آباد برای عزیزان مرزبان ما کلنگ زنی 
خواهد شد و چندین بسته جهیزیه برای جوانان در حال ازدواج 
که در انتظار تشکیل زندگی هستند، تقدیم می شود. گفتنی است 
افتتاح طرح کلنگ زنی واحد های مســکونی در صالح آباد، افتتاح 
منازل مسکونی در روداب سبزوار و طرح اشتغال زایی در قوچان با 
رمز »یا امیرالمؤمنین)ع(« توسط آیت اهلل علم الهدی طی ارتباطی 

از طریق ویدئوکنفرانس با شهرهای مذکور انجام شد.

درنگی در یک حال خوب •
صدای  نعمتی:  محدثه 
ساعت حرم دنگ دنگ تو 
گوشم می پیچه، و من در 
فکر اینم که چهار یا ۴0 

سال بعد چی میشه؟!
احتماالً یک لباده مشکی 
پوشــیدم، با یک پیراهن 
یقه ســفید بحرینی. همونی که همه خادم ها بر تن دارن، روی 
چارپایه چوبی که خودم از کوچه عیدگاه خریدم نشسته ام و دم 
باب الجواد)ع( به زائرای آقا خوشامد میگم و گمشده ام را پیدا می کنم.

صدای اذان از گلدسته بلند شده.میدونم آقاجان! اما االن که نه! 
هر وقت که دســتم تو جیب خودم بره، خودم نوکری زائرات رو 
می کنم.عدد 1۴ رو هر وقت می شــنید، اشکی گوشه چشمش 
می نشست، می پرسیدم چرا؟ می گفت سال ها پیش با روزی 1۴ 

عدد شروع کردیم، پیش رفتیم. 
هــر جای کار گرهی پیــش میومد، می گفتیم خــودت راه رو 

نشونمون بده و نشون می داد.
بغضش میترکه، آخ که چه حال دل خوبی داره. غبطه می خورم؛ 
میگه کی فکــرش رو می کرد اون 1۴ تای اون موقع االن روزی 

۴هزار تا و 8 هزار تا بشه و این همه اتفاق!
اون قدر عشــق و عطش امام  رضا)ع( رو داشــت آخرشــم تو 
باب الجواد آروم  گرفت؛ حاال که اینو می نویســم، سالگرد همین 
خادم مخلص و پاک باخته س که اسم قشنگش یادآور یه عزیزه 

برای خیلی ها... »حاج قاسم عقیلی«.
خبر رسید کارت های بانکی که پس انداز داشتن و همه شو وصیت 

کرده بود به نیازمندا رسوندن.
حاج قاسم عقیلی یه حال و هوا و حس پاک بود پر از شوق ضامن 

آهو، آقا امام رضا)ع(.
اونقدر اون حس قوی بوده که حاال با اینکه نیســت و شب عید 
غدیر ســالگردش بود، تیمی که با خودش همراه و همدل کرده 
بود تو این دهه روزی 8هزار تا غذا و شب عید 500 تا بسته ارزاق 

هدیه کردن به دانش آموزای یتیم و سادات حاشیه شهر مشهد!
صحبت از حال خوبه که تو هر قامت و هیبتی ما آدمارو کنار هم  

پای کار میاره... روحش شاد و راهش ادامه دار... .

مدیرکل آموزش و پرورش:
 مدارس خراسان رضوی •

از ۲۰ مرداد ماه هر روز دایر هستند
قدس: مدیر کل آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت: 
مدارس این استان از دوشنبه 20 مرداد ماه هر روز دایر هستند.

قاسمعلی خدابنده اظهار کرد: پیرو مصوبه ستاد ثبت نام استان 
و با توجه به اینکه ســال تحصیلی جدید از 15 شهریور ماه 
آغاز خواهد شد، تمامی مدارس استان به منظور برنامه ریزی 
و کســب آمادگی الزم و همچنین پاســخگویی مطلوب به 

مراجعان از 20 مرداد ماه همه روزه دایر خواهند بود.
وی ادامه داد: بر این اساس تمامی کادر اجرایی نیز هر روز در 

آموزشگاه حضور خواهند یافت.
مدیــرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت: ســال 
تحصیلی جدید براساس تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و 

با تمام تمهیدات الزم آغاز خواهد شد.
وی افزود: تاکنون حدود 90 درصد دانش آموزان اســتان در 
سامانه »ســناد« ثبت نام شــده اند و امیدواریم طی روزهای 

باقیمانده بقیه آنان نیز اقدام به نام نویسی کنند.

عالقه مندی ام به 
انجام امور نیکوکاری 

به دوران کودکی 
می رسد؛ چراکه پدرم 
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رئیس  پیش  روز  چنــد  علی محمدزاده: 
شــورای اســالمی شهرســتان مشــهد در 
جلسه بررســی مشکالت حوزه حمل و نقل 
روستاهای اطراف این شهر عالوه بر گالیه ای 
ضمنی از کم کاری هــا در این بخش به الزام 
شهرداری مشهد برای خدمت رسانی به 135 
روستا اشاره کرد.شهناز رمارم گفت: با توجه 
به درآمد قابل توجه ساالنه شهرداری مشهد 
از منطقه حریم این کالنشهر و الزام قانونی آن 
نهاد به خدمت رسانی به 135 روستای حریم 
از محل درآمدهای مذکور، شهرداری مشهد 
می تواند در خصوص تأمین راه های روستایی 

در این بخش تفاهم نامه هایی منعقد کند.
او افــزود: از مجمــوع راه هــای روســتایی 
شهرســتان تنها ۴5 درصد آسفالت شده و 
بقیه خاکی اســت و این در حالی است که 
ایجاد راه دسترسی آسفالته برای روستاهای 

باالی 20 خانوار الزام قانونی دارد.
وی به جمعیت باالی روســتایی و تردد زیاد 
بین مشهد و روستاهای اطراف آن اشاره کرد 
و ادامه داد: شهرداری مشهد به وظایف قانونی 
خود در قبال روستاهای حریم مشهد عمل 

کند.
به همین بهانه در ادامه به توضیح بیشتر این 
موضوع می پردازیم تا شاید کمکی در راستای 
سرعت بخشیدن به اتفاق های خوب در این 

حوزه کرده باشیم.

دستور قانونس
همچنــان کــه رمــارم نیــز اشــاره کرده 
خدمت رسانی به روستاهای حریم کالنشهرها 
یک وظیفه قانونی است؛ چراکه در تبصره3 
ماده 99 قانون شهرداری ها به صراحت آمده 

است:
شــهرداری های سراســر کشــور مکلف اند 
عالوه بر اعتبــارات دولتی حداقل 80درصد 
از عــوارض و درآمد هایــی را کــه از حریم 
استحفاظی شهر ها کسب می نمایند با نظارت 
فرمانداری و بخشــداری ذی ربط در جهت 
عمران و آبادانی روستا ها و شهرک های واقع 
در حریم خصوصاً در جهت  راه سازی، آموزش 
و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و 

کشاورزی هزینه نمایند.
لذا می بینیم در ایــن تبصره قانون گذار قید 
»می توانند« را نیاورده تا اقدام به آن به اختیار 
شــهرداری ها باشد و با قاطعیت گفته است: 
شــهرداری های سراسر کشــور »مکلف اند« 
یعنی تکلیــف قانونی دارنــد و هیچ پیش 
شــرطی برای الزام آور بودن این تکلیف ذکر 
نشــده اســت و تنها به صرف قــرار گرفتن 

یک روســتا در حریم شهرها 
شــهرداری ها وظیفه دارند به 

آن ها خدمت رسانی کنند.
قانون گذار  اینکه  دیگر  موضوع 
بــرای پیشــگیری از هر گونه 
ســوءرفتار یا انحراف احتمالی 
شــرط نظارت هم بــرای آن 
گذاشته و گفته است: با نظارت 

فرمانداری و بخشــداری ها هزینه ها صورت 
بگیرد.

و امــا مهم ترین بخش ایــن تکلیف قانونی 
آنجایی است که قانون گذار برای جلوگیری 
از هــر گونــه اعمال ســلیقه ای و هزینه در 
بخش های غیرضروری شرط کرده است که 
هزینه مورد نظر باید در راســتای عمران و 
آبادانی روستا ها و شهرک های واقع در حریم 
بــه خصوص در جهت  راه ســازی، آموزش و 
پرورش، بهداشــت، تأمین آب آشامیدنی و 

کشاورزی باشد.
نتیجــه اینکه می توان به زبان ســاده گفت 
شــهرداری ها تکلیف قانونــی دارند درآمد 
حاصل از حریم شهرها را در بخش های راه، 
آمــوزش و پرورش، بهداشــت و تأمین آب 

آشامیدنی و کشاورزی هزینه کنند.

مصداق عینی س
شهناز رمارم در گفت وگو با خبرنگار ما نیز با 
تأکید بر این موضوع می گوید: روستاهای واقع 
در حریم شــهر مشهد در تمامی بخش های 
ذکر شده در قانون دچار نوعی عقب ماندگی 
هستند و شهرداری مشهد از طریق عمل به 
این وظیفه قانونی خــود می تواند در بهبود 

شرایط نقش قابل توجهی داشته باشد.
او می افزایــد: هر چند شــهرداری مشــهد 
در ســال های اخیر با آســفالت کردن جاده 
حسن آباد و 75متری رضوی قدم های خوبی 
در این راســتا برداشــته ولی این مقدار کار 

کافی نیست و هم اکنون بیش 
از 100 روســتا )حدود 135 
روستا( در حریم این کالنشهر 
قرار دارند که هر کدام از آن ها 
در یکی از بخش هــای راه یا 
بهداشــت یا حمل و نقل و یا 
آب آشامیدنی با چالش روبه رو 

هستند.
وی ادامه می دهد: وقتی روزانه 2هزار تن زباله 
یا پسماند کالنشهر مشهد در حریم این شهر 
و به نوعی در محدوده همین روستاها تخلیه و 
دفن می شود و در واقع روستانشینان متحمل 
مشــکالت یا عوارض تحمیلی همجواری با 
شهر هستند باید در مقابل، از این همجواری 

هم نفعی داشته باشند.
رمارم اظهار می دارد: در حال حاضر بهسازی 
راه های مواصالتی و مسئله جابه جایی مسافر 
یکــی از نیازهای جدی روســتاهای حریم 
مشهد است. وقتی روستایی با جمعیت چند 
هزار نفری در نزدیکی مشهد داریم و تقریباً 
تمام جمعیت آن به نوعی برای کار در حال 
تردد روزانه به مشهد هستند بی تردید داشتن 

راه مناسب خواسته اولیه و منطقی است.
مشکل دیگر این است که در زمان جدا شدن 
اتوبوسرانی کالنشهرها از حومه که طرقبه و 
شاندیز و گلبهار به نوعی مستقل شدند تنها 
یک استثنا باقی مانده و تصمیم بر آن شده 
که اتوبوسرانی مشهد به ساکنان رضویه هم 
ســرویس دهی داشته باشد تا تعیین تکلیف 
شــود و اکنون با گذشــت چند سال هنوز 
تعیین تکلیف نشده و این در حالی است که 
معموالً از تعداد 15 دستگاه اتوبوسی که برای 
این خط در نظر گرفته شده تعدادی به دالیل 
و ایرادهای فنی قادر به سرویس دهی نیستند 

که برای ساکنان رضویه مشکل ساز است. 
او می گویــد: همچنان کــه در تبصره ماده 
99 هم آمده هزینــه در بخش های آموزش 

و پرورش و بهداشــت روستاهای حریم شهر 
هم باید مد نظر شهرداری ها باشد که در این 
حوزه ها نیز مشــکالت ریز و درشت فراوانی 
وجود دارد که در مقاطع مختلف سال شاهد 

بروز برخی از آن ها هستیم.
رئیس شــورای اســالمی شهرستان مشهد 
می افزاید: اختصــاص فضاهایی برای فروش 
محصوالت کشاورزی و دامی روستانشینان 
حریم مشــهد در داخل شهر می تواند منافع 
دوجانبه ای برای تولیدکننده و مصرف کننده 
داشــته باشــد و اثرات مثبــت فراوانی در 
بخش های دیگر اجتماعی خواهد داشت که 
شهرداری می تواند در این بخش هم با ایجاد 
بازارچه هــای ویژه ای برای روســتاییان گام 

مهمی در این راستا بردارد.

چند نکته س
نکتــه قابل تأمل این اســت همــان گونه 
که در خبرها آمده اســت اعتبارات ســال 
گذشــته راهــداری مشــهد ۴5 میلیارد 
ریال بوده که امســال به 25 میلیارد ریال 
کاهش یافته اســت و این در حالی اســت 
که بــه گفته متولیان این حــوزه در حال 
حاضر راهداری مشــهد  37میلیارد ریال 
بدهــی به پیمانکاران خــود دارد پس اگر 
تمام اعتبارات تعیین شــده پرداخت شود 
راهداری مشــهد قادر بــه پرداخت بدهی 
خود نخواهد بود چه برسد به آنکه بخواهد 

پروژه های جدیدی تعریف کند.
نکته دیگر اینکه تهیه نقشه پهنه بندی حریم 
مشهد می تواند به بسیاری از بالتکلیفی های 
خواسته یا ناخواسته پایان دهد که متأسفانه 
برخالف وعده های داده شــده تاکنون شاهد 
تحقق ایــن امر مهم نبودیــم و آنچنان که 
برخی از اعضای شــورای شــهر مشهد خبر 
داده اند تأکیدات و تذکراتی که به شهرداری 
مشهد داده شده در بهترین حالت شاید تا سه 
ماه دیگر سند مربوطه در شهرداری )از طریق 
مشــاور( تهیه و در شورا به تصویب برسد و 
پس از آن به شورای عالی شهرسازی ارسال و 
در صورت نبود ایرادهای قانونی تا پایان سال 

به تصویب نهایی برسد.
بنابراین در بهترین شــرایط می توان گفت 
ســند پهنه بندی حریم مشهد در اوایل سال 
آینــده قابلیت اجرایی خواهد داشــت و به 
نظر می رســد تا آن زمان نمی توان امیدوار 
به بروز اتفاق های خاصــی در این حوزه بود 
و روستانشینان حریم مشهد همچنان باید در 
برزخ اما و اگرهای خدمت رســانی ها از سوی 

شهرداری بمانند.

رئیس شورای اسالمی شهرستان مشهد در گفت وگو با قدس:

شهرداری ملزم به خدمات رسانی به روستاهای حاشیه شهر است

روستاروستا

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

15,500

121,000

27,000

90,000

11000

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندی )ران(
ماهی قزل آال 

 گوشت گوساله )ران( 

تخم مرغ

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

300072305 پیامک کنید.



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد عنوان کرد
 مراجعه مستقیم افراد مشکوک •

به کرونا به مراکز درمانی، ممنوع!
بدیعی  شــاپور  قدس: 
گفت: مراجعه مســتقیم 
افراد مشــکوک به کرونا 
به مراکــز درمانی زمینه 
انتقال بیماری را افزایش 
اینکه  ضمــن  می دهد، 
بیماران در معرض خطر 

عفونت های بیمارستانی قرار می گیرند. وی با تأکید بر اینکه 
شهروندان در صورت ابتال و یا عالئم مشکوک به کرونا پیش  
از هر اقدامی با شماره ۱۹۱ تماس بگیرند، ادامه داد: از طریق 
این سامانه افراد به نزدیک ترین مرکز خدمات جامع سالمت 
که ارائه دهنده خدمات سطح یک است هدایت می شوند و در 
صورت نیاز به خدمات تصویربرداری و پزشک متخصص به 

۱۵ مرکز سطح دو برای بررسی بیشتر ارجاع می شوند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه بیماران 
در صورت نیاز از طریق مراکز ســطح دو به بیمارستان های 
مرجع کرونا ارجاع می شــوند، ادامه داد: در مراکز درمانی نیز 
بیماران با توجه به شرایط بیماری در بیمارستان ها و یا مرکز 

تکمیل درمان بستری خواهند شد.
 بدیعی با اشاره به راه اندازی مرکز تکمیل درمان با همکاری 
بســیج جامعه پزشــکی، بیان کرد: این مرکز با ۱۷۰ تخت 
بســتری به همراه پزشک و پرســتار از بیمارانی که نیاز به 

خدمات تکمیل درمان دارند، مراقبت می کند.
وی تصریح کــرد: در این مرکز برخی از بیماران پس از طی 
دوره بســتری در بیمارستان برای ادامه روند مراقبتی ارجاع 
می شوند و برخی دیگر نیز با تشخیص پزشک اورژانس و در 
صورت دارا نبودن شــرایط مراقبتی در منزل، در این مرکز 

بستری می شوند.

 رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری
 شورای شهر مشهد:

مصوبه تقسیم منطقه 9 به دو  منطقه •
جزو ضروریات است 

قدس: رئیس کمیسیون 
معماری  و  شهرســازی 
مشهد  شــهر  شــورای 
مــوارد  از  یکــی  گفت: 
شــورا،  تصویب  مــورد 
بحث اجرایی کردن طرح 
تفصیلی و مصوبه تقسیم 

منطقه ۹ به دو منطقه ۹ و ۱۷ است که این امر جزو ضروریات 
است.

 محمدهادی مهدی نیا در مراســم تکریم و معارفه شهردار 
منطقه ۹ مشــهد که با حضور شــهردار و جمعی از اعضای 
شورای شهر برگزار شد، اظهار کرد: تفاوت معناداری که این 
منطقه با سایر مناطق دارد، این است که طرح تفصیلی این 
منطقه به تصویب شورای اسالمی شهر مشهد رسیده است و 
در صورتی که شورا مقید به قانون گرایی و شعارهایی که در 
ســال ۹6 داده، باشد و اگر به عملکرد تخصصی خود اعتقاد 

دارد، باید این موارد را در عمل نیز اجرایی کند.
وی بیان کرد: ظرف یک سال گذشته در موضوعات منطقه 
۹ بیشترین فشارها وارد بوده است، زیرا مغایرت های زیادی 
بین شعارها و اعتقادات وجود داشته است. امید داریم بتوانیم 
بخشی از این موضوع را در کل شهر جبران کنیم و اقداماتی را 
انجام دهیم که در پایان دوره به رضایتمندی دست پیدا کنیم.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی خبر داد
کشف یک محموله اتوبوسی موادمخدر•

خط قرمز: فرمانده انتظامی خراســان جنوبی از کشف 2۷2 
کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک در بازرسی از اتوبوس مسافربری در 

شهرستان»نهبندان« خبر داد.
سردار مجید شجاع اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی 
شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک 
اتوبوس مســافربری که از سیســتان و بلوچستان به طرف 
شــهرهای مرکزی کشــور در حرکت بود مشکوک شدند و 

خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی بیان کرد: مأموران در 
بازرسی از اتوبوس 2۷2کیلو و ۵۰۰ گرم  تریاک در قالب 2۱۷ 
بسته که  بسیار ماهرانه در خودرو جاسازی شده بود را کشف 

و در این رابطه سه متهم دستگیر شدند.
سردار شجاع تصریح کرد: مأموران متهمان دستگیر شده را 
به پلیس مبارزه با موادمخدر منتقل کردند و در ادامه متهمان 

با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی و روانه زندان شدند.
این مقام ارشــد انتظامی یادآور شــد: مبارزه با پدیده شوم 
موادمخــدر با جدیت از ســوي پلیس دنبال مي شــود و از 
شــهروندان تقاضا داریــم در صورت مشــاهده و برخورد با 
فروشندگان موادمخدر و هر گونه بي نظمي و اخالل در نظم 
عمومي، با مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ تماس گرفته و 

موضوع را به پلیس اطالع دهند.

 آگهی کارآفرینی نقشه ای
 برای خالی کردن جیب بود

 »دیوار« همچنان بستری•
 برای کالهبرداری!

رحمانــی:  عقیــل 
رئیس پلیس فتا استان 
از  خراســان رضوی 
دستگیری  و  شناسایی 
عامالن کالهبرداری در 
اینترنت و شــبکه های 
عنوان  بــا  اجتماعــی 
کاریابی در منزل خبر داد.سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس 
پلیس فتا استان خراسان رضوی در تشریح این خبر بیان کرد: 
با رصد و پایش فضای ســایبری توسط کارشناسان پلیس 
فتا استان و همچنین تعدادی از تماس و ارتباطات مردمی، 
 مشخص شــد تبلیغاتی مبنی بر کارآفرینی و کار در منزل 
در سایت واسطه گر اینترنتی »دیوار« درج شده که داوطلبان 
برای عضویت باید مبالغی از ۵۰هزار تومان تا ۱۵۰هزار تومان 
به حســاب های اعالم شــده واریز کنند و پس از واریز وجه 
دیگر کسی پاسخگو نبوده و سرمایه های ریز قربانیان جویای 
کار در دستان افراد سودجو تبدیل به رقم های وجوه سنگین 
می شود، بر همین اساس رسیدگی به موضوع در دستور کار 
کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.سرهنگ جهانشیری 
ادامه داد: عمده انتشار این تبلیغ در سایت واسطه گر اینترنتی 
»دیوار« بود که با بررســی کارشناسان پلیس فتا، سرنخ هایی 
از هویت کالهبردار بدســت آمد .رئیس پلیس فتا اســتان 
خراســان رضوی در ادامه روند شناســایی عامل یا عامالن 
کالهبرداری گفت: با بررسی های پلیسی و اقدام های میدانی 
مشخص شد متهم یا متهمان پس از فریب افراد جویای کار 
در سایت واسطه گر اینترنتی، وجوه کالهبرداری شده را در 

حساب های دیگری به گردش درآورده اند.
ایــن مقام مســئول افزود: با ســرنخ های بدســت آمده از 
کالهبرداری موصوف مشــخص شد شاکیان و قربانیان این 
کالهبرداری به دلیل ارقام قابل اغماض از ارائه شــکایت به 
مراجع قضایی خودداری کرده که این امر موجب گستاخی 
بیشتر مجرمان در رسیدن به اهداف سوء و کالهبردارانه شان 
خواهد شــد.رئیس پلیس فتا استان خراســان رضوی بیان 
کرد: با تالش کارشناســان پلیس فتا استان متهم به همراه 
دو همدستش مورد شناســایی قرار گرفتند و با هماهنگی 

مقام قضایی به پلیس فتا استان منتقل شدند.
جهانشــیری ادامه داد: در بررســی اولیه از حساب و مدت 
فعالیت سه ماهه؛ متهمان با سوء استفاده از سایت های واسطه 
و درج تبلیغــات کاریابی، قربانیان زیــادی را فریب داده و 
مشخص شد در همین مدت اندک بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال 
تراکنش مالی داشته اند که متهمان با پرونده انتظامی به همراه 

مستندات جهت تعیین تکلیف نهایی به دادسرا اعزام شدند.
این مقام انتظامی یادآور شــد: به خاطر داشته باشیم رؤیت 
آگهی در ســایت های واسطه گر دلیلی بر اصالت آن نخواهد 
بــود و همان طور که در ذیل آگهی درج شــده در ســایت 
مشــخص است، از هر گونه واریز وجه قبل از احراز اصالت و 
دریافت کاال و خدمات جداً خودداری شود.رئیس پلیس فتا 
خراسان رضوی به دارندگان حساب های بانکی توصیه کرد هر 
گونه واگذاری اطالعات حساب بانکی و دسترسی به حساب 
بانکی، مسئولیت حقوقی و کیفری به همراه خواهد داشت؛ 
بنابراین با حفظ اطالعات حساب بانکی و عدم واگذاری کارت 
عابربانک به همراه رمزهای اول و دوم به دست افراد ناشناس، 

راه مجرمان را در رسیدن به اهداف سوءشان مسدود کنیم.

عجله کار دست سرنشینان پژو داد
 4 مصدوم در حادثه محور بردسکن•

فرمانده قرمــز:   خط 
 انتظامــی شهرســتان 
واژگونی  از  بردســکن 
یک دستگاه خودرو پژو 
پارس بــا چهار مصدوم 
در محور بردســکن به 

طبس خبر داد.
ســرهنگ عباس نظافتی گفت: در پــي اعالم واژگوني یک 
دستگاه خودرو پژو پارس در محور بردسکن- طبس، بالفاصله 
گشــت تصادفات به همراه نیروهاي امدادي به محل اعزام 
شدند.وی افزود: با حضور مأموران در محل و در بررسی های 
اولیه مشخص شد یک دستگاه ســواری پژو پارس با چهار 
سرنشین که از بردسکن به ســمت روستای درونه در حال 

تردد بود، از جاده منحرف و واژگون شده است.
فرمانده انتظامی بردسکن تصریح کرد: در این حادثه هر چهار 
سرنشــین خودرو به همراه راننده مصدوم که به علت شدت 
جراحات وارده توســط نیروهای امدادی بــه مراکز درمانی 
منتقل شدند.سرهنگ نظافتی گفت: علت حادثه برابر اعالم 
نظر کارشناس پلیس راه عدم توجه به جلو و ناتوانی در کنترل 
وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه راننده سواری 
پژو پارس عنوان شــده اســت. فرمانده انتظامی شهرستان 
بردســکن در پایان از رانندگان خواست از هر گونه عجله و 
شــتاب پرهیز کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی 

سفری بدون حادثه را تجربه کنند.

بی تجربگی راننده با حضور پلیس ختم به خیر شد
امدادرسانی به خودرو گرفتار در کویر•

جانشــین  قرمز:  خط 
انتظامــی شهرســتان 
امدادرســانی  از  طبس 
مأمــوران پلیــس این 
خودرو  به  شهرســتان 
گرفتار در کویر»حلوان« 
خبر داد. سرهنگ»محمد 
جالل زاده« در تشــریح این خبر گفت: شنبه شب گذشته با 
اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر گرفتار شدن یک 
سواری پراید در محور روستایی حلوان - خوربیابانک، بالفاصله 
مأموران انتظامی پاســگاه حلوان شهرستان طبس به محل 
اعزام شدند.جانشین انتظامي شهرستان طبس افزود: مأموران 
با مراجعه به محل مشاهده کردند راننده سواری پراید که در 
حال عبور از کویر ماسه زار حلوان به سمت خوربیابانک بوده 
به علت عدم آشنایی به کویر و  غیر بومی بودن راننده، خودرو 
داخل ماســه زارها گیر کرده است.این مقام انتظامی تصریح 
کــرد: مأموران پس از رؤیت خودرو و اطمینان از ســالمت 
راننــده، ضمن هماهنگی با یدک کش، خــودرو را از داخل 

ماسه زار بیرون کشیدند و به وی امدادرسانی کردند.

فارس: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اســتان خراســان رضوی، با بیان اینکه بخش 
عمــده ای از پولی را که برای اداره مشــهد در 
شورای شــهر مصوب می شود، از محل فروش 
تراکم ها و تخلفات پیش بینی کرده اند، گفت: 
مدیریت شهری باید فکری برای منابع پایدار 
درآمدی داشــته باشــد. در همین خصوص 
گفت وگویی با مهندس محمدحســین شرکا، 
رئیس نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی 

انجام شده که در ادامه آن را می خوانید.

 گفته می شود ۲۰هزار پرونده قلع و قمع س
اجرا نشده کمیسیون ماده ۱۰۰ در مشهد 
داریم، علت این حجم باالی تخلفات را چه 

می دانید؟
تا زمانی که بســتر تخلف فراهم اســت و من 
کارفرما به دنبــال چهار متر اضافه و دو طبقه 
بیشتر برای منافع خودم هستم، برخورد رسمی 
و شــدیدی در ارتباط با تخلفات نمی شــود و 
شهرداری برای کســب درآمد این تخلفات را 
تبدیل به جرایــم می کند، این وضعیت وجود 

خواهد داشت.

 تعداد دقیق پرونده هایی که به ماده ۱۰۰ س
ارجاع شده است را می دانید؟

تعداد دقیق پرونده های مــاده ۱۰۰ را اکنون 
نمی دانم، ولی اگر ما 6میلیون پروانه داریم، هر 
6میلیون با تخلف ساخته شده است؛ چرا که 

خودمان بستر کار را فراهم کرده ایم.
متأســفانه اکنون تخلفات ساختمانی پایه کار 
ساخت وساز اســت، هر پرونده ای سه یا چهار 
بار صدور رأی کمیســیون مــاده ۱۰۰ دارد. 
پرونده هایی به کمیســیون ماده ۱۰۰  می روند 
که یا مقررات ملی ساختمان را نادیده گرفته اند 
یا ضوابط شهرســازی مانند پیشروی، تغییر 
کاربری، ارتفاع بیشتر از حد مجاز، طبقه اضافی 
یا نوع جنس مصالح و مقاطع را رعایت نکرده اند.

 مدیریت شهری چگونه می تواند بحث س
تخلفات را کنترل کند؟

بودجه شهرداری را وقتی نگاه می کنید می بینید 
بخش عمده ای از پولی که برای اداره مشهد در 

شورای شهر مصوب می شود 
را از محــل فروش تراکم ها و 
تخلفات پیش بینی کرده اند، 
تا زمانی که این مشکل وجود 
داشته باشــد و پایانکار تک 
نقشه ای نشــود و پروانه را با 
این  نبینند،  پایانکار منطبق 
تخلفات وجود خواهد داشت 
و کســی نمی تواند جلو آن 
را بگیرد و مدیریت شــهری 
باید فکری برای منابع پایدار 

درآمدی داشته باشد.

 در این بین سهم نظارتی سازمان نظام س
مهندسی ساختمان چه می شود؟

فرض کنید ما اینجا به ملکی که اضافه زیربنا 
داشته باشــد جواب ندهیم، تمام کارها قفل 
می شود، نظام مهندســی گزارش تخلف را به 
شهرداری می دهد و می گوید این اضافه زیربنا 
باید پلمب شود، اما اینکه می شود یا نمی شود، از 

عهده ما خارج و دست شهرداری است.

 گفته می شود دفاتر خدمات مهندسی س
برای تراکم فروشی ها داللی می کنند، این 

حرف را قبول دارید؟
سازمان نظام مهندسی وظیفه کنترل و نظارت 

بر مقررات ساختمانی را دارد 
و تصمیم گیرنــده نیســت، 
مهندســی  دفاتــر خدمات 
شــهرداری  ضوابط  طبــق 
عمــل می کننــد و غیــر از 
آن اختیاری ندارنــد. آب از 
سرچشــمه گل آلود اســت، 
اگر داللــی اتفــاق می افتد 
است،  شــهرداری  داخل  در 
قانونی کــه راه را برای تخلف 
و بلندمرتبه ســازی در معبر 
۱8 متری)اشاره غیرمستقیم 
به یکــی از برج های معروف 
23 طبقه شــهر( باز می گذارد و حکم تخریبی 
که توسط دادگاه صادر شده را پس از چهار سال 
به جریمه تبدیل می کند در شهرداری است. با 
چنین کارهایی دیگر حقوق شهروندانی که در 
اطراف این برج ســکونت دارنــد، معنایی دارد. 
وقتی مشهد یک طرح تفصیلی به روز و یکپارچه 
ندارد، این شــرایط پیــش می آید که هر کس 
هر طور دلش بخواهد با هر ارتفاع و مســاحتی 
می ســازد و جریمه اش را هم پرداخت می کند.

چه میزان از مشــکالت شهرسازی در س
مشهد به کمیسیون ماده 5 ربط دارد؟ 

همه مشکالت، نمونه اش همین پدیده که در 

قالب هیچ کدام از طرح های جامع و تفصیلی 
یا حتی هادی روســتایی نبود. کمیســیون 
ماده ۵ فقــط در مواقع ضرورت و با انطباق بر 
ضوابط، مجاز به تغییر خیلی کم  کاربری هاست، 
اما اینکه کاربری آموزشــی را بخواهند بدون 
استعالم از دستگاه مربوط به پیست اتومبیلرانی 

بدهند، هیچ توجیهی ندارد.
در خیابان گلشن صارمی، چرا برج های آرمیتاژ 
و باران ســر درآورده اســت؟ تراکم مجاز آنجا 
چهار طبقه روی پیلوت اســت، برج 23 طبقه 
با کدام معیار و زیرســاخت در آن معابر ایجاد 
شده است؟ مشکل این است که کار را همه به 
هم پاس می دهیم و مسئولیت تصمیماتمان را 
نمی پذیریم، برایمان هم مهم نیست این تصمیم 

اشتباه چه عواقبی برای این شهر دارد.
کمیســیون مــاده ۵ برای تغییــرات بنیادی 
نیســت بلکه تغییرات جزئی که نتیجه اش به 
نفع شهر و شهروندان باشــد موضوع کار این 
کمیسیون اســت نه اینکه یک را ۱۰۰ کند تا 
منافع شخص یا عده ای تأمین شود. وقتی مجوز 
بلندمرتبه سازی بدون تعریف پهنه، بی توجه به 
زیرساخت های ترافیکی، سرانه خدمات عمومی 
و امنیت به صورت ســلیقه ای در شــهر صادر 
می شــود، نتیجه اش نقض حقوق شهروندی 
مردم آن شهر است. چرا مردم باید مسیری که 
پیشتر در ۱۰ دقیقه برای رسیدن به مقصدشان 
طی می کردند حاال به خاطر ســاخت برج در 
یک خیابان و افزایش ترافیک نیم ســاعت یا 
بیشــتر زمان ببرد؟ چرا منافع ساخت آن برج 
برای عده معدودی باشد و عوارض حاصل از آن 

گریبان گیر یک شهر شود؟

بافت س ساخت وسازهای  بر  نظارتتان  از 
پیرامون حرم بگویید، سهم کم کاری نظام 

مهندسی در منطقه ثامن را می پذیرید؟
پروانه هــای ساخت وســاز در منطقه ثامن به 
نظام مهندسی ارجاع نمی شود و در شهرداری 
کارها انجام می شــود. طبق ماده 4 قانون نظام 
مهندسی، هر پروانه ای در نقاط کور این کشور 
باید دارای پروانه ســاختمانی با امضای دارای 
صالحیت و ظرفیت باشد، شهردار مشهد باید 

پاسخگوی چرایی این موضوع باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی:

پروانههایمنطقه»ثامن«بهنظاممهندسینمیروند!

کمیسیونماده5برای
تغییراتبنیادینیست
بلکهتغییراتجزئیکه
نتیجهاشبهنفعشهرو

شهروندانباشدموضوع
کاراینکمیسیوناست
نهاینکهیکرا100کند

تامنافعشخصیاعدهای
تأمینشود

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
افزایش نسبی دما در خراسان رضوی •

قدس: براساس تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناسی در 
48 ســاعت آینده ضمن افزایش نســبی دما آسمان استان 
غالبــاً صاف گاهی با افزایش ســرعت وزش باد و در مناطق 
بادخیز به ویژه جنوب شرق گاهی وزش باد نسبتاً شدید توأم 

با گردوخاک پدیده جوی غالب خواهد بود. 
همچنین در 24 ســاعت آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل 
شب در نواحی شمالی اســتان رشد ابر و در ارتفاعات رگبار 

پراکنده باران پیش بینی می شود.
هوای امروز مشهد هم صاف در بعدازظهر رشد ابر و افزایش 

سرعت وزش باد خواهد بود.
در  24 ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمای ۱۱ درجه 
سلسیوس خنک ترین و بردسکن با بیشینه دمای 38 درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
طی این مدت کمینه و بیشــینه دمای شهر مقدس مشهد 
به ترتیب ۱۹ و 32 درجه سلســیوس بوده است. همچنین 
بیشترین سرعت وزش باد از ایســتگاه هواشناسی تایباد با 

سرعت ۱۱2 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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عقیل رحمانــی: رئیــس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان کالت گفت: دو عامل شکار و نابودی محیط زیست 
که از مدت ها پیش تحت تعقیب این اداره بودند، در پی یک 
عملیات مشترک با اداره محیط زیست شهرستان مشهد و با 
دستور دادســتان کالت در حالی دستگیر شدند که در یک 

دامداری مخفی و الشه یک شکار را قطعه قطعه کرده بودند.
ذوالفقــار سلحشــور، رئیس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان کالت، در تشریح ردزنی این شکارچیان حرفه  ای 
و بی رحم نسبت به محیط زیست، به قدس عنوان کرد: پیرو 
کسب اخبار واصله از سوی دوســتداران طبیعت مبنی بر 
تردد مشکوک یک دستگاه خودرو پژو 4۰۵ با دو سرنشین 
در منطقه حفاظت شــده ارس سیســتان )هزارمســجد(، 
بررسی ماجرا با توجه به اینکه در منطقه شکار ممنوع  بود، 
در دســتور کار مأموران یگان حفاظت محیط زیســت این 

اداره قرار گرفت.
جمع بندی اطالعات خــام و اولیه حاکی از آن بود که مالک 
خودرو مورد اشاره کسی نیست جز یک شکارچی فراری که 
از ســوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد نیز 
تحت تعقیب اســت و دلیل آن هم این بود که او به شــکار 
حیوانات وحشــی شهره اســت.رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان کالت تصریح کرد: با توجه به وسیع بودن 
منطقه حفاظت شــده ارس سیستان و امکان فرار فرد تحت 
تعقیب از محل،  درخواست نیروی کمکی از فرماندهی یگان 
حفاظت محیط زیست اســتان شد. برهمین اساس ساعتی 
بعد یک تیم از نیروهای زبده یگان حفاظت محیط زیســت 
شهرستان مشهد در محل حاضر و پس از ملحق شدن آن ها 
به نیروهای این شهرستان، تمامی عوامل  راهی محل اعالمی 

تردد خودرو 4۰۵ شدند.

ذوالفقار سلحشور بیان کرد: با حضور نیروهای یگان حفاظت 
محیط زیست در ارتفاعات مدنظر و بررسی آثار به جامانده از 
تردد خودرو مذکور و رهگیری امتداد سرنخ ها، مشخص شد 
شکارچیان تحت تعقیب پس از شکار یک رأس کل وحشی، 
حیوان را به یک دامداری در حوالی منطقه ای عشایری منتقل 
کرده اند.پس از آن محل مورد شناسایی قرار گرفته به سرعت 
از همه جهت در محاصره قرار گرفت، اما با توجه به اینکه شب 
فرا رسیده بود و امکان داشت آغاز عملیات موجب شود فرد 
متخلف در پناه تاریکی هوا از محل متواری شود، از نیروهای 
عمل کننده خواسته شد برای آنکه ماجرا لو نرود کمی از محل 
فاصله بگیرند و در حالی که کنترل تــردد در دامداری را از 

دست ندهند تا صبح منتظر دستور بعدی بمانند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کالت ادامه داد: 
از همین رو و بــا توجه به اینکه احتمال می رفت در منطقه 
درگیری مســلحانه ای بین افراد متخلــف و نیروهای یگان 
حفاظت محیط زیست ایجاد شود و همچنین دیگر احتماالت 
هم وجود داشــت، موضوع برای هماهنگی بیشــتر و کسب 

دستور قضایی به اطالع دادستان شهرستان کالت رسید. 
وی عنــوان کرد: در ادامه مقام قضایی دســتور قاطعی برای 
برخورد با متخلفان حاضر در محل صادر و برهمین اســاس، 
سحرگاه روز بعد عملیات ضربتی و حساب شده ای به مرحله 
اجرا درآمــد و مأموران یگان حفاظت محیط زیســت وارد 

دامداری عشایری هدف شدند.
 به محض ورود به محــل، فرد تحت تعقیب به همراه دیگر 
همدستش که از حضور نیروهای یگان حفاظت محیط زیست 
شوکه شــده بودند در حالی دستگیر شدند که در محل آثار 
شکار دیده شد.سلحشور به کشف الشه شکار و دیگر ادوات 
مورد استفاده در این ماجرا اشاره و در این باره بیان کرد: پس 

از آن دامداری مورد بازرســی و تفتیش دقیق قرار گرفت که 
در نتیجه الشه کامل و قطعه قطعه شده یک رأس کل وحشی 
جوان که به طرز ماهرانه در محل پنهان شــده بود، به همراه 
یک قبضه اسلحه شکاری گلوله زنی کالیبر 2۷۰ غیرمجاز، ۱۰ 
فشنگ مربوط، سه دستگاه دوربین چشمی، یک قبضه چاقو 
و کوله پشتی آغشته به خون حیوان شکار شده و دیگر ادوات 

شکار کشف و توقیف شد.
پس از پایان عملیات، الشه حیوان شکار شده به همراه ادوات 
جرم به مقر یگان حفاظت محیط زیســت شهرستان کالت 
منتقل و شکارچیان دستگیر شده  که در منطقه به شکار و 
فروش گوشت حیات وحش اشتهار دارند، به دستور دادستان 
شهرستان برای طی شدن دیگر مراحل قضایی پرونده راهی 

بازداشتگاه و پس از آن به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان کالت گفت: 
ضرر و زیان وارده به محیط  زیســت از بابت شکار یک رأس 
کل وحشی 2۵ میلیون تومان بوده که متخلفان باید این مبلغ 

را به حساب خزانه دولت واریز کنند .
سلحشور در پایان افزود: همکاری وهمراهی فرماندهی یگان 
حفاظت محیط زیست استان و ریاست اداره و همکاران یگان 
حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد در به نتیجه رسیدن 

این پرونده جای قدردانی و تشکر دارد.

با  کمین شبانه مأموران محیط زیست استان رقم خورد

زمینگیرشدن شکارچی در یک دامداری

تخلفتخلف

قدس: معاون آموزشــی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی 
مشــهد گفت: با وضع تعرفه های ناعادالنه دســت پزشکان از 

سرمایه گذاری در حوزه سالمت کوتاه خواهد شد.
دکتر اصغر حاتمی با اشــاره به اینکــه 8۰ درصد خدمات برای 
بیماران بســتری در کشور در بخش دولتی ارائه می شود، افزود: 
این نسبت در درمان سرپایی برعکس می شود و چیزی بین ۷۵ 
تا 8۰ درصد درمان های سرپایی در بخش خصوصی ارائه می شود 
که ۵درصد از کل هزینه های پرداختی بیمه را شــامل می شود. 
با وضع تعرفه های دســتوری خدمات ســالمت، عمالً دولت از 
جیب پزشکان به مردم که قطعاً بخشی از آن ها جزو قشر مرفه 
جامعه)چیزی در حدود ۱۵ تا 2۰ درصد( محســوب می شوند؛ 

یارانه پرداخت می کند.
وی در توضیــح علل نارضایتی پزشــکان از تعرفه های خدمات 
سالمت گفت: در حالی که تعرفه خدمات سالمت نسبت به سال 
گذشته رشد چندانی نداشته است؛ هزینه های مطب داری، تأمین 
تجهیزات سرمایه ای و لوازم مصرفی در برخی موارد حتی تا ۱۰ 
برابر رشد داشته اســت. امروز عمالً تعرفه پزشکی قفل شده و 

توان پرداخت هزینه ارائه خدمات درمانی برای پزشــکان از بین 
رفته و از سوی دیگر بیمه ها نیز ناکارآمد و منفعل عمل می کنند؛ 
در نتیجه شاهد تعطیلی کلینیک ها و مطب ها و هدررفت هزینه 

صرف شده برای تربیت پزشک می شود.

4هزارو200پزشکعمومیمشهدیبدونمطب!س
وی، پزشــکی را شــغل حساس، پراســترس و پردردسری 
خوانده و افزود: در حال حاضر ۵هزار و 3۰۰ پزشک عمومی 
در مشهد داریم که پروانه مطب گرفتند در حالی که از این 
تعداد تنها ۹۱۰ نفر مطــب دایر کردند و 4هزار و 2۰۰ نفر 
دیگــر به علت اینکه هزینه هــای دخل و خرج مطب صرفه 
اقتصــادی ندارد یا کار غیر از پزشــکی انجام می دهند و یا 
با قیمت نــازل در درمانگاه های خیریه و ...  به ارائه خدمت 

می پردازند.
وی در خصوص خطر ورود کاسبان و دالالن به عرصه درمان 
افزود: ســرمایه گذاری در کلینیک ها و مطب ها این روزها کار 
ساده ای نیست و همان طور که گفتم پزشکان جوان ما چنین 

توانی را ندارند و با این اوضاع هیچ وقت نیز نخواهند داشــت. 
بدیهی اســت که پای دالالن و ســودجوها به این عرصه باز 
شود که هم اکنون سرو صدای ورودشان نیز احساس می شود. 
ایــن ورود درمان جامعه را دچار چالش جدیدی خواهد کرد، 

چالشی که در آن سودمحوری در رأس خواهد بود.
وی در خصــوص راهکارهــای برون رفت بهداشــت و درمان 
کشور از این شرایط  بیان کرد: راه نخست توجه به غربالگری 
و پیشگیری از بروز بیماری اســت  و پس از آن باید ساختار 
بیمه ها و بهداشت و درمان کارآمد شود و در ادامه  باید خط اول 
درمان کشور که در همه جای دنیا پزشکان عمومی هستند، 

جایگاه واقعی خود را بیابند. 
اقتصاد پزشــک عمومــی باید دارای اهمیت شــود، این طور 
نمی شود که پزشــک ما پس از دیپلم و شکستن سد کنکور 
هفت ســال درس بخواند و تازه به نقطه صفر برســد! پزشک 
عمومی باید در یک برنامه  دقیق در خط نخســت درمان قرار 
گیرد؛ به طوری که ۷۰ تا 8۰ درصد خدمات ســالمت از این 

مسیر محقق شود.  

معاون سازمان نظام پزشکی مشهد هشدار داد

خطر ورود دالالن به عرصه درمان
زومزوم



خبرخبر خبرخبر
 امسال اجتماع عزاداران •

حسینیه اعظم زنجان برگزار نمی شود
فرمانــدار  زنجــان: 
شهرســتان زنجان گفت: 
با توجه به تداوم وضعیت 
قرمز زنجان از نظر شیوع 
اجتماع  کرونــا،  بیماری 
عظیم عزاداری هشــتم و 
زنجانی ها  محرم  یازدهم 

برگزار نمی شود.
رضا عسگری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال 
دسته روی هیئت های عزاداری در زنجان برگزار نمی شود، افزود: 
با توجه به شرایط حاکم بر زنجان از نظر شیوع کرونا، تحت هیچ 
شــرایطی پذیرش عزاداران حسینی، چه از داخل استان و چه از 

خارج استان به شهرستان زنجان انجام نخواهد شد. 

 آغاز پویش ملی آجر به آجر •
در استان فارس

فارس: مدیرکل نوسازی، 
مدارس  تجهیز  و  توسعه 
فــارس گفت: هــدف از 
اجرای پویش ملی آجر به 
حداکثری  مشارکت  آجر 
و جذب کمک های اقشار 
جامعه برای شــرکت در 

مدرسه سازی است. 
سرفراز موصلی با اشــاره به اینکه این طرح فرصت خوبی برای 
مشارکت آحاد جامعه در امر مقدس مدرسه سازی است، بیان کرد: 
تا پیش از تصویب و شروع اجرای طرح آجر به آجر، مشارکت در 
امر مدرسه سازی به صورت کالن بوده و این مسئله فضا و بستر 
را برای حضور عموم افراد محدود کرده بود، اما از سال جاری هر 
شخصی با هر ســطح درآمد، می تواند در امر خیر مدرسه سازی 

سهیم شود.

مرز تجاری شلمچه بازگشایی شد•
معــاون  آبــادان: 
ســرمایه گذاری و توسعه 
کســب و کار منطقه آزاد 
اروند گفت: مرز بین المللی 
شلمچه که براساس اعالم 
عراق همزمان با عید قربان 
بســته شــده بود از روز 

یکشنبه مجدد بازگشایی شد.
سیدعلی موسوی اظهار کرد: هم اکنون تجار و بازرگانان دو کشور 

مبادالت تجاری را از سر گرفتند.
وی افزود: صادرات کاالهای غیرنفتی که شامل مواد غذایی، میوه، 
تره بار، مواد پروتئینی و خدمات فنی و مهندسی است براساس 
توافق صورت گرفته با طرف عراقی از هجدهم تیر سال جاری در 

مرز بین المللی شلمچه از سر گرفته شد.

 کرمانشاه مقصد گردشگران سالمت •
از کشور عراق 

کرمانشاه: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کرمانشــاه گفت: چهار پروژه گردشگری سالمت برای استان در 
نظر گرفته شده است که یکی از این پروژه ها بیش از ۹۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
امید قادری بیان کرد: یکی دیگر از این مراکز با بیش از 6۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی در دست احداث و دو مرکز دیگر نیز در مرحله 

انعقاد تفاهم نامه و شروع عملیات اجرایی است.
وی افزود: تکمیل ظرفیت و تجهیز پروژه گردشگری سالمت شهر 

کرمانشاه ضروری است و نیاز به حمایت همه مسئوالن دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان 
کرمانشــاه بیان کرد: با توجه به هم مرز بودن استان کرمانشاه با 
کشور عراق ساالنه بیماران متعددی از بخش عربی و کردستان 
عراق برای درمان از طریق مرز های استان وارد می شوند و تاکنون 
بیماران عراقی زیادی در بیمارستان های کرمانشاه تحت معالجه و 

درمان قرار گرفته اند.

 مالک شرکت نیشکر هفت تپه•
باید خلع ید شود

اهواز: نماینده ولی فقیه 
در خوزســتان با اشــاره 
بــه مشــکالت کارگران 
هفت تپه و پرداخت نشدن 
حقوق آن ها گفت: مالک 
این شرکت باید خلع ید 

شود.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدنبی موسوی فرد در جمع 
کارگران نیشــکر هفت تپه، اظهار کرد: اسد بیگی و خانواده آن 
 نه تنها باید خلع ید بلکه باید محاکمه نیز شوند، چون کارخانه 
پر رونقی که سالیان دراز اقتصاد خوزستان را با قطب نیشکر شدن 

افتخارآفرین کرده بود به هر دلیل با ورشکستگی روبه رو کرد.

 سرنوشت دریاچه ارومیه •
در انتظار خلیج گرگان

گلستان: استاندار گلستان 
گفــت: در حــال حاضر 
پژوهشــگاه  همکاری  با 
ســه  اقیانوس شناســی، 
سناریو برای نجات خلیج 
بررسی  دست  در  گرگان 

است.
هادی حق شــناس اظهار کرد: سرنوشتی همانند دریاچه ارومیه 
در انتظار خلیج گرگان است. در اسکله بندر ترکمن، محلی که 
شاید تا ۲۰ سال پیش در آن کشتی پهلو می گرفت، امروز کاماًل 

خشک شده است.
وی افزود: کارشناســان دالیل مختلفــی از جمله کوه زایی، 
شیرین تر شدن آب دریا، دبی ورودی از رودخانه ولگا و خشک 
شدن دریاچه آرال را برای این موضوع عنوان می کنند. تاکنون 
دلیل متقنی اعالم نشده است و به این خاطر باید به فکر آب 

خلیج گرگان بود.

 مرگ 2هزار ماهی •
در تاالب میرعزیزی کوزران

اداره  رئیــس  کرمانشاه: 
زیست شهرستان  محیط 
کرمانشاه از مرگ نزدیک 
به ۲هــزار قطعه ماهی در 
کوزران  میرعزیزی  تاالب 

خبر داد.
فالحتی  محمدحســین 
بیان کرد: در روزهای گذشــته گزارشی از تلفات آبزیان در تاالب 
روســتای میرعزیزی کوزران داشتیم که نیروهای محیط زیست 
بالفاصله به محل اعزام شدند. وی ادامه داد: با بررسی ها مشخص 
شد کم آب شدن تاالب عامل اصلی مرگ و میر آن ها بوده که این 
کم آب شدن از یک سو به دلیل کاهش بارندگی های امسال و از 
سوی دیگر به دلیل استفاده از پمپ های غیرمجاز کشاورزی برای 

برداشت آب از این تاالب بوده است.

 اجرای طرح »امام محله« •
نتایج خوبی داشته است

زنجان: معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسالمی کشور 
گفت: تا به امروز شاهد خروجی مطلوب و نتایج ارزنده ای از اجرای 

طرح »امام محله« در کشور بوده ایم.
حجت االسالم ناصر میرمحمدیان با بیان اینکه در حال حاضر در 
۲۳ استان کشور شاهد آغاز فعالیت پایگاه های فرهنگی اجتماعی 
هستیم، افزود: در این زمینه زنجان جزو استان هایی بود که آغاز 

فعالیت این پایگاه ها را در اولویت برنامه های خود قرار داد.
وی یادآور شد: بی تردید در این فضا تربیت بهتر اتفاق می افتد و 
اصالحات با ساختارهای خوبی شکل گرفته و جریانی که مدنظر 

ماست، بهتر شکل می گیرد.

 جزئیات آتش سوزی •
در بازار پردیس کیش 

مدیــر  هرمــزگان: 
جامعــه  روابط عمومــی 
ز  ا کیـــش   بازاریـــان 
جان باختن یک نفر بر اثر 
آتش سوزی بازار پردیس۱ 

خبر داد.
مهدی اکباتانی هویت فرد 
جان  باخته را آرایشگر بازار عنوان و اظهار کرد: آتش سوزی از غرفه 

46 شروع شده و متأسفانه چهار غرفه کنارش خاکستر شده اند.
وی گفت: از آنجا که محل آغاز آتش، روبه روی دستشویی بازار بوده 
است؛ نگهبانان بالفاصله متوجه شده و به آتش نشانی اطالع داده اند. 
ظاهراً اتصال برق اسپیلت یک واحد کفش فروشی عامل شروع این 
آتش سوزی بوده و آتش از این غرفه به واحدهای دیگر این مرکز 
تجاری سرایت کرده است. بیش از ۱۰ مغازه در این آتش سوزی، 

آسیب جدی دیده اند.

 افتتاح ۴۰ طرح گردشگری یزد •
در هفته دولت

یزد: معاون ســرمایه گذاری و تأمین منابــع اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد از بهره برداری 4۰ 
طرح گردشــگری در هفته دولت خبر داد. محمد میرشمسی با 
اشــاره به پیش رو بودن هفته دولت، اظهار کرد: در این هفته با 
مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی، 4۰ طرح گردشگری 
بهره برداری می شود. وی با بیان اینکه طرح های مذکور با مشارکت 
بخش خصوصی به سرانجام رسیده است، گفت: برای بهره برداری 

از این طرح ها، یک هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

 اهدای یک هزار سری جهیزیه •
به همت سپاه آذربایجان غربی

آذربایجان غربی: رئیس 
سازندگی  بسیج  سازمان 
استان  شــهدای  ســپاه 
گفت:  غربی  آذربایجــان 
یک هزار ســری جهیزیه 
بــه ارزش هر کــدام ۱۰ 
میلیون تومان، در اختیار 

نوعروس های بی بضاعت آذربایجان غربی قرار گرفت.
سرهنگ پاسدار احمد رحمانی ادامه داد: از چند روز گذشته مرحله 
دوم رزمایش کمک مؤمنانه در مناطق مختلف اســتان همگام با 
سراسر کشور آغاز شده است، این مرحله در سه نوبت اجرا خواهد 
شد که یک نوبت دهه امامت و والیت، یک نوبت در دهه نخست 

ماه محرم و نوبت سوم نیز در دهه آخر صفر اجرا می شود.

تاالب بین المللی در حال اخراج از کنوانسیون رامسر

»پسماندها«شادیرااز»شادگان«میگیرد؟
خوزستان: تاالب شــادگان و هورالعظیم از 
جاذبه های دیدنی خوزستان به شمار می آیند 
که این روزها به دلیل دست اندازی های مکرر 
و بی توجهی به مســائل زیست محیطی مورد 

تهدید قرار گرفته اند.
»هورالــدورق« یــا »هورالفالحیــه« یا تاالب 
شادگان یکی از اندک تاالب هایی است که در 
سازمان بین المللی یونسکو ثبت جهانی شده  
است و یکی از مهم ترین سرمایه های طبیعی 

منطقه و جهان به  شمار می آید.
سدســازی و رعایت نشــدن نیاز آبی تاالب، 
تخلیه پســاب های آلــوده ای همچون مزارع 
نیشکر، پرورش ماهی، فوالد خوزستان، عبور 
لوله های نفتی، فعالیت ۳۰ واحد پتروشیمی و 
تخلیه زباله های شهری آبادان این روزها نفس 

تاالب های خوزستان را بریده است.
این هورها در زمان هایی ازجمله خشکسالی، 
تهی از آب  شده بودند و تأمین نشدن حقابه 
هورالعظیم و آتش ســوزی نیزارها؛ کام تشنه 

آن ها را خشک تر کرد.
در هورهای خوزســتان شاهد مجموعه ای از 
آب ها، انواع پرندگان مهاجر و کمیاب، گیاهان 
بومی رشــدیافته از دل هورها و زندگی مردم 
روستانشــین و میهمان نوازی هســتیم که 
تنوعات زیستی ذکرشده برایشان عامل حیات 

است.
تاالب شــادگان با وســعت 4۵۰ هزار هکتار 
ساالنه میزبان گونه های مختلفی از پرندگان 
اســت و هرســاله هزاران قطعه فالمینگو در 
سواحل این تاالب جوجه های خود را به دنیا 

می آورند.

اخراجازکنوانسیونس
پیش ازایــن در همایش تاالب هــای جهان 
در رامســر تصمیم گرفته شد که سه تاالب 
شادگان، خور موســی و خوراالمیه با عنوان 

تاالب شادگان شناخته شوند.
کنوانسیون رامســر معاهده ای بین المللی در 
راســتای حفظ و نگهداری تاالب هاســت و 
براســاس مصوبه کنوانسیون رامسر، شادگان 

جزو ۲4 تاالب بین المللی جهان است.
متأســفانه در سال های گذشــته سدسازی 
و رعایــت نشــدن نیاز آبی تــاالب و تخلیه 

پســاب های آلوده این تاالب 
منحصربه فرد را از سال ۱۳۷۲ 
وارد فهرست قرمز تاالب های 
مونترو(  )لیســت  بین المللی 

کرده  است.

تخریبتاالبس
این تاالب در آبان ۱۳۸۳، به 
آبادان  شهرداری  اقدام  خاطر 
از  مترمکعب  کــه ۳۸هــزار 
زباله های نفتی منطقه گیسی 
را از زیرخاک خارج و در تاالب 
شادگان ریخت، با یک فاجعه 

زیست محیطی روبه رو شد.
در ســال ۱۳۸۵ هیئت دولت 
در ســفر به خوزستان ایجاد 
کارخانــه فوالد شــادگان را 
تصویب کرد که همان زمان با 

مخالفت بسیاری از دوستداران محیط  زیست 
روبه رو شد، اما کمیته ارزیابی زیست محیطی 
در سال ۱۳۸6 طرح فوالد شادگان را تصویب 
و با واگــذاری ۲۵۰ هکتــار از اراضی تاالب 

بین المللی شادگان موافقت کرد.
اگرچه ایــن طرح به دلیل مشــکالت مالی 
نیمه تمام ماند، اما طرفداران محیط  زیســت 
می گویند تأثیرات این طرح روی حیات وحش 

و منابــع خاک بــه دلیل 
تخلیه مواد زائد و آلودگی 

بیشتر خواهد بود.

مسئولحفاظتازس
تاالبکیست؟

از سال های اخیر شهرداری 
هیــچ  بــدون  آبــادان 
مدیریتی، زباله های شهری 
را در تاالب شادگان تخلیه 
می کند که این کار عالوه 
علیه  تهدیــدی  اینکه  بر 
بهداشت عمومی و سالمت 
مردم اســت، موجب شده 
اکوسیستم تاالب شادگان 
که از اکوسیستم های مهم 
جهانی اســت، به مخاطره 

بیفتد.
حال از تمامــی جفاهای وارد شــده بر این 
تاالب، این روزها تخلیه زباله بیش از هر اقدام 
دیگری بر تهدیدهای این تاالب افزوده است.

درحالی که وظیفه مســتقیم حفاظت از این 
تاالب بر عهده سازمان حفاظت محیط  زیست 
اســت، اما به نظر می رسد به  غیر از چندین 
نامه و اخطار کتبی تاکنون اقدام عاجلی برای 

رفع این تهدیدها نشده است.

مدیرکل حفاظت محیط  زیســت خوزستان 
در ایــن زمینــه می گوید: به دلیــل تخلیه 
پسماندهای شــهری آبادان، قرار بود تاالب 
شادگان از لیست کنوانســیون رامسر خارج 
شود که با رایزنی های بسیاری با کمک وزارت 
امور خارجه تاکنون از این تصمیم جلوگیری 

شده است.
اشــرفی اظهار می کند: قرار بود پسماندهای 
آبادان به محل دفن پســماندهای خرمشهر 
منتقل شوند، اما باوجود برگزاری جلسه های 

مختلف، هیچ اقدامی انجام  نشده است.
وی عنوان می کند: شهرداری آبادان ساالنه۵۰ 
میلیــارد تومان عــوارض آالیندگی دریافت 
می کند و انتظار می رود بخشی از این پول را 
در راستای مسائل زیست محیطی هزینه کند.

انتظارمردمازمجریانقانونس
ســرازیر کردن زبالــه در تاالب، رهاســازی 
پساب های صنعتی مانند کارخانه های نیشکر، 
صید بی رویه پرندگان و آبزیان، اســتفاده از 
وســایل غیرمتعارف برای صید آبزیان مانند 
بهره گیری از ولتاژ برق و ده ها دست اندازی که 
در تاالب شــادگان به وفور به چشم می خورد 
بســیاری از مردم جنوب را بر آن داشته تا از 
دادستان به عنوان مدعی العموم و وکیل مدافع 

مردم بخواهند در این موضوع دخالت کند.
مردم شــادگان معتقدند مدیران و مسئوالن 
اداره ها و سازمان های دولتی با یکدیگر تعارف 
داشــته و نان به هم قــرض می دهند و این 

تعارف ها منجر به حل مشکلی نمی شود.
بسیاری از مردم حاشیه تاالب می گویند: اگر 
یک صیادی در این تاالب دســت به تخلفی 
بزند تمام وسایل صیادی او توقیف می شود و 
اداره محیط  زیست برای آن اعالم جرم کرده 
و به جریمه نیز محکوم می شــود، اما چگونه 
اســت که یک  نهاد مانند شهرداری ده ها تن 
زباله را به شادگان می ریزد و این جرم مشهود 
نه شاکی دارد نه جریمه ای و نه توقیف وسایل 

جرم؟ 
بســیاری از مردم حاشــیه این تاالب قصور 
برخی مســئوالن برای حفاظت از این تاالب 
را محرز دانسته و خواهان ورود جدی دستگاه 

قضایی به این موضوع هستند.

درسالهایگذشته
بهدلیلسدسازی،
تخلیهپسابنیشکر

وفوالد،عبور
لولههاینفتیو
تخلیهزبالههای
شهری،تاالب

شادگاندرفهرست
قرمزتاالبهای
بینالمللیقرار
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زاهدان: بامداد روز چهارشنبه ۱۵ مرداد صدای انفجار خواب را از 
چشمان مردم زاهدان ربود و این حادثه منجر به زخمی شدن چهار 

نفر از نیروهای انتظامی شهرستان زاهدان شد.
عوامل یک گروهک تروریستی بامداد ۱۵ مردادماه جاری اقدام به 
کار گذاشــتن مواد منفجره در داخل جوی کنار خیابان کردند و 
پس از تماس با پلیس ۱۱۰ و اعالم اینکه حادثه ای در خیابان صدرا 
اتفــاق افتاده به محض حضور مأموران انتظامی در محل مواد کار 
گذاشته شده را منفجر کردند که منجر به زخمی شدن چهار مأمور 
انتظامی و وارد آمدن خسارت هایی به خودرو گشت انتظامی شد.

دستگیریعاملانفجارس
در همین راســتا روابط عمومی قرارگاه منطقه ای قدس نیروی 
زمینی سپاه در جنوب شرق کشــور اعالم کرد: سربازان گمنام 
 امام زمان)عج( موفق به دســتگیری عامل اصلی کار گذاشــتن 

مواد منفجره صوتی در یکی از خیابان های شهر زاهدان شدند.
بر اســاس این گزارش ســربازان گمنام امام زمان)عج( با اشراف 
اطالعاتی کامل در منطقــه، عامل انفجار مواد منفجره صوتی در 
خیابان صدرای زیباشهر زاهدان را دستگیر و پیگیری های الزم برای 

دستگیری سایر عوامل دخیل در این اقدام تروریستی ادامه دارد. 

عملیاتمذبوحانهدرکورینس
عملیات تروریســتی و بمب گذاری برای ضربــه زدن به نیروهای 

 حافظ امنیت ازجمله تالش های مذبوحانه ای اســت که گروهک 
»جیش الظلم« در استان سیستان و بلوچستان به آن اقدام می ورزد.

در مرداد امسال همچنین این گروهک تروریستی مدعی شد با کار 
گذاشــتن بمب کنار جاده ای در نزدیکی روستای گلوگاه واقع در 
بخش کورین در سیستان و بلوچستان توانسته مجتبی میرشکار، 
فرمانده بسیج کورین را به شهادت رسانده  و سه خودرو را منهدم 

کند.
اگرچه انفجار این بمب کنار جاده ای در کورین صحت داشت، اما 
این گروه در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماندند و با هوشیاری 
مأموران انتظامی یکی از دو بمب کار گذاشته شــده خنثی شد و 

هیچ آسیبی به حافظان امنیت وارد نشد.

دستگیریتروریستهاس
درحالی که تروریست ها در آن  ســوی مرزها برای ورود به کشور 
و ایجاد ناامنی و همچنین برهم زدن وحدت شــیعه و سنی در 
تالش اند، در آخرین روزهای باقی  مانده از ســال گذشته نیز این 
مزدوران پلیــد قصد نفوذ و عملیات خرابکاری در سیســتان و 
بلوچستان را داشتند که خوشبختانه با هوشیاری نیروهای امنیتی 

این اقدام های خرابکارانه خنثی شد.
در اسفند سال گذشته  با اقدام های پیچیده و گسترده اطالعاتی 
در آن سوی مرز یک تیم تروریستی وابسته به گروهک جیش الظلم 
)جیش العدل( شناسایی و به محض ورود به کشور توسط تیم های 

عملیاتی اداره کل اطالعات سیســتان و بلوچستان از پا درآمد و 
ســرتیم عملیاتی آن به نام الیاس نارویی بانام مستعار »زبیر« به 

درک واصل شد.
الیاس نارویی از عناصر عملیاتی گروهک بود که در عملیات های 
تروریستی متعددی ازجمله فرماندهی حمله به سپاه نیکشهر و 
شــهادت دو نفر از کارکنان سپاه پاســداران، مشارکت در انفجار 
اتوبوس محور خاش به زاهدان و شهادت ۲۷ تن از پرسنل سپاه 
و کاشت بمب صوتی مقابل کالنتری ۱۲ زاهدان نقش کلیدی را 

ایفا کرده بود.
این شرارت ها در حالی رقم می خورد که در ۱۹بهمن سال گذشته 
نیز یک تیم وابسته به گروهک های تروریستی که قصد انفجار بمب 
در جلو کالنتری ۱۵ زاهدان را داشتند با هوشیاری تیم عملیاتی 
اداره کل اطالعــات ناکام ماندند و دو نفر از عوامل پس از زخمی 

شدن بازداشت شدند.
بمب کارگذاری شــده به وزن ۵ کیلوگرم هم خنثی شــد و به 

هیچ کدام از مأموران انتظامی صدمه ای وارد نشد.

تیر معاندان باز هم به سنگ خورد

تالش  مذبوحانه تروریست ها برای ایجاد ناامنی در شرق کشور

گزارشگزارش

7878zadehalireza@gmail.comجدول
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۱. وسیع ترین نوع پهنه آبی زمین- خرس 
چینــی ۲. صفــت گربه- سیاســتمدار و 
ســرمایه دار امریکایــی که بنیــادی برای 
راه اندازی انقالب های رنگی در ســطح دنیا 
راه اندازی کرده- ســنجش ۳. شهری زیبا و 
دیدنی در ایتالیا- رودخانه طویل اروپایی- 
سبزی پیچیده 4. واحد شمارش قند- مرغ 
می رود- واحدی کوچک برای وزن الماس- 
آش ساده ۵. سازشاکی- خودروی جنگی- 
دوره اول دوران اول زمین شناســی 6. علم 
تشریح بدن- پادشــاه ۷. پیشوای مذهبی 
زرتشــتی- گوش کردن- میراب ۸. بیماری 
یاری طلبیدن-  گوارش-  مسری دســتگاه 
خودداری کــردن ۹. رگ جهنــده- علــم 
نجــوم- چه وقت؟ ۱۰. خواهر- رشــته کوه 
مرتفع شبه قاره هند ۱۱. اختراع آلفرد نوبل- 
سوغاتی سنگی مشهدی- الفبای موسیقی 
۱۲. ویتامین جدولی- راهرو سرپوشــیده- 
آب ناشــنوا- بزرگواری ۱۳. عدد- آشــی 
که هنگام دندان درآوردن کودک درســت 
کنند- پیوسته ۱4. خمیده- شکل صورت 

شخص- عضو بویایی ۱۵. فرزند نوه- به این 
مبارز مشروطه خواه لقب سردار ملی داده اند

نکتــه ای  یــادآوری  امتحان کننــده-   .۱
از   .۲ کســی  آگاه کــردن  بــرای  ویــژه 
حبوبات- خشــکی-  ســنگی آذرین که 
 بعد از الماس ســخت ترین ســنگ است 
۳. ترکیبی حیاتی که در کبد تولیدشده و 
 به خون می ریزد- آشــکارا- ناسیونالیستی 
4. سنگدل- از درختان جنگلی که چوبش 
را برای ســوزاندن به کار می برنــد- دایر و 
برقرار- دندان سوهان ۵. رهایی- یخ بستن 
6. اســاس- خالصــه تبلیغاتــی از فیلم 
 ساخته شــده را گویند- منطقه سردسیری 
۷. عــدد فوتبالــی- انجمــن خصوصی- 
خوگرفتــن ۸. ورق فــروش- روزانه- جمع 
نکتــه ۹. خارپشــت بازی هــای رایانه ای- 
 سختی ها و مشکالت- پایداری برسر پیمان 
 ۱۰. روزن- منتســب بــه اتــم- همگــی 
۱۱. صبحگاه- شرم و حیا ۱۲. سفیدآذری- 
پزشــک- بوکســور مســلمان امریکایی- 

ســرزمین بلقیس ۱۳. خوب و خوش- هرچیز شبیه 
خواب- باوقار ۱4. از سیســتم های پیشــرفته پخش 
صدا- مایه حیات- محفل ۱۵. ســاختمان بلندمرتبه- 
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