
میانگین نشست پنج سانتی متری 
دشت های خراسان رضوی در هر سال

دستکاری تاریخ تولید 
برای 300 میلیون سود!

با تماس یکی ازشهروندان انبار احتکار روغن موتور لو رفتمدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان هشدار داد

 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با 
اشــاره به اینکه بارش های خوب در دو سال متوالی 
نشانه ترسالی نیست، گفت: به طور متوسط نشست 
پنج سانتی متری زمین در دشت های استان به صورت 
ساالنه بسیار جدی اســت؛ بنابراین ارتباط دوسویه 
دولت با مردم تا حد زیادی به رفع این بحران کمک 
می کند، دشمن در چند سال آینده مسئله آب را به 

بحران سیاسی- امنیتی تبدیل...

عوامل فروش محصوالت مرتبط با خودروهای سواری 
یک واحد تولیدی که قصد داشــتند با انجام اقدامی 
سودجویانه قیمت قدیمی روی محصوالت را تغییر 
داده و به این واسطه چند صد میلیون تومان به جیب 
بزنند، زمانی نقشه شان نقش برآب شد که کارشناسان 
معاونت بازرســی ســازمان صمت را باالی سر خود 
دیدند. چند روز پیش بود که یکی از شــهروندان از 

طریق تماس با سامانه 124... .......صفحه 3 .......صفحه 2 
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گروکشی  بنگاه داران از»کد رهگیری«
گفت وگوی قدس با آزاده سرافراز 

»حیدر عباس زاده« به مناسبت 
سی امین سالگرد پایان اسارتش

دو سال 
مفقوداالثر بودم

.......صفحه 2 
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رئیس اداره بازرگانی 
خارجی سازمان صمت:

گوشی همراه 
بیشترین 

واردات را در 
خراسان رضوی 

دارد
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوی گفت: گوشی تلفن همراه در صدر واردات 
استان است.محمدعلی امیرفخریان افزود: صادرات خراسان 
رضوی در چهار ماه اول ســال حدود 42۷ میلیون دالر بود 
که نسبت به پارسال حدود 2۰ درصد کاهش داشته است. 
واردات هــم در همین بازه زمانی ۹۹ میلیون دالر بوده که 
نسبت به پارســال حدود 1۶ درصد کاهش داشته است.او 

افزود: کاهش صادرات ما در...

قدس از مشکالت پرداخت وام ودیعه مسکن مستأجران گزارش می دهد

.......صفحه 2 

بالی جانی به نام استخرهای کشاورزی

آب تنی در 
»تله های مرگ«

 اینکه ندانی چه سرنوشــتی خواهی داشت، ســخت ترین روز و 
شــب هایی است که نمی توان حتی در ذهن تصورش کرد. خودت 
از یک طرف و از طرفی دیگر خانواده ات که در بالتکلیفی شهادت، 

اسیری یا مفقوداالثری بمانند...

بنا بر اعالم سازمان بهداشت جهانی، غرق  شدگی، سومین عامل مرگ 
 و میر به علت سوانح و حوادث غیرعمدی است که متأسفانه آمار باالیی 
در میان کودکان زیر پنج سال به خصوص در روستاها دارد و بیش از 

5۰ درصد غرق شدگی ها در حوض ها و...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی خبر داد
طرح سؤال از وزیر به خاطر توزیع •

ناعادالنه تجهیزات کرونا به استان

نیشــابور- خبرنگار قدس: رئیس مجمع نمایندگان 
استان خراسان رضوی در نشست خبری با اصحاب رسانه 
نیشابور گفت: در استان خراسان رضوی حتی به تناسب 
جمعیت نیز تجهیزات کرونا کمتر توزیع شده و بیشتر به 

استان های شمالی رفته است .
ارکانی اظهار کرد: طرح سؤال از وزیر بهداشت برای توضیح 
درباره کمبود امکانات و تخصیص کمتر از میزان و ناعادالنه 
اعتبارات و تجهیزات برای کرونا در استان خراسان رضوی 

به هیئت رئیسه ارائه شده است. 
نماینده مردم نیشابور در مجلس یادآور شد: در استان 
خراسان رضوی حتی به تناسب جمعیت نیز تجهیزات 
کرونا کمتر توزیع شــده و بیشتر به استان های شمالی 

رفته است .

مدیر کل ارشاد خراسان رضوی: 
امسال سال کمک به اصحاب •

فرهنگ و هنر است
قدس: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
گفت: امسال سال کمک به اصحاب فرهنگ و هنر، توجه 

به معیشت هنرمندان و رونق تولید است. 
جعفر مروارید در جلسه تودیع و تکریم رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی مشــهد اظهار کرد: سال جدید به دلیل 
شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری رویدادهای فرهنگی 
و هنری در فضای حقیقی نیســت، ضمن توســعه این 
فعالیت ها در فضای مجازی، امسال باید در بحث معیشت 
اصحاب فرهنگ و هنر اقدام های جدی انجام داد و جذب 

حداکثری تسهیالت را پیگیری و محقق کرد. 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با اشاره 
به حذف ساختار ادارات ارشاد شهرستان در مراکز استان ها 
گفت: بر پایه مصوبه وزارت ارشاد، ادارات فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان ها در مراکز استان ها حذف شد، اما با 
پیگیری های انجام شده این اداره به فعالیت خود ادامه داد 
و اکنــون نیز به صورت نماینده مدیر کل فعالیت خواهد 
کرد.  در این جلســه از زحمات محمدجواد اســتادی به 
عنوان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مشهد قدردانی 
و جلیل سروری به عنوان نماینده مدیر کل در شهرستان 

مشهد منصوب شد.

خبرخبر خبرخبر

فارس: مســئول سازمان بسیج سازندگی سپاه 
امام رضا)ع( در خصوص حضور مســئوالن در 
اردوهای جهــادی گفت: از ســال ۹4 تاکنون 
که حضور ذهن دارم هیچ یک از مســئوالن در 

اردوهای جهادی شرکت نکرده اند.
محمد روحانی اظهار کرد: جلســه ای با عنوان 
ستاد پشتیبانی از اردوهای جهادی داریم که در 
قالب این جلسه تمامی ادارات به اندازه توانشان 

به اردوهای جهادی کمک می کنند.
وی بــا بیان اینکه نهادهایی مانند فرمانداری، 
شهرداری، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( در راستای محرومیت زدایی به 

اردوهای جهادی کمک می کنند، افزود: برخی 
نهادها نیز مانند اتوبوســرانی با در اختیار قرار 
دادن اتوبوس ها با قیمت مناسب در این امر به 

ما کمک می کنند.
اردوی جهادی تنها یــک فعالیت فوق برنامه 
نیست، حضور مسئوالن در اردوهای جهادی 
عالوه بر الگوسازی برای جوانان، حتماً آثاری 
در نگاه و عملکرد آنان دارد که باید این مطالبه 
را مطرح و پیگیری کرد که مســئوالن ارشد 
استانی حداقل برای چند روز هم شده آستین 
باال بزنند و خودشــان برای پاک کردن غبار 
محرومیت از چهره مناطق مستضعف خراسان 

رضوی اقدام کنند.
گفتنی اســت ،چندی پیش حسن رحیم پور 
ازغــدی، عضو شــورای انقــالب فرهنگی در 
خصوص اهمیــت اردوهای جهــادی، عنوان 
کرده بود: بزرگترین دستاورد اردوهای جهادی 
همین خدمت و کمک معنوی به افراد محروم 
است، اینکه عده ای از شهرهای مختلف کشور 
به آن مناطق می آیند، نشان می دهد که افراد 
محروم فرامــوش نشــده اند و روح برادری و 

اخوت حاکم است.

ایرنا: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
خراســان رضوی گفــت: افزایش طالق و ســن 
ازدواج در خراســان رضوی این استان را در ردیف 
استان های رتبه دار کشور در این زمینه قرار داده که 

نگران کننده است. 
حســن جعفری در مراسم ارتقای بخش ششتمد 
سبزوار به شهرستان با اشاره به روز خانواده افزود: 
آمار آسیب های اجتماعی، پرخاشگری، تکدی گری 

و کودک همسری در استان افزایش یافته است.
وی اضافــه کرد: نهاد خانــواده در تحکیم جامعه 
اثربخشــی دارد گرچه امروز نقــش مهم خانواده 

کمرنگ شده است.

معاون اســتاندار خراســان رضوی گفت: برای 
کاهش آسیب های اجتماعی باید توجه ویژه به 
خانواده شــود و والدین باید تربیت فرزندان را 

اولویت خود قرار دهند.
جعفری افزود: در دین اسالم در مورد ازدواج آسان، 
تأمین جهیزیه، انتخاب همســر و تربیت فرزندان 
الگوهای خوبی داریم و در این شرایط برای تأمین 
جهیزیه باید خیران و نیکوکاران پای کار آیند و نیز 
جلو بسیاری از طالق ها با تداخل معتمدان محلی 

گرفته شود.
وی ادامه داد: ارتقای شهرســتان ششــتمد آغاز 
جدیدی برای فعالیت های اداری و ارتقای بیشتر 
این منطقه است و انتظار می رود روند توسعه این 
شهرستان تازه تأسیس با همدلی مسئوالن و مردم 
و پرهیز از اختالف و کشــمکش سریع تر محقق 
شــود. فرماندار سبزوار نیز در این مراسم گفت: با 
پیگیری های فراوان ارتقای ششتمد به شهرستان 
تحقق عینی و عملی یافت که با وجود محدودیت ها 
زیرساخت های آن طی ســال های گذشته رشد 

چشمگیری داشته است.
در این مراســم محمد کالته به عنوان سرپرست 

فرمانداری ششتمد معرفی شد.

در مراسم ارتقای بخش ششتمد به شهرستان عنوان شدمسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا)ع( عنوان کرد

نگرانی از افزایش سن ازدواج در خراسان رضوی چرا مدیران استان به اردوهای جهادی نمی روند؟

یکشنبه  26 مرداد 1399

 26 ذی الحجه 1441  
 16 آگوست 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9320 
 ویژه نامه 3699 
+ صفحه »میهن« 

     صفحه 1 خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  شرکت صنعتی آتبین رزین توس                            
) سهامی خاص (شماره ثبت 52090 به شناسه ملی 14004292832 

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده که مورخ 1399/6/7 روز جمعه راس ساعت 12 ظهر در محل قانونی شرکت واقع در  
مشهدخیابان شهید چمران 5 پالک 101 کدپستی 9137687894  برگزار می گردد حضور بهم رسانند .

دس��تور جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  : 
1- انتخاب مدیران   2- انتخاب بازرسین 

3- تصویب صورتهای مالی منتهی به 1397/12/29 و 1398/12/29 

4- تعیین سمت مدیران و انتخاب صاحبان امضاء                                                               هیئت مدیره شرکت 

9ع
90
49
59

آگهی دعوت به  مجمع عمومی عادی/ 
عادی بطور فوق العاده  

 
جلسه مجمع عمومی عادی/ عادی بطور فوق العاده  
ش��رکت خدماتی شهرک صنعتی تربت حیدریه 
)س��هامی خ��اص( ب��ه ش��ماره ثب��ت 2785 و 
س��اعت10  در   14004515842 مل��ی  شناس��ه 
صبح روز چهارش��نبه  مورخ��ه 99/06/05  در 
مح��ل س��اختمان اداری ش��هرک صنعتی تربت 
حیدری��ه ش��ماره 1 واق��ع درکیلومت��ر  5 جاده 
تربت حیدری��ه  - گناباد ، وروردی جاده بوری 
آباد  تشکیل میگردد، لذا ازکلیه سهامداران  
دع��وت میش��ود راس س��اعت و روز مقرر در 

محل مذکور حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه:

 1- تصویب صورتهالی مالی 98
 2- انتخاب بازرس/ حسابرس 99

 3- س��ایر م��واردی ک��ه در صالحی��ت مجم��ع 
عمومی عادی باشد

9ع هیئت مدیره 
90
50
29

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت صنعتی آبتین رزین 

  ) سهامی خاص (شماره ثبت 6628 به شناسه 
ملی 10380375950 

 
بدین وس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت 
دع��وت ب��ه عم��ل م��ی آی��د ک��ه در جلس��ه 
مجم��ع عمومی ع��ادی بطور فوق الع��اده  که 
م��ورخ 1399/6/7  روز جمعه راس س��اعت 
8 صب��ح در مح��ل قانون��ی ش��رکت واقع در  
مش��هدخیابان ش��هید چم��ران 5 پ��الک 101 
کدپس��تی 9137687894  برگزار می گردد 

حضور بهم رسانند .
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  : 

1- انتخاب مدیران 
2- انتخاب بازرسین 

3- تصوی��ب صورته��ای مال��ی منته��ی ب��ه 
 1398/12/29

4- تعیین سمت مدیران و انتخاب صاحبان 
امضاء 

9ع هیئت مدیره شرکت 
90
49
61

ساالنه  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
آهن  راه  کارکنان  مصرف  تعاونی  شرکت  اول  نوبت 
خراسان در روز دوشنبه 1399/06/28 راس ساعت 
9 صبح  در محل مجتمع فرهنگی اداره کل راه آهن 
خراسان واقع در مجتمع مسکونی ارغوان – ارغوان 14 
برگزار میگردد. لذا از کلیه اعضا دعوت میشود راس 
ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. ضمنا 
هیئت  انتخابات  برگزاری  به  توجه  با  میدارد  اعالم 
نام ثبت  جهت  میتوانند  متقاضیان  کلیه  بازرسی 

منازل  در  واقع  تعاونی  شرکت  دفتر  به  مراجعه  با   
تکمیل  به  نسبت  نانوایی  جنب  دستگاه   6 سازمانی 

فرم مربوطه اقدام نمایند.
میباشد. الزامی  ملی  کارت  ارائه  ضمنا 

دستور جلسه : 
1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان

2- تصویب صورتهای مالی سال 97 و 98
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت 
یکسال مالی

اعضایی که قادر به حضور در جلسه نیستند میبایستی 
جهت در یافت وکالت نامه در معیت وکیل خود حداکثر 
تا تاریخ 1399/06/25 به محل دفتر تعاونی حضور یابند 
در اینصورت حق رای هر عضو با انضمام وکالتنامه ها 

سه رای و غیر عضو یک رای خواهد بود
هیئت مدیره /ع

99
05
00
9

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده ساالنه نوبت اول

شرکت تعاونی مصرف کارکنان راه آهن 
تاریخ انتشار:خراسان شماره ثبت 339 

1399/05/26

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده  شرکت صنعتی ادریس شیمی

 ) سهامی خاص (شماره ثبت 14790 به شناسه 
ملی 10380304203

 
بدین وس��یله از کلیه سهامداران شرکت 
دع��وت ب��ه عم��ل می آی��د که در جلس��ه 
مجم��ع عمومی عادی بطور ف��وق العاده که 
مورخ 1399/6/7 روز جمعه راس س��اعت 
10  صبح در محل قانونی ش��رکت واقع در  
مش��هدخیابان ش��هید چم��ران 5 پ��الک 
101 کدپس��تی 9137687894  برگ��زار 

می گردد حضور بهم رسانند .
دس��تور جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده  : 
1- انتخاب مدیران 

2- انتخاب بازرسین 
3- تصوی��ب صورته��ای مال��ی منتهی به 
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صاحبان امضاء 
9ع هیئت مدیره شرکت
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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 : 3 -051-34283001

آگهی مزایده عمومی شهرداری شاندیز )نوبت دوم(



گفت وگوی قدس با آزاده سرافراز »حیدر عباس زاده« به مناسبت سی امین سالگرد پایان اسارتش

دو سال مفقوداالثر  بودم
ســرور هادیان: اینکه ندانی چه سرنوشتی 
خواهی داشت، ســخت ترین روز و شب هایی 
اســت که نمی توان حتــی در ذهن تصورش 
کرد. خــودت از یک طــرف و از طرفی دیگر 
خانواده ات که در بالتکلیفی شهادت، اسیری یا 

مفقوداالثری بمانند.
این ها بخش کوتاهی از انتظاری است که روزها، 
ماه ها و سال ها اسیران و خانواده های آن ها در 

دوران جنگ و پس از آن داشته اند.

اسیری پس از پایان جنگس
او می گوید: پایان جنگ اعالم شده بود، سرباز 
بودم و محل خدمتم قصر شیرین، سرپل ذهاب 
بود. مشــغول دیده بانی بودم، ۲۴ ماه خدمتم 
تمام شــده بود.چند ماهی از نامزدی ام با زهرا 
می گذشت و خوشحال بودم که پایان خدمتم 
با تمام شــدن جنگ است و با خیال راحت به 
سر زندگی مان می رویم.گفته بودند، آتش بس 
اعالم شده است اما تا ۴۸ ساعت باز هم احتیاط 
کنیــم و اگر عراق آتش بازی راه انداخت، دفاع 
کنیم.در یک لحظه همه چیز تغییر کرد. پایان 
خدمت، تمام شدن جنگ، ازدواج و من ماندم 
به اسارت و زهرا و خانواده ام به چشم انتظاری و 
بی خبری. این ها بخش ابتدای گفت وگوی من 
با آزاده سرافرازی است که بی ادعا برایم جزء به 
جزء لحظات سخت اسارت، شکنجه ها و انتظار 
را روایــت می کند.»حیدر عبــاس زاده« متولد 
۱۳۴۴ در مشــهد اســت و اکنون بازنشسته 
آموزش و پرورش است. او می گوید: ۱۸ تیر ۶۵ 
به خدمت سربازی رفتم و درست در ماه های 

پایانی خدمت در ۳۱ تیر ۶۷ اسیر شدم.
اســارت او کامالً برخالف مقررات بین المللی 
جنــگ بوده و بیش از دو ســال و اندی نام او 
و بسیاری از اسیران ایرانی هیچ جا اعالم نشده 
بود و خانواده ها در چشم انتظاری و بی خبری 

چه روزها، ماه ها و سال هایی را گذرانده اند. 

جنگ پس از جنگس
او ادامــه می دهد: دیده بان بــودم که ناگهان 
شلیک توپ ها شروع شــد، از زمین و آسمان 
توپ و گلوله می بارید. ۲هزار فشــنگ داشتم 
همه را برای دفاع شــلیک کــردم از فرمانده 
دستور عقب نشینی اعالم شد.این آزاده سرافراز 
خاطرنشان می سازد: آخرین نفری که از خط به 

عقب بازگشت من بودم. ساعت 
۶صبــح بود یک ســنگر دیدم، 
داخل آن رفتم تا ببینم آب و نانی 
هست، دیدم چیزی نیست بیرون 
آمدم، سنگر را عراقی ها با راکت 
هلی کوپتر زدند. در دشت به راه 
افتادم، کنار رودخانه پنج نفر را 
دیدم کــه فکر کردم از نیروهای 

خودمان هســتند. آن ها لباس های پلنگی که 
شــبیه لباس های ســپاهی های ما بود به تن 
داشتند وقتی نزدیکشان شدم به زبان عربی از 
من سؤال پرسیدند آن وقت متوجه شدم آن ها 

نیروهای عراقی هستند.

لحظه اسارتس
او از لحظات سخت اسارت برایم تعریف می کند 
و می گوید: آن ها باالی سر و بعد جلو پای مرا 
به رگبار بستند. یکی از آن ها از بچه های کرد 
شمال عراق بود که فارسی را به راحتی صحبت 
می کرد، از من پرسید به غیر از تو کسی نیست. 
گفتم فقــط من مانده ام.کمــی بعد بچه های 
دیگری از گروهان دسته دیگر هم  اسیر شدند و 

حاال سه نفر بودیم.
مدتی پس از آن ما را به ســنگر پشــتیبانی 
توپخانه خودمان بردند و دیدم داخل ســنگر، 
بچه های زیادی از همرزمانم آنجا هستند. دو 
شــب آنجا ما را نگه داشــتند و نزدیک ظهر 
ماشــین غذا آمد و برایمان غذا آوردند و بعد 
با همان ماشــین ما را به سمت خانقین عراق 
بردند.عباس زاده تصریح می کنــد: از آنجا به 

منطقه پادگانی در نزدیکی بغداد 
انتقال داده شــدیم و شب را هم 

آنجا گذراندیم. 

10 ماه اسارت در سوله های س
بی امکانات

او تصریح می کند: آتش بس بود 
امــا هر روز صبح ما را به خط می کردند و آمار 
می گرفتند، مــا را می زدند و می گفتند هنوز 
با شــما کار داریم. ما همیشه فکر می کردیم 
دقایقــی بعد بایــد آزاد شــویم. او می گوید: 
هیچ زیرانداز، پتو و بالشــی به ما نمی دادند و 
تمام مــدت روی موزاییک ها می خوابیدیم و 
دستانمان را زیر سرمان می گذاشتیم در حالی 

که هوا به شدت گرم بود. 

سیلی و کم شنوایی های پس از اسارتس
این آزاده سرافراز می افزاید: پس از ۱۰ ماه ما را 
به موصل در شمال عراق، منطقه تکریت بردند. 
آنجا در هر آسایشگاه ۱۱۰ نفر بودند. بیش از 
یک ســال و نیم هم در آنجا بودم. اما آنجا هم 
هر روز به یک بهانه ای ما را می زدند، سیلی های 
بی دلیل مدام از آن ها خوردم که ســبب شد 

شنوایی گوش هایم بسیار کم شود.
او تعریف می کنــد: یــک روز عراقی ها برای 
بازرسی کیســه های خوابمان آمدند، کیسه ها 
را تــکان دادند و یک میخ که گیر کرده بود از 
الی کیسه خواب من پایین افتاد و عراقی ها به 
جانم افتادنــد و آنچنان مرا زدند در حالی که 

نمی دانستم تقصیر من چیست! 

از او درباره گذراندن ساعت های سخت دوران 
اسارت می پرســم که می گوید: در آسایشگاه 
روزنامه داشتیم و تلویزیون هم نگاه می کردیم. 
می دانستیم قطعنامه ۵۹۸ اعالم شده است و 
منتظر بودیم که آزاد بشــویم اما هنوز اتفاقی 
نیفتاده بود و گویا ایران و عراق ســر تعویض 

اسیران به توافق نمی رسیدند.
او از روزی که سرانجام چهار نفر از صلیب سرخ 
با لباس های سفید به آسایشگاه آمدند، برایم 
تعریــف می کند و می گوید: بین آن ها خانمی 
بود که فارســی صحبت می کرد و گفت، برای 
آزادی شما آمده ایم. آمار ما را گرفتند و دو روز 
پس از آن یعنی ۲۹ شــهریور ۶۹ ما به خاک 

میهنمان وارد شدیم.

لحظه آزادیس
او توضیح می دهــد: از کاروان های آخر بودم، 
بــا اتوبوس ما را به مرز خســروی و از آنجا به 
کرمانشــاه آوردند. یک شــب در پادگانی در 
بیســتون خوابیدیم. شــب که بیرون آمدیم 
هیــچ جا را نمی دیدیم. آخر دو ســال بود که 
شــب را ندیده بودیم همه دست هم را گرفته 
بودیم و بــه تاریکی نگاه می کردیم.او در ادامه 
خاطرنشان می ســازد: سوار هواپیمای باربری 
که صندلی های متحرک داشت شدیم و حدود 
۴۵ نفر داخل آن نشستیم و به مشهد آمدیم. 
ســپس با اتوبوس به پایگاه سپاه امام رضا)ع( 
در انتهای وکیل آباد رفتیم. آنجا پذیرایی شدیم. 
خانواده ها خبردار شــده بودنــد؛ هنگام نماز 
بود خانواده همســر من هم به واسطه آزادی 
یکی از اقوام خودشــان آنجا بودند که در حال 
برگشتن، نام مرا می شنوند.او می افزاید: پدر و 
مادر همسرم آنجا بودند و هیچ کدام باورشان 
نمی شــد که من بازگشــته ام. درست در ۲۰ 
خــرداد ۶۶ ما عقد کرده بودیــم اما در دوران 
اســارت هیچ نامه، نشان و تماســی را اجازه 
نداشتیم که به خانواده مان اعالم کنیم، از این 
رو من مفقوداالثر اعالم شــده بودم.او در ادامه 
می گوید: خانواده خودم و همسرم به لشکر رفته 
بودند و فیلم و عکس ها را نگاه کرده بودند اما 
من جزو آن ها نبودم و وقتی بازگشتم، آزادی 
بســیار زیبا بود. اما اثرات و تبعات آن روزهای 
ســخت هنوز هم برای من، همسر و فرزندانم 

باقی است.

بی توجهی به رعایت دستورالعمل های •
بهداشتی در مشاغل 

علیپور: بیش از ۶ ماه از 
شیوع کرونا و البته روند 
درگذشتگان  پرشــتاب 
کشــور  در  مبتالیــان 
می گذرد. چنانکه کشور 
ما مطابق آمار رسمی و 
بــا رقم بیش از ۱۹ هزار 

و ۳۳۱ نفر جزو ۱۰ کشور پرشمار فوتی ها در جهان محسوب 
می شــود. این در حالی است که اغلب ما در فضاها و شرایط 
مختلف شاهد رفتارهای غیرمعقول و بی توجهی شهروندان به 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی و پیشگیرانه هستیم. اواخر 
هفته گذشته برای انجام کاری اداری به یکی از دفاتر پیشخوان 
دولتی رفتم، متأسفانه گرچه جمعیت بسیاری برای انجام امور 
اداری و البته بورسی خود مراجعه کرده بودند اما هیچ نشانه ای 
از رعایت دستورالعمل های بهداشتی دیده نمی شد. به طوری 
که اغلب مراجعه کنندگان از خودکار مشترک استفاده کرده 
و هیچ ماده ضدعفونی وجود نداشت تا مراجعه کنندگان پس 
از اســتفاده از خودکار و جوهر استامپ از آن استفاده کنند. 
همچنین در یکی از فضاهایی که برای کافی شاپ ها در نظر 
گرفته شــده نیز مشــتریان که اغلب نیز جوان و کم سن و 
سال بودند، بدون استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل ها 
به گپ و گفت مشــغول بودند کــه این قضیه نیاز به نظارت 
جدی متولیان امر دارد؛ چراکــه در ماه های اخیر و با انگیزه 
عدم رعایت دستورالعمل ها حتی بانک ها پلمب شده و اخطار 
گرفته اند پس چرا بر وضعیت مشاغل ساده که مشتریان اندکی 

نیز ندارند توجهی نمی شود؟

 نماینده مردم مشهد و کالت
 در مجلس شورای اسالمی:

مجلس حامی نهاد کتابخانه های عمومی •
کشور خواهد بود

 قدس: نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس شــورای 
اسالمی بر حمایت مجلس شورای اسالمی برای رفع مشکالت 
 قانونی و بودجه ای نهاد کتابخانه های عمومی کشور تأکید کرد.

جواد کریمی قدوســی در دیدار با حجت االســالم علی اکبر 
سبزیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با اشاره 
به ارتباط و حضور دائمی خود در محیط کتابخانه های عمومی 
گفت: از سال های ابتدایی تحصیل همواره حضور در کتابخانه 
یکی از فعالیت های ثابت من بوده و بسیاری از خاطرات خوب 
گذشته مربوط به کتابخانه و مطالعه کتاب های متنوع است.وی 
توجه به کتابخانه های عمومی را توجه به فرهنگ کشور عنوان 
کرد و ادامه داد: مجلس شورای اسالمی توجه به فرهنگ و هنر 
کشور را وظیفه خود می داند و از هر گونه طرح و الیحه ای که به 
تقویت زیرساخت های فرهنگی و انسجام سازمان های فرهنگی 
منجر شود حمایت خواهد کرد. مدیرکل کتابخانه های عمومی 
خراســان رضوی نیز در این دیدار بــه کارکرد کتابخانه های 
عمومی به عنــوان جایگاهی برای رجوع مردم و رفع نیازهای 
اطالعاتی، علمی و آموزشی جامعه اشاره کرد. حجت االسالم 
علی اکبر ســبزیان ادامه داد: متأسفانه با تمام همت و تالشی 
که در مجموعه کتابخانه های عمومی انجام می شود ولی این 
مجموعه با مشــکالت قانونی و بودجه ای مواجه اســت و این 
مشکالت ضرورت همراهی و حمایت نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی را در خانه ملت بیش از پیش کرده است.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت:
 گوشی همراه، بیشترین واردات •

را در خراسان رضوی دارد
قــدس: رئیــس اداره 
خارجــی  بازرگانــی 
معدن  صنعت،  سازمان 
و تجارت خراسان رضوی 
تلفن  گوشــی  گفــت: 
همراه در صــدر واردات 
است.محمدعلی  استان 

امیرفخریان افزود: صادرات خراســان رضــوی در چهار ماه 
اول ســال حدود ۴۲۷ میلیون دالر بود که نسبت به پارسال 
حدود ۲۰ درصد کاهش داشــته است. واردات هم در همین 
بازه زمانی ۹۹ میلیون دالر بوده که نســبت به پارسال حدود 
۱۶ درصد کاهش داشــته اســت.او افزود: کاهش صادرات ما 
در امسال نسبت به پارسال متأثر از بحث شیوع کروناست و 
ناشی از مسدود شدن مرز ترکمنستان و ایران از سوی دولت 
ترکمنستان بوده و این موجب شده است میزان صادرات ما به 
کشورهای آسیای میانه به  نسبت سال های گذشته بیش از ۶۰ 
تا ۷۰ درصد کاهش داشته باشد.رئیس اداره بازرگانی خارجی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراســان رضوی با بیان 
اینکه بیشترین صادرات ما مربوط به محصول زعفران است، 
ادامه داد: گوشت، پسته، رب گوجه فرنگی و برخی لباس ها و 

کف پوش ها رده بعدی اقالم صادراتی ما را تشکیل می دهند.
امیرفخریان بیان کرد: از لحاظ کشــوری، افغانستان شریک 
اول تجاری ماست. عراق، هنگ  کنگ، اسپانیا و ازبکستان پنج 
کشور دیگر هدف صادراتی ما هســتند.او تصریح کرد: مواد 
اولیه از جمله مواردی است که واردات ما را تشکیل می دهد. 
گوشی تلفن همراه بیشترین ورودی را به خود اختصاص داده 
است. پنبه حالجی  نشده نیز دیگر محصول وارداتی ماست و 
همچنین ماشین آالت، پاالدیوم، قهوه بونداده و سایر اسانس ها 
که مربوط به خط تولید است، از دیگر اقالم وارداتی استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان هشدار داد
میانگین نشست پنج سانتی متری •

دشت های خراسان رضوی در هر سال
قــدس: مدیــر عامل 
منطقه ای  آب  شــرکت 
خراسان رضوی با اشاره 
به اینکه بارش های خوب 
در دو سال متوالی نشانه 
ترسالی نیســت، گفت: 
به طور متوسط نشست 
پنج سانتی متری زمین در دشت های استان به صورت ساالنه 
بسیار جدی است؛ بنابراین ارتباط دوسویه دولت با مردم تا حد 
زیادی به رفع این بحران کمک می کند، دشمن در چند سال 
آینده مسئله آب را به بحران سیاسی- امنیتی تبدیل می کند.

محمد عالیی با اشــاره به اینکه فقر فرهنگی یکی از عوامل 
مصرف زیاد انرژی اســت، اظهار کــرد: ارتباط مدیریت ها با 
مردم در کاهش مصرف انرژی بسیار تأثیرگذار است و آگاهی 
بخشیدن به مردم در مصرف بهینه در سه حوزه برق، آبفا و آب 

یکی از مهم ترین فعالیت های خبرنگاران است.
عالیی با بیان اینکــه خوشبختانه سال آبی ۹۹- ۹۸ تاکنون 
پربارش ترین سال در ۵۰ سال گذشته بوده و ظرفیت سدهای 
استان پس از ۱۵ سال به بیش از یــک میلیارد مترمکعب 
رسیده است، گفت: ســال گذشــته و امسال سال آبی خوبی 
داشــتیم، امــا در همین دو ســال در غرب مشــهد با تمام 
بارندگی ها ۶۰ سانتی متر افت سطح آب و به طور متوسط پنج 

سانتی متر نشست سطح زمین داشتیم.
وی افــزود: تصــور عموم مردم این اســت که بــا توجه به 
بارندگی های خوب مشــکل تأمین آب در مشــهد و استان 
خراسان رضوی حل شده است در حالی که ۸۰ درصد منابع 
تأمین آب اســتان از طریق منابع زیرزمینی تأمین می شود و 
بارندگی های یک و دو ســاله چیزی از بحران سفره های آب 

زیرزمینی مشهد کم نکرده است.

پالک افتخار دو پیشکسوت ورزشی •
مشهد رونمایی شد

قدس: کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد، 
از پالک افتخار اســتاد رسول میری، پیشکسوت دوومیدانی 
و اســتاد حبیب اهلل غفاریان پارسا، پیشکسوت کشتی مشهد 
رونمایی و طی مراســمی از این دو عزیز قدردانی کرد.استاد 
غفاریان از پیشکسوتان ارزنده کشتی مشهد محسوب می شود 
و در کارنامــه وی، افتخارات ارزشــمندی همچون قهرمانی 
کشور در ســال ۱۳۴۸، قهرمانی مسابقات کارگری در سال 
۱۳۵۲، سابقه ۲۸ سال مربیگری تیم کشتی جوانان خراسان، 
مربیگری تیم ملی ناشــنوایان در المپیــک رومانی و... دیده 
می شود.استاد میری نیز از پیشکسوتان بنام رشته دوومیدانی 
به شمار می رود و در دوران ورزشی خود، عناوین متعددی را از 
آن خود کرده است. قهرمانی در مسابقات آموزشگاه های کشور 
از ســال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴، قهرمانی کشور در ماده های ۱۱۰ 
متر و ۴۰۰ متر با مانع، کسب سه عنوان قهرمانی در المپیاد 

دانشجویان ایران و... از جمله این عناوین هستند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی •
استانداری خراسان رضوی منصوب شد

قدس: استاندار خراسان 
حکمــی  در  رضــوی 
مهــدی ســالیانی را به 
عنوان سرپرست معاونت 
عمرانی  امور  هماهنگی 
استانداری منصوب کرد.

در نشست شورای مدیران 
ستادی استانداری که روز گذشته در سالن سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی برگزار شد، حکم انتصاب مهدی سالیانی به وی 
ابالغ شد.در این جلسه از تالش ها و زحمات احمد یزدان پناه، 
معاون پیشین هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز قدردانی 

به عمل آمد.

 عملکرد نانوایی های مشهد•
 زیر ذره بین نظارت

اتحادیه  رئیــس  ایرنا: 
مشــهد  نانوایان  صنف 
این  بازرســان  گفــت: 
اتحادیه همراه با بازرسان 
سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی و 
اتاق اصناف مشهد روزانه 

عملکرد نانوایی ها را مورد ارزیابی قرار می دهند.
مصطفی کشتگر افزود: عالوه بر آن مشخصات مغازه، شماره 
عضویت، شماره تلفن اتحادیه و شماره سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان در تمامی نانوایی ها نصب شده و در دسترس 

عموم قرار دارد.
وی ادامــه داد: تعداد نانوایی ها و مراجعه کنندگان به آن ها در 
طول روز زیاد بوده و به همان نسبت تعداد شاکیان از کمیت 
و کیفیت نان نیز نسبت به سایر صنوف بیشتر است و این امر 
دلیل زیاد بودن تعداد شکایت از نانوایی ها را در مقایسه با سایر 
صنوف توجیه می کند.رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشــهد 
گفــت: هزار و ۲۷۱ واحد نانوایی یارانه ای و هزار و ۱۴۱ واحد 
نیمه یارانه ای در شهرستان مشهد وجود دارد که از این تعداد 
۲۵۳ واحد دارای پروانه کسب تاریخ گذشته هستند که پروانه 
۱۰۲ واحد برای تمدید اعتبار در دســت اقدام بوده و پروانه 
۱۰۱ واحد نیز تمدید شده است.وی افزود: از ابتدای امسال تا 
پایان تیر ماه حکم پلمب برای ۱۰۵ نانوایی غیرمجاز در مشهد 

صادر شده که از این تعداد ۳۳ واحد پلمب شدند.
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هاشم رســائی فر: پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران 
موضوعی است که از چندی پیش و در پی افزایش سرسام آور 
اجاره بهای مسکن در کشور از سوی دولت مطرح شده است. 
در این طرح برای شهر تهران به متقاضیان ۵۰ میلیون تومان، 
کالنشهرهایی مثل مشهد ۳۰ میلیون و برای سایر شهرها ۱۵ 

میلیون تومان وام ودیعه مسکن قرار است پرداخت شود.
از نیمــه مرداد فراخوان نام نویســی داده شــده تا متقاضیان 
درخواســت خود را در ســامانه ای که به همیــن منظور در 
نظر گرفته شده اســت ثبت کنند. چند روز پیش نیز توسط 
مسئوالن وزارت مسکن و شهرسازی اعالم شد واجدان شرایط 
دریافت این وام به بانک ها معرفی شدند و این موضوع از طریق 

ارسال پیامک به آن ها اعالم می شود.
بر همین مبنا این اتفاق برای عده ای از متقاضیان افتاده و آن ها 
پیامک واجد شــرایط بودن را دریافت کرده اند اما در این بین 
برخی مشکالت سبب شــده تا همه متقاضیان نتوانند برای 
دریافت وام خود تاکنــون اقدام کنند. یکی از اصلی ترین این 
مــوارد موضوع ارائه کد رهگیری اجاره نامه ای اســت که بین 
موجر و مســتأجر در دفاتر امالک ثبت می شود. گویا برخی از 
مستأجرانی که قولنامه هایشان کد رهیگری ندارد زمانی که به 

دفاتر امالک برای دریافت کد مراجعه کردند برخی از دفاتر این 
کد را در اختیار آن ها قرار نمی دهند و توجیه آن ها این است که 
صاحبخانه چند دستگاه آپارتمان دارد و نمی توانیم کد رهگیری 
به شما بدهیم چون اگر کد رهگیری داده شود مالیات سنگین 

برای آن ها می آید!

کد رهگیری در اختیار مستأجر قرار نمی گیردس
یکی از شــهروندان مشهدی با اشاره به این موضوع می گوید: 
من برای دریافت وام ودیعه مسکن اقدام کردم همه شرایطی 
که باید را دارم و پس از نام نویســی برای من پیامک آمد که 
می توانم برای دریافت وام اقدام کنم. همه مدارکی که الزم بود 
را جمع آوری کردم تا به موضوع اعالم کد رهگیری اجاره نامه 
رسیدم. وقتی برای گرفتن این کد به دفتر امالک مراجعه کردم 
پاســخ آن ها برایم جالب بود. آن ها به من گفتند نمی توانیم 
این کد را در اختیار شما قرار دهیم چون موجر چند دستگاه 
آپارتمــان دارد و اگر این کدها داده شــود برای آن ها مالیات 

زیادی خواهد آمد!
شهروندان دیگری نیز در همین زمینه مشکالتی مشابه داشتند 
و گالیه منــد از اینکه به دلیل برخی محافظــه کاری هایی که 

صاحبخانه ها دارند نمی توانند از حق مسلمی که دارند استفاده کنند.

دفاتر امالک متخلف پلمب می شودس
رئیس اتحادیه مشــاورین امالک شــهر مشهد در واکنش به 
ایــن موضوع به قدس گفت: همکاران ما در دفاتر مشــاورین 
امالک ملزم به ارائه خدمات به مردم هســتند و باید کارشان 
را به درســتی انجام دهند. اگر کسی قولنامه دستی از دفتری 
در مشــهد دارد که مدیر دفتر امالک با آن ها همکاری ندارد 
می تواند با مراجعه به اتحادیه مشاورین امالک مشهد نسبت به 

اهمال کاری این فرد طرح شکایت کند.
علی مرادزاده در ادامه افزود: شــرط گرفتن دستمزد و هزینه 
تنظیم قولنامه از ابتدای سال ۹۷؛ تنظیم قولنامه پرینتی همراه 
با کد رهگیری است و اگر هنوز دفاتری قولنامه ها را به سبک 
پیش از این تاریخ می نویسند و شاکی برایشان پیدا شود نه تنها 
باید قولنامه پرینتی تحویل مستأجر بدهند بلکه مجبور خواهند 
شد که همه قولنامه هایی که از ابتدای سال ۹۷ نوشته اند را به 
همین سبک پرینتی نمایند و چنانچه افرادی باشند که از این 
کار سرپیچی کنند قطعاً با آن ها برخورد می شود و واحد صنفی 

آن ها پلمب خواهد شد.

قدس از مشکالت پرداخت وام ودیعه مسکن مستأجران گزارش می دهد

گروکشی  بنگاه داران از»کد رهگیری«

گزارشگزارش

مهدی کاهانی مقدم: بنا بر اعالم ســازمان بهداشت جهانی، 
غرق  شدگی، سومین عامل مرگ  و میر به علت سوانح و حوادث 
غیرعمدی است که متأسفانه آمار باالیی در میان کودکان زیر 
پنج ســال به خصوص در روســتاها دارد و بیش از ۵۰ درصد 
غرق شدگی ها در حوض ها و استخرهای شخصی که بیشتر به  
منظور ذخیره آب کشــاورزی، پرورش ماهی و مواردی از این  

دست تعبیه شده است، به وقوع می پیوندد.
هر سال با گرم شدن هوا، شنا کردن برخی از جوانان و نوجوانان 
در رودخانه ها و استخرها، ســدهای خاکی و کانال های آب را 
شاهد هستیم؛ جوانان و نوجوانانی که با سهل انگاری در زمان 
شنا جان خود را از دست می دهند و بیشترین تعداد غرق  شدگی 
هم در همین ماه های گرم تابســتان یعنی تیر و مرداد اتفاق 
می افتــد. همانند اتفاق دردناکی که عصر جمعه گذشــته در 
روستایی در شهرستان فریمان رخ داد و دو جوان ۲۵ و ۳۰ ساله 
بر اثر غرق شدگی در داخل یک استخر کشاورزی جان باختند.

غروب روز یکشنبه گذشته هم نوجوان ۱۷ ساله ای در استخر 
آب کشاورزی روستای »نوغاب پسکوه« از توابع شهرستان قاین 
جان ســپرد. پیش از آن نیز چند زن و مــرد جوان و نوجوان 
دیگر در شهرهای نیشابور، صالح آباد، کاشمر، خلیل آباد و دیگر 
شهرهای خراســان، قربانی بی احتیاطی و شنا در استخرهای 
کشاورزی شدند. هشت نفر از شهروندان ۱۳ تا ۱۸ ساله خراسان 
شمالی هم امسال در استخرهای ذخیره آب و رودخانه ها جان 
باختند که دو نوجوان ۱۳ و ۱۴ ساله در یک استخر ذخیره آب 

در مانه و سملقان از آن جمله اند.
استخرهای نوین کشاورزی که برای جلوگیری از هدررفت آب 
ساخته می شوند عموماً دارای دیواره های شیبدار و جنسی از مواد 

نانو با ترکیب اتیلنی )پالستیک فشرده( و الیه های ژئوممبران 
بوده و این مواد به دلیل عایق بودن، از هدررفت و نشت آب به 
زمین جلوگیری می کند اما از سوی دیگر چنانچه فردی در این 
استخرها گرفتار شود، به دلیل لغزنده بودن سطح این عایق ها و 
همچنین فاصله سطح آب با لبه استخر و حتی شیب تند دیواره 
استخر احتمال مرگ فرد بسیار زیاد است؛ چراکه خروج از این 
استخرها تقریباً غیرممکن بوده و انسان هر قدر هم شناگر خوبی 
باشد، تنها راه برای خروج از استخر آن است که یک نفر از بیرون 

استخر طناب بیندازد و فرد را بیرون بکشد.
با رایج شدن ساخت این قبیل استخرها، در حالی  که بر اساس 
ضوابط در ســاخت هر استخر، فنس کشــی، نصب تابلوهای 
هشداردهنده در هر چهار سمت و نصب نردبان های شناور دائم 
در داخل اســتخرها، بخشی از اقدام هایی است که باید مدنظر 
سازندگان قرار گیرد، مشــاهدات میدانی اما نشان دهنده این 
واقعیت تأسفبار است که این مسئله اصالً جدی گرفته نمی شود 
و بیشتر حوادث ناگوار نیز در همین استخرها به وقوع پیوسته 
است. به نظر می رسد بیشتر این استخرها ایمن سازی نشده اند 

که این  چنین جان انسان ها را می گیرند.
 با توجه به اینکه اســتفاده از این منابع آبی در حال حاضر که 
کم آبی مشکالت فراوانی را برای کشاورزان به وجود آورده، بسیار 
ضروری است و به همین خاطر نیز استخرهای متعدد ذخیره 
آب در خراسان ساخته شده است، اما رعایت استانداردها، ضوابط 
ایمنی و نکات پیشگیرانه به هنگام ساخت و بهره برداری توسط 
مالکان و کشاورزان ضرورت حیاتی دارد. از سوی دیگر با توجه 
به اینکه خطر ســقوط و غرق شدگی در استخرهای با پوشش 
پلیمری در مقایسه با دیگر استخرها بیشتر است، به کشاورزان 

و بهره برداران از این استخرها اکیداً توصیه می شود تا فن شنا 
را بیاموزند. آن ها همچنین موظف به نصب تابلو شــنا ممنوع 
در پیرامون استخر هستند و تمامی استخرهای آب کشاورزی 
می بایست به فنس کشی مناسب و نردبان نجات استاندارد به 

تعداد کافی مجهز باشند.
ذکــر این نکته نیز اهمیت دارد که به  ویژه اســتخرهای نوین 
کشــاورزی به  هیچ  وجه برای شنا مناسب نیستند و مالکان و 
بهره برداران نیز به هنگام نزدیک شدن به محدوده این استخرها 

باید از وسایل ایمنی مانند جلیقه نجات استفاده کنند.
در عین  حال برخی کارشناسان معتقدند که نصب تابلو »شنا 
کردن ممنوع« نوعی اطالع رسانی ناقص است و مسئوالن باید 
متن های تشــریحی را در کنار استخرها قرار دهند تا جوانان و 
شناگرانی که قصد شنا در این منابع را دارند، متوجه خطرات 
احتمالی آن بشوند. آنچه مسلم است اینکه تا برقراری کنترل و 
نظارتی نظام مند بر ساخت و بهره برداری این قبیل استخرها، 
ضروری است خانواده ها مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته 
باشند. کشاورزان نیز می بایست برای جلوگیری از بروز حوادث 
تمهیدات ایمنی الزم را برای ممانعــت از ورود افراد به داخل 

استخرها پیش بینی کنند.

بالی جانی به نام استخرهای کشاورزی

آب تنی در »تله های مرگ« 
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روی خط خبرروی خط خبر
 جزئیات نوسازی تاکسی فرسوده •

در مشهدمقدس 
قدس: مدیرعامل سازمان 
مدیریــت و نظــارت بر 
تاکســیرانی شــهرداری 
مشهد گفت: تاکسی های 
فرسوده یکی از مهم ترین 
معضــالت کالنشــهرها 
هستند و در آلودگی هوا 

نیز نقش بسزایی دارند. 
احمد محبی اظهار کرد: نوســازی، بهبــود عملکرد ناوگان 
تاکسیرانی و ارائه خدمات باکیفیت به مسافران و مجاوران بارگاه 
منور رضوی، جزو اولویت های اصلی مدیریت شهری است. وی 
افزود: در همین راستا در سال جاری با وجود مشکالت ناشی از 
شیوع ویروس کرونا و عدم همخوانی استانداردهای پلیس راهور 
و شرکت خودروســاز، تالش های زیادی برای تحویل ناوگان 
نوسازی شده طی سال گذشته و ثبت نام جهت نوسازی ناوگان 

در سال جاری صورت گرفته است. 
وی ادامــه داد: از همیــن رو ثبت نام طرح نوســازی ناوگان 
تاکسیرانی با پرداخت دو فقره وام ۵۰۰ و ۲۰۰ میلیون ریالی 
با ســود ۱۸درصد که ۱۴درصد آن از طریق یارانه شهرداری 
و ۴درصد به صورت ســهم متقاضی پرداخت می شود، آغاز 
شده است. محبی تأکید کرد: متقاضیان می توانند با در دست 
داشتن اصل ســند خودرو یا برگ سبز آن، اصل کارت ملی، 
اصل پروانه تاکســیرانی معتبر تا خودروهــای مدل ۱۳۸۸ 
با مراجعه به شــرکت های کارگزار نسبت به ثبت نام نوسازی 

تاکسی خود اقدام کنند. 
وی عنوان کرد: قیمت تمام شده در این طرح برای تاکسی پژو 
۴۰۵ مبلغ ۸۸ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۴۰۲ تومان و برای سمند 

ای اف سون مبلغ ۹۴میلیون و ۸۹۸ هزار و ۱۲تومان است.  

 کشف ۲۹۹ دستگاه استخراج •
 ارز دیجیتال در مشهد 

معاونت  سرپرست  قدس: 
بازرســی و نظارت سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت 
گفــت:  خراســان رضوی 
۲۹۹ دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال )ماینر( قاچاق به 
در  ریال  ارزش ۹۰میلیارد 

هفته جاری در مشهد کشف و توقیف شد. 
محمدجواد ساعدی اظهار کرد: در پی انجام گشت مشترک 
بازرسان معاونت بازرســی و نظارت سازمان صمت استان با 
مأموران پلیس امنیت اقتصادی در یکی از مناطق مشــهد، 

تعداد ۲۹۹ عدد دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف شد. 
وی افزود: بازرســان ســازمان صمت با همکاری اداره آگاهی 
مشهد پس از هماهنگی با مرجع قضایی، دستگاه های مذکور 
را به ظن قاچاق توقیف کردند و متخلفان با تشکیل پرونده به 
مراجع قضایی معرفی شدند. ساعدی خاطرنشان کرد: در هفته 
اخیر نیز بازرسان سازمان صمت  ۶۰ عدد دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال )ماینر( به ارزش ۱۲میلیارد ریال به ظن قاچاق از یک 

واحد تولیدی کشف و جمع آوری کردند. 

فرمانده نیروی انتظامی:
 جان باختگان تصادف ها  •

در خراسان شمالی ۴۷ درصد کاهش یافت
بجنورد – خبرنگار قدس: فرمانده نیروی انتظامی خراسان 
شمالی از کاهش ۴۷ درصدی جان باختگان تصادفات رانندگی 
در اســتان  طی سال جاری خبر داد.سردار علیرضا مظاهری 
اظهار کرد: در چهار ماهه اول سال جاری ۶۴ نفر در جاده های 
اســتان جان خود را از دســت دادند که این آمار طی مدت 
مشــابه سال گذشته ۹۱ نفر بود و در این راستا امسال تعداد 
جان باختگان حوادث رانندگی در محورهای استان از کاهش 
۳۰درصدی برخوردار اســت.وی با اشاره به اینکه مصدومان 
تصادفات نیز امســال ۲۸ درصد کاهش یافته اســت، افزود: 
امســال میزان کشــفیات مواد مخدر نیز در استان ۶ درصد 

افزایش یافته است.
مظاهری با بیان اینکه امسال در جرایم فضای مجازی با ۲۵ 
درصد کاهش مواجه بودیم، ادامه داد: همچنان برداشت های 
غیرمجاز و هتک حرمت بیشترین جرایم فضای سایبری را به 

خود اختصاص داده است.

رئیس جدید پلیس راه بشرویه معرفی شد•
بشرویه ـ خبرنگارقـدس: جانشین فرماندهی پلیس راه 
خراسان جنوبی، خواســتار همکاری تمامی اداره ها و نهادها 
برای آموزش و فرهنگ سازی ترافیکی در شهرستان بشرویه 
شد. سرهنگ توفیق نیا در مراســم معارفه رئیس پلیس راه 
شهرستان بشرویه گفت: امر آموزش و فرهنگ سازی ترافیکی 
در تمامی اقشار و مســاجد، محالت، نمازجمعه و جماعات 
می تواند تأثیر بســیار خوبی در آشنایی و همکاری مردم در 

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشد  .
مهندس شفیعی، فرماندار شهرستان بشرویه نیز در این مراسم 
از عملکرد مثبت پلیس راه شهرســتان بشرویه و همکاری و 
تعامالت  آن ها با سایر دستگاه ها به ویژه راه و شهرسازی، قدردانی 
کرد.گفتنی است، در این مراسم از زحمات سرگرد ذوالفقاری، 
رئیس پلیس راه ســابق بشرویه قدردانی و سروان منتظریان 
به عنوان رئیس پلیس راه شهرســتان بشرویه منصوب شد.

انهدام البراتوار تولید و توزیع •
ماده مخدر صنعتی شیشه در مشهد

قدس: یک باند تولید و توزیع ماد ه مخدر صنعتی شیشه در 
مشهد منهدم شد.

با اقدام های گسترده و شبانه روزی اطالعاتی اداره کل اطالعات 
خراســان رضوی، طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه یکی از 
قاچاقچیان سابقه دار دستگیر و کل محموله این باند به وزن 
۱۹کیلوگرم شیشه و ۱۱ کیلوگرم هروئین به همراه مقادیری 
آبکار و مواد پیش ساز در منزل نامبرده واقع در توس۳۳ کشف 
شد.متهم قصد داشت تمامی محموله را بین سایر قاچاقچیان 

توزیع کند که با هوشیاری مأموران موفق نشد.

 واژگونی مرگبار موتورسیکلت•
  خط قرمز: فرمانده

 انتظامی شهرستان راز و 
جرگالن از واژگونی یک 

دستگاه موتورسیکلت 
در روستای »یکه سعود« 
از توابع این شهرستان و 

مرگ سه نفر خبر داد.
سرهنگ عبداهلل  صادقی با اعالم جزئیات این خبر گفت: در 
پی اعالم خبری مبنی بر اینکه یک دستگاه موتورسیکلت در 
یکی از خیابان های منتهی به روستای یکه سعود از توابع این 
شهرستان واژگون شده است، بالفاصله کارشناسان پلیس راه 

به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه بر اثر این حادثه راکب موتورسیکلت که 
مرد ۶۷ ســاله بود حین انتقال به بیمارستان جان خود را از 
دست می دهد، افزود: دو پسربچه دو و پنج ساله نیز متأسفانه 
به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت و یک زن که همراه 
این افراد بود به شدت مجروح شده و هم اکنون در بیمارستان 
تحت درمان است.این مقام انتظامی تصریح کرد: کارشناسان 
پلیس راه علت این حادثه را ۵۰ درصد از ناحیه موتورسیکلت 
به دلیل فرسودگی و ۵۰ درصد نیز متولیان راه به دلیل عدم 
نصب گاردریل روی پل و همچنین ســایر نقاط این روستا 
اعالم کردند.فرمانده انتظامی شهرستان رازوجرگالن با تأکید 
بر اینکه کوچک ترین بی توجهی حین رانندگی خسارت های 
جبران ناپذیری را به دنبال دارد، از رانندگان عزیز خواســت 
نسبت به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه 

ویژه ای داشته باشند تا شاهد وقوع این گونه حوادث نباشیم.

بی احتیاطی عاقبت خوشی نداشت
 استخر ذخیره آب •

جان دو جوان را گرفت
فرمانده قرمــز:   خط 

 انتظامــي شهرســتان 
تربت حیدریــه از مرگ 
دو جوان ۳۵ و ۲۵ ساله 
در اســتخر ذخیره آب 

کشاورزی خبر داد.
علی اکبــر  ســرهنگ 
کیاني اظهار کــرد: در پی اعالم خبري به مرکز فوریت هاي 
پلیســی ۱۱۰ مبني بر یک مورد غرق شــدگی در اســتخر 
ذخیره آب کشاورزی در یکی از روستاهای سطح شهرستان 
تربت حیدریه، بالفاصله مأموران انتظامی به همراه نیروهاي 
امدادي به محل حادثه اعزام شــدند.وي افــزود: مأموران با 
حضــور در محل و در بررســي هاي اولیه دریافتند دو جوان 
۳۵ و ۲۵ ســاله که به منظور شنا داخل استخر ذخیره آب 
کشاورزي رفته بودند به علت بي احتیاطي، عمیق بودن استخر 
و عدم مهارت در شنا غرق شدند.فرمانده انتظامی تربت حیدریه 
در پایان با اشــاره به انتقال اجســاد به پزشــکی قانونی، از 
کشــاورزان و دامداران خواست با توجه به ممنوع بودن شنا 
در اســتخرهای ذخیره آب کشاورزی، ضمن نصب حصار و 
عالئم هشداردهنده در خصوص خطرات شنا، در این مکان ها 

هشدارهای الزم را گوشزد کنند.

مدیرعامل آتش نشانی مشهد خبر داد
حریق ۲۰هکتاری در »قله زو«•

مدیرعامــل  ایســنا: 
ســازمان آتش نشــانی 
ایمنــی  خدمــات  و 
شهرداری مشهد گفت: 
جمعه گذشــته حریق 
قله زو  در  گســترده ای 
واقع در ارتفاعات جنوبی 

مشهد به مساحت حدود ۲۰هکتار اتفاق افتاد.
 امیر عزیزی با اشــاره به اعزام نیروهای آتش نشــان از سه 
ایستگاه مشهد برای اطفای این حریق بیان کرد: به علت وزش 
باد  اطفای این حریق حدود سه تا چهار ساعت طول کشید 

و از ساعت ۱۲:۱۵ شروع و تا ساعت ۱۶ به طول انجامید.
وی ضمن اشاره به اینکه ارتفاعاتی که دچار حریق شده بود 
محلی نبوده است که شــهروندان در آنجا باشند، ادامه داد: 
علت حادثه در دست بررسی است و با توجه به گرمای هوا و 
یا احتمال افتادن قطعه شیشه ای و به دنبال آن اثر تلسکوپی 
و ذره بینی موجب شــده تا دامنه کوه دچار حریق گسترده 

شود که وزش باد نیز کار اطفا را دشوارتر و زمانبر کرده بود.

در مشهد صورت گرفت
برخورد قانونی با نانوایی های غیرمجاز •

باشگاه خبرنگاران: رئیــس اتحادیه صنف نانوایان مشهد 
گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه حکم پلمب برای 
۱۰۵ نانوایی غیرمجاز در مشهد صادر شده که از این تعداد 
۳۳ واحد پلمب شدند.مصطفی کشتگر، رئیس اتحادیه صنف 
نانوایان مشهد گفت: بازرسان این اتحادیه همراه با بازرسان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و اتاق اصناف 
مشهد روزانه عملکرد نانوایی ها را مورد ارزیابی قرار می دهند.

وی افزود: تعداد نانوایی ها و مراجعه کنندگان به آن ها در طول 
روز زیاد بوده و به همان نســبت تعداد شاکیان از کمیت و 
کیفیت نان نیز نسبت به سایر صنوف بیشتر است و این امر 
دلیل زیاد بودن تعداد شکایت از نانوایی ها را در مقایسه با سایر 
صنــوف توجیه می کند. وی بیان کرد: یک هزار و ۲۷۱ واحد 
نانوایی یارانه ای و یک هزار و ۱۴۱ واحد نیمه یارانه ای در مشهد 
وجود دارند که از این تعداد ۲۵۳ واحد دارای پروانه کســب 
تاریخ گذشته هستند که پروانه ۱۰۲ واحد برای تمدید اعتبار 
در دست اقدام بوده و پروانه ۱۰۱ واحد نیز تمدید شده است. 

عقیل رحمانی: عوامــل فروش محصوالت 
مرتبــط بــا خودروهای ســواری یک واحد 
تولیدی که قصد داشــتند بــا انجام اقدامی 
سودجویانه قیمت قدیمی روی محصوالت را 
تغییر داده و به این واسطه چند صد میلیون 
تومان به جیب بزنند، زمانی نقشه شان نقش 
برآب شد که کارشناســان معاونت بازرسی 

سازمان صمت را باالی سر خود دیدند.
چند روز پیش بود که یکی از شــهروندان از 
طریق تماس با سامانه ۱۲۴ ماجرای اقدام ها 
و تحرکات مشــکوک در یک انبار نگهداری 
روغن موتــور، روغن ترمز و... را منعکس و در 
ادامه عنوان کرد: این موارد در انبار نگهداری 
محصوالت متعلق به دفتر فروش محصوالت 
یک واحد تولیدی در حوالی مشهد در حال 

رخ دادن است.

بی رحمی از نوع تغییر قیمتس
از همین رو کارشناسان معاونت بازرسی برای 
بررسی بیشتر ماجرا راهی محل مورد اشاره 
شدند. لحظاتی بعد و با حضور کارشناسان در 
چند ده متری محل مورد اشــاره، ابتدا رفت 
وآمدهــا به درون انبار نگهداری کاال به دقت 
مورد رصد قرار گرفت و در پی آن مشــخص 
شــد تریلی در حال بارگیری محصوالت در 
حجم باالست. از سوی دیگر شواهد ماجرا از 

سوء جریان در محل حاکی  بود.
از همیــن رو هماهنگی های الزم از ســوی 
کارشناسان با مســئوالن مربوط در معاونت 
بازرســی ســازمان صنعت،معدن و تجارت 
استان صورت گرفت و پس از آن تیم اعزامی 

برای روشــن شــدن دلیل 
تحرکات مشکوک وارد عمل 

شدند.
به محض حضور کارشناسان 
محموله  بارگیری  محل  در 
مشــخص شــد کارگران با 
انتقال  حــال  در  ســرعت 
روغن موتور،  نظیر  کاالهایی 
روغــن ترمز، ضــد یخ در 
احجام مختلف، شیشه شور 
و... به روی قسمت بار تریلی 

هستند.
از همیــن رو بــا دســتور 

کارشناســان، کار انتقــال محمولــه عظیم 
متوقف و بررســی های میدانی در این زمینه 

آغاز و کمی بعد مشــخص 
شــد تمامی کاالها ســال 
گذشته در یکی از شهرهای 

شمالی تولید شده است.
تحقیقات میدانی همچنین 
مشــخص کرد عامالن این 
اقدام قصد داشتند محموله 
را برای پــاک کردن تاریخ 
تولید و قیمت درج شــده 
روی محصوالت به کارخانه 
مبدأ عــودت داده و پس از 
تغییر مشخصات درج شده 
باالتر)به روز(  قیمت  درج  و 

محصوالت را دوباره راهی مشهد کنند!
در حالی که این اقدام تخلف محسوب می شد 

و یک نوع گران فروشی در حال شکل گیری 
بود، متولی این اقدام که در محل حاضر بود 
نیــز مورد تحقیق قرار گرفت و وقتی دید در 
مقابل مســتندات دقیق کارشناسان معاونت 
بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی راهی 
برای مخفی کردن حقیقت وجود ندارد اعالم 
کرد قرار بوده محصوالت برای تغییر قیمت 

و... به کارخانه عودت داده شوند.

اگر بار برگشت می شد!س
اقدام های کارشناســی صورت گرفته توسط 
تیم اعزامــی به محل گواه این ماجرا بود که 
اگر تریلی مذکور که نیمــی از آن بارگیری 
شــده بود، پــس از اتمام بارگیــری به آن 
واحد تولیدی در شــمال کشــور می رفت و 
نقشــه ســودجویانه رقم می خورد، بیش از 
۳۰۰ میلیون تومان ســود نامشــروع فقط 
با تغییر اعــداد روی بســته بندی ها نصیب 
متخلفان می شــد.از همین رو صورتجلســه 
اقدام های مذکــور تنظیــم و ۲۲هزار عدد 
قوطی یک لیتری ضدیــخ، بیش از ۳هزارو 
۲۰۰ عــدد ضدیــخ چهارلیتــری، بیش از 
یک هزار عدد ضدیخ یک لیتری،یک هزار عدد 
روغن هیدرولیک،یک هزار عدد شیشــه شور 

و... در محل توقیف شد.
 در ادامه هم پرونــده تخلف مذکور تنظیم 
و به تعزیرات حکومتی ارســال و پیگیری در 
زمینه توزیع محموله با قیمت درج شده روی 
محصوالت در دستور کار کارشناسان معاونت 
بازرسی ســازمان صمت خراسان رضوی قرار 

دارد.

با تماس یکی ازشهروندان انبار احتکار روغن موتور لو رفت

دستکاری تاریخ تولید برای 300 میلیون سود!

اگر پس از اتمام 
بارگیری، محموله به 
شمال کشور می رفت 

و نقشه سودجویانه 
رقم می خورد، بیش از 

300 میلیون تومان سود 
نامشروع فقط با تغییر 

اعداد روی بسته بندی ها 
نصیب متخلفان می شد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
کاهش نسبی دما در نواحی شمالی•

قدس: طبق تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی طی امروز 
برای غالب نقاط استان آسمان صاف همراه با افزایش سرعت 
وزش باد و در مناطق بادخیز اســتان به ویژه نواحی جنوب و 
نوار شرقی گاهی وزش باد شدید توأم با گردوخاک پیش بینی 
شده که از امروز بر گستره و شدت وزش باد افزوده خواهد شد. 
همچنین از بعدازظهر امروز ضمن کاهش نسبی دما در نواحی 
شمالی استان افزایش ابرناکی و در ارتفاعات این ناحیه احتمال 
رگبارهای پراکنده دور از انتظار نیســت. بر این اساس هوای 
امروز مشهد صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید  و 

بعدازظهر افزایش ابر پیش بینی می شود.
در ۲۴ ســاعت گذشــته فریمان با کمینه دمای ۱۶ درجه 
سلسیوس خنک ترین و سرخس با بیشینه دمای ۴۲ درجه 

سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند.
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معتادان را جمع آوری کنیدس
ریاست پاســگاه انتظامی میدان سپاد، در 
محله کشاورز۹ با تردد معتادان خطرناک هر 
شب سرقت انجام می گیرد .چرا معتادان را 
جمع آوری نمی کنید تا این همه سرقت انجام 

نگیرد؛ ما اهالی خسته شدیم . 
 ۹33۰۰۰۰۹۹۸

تجمع اراذل و اوباش در بوستان ارکیدهس
بوســتان ارکیده واقع در دالوران حق شــناس ۶ محل تجمــع اراذل و اوباش و بعضی اوقات 
فروشــندگان مواد مخدر شده که تا نیمه های شــب اقدام به سروصدا و ایجاد مزاحمت برای 

همسایگان می کنند. از نیروی انتظامی تقاضا می کنیم رسیدگی کند. 
  ۹۱5۰۰۰۰۷۹5  

یک درخواست از شهرداریس
لطفاً به مسئوالن واحد عمران شهرداری منطقه 
شــیرودی اطالع  دهید شــیرودی دو فرعی 
رســتگارمقدم جوی آب کوچه خراب است، 
وســط کوچه چاله دارد و رسیدگی نمی شود. 

اهالی محل هم نامه زدند اما جوابگو نبودند. 
 ۹3۷۰۰۰۰۲۴۰   

مصوبه ای که اجرا نمی شودس
در کشورهای  موفق   در همه گیری   کرونا، اصل  را بر بیماریابی  و پیگیری  مبتالیان  گذاشته اند که  دیگران  
را مبتال نکنند حتی  چند کارشناس  در یک  شهر با تلفن  و فضای  مجازی  می توانند بیماران  مثبت  شده 
  را راهنمایی  کنند که  به  مکان های  عمومی  و سرکار نروند و چگونه  قرنطینه   خانگی  را رعایت  کنند، ولی  
معلوم  نیست  چرا بهداشت  این  برنامه  را که  مصوب  هم  شده ، اجرا نمی کند.  یغمایی 

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

پس از چاپ گزارش »گران فروشی یک میلیاردی در کشتارگاه 
صنعتی« که از زبان رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت دامی 
مشهد در روزنامه قدس منتشر شد، »شورورزی« مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشــکی خراسان رضوی 
با ارســال جوابیه ای به قدس، در این باره نوشت: به استحضار 
می رساند از آنجایی که توجه به حلیت و پاکی غذای مصرفی؛ 
ســفارش قرآن کریم و تأکید دســتورات دین مبین اســالم 
و همــواره یکی از دغدغه های همیشــگی مراجع عظام تقلید 
و علما و متدینین بوده و نظر به حساســیت مســائل شرعی 
حــوزه فراورده های خام دامــی و طیور و آبزیــان و ورود هر 
گونه اظهارنظرهای نســنجیده و غیرکارشناسی در خصوص 
محصوالت استحصالی از کشــتارگاه های دام و طیور و... اعم 
از گوشــت و آالیش های خوراکی مربوط بــه آن و درج آن در 
مطبوعات و... از ســوی برخی افراد یا مسئوالن غیرمرتبط و...، 
موجب تشویش اذهان مردم عزیز متدین و جامعه می شود که 

گاهی تبعات وارده آن غیرقابل جبران نیز خواهد بود.
به برکت انقالب اسالمی، تبیین و تعیین ضوابط نظارت شرعی بر 
فراورده های خام دامی و طیور و آبزیان و... در داخل و خارج از 
کشور بر عهده نماینده معزز مقام معظم رهبری در وزارت جهاد 
کشاورزی قرار داده شده و تصویب »قانون نظارت شرعی بر صید 
و ذبح« در مجلس محترم شورای اسالمی در سال ۱۳۸۷ توجه 

به همین ضروریات بوده است.
حوزه نمایندگی ولی فقیه در ســازمان دامپزشکی کشور و در 
مجموعه آن دفاتر نمایندگی ولی فقیه در ادارات کل دامپزشکی 
استان ها مجری قانون یاد شده بوده و از مهم ترین وظایف آن 
اســتقرار ناظرین محترم ذبح شرعی در کشتارگاه ها و تعیین 
صالحیت ذابحین و نظارت بر بازار و فرهنگ سازی غذای حالل 

و... است.
بــا عنایت به همجواری بــارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج 
علی بن موسی الرضا)علیه الســالم(، و حساسیت حلیت سفره 
مردم عزیز مجاور و زائر آقا، ســبب شــده که دفتر نمایندگی 
ولی فقیــه در اداره کل خراســان رضوی تمام تالش خود را در 
اجرای قانون مذکور به کار گیرد و نسبت به حلیت فراورده های 
گوشتی و دامی استحصالی از کشتارگاه های دام و طیور و آبزیان 
سطح بازار و... احراز و یقین کرده و با تمام حساسیت اقدام های 
شایسته ای در راستای فرهنگ سازی غذای حالل و تأمین آن 
نیز نظیر ارتباط با دفاتر مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه 
و مراکز پاسخگویی به سؤاالت شرعی مانند اداره پاسخگویی 
آستان قدس رضوی و... داشته و بهره مند شده است و همچنین 
در صورت مشــاهده موارد خالف برخوردهای الزم را از طرق 
مختلف مانند تذکرات شــفاهی و کتبــی و معرفی به مراجع 

ذیصالح قضایی انجام داده است.
از آنجایی که مطالب درج شده پیرامون برخی از مسائل شرعی 

در حوزه فراورده های استحصالی گوشتی یکی از کشتارگاه های 
سطح استان خراسان رضوی از زبان یکی از مسئوالن در روزنامه 
قدس در مورخ چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ غیرکارشناسی و مغایر 
با موازین اســالمی و فتاوای مراجع عظام تقلید بوده و از بیان 
همه آن ها خودداری نموده، ولی فقط چند مورد آن به خاطر 

دفاع از حیثیت و اطمینان بخشی به مردم عزیز بیان می شود.
۱- طبق ادعای صورت گرفتــه در درج مطلبی با این عنوان 
که »دام را تشــنه سر می برند!« پیرامون این نکته چند مطلب 

اشاره می شود.
۱-۱. از حیث شــرعی آب دادن حیوان مستحب است بنا به 
دستور شرع مقدس باید آب جلو حیوان گذاشته شود نه اینکه 

به زور آب در گلو حیوان ریخته شود.
مسئله ۲۵۹۹- توضیح المسائل مراجع، ج ۲: »چند چیز در 
سر بریدن حیوانات مستحب است: سوم: پیش از کشتن حیوان، 
آب جلویش بگذارند«. )حضرت امام )ره( و آیات عظام سیستانی، 
مکارم، وحید، نوری، فاضل، صافی، زنجانی، گلپایگانی، تبریزی، 

خویی و اراکی(
۱-۲. این کار )آب دادن به حیوان و رعایت این مســتحب( در 
کشتارگاه صنعتی مشهد و کلیه کشتارگاه های سطح استان 
خراسان رضوی توسط آبخوری ها تعبیه شده و دام قبل از ذبح 

در صورت تشنه بودن می تواند از آن ها استفاده کند.
۲. در جایی دیگر ادعا شــده مبنی بر اینکه »در زمان ذبح دام 
بنا بر دستور شرع مقدس باید خون آن به  طور کامل خارج و 
ســپس گردن دام از قسمت بریده شده کامالً شسته و پاکیزه 
شود و پس از آن خون خارج شده نجس نبوده و...« برای روشن 

شدن این مطلب نیز به چند نکته مهم اشاره می شود.
۲-۱ چنین استناد شرعی مغایر با احکام و مسائل مربوط به ذبح 
شرعی موجود در رساله های عملیه است و چنین مطلبی به این 
وجه در مسائل شرعی بیان نشده است و با وجود اینکه این دفتر 
آماده دریافت هر گونه ایراد مستدل و منطقی و براساس موازین 
شرعی و قانونی، در این خصوص را استقبال نموده و برای رفع 

آن تالش خواهد کرد.
۲-۲. برخی از دستورات مهم که هنگام ذبح باید )واجب است( 
رعایت شــود؛ )بنابر اختالف مراجع عظام تقلید از حیث فتوا و 
احتیاط(: اســالم یا در حکم اســالم برای شخص ذابح. جهت 
قبله و شــرایط رو به قبله بودن دام، گفتن تسمیه هنگام ذبح 
)بسم اهلل(، رعایت کردن جنس آلت ذبح از حیث آهن، بریدن 
چهار رگ )حلقوم، مری و دو رگ بزرگ خونی( از زیر جوزه و 
برآمدگی )بسیار مهم و شرط اصلی ذبح نیز می باشد( و خروج 

خون متعارف و حرکت مختصر حیوان بعد از ذبح.
۲-۳. در خصوص ذابحین محترم نیز آمده که »ولیکن ذابحین 
زحمتکش در این موضوع سهل انگاری نموده که این امر می تواند 
ناشی از عدم آموزش مناسب و یا نظارت کافی بر عملکرد آن ها 

باشد«. نخست: برابر بند ب ماده)۷( قانون نظارت شرعی بر ذبح 
و صید مصوب مجلس شورای اسالمی؛ »ب( تعیین صالحیت 
ذابحین و صیادان و ارتقای ســطح آموزشی مرتبط با وظایف 
آنان« که یکی از شرح وظایف ناظرین شرعی و مسئوالن محترم 
دفاتر نمایندگی ولی فقیه در ادارات کل دامپزشکی استان ها، 
اجرای همین بند قانون است که در استان خراسان رضوی که 
این امر نیز در خصوص ذابحین محترم کشــتارگاه های دام و 
طیور به شرح ذیل اقداماتی صورت می گیرد: شناسایی ذابحین 
متدین برای انجام ذبح، آموزش ذابحین توسط ناظرین محترم 
شرعی مستقر در کشتارگاه های استان، صدور کارت شناسایی 
ذابحین در اســتان خراســان رضوی و تشکیل انجمن صنفی 
کارگری ذابحین در استان خراسان رضوی، دوم؛ از آنجایی که 
خط مقدم حلیت در کشتارگاه های دام و طیور ذابحین عزیز 
هستند؛ بنابراین یکی از مهم ترین قسمت های نظارت ناظرین 
محترم شرعی، موضوع نظارت بر عملکرد ذابحین و برگزاری 
آموزش هــای ادواری و کنترل آن هــا از حیث حضور در خط 
کشــتار و گفتن بســم اهلل و دقت در بریدن چهار رگ و رو به 
قبله کردن دام و... می باشــد که حتی در صورت حسن انجام 
کاری مورد تشویق و در صورت کوتاهی مورد توبیخ و جریمه 

قرار خواهند گرفت.
در پایان از محضر مردم شــریف و متدین عزیز و فهیم استان 
خراســان رضوی درخواست می شــود در راستای هر چه بهتر 
شــدن نظارت شــرعی بر فراورده های خام دامــی و طیور و 
آبزیان و کشتارگاه های سطح استان خراسان رضوی و نظارت 
بازار و همچنین فرهنگ ســازی غذای حــالل و طیب برای 
زائــران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج علی بن 
موسی الرضا)علیه الســالم( و مردم عزیزمان، این دفتر آمادگی 
خود را جهت هر گونه انتقاد ســازنده و پیشــنهاد از ســوی 
دســتگاه های نظارتی و بازرسی و ارگان و سازمان های دولتی 
و بخش خصوصی و یا عموم مردم و... را با روی باز اســتقبال 
کرده و برابر قانون و وظایف محوله در نهایت سعی و جدیت در 
رفع آن ها تالش و اجرا می نماید و در صورت داشــتن هر گونه 
پیشنهاد یا انتقاد در حوزه حلیت فراورده های خام دامی و طیور 
و آبزیان و... و هر گونه شــک و ابهام در حوزه مســائل شرعی 
پیرامون ذبح و نحر و مســائل مربوط شرعی کشتارگاه ها و... با 
سامانه تلفنی ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامک ۳۰۰۰۰۱۵۱۲ و یا دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان و یا با ایمیل 

دفتر mhshnb@iran.ir در ارتباط باشند.
پاسخ قدس: گزارش مذکور تماماً صحبت ها و اظهارنظر 
رئیس اتحادیه گوشــت دامی مشهد بوده و هیچ کجای آن از 
سوی رسانه اعالم نظر نشده است. از همین رو اتحادیه مربوط 
می تواند در صورت صالحدید نســبت به پاسخ به این جوابیه 

اقدام نماید.

جوابیه دامپزشکی استان به یک گزارش و پاسخ قدس
واکنشواکنش



خبرخبر خبرخبر

 کمک های مؤمنانه •
به جای مراسم یوم العباس j در زنجان

رئیــس  زنجــان: 
حســینیه  هیئت امنای 
اعظــم زنجــان گفــت: 
کمک های  جایگزینــی 
مؤمنانه به جای مراســم 
یوم العباس)ع( مورد تأکید 

است.
علیرضا فیروزفر با بیان اینکه یوم العباس مکتبی است که هیچ گاه 
متوقف نمی شود، افزود: اگر امســال امکان تجمع مردم در این 
روز فراهم نباشد، کمک های مؤمنانه جایگزین اجتماع عزاداران 
می شود. این مســئول تصریح کرد: حسینیه اعظم زنجان همه 
امکانات و فضای الزم برای تبعیت از پروتکل های بهداشتی صادره 
از سوی ستاد مبارزه با کرونا را دارد و در یک فضای کنترل شده 
و مطابق دســتورالعمل ها، برنامه های خود را در ۱۰شب اول ماه 

محرم اجرا خواهد کرد.

 ۱۲هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی •
در استان مرکزی هدف گذاری شد

تعاون،  مدیــرکل  اراک: 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
استان مرکزی گفت: ایجاد 
۱۲هــزار و ۵۰۰ فرصت 
شغلی تا پایان سال جاری 
در بخش های مختلف در 
این اســتان هدف گذاری 

شده است.
محمدتقی آبایی هزاوه عنوان کرد: توزیع شهرســتانی مشاغل 
هدف گذاری شده براساس اعالم و توانمندی دستگاه های مختلف 

اجرایی استان صورت گرفته است.
وی بیان کرد: بیشترین سهم اشتغال در نظر گرفته شده امسال با 
۳هزار و ۲۷۳ مورد مربوط به شهرستان اراک و کمترین مورد با 

۳۰۳ مورد برای شهرستان آشتیان خواهد بود.

 اهدای ۵هزار سری جهیزیه •
به زوج های خوزستان

اهــواز: فرمانده ســپاه 
گفــت:  ولیعصر)عــج( 
۵هزار ســری جهیزیه با 
هدف ترویج امــر ازدواج 
 و کمک بــه خانواده های 
کم بضاعت به همت سپاه 
ولیعصر)عج(، ستاد اجرایی 

فرمان امام)ره( و خیران استان به زوج های جوان اهدا می شود.
سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور افزود: روز عیدسعید غدیر ۵۰۰ 

سری جهیزیه به زوج های کم بضاعت اهدا شد.
وی ادامه داد: با هماهنگی های صورت گرفته با ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( و خیران استان تا پایان سال اهدای 4 هزار و ۵۰۰ سری 

جهیزیه دیگر به زوج های کم بضاعت در دستور کار قرار گرفت.

نصب بنر ترحیم در ایذه ممنوع شد•
ایذه  شــهردار  اهــواز: 
گفــت: از امروز نصب بنر 
درگذشــتگان و آگهــی 
شهر  ســطح  در  ترحیم 
ممنــوع  و بنرهای نصب 
شده توسط واحد اجرائیات 

جمع آوری خواهد شد.
غالمحسین اسدی اظهار کرد: متأسفانه در سال های اخیر عالوه 
بر ماشین های بلندگودار، نصب بنر و بیلبورد عکس درگذشتگان 
نیز به یکی از عادات مذموم در سطح شهر ایذه تبدیل شده  است.

وی اضافه کرد: در این برهه که مردم از مشــکالت مختلف رنج 
می برند، دیگر مشاهده عکس درگذشتگان در ابعاد چند متری 
 آن  هــم به تعــداد زیاد، چیزی جز افزایش غم مــردم را در پی 

نخواهد داشت.

 داستان فروش گردوهای •
پارک تنیس کرج چیست؟

ســازمان  رئیس  البرز: 
ســیما، منظــر و فضای 
سبز شهرداری کرج گفت:  
ســود حاصــل از فروش 
گردوهای باغ فاتح )پارک 
تنیــس( بــه زحمت به 
۲۰میلیون تومان می رسد 

و حتی جوابگوی هزینه ماهیانه برق این باغ هم نمی شود.
پیمان بضاعتی پور افزود: مزایده و حراج گردوها در قالب واگذاری 
به پیمانکار از طریق تنظیم اسناد و قرارداد انجام می گیرد که این 

کار از حواشی احتمالی جلوگیری می کند.
وی تصریح کرد: پس از چیدن این گردوها، مبالغی که از فروش 
محصول حاصل می شــود مستقیماً وارد حساب سازمان شده و 

شخص حقیقی در این مسئله درگیر نمی شود.

 حرکت دسته های عزاداری •
در کرمانشاه ممنوع شد

کرمانشاه: رئیس دانشگاه 
کرمانشاه  علوم پزشــکی 
اعــالم کــرد: براســاس 
با  تصمیم ســتاد مقابله 
دسته های  حرکت  کرونا، 
عزاداری در سطح استان و 
برگزاری مراسم ایام محرم 

در زیر سقف ممنوع شد.
دکتر محمودرضا مرادی روز شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر 
اینکه در این ایام توزیع هر نوع غذای نذری ممنوع است، اظهار 
کــرد: نذورات مردم و هیئت های مذهبــی در ایام محرم باید به 

صورت کمک های مؤمنانه بین نیازمندان توزیع شود.
مرادی یادآورشد: استفاده از سنج و طبل نیز در این ایام در سطح 
استان ممنوع است و حاضران در هیئت های زنجیززنی نیز موظف 

به استفاده از زنجیرهای شخصی هستند.

هیچ تاالر پذیرایی  در کرج باز نیست•
اصناف  اتاق  رئیس  البرز: 
البرز گفت: متأسفانه صنف 
تــاالرداران از اســفند ماه  
تاکنون آسیب و ضرر مالی 
زیادی را متحمل شده و با 
شــرایط پیش آمده معلوم 
نیست از چه زمانی بتوانند 

فعالیت خود را از سر بگیرند.
بهروز حصاری به تعطیلی برخی از واحدهای صنفی استان تا اطالع 
ثانوی اشــاره کرد و افزود:  دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا 
نسبت به تعطیلی برخی از صنوف مثل تاالرها، سالن های زیبایی و 

آرایشگاه های زنانه، الزم االجراست.
وی ادامه داد: قاطعانه باید بگویم در حوزه تاالرهای پذیرایی در کرج 
هیچ تاالری فعالیت ندارد و با بازرسی دوره ای که انجام می شود همه 

این واحدها همچنان بسته هستند.

با برگزارکنندگان جشن فارغ التحصیلی •
برخورد می شود

آذربایجان شــرقی: معاون دانشــجویی و فرهنگی دانشــگاه 
علوم پزشکی تبریز در پی انتشــار تصاویر جشن فارغ التحصیلی 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشــکی تبریز در پارک ائل گلی بدون 
رعایت پروتکل های بهداشتی، گفت: این معاونت هیچ گونه مجوزی 
برای برگزاری جشن فارغ التحصیلی صادر نکرده و برگزارکنندگان 
چنین تجمعاتی باید پاسخگوی اهمال و بی مباالتی خود باشند و ما 

براساس قوانین دانشگاه با آنان برخورد خواهیم کرد.
مهــدی نظری اظهار کــرد : این معاونت بــر رعایت پروتکل های 
بهداشتی تأکید داشته و همواره بر رعایت دقیق آن ها نظارت کرده 

است.

 مهدهای کودک آذربایجان غربی •
بازگشایی می شوند

آذربایجان غربی: مدیرکل 
بهزیستی آذربایجان غربی 
مهدهــای  بازگشــایی  از 

کودک استان خبر داد.
 ســعید فریــور اظهــار 
مهدهای  کرد:بازگشــایی 
کودک اســتان به تصویب 
ســتاد اســتانی مدیریت مقابله با بیماری کووید ۱۹ رســید و بر 
همین اساس مالکان و صاحبان امتیاز مهدهای کودک استان که 
تمایل به بازگشایی مهدکودک خود دارند، باید با مراجعه به مراکز 
بهداشــت و درمان و پس از ارزیابی محل، مجوز از مراکز بهداشت 
و درمان شهرستان های تابعه استان دریافت کنند. وی افزود: این 
مراکز می توانند با پذیرش یک سوم ظرفیت اسمی مرکز، نسبت به 

بازگشایی و فعالیت مهدهای کودک اقدام کنند.

 جاده زیگزاگ همدان •
در انتظار حکم قضایی

همدان: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان درباره 
سرانجام پرونده شکایت در زمینه دخل و تصرف در جاده زیگزاک 
واقع در دل الوند پاسخ داد: این پرونده کارشناسی شده و تحقیقات 

مورد نیاز صورت گرفته، اما هنوز حکمی صادر نشده است.
اسفندیار خزایی بیان کرد: در مورد دستکاری جاده زیگزاگ که دهم 
خرداد ماه امسال اتفاق افتاد، بالفاصله در ۱۳ خرداد ماه پرونده به 

محاکم قضایی داده شد.
وی اظهار کرد: خوشبختانه نسبت به سال گذشته وضعیت استان 
از نظر حریق در مراتع بسیار عالی بوده به طوری که امسال ۵6/4 

هکتار آتش سوزی در مراتع استان رخ داده است.

 همراهی پلیس بوشهر •
با ستاد مبارزه با کرونا در ایام محرم

بوشهر: فرمانده انتظامــی 
اســتان بوشــهر گفــت: 
نیروی انتظامی در اســتان 
بوشهر برای تأمین امنیت 
عزاداری ایام محرم و صفر 
تابع مصوبات ستاد مبارزه با 

کرونا استان است.
ســردار خلیل واعظی بیان کــرد: تدابیر و پیش بینی های الزم 
اندیشیده شده است و ان شاءاهلل با رعایت پروتکل های بهداشتی 
به بهترین شــکل ممکن عزاداری های سرور و ساالر شهیدان 

اباعبداهلل الحسین)ع( برگزار می شود.
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پسروی آب بر نگرانی دوستداران محیط زیست افزوده است 

عقب نشینی خلیج گرگان از چرخه زندگی
گلســتان: ثبت خلیج گرگان در سال ۱۳۵4 
بــه همراه تــاالب میانکاله و لپــوی زاغمرز در 
اســتان مازندران به عنوان نخســتین مجموعه 
تاالب بین المللی جهان در فهرســت تاالب های 
کنوانسیون رامسر ثابت کرد این خلیج و نواحی 
اطراف آن  یک مجموعه ارزشمند زیست محیطی 
حتی در سطح دنیاست که عالوه بر حفظ چرخه 
زیســت دریای خزر در معیشت جوامع محلی 

اثرگذاری مستقیم دارد.
خلیج گــرگان کــه در ســده های پیشــین 
بــا برخــورداری از آب فــراوان زمینــه ایجاد 
بندرگاه هایــی چون گز و ترکمن را فراهم کرده 
و بر رونق و شکوه این مناطق افزود، چند سالی 
اســت گرفتار خشکسالی شده و دیگر خبری از 
آن همه شــکوه نیست و این پهنه آبی با مرگ و 

نیستی دست وپنجه نرم می کند.
افزایش ۱.۵ درصــدی دمای هوای کره زمین و 
درنتیجه تبخیر بیشتر آب در کنار حفر چاه های 
متعدد کشــاورزی و کاهش فراوان ســفره های 
آب زیرزمینــی که موجب مکــش آب خلیج 
برای جبران این برداشت ها می شود، سبب شد 
روزبه روز از ســطح  و عمــق آب خلیج گرگان 
کاسته شده و بر مساحت صحرای بی آب وعلفی 
که قبالً بخشی از مســاحت این پهنه آبی بود، 

افزوده گردد.

خلیج پس می رودس
استاندار گلستان با اشــاره به استمرار پسروی 
آب خلیــج گرگان و ضرورت شتاب بخشــی به 
عملیات اجرایــی احیای این پهنه آبی شــرق 
دریای خزر می گوید: بر اســاس طرح مطالعات 
اقیانوس شناســی ایران، مهم ترین راهکار نجات 
خلیج گــرگان الیروبی کانال هــای خوزینی و 

چپاقلی است.
هادی حق شــناس در بازدیــد از خلیج گرگان 
اظهار کــرد: الیروبی رودخانه هــای منتهی به 
خلیج گرگان و تأمین حقابه های این رودخانه ها 
از دیگر راهکارهای اجرایی برای نجات این پهنه 

آبی است.
وی افزود: درصورتی که اقدامی برای احیای خلیج 
گرگان صورت نگیرد به سرنوشت دریاچه ارومیه 
دچار شده و شــهرهای اطراف این خلیج تحت 

تأثیر ریزگردها قرار خواهند گرفت.

وی تأکیــد کــرد: اگر کاری 
نکنیم تا چهار ســال آینده 
4۰هزار هکتار از خلیج گرگان 
خشک می شــود، این خلیج 
نیازمند آب اســت و اگر این 
اتفاق نیفتد چهار سال دیگر 
باید صدها برابــر برای ایجاد 

کانال هزینه کنیم.

حال ناخوش خلیجس
حســین ســاالری یکــی از 
دوســتداران و فعاالن محیط 
 زیســت در ایــن زمینــه به 
در  ما می گویــد:  خبرنــگار 

سال های گذشته 
فقط حرف شــنیدیم و این حرف ها و جلسه ها 

هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی می گوید: محیط  زیســت با حفــر کانال و 
آبرسانی به این خلیج مخالف است و از طرفی ما 
معتقد هستیم کانال های »چپاقلی«، »خزینی« 
و »آشــوراده« به عنــوان آبراهه هــای دریایی، 
مسیرهایی هستند که می توانند خلیج را نجات 

دهند.
وی اظهــار می کند: ســازمان حفاظت محیط  
زیســت به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در اجرای 
طرح الیروبی کانال هــای خلیج گرگان چندی 
پیش موافقت خــود را با اجرای این طرح اعالم 

کرد، اما بعد تصمیمش را تغییر 
داد و مصوبه خود را ملغی کرد.
وی تأمیــن نشــدن حقابــه 
موردنیاز خلیج از رودخانه های 
داخلی منتهی به آن، به دلیل 
و  بی شــمار  سدســازی های 
افزایش جمعیت ساحل نشینان 
بندر  بندرگز،  ازجمله گلوگاه، 
ترکمن و گمیشــان را نسبت 
به ســه دهه گذشته از دالیل 

پسروی خلیج می داند.

ضرورت تغییر کشتس
ساالری با اشاره به این موضوع 
که شغل بیشتر ساحل نشینان 
خلیج گرگان کشاورزی با روش های سنتی است، 
می گوید: این موضوع موجب مصرف زیاد آب در 
این بخش و کاهش آورد از طریق رودخانه ها به 

خلیج می شود.
این دوســتدار محیط زیســت بیــان می کند: 
کشــاورزان حاشیه خلیج به کشــت شالی در 
اســتان گلستان مشغول هســتند در شرایطی 
که اســتان درخطر کم آبی قرار دارد و براساس 
اعالم دستگاه های متولی تنها ۱۲ هزار هکتار از 
اراضی نسقی گلستان می تواند زیر کشت شالی 
قرار گیرد، اما در سال۱۳۹۵  درمجموع ۷۳ هزار 
هکتار از زمین های زراعی، زیر کشت شالی قرار 

گرفــت و در مرداد ۱۳۹6 ایــن رقم به ۹۰ هزار 
هکتار رسید.

وی اظهار می کند: در استان گلستان تا آنجا که 
اطالع داریم برای کشت برنج استفاده از آب های 
 زیرزمینی ضروری اســت، بنابرایــن افزون بر 
۳۵ هزار حلقه چاه حفر شــده که  از این تعداد 

فقط ۱۸ هزار و ۹۰۰ حلقه چاه مجاز هستند.

نوسان های آبی در گذشتهس
مدیــرکل حفاظت محیط  زیســت گلســتان 
نوســان های آب خلیج گرگان را پیشــینه دار 
دانســته و می گوید: در یک دوره زمانی در سال 
۱۳4۲ بیشترین پســروی آب خلیج و در سال 
۱۳۷۵ بیشترین پیشروی آب خلیج را داشتیم 

و اکنون نیز این نوسان ها در حال انجام است.
محمدرضا کنعانی در این زمینه می گوید: خلیج 
گرگان دارای یک اکوسیســتم منحصربه فرد و 
متأثر از دو حوضه آبخیز آب شیرین از باالدست 
و آب شور از دریا به خلیج است، بنابراین با انجام 
الیروبی و برقــراری ارتباط بین خلیج گرگان و 
دریای خــزر، نمی توان انتظار ورود آب اضافه به 

خلیج و احیای سطح خشک  شده آن را داشت.

جای نگرانی هست یا نیست؟س
گفتنی است معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه 
ملی اقیانوس شناســی و علوم جوی نیز چندی 
پیش در کارگاه تخصصی خلیج گرگان با حضور 
جمعی از دانشــگاهیان، کارشناسان و مدیران 
گلستان اظهار کرد: بر اساس فرضیه هایی مانند 
احتمال نجات خلیــج در صورت الیروبی کانال 
خزینی نمی تــوان برای احیــای خلیج گرگان 
تصمیم گیری کرد و این کار به مطالعات عمیق 

و بررسی همه جوانب احتیاج دارد.
حمید علیزاده یادآور شد: هرچند خلیج گرگان 
زیر فشــار فعالیت های مخرب محیطی ازجمله 
رهاســازی فاضالب خانگی و کشــاورزی قرار 
دارد، اما خطر خشکسالی این پهنه آبی را تهدید 

نمی کند.
وی به وضعیت منابع آبی دریای خزر اشاره کرد 
و گفت: زمزمه های احتمال خشــک شدن این 
دریاچه مبنای علمــی ندارد و با توجه به حجم 
فــراوان ورودی آب، این دریــا در معرض خطر 

خشکسالی نیست.

تأمین نشدن حقابه 
موردنیاز خلیج، 

سدسازی های 
بی شمار و افزایش 

جمعیت ساحل نشینان 
نسبت به سه دهه 
گذشته از دالیل 

پسروی خلیج گرگان 
عنوان می شود

بــرشبــرش

زاهدان: در فصل گرم تابســتان بار دیگر 
رقابــت و جدال بر ســر برداشــت آب از 
برکه ها در جنوب سیســتان و بلوچستان 
میان روســتاییان و تمساح های پوزه کوتاه 

باال گرفته است.
ســد »پیشــین«، رودخانه »باهوکالت« و 
برخی گودال های طبیعی آب در شهرستان 
سرباز واقع در جنوب سیستان و بلوچستان 
محدوده زیست تمســاح پوزه کوتاه ایرانی 
اســت و اگرچــه مــردم ایــن مناطق با 
تمساح های پوزه کوتاه یا همان »گاندوها« 
زندگی مســالمت آمیزی دارنــد، اما برخی 
مواقع خبرهــای تلخی نیــز از حمله این 
حیوان به روســتاییان به ویژه کودکان به 

گوش می رسد.
هفته گذشــته حمله یک تمســاح به پسر 
بچه ای اهل روســتای »هوت گت باال« در 
جنوب اســتان یک بار دیگر خبرساز شد، 
اما واقعیت این است که این حیوان تاکنون 
هیچ گاه به قصد شکار انسان و یا طعمه قرار 

دادن آدم ها به آن ها حمله ور نشده است!

همزیستی خطرآمیزس
بومیان جنوب سیستان و بلوچستان در برخی 
نقاط برای حفظ زیست این حیوان گاه با ظرفی 
غذا به کنار برکه رفته و بــا درآوردن صدا، این 
حیوان را به غذا خــوردن در کنار برکه دعوت 
می کنند که این امر زندگی مسالمت آمیزی را 

رقم  زده است.
متأسفانه روستاهای اطراف محدوده حفاظت شده 
این تمساح عمدتاً محروم و بدون شبکه آبرسانی 
هســتند و به اجبار باید از منابع آب که شامل 
برکه هاســت به صورت مشــترک با تمساح ها 
استفاده کنند. مراجعه کودکان برای برداشت آب 
و یا گاهی آبتنی آن ها در این فصل گرم از سال 
 متأسفانه حوادثی را رقم می زند که شنیدن آن 

ناراحت کننده است.
استفاده مشترک از یک گودال طبیعی آب نظیر 
همین حادثه را در تیر ســال ۹۵ رقم زد و یک 
کودک ۱۰ ساله هنگامی که برای استفاده از آب 
برکه در روستای »کشاری« شهرستان سرباز به 
زیستگاه های تمساح نزدیک شد جان خود را به 

دلیل حمله تمساح از دست داد.

چرا گاندو ها به بومیان حمله می کنندس
برخالف تصور مردم، گاندو حیوانی بســیار 
خجالتی، محتاط و ترسو است و به سختی 
می توان آن را مشــاهده کرد و این حیوان 
باهوش به محض احســاس خطر یا حضور 

مزاحم در آب فرو رفته و مخفی می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت سیستان 
 و بلوچستان شروع فصل گرما و آغاز فصل 
زادو ولــد گاندوها را عامل تغییر رفتار این 
گونه جانوری و بروز رفتارهای پرخاشگرانه 

و تهاجمی آن می داند.
وحیــد پورمــردان اظهار می کنــد: تغییر 

رفتــار گاندوها بــه دلیــل جابه جایی در 
برکه هــا، تبخیر آب برکه های زیســتگاه و 
فصل تخم گــذاری و زادآوری، برای اهالی 
روستاهای میزبان این تمساح ها که از آب 
برکه ها استفاده می کنند دارای مخاطراتی 

خواهد بود.
وی عنوان می کند: تمساح ها در این فصل 
مهاجم بوده و از قلمرو و النه های خود که 
در آن تخم گذاری نموده اند دفاع می کنند 
که نزدیک شــدن هر موجــودی از جمله 
انســان را به منزله تهدیدی برای نوزادان 

در شرف تولد خود می پندارند.

روستا های محدوده حفاظت شده این تمساح از شبکه آبرسانی محرومند

همزیستی مخاطره آمیزبومیان با گاندو ها 

گزارشگزارش
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۱. موافقت کردن با کســی برسر مساله ای- 
محل استقرار دیده بان ۲. نخ تابیده-  گونه ای 
از درخت کاج- از غارت کنندگان نفت ایران 
با چراغ ســبز قاجاریه ۳. عزا و سوگ- نفی 
عرب- صاحــب و دارنده- کافــی 4. لقب 
شاعر- تاوان تخلف از اوامر شرعی- یک ویک 
۵. خواب شــیرین- کری خوانــدن- از آن 
خارها گل می شود 6. تنبل و بی حال- جانور 
دوزیســت خزنده ای که مظهر کم سرعتی 
است- پلیمر اشــتقاقی قندی اسیدی که 
از ساختارهای ژالتینی گیاهی میوه جات و 
سبزیجات استحصال می شود ۷. پیشوندی 
 معادل ده- پرنده وحشی حالل گوشت- تاج 
موش خرمــا  نیــاکان-  غربــال-   .۸ 
۹. برکت جســتن- جوهرقلیــا- دانه کش 
بی آزار ۱۰. ضربه ای در والیبال و طبیعت- 
میهمان ناخوانده- نت اســتمرار ۱۱. آماده 
و مهیــا- آوای گربه- فرودآمدن ۱۲. طایفه 
کم حرف- زیرکی- پول تزاری ۱۳. عددماه- 
اشــعه درمانی- با همه باریکی توی آن هم 
می روند- قشــر ۱4. نام پســرانه وطنی- 

 ســروصدای جمعیت- جای خالــی از هوا 
۱۵. روســتای صخره ای زیبای آذربایجان 

شرقی – سلسله ای که اردشیر بنیان نهاد

۱. رنگ بخشــش- گروهی از ســنگ های 
آذریــن- اضافه بــار ۲. اهــداف و مقاصد 
 درونــی- ســپاس شــیرین- هزارمیلیون 
۳. آبگیــر بزرگ- گســتردن- پیش درآمد 
 بند 4. افسرده- ســرزمین- چغندر پخته 
۵. بنیان- شکارچی- تلخ مزه- »درآن« در 
 زبان عربی 6. الگو- نمایش عمومی فیلم- حد 
۷. دریابنــده- عــددی یک رقمــی- دفتر 
حساب های دیوانی ۸. دل آزار کهنه- بازیکن 
سال های قبل تیم فوتبال پرسپولیس تهران 
 ملقب به مارزنگی آســیا- فلز سرچشــمه 
۹. زشــتی و بی شــرمی- ماده بیهوشی- 
بی کس وکار ۱۰. پــول خارجی- امتداد- از 
فروع دین اسالم ۱۱. دالیل- ورم خودمانی- 
شــاخه ای از شمشــیربازی- عالمت جمع 
فارسی ۱۲. کیف دستی- شکسته- داستان 
کوتــاه ۱۳. مخفف اگر- گرامی داشــتن- 

آشپزی کردن ۱4. جانور عظیم الجثه چهارپای گیاه خوار 
ســاکن افریقا- ثالث- نام دخترانــه وطنی ۱۵. صوت 
دعوت به سکوت- ماده ضدعفونی که از ترکیب الکل با 

ید به دست می آید- صوت تنبیه

  افقی

  عمودی


	Page 1 Khorasan
	Page 2 Khorasan
	Page 3 Khorasan
	Page 4 Khorasan

