
تعطیلی ۱۰۰ درصدی کارگاه های 
تولید صنایع دستی مشهد

چاق شدن قلیان سودجویان 
با تاغزارهای سبزوار! 

متجاوزان به طبیعت این درختان را قطع  وتبدیل به زغال می کننددر گفت وگوی قدس با رئیس اتحادیه صنایع دستی و گلدوزان عنوان شد

صنایع دســتی جزو هنرهای قدیمی است که اتفاقاً 
برای زائران و مسافرانی که به مشهد مشرف می شوند 
جذابیت خاصی دارد اما این هنر مدت هاست که حال 
و روز خوشی ندارد و فقط اسمی از آن باقی مانده که 
این روزها با گسترش ویروس کرونا شرایط بد، بیشتر 
از پیش تشدید شده اســت. در همین رابطه صادق 
ابراهیم زاده فرشــچی، رئیس اتحادیه صنایع دستی 

مشهد در توضیح...

تاغزارهای شهرستان سبزوار عامل مهمی در مقابله با 
طوفان شن و گسترش بیابان در این منطقه هستند، 
اما متجاوزان به طبیعت پس از قطع این درختان آن ها 
را تبدیل به زغال می کنند و به قلیان ســراها یا دیگر 
مصرف کنندگان این محصول می فروشند. تاغزارهای 
سبزوار را می توان به نوعی اولین تاغزارهایی دانست 
که در ایران و به دست انسان کاشته شده، گونه ای از 

گیاه که مناسب مناطق کویری... .......صفحه 3 .......صفحه 2 
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شهر را به حسینیه تبدیل کنیم
حاشیه های ماجرای کشف محموله  

بزرگ تخم مرغ تاریخ مصرف گذشته 
تمامی ندارد

تخم مرغ های صنعتی  
خوراکی شدند!

.......صفحه 3 

آیت اهلل علم الهدی با تأکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی و برگزاری عزاداری ها در فضای باز شهری:

.......صفحه 2 

2 سال از موعد اجرای طرح 
»احراز اصالت هویت برخط« گذشت

رؤیای 
دولت الکترونیک 
با دستگاه فتوکپی!

در حالی یک مقام مســئول در ســازمان دامپزشــکی کل کشور از 
ناگفته های بررســی ماجرای توقیف محموله عظیم تخم مرغ تاریخ 
مصرف گذشته در حوالی مشهد در پاسخ به پیگیری های رسانه پرده 

برداشت که اطالعات رسانه ای و...

.......صفحه 2 

 ضرورت نظام مند کردن •
مواجهه با تحریف

ما با یک »تهدید« آشکار مواجه ایم. یک تهدیِد »نرم« 
که مواجهه با آن بســیار »سخت« است. نه اینکه در 
عرصه مواجهه حرفه ای ســخت باشــد، نه، در یک 
سنجه واقعی ما می توانیم دست باال را داشته باشیم 
اما ســخت اســت از این رو که رقیب، پیش آمده و 
چیزی برای از دست دادن ندارد و قماری که می کند، 
هزینه اش را از حساب ما برمی دارد. یعنی قربانیان او 
در برد و باخت، افکار عمومی خود ماســت. به نوعی 
»جنــِگ داخلی« می ماند که تلفــات از هر طرف از 
جمعیت کشور می کاهد. چیزی که ما به شدت از آن 
پرهیز داشته ایم و در زمان مقابله با ضدانقالب داخلی، 
در شلیک هایمان تا جایی که می شد، خست به خرج 
می دادیم تا »فرزنِد بِد وطن« هم نمیرد بلکه شاید فردا 
اصالح پذیرد و به ظرفیتی برای میهنش تبدیل شود. 
نگاهمان همان بود که کاراکتر شهید چمران در فیلم 
سینمایی »چ« نشان می داد؛ یک چریک بدون تفنگ. 
فقط وقتی اســلحه برمی داشت که همه راه ها بسته 
باشد. این در جنگ نظامی ممکن است اما در مقابله 
با تهدید نرم، نه؛ یعنی نمی شود برای یک لحظه هم 
قلم را کنار نهاد. فقط باید جوری کار کرد که توسعه 
آگاهی و دانایی، دسِت دشمن را از دامن افکار عمومی 
کوتاه کند. این می تواند قدم بلندی باشد برای پیروزی 
در جنگ نرم. ما چاره ای جز این نداریم که تا می شود 
و می توانیم اطالعات درست در اختیار مردم بگذاریم 
و دست ذهنشان را بگیریم تا با تحلیل درست اوضاع، 
به نتیجه درست هم برسند. این فرایند می تواند موج 
»تحریف« را در کوچه بن بست زمینگیر کند. موجی 
که نه از رسانه های رسمی و صاحب شناسنامه که از 
هم افزایی شبکه های ماهواره ای و تارنماهای خارج از 
کشور و کانال های زیرپله ای و بی هویت داخل، شکل 
می گیرد. این موج هم مؤلفه های هویتی و جریان های 
فکری، سیاسی و اجتماعی دارای سجل معتبر را هدف 
می گیرد. مهم تر از این کشــور را و کلیت نظام های 
اجتماعی ساختارسازی شده در جمهوری اسالمی 
را به چالش می کشــاند. کم ندیده ایم از تالش های 
همسوی شــبکه ای یا انفرادی کانال های زیرپله ای 
که به انواع حیل، »تحریف« را نهادینه سازی می کنند 
و گاه به توفیق هم می رسند و می توانند در جایگاه 
شهید و جالد، تردید ایجاد کنند. این بنیاد تاریک را 
فقط با نورافشانی می توان در هم ریخت. اینجاست که 
نقش رسانه های اصیل و صاحب شناسنامه برجسته 
می شود تا با بازتعریف رابطه با مخاطب، او را نسبت به 
کروناهای خبری و تولید انبوه شایعات در قالب خبر 
هوشیار کرد. این هوشیاری و حساس سازی می تواند 
قوی ترین و طراحی شده ترین »پاتک« ما باشد در برابر 
»تک« تحریف. البته نباید فقط در مرحله پاتک بمانیم 
بلکه با اصالح فرایند ها و تحلیل شرایط و رصد نقاط 
قوت و ضعف حریف، بــه عملیات هم بپردازیم. آن 
پاتک و این تک، باز ذیل »جادلهم بالتی هی احسن« 

خواهد بود که نظام نامه مواجهه ما با دیگران است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
بی توجهی به آبرسانی روستاها •

افزایش حاشیه نشینی را در پی دارد
 رضا طلبی: نماینده مردم مشــهد و کالت در 
مجلس شورای اســالمی گفت: عدم توجه به 
مشکالت روستاها نظیر آبرسانی، حاشیه نشینی در کالنشهر 

مشهد را افزایش خواهد داد.
فاطمه رحمانی در گفت وگــو با قدس آنالین اظهار کرد: 
در جلسه ای که به همراه حجت االسالم پژمان فر و کریمی 
قدوسی با مســئوالن آبفای شهرستان مشهد داشتیم بر 
پیگیری و حل مشکل آب روستاهای این شهرستان تأکید 
ویژه ای شد. وی تصریح کرد: در این جلسه مدیر کل آب 
و فاضالب مشــهد اعالم کرد که حدود ۷۰ روستا در این 
شهرســتان از لحاظ وضعیت آبرسانی در حالتی حاد قرار 

دارند که اغلب آن ها از طریق تانکر آبرسانی می شوند. 
نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
ادامــه داد: اما یک واقعیتی که وجود دارد این اســت که 
تانکرها به موقع و مرتب در روســتا حضور پیدا نمی کنند 
و در برخی موارد حجم آب تانکرها پاسخگوی نیاز روزانه 
مردم نیست. وی افزود: در این جلسه مسئوالن آبفا نسبت 
به برطرف شــدن هر چه سریع تر مشکل آب روستاهای 
شهرســتان مشــهد تعهداتی را اعالم کرده اند که انتظار 
می رود در راستای اجرای هر چه سریع تر آن ها تالش کنند 
و زمــان را بیش از این هدر ندهنــد زیرا این موضوع که 
روستاییان در اوج گرمای تابستان از نعمت آب آشامیدنی 
محروم باشند، پذیرفتنی نیســت. رحمانی تصریح کرد: 
افزایش تعداد تانکرهای آبرســانی، حفر چاه های جدید، 
اصالح شبکه آبرسانی موجود و تعویض لوله های فرسوده، 
برخورد جدی با انشعاب های غیرمجاز و غیرمسکونی نظیر 
خانه  باغ ها از جمله مواردی است که آب و فاضالب مشهد 
بایــد به طور جدی و به دور از هــر گونه اهمالی آن ها را 
پیگیری و اجرا کند. وی گفت: از طرفی روســتاهایی که 
قابلیت اتصال به شبکه آبرسانی را دارند باید به روش های 
مختلف از جمله ایجاد مجتمع آبرسانی به شبکه متصل و 

از نعمت آب آشامیدنی پایدار برخوردار شوند.

قدس: مدیر کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی گفت: پیش بینی ما این است 
که یک هزار هیئت در استان به برپایی مراسم می پردازند.

حجت االسالم هادی صاحبقرانی گلستانی بیان کرد: یکی از دستگاه های دارای 
وظایف آموزش و پرورش است که مقرر شده است برای در اختیار گذاشتن حیاط 

مدارس برای برپایی هیئت با سازمان تبلیغات همکاری کنند.
وی تصریح کرد: متأســفانه از سوی نواحی و مدارس آموزش و پرورش 
همکاری الزم صورت نگرفته است که توصیه می کنیم مدارس براساس 
توصیــه مدیر کل آمــوزش و پرورش این مســئله را جد ی تر پیگیری 
کنند و هیئت ها را ســردرگم نکنند؛ چراکه ممکن است در صورت نبود 
این همکاری، هیئت ها به برپایی مراســم در فضای سربســته بپردازند. 
صاحبقرانی با بیــان اینکه طبق قراردادی که از پیش تنظیم شــده و 
فقط برای ما رونوشــت شده است، مدارس همگی برای برپایی هیئت ها 
درخواست پول دارند، ادامه داد: مدارس عالوه بر هزینه آب، برق و گاز؛ 
هزینه ســرایدار و مدرسه را درخواست می کنند که در خصوص هزینه 
آن اعمال ســلیقه صورت می گیرد البته برخی از مدارس هم همکاری 

کرده و هزینه ای دریافت نکردند.
همچنین مدیر کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی در ادامه گفت: 3هزار و 3۵3 

مبلغ به روستاهای استان در ماه محرم اعزام خواهند شد.

حجت االسالم هادی صاحبقرانی گلستانی اظهار کرد: امسال استان های همجوار 
از جمله خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان را هم پوشش می دهیم حتی به 
روستاهای ۵۰ خانوار هم از طریق گروه های جهادی مبلغ اعزام می شود در حالی 
که پارسال فقط به روستاهای دارای ۱۰۰ خانوار امکان اعزام مبلغ وجود داشت. 
وی ادامه داد: با توجه به شــیوع کرونا دستورالعمل های الزم برای مقابله با این 
ویروس به هیئت ها داده شده است. برگزاری مراسم در فضای باز، فاصله گذاری 

اجتماعی، استفاده از ماسک، ممنوع بودن دسته روی، نخل گردانی و دیگر مواردی 
که منجر به تجمع نزدیک شــود و ممنوعیت حرکت به ســمت حرم از جمله 

مواردی است که باید در برگزاری مراسم رعایت شود.
مدیر کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی گفت: برپایی ایستگاه صلواتی و توزیع 
نذورات مطلقاً ممنوع است و توصیه شده است همانند چند ماه اخیر این هزینه ها 
صرف تهیه بسته های معیشتی برای نیازمندان شود. همچنین با همکاری بسیج 

جامعه پزشکی برای هیئت ها جلسات آموزشی دوساعته برگزار شد.
صاحبقرانی با اشاره به برگزاری مراسم روضه های خانگی هم افزود: این مراسم 
به مجوز نیاز ندارند اما توصیه شده است که دستورالعمل ها رعایت و با جمعیت 
کمتر و تا حد ممکن در فضای باز باشد و برای سخنرانانی که در مسیر رعایت 
دستورالعمل ها حرکت نکنند در ابتدا جلسات اقناعی برگزار می شود و در صورت 

تکرار تخلفات دستگاه های مربوطه وارد عمل می شوند.
رئیس شــورای هیئت های مذهبی خراســان رضوی هم در این نشست گفت: 
تاکنون ۴۵۰ هیئت مجوزهای الزم را برای برپایی مراسم در شهر مشهد دریافت 
کرده اند و با توجه به آماده شــدن زیرساخت ها و امکانات تعداد این هیئت ها رو 

به افزایش است.
ســیدمهدی طباطبایی افزود: شهرداری مشــهد نیز ۷2 نقطه محوری را برای 

عزاداری هیئت ها مشخص کرده است.

پورحسین: مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
گفت: یکی از راه های تقویت هنرستان های فنی و حرفه ای 

و کاردانش، تخصصی شدن آن هاست.
قاســمعلی خدابنده بــا تأکید بر اینکــه مهارت آموزی 
یکی از عوامل اصلی اشــتغال زایی در جوامع محسوب 
می شود، گفت: در حال حاضر در کشور حدود ۷ میلیون 
نفر دانش آموخته دانشــگاهی داریم، این در حالی است 
که تمام نیرو های دولت حدود 3/۵ میلیون نفر اســت، 
بنابراین امکان اســتخدام دولتی برای تمام این نیروها 
وجود ندارد، آموزش و پرورش نیز در همین راستا بحث 

»مهارت آموزی« و »توسعه متوازن« را مطرح کرده و جزو 
سیاست های اصلی خود قرار داده است.

وی مهارت آموزی را زمینه ساز اشتغال پایدار دانست و افزود: 
یکی از چالش های اصلی در جذب هنرجویان شاخه فنی 
و حرفه ای و کاردانش، بحث فرهنگی اســت که بایستی با 
ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه و به کارگیری نیروی 
انسانی توانمند در هنرستان ها در راستای مرتفع ساختن 
این چالش گام برداشــت. وی اظهار کرد: یکی از راه های 
تقویت هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش، تخصصی 

شدن آن هاست.

شــهرداری  معماری  و  معاون شهرســازی  قدس: 
مشــهد از تغییــر نحوه محاســبه پرداخت عوارض 

ساخت و ساز از P’ به P خبر داد. 
محمدرضــا حســین نژاد در خصوص نــرخ عوارض 
ســاخت و ســاز در ســال جاری، اظهار کرد: نرخ 
عوارض اقدامی اســت که جنس آن درآمدی است. 
در گذشته بر اســاس P’ تراکم های آزاد را محاسبه 
می کردیم، اما بعدها بنا بر آن شــد که به جای آن 
از P کــه مصوب ماده 6۴ قانون مالیات مســتقیم و 
مالک عمل برای شــهرداری ها محســوب می شود، 

استفاده کنیم.
 ’P و P وی افزود: قاعدتاً تفــاوت قیمت زیادی بین
در نقــاط مختلف شــهر وجــود دارد. زمانی که در 
محاســبات خود به یک میانگین عددی دست پیدا 
می کنند؛ ممکن اســت که کمی افزایش قیمت در 
برخی از نقاط شکل بگیرد. این امر موجب شده که 
در برخی نقاط افزایش قیمت در محاسبات عوارض 
پروانه ساختمان صورت گیرد که به ناچار مسیر خود 
را طی کرده و با تصویب آن به زودی مورد استفاده 

همه مناطق قرار می گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی:

پیش بینی برگزاری مراسم عزاداری محرم توسط هزار هیئت

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی عنوان کرد

راهکار تقویت هنرستان ها و کاردانش
معاون شهردار مشهدخبر داد

تغییر نحوه محاسبه پرداخت عوارض ساخت و ساز

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

چهار شنبه  29 مرداد 1399

 29 ذی الحجه 1441 
  19 آگوست 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9323  
ویژه نامه 3702 
+ صفحه »میهن« 

/ع
99
05
11
0

ش�رکت گندم کاران در نظر دارد بوس�یله هیئت تس�ویه دو قطعه زمین از طریق کارشناس�ی دادگستری 
بفروش برساند.

قطعه اول تربت جام واقع در خیابان قبا به مس�احت 975.32متر مربع زمین مس�کونی با س�ند ششدانگ 
به قیمت14630000000ریال معادل یک میلیارد و چهارصد و ش�صت و سه میلیون تومان برآورد شده 
اس�ت و قطعه دوم تربت جام خیابان ش�هید عباسپور به مس�احت 1480متر مربع عرصه و اعیان و حدود 
400متر مربع اعیان ش�امل زیر زمین و همکف مس�کونی می باش�د ملک مذکور دارای س�ند شش�دانگ 
می باش�د  که به مبل�غ 17760000000ریال معادل یک میلیارد و هفتصد و هفتاد و ش�ش میلیون تومان 

برآورد گردیده است.
با کارشناسی دادگستری مهندس حسن جامی االحمدی ، ضمنا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی 
به مدت یک هفته به آدرس تربت جام دفتر کشاورزی اخترنیا واقع در خیابان شهید بهشتی مراجعه نمایند 

ودر خواست خود را تحویل دهند یا جهت راهنمایی به شماره تلفن 09151267252 تماس بگیرند.

اگهی مزایده شرکت گندم کاران میان جام، باال جام و پایین جام 

هیئت تسویه شرکت گندمکاران میان جام ، باالجام و پایین جام- حیدر اخترنیا

آگهی اصالحی 
دع��وت مجم��ع عمومی ع��ادی بط��ور فوق 
الع��اده نوبت دوم ش��رکت تعاونی مصرف 
کارگران شهرداری مشهد مورخه 99.۶.13 
ش��ماره ثبت ۶۴0 به اط��اع اعضاء محترم 
میرس��اند وکیل به همراه موکل میتوانند 
ت��ا تاری��خ 99.۶.13 به محل دفت��ر تعاونی 

مراجعه فرمایند ع 9
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آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت ساختمانی 
سایه سازان مشهد به شماره ثبت 39414 و شناسه 

ملی 10380550579
بدینوس��یله به س��هامداران محترم شرکت 
ساختمانی سایه سازان مشهداعام میگردد 
جه��ت ش��رکت در جلس��ه مجم��ع عمومی در 
تاریخ 1399/0۶/11س��اعت 10 صبح در محل 
دفتر آقای محس��ن تقوی واق��ع  در پنجراه 
سناباد طبقه فوقانی مس��جد الزهرا سناباد 
حضور داش��ته باش��ید تا در خصوص موارد 

زیر تصمیم گیری و اقدام گردد.
تعیین هیئت مدیره جدید،

بازرسان شرکت
ورود سهامدار جدید

ع رئیس هیئت مدیره  9
90
52
28

یادداشتیادداشت
عباس محمدیان
annotation@qudsonline.ir

خبرخبر

حجت االسالم والمسلمین مروی در آیین بهره برداری از بزرگراه رضویه عنوان کرد

توجه ویژه آستان قدس به حاشیه شهر مشهد
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حجت االسالم والمسلمین مروی در آیین بهره برداری از بزرگراه رضویه عنوان کرد 

توجه ویژه آستان قدس به حاشیه شهر مشهد

قدس: روز گذشــته با حضور تولیت آستان 
قدس رضوی، شهردار مشهد، فرماندار، رئیس 
و جمعی از اعضای شــورای شــهر و مدیران 
شهری بهســازی باند اول و احداث باند دوم 
بزرگــراه 75 متری رضــوی )مهدی آباد( به 

بهره برداری رسید.
تولیــت آســتان قــدس رضوی در مراســم 
بهره برداری از این پروژه گفت: آســتان قدس 
رضوی در قبال مســائل حاشیه شهر مشهد 
و مشــکالت مردم بی تفاوت نیست و در حد 
امکانات نســبت به رفع مشکالت و رفاه حال 

مردم تالش می کند.
حجت االسالم  والمسلمین احمد مروی ضمن 
قدردانی از متولیان شــهری و اســتانی برای 
اجرای این پروژه، اظهار کرد: ما در شهر مشهد 
شــاهد وحدت، همکاری، همراهی و همدلی 
بسیار خوبی میان همه بخش های مسئول در 
دستگاه های مختلف سیاسی، اجرایی، امنیتی، 

نظامی، انتظامی و قضایی هستیم.
وی اضافه کرد: نتیجه این همدلی و همراهی ها؛ 
این آثار، برکات و خدمــات برای مردم عزیز، 
زائران و مجاوران حضرت ثامن الحجج)ع( است 

که باید قدردان این زحمات باشیم.
حجت االسالم  والمسلمین مروی تأکید کرد: به 
سهم خودم از همه دست اندرکاران و نقش آفرینان 
این طرح اعم از کارگران، مهندسان، طراحان و 
برنامه ریزان که در یک بازه عملیاتی مناسب و 
زودتر از زمان بندی مقرر پروژه، کار را به سرانجام 

رسانده اند، تشکر می کنم.
وی با اشــاره به آموزه هــای دینی و مذهبی 
اسالمی تصریح کرد: شاید در میان آموزه ها و 
مفاهیم دینی مــا هیچ عملی بهتر و زیباتر از 

خدمت به بندگان خدا نباشد.

خدمت به مردم ارزشمندترین عبادت هاس
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به روایتی 
که خلق را عائله خداوند می خواند، تصریح کرد: 
برای تقرب به خداوند متعال باید به خلق خدا 
به  عنوان عیال اهلل خدمت کنیم که همانا فلسفه 

خلقت انسان همین هدف است.
وی مــردم مؤمن و انقالبی ایران را شایســته 
بهترین خدمت ها دانست و گفت: مردم ما 40 
سال پای انقالب اســالمی و ارزش های دینی 
مقاومت و ایســتادگی کرده اند و دشواری های 
بســیاری از جمله هشت سال دفاع مقدس را 
تحمل کرده اند؛ چه مردمی الیق تر و شایسته تر 

از این مردم برای خدمت کردن است.

فرصت منحصر به  فرد س
برای خدمت

حجت االســالم  والمسلمین 
مروی زائران و مجاوران حرم 
حضرت رضــا)ع( را ویژگی 
منحصر به فرد دیگر شــهر 
مشــهد معرفی و ابراز کرد: 
خدمــت در شــهر مقدس 
مشهد مزیت مضاعفی دارد؛ 
چراکه هــم خدمت به خلق 
خدا و هم مجاوران و زائران 
امام هشــتم)ع( است که به 
ارزش  بیانگر  شــکلی دیگر 
باالی خدمت در این شــهر 

بــوده که موجب قــرب به خــدا و اهل  بیت 
طاهرین)ع( می شود.

وی یکی از مؤلفه های قــرب به اهل  بیت)ع( 
را با استناد به منابع روایی، کمک به شیعیان 
آن هــا خواند و افزود: خدمت به مجاوران حرم 
مطهر حضرت رضا)ع( از مصادیق بارز مودت به 

خاندان رسالت و امامت است.
تولیت آستان قدس رضوی ضمن قدرشناسی 
از خدمات شــهرداری و شورای شهر مشهد، 
تأکید کرد: آستان قدس رضوی در قبال مسائل 
حاشیه شهر مشهد و مشکالت مردم بی تفاوت 
نیست و خود را مســئول می داند و وظایف و 
مسئولیت های ما تنها به خدمت و پذیرایی از 
زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( در جغرافیای 

حرم مطهر محدود نمی شود.
وی افزود: شــهر مشهد، شــهر امام رضا)ع( 
است و آستان قدس رضوی نیز نسبت به رفع 
مشکالت و تنگناهای این شهر، خود را مسئول 
می داند و در حد امکانات و مقدورات و با توجه 
به محدودیت های شــرعی برای رفاه مردم و 

عمران این شهر مقدس تالش می کند.

جاده ای که ساالنه 60 نفر را به کام س
مرگ می کشاند

رئیس کمیسیون عمران، حمل  و نقل و ترافیک 
شورای شــهر مشهد هم در این مراسم گفت: 
نوسازی، تعریض و بهسازی بزرگراه 75 متری 
رضویه تأثیر بسزایی در بحث ترانزیت خواهد 
داشت و کمک شایانی به فعاالن حوزه اقتصادی 
شهر مشــهد خواهد بود؛ عالوه بر این پروژه، 
برای جاده حسن آباد هم اقدام های ارزشمندی 
انجام شد که گام دیگری در راستای حمایت از 

فعاالن اقتصادی محسوب می شود.

مجتبــی بهاروند با اشــاره 
به ســابقه فعالیت 25 ساله 
خود در حــوزه حمل  و نقل 
بین المللی، اظهــار کرد: در 
گذشــته این محور که یکی 
از ورودی های شــهر مشهد 
از سمت آسیای میانه است 
و خودروهای سنگین به وفور 
در آن تردد دارند، شــرایط 
بســیار نامناسبی داشت که 

مایه افسوس بود.
وی با بیان اینکه این شرایط 
 35 ناایمــن  و  نامناســب 
ســال حاکم بود و براساس 
گزارش های پلیس راهور، ســاالنه 50 الی 60 
نفر از هموطنان و همشهریان ما را به کام مرگ 
می کشاند، گفت: بســیار خرسندیم که امروز 
شاهد افتتاح باند شمالی و بهسازی و تعریض 
باند جنوبی بزرگراه 75 متری رضویه هستیم؛ 
پروژه ای که مدیریت شــهری مشهد برای آن 
مسئولیتی نداشت ولی براساس دغدغه مندی، 
عملیات اجرایی آن در دســتور کار شهرداری 

قرار گرفت.

پروژه ای که 35 سال بر زمین مانده بود س
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشــهد هم گفت: اکنون شاهد بهره برداری از 
پروژه ای هستیم که 35 سال از آغاز آن گذشته 

اما به سرانجام نرسیده بود.
 خلیــل اهلل کاظمــی افــزود: اجــرای پروژه 
75 متری رضویه که خارج از محدوده شهری 
قرار دارد، مرداد ســال گذشــته و با توجه به 
تصمیم شهردار و شورای شهر به عنوان معین 
اقتصادی شهرستان مشهد در دستور کار قرار 

گرفت و عملیات اجرایی آن آغاز شد.
وی با بیان اینکه ســاالنه بیــش از 4میلیون 
زائر برای زیارت امامــزاده یحیی در میامی و 
همچنین ســاکنان روســتاهای اطراف برای 
عزیمت به مشــهد از این جــاده رفت و آمد 
داشــتند، تصریح کرد: با توجــه به تردد زیاد 
خودروهای سنگین شاهد تصادف های زیادی 
در این محور بودیم که ساالنه 60-50 نفر جان 

خود را بر اثر تصادف ها از دست می دادند.
کاظمــی ادامه داد: بر این اســاس در اقدامی 
انقالبی و با هزینه ای بیش از 50 میلیارد تومان 
عملیات بهســازی باند اول و احداث باند دوم 
75 متری رضویه به طــول 11.5 کیلومتر با 

احداث 6 دوربرگردان همسطح به همراه یک 
دستگاه پل و 550 هزار مترمربع آسفالت ریزی 

اجرا شد.
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
 مشــهد خاطرنشــان کرد: عملیــات اجرایی 
75 متــری رضویه 5مرداد 98 و با زمان بندی 
390 روزه آغاز شد، اما با وجود شیوع ویروس 
کرونا که موجب تعطیلــی برخی از کارگاه ها 
شــده بود، این پروژه حدود دو هفته زودتر از 
زمان بندی پیش بینی شــده بــه بهره برداری 
رســید. وی با اشاره به اینکه اکنون خدمات و 
حوزه فعالیت شــهرداری و شورای شهر فراتر 
از محدوده شهر مشــهد است، گفت: در کنار 
اجرای پروژه 75 متری رضویه سال گذشته نیز 
جاده حســن آباد به شهرک صنعتی که خارج 
از محدوده شهر است، توسط شهرداری مشهد 

اجرا و به بهره برداری رسید.
وی افــزود: اکنون افزون بــر یک هزار و 500 
میلیارد تومان پــروژه عمرانی به غیر از پروژه 
قطار شهری مشهد در نقاط مختلف شهر در 
حال اجراســت که با وجود شرایط اقتصادی 

موجود حدود 6 هزار شغل ایجاد کرده است.
کاظمی به اجرای خط 3 قطار شهری مشهد 
اشــاره و اضافه کــرد: با تأکیدات شــهردار و 
شورای شــهر برای تسهیل دسترسی به حرم 
مطهر قول می دهیم سال 1400 فاز اول خط3 
را به باب الجواد)ع(، خط2 در میدان شــهدا و 
پایانه مسافربری امام رضا)ع( متصل کنیم که 
با این کار دسترســی به حرم مطهر از طریق 
قطار شهری از نقاط مختلف شهر امکان پذیر 
می شود. وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت 
به ویــژه در مناطق کم برخــوردار آبگرفتگی 
 معابر بود که در بارندگی های ســال گذشــته 
293 نقطه شناسایی و با اختصاص 96 میلیارد 
تومان اعتبار اضافه از سوی شورای شهر مشکل 
آبگرفتگی 186 نقطه که بیشــتر در مناطق 

کم برخوردار هستند برطرف شد.
گفتنی است پروژه ساخت باند شمالی به طول 
11 کیلومتر و بهسازی باند جنوبی بزرگراه 75 
متــری رضویه به طول 3.5 کیلومتر از میدان 
اروند تا شهرک رضوی، ساخت پل چهاردهانه 
بــه طول 80 متــر در عرض 13 متــر و نیز 
ایجاد دو دوربرگردان همســطح یکطرفه و دو 
دوربرگردان همسطح دوطرفه با اعتباری افزون 
بر 500 میلیارد ریال در مدت 390 روز توسط 
شــهرداری مشــهد اجرایی و به بهره برداری 

رسیده است.

در گفت وگوی قدس با رئیس اتحادیه صنایع 
دستی و گلدوزان عنوان شد

تعطیلی ۱۰۰ درصدی کارگاه های تولید •
صنایع دستی مشهد 

تکتم  آنالین-  قدس 
صنایع  بهاردوســت: 
هنرهای  جزو  دســتی 
قدیمی اســت که اتفاقاً 
و مسافرانی  زائران  برای 
که به مشــهد مشــرف 
می شوند جذابیت خاصی 

دارد اما این هنر مدت هاســت که حال و روز خوشی ندارد و 
فقط اسمی از آن باقی مانده که این روزها با گسترش ویروس 

کرونا شرایط بد، بیشتر از پیش تشدید شده است. 
در همین رابطه صادق ابراهیم زاده فرشــچی، رئیس اتحادیه 
صنایع دستی مشــهد در توضیح وضعیت بازار این روزهای 
صنایع دســتی به قدس آنالین گفت: تقریبــاً 50 درصد از 
مغازه های اعضای ما در محوطه حریم حرم مستقر هستند، 
مناطقی مانند بازار رضا، 17 شــهریور و چهار طرف حرم که 
متأسفانه امسال به دلیل شــیوع بیماری کرونا و نبود زائر و 
مســافر تقریباً تمام این مغازه ها متضرر و مجبور به تعطیلی 

محل کسب و کارشان شده اند.
وی افزود: نبود مشتری و متقاضی موجب شده که حدود 500 
مغازه ای که در ناحیه بازار رضا قرار دارند به دلیل اجاره بهای 
سنگین و نبود مشتری تعطیل شوند. حتی جای تأسف دارد 
که بگویم 100 درصد کارگاه های تولید صنایع دســتی هم 
تعطیل شــده اند در حالی که دو سه انبار جنس دارند ولی به 
دلیل نبود زائر و مشــتری نمی توانند اجناسشان را به فروش 
برســانند. بیشــتر واحدهای ما اجاره یک سال خود را پیش 
پرداخت کرده اند ولی اکنون مجبور به تعطیلی مغازه شده اند. 
فروشگاهی داریم که چندین میلیون تومان جنس خریده دو 
روز بعد همه جا تعطیل شــده و اجناس روی دستش مانده 
اســت، واقعاً تکلیف این واحد صنفی چیست؟ این افراد باید 
با چک های اجناس خریداری شده که حاال نوبت پرداختشان 

رسیده در حالی که فروشی در کار نیست چه کنند؟
فرشچی با اشــاره به عدم حمایت های الزم دولت از مشاغل 
آســیب دیده از جمله صنف صنایع دســتی گفت: متأسفانه 
اکنون بیش از 60 روز است که از نام نویسی همکاران ما برای 
دریافت تســهیالت کرونایی می گذرد ولی کســی جوابگوی 
مشــکالت این افراد نیست و همه وعده ها برای کمک به این 

افراد فقط در حد حرف باقی مانده است.

به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی
 2 بانک در مشهد •

تا پای پلمب پیش رفتند
گروه  رئیــس  قدس: 
بهداشــت محیط و کار 
معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد 
گفت: دو بانک در مشهد 
بــه دلیل عــدم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی 

و شــکایت های مردمی از طریق مراجع قضایی اعمال قانون 
شدند. دکتر حسنی با اشاره به اینکه طی بازدیدهای مشترک، 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در دو بانک مشهود بود که 
پس از بیان تذکرات الزم و بی توجهی مدیر بانک، این دو بانک 
توسط مراجع قضایی اعمال قانون شدند، عنوان کرد: به اتفاق 
مقام قضایی بازدید از این دو بانک متخلف صورت گرفت و به 
دلیل اینکه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی تهدیدی برای 
سالمت مردم و کارکنان بود برابر قانون با بانک های متخلف 
برخورد شد. وی ادامه داد: در حال حاضر به این دو بانک مهلت 

داده شده تا نواقص خود را جبران کنند. 
وی گفت: این دو بانک پلمب نشــدند و تا حدودی نواقص را 
برطرف کردند اما هنوز تا اجرای کامل پروتکل ها فاصله دارند 
و باید در فرصتی که مراجع قضایی برای آن ها در نظر گرفته 
اســت، رفع نواقص نیز انجام شود. وی تأکید کرد: با توجه به 
اینکه عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی در مراکز مختلف 
تهدیدی برای سالمتی مردم اســت تاکنون در شهر مشهد 
چند جایگاه ســوخت و دفاتر پیشخوان به دلیل عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی تعطیل شــدند. وی اظهار کرد: چند 
شعبه بانک و داروخانه در حوزه رعایت پروتکل های بهداشتی 

در سرخس و گلبهار نیز تاکنون تعطیل شده اند.

 آغاز پروژه آبرسانی به •
هزار خانوار روستایی در تربت جام

قدس: مدیر امور آب و فاضالب تربت جام از آغاز پروژه آبرسانی 
به هشت روســتای دهستان جام این شهرستان با مشارکت 

بنیاد فرهنگی و نیکوکاری حاج اکبر ابراهیمی خبر داد.
محسن عبداللهی با اشــاره به یک هزار خانوار ساکن در این 
روســتاها گفت: در مرحله نخست فاز اول این پروژه آبرسانی 
روستاهای چشمه گل و بشیرآباد، مرحله دوم روستاهای کالته 
اهلل رسان و چنگ آباد و در مرحله پایانی این فاز روستای یخک 

آبرسانی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در فاز دوم پروژه روستاهای بوته گز، فیروزکوه 
و باغک سفلی در قالب مجتمع آبرسانی خواهند شد، اعتبار 
اجــرای فاز اول این پروژه را 100میلیارد ریال برآورد کرد که 

65 میلیارد ریال آن توسط نیکوکار تأمین شده است.

آیت اهلل علم الهدی با تأکید بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی و برگزاری عزاداری ها 

در فضای باز شهری: 
شهر را به حسینیه تبدیل کنیم•

قدس: آیت اهلل علم الهدی 
در همایش مشترک ائمه 
ادارات  رؤسای  با  جمعه 
تبلیغــات اســالمی در 
استان  شهرســتان های 
خراســان رضوی گفت: 
از همه مســئوالنی که 
در اجرای منویات مقام معظم رهبری تالش می کنند تشکر 
می کنم. عضو مجلس خبرگان تأکید کرد: کار اصلی و رسالت 
ما نوکری در خانه ابی عبداهلل)ع( اســت تا بتوانیم اهتزاز این 
پرچم را با اســتفاده از موقعیت ها و امکانات موجود بیشــتر 
کنیم. همه شــما عزیزان بایســتی جدیت کنید که محرم، 
تاسوعا و عاشــورای امسال همین طور باشد. یعنی به خاطر 
محدودیت هایی که به واسطه این ویروس منحوس ایجاد شده 
اســت، باید عزاداری را از چهار دیواری حسینیه و مسجد به 
فضای باز شهری بیاوریم تا همه شهر حسینیه سیدالشهدا)ع( 

باشد. 
وی در ادامــه افزود: این را باید با یک ابتکاری انجام بدهیم تا 
از این محدودیتی که برای عزای امام حســین)ع( ایجاد شده 
اســت بتوانیم آن را در شهر گسترده تر برگزار کنیم؛ چرا که 
ما همیشه نوکر امام حسین)ع( بودیم و هستیم. شما عزیزان 
هم از هیچ کاری برای اجرای باشکوه این عزا فروگذار نباشید 
و البته باید توجه داشــته باشــیم که این عزاداری با اجرای 
دستورالعمل های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا صورت بگیرد.

نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی تصریــح کرد: کرونا 
واقعیت این روزهای جهان اســت که ما در مقابله با آن، باید 
به فکر راه چاره باشیم. دنیای امروز، دنیای هنرهای گوناگون 
است و ما باید از همین هنرها در عزاداری امام حسین)ع( بهره 
بگیریم. نمی شود بگوییم چون طبل و سنج نیست نمی توانیم 
زنجیرزنی و عزاداری امام حسین)ع( داشته باشیم، این درست 
نیست زیرا مداحان عزیز با هنرشان باید جوری نوحه خوانی 

کنند که برای زنجیر زدن نیاز به طبل و سنج نباشد.
امام جمعه مشــهد افزود: همه هستی این انقالب ما از اسالم 
است و همین طور که امام راحل فرمودند: »این محرم و صفر 
است که اســالم را زنده نگه داشته است« ان شاءاهلل با عنایت 
سیدالشــهدا)ع( یک عزاداری پرشور و هیجانی داشته باشیم 
و این عزاداری هم در شهرها و روستاها با رعایت پروتکل های 

بهداشتی صورت گیرد.

دهم شهریور برگزار می شود
سی و چهارمین سالگرد بزرگداشت •

سردار شهید محمود کاوه 
ســرور هادیان: سی 
و چهارمیــن ســالگرد 
ســردار  بزرگداشــت 
اسالم  ســپاه  سلحشور 
شهید  پاسدار  سرلشکر 
محمود کاوه و شــهدای 
عملیات کربالی 2 برگزار 
می شود. جانشین سابق قرارگاه ثامن االئمه شمال شرق سپاه 
پاسداران با اعالم این خبر گفت: این بزرگداشت دهم شهریور 
برابر با 11محرم، یک روز بعد از عاشورا به مدت یک هفته در 

فضای مجازی و رسانه ای برگزار می شود. 
سردار سرتیپ دوم مجید ایافت افزود: طی این هفته برنامه های 
متنوع در فضای مجازی و رســانه های تصویری و مکتوب در 
سطح کشــور خواهیم داشت. رئیس قرارگاه فرهنگی شهید 
کاوه اظهــار کرد: همچنین یاد و نام 300 شــهید بزرگواری 
که در عملیات کربالی 2 از لشکر 55 ویژه شهدا هستند نیز 

گرامی داشته می شود. 
مدیر هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی شمیم اخالص خاطرنشان 
کرد: در این مراسم یاد سردار بزرگ سپاه اسالم، فرمانده لشکر 
55 ویژه شهدا شهید محمود کاوه و همچنین فرمانده گردان 
امام علی)ع( شهید اهلل یار جابری از خراسان جنوبی و شهید 
ســردار ناصر ظریف جانشــین فرمانده انصارالرضا خراسان 
جنوبی که در کنار شــهید کاوه به شــهادت رسیدند گرامی 

داشته می شود. 
وی در پایان یادآور شــد: این مؤسســه و قرارگاه مربوط به 
رزمندگان اطالعات عملیات لشکر ویژه شهداست که در کنار 
جمعی از همرزمان و یاران شهید کاوه در دوران دفاع مقدس 
در این مؤسســه فرهنگی مردم نهاد، خاطــرات این عزیزان 
جمع آوری و ثبت می شــود. امســال نیز در قرارگاه فرهنگی 
شــهید کاوه سی و چهارمین سالگرد بزرگداشت آن را دنبال 

می کنیم.

 اهدای »جایزه بنیاد البرز« •
به سه محقق خراسان رضوی

اوقاف  کل  مدیر  قدس: 
و امور خیریه خراســان 
رضوی گفت: جایزه بنیاد 
البرز به سه محقق استان 

اهدا شد.
حجت االسالم والمسلمین 
محمد احمدزاده با بیان 
اینکه پنجاه و هشتمین دوره جایزه بنیاد البرز امسال با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا به صورت ویدئوکنفرانسی و مجازی 
برگزار شد، افزود: این جایزه با هدف تحقق امینانه نیت واقف 
با هدف تکریم اهالی علم و تجلیل از دانشمندان، مخترعان، 

دانشجویان و طالب برتر سراسر کشور برگزار شد.
وی یادآور شد: از 51 برگزیده این دوره سه برگزیده به نام های 
حجج اسالم سیدمحمدحسن موسوی و سیدمحسن مرتضوی 
در رشته های فقه و اصول و فقه پزشکی و آقای محمدحسین 
سلیمانی در رشته تاریخ ایران بعد از اسالم برگزیده کشوری 

شدند که با اهدای تندیس و لوح از آن ها قدردانی شد.
بنیاد فرهنگی البرز توسط مرحوم حسینعلی البرز در سال 42 
تأ سیس شد و جایزه آن به افرادی که به اشاعه فرهنگ کشور، 
تســکین آالم بشری، رفاه زندگی انسانی و باال رفتن حیثیت 

ایرانی در جامعه جهانی کمک می کنند اهدا می شود.

شهر مشهد، شهر امام 
رضا)ع( است و آستان 
قدس نیز نسبت به رفع 

مشکالت این شهر، خود 
را مسئول می داند و در 
حد امکانات برای رفاه 

مردم و عمران این شهر 
مقدس تالش می کند
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هاشم رسائی فر: در راستای توسعه دولت 
الکترونیکی  ارائه خدمــات  الکترونیــک و 
از ســوی دســتگاه های اجرایی و به منظور 
رضایــت بیشــتر مــردم و ارائــه خدمات 
باکیفیت و پرهیز از تبـادل اطالعات کاغذی 
غیرضروری برای دریافـــت خدمات، یکی 
دو ســالی می شــود ابالغیه هایی از سوی 
معـاون توســـعه مدیریت و سرمایه انسانی 
رئیس جمهور صادر شــده که طی آن مقرر 
شده طرح عدم دریافت تصویر شناسنامه و 
کارت ملی با عنوان طرح احراز اصالت هویت 

برخط در دوایر دولتی اجرایی شود. 
حتی عبدالرضا رحمانی  فضلی، وزیر کشور 
نیز در جلسه رونمایی از طرح احراز اصالت 
هویت برخط که اردیبهشت 97 برگزار شد 
با بیــان اینکه احراز هویــت تک تک مردم 
در گذشــته با کپی کارت ملی و شناسنامه 
انجام می شد، گفته بود این مسئله مشکالت 
زیادی را برای شهروندان به وجود می آورد. 
همچنین در کنار صرف وقت و هزینه، یکی 
از مهم ترین مســائل، امکان جعل اســناد 
هویتی بــود که با اجرای طرح احراز اصالت 
هویت برخط، این مسئله به حداقل می رسد.

 ابالغ احراز هویت برخط س
از خرداد 97 در خراسان رضوی

خرداد ســال 97 نیز مدیر فناوری اطالعات 
و شبکه دولت اســتانداری خراسان رضوی 
در مصاحبه ای عنــوان کرده بود که اجرای 
طرح حذف دریافت کپــی مدارک هویتی 
در اداره های دولتی مشــهد همزمان با عید 
سعید فطر اجرایی می شود که بر اساس این 

طرح، تمامی فعالیت های خدماتی که نیاز به 
تأیید و استعالم هویتی در ارگان های دولتی 
دارد به صورت برخط احراز هویت می شود 
و دیگر نیازی به دریافت کپی شناســنامه و 
کارت ملی از فرد متقاضی سرویس نیست. 
این طرح ابتدا در ارگان های دولتی و سپس 
در واحدهای خصوصی بــه اجرا درخواهد 
آمــد و دیگر نیازی به ارائــه کپی و حضور 

فرد نیست. 
یکــی از مزایــای اجرای طرح این اســت 
که حفــظ و نگهداری مــدارک هویتی در 
بایگانی هــا از بیــن مــی رود و از جعــل و 
کالهبرداری اســناد محرمانه نیز جلوگیری 
و همچنین در مصــرف کاغذ و هزینه های 

فردی نیز صرفه جویی می شود.
با وجــود این و با توجه بــه اینکه یکی دو 
ســالی از اعالم اجرای طــرح احراز اصالت 
هویــت برخــط می گذرد و هــم مقام های 
کشــوری مرتبط و هم مسئوالن استانی بر 
اجرای آن تأکید دارند امــا گویا هنوز باید 
مردم برای انجام برخی از امورات اداریشان 
همه مدارکشان همراهشان باشد و از تمامی 
آن ها کپــی گرفته و به اداره هــا و بانک ها 

تحویل دهند!

راه حل کارت ملی س
شــهروندی با ابراز گالیه از موضوع گرفتن 
کپی های متعدد در ادارات و دوایر دولتی در 
مشــهد می گوید: زمانی که خبر لغو گرفتن 
کپی از مدارک، رسانه ای شد همه خوشحال 
شدیم که دیگر نیازی به همراه داشتن کلی 
مدرک و سند نیســت و همراه بودن کارت 

ملی و اعالم شــماره ملی بــرای انجام امور 
دولتی کافی اســت اما برای من که پس از 
آن بارها برای انجام کار به اداره های دولتی 
مراجعه داشتم ســؤال است که هر بار این 
موضوع را به کارکنان و مدیران دستگاه های 
مربوطه گفتم هر بار این پاسخ را شنیدم که 
مــا از این موضوع خبــر نداریم و باید کپی 

مدارکتان را تحویل دهید. 
وی ادامه می دهد: این طرح بســیار خوب 
و بجایــی اســت کــه می توانــد خیلی از 
مشــکالت مــردم را کمتر کنــد، در وقت 
آن ها صرفه جویی کند و هزینه های اضافی 
کپی گرفتــن و مصرف کاغذ را از بین ببرد 
اما نمی دانم آقایان چــرا اصرار به انجام آن 

دارند؟ 

همه مشخصات فرد در یک تراشهس
شهروند دیگری نیز ضمن اشاره به فواید اجرای 
طرح احراز اصالت هویت برخط بیان می کند: 
دلیل اصرار اداره ها به دریافت کامل مدارک و 
کپی آن ها در زمان مراجعه مردم برای انجام 

کارشان را هنوز من نفهمیدم. 
اکنون چند سال است که همه ما کارت ملی 

مخصوص و شــماره ملی خــاص خودمان را 
داریم که در سامانه ثبت شرایط فردی هر فرد 
ایرانی ثبت شــده است خیلی راحت می شود 
با همین شماره ملی هویت فرد را احراز کرد. 

وی می افزاید: در خیلی از کشورهای دنیا تمام 
امور مربوط به هر فرد داخل تراشه ای که روی 
کارت مشــخصات فرد قرار دارد موجود است 
حتی شرایط جسمانی و بیماری هایی که دارد؛ 
هویت فرد که بماند گروه خونی، حساب های 
بانکی و همه این ها روی همان تراشــه ثبت 
می شــود و خیلی راحت فردی که می خواهد 
در ادارات و دوایر دولتی خدمات بگیرد همان 
کارت و شــماره ای که مخصوص به خودش 
اســت را در اختیار آن ها قرار می دهد، بدون 
اینکه وقتش تلف شود، هزینه اضافی پرداخت 
شود و مدارکش جعل شــود خدماتی را که 
نیاز دارد در اختیــارش قرار می دهند. ما نیز 
به همین راحتی می توانیم همین کار را انجام 
دهیم حداقل اگر زیرساخت های ارائه خدمات 
چندمنظوره هنوز در کشــور وجــود ندارد 
می شــود به جای کلی کپی و سند از همان 
کارت ملی و شماره ملی که همه داریم برای 

گرفتن خدمات اداری استفاده کنیم. 

 2 سال از موعد اجرای طرح »احراز اصالت هویت برخط« گذشت  
رؤیای دولت الکترونیک با دستگاه فتوکپی!

پیگیریپیگیری

چهار شنبه  29 مرداد 1399
   29 ذی الحجه 1441  19 آگوست 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9323 ویژه نامه 3702  



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 ساعت کار قطارشهری مشهد•

 در روز برگزاری کنکور تغییر کرد
تسنیم: با هدف کاهش 
تجمعــات، ســاعت کار 
قطارشهری مشهدمقدس 
برگــزاری  روزهــای  در 
کنکــور تغییــر کــرد.
بهره برداری  مدیرعامــل 
قطار شهری مشهد اظهار 
کرد: با توجه به اینکه روز 

جمعه 31 مرداد ماه سال جاری شاهد آزمون سراسری کنکور 
هستیم، تصمیم بر آن گرفته شده که ساعت سرویس دهی 

قطارشهری را در ابتدای صبح یک ساعت افزایش دهیم.
وحید مبین مقدم گفت: ســاعت کار قطار شهری مشهد در 
روزهای تعطیل از 7 صبح آغاز می شود، اما به دلیل برگزاری 
کنکور سراسری این ســرویس دهی از ساعت 6 صبح در دو 

خط یک و دو آغاز خواهد شد.
مبین مقدم عنوان کرد: داوطلبان می توانند در کمال آرامش و 
اطمینان به منظور حضور به موقع با برنامه ریزی مناسب از این 

سرویس حمل ونقل عمومی بهره مند شوند.

 جزئیات استفاده از پهپاد •
برای رصد ساخت وسازها در مشهد

هوشمند معاون   ایسنا: 
سازی ســازمان فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات 
شــهرداری مشهد گفت: 
برای نخســتین بــار در 
را  پــروژه ای  ما  کشــور 
تعریف کرده ایــم که به 

منظور رصد ساخت وسازها با اســتفاده از پهپاد بال ثابت از 
حریم مشــهد تصویربرداری صورت می گیــرد. نوید زهدی 
در رابطــه با پروژه پایش تصویری تخلفات ساخت وســاز در 
حریم مشهد با پهپاد، اظهار کرد: ما پروژه ای را تحت عنوان 
نظارت هوشــمند بر ساخت وسازهای حریم مشهد از طریق 
پهپاد تعریف کردیم و روند کار ما به این صورت بود که ما به 
صورت پایلوت منطقه ای از حریم مشهد را که بیشتر درگیر 
ساخت سازهای غیرمجاز است مشخص و در چندین مقطع 
زمانی از این منطقه تصویربرداری کردیم و این تصاویر بدست 
آمده را با هم مقایسه کردیم تا تغییراتی که در این محدوده 
رخ داده مشخص شود و ساخت وسازهای غیرمجازی که در 
این منطقه انجام شده اند، شناســایی شوند.وی افزود: کلیه 
عوارض موجود در حاشیه شهر برای این پهپاد تعریف شده اند 
و شناسایی هوشمند تمامی عوارض در آن  منطقه توسط این 
پهپاد صورت گرفته اســت و مغایرت هایی مانند دیوارکشی، 
حفر چاه، ساخت استخر، تغییرات در باغ ها و سایر تغییرات 
اینچنینی که در آن منطقه اتفاق افتاده، مشخص شده است.

معاون هوشمندسازی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری مشهد ضمن بیان اینکه این نخستین بار در کشور 
اســت که چنین پروژه ای با استفاده از پهپاد بال ثابت انجام 
می شود، خاطرنشــان کرد: سرعت تصویربرداری توسط این 
پهپادها قابل توجه اســت و تکنولوژی روز دنیا در این حوزه 
به کار گرفته شده است. ما با استفاده از هوش مصنوعی، این 
تکنولوژی جدید را با روش سنتی که هم هزینه بیشتر و هم 
سرعت و دقت کمتری دارا بوده است، جایگزین کرده ایم. در 
حال برنامه ریزی هستیم که استفاده از این پهپاد را به تمام 
قسمت هایی از حریم مشهد که درگیر معضل ساخت وسازهای 
غیرمجاز هستند تعمیم دهیم و به صورت یک پروژه مستمر 

تعریف کنیم.

 3 شهرستان خراسان رضوی  •
همچنان در وضعیت قرمز

کارگروه  رئیــس  ایرنا: 
اطالع رســانی بیمــاری 
کووید 1۹ دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: 13 
شهرستان خراسان رضوی 
از نظــر شــیوع کرونــا 
نارنجی و  وضعیت قرمز، 

زرد دارند. 
دکتر حمیدرضا رحیمی افزود: در این راستا شهرستان های 
مشهد، قوچان و طرقبه شاندیز همچنان وضعیت قرمز دارند 
و پنج شهرســتان درگز، چناران، خواف، کاشمر و خلیل آباد 
دارای وضعیت نارنجی و شهرســتان های کالت، ســرخس، 
باخرز، تایباد و بردســکن در استان خراســان رضوی دارای 

وضعیت زرد هستند.
وی ادامه داد: با رعایت پروتکل های بهداشتی و به ویژه استفاده 
از ماســک تعداد شهرستان های دارای وضعیت سفید از نظر 
کرونا در این استان به 1۹ شهرستان افزایش یافته، ولی این 

بدان معنی نیست که خطر رفع شده است.
رئیس کارگروه اطالع رسانی بیماری کووید 1۹ دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد گفت: برای خروج از وضعیت قرمز، رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از 

ماسک همچنان باید تداوم داشته باشد.

عملیات احیای قلبی ریوی هم اثر نکرد
 جان باختن جوان نیشابوری •

در استخر کشاورزی
رئیس  میرعلمــدار: 
حوادث  مدیریت  مرکز 
و فوریت های پزشــکی 
نیشــابور از غرق شدن 
در  جــوان 20 ســاله 
در  کشــاورزی  استخر 
کیلومتر هشــت محور 
نیشــابور- ســبزوار خبر داد.رئیس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی نیشــابور اظهار کرد: در پی تماس با 
مرکــز ارتباطات اورژانس 115 مبنی بر غرق شــدن جوان 
20ســاله، آمبوالنس پایگاه یک شــهری اورژانس به محل 
اعزام شد.مصطفی افشارنیک گفت: جوان توسط همراهیان 
و مردم محلی از آب خارج شــده و با توجه به راهنمایی های 
کارشناســان مرکز ارتباطات اورژانس، احیای قلبی ریوی در 
محل شروع شده بود.وی خاطرنشــان کرد: پس از رسیدن 
کارشناسان اورژانس به بالین جوان اقدام های حیاتی نجات 
)ماساژ قلبی، مانیتورینگ، لوله گذاری، تزریق دارو( آغاز و تا 
تحویل غریق به مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی حکیم ادامه 

داشت.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی بیان کرد: متأسفانه به علت 
مدت زیادی که غریــق در آب قوطه ور بوده عملیات نجات 

موفقیت آمیز نبوده و این جوان فوت کرد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور 
تصریــح کرد: از هر گونه ورود به اســتخرهای کشــاورزی 
خودداری کنید. ساالنه تعداد زیادی از هموطنان به علت عدم 

توجه به هشدارها وارد این استخرها شده و غرق می شوند.

 معدوم سازي 60کیلوگرم•
 سبزي خشک در نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: 
معاونــت  سرپرســت 
غــذا و دارو دانشــکده 
از  نیشابور  علوم پزشکی 
معدوم سازی 60کیلوگرم 
دارای  خشــک  سبزی 
میکروبی  عدم انطبــاق 
خبر داد.سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی 
نیشــابور اظهار کرد: با توجه به بازرسی و نمونه برداری های 
کارشناســان اداره نظارت، از واحدهــای صنایع غذایی، 60 
کیلوگرم ســبزی خشــک معدوم شــد.دکتر حسین زاده 
گفت: در طی بازرســی کارشناســان از واحدهای تولیدی و 
نمونه برداری از محصوالت، مقدار60 کیلوگرم سبزی خشک 
به دلیل عدم انطباق میکروبی در حضور کارشناسان معدوم 
شد.سرپرســت معاونت غذا و دارو دانشــکده علوم پزشکی 
نیشابور تصریح کرد: برای جلوگیری از تخلف و سوءاستفاده، 
از شــهروندان محترم تقاضامندیم محصوالتــی که پروانه 
بهره برداری و ساخت ندارند را به شماره تلفن 433334۹1 

گزارش کنند.

 ۲کشته و 6مصدوم•
 بر اثر برخورد پراید و پی کی 

قدس: بر اثــر برخورد 
دســتگاه  دو  شــدید 
پراید  ســواری  خودرو 
و پی کــی در تربت جام 
، دو نفر از سرنشــینان 
جان باختند و 6 نفر هم 
مصدوم شــدند. رئیس 
اورژانس تربت جام گفت: ایــن حادثه در محور تربت جام به 
یاقوتین به مرکز اورژانس اعالم و نیروهای امدادی بالفاصله به 
محل حادثه اعزام شدند.علی لطفی افزود: در این حادثه یکی 
از سرنشینان در دم جان باخت و یکی از هفت مصدوم دیگر 
نیز پس از رســیدن به بیمارستان فوت کرد.وی اضافه کرد: 
مصدومان این حادثه به بیمارستان سجادیه تربت جام منتقل 
و در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند.فرمانده پلیس راه 
خراسان رضوی علت این حادثه را انحراف به چپ یکی از این دو 
خودرو اعالم کرد.انحراف به چپ یکی از اصلی ترین علت های 
تصادف های منجر به فوت در جاده ها شــناخته شده است.

 محیط بان خراسانی•
 بر اثر کرونا درگذشت

مدیــرکل  قــدس: 
حفاظت محیط زیست 
خراســان رضوی گفت: 
محیــط بــان مرتضی 
بخشــی در اثر ابتال به 
ویروس کرونا درگذشت.
زنده یاد بخشی، 11 سال 
در منطقه شکار ممنوع ژرف در شهرستان زاوه خدمت کرد 
و پس از بیماری و دو روز بســتری در بیمارســتان شهید 

هاشمی نژاد مشهد، دعوت حق را لبیک گفت.

عقیــل رحمانــی: در حالی یــک مقام 
مسئول در سازمان دامپزشکی کل کشور از 
توقیف محموله  ماجرای  بررسی  ناگفته های 
عظیــم تخم مرغ تاریخ مصرف گذشــته در 
حوالی مشــهد در پاســخ بــه پیگیری های 
رسانه پرده برداشت که اطالعات رسانه ای و 
تأیید ماجرا از سوی این مقام مسئول نشان 
می داد در میان این کش وقوس ها چهار تریلی 
تخم مرغ در کرمانشــاه شناسایی شده اند که 
برخالف دستورالعمل ها از خراسان رضوی به 

مقصد خارج از کشور ارسال شده بود.

یادآوریموضوعحاشیهدارس
1۹ تیرمــاه گذشــته بود که خبر کشــف 
محموله عظیــم تخم مرغ های تاریخ مصرف 
گذشــته را در حالی منتشــر کردیم که در 
متن آن آمده بود: پس از حضور کارشناسان 
معاونت بازرســی ســازمان صمت استان در 
محل نگهداری تخم مرغ ها در جاده مشهد به 
قوچان مشاهده شــد یک تریلی که بررسی 
اســناد و مدارکش نشــان مــی داد از آبیک 
قزوین محموله تخم مرغ نطفه دار را به مشهد 
آورده، به صورتی قرار داشت که آماده تخلیه 

محموله چند تنی تخم مرغ بود.
از سوی دیگر مشخص شد تمامی تخم مرغ ها 
بدون هویت اســت، در حالی که باید طبق 
دســتورالعمل های دامپزشکی کشور، تاریخ 
تولیــد و مشــخصات واحد تولیــدی روی 
کارتن ها درج می شــد. اما آنچه در اینجا رخ 
داده بود، فقط با ماژیک روی کارتن ها تاریخ 
تولید درج شــده بود که همان هم نشــان 
می داد ایــن محموله حدود ســه ماه پیش 
تولید شده و حاال از مشهد سردرآورده است.
این موضوع در حالی مشــاهده شد که طبق 
کل  دامپزشکی  ســازمان  دستورالعمل های 
کشور عمر ماندگاری تخم مرغ و فراورده های 
آن در حالی که در دمای صفر تا چهار درجه 
باشد، یک ماه یعنی 30 روز اعالم شده است 
که این موضوع اصاًل در محل رعایت نشــده 
بود و دمای هوا در ســوله مذکور بسیار گرم 

بود و سردخانه ای در کار نبود.
در ادامــه دو انبار دیگر که آن ها هم مملو از 
تخم مرغ هایی بود که طبق مستندات موجود، 
تاریخ تولید آن ها اواخر فروردین ماه ســال 
جاری بود، مورد شناســایی قرار گرفت. در 
این انبار هم به هیچ عنوان دمای اســتاندارد 

نگهداری تخم مرغ رعایت نمی شد.
وقتــی کار بــه اینجا رســید، مالــک انبار 
مدعی شــد تمامی محموله بــرای صادرات 
اســت،اما کارشناســان این ادعــا را قبول 
نداشته و خواســتار ارائه مدارک آن شدند. 
این نکتــه هم جای بررســی دارد که طبق 
کشور  دامپزشکی  سازمان  دستورالعمل های 
تخم مرغ هایی باید صادر شوند که تازه بوده و 
از ارسال تخم مرغ های سردخانه ای جلوگیری 
به عمل آید. حال با این اوصاف اینکه ادعای 
مالک محموله تا چه حد واقعیت دارد و پشت 
پرده ماجرا چه چیزی نهفته است باید توسط 
مســئوالن مربوط مورد تحقیق قرار بگیرد.

آیاصدورگواهیصادراتتوسطس
دامپزشکیخالفبود؟

تحقیق رســانه در این زمینه ادامه داشت تا 
اینکه چند ســند دیگر به دست خبرنگار ما 
رسید که نشــان می داد اداره کل دامپزشکی 
خراســان رضوی برخالف دستورالعمل ها که 

در آن صراحتاً اعالم شــده 
نباید  سردخانه ای  تخم مرغ 
تاریخ های  در  شــود،  صادر 
تن(،چهارم  تیرماه)22  سوم 
تیرمــاه)22 تــن( و نهــم 
تیرماه برای دو محموله )هر 
مجوزهای  تــن(،  کدام 23 
حمل بــار به مرز و صادرات 
صادر کــرده و خطــاب به 
دوغارون  گمــرکات  ناظــر 
نامه نــگاری و اعالم می دارد 
که با توجه به بررســی های 
گواهــی  و  شــده  انجــام 
بهداشــتی بین المللی که به 
می باشــد،صادرات  پیوست 
نظــر  از  مذکــور  کاالی 
بهداشتی و با حضور و تأیید 

نماینده قرنطینه دامپزشــکی بالمانع است! 
از ســوی دیگر با توجه به اینکه شــنیده ها 
حاکــی از آن بود کــه محموله های منتقل 
شــده به مشــهد با توجه به تاریخ تولید آن 
مجــوز مصــرف خوراکی صنعتی داشــته و 
نبایــد با عنوان خوراکی راهــی بازار مصرف 
می شــد، با یکی از مســئوالن ارشد سازمان 
دامپزشــکی کل کشور تماس گرفته و ماجرا 
را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دادیم.

محلنگهداریوفرایندآنموردس
تأییدنبود

این مقام مسئول در سازمان دامپزشکی کل 
کشــور ابتدا به اعالم نظر قاطع و ارسال نامه 
به دادســتانی بینالود در این باره اشاره کرد 
و گفت: گزارش ارســالی به حوزه دادستانی 
بینالود با توجه به حضور نماینده دامپزشکی 
کل کشور در مشــهد و بررسی های میدانی 
صورت گرفته بسیار مفصل بود که در دو بند 

خالصه می شد.
این مسئول ارشد در سازمان دامپزشکی کل 
کشور تصریح کرد: در آن اظهارنظر آمده بود 
نه مکان نگهــداری محموله تخم مرغ ها و نه 

روند کار مورد تأیید است.
 گاهی پیش می آید که در بررسی ها مشخص 
می شــود مکان نگهداری محصولی خوب و 
مورد تأیید اســت، اما روند نگهداری و دیگر 
موارد مشکل دارد و گاهی هم پیش می آید 
که عکس ایــن موضوع رقم می خورد، اما در 
این مورد ما هیچ کــدام این مراحل را تأیید 

نکردیم.

شوکدمایی40س
درجهایتخممرغها!

وی افــزود: ایــن محموله 
تخم مرغ از قزوین بارگیری 
نحوه  فــرض صحــت  )بر 
بارگیری( و به مشهد منتقل 
و در محل تخلیه می شود، 
پــس از آن محموله با یک 
شوک دمایی زیاد بین یک 
تا حــدود 40 درجه مواجه 
می شــود که قابل قبول و 
مــورد تأیید نیســت.برای 
آنکــه بهتر متوجــه ماجرا 
شوید، فرض کنید شما در 
یک خانه و ســوله ای قرار 
دارید، اگر دمــای خارج از 
این مکان ها 35 درجه باشد 
دمای داخل به دلیل آنکه هوا حبس هســت 
به 40 درجه می رســد، یعنی داخل از بیرون 
گرم تر است.این مقام مسئول در دامپزشکی 
کل کشــور بیان کرد: حــاال اگر تخم مرغ از 
دمــای یک تا دو درجــه کانتینر خارج و در 
مجــاورت دمای 30 تا 40 درجه قرار بگیرد، 
دو تا ســه روز هم مرتب کردن و بسته بندی 
آن ها زمــان ببرد و پس از طی شــدن این 
مراحل دوبــاره محموله بار کانتینرشــود و 
تخم مرغ هــا را در دمای یک تــا دو درجه 
قرار دهیم، عماًل یک شوک دیگر به آن داده 
شده اســت. از طرفی محموله حدود 80 تا 
۹0 روز در دمــای صفر تــا دو درجه بوده، 
یکباره محموله را سه روز در دمای حدود 40 
درجه نگهداری و مجدد به دمای صفر تا دو 
درجه منتقل می کنیم، با این کار عماًل یک 
شوک حرارتی به تخم مرغ ها وارد شده است 

و کیفیت آن را پایین آورده ایم.
این مقام آگاه ادامه داد: در آن نامه هم که به 
قاضی سبحانی، دادستان شهرستان بینالود 
زده شــد به این موضوع ها اشاره شد و به دو 
بند اصلی که عنوان شد، یکی شرایط محل 
نگهداری و مراحل دیگر ماجرا ایراد گرفته و 

به صراحت این ایرادها اعالم شد.

حاشیههایتبدیلتخممرغهایس
صنعتیبهخوراکی

وی در پاســخ به این پرســش که شــنیده 
می شود این محموله ها تحت عنوان خوراکی 
صنعتی به مشهد منتقل شده و باید زرده و 
ســفیده آن در مراکز مربــوط جدا و پس از 

آن تحت تدابیر خاصی مصرف می شد که در 
اینجا این گونه عمل نشده و به عنوان خوراکی 
صرف راهی بازار شده، بیان کرد: این موضوع 
هم به دادســتان محترم شهرستان بینالود 
اعالم شــد، وقتی جنســی به مشهد ارسال 
و در مجوز ابتدایی اعالم می شــود صنعتی 
مشهد، مسئوالن مربوط می توانند شرایط آن 
را سخت تر کنند، اما نمی توانند مجوزهای رو 

به عقب صادر کنند. 
مثاًل اگر مرغ تحت عنوان صنعتی به خراسان 
ارســال شود، کســی حق ندارد مجوز آن را 
تبدیل بــه خوراکی کند، چــرا که مدتی از 
تاریخ مصرف آن گذشته و رو به فساد است 
و تحت هیچ شــرایطی امکان ندارد محموله 
مذکور را دوباره به ســردخانه منتقل کنیم و 

مرغ ها و موادغذایی به حالت اولیه برگردد.
این مقام ارشد در ســازمان دامپزشکی کل 
کشــور افزود:آلودگــی میکروبــی و قارچی 
همیشــه رو به جلو می رود و به حالت اولیه 
برنمی گــردد. هیــچ وقت یک دامپزشــک 
نمی تواند بگوید یــک محموله آلوده اگر در 
سرما نگهداری شود، آلودگی آن از بین خواهد 
رفت. پس مجــوز خوراکی می تواند صنعتی 
شــود، اما مجوز صنعتی هیچ وقت خوراکی 
نخواهد شد.وی در تأیید این موضوع که این 
اقدام خالف بخشــنامه ها محسوب می شود، 
تصریح کرد: اگر هم بخواهیم خوشبینانه فکر 
کنیم باید همان مصرف)صنعتی( را بزنیم و با 
این عنوان هم نباید صادرات کرد. پس شما 
اجازه ندارید کاالیی که مصرف صنعتی دارد 

به مصرف دیگری برسانید.
بنده به عنوان مســئول به هیچ عنوان اجازه 
نخواهم داد خالف آن اجرا شود و این موضوع 
به 31 استان هم منعکس شده و به مسئوالن 
مربوط گفته شــد اگر در این زمینه خالف 
بخشنامه ها اقدامی صورت بگیرد خود آن ها 

باید پاسخگو باشند.

ارسالچهارتریلیوتخلفآشکارس
وی در واکنــش بــه این ماجــرا که طبق 
اطالعات واصلــه و پس از انتشــار گزارش 
ارسال محموله های تولید شــده در ایران با 
هویت کشــورهای عربی به خارج از کشــور 
و پاســخ دامپزشکی کل کشور که این اقدام 
را قانونی اعــالم نمی کــرد، چندین تریلی 
تخم مرغ ارسال شــده که سه ردیف جلوی 
کانتینرها کارتن هــای با هویت ایرانی چیده 
شده و مابقی با هویت عربی بوده، بیان کرد: 
در این زمینه چهار تریلی در حوالی کرمانشاه 
شناســایی و مستندسازی هم صورت گرفته 

است.
وی اظهار کرد: طبق آخرین تصمیم گیری ها 
قرار بر این شــده روی کارتن های صادراتی 
هویت محل تولید )شناســنامه کاال( درج و 
پس از آن محموله از مرز خارج شود و در این 
زمینه هم اتمام حجت شده است. همچنین 
به هیــچ عنوان نباید غیر از بخشــنامه های 
ســازمانی عمل شــود. وی در پایان گفت: 
ما باید واقعیت ماجــرا را بگوییم، وظیفه ما 

خدمت به مردم است.

حاشیه های ماجرای کشف محموله  بزرگ تخم مرغ تاریخ مصرف گذشته تمامی ندارد

تخممرغهایصنعتی،خوراکیشدند!

محمولهحدود80تا
90روزدردمایصفرتا
دودرجهبوده،یکباره
محمولهراسهروزدر
دمایحدود40درجه
نگهداریومجددبه

دمایصفرتادودرجه
منتقلمیکنیم،بااین
کارعماًلیکشوک

حرارتیبهتخممرغها
واردشدهاستوکیفیت
آنراپایینآوردهایم

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

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

اداره کل  قــدس: 
خراسان   هواشناســی 

کرد:  اعــالم  رضــوی 
براساس تحلیل نقشه ها 
و مدل های هواشناسی 
تــا آخر هفتــه جاری 
افزایش ســرعت وزش 

باد به ویژه در ساعات بعدازظهر و در مناطق بادخیز گاهی با 
وزش باد نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک پدیده جوی غالب 
خواهد بود، اما از امروز شــاهد افزایش نسبی  دما در سطح 
استان خواهیم بود.هوای امروز مشهد، صاف گاهی با افزایش 
ســرعت وزش باد پیش بینی می شود.در 24 ساعت گذشته 
قوچان بــا کمینه دمای 12 درجه سلســیوس خنک ترین 
و مه والت با بیشــینه دمای 38 درجه سلسیوس گرم ترین 

شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند.
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متجاوزان به طبیعت این درختان را قطع  وتبدیل به زغال می کنند

چاق شدن قلیان سودجویان با تاغزارهای سبزوار! 
ایرنا: تاغزارهای شهرســتان ســبزوار عامل 
مهمی در مقابله با طوفان شــن و گسترش 
بیابان در این منطقه هســتند، اما متجاوزان 
به طبیعت پس از قطع ایــن درختان آن ها 
را تبدیل به زغال می کنند و به قلیان ســراها 
یا دیگــر مصرف کننــدگان ایــن محصول 
می فروشند. تاغزارهای سبزوار را می توان به 
نوعی اولین تاغزارهایی دانست که در ایران و 
به دســت انسان کاشته شده، گونه ای از گیاه 
که مناســب مناطق کویری است و در برابر 

کم آبی و خشکسالی بسیار مقاوم است.
این جنگل های تاغ بــا حدود 50هزار هکتار 
وسعت یکی از سرمایه های ملی این منطقه 
به شــمار می روند و به نوعی مظهر زندگی و 
مقاومــت در کویر بوده و منطقــه را در برابر 
بســیاری از آســیب های محیطی از جمله 

ریزگردها حفظ می کنند.
در چند ســال اخیر هجوم افراد ســودجو به 
سوی این جنگل ها سبب تخریب بسیاری از 
تاغزارها شــده و این افراد با قاچاق چوب این 
درختان اکنون به اصلی ترین تهدید برای این 

مراتع تبدیل شده اند.

سوختنسرمایهملیگرمایمحفلس
سودجویانمیشود

کارشــناس واحد بیابان اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری ســبزوار گفت: این روزها چشم 
طمع افراد ســودجو به تاغزارها سبب شده 

اســت این سرمایه ملی به راحتی سوخته و با 
آتش خود گرمای قلیان سراها را فراهم کند.

محمدصادق خادم الشــریعه افزود: بوته های 
تاغ گرچــه در ظاهر درختانی بی ثمر به نظر 
می رسند اما به دلیل تثبیت شن های روان و 
جلوگیری از گســترش بیابان ها از مهم ترین 
و ارزشــمندترین گونه های گیاهی محسوب 
می شوند. وظیفه ای که این درختان صبور در 
حاشــیه کویر انجام می دهند از هیچ درخت 

دیگری برنمی آید.

وی افزود: تخریب تاغزارها در سنوات گذشته 
ناشــی از چرای دام و تغییــر کاربری اراضی 
بود، امــا اکنون زغال گیری یکی از مهم ترین 
معضالت این درختان است و تأثیر بسیار در 
محیط اطراف همچون آلودگی هوا و کاهش 

تنوع زیستی داشته است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار 
گفت: کمبود نیروی حفاظتی یکی از مهم ترین 
موانع حراســت از تاغزارهای این شهرستان 
 اســت به طوری کــه 800هزار هکتــار از 

عرصه منابع طبیعی ســبزوار برای حراست 
فقط سه نیروی حفاظتی دارند.

عباسعلی کیانی فرد افزود: براساس میانگین 
کشوری که برای هر 100هزار هکتار عرصه 
منابع طبیعی یک نیروی یگان حفاظت وجود 
دارد، سبزوار نیازمند دست کم هشت نیروی 

یگان حفاظت است.
وی ادامه داد: متخلفان در دو ســال گذشته 
یک هزار و 100 اصله درخت تاغ را برای تهیه 
زغال تخریب کرده اند که هر چند 38 پرونده 
برای مجرمان تشکیل شده است، اما جبران 
خســارت ها در بسیاری از مناطق امکان پذیر 

نیست.

فعالیت»بنیادتاغ«درسبزوارس
وی افزود: بنیاد تاغ به منظور کاشت، احیا و 
حراست از تاغزارها در این شهرستان راه اندازی 

شده است.
کیانی فــرد ادامه داد: این بنیاد با مشــارکت 
اداره منابــع طبیعــی ، ســمن های محیط 
زیستی، دانشگاه حکیم ســبزواری، خیران، 
دهیاری ها و جوامع محلی ایجاد شده که برای 
ارتقای فرهنگ زیست محیطی و حفاظت از 
عرصه هــای طبیعی نیز تــالش می کند.وی 
گفت: همچنین افزون بر 200همیار طبیعت 
در این شهرستان به صورت داوطلبانه سازمان 
جنگل ها و مراتــع را در حفظ منابع طبیعی 

یاری می دهند.

گزارشگزارش

توسط رئیس قوه قضائیه و به مناسبت روز 
جهانی حقوق بشر صورت گرفت

تجلیل از جانشین معاون دادستان مشهد •
خط قرمز: طی مراســمی و با حضــور رئیس قوه قضائیه از 
خدمات فرزاد بهشــتی توندری، جانشــین معاون دادستان 
عمومــی و انقالب مرکز خراســان رضوی در امور اجتماعی، 

پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه تقدیر شد.
از مهم ترین اقدام های  قاضی بهشــتی می توان به پیگیری 
 حل موضوع وضعیت جذامیان در آسایشــگاه محراب خان ،

پایان مازوت سوزی نیروگاه طوس مشهد ،جلوگیری از جعل 
مدرک )20 مورد بازدید در ســال 13۹8، 6 بازدید مشترک 
دســتگاه ها، 10 مورد پلمب مراکز متخلف( و ســاماندهی 
پسماندهای پزشکی مشهدمقدس به نحوی که در حال حاضر 
یک هزار و231 مطب و 130 درمانگاه و 82 آزمایشگاه نسبت 
به بی خطرسازی و مدیریت پسماند خود از طریق انعقاد قرارداد 
با شرکت های بخش خصوصی اقدام می نمایند؛ اشاره کرد.

تجلیل
تجلیل



خبرخبر خبرخبر

 طرح »هر خانه یک پرچم« •
در میناب اجرا می شود

سرپرســت  هرمزگان: 
فرمانــداری شهرســتان 
میناب از اجرای طرح هر 
خانه یک پرچــم در ماه 

محرم و صفر خبر داد.
با  افزود:  مجید سلحشور 
توجه به شــیوع بیماری 

کرونــا و ممنوعیت تجمع ها در ماه محرم با همکاری بســیج و 
سپاه بر پشت بام هر خانه یک پرچم اباعبداهلل الحسین)ع( نصب 

می شود.
وی بیان کرد: مراسم روز پنجم محرم، مراسم شیر و ُکَتل در روز 
عاشورا، علم گردانی و تعزیه خوانی برگزار نمی شود. سلحشور ادامه 
داد: مراسم پیاده روی در روستای بلیلی و شاه مرعش و مراسم روز 

هشتم محرم در سندرک نیز برگزار نمی شود.

۵۷ زندانی غیرعمد در قزوین آزاد شدند•
کل  رئیــس  قزویــن: 
گفت:  قزوین  دادگستری 
از ابتدای امســال تاکنون 
۵۷ زندانی جرایم غیرعمد 
پشتیبانی  با  اســتان  در 

خیران آزاد شده اند.
نــوراهلل  حجت االســام 

قدرتی اظهار کرد: گام های خیرخواهانه ای که ستاد دیه استان با 
جذب کمک های خیران در راستای آزادسازی زندانیان برمی دارد 
موجب رضایت خداوند و کاسته شدن آسیب های اجتماعی خواهد 

شد.
وی میــزان بدهی این افــراد را ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان  
اعام کرد که 3 میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن از سوی شکات 

بخشیده شد.

 ۴۵۰ فرزند شاهد و ایثارگر •
در بروجرد بیکار هستند

بنیاد  رئیــس  بروجرد: 
شــهید و امور ایثارگران 
بیکاری  گفــت:  بروجرد 
۴۵۰ تن از فرزندان شهدا 
و ایثارگــر از مهم تریــن 
خانواده های  مشــکات 
شاهد این شهرستان است 

که باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
ابراهیــم معظمی گودرزی اظهار کرد: برخی فرزندان شــاهد و 

ایثارگر بیکار در این شهرستان دارای تحصیات عالیه هستند.
وی افزود: براســاس ماده ۲۱ قانون ایثارگران فرزندان شهدا باید 
در آزمون استخدامی شرکت کرده و دارای سهمیه شوند، سازمان 
استخدامی کشور نیز باید مجوز و کد صادر کند تا دستگاه های 

اجرایی مختلف بتوانند نیرو استخدام کنند.

 لزوم اجرای دادرسی الکترونیکی •
در محاکم آذربایجان غربی

کل  رئیــس  ارومیــه: 
دادگستری آذربایجان غربی 
گفت: با توجه به شــیوع 
بیماری کرونا، دادرســی 
الکترونیکــی باید در کل 
اســتان به صورت کامل 

تحقق یابد.
علی اکبرگروسی روز سه شنبه در جمع مدیران قضایی آذربایجان 
غربی ادامه داد: پیشرفت تکنولوژی امکانات ارتباطی فراوانی در 
اختیار بشــر قرار داده و دســتگاه قضایی باید به نحو مطلوب از 
این امکانات برای هرچه پویا و چابک شدن خود در همه جهات 

استفاده کند.
وی گفت: میزان مراجعه به دستگاه قضایی استان خیلی زیاد بوده 
و با وجود کثرت مراجعان و کثرت کار، خدمت رســانی در سطح 

استان مطلوب است.

 ودیعه های رزرو •
واحدهای اقامتی گیالن بازگردانده شد

رشت: معاون گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 
گیان اعــام کرد: همه 
ودیعه های رزرو واحد های 
اقامتی استان که به دلیل 
بحران کرونا از قبل نوروز 

لغو شده بود به گردشگران بازگردانده شده است.
حمیدرضا آذرپور افزود: ســامانه ۰۹۶۲۹ استان گیان که برای 
دریافت شــکایت ها، انتقادها، پیشــنهادها و نیز اطاع رســانی 
گردشگری است، ۴۵ شکایت را از قبل نوروز به ثبت رساند که به 

همه آنان رسیدگی شده است.
وی اظهار کرد: همه شکایت های مرتبط با بحران کرونا، لغو رزرو 

مکان های اقامتی و بازگرداندن ودیعه های گردشگران بوده است.

 اهدای ۵ هزار سری جهیزیه •
توسط بنیاد برکت در کشور 

هرمزگان: مدیرکل ستاد 
حضرت  فرمــان  اجرایی 
از  هرمــزگان  امــام)ره( 
اهدای جهیزیه به زوجین 
جوان جزیــره هرمز خبر 

داد.
اظهار  دانشمند  منوچهر 

کرد: اهدای تعداد ۵هزار سری جهیزیه به زوجین جوان از سوی 
بنیاد احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در 

کشور در حال انجام است.
وی افزود: ســهم اســتان هرمزگان تعداد ۵۶ سری شامل اقام 
ضروری منزل است که آیین برگزاری مراسم چهارشنبه )امروز( 
در جزیره هرمز برگزار خواهد شــد. وی گفت: تعداد 3۰ ســری 

از این ۵۶ سری به زوجین جوان جزیره هرمز اهدا خواهد شد.

 ورود کودکان کار •
به پمپ های بنزین مرکزی ممنوع شد

اراک: مدیرکل بهزیستی 
اســتان مرکــزی گفت: 
ورود کوکان کار و خیابانی 
ســوخت  جایگاه های  به 
استان با هدف پیشگیری 
از شیوع کرونا، ساماندهی 
و جــذب گروه های هدف 

ممنوع شد.
امینی اظهار کرد: مخالف هرگونه کار کودک زیر ســن ۱۵ سال 
هســتیم به ویژه کار در خیابان و زباله گردی که بدترین شکل 
حضور کودک در خیابان است، زیرا عاوه بر عوارض و آسیب های 
مختلفی که در خیابان در کمین کودک است، از رشد همه جانبه 
کودک جلوگیری و جسم و روان کودک وارد عرصه بزرگسالی و 

کسب درآمد می شود.

 هجوم ملخ های آسیایی •
به مراتع شهرستان هیرمند 

زاهدان: مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی سیستان 
وبلوچستان گفت: دسته های ملخ آسیایی از سوی کشور افغانستان 

و از طریق مرزهای شهرستان هیرمند وارد این استان شدند.
غامحسین تیموری عنوان کرد: این آفت پس از ملخ صحرایی 

خطرناک ترین آفت برای بخش کشاورزی محسوب می شود.
وی پیش بینی کرد: بر اساس بررسی های اولیه حدود ۲ هزار هکتار 
از مناطق این شهرســتان به ملخ آسیایی آلوده شده باشد و در 

صورت ورود دستجات جدید این سطح افزایش خواهد یافت.

پاک سازی اشتغال اتباع غیرمجاز از یزد•
یزد: فرماندار یزد گفت: 
بــا توجه به مشــکات 
ناشــی از حضــور اتباع 
اشــتغال  در بخش های 
حــال  در  ســکونت،  و 
اجرای دستورالعمل هایی 
پاک ســازی  همچــون 

اشتغال اتباع غیرمجاز هستیم.
ســیدمحمد رستگاری با بیان اینکه استان یزد در زمینه حضور 
اتباع در گلخانه ها و فراتر از آن در بخش های دیگر اعم از اشتغال 
و سکونت دچار مشکل شده است، اظهار کرد: با توجه به سوابق 
سال گذشته، امسال فرمانداری محوریت کار را در دست گرفته و 
به طور جدی تری در ساماندهی اتباع ورود کرده است و در حال 
اجرا کردن دستورالعمل هایی همچون پاک سازی اشتغال اتباع 

غیرمجاز هستیم. 

راه اندازی نخستین داروخانه تخصصی •
بیماران هموفیلی در یزد

یزد: نخستین داروخانه تخصصی بیماران هموفیلی استان یزد به 
منظور تسهیل دسترسی و یکپارچگی توزیع داروهای مورد نیاز و 

ارائه خدمات بهتر به این بیماران راه اندازی شد.
دکتر محمدحســین زارع، مدیر درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
یزد بیان کرد: پیش از راه انــدازی این داروخانه تخصصی، یکی 
از مشــکات این بیماران برای تهیــه دارو فاصله داروخانه های 
توزیع کننده داروهای هموفیلی از مرکز درمانی این بیماران بود 
که باتوجه به وضعیت جسمی این افراد با مشکات زیادی همراه 
بود به همین منظور راه اندازی این داروخانه در این مرکز درمانی 

در دستور کار قرار گرفت.

 بازگشت به کار •
۱۳ معدن غیرفعال در زنجان

زنجان: رئیس ســازمان 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
اســتان زنجان گفت: در 
ســه ماهه اول امســال، 
۱3 معــدن غیرفعال در 
اســتان زنجان احیا و به 
چرخه اقتصادی اســتان 

بازگشتند.
ناصر فغفوری بیان کرد: در این راستا سازمان صمت استان، اقدام 
به رصد مشکات معادن کرده و پس از بررسی توجیه اقتصادی 
معادن و قابلیت توسعه آن ها، با ارائه راهکارهایی از جمله ورود 
سرمایه گذار جدید به معدن، بازاریابی های جدید و رفع مشکل 

معارضان، نسبت به فعال سازی این معادن اقدام کرد.

با حمایت رهبر معظم انقالب 

اتصال سنندج به بزرگراه آسیایی سرعت گرفت
قدس: محور جدید سنندج - مریوان از مصوبات 
سفر رهبر معظم انقاب به استان کردستان است 
که در سال ۱3۸۸ به طول ۵3 کیلومتر مقرر شد 
ســاخت آن در دســتور کار قرار گیرد تا هر چه 
زودتر ســنندج- مریوان را به مرزهای اروپایی و 
اقلیم کردستان متصل کند، اما این پروژه هنوز با 

گذشت ۱۱ سال به پایان نرسیده است.
جاده جدید ســنندج - مریوان یکی از طرح های 
مهم حوزه ارتباطی در استان کردستان است که 
در سال های گذشته روند الک پشتی را طی کرده 
به طوری که از سال ۱3۸۸ تا ۱3۹۲ تنها حدود ۱۲ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
محورهــای قدیــم و جدید ســنندج - مریوان 
ادامه محور تهران - همدان - ســنندج محسوب 
می شــوند و به دلیل ایجاد ارتباطات اقتصادی و 
ترانزیتی و نیز دسترسی مرکز کشور و مرکز استان 
به مریوان و نقطه مرزی باشماق در شرایط فعلی 
برای کردستان جنبه حیاتی یافته و شریان اصلی 
دادوستد با اقلیم کردستان عراق به حساب می آید.

این محور همچنین به منطقه آزاد تجاری در حال 
تأسیس مریوان - بانه مرتبط می شود و با توجه به 
فعالیت های ترانزیتی و ورود و خروج کاال و مسافر 
از نقطه مرزی باشماق نسبت به سایر محورهای 
ارتباطی منتهی به مرز اقلیم کردستان اهمیت و 

عملکرد بسیار مهم تری دارد.
محور قدیمی و در دســت بهره برداری سنندج - 
مریوان - باشماق به طول تقریبی ۱۵3 کیلومتر 
مرکز استان را به شهرستان مریوان و نقطه مرزی 
باشماق اتصال می دهد و با تجهیز و ارتقای درجه و 
کیفیت این مسیر می توان کشور را از نقطه مرزی 
باشماق به شبکه بزرگراه شماره دو آسیایی موسوم 

به AH ۲متصل کرد.
گفتنی است قدیمی و باریک بودن جاده، ظرفیت 
گردشگری شــهر مریوان و سروآباد و همچنین 
قرارگیری در منطقه کوهســتانی موجب شــده 
محور قدیمی از پرترافیک ترین مسیرهای استان 
باشــد که بهره برداری از جاده جدید می تواند در 
کنار کاهش بار ترافیکی مسیر، بخش عمده ای از 

تصادفات جاده ای را نیز کاهش دهد.

جاده جدید چه زمانی به مقصد می رسد؟س
 اگرچه این پــروژه در حال حاضر با پیشــرفت 
۷۵ درصدی همراه شده، اما با توجه به نوسان های 
ارزی، افزایش قیمت ها و اعتبارات تخصیص یافته 

بهره برداری آن ممکن است به درازا بکشد.

البته مدیرکل راه و شهرسازی 
کردستان بابیان اینکه این جاده 
۵۲ کیلومتری در حال ساخت 
در قالب ۶ قطعه به پیمانکاران 
واگذار شــده، اظهار کرده است 
اتمام این طــرح به جز تقاطع 
غیرهمسطح گاران حدود ۲۰۰ 
میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز 

دارد.
این در حالی اســت که بهمن 
مرادنیا، اســتاندار کردســتان 
می گوید: جاده جدید مریوان از 
لحاظ اعتبار مشکلی ندارد و با 
عنایت دفتر رهبر معظم انقاب 
و حمایت های دولت، این پروژه 

تأمین اعتبار شــده و اکنون در زمره پروژه های 
اولویت دار این استان است.

حمایت رهبر معظم انقالب از پروژه س
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان 
با اشاره به وضعیت شاخص راه های استان اظهار 
می کند: زیرساخت های ارتباطی استان وضعیت 
مناسبی ندارند به همین دلیل هدف اول خود را 
بهبود و توسعه راه های اســتان قرار داده ایم و در 
این راستا با اصاح شاخص ها و توزیع اعتبارات بر 
مبنای توازن منطقه ای، در صدد هستیم تا زمینه 
نقش آفرینی هر چه بیشتر کردستان را در توسعه 

ملی فراهم کنیم.
بهرام نصراللهی زاده با اشاره به 
نزدیک ترین  اینکه کردستان 
دروازه اتصال ایران به دریای 
مدیترانــه و بازارهای اروپایی 
مرزی  مبادالت  گفت:  است، 
مــرز  در   ۱3۹۸ ســال  در 
باشماق به حدود ۴.۵  میلیارد 
دالر رســید که این موضوع 
بیانگر ظرفیت باالی استان در 
ترانزیت کاال به شمار می آید 
و در راســتای اتصال ایران از 
این نقطه به کشورهای حوزه 
مدیترانه ساخت جاده جدید 
ســنندج - مریوان در دستور 

کار قرار گرفته است.
وی بابیان اینکه در راستای توسعه زیرساخت های 
ارتباطی استان بهره برداری محور سنندج - مریوان 
از طرح های اولویت دار است، گفت: برای اتمام این 
طرح براســاس آخرین براورده های کارشناسان 

حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار الزم است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
کردســتان یادآور شد: در سال ۹۹، ۱۵۰ میلیارد 
تومان اعتبار اختصاص  یافته که ۸۰ میلیارد تومان 
از این میزان توســط دفتــر رهبر معظم انقاب، 
۵۰ میلیــارد تومان از محل اعتبارات اســتانی و 
۲۰ میلیارد تومان نیز از محــل اعتبارات توازن 

منطقه ای تأمین می شود.
وی تأکید کرد: برنامه ریزی  شده جاده سنندج - 
مریوان در سال ۹۹ به بهره برداری برسد و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی متعهد شــد ۵۰ میلیارد 
تومان اعتبار باقی  مانــده طرح  را مجدد از محل 

اعتبارات استانی جذب و تأمین کند.

برکات مصوبه رهبریس
جــاده جدیــد ســنندج - مریوان موســوم به 
»تیژتیــژگاران« از طرح های مهم حوزه ارتباطی 
در استان کردستان است که برخی از آن به عنوان 
 نزدیک تریــن نقطه ورود اقتصــاد ایران از طریق 
راه زمینی به اروپا و کشــورهای حــوزه دریای 

مدیترانه یاد می کنند.
با توجه به مصوب شــدن تکمیل جاده سنندج 
- مریوان در جریان ســفر رهبر معظم انقاب به 
کردستان در ســال ۱3۸۸ و در دستور کار بودن 
ایجاد منطقــه آزاد تجاری بانه - مریوان می توان 
گفت شبکه راه ها و محورهای ارتباطی غرب استان 
تحت تأثیر فعالیت ها و مراودات این منطقه قرار 

خواهند گرفت.
پیش بینی می شــود در آینــده چه از نظر حجم 
ترافیک و چه از نظــر ایجاد گره های بین راهی و 
همچنین تجهیز امکانات و تسهیات لجستیکی 
اتمام این طرح یک اولویت بــرای دولت بوده تا 
بتواند سهولتی دوچندان در ترافیک ترانزیتی این 

مسیر به سمت اروپا باشد.

محور جدید 
سنندج - مریوان 

از مصوبات سفر  
رهبرمعظم انقالب به 

استان کردستان است 
که در سال ۱۳۸۸ 

به طول ۵۳ کیلومتر 
ساخت آن در دستور 

کار قرار گرفت
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گرگان: از اسفند سال گذشته همزمان با شیوع بیماری کرونا که 
بسیاری از فرمانداران دستور انسداد مسیرهای گردشگری و عدم 
ورود خودروهای غیربومی را دادند، کاماً مشخص بود چه به  روز 
برخی فعالیت ها مانند واحدهای اقامتی و اماکن گردشگری خواهد 

آمد.
اســتان گلستان از غرب با مازندران، از جنوب با سمنان، از شرق 
با خراسان شمالی و از شمال با کشور ترکمنستان همسایه است 
و بهره مندی از دریا و جنگل و قرار گرفتن در مســیر زائران امام 
رضا)ع( از شــمال تا شرق کشور و نیز به دلیل بیشترین مبادی 
ورودی و خروجی با اســتان های ســمنان، مازندران و خراسان 
شمالی، همه ساله پذیرای بسیاری از مسافران است که البته امسال 

کرونا این معادله را تغییر داد.
اســتانی که در ایام نوروز ضریب اشــغال تخت هــای واحدهای 
اقامتی آن افزون بــر ۹۰ درصد بود، حاال به گفته رئیس جامعه 
هتلداران گلستان این عدد به کمتر از ۵ درصد نزول کرده است و 
اگر به همین وضعیت ادامه پیدا کند تمامی هتلداران را به ورطه 

ورشکستگی خواهد کشاند.

در مرز ورشکستگیس
در همین راســتا رئیس جامعه هتلداران استان گلستان با اشاره 
به تعطیلی هتل ها در ایام نوروز و ســپس لغو بسیاری از مراسم 

عروسی و عزا اذعان می کند: متأسفانه بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان 
به هتل داران خسارت وارد شده است.

باب اهلل تجری بابیان اینکه بازگشایی هتل ها با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی نیز کمکی به جبران خســارت های وارده نکرد، افزود: 
متأسفانه بسیاری از مراسم مردمی، سمینارها، مسابقات و سفرهای 
تابستانه لغو شده و هیچ درآمدی برای هتلداران نمی توان منظور کرد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ضریب اشغال هتل های استان حدود 
۵ درصد است و ۹۵ درصد خالی است، می افزاید: دولت وعده داد 
بخشی از خسارت وارده به جامعه هتلداری را جبران کند، اما به 

وعده های خود عمل نکرد.

رد پایی که می ماندس
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی گلستان 
نیز با بیان اینکه کرونا افزون بر هزار و۶۰۰ میلیارد ریال به حوزه 
گردشگری آسیب وارد کرده است، افزود: کرونا تنها موجب خسارت 
به هتلداران نشده، بلکه بسیاری از مشاغل دیگر در این حوزه مانند 
دفاتر خدمات مسافرتی، واحدهای پذیرایی، اقامتگاه های بومگردی، 
سفره خانه ها، مهمانپذیرها، راهنمایان گردشگری و مراکز آموزش 

گردشگری را درگیر کرده و به تعطیلی کشانده است.
حمید تجری با اشــاره به بومگردی به عنوان نوپاترین بخش بازار 
گردشگری نیز گفت: تا پیش از شــیوع کرونا  تعداد ۱۰۵ واحد 

اقامتگاه بومگردی فعالیت می کردند که در حوزه جذب گردشگران 
تأثیرات مثبت و قابل قبولی را به ثبت رســاندند، اما متأسفانه با 

شیوع این ویروس فعالیت آن ها متوقف شد.
وی بابیان اینکه متأسفانه تأثیرات روانی این بیماری تا درازمدت 
ادامه خواهد داشت، ادامه داد: واحدهای تولیدی بعد از رفع بحران 
کرونا می توانند فعالیت خود را آغاز کنند، اما خســارت هایی که 
تاکنون به تأسیسات گردشــگری به دلیل بار روانی و مشکات 
اقتصادی موجود در جامعه به وجود آمده به راحتی از بین نمی رود، 
 بلکه این ترس تا مدت ها موجب کاهش اهمیت ســفرها شــده 

و چه بسا ادامه خواهد داشت.
وی بابیــان اینکه تمامی تاش ها در راســتای اجرای طرح های 
حمایتی مانند پرداخت تسهیات کم بهره برای افراد شاغل، به کار 
گرفته  شده تا این حوزه به سمت از دست رفتن شغل پیش نرود، 

اما متأسفانه خسارت های وارده به این راحتی قابل جبران نیست.

شیوع کرونا صنعت گردشگری را در آستانه ورشکستگی قرار داده است 

خزان مسافر در هتل های گلستان
گزارشگزارش

۷886zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. پایتخت غنا- تاج و دیهیم- مرکز استان 
 گلســتان ۲. زخم بندی و پانسمان- تدین 
3. آزاد و رها- کافی- فک- خاک کوزه گری 
۴. گروه ورزشی- درخت اعدام- به جاآوردن- 
گیســو ۵. ابر پربــاران-  نام برده شــده- 
کاالبرگ ۶. پرنده شــناگر- عدد کوچکی 
که در کنار عدد اصلی نوشــته می شــود- 
 تخته پرش استخر ۷. برای- بدی- رسا- کاال 
 ۸. چه چیزی- شــرم و آزرم- عضو صورت 
۹. یقین- فوق- ســوره بیستم قرآن کریم- 
مــادر مروارید ۱۰. خبررســان- بارندگی 
همراه با باد شدید- ساده تر ۱۱. نام دخترانه 
وطنی- پژوهشگر ، ادیب و مورخ ایرانی خالق 
»تاریخ تمدن ایران«- نردبان بافته شــده از 
طناب ۱۲. مرموز- از آخر بخوانید شکیبایی 
 معنــی می دهــد- نقیض تیــز- البیرنت 
۱3. ضمیری در زبان انگلیسی- فالگیران- 
مایع دباغی- زبان گنجشک ۱۴. مردگان- 
ســرقت کردن ۱۵. چراغ آویخته شــده از 
سقف خانه- بر سطح مربا می زند- عضوی 

از دستگاه گوارش

۱. از القــاب موالی متقیان امام علی»ع«- قالب 
اشعار شــاهنامه فردوســی ۲. دستگاهی که 
تنظیماتش اســتاندارد اســت- برابر پارسی 
برانکارد 3. رودخانه اروپایی- بهشت را زیر پای 
او بجویید- پایه گذاری شده- باالآمدن آب دریا 
۴. آموختنی لقمــان- مدافع فوتبالی- عامت 
مفعول بی واســطه- فلز چهره ۵. شیردرنده- 
ســرازیری- فالگیر ۶. موتورســیکلت دودزای 
روسی- احصاء- شــکرپنیر ۷. دانه ای براق که 
به عنــوان غذای طیور هم مصرف می شــود- 
پایان دادن به یک اختاف یا دعوا ۸. افســانه- 
بداقبالی- غربال ۹. کلمه ای در مقام افسوس- 
روشی برای ورود اسناد متنی و عکس به رایانه 
 ۱۰. محاکمــه- پژواک صــدا- دفع مزاحمت 
۱۱. جــذاب- نــام عمومی دانه های دســته 
گندمیان- ابزار درو ۱۲. ســبیل و طریق- عدد 
رمز- خاندان- حیوان صحراگرد ۱3. شکم بند 
 طبــی- موج زننــده- روزه گرفتــن- رایحــه 
۱۴. دارویی به شکل قرص ، آمپول یا قطره که 
در ایست قلبی و نیز درمان گلوکم به کار می رود- 

محصول ۱۵. از توابع مثلثاتی- روشن کننده

  عمودی  افقی
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