
»صبح خراسانی« برای مردم ایرانخبر شهادتش روز عاشورا آمد
ساعتی با عوامل یکی از برنامه های پرمخاطب شبکه خراسان رضویگفت وگوی قدس با خانواده سرباز شهید اکبر فتحی در سالروز شهادتش

 33 سال از زمانی که اکبر برای گرفتن کارت پایان 
خدمتش عازم سردشت شد تا بازگردد و به دنیا آمدن 
فرزندش را ببیند می گذرد.وقتی او را آوردند پیکرش 
بی سر، دست و پا بود، هر چند دیدنش سخت بود اما 
همیشه گفته ام  راضی ام به رضای خدا. مادر شهید با 
بغض ادامه می دهد: اکبر فرزند ارشدم بود و اخالق، 
رفتار و مهربانی اش زبانزد همه اقوام و دوســتان بود، 

اهل نماز، روزه و حرم بود...

پخش برنامه صبح بخیر ایران در اوایل دهه 70 برای 
بیشتر ما که تجربه همذات پنداری آنچنانی با تماشای 
برنامه های صبحگاهی تلویزیون تا آن زمان نداشتیم، با 
استقبال شدید مخاطبان رسانه ملی مواجه شد. پس 
از تجربه پخش صبح بخیر ایران حتی اگر تلویزیون 
هم می خواست چنین برنامه ای را از کنداکتور حذف 
کند عمالً انجامش ممکن نبود. مخاطب تشنه دیدن 

برنامه های صبحگاهی... .......صفحه 2 .......صفحه 2 
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دالیل تأخیر پرداخت وجه حاصل از فروش سهام عدالت
نماینده این شهر 

در گفت وگو با قدس مطرح کرد

بالتکلیفی 
منطقه آزاد سبزوار 

پس از ۱۰سال
.......صفحه 3 

آغاز ماراتن 
کنکور 

در خراسان
قدس: روز گذشته نخســتین روز فرایند برگزاری آزمون 
سراسری سال ۹۹ داوطلبان گروه آزمایشی هنر در حوزه های 
امتحانی تحت تدابیر ویژه بهداشتی در استان های خراسان 
آغاز شــد. مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در 
این خصوص گفــت: 2۱3 حوزه فرعی متعلق به آموزش و 
پرورش در ۱۴ شهرســتان این اســتان به برگزاری آزمون 
سراسری دانشگاه ها اختصاص یافته که 3۵ هزار و 37۵ نفر 
در آن ها شــرکت دارند.  خدابنده بــه ایرنا افزود: ۵۵ حوزه 
فرعی از این تعداد با ۱2 هزار شرکت کننده در مشهد است. 
وی گفــت: در تمامی حوزه ها فاصله ۱.۸ متر برای صندلی 
همه داوطلبان رعایت شده و در حوزه هایی که مقدور بوده 
این فاصله تا دو متر نیز افزایش یافته اســت و پروتکل های 
بهداشتی با حساسیت تمام در حوزه ها رعایت می شود. وی 
افزود: درهای حوزه های برگزاری آزمون از ســاعت ۶ و 30 
دقیقــه صبح باز خواهد بود بنابراین توصیه ما به داوطلبان 
این اســت که با زمان بندی مناسب از منزل خارج شوند تا 
برای تردد با مشــکل مواجه نشوند. فرایند برگزاری آزمون 
سراسری با رقابت سایر گروه های آزمایشی تا روز شنبه اول 

شهریور ادامه دارد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در پاسخ به قدس توضیح داد

....... همین صفحه 

نصب المان های مناسبتی 
در 65 نقطه شهر

مشهد درآستانه 
 محرم شال سیاه 

به سر کشید

نماینده سبزوار، خوشاب، جوین، جغتای ، داورزن و ششتمد در مجلس 
یازدهم گفت: این ۶شهرســتان از مشــکالت زیرساختی زیادی رنج 

می برند به طوری که حتی چند کیلومتر راه مناسب ...

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
خراسان رضوی تأکید کرد

 نقش پررنگ صدا و سیما•
 بر احیای امر به معروف و نهی از منکر

قدس: دبیر ســتاد امر به معــروف و نهی از منکر 
خراسان رضوی گفت: احیای امر به معروف و نهی از 
منکر و افزایش آگاهی های مردم درباره احیای این 
فریضه الهی از وظایف صدا و سیماست.افراســیابی 
روز گذشته در آستانه ماه محرم در دیدار با مدیرکل 
صدا و ســیمای مرکز خراســان رضوی و جمعی از 
مدیران و برنامه  سازان این اداره کل افزود: بر اساس 
ماده ۱0 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان 
از منکر دستگاه های فرهنگی برای فرهنگ سازی در 
زمینه امر به معــروف و نهی از منکر نقش محوری 
دارند و بخشــی از تولیدات صدا و سیما هم باید به 

این مهم اختصاص یابد.
وی با اشاره به در پیش بودن عزاداری های ماه محرم 
و ضرورت ترویج رعایت پروتکل های بهداشــتی در 
این مراســم ها به عنوان امر بــه معروف گفت: بیان 
ضرورت استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی 
و پروتکل های بهداشــتی در هیئت های عزاداری به 

نوعی امر به معروف محسوب می شود.
محســن نصرپور، مدیر کل صدا و سیمای خراسان 
رضوی هم در این نشســت بر همکاری رسانه ای با 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان برای تولید 
آثار تلویزیونی جذاب با رویکرد معارفی تأکید کرد و 
گفت: در همه تولیدات روزانه رادیویی و تلویزیونی 
مرکز خراسان محتوای امر به معروف و نهی از منکر 

نهفته است.

 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان
در پاسخ به قدس توضیح داد

دالیل تأخیر پرداخت وجه حاصل از •
فروش سهام عدالت

رضا طلبی: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراســان 
رضوی گفت: چنانچه افراد با تأخیر غیرمنطقی در واریز 
وجه سهام عدالت مواجه شوند می توانند از طریق پورتال 
وزارت اقتصاد و دارایی در قسمت ارتباط با وزیر و یا شماره 

تماس 02۱33۹۶7300 اطالع  کسب کنند.
حسین امیر رحیمی در نشست خبری در پاسخ به پرسش 
قدس آنالین درباره دالیل تعلل واریز وجه فروش ســهام 
عدالت به حساب افراد اظهار کرد: از جمعیت ۵0میلیون 
سهامدار عدالت در کشور، ۸درصد یعنی ۴میلیون نفر آن ها 

در خراسان رضوی حضور دارند.
وی با بیان اینکه از این تعداد 2میلیون و 700هزار نفر 
روش غیرمســتقیم و یک میلیون و 300هزار نفر نیز 
روش مستقیم را برای سهامداری انتخاب کردند، افزود: 
برای وزارت اقتصــاد و دارایی این تأخیر قابل پذیرش 
نیســت و به شدت پیگیر و در این باره حساس است تا 
حقوق مردم در این زمینه در کوتاه ترین زمان ممکن به 

آن ها پرداخت شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراســان رضوی تصریح 
کرد: ســه عامل در این تأخیر پرداخــت نقش دارند که 
نخستین و مهم ترین آن عدم احراز هویت در سامانه سجام 
و کارگزاری ها برای سهامداران است. مسئله بعدی در نحوه 
فروش 30 درصد از سهام است که برخی از افراد به گمان 
اینکه این 30درصد مشمول چند سهم می شود اطالعات 
نادرستی را ثبت کرده اند، در حالی که واقعیت این است 
که 30درصد از هر سهام در سبد سهام عدالت قابل فروش 
اســت که همین موضوع نیز سبب شده است برای افراد 

مبالغ متفاوتی واریز شود.
وی با اشاره به اینکه تا دهه فجر امسال تمام سهام عدالت 
آزاد خواهد شد، ادامه داد: به هر حال این نخستین بار است 
که اقتصاد و دارایی، بانک ها، بورس و ســایر سازمان های 
اقتصادی یک کار ترکیبی را انجام می دهند که رخ دادن 
برخی ناهماهنگی ها در تعیین و تشخیص مالکیت و هویت 
افراد وجود دارد و انتظار می رود در فروش 30 درصد دوم و 
در نهایت کل سهام که تا پایان سال آزادسازی خواهد شد 

این مسائل برطرف شود.
امیررحیمی افزود: چنانچــه افراد با تأخیر غیرمنطقی 
در واریز وجه مواجه شــوند می توانند از طریق پورتال 
وزارت اقتصاد و دارایی در قسمت ارتباط با وزیر با درج 
مشخصات فردی و شــماره تماس مطرح کنند و یا از 
طریق شــماره تماس 02۱33۹۶7300 اطالع کسب 
کنند. از طرفی ســهامداران می توانند از این سهام به 
عنوان ضمانت برای دریافت تســهیالت بانکی استفاده 
کنند که در این باره بانک ها شــرایط بســیار خوبی را 

در نظر گرفته اند.
وی در مورد سهام عدالت متوفیان نیز گفت: آمار دقیقی 
در این باره برای خراســان رضوی وجود ندارد اما پس از 
آزادســازی کامل این ســهام، خانواده های آن ها از محل 
سپرده گذاری مرکزی می توانند مراحل واگذاری این سهام 

را به وارثان پیگیری کنند. 

خبرخبر خبرخبر

پنجشنبه  30 مرداد 1399

 30 ذی الحجه 1441 
 20 آگوست 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9324  
ویژه نامه 3703 
+ صفحه »میهن« 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
و عمومی عادی سالیانه شرکت باغداری 

کشاورزی سرافرازان احرار خراسان رضوی 
به شماره ثبت 35514 

بدینوسیله از سهامداران و وکالی ایشان دعوت 
می ش��ود در جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده و 

عمومی عادی سالیانه شرکت 
ک��ه در روز س��ه ش��نبه م��ورخ 1399/06/11 ب��ه 

ترتیب راس ساعت 9 صبح و 11 صبح 
در محل مش��هد- جاده قوچان - بع��د از نیروگاه 
ط��وس -  چهارفص��ل - باغس��رای ط��وس برگزار               

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

الف - مجمع عمومی فوق العاده :
1 - اص��الح م��اده 31 اساس��نامه ) افزایش تعداد 

اعضای هیئت مدیره (
ب - مجمع عمومی عادی سالیانه :

1 - اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و ب��ازرس 
قانونی

2 - تصویب صورت های مالی سال 1398
3 - انتخاب اعضای هیئت مدیره

4 - انتخاب بازرس قانونی شرکت
5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشارشرکت 9ع
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از فرمایشـات امام جواد علیه السـالم
روز اول هر ماه 2 رکعت نماز بخوان، در رکعت اول 
رکعت  در  و  توحید  سوره  مرتبه   30 حمد  از  بعد 
دوم 30 مرتبه سوره قدر بخوانید. سپس صدقه 
ماه  و مستمندان( سالمتی آن  ایتام  به   ( بدهید 

شما تامین میشود.
نقل از بحاراالنوار جلد 97 ص 133

واریز کمکهای نقدی : بانک صادرات
شماره کارت 4618 9024 6919 6037

)خـیریه مولود کـعبه(

همه هفته شبهای شنبه با غذای گرم پذیرای 400 نفر از ایتام 
و مستمندان هستیم،خیرین محترم می توانند از این مراسم 
یا چند هفته در  بانی یک  تمایل  و در صورت  نموده  بازدید 
سال باشند.ضمنًا جهت اسکان موقت زوجهای تحت پوشش، 
خیریه مولود کعبه اقدام به ساخت خانه های کوچک نموده 

است لذا نیاز مبرم به کمکهای شما مردم نیکوکار دارد.

محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر تسلیت

خواجه ربیع ، خیابان شهید یوسف زاده 2 
جنب مسجد امام رضا )ع(

37413316-7  ،  09151135325 
تلفنهای ثابت خیریه بعلت اختالل مخابرات قطع میباشد

 ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت 
ش��هرداری ها  مال��ی  آئین نام��ه  م��اده13 
نس��بت ب��ه واگ��ذاری اس��تیجاری عرص��ه 
واعیان گلخانه با کلیه تاسیس��ات واقع در 
خیابان غفاری )پش��ت کالنتری 11(به بخش 
خصوصی اق��دام نماین��د. ل��ذا متقاضیان 
واج��د ش��رایط م��ی توانند جه��ت دریافت 
اس��ناد مزای��ده به ام��ور مالی ش��هرداری 
مراجعه ویا جهت کس��ب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن 05157222276تماس حاصل 

نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد

,ع 
99
04
87
9

ت دوم آگهی مزایده شهرداری گناباد
نوب

احمد فیاض: در روزهایی که عطر محرم حســینی 
به مشــام می آید؛ عازم آسایشــگاه معلوالن شــهید 
فیاض بخش می شوم. در بدو ورود به محوطه  دلتنگ 
روزهای غیرکرونایی می شــوم که به محض ورود به 
آسایشگاه با انبوهی از انرژی و هیجان ناشی از استقبال 
مددجویان روبه رو می شدم. سال گذشته بود که همین 
روزها مراسم استقبال از محرم در محوطه آسایشگاه 
برگزار شــد اما حاال ویروس منحوس کرونا شرایط را 
دگرگون کرده و برای حفظ سالمت معلوالن آسایشگاه 
چاره ای جز رعایت پروتکل های بهداشتی، سخت گیری 

و قرنطینه های جدی نیست! 
 مدیر روابط عمومی آسایشگاه در تبیین پویش »نذری 
امام حسین)ع(« با شعار »کیست مرا یاری کند« اظهار 
می کند: چند ماهی است که شیوع کرونا شرایط ویژه ای 
را رقم زده و آسایشگاه نیز از این شرایط مستثنا نیست. 
حشمت نبوی تصریح می کند: البته شرایط اقتصادی 
ناشــی از کرونا برای آسایشــگاه نیز لطماتی دارد اما 
خوشبختانه با مشارکت نیکوکاران تا حدی جبران شده 

است. هر ماه بیش از ۱2 میلیون تومان به خاطر مسائل 
قرنطینه و رعایت پروتکل های بهداشتی به هزینه های 
ماهیانه آسایشگاه اضافه شده است. بر این اساس و با 
توجه به محدودیت های توصیه شده توسط ستاد ملی 
مبارزه با کرونا مثل عدم ارائه نذری های نوشــیدنی و 
خوردنی در هیئت ها و دستجات و... تصمیم گرفته شد 
تا با پویش نذری امام حســین)ع( با شعار کیست مرا 
یاری کند؛ این نذری های خالصانه عزاداران حســینی 
به آسایشگاه جذب شود. بدیهی است که نیکوکاران و 
عزاداران حسینی می توانند این نذری ها را چه به صورت 

نقدی و چه غیرنقدی به مؤسسه اهدا کنند.
وی بیان کرد: امسال پذیرای نیکوکاران، خیران و عزاداران 
حسینی به علت حفظ سالمت مددجویان نخواهیم بود. 
در عین حال مراسم عزاداری به صورت برخط در صفحه 
 fayyazbakhshcharity اینستاگرامی آسایشگاه به آدرس
پخش خواهد شد. بانیان عزاداری می توانند به نام خود در 
این امر خیر مشــارکت داشته باشند. حتی با توجه به 
محدودیت های مجالس ترحیم خدمات مجالس ترحیم 
نیز در آسایشــگاه ارائه می شود. بدین نحو که صاحبان 
عــزا می توانند هزینه های مجالس ختم را برای آمرزش 
و شادی ارواح مطهر امواتشان به مؤسسه اهدا کنند. وی 
درباره چگونگی شرکت  در پویش »نذری امام حسین)ع(« 
اظهار می دارد: با یک کلیک ساده روی آدرس اینترنتی 
pay.fbrc.ir اطالعــات الزم ارائه شــده اســت. با تلفن 
همراه نیز با شماره گیری *7۸0*۵۱۱۶۶۶۶# می توان 
کمک های نقدی را اهدا کرد. همچنین شــماره  کارت 
ملی: ۶037۹۹۱۱۹۹۵۱03۹۱ بــرای این امر در نظر 

گرفته شده است. 

قدس: نخســتین هواپیمای مسافربری ۶ نفره در 
فرودگاه کاویان پرواز شرق کاشمر لندینگ کرد.

مهندس مخبری، مســئول فنی فرودگاه کاویان 
پرواز شرق در کاشــمر با اشاره به فرود نخستین 
هواپیمــای مســافربری ســبک ۶نفــره در این 
شهرســتان گفت: از ابتدای تأسیس این مجموعه 
هوانوردی در کاشــمر، خدمات رسانی به مردم و 
اشتغال زایی دنبال شده است و هر صنعتی که به 
شــهر یا منطقه ای وارد می شود اشتغال زایی را به 
دنبال دارد.او افزود: این فرودگاه در گام نخســت 

فوق سبک و در گام دوم فرودگاه الیت که قابلیت 
پذیرش هواپیماهای با وزن بیش از 7 هزار و ۵00 
کیلوگرم را دارد.مسئول فنی فرودگاه کاویان پرواز 
شــرق کاشــمر ادامه داد: هم اکنون این فرودگاه 
قابلیــت پذیرش هواپیماهای کالس B و ATR را 

دارد، اما باید زمان آن رعایت شود.
مخبری بیان کرد: در آینده نزدیک رشته خلبانی 
پهپاد و ســاخت هنرســتان هوانوردی و دانشگاه 
هوانوردی در کاشمر با همت مسئوالن راه اندازی 

خواهد شد.

قدس: مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان مشهد 
گفت: ســطح زیر کشــت خربزه در شهرستان 
مشــهد 2 هزار و ۸۵0 هکتار است که عمدتاً در 

بخش رضویه کشت شده است. 
امید طهماسبی زاده اظهار کرد: شهرستان مشهد از 
نظر سطح زیر کشت و تولید این محصول رتبه سوم 
استان خراســان رضوی را از آن خود کرده است. به 
ازای هر هکتار در طول دوره کاشت، داشت و برداشت 
بــه طور میانگین ۴۵ تا ۵0 نفر روز اشــتغال ایجاد 
می شود و پیش بینی این است که امسال بیش از ۴3 
هزار تن خربزه از مزارع شهرستان مشهد برداشت و 

روانه بازار فروش در اقصی نقاط کشور شود. 
وی گفت: در راســتای کاهش مصرف سموم در 
شهرستان مشــهد و مبارزه با آفات و بیماری ها 
در ســال زراعی جاری، در برخی از مزارع خربزه 
شهرســتان مشــهد مبارزه بیولوژیک انجام شد. 
مبارزه با مگس خربزه کــه یکی از آفات مهم و 
عامل محدودکننده اســت به صــورت IPM در 

مزرعه به کارگیری شده است. 
شهرستان مشهد با ۴۵ هزار هکتار کشتزار یکی 
از قطب های کشاورزی اســتان خراسان رضوی 

محسوب می شود.

در آستانه ماه محرم در آسایشگاه فیاض بخش صورت گرفت

 »jپویش »نذری امام حسین
فرود نخستین هواپیمای 

مسافربری سبک در کاشمر

برداشت میوه شیرین خربزه 
از جالیزهای شهرستان مشهد

قدس: اختتامیه جشنواره عکس »گلبهار؛ شهری که 
دوســتش دارم« عصر روز گذشته و با  گرامیداشت 
روز جهانی عکاس در گالری چشــمه گلبهار برگزار 
شــد. در این مراســم که به دلیــل محدودیت ها و 
حفظ پروتکل های بهداشتی فقط با حضور تعدادی 
از مســئوالن برپاکننده و حائزان رتبه برگزار شــد، 
از کتاب عکس این جشــنواره نیز رونمایی به عمل 
آمد. این کتاب در قطع خشــتی و در ۱2۸ صفحه 

به چاپ رســیده و در برگیرنده عکس های برندگان 
و راه یافتگان این جشنواره و همچنین عکس هایی از 

سال های آغازین ساخت شهر گلبهار است.
به گفته حمید سبحانی؛ دبیر این جشنواره، 2هزار و 
۱23 اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده است که از 
میان این آثار ۴۹ اثر از 3۹ عکاس و در سه بخش به 
نمایشگاه و کتاب این جشنواره راه  یافته اند. برندگان 
نخستین جشنواره گلبهار بدین شرح است: بخش 
همین نزدیکی )عکس های تلفن همراه(: قدیر وقاری، 

حامد اسدی و امیر عنایتی )به صورت هم تراز(.
در بخــش زندگی به ترتیب علــی بهمنی، معین 
صالحی و رضا رادپور مقام اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش مناظر شهری هم امیر عنایتی، علی بهمنی 
و امیرحسین حسین زاده به ترتیب اول تا سوم شدند.

گفتنی است این جشنواره به همت شرکت عمران 
شهر جدید گلبهار تابستان سال گذشته برگزار و قرار 
بود اختتامیه آن اسفند سال گذشته برگزار شود اما 

به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده بود.

برگزاری نخستین جشنواره 
»گلبهار؛ شهری که دوستش دارم«  



گفت وگوی قدس با خانواده سرباز شهید اکبر فتحی در سی و سومین سالروز شهادتش

خبر شهادتش  روز عاشورا آمد
سرور هادیان: 33 سال از زمانی که اکبر برای 
گرفتن کارت پایان خدمتش عازم سردشت شد 
تا بازگردد و به دنیــا آمدن فرزندش را ببیند 
می گذرد.وقتی او را آوردند پیکرش بی ســر، 
دست و پا بود، هر چند دیدنش سخت بود اما 

همیشه گفته ام  راضی ام به رضای خدا.
مادر شهید با بغض ادامه می دهد: اکبر فرزند 
ارشدم بود و اخالق، رفتار و مهربانی اش زبانزد 
همه اقوام و دوستان بود، اهل نماز، روزه و حرم 
بود و اگر کاری از دســتش برمی آمد بی دریغ 

برای همه انجام می داد.

سرباز ارتش و ارادت به باورهاس
»شهید اکبر فتحی« سرباز ارتش و متولد اول 
فروردین ۴۴ در مشــهد، در 3۱ مرداد ۱3۶۶ 
در منطقه سردشت به شهادت رسید. او یکی 
از جوانان همین مرز و بوم بود که برای دفاع از 

کشور و اسالم به شهادت رسید.
حاجیه خانم »شهربانو چوپانی« این مادر صبور 
۷۹ ساله در ادامه می گوید: پسرم سرباز بود که 
با دختر سیده و خوبی که پدرش هم روحانی 
بود، عقد کرد. مراسم ساده ای گرفتند و پس از 
مدتی به خانه شان رفتند، آخرهای خدمت اکبر 
بود که همسرش باردار شد و پسرم به شهادت 
رســید.مادر شــهید فتحی می افزاید: گفتند 
خمپاره به سنگرشان اصابت کرده و بعد پیکر 

بی سر، دست و پای پسرم را آوردند.

خداحافظی آخرس
او تأکید می کند: پسرم آخرین بار که می خواست 
برود از همه اقوام و آشنایان خداحافظی کرد و 
حاللیت طلبید و من نمی دانستم برای چه این 
کار را می کند.حاجیه خانم از خواب شب پیش 
از شــهادت پسرش برایم تعریف می کند و با 
بغض می گوید: خواب دیدم پسرم در منزل 
است و در بستری دراز کشیده و می گوید، 
مادر ســرم خیلی درد می کند، همسرش 
سیده زهرا که بســیار دختر خوبی است 
برایش آب و قرص آورد. فردای همان روز 
اکبر به شهادت رسید و سرش از پیکرش 

جدا شده بود.
او تأکیــد می کنــد: اکبر برایــم تعریف 
کرده بود که آن ها در منطقه سردشــت 
در میان کوه ها هســتند. جایی که حتی 
غــذا را بــا هلیکوپتر برایشــان به پایین 
می انداختند، بارها به علت نبود آب،  با آب 
باران تشنگی شان را رفع می کردند. حتی 
کفش هایشان را از پاهایشان درنمی آوردند 
زیرا هر لحظه امکان حمله دشمن بود.این 
مادر شهید خاطرنشان می سازد: بچه های 
ما سرباز میهن بودند و به معنای واقعی از 
جانشان برای دفاع از ناموس، جان، اسالم 

و کشور مایه گذاشتند. 

ازدواجی ساده اما ماندگارس
همسر شهید فتحی می گوید: ۱۶ ساله 
بودم که با اکبر ازدواج کردم. سرباز بود 
و چون پســری صالح و خوب بود، پدرم 
با ایــن ازدواج موافقــت کرد و گفت 
باید دست جوان ها را ما بزرگ ترها 

بگیریم تا زندگی را شروع کنند.
سیده زهرا هاشــمی، متولد۱3۵۰ 

می افزاید: یک سال و نیم در دوران عقد بودیم 
که اکبر به پدرم گفت آخرهای سربازی است 
و اجازه دهد به خانه خودمان برویم. پدرم به ما 

کمک کرد و به خانه خودمان رفتیم. 

آخرین دیدار با همسرس
او از آخرین دیــدار برایم تعریف می کند: من 
باردار بودم و آخرین دفعه در راه آهن، پیشانی ام 
را بوسید و گفت: از من راضی باش و برایم دعا 
کن.به مادربزرگش تأکید کرد که خیلی مراقب 
من باشد آخر آن زمان پدر و مادرم حج بودند 
و همان ســال حادثه مکه پیش آمد و نگران 
من بود که اخبار را نشــنوم. این بانوی صبور 
اظهار می دارد: ۱۰ روزی بود که پدر و مادرم به 
سالمت از مکه بازگشته بودند و من پنج ماهه 
باردار بودم که خبر شهادت اکبر را روز عاشورا 

به ما اعالم کردند.
باورم نمی شد، به یکباره همه چیز شکل دیگری 
گرفت، در معراج نمی توانستم پیکر  بی سر، پا 
و دســتش را ببینم. تمام مدت خاطراتم جلو 
چشمانم بود، آمدن و رفتن هایش، شب هایی 
که با هم به حرم بــرای زیارت می رفتیم و او 
عاشقانه زیارت نامه می خواند. دوستش داشتم 
اگرچه مدت زندگی مشــترکمان یک سال و 
اندی بود اما او آن قدر مهربان و خوب بود که 

من قدردان همان لحظات کوتاه هستم.
این همسر صبور شــهید می افزاید: پسرم به 
دنیا آمد. نامش را به یاد اکبر، علی اکبر انتخاب 
کردیــم. آمدن علی اکبر بی قــراری ام را کمی 

کمتر کرد، حاال من ماندم و یادگار او.
سال ها گذشت حاال علی اکبر 3۴ ساله من که 
خودش همسر و دو فرزند به نام آوین و رادوین 
دارد، پدر خوبی اســت و به داشتنش افتخار 
می کنم و خدا را شاکرم که چنین پسر خوبی 

به من عطا کرده است.

مزار پدر و دلتنگیس
او ادامــه می دهــد: بارها با پســرم همه آن 
زمان هایی که علی اکبر را برای رفع دلتنگی اش 
بر ســر مزار پدرش می بردم مــرور می کنیم. 
می دانستم اکبر خوشحال خواهد شد و من و 

علی اکبر کمی آرام تر می شدیم.
این بانوی صبور توضیح می دهد: اوایل سخت 
بود؛ هر شــب آن قدر از دلتنگی و دوری اش 
اشک می ریختم که خواب اکبر را دیدم و گفت 
دیگر نمی آیم، پرسیدم چرا؟ گفت از بس گریه 
می کنی. اشک هایم را پاک کردم، گفتم دیگر 
گریه نمی کنــم.او تأکید می کند: اکبر روحیه 
خاصی داشت و خاطراتش را نمی توانم فراموش 
کنم. یک بار با هم به خیابان رفتیم و گفت زهرا 

من حاضرم فلج شوم ولی هیچ زنی را ناتوان و 
درمانده نبینم. برایم احترام  خاصی قائل بود و 

اعتقاد داشت مرد باید حامی زن باشد.
بی بی زهرا هاشمی خاطرنشان می سازد: سال ها 
گذشت و اگر گاهی خیلی سخت گذشت اما 
حضور و دعای او همیشــه با من هست، سه 
دختر معنوی را به سرپرستی قبول کرده ام و 
هر ماه مراســم روضه خوانی در منزل دارم و با 
همه سختی ها حضور اکبر را در رفع سختی و 

مشکالت حس می کنم.

مهربانی و دلبستگیس
خواهر شــهید هم می گوید: من از برادرم دو 
ســال کوچک تر هستم و او تنها برادر من بود. 
به طور قطع جای خالی او بسیار حس می شود 
هنوز هم با یاد و خاطراتش روزگار را ســپری 
می کنم.اشرف فتحی می افزاید: اکبر بسیار پسر 
خوب و مهربانی بود و ارتباط بسیار مؤدبانه ای 
بــا اطرافیان داشــت. او حاال برایــم از لحظه 
خداحافظی آخر در راه آهن مشــهد می گوید: 
اکبر وابســتگی زیادی به مادربزرگم داشت و 
موقع خداحافظی گفت مادرجان زیر گلو مرا 
ببوس. همه تعجــب کردیم  و مادرجان گفت 
الهی قربانت بشوم و زیر گلوی اکبر را بوسید. 

اکبر بدون سر، یک پا و یک دست برگشت.
او می افزایــد: توی جیب بــرادرم نامه ای پیدا 

کردیم که دستخط خودش بود.

عاشورا و خبر شهادتس
این خواهر شــهید ادامه می دهد: روز عاشورا 
بود که برای دیدن مراسم عزاداری به خیابان 
شهدا رفته بودم. وقتی برگشتم دیدم نامه ای در 
حیاط خانه انداخته شــده است. وقتی نامه را 
خواندم متوجه شدم باید فردا به معراج شهدا 
بروم، باورم نمی شد که برادرم شهید شده است 
و بعدها متوجه شدم چون منزل نبودیم، اول 
نامه را به همسایه هایمان داده بودند که به ما 
بدهند اما هیچ کدام نامه را قبول نکرده بودند 

و گفته بودند ما نمی توانیم این خبر را بدهیم.

افتخار شهادت س
او از پیش از شــهادت بــرادرش برایم تعریف 
می کند: بار آخر بود که به سردشــت می رفت 
تا کارهای پایان خدمتش انجام شــود و گویا 
ساعتی به بازگشــت و پایان خدمتش نمانده 
بوده که روز شــهادتش دندان درد می شود و 
مرخصی می گیرد و برای کشــیدن دندانش 
می رود و دوبــاره برمی گردد تــا کارت پایان 
خدمتش صادر شود اما همان زمان خمپاره ای 

زده می شود و برادرم به شهادت می رسد.

 موادفروشان مالخر •
دار و ندار مردم را به آتش کشیده اند

نیازی نیســت بنویســیم اعتیاد به مواد مخدر چه تبعات 
گســترده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی در 
جوامع مختلف و از جمله در کشور ما داشته و دارد؛ چراکه 
حاال دیگر پس از ســال ها تجربه های تلــخ، عموم مردم با 
ابعاد مختلف و آســیب های فراوان این بالی خانمان ســوز 
آشــنایی پیدا کرده اند. اما آنچه شاید کمتر به آن پرداخته 
شــده نوعی برخورد »منفعل گونه« قانــون و مجریان قانون 
با تاراج اموال خانواده ها توســط عضو یا اعضای معتادشان 
اســت که برای تأمین هزینه های اعتیــاد خود، پی  در پی 
به ســرقت لوازم و اثاثیه خانه از ظروف آشپزخانه گرفته تا 
ارزاق، لوازم برقی، فــرش و حتی در و پنجره اقدام کرده و 
به دلیل )احتماالً( خألهای قانونی، در بدترین شرایط، چند 
هفتــه ای را در کمپ و ندامتگاهی محبوس شــده و اما با 
خروج از بند، بار دیگر آش همان آش و کاســه همان کاسه 
است. برخورد منفعل گونه را از این  جهت نوشتم که نه قانون 
و نه مجریان آن، هیچ تدبیر کارآمدی برای رفع این شــر از 
سر خانواده های درگیر با معضل اعتیاد نداشته اند و از سویی 
به جرئت می توان گفت نســبت به اصلی ترین مقصران این 
ماجرا یعنی خرده فروشان مواد مخدر که تعدادشان هم هر 
روز بیشــتر از قبل می شود، برخورد قاطع و اقدام مؤثری را 
شاهد نبوده ایم؛ در حالی  که آنان چند سالی است بیشتر به 
معامله پایاپای روی آورده اند و اموال مسروقه را از فرد معتاد 
گرفته و به ازای آن مــواد مخدری به  اندازه رفع یک یا دو 

وعده خماریشان می دهند. 
خرده فروشــان حاال برخالف بیشتر اسالف خود که حال  و 
روزی بهتر از مشــتریان معتادشان نداشتند، عموماً خیلی 
زود پولــدار و به  اصطالح زندگیشــان از ایــن  رو به آن رو 
می شــود و نمونه های فراوان آنان را در کوچه  پسکوچه ها و 
هر گوشه از شهر می توان دید. خرده فروشانی که نامتناسب 
بــا تعداد معتادان هر روز تعدادشــان بیشــتر و به  تبع آن 
سرقت از منازل و فروش اموال مسروقه توسط معتادان، هر 

روز راحت تر از قبل می شود.
چندی پیش آیت اهلل رئیســی، رئیس قوه قضائیه در جمع 
رؤسای کل دادگستری ها و اعضای شورای قضایی استان ها 
با بیان اینکه اشــکال های فراوانی بــرای دادخواهی وجود 
دارد و در حالی  که دادگســتری مرجع حمایت از مظلومان 
اســت، قربانیان اصلی بی عدالتی قضایی افراد مستضعف و 
ناتوان هستند، گفت که »اگر کسی زبان حقوقی و پولی هم 
بــرای گرفتن وکیل ندارد، باید امکان اینکه حق خود را در 

دادگستری بستاند، وجود داشته باشد. 
سازوکاری در دادگســتری ها ایجاد کنید که امکان احقاق 
حق افراد ناتوان و محروم در دادگســتری ها فراهم شــود؛ 
اینکه به  صورت کلیشه ای بگوییم در ضابطه این  گونه است، 

مؤثر نیست«.
امید اســت هر چه زودتر شــاهد اتخاذ تدابیــر الزم برای 
رســیدگی به مشــکالت خانواده های این چنینی باشیم و 
ترتیبی ایجاد شود که افراد ناتوان، بی بضاعت و بدون حامی، 
بی آنکه الزم باشــد وقت و هزینــه غیر قابل  تحملی صرف 
کنند، به دادشان رسیدگی و مشکالت حقوقی آن ها برطرف 

شود.

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی:
دارندگان حساب بانکی برای دریافت •

کد شهاب به بانک ها مراجعه کنند
شــورای  دبیر  ایرنــا: 
بانک های  هماهنگــی 
خراســان رضوی گفت: 
افراد فاقد شناسه شهاب 
)شناســه هویت سنجی 
الکترونیکــی بانکی( در 
استان  بانکی  سیســتم 

تا پیش از شــهریور ماه با در دســت داشتن مدارک هویتی 
به بانک ها مراجعه کنند در غیر این صورت حسابهای شــان 
مسدود می شود.به گزارش قدس آنالین، حمید صفایی نیکو 
افزود: بانک مرکزی به همه بانک ها ابالغ کرده است که شناسه 
شهاب افراد حقیقی یا حقوقی تا پیش از شهریور ماه ثبت شود 
در غیر این صورت حساب افراد مسدود و خدمات به دارندگان 

آن ها ارائه نمی شود.
وی در تشــریح شناسه شــهاب گفت: هر شخص حقیقی یا 
حقوقی یک شناسه دارد که شناسه اشخاص حقیقی کد ملی 
و افراد حقوقی شناسه ملی است و از شناسه اتباع بیگانه نیز 

تحت عنوان »کد فراگیر« یاد می شود.
دبیر شــورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی گفت: در 
واقع این شناسه، واحدی است که هر فردی با مراجعه به بانک 
با آن کد شناسایی می شود.صفایی نیکو افزود: متأسفانه تاکنون 
افراد کد شناسه مزبور را به بانک ها به درستی ارائه نکرده اند که 

سیستم بانکی در سامانه خود ثبت کند.
مدیر شعب بانک ملی خراسان رضوی افزود: بانک ملی با تمام 
توان سعی می کند که مســدود شدن حساب های افراد را به 
کمترین حد ممکن خود برساند بنابراین توصیه می شود مردم 
به سایت مربوط به هر بانک مراجعه و شناسه شهاب خود را 
کنترل کنند که اگر ایرادی داشت با در دست داشتن مدارک 
شناسایی به شعب بانک مورد نظر مراجعه و از مسدود شدن 

حساب خود جلوگیری کنند.
صفایی نیکو افزود: روش های استعالم کد شهاب از بانک ملی 
شامل مراجعه به سایت https://bmi.ir.fa/shahab یا پیام رسان 

بله shahab@ است.

 به بهانه چهلمین روز درگذشت
 استاد رضا افضلی، شاعر خراسانی

•. . چون طول آه کوتاه .
 جلیل فخرایــی :۴۰ روز 
رضا  استاد  درگذشت  از 
افضلی؛ شــاعر، مدرس 
دانشــگاه و پژوهشــگر 
افضلی  گذشت.زنده یاد 
پرتالش،  فرهیختــه ای 
از  و  خودســاخته 
چهره های نامدار فرهنگ و هنر بود که تا واپســین روزهای 
پرثمر زندگی خویــش، وقتش را صرف گســترش ادبیات، 
فرهنــگ و هنر کــرد و با آثــار و تألیفات ارزنــده، خدمات 
ارزشمندی را از خود در فضای فرهنگی جامعه ایران به یادگار 
گذاشت.ترجمه کتاب »آهوی ارغوانی« اثر فیصل حجلی، »در 
شهر غم گرفته پائیز از شعرهای )۱3۵۱- ۱3۵۶(«، مجموعه 
اشــعار با عنوان »قاصد خوش خبر«، »شناخت نامه قدرت اهلل 
شریفی« و »شناخت نامه محمد قهرمان« از جمله آثار منتشر 

شده اوست.
درباره شخصیت این ادیب خراسانی گفت وگویی با چند تن از 

اهالی فرهنگ و ادب داشته ایم که از نظر می گذرد.
دکتر محمدمهدی ناصح در خصوص شخصیت زنده یاد افضلی 
می گوید: رضا افضلی؛ محققی کتاب شناس و آشنا با منابع و 
مأخذهای مختلف بود که این مهم نیز حاصل عمری مأنوس 
بودن او با کتاب و کتاب شناسی کتابخانه دانشکده ادبیات بود. 
وی ادامه می دهد: در روحیه شاعری نیز روانشاد افضلی فردی 
خوش ذوق و خوش قریحه بود و متمســک به آداب دوستی و 
رفاقت و خلق و زیســت شــاعرانه و در رفاقت فردی پایدار و 
دارای نگاهی بلندنظرانه بود. اســتاد محمدرضا خسروی هم 
می گوید: در سخن احسن تربتی )شاعر قرن یازدهم( ناپایداری 
جهان نقش بسته است اما بی گمان شاعران و از جمله زنده یاد 
رضــا افضلی از مصادیق ناپایداری بیــرون خواهند ماند؛ چرا 
که اینان از چشــم بار می بندند و در همــان حال در دل بار 

می گشایند وانگهی شاعر از زمره عاشقان است.
دکتــر مجید تقوی بهبهانی، اســتاد ادبیات نیز در خصوص 
این شــاعر اظهار می دارد: زنده یاد رضا افضلی، کتاب شناسی 
خبره، نکته دان و معنی یاب بود، با ادب عرب آشــنا و در این 
رشــته تحصیل کرده بود، با ادب فارسی انسی دیرین داشت 
و تحصیالت تکمیلی اش را در این رشــته تمام کرده بود. در 
مجموع، شــادروان استاد افضلی؛ ســتونی از خیمه گاه شعر 
فارســی خراسان بود که ســال ها، جای خالی اش محسوس 

خواهد بود.
دکتر علیرضا قیامتی، قائم مقام خردســرای فردوســی هم 
می گوید: زنده یاد افضلی از معدود اســتادانی بود که حضور 
بزرگان شعر کشور را درک کرده و در مکتبشان بالیده بود و در 
واقع بوی دل انگیز بزرگانی چون اخوان، قهرمان، کمال، عماد 
و بقا را در مشام جان مشتاقان شعر و ادب زنده می کرد. نام او 
تداعی کننده محافل بزرگی چون انجمن فرخ، انجمن قهرمان 
و به ویژه کافه داش آقا بود.مصطفی محدثی خراسانی، شاعر 
نیز اظهار می دارد: افضلی شــاعری با ذوق و قریحه ای روان، 
دانش و بینشــی عمیق، اخالق و منشی سرشار از مهربانی و 
خرد و جایگاه بی بدیلی در نزد هم بزرگان شعر خراسان و هم 
نســل جوان پیدا کرده بود که اکنون به طرز بهت آوری جای 
او در این حلقه خالی است. دکتر محمدرضا سرساالری، شاعر 
و مدرس دانشگاه هم تصریح می کند: نام رضا افضلی پیوسته 
با فضای آکادمیک و انجمن های فرهیخته شعری عجین بوده 
و هیــچ وقت از این مرام و عالقه ای که همواره به داشــتنش 
مباهات می کــرد تخطی و لغزش نکرد.بــا تمام کمبودها و 
بادهای مخالفی که در فضای شعری مشهد، دوست و دشمن 
به آن دامن می زنند، او کارش را با استانداردهای خودش ادامه 

داد و هیچ گاه از اصول خود عدول نکرد.
محمود رضا آرمین )سهی سیستانی(، شاعر هم با اشاره به اینکه 
استاد افضلی در قالب های کهن شعر کالسیک طبع آزمایی کرده 
بود، تأکید می کند: رضا افضلی عالوه بر سرودن شعر در زمینه 
پژوهش های ادبی و تألیف یادواره های گرانقدری از اهالی شعر، 
ادب، دانش و فضل؛ خالق آثار ارجمندی است و در محدوده 
گویش محلی مشــهدی تالش های ارزنده ای کرده اســت.

نصب المان های مناسبتی در 65 نقطه شهر
 مشهد در آستانه محرم •

شال سیاه  به سر کشید
قدس: قائم مقام ســتاد 
شهرداری  مناسبت های 
مشهد از اکران ۱۰ المان 
محــرم در ۶۵ نقطه از 

شهر خبر داد.
در  یعقوبــی  مهــدی 
برنامه هــای  خصــوص 
شــهرداری مشــهد در ماه محرم و عزاداری ســید و ساالر 
شــهیدان، گفت: به جهت حفظ منظر شــهری، 3۱8 سازه 
تبلیغات مذهبی برای نصب پرده در شــهر آماده سازی شده 
است.وی با اشاره به اینکه با نزدیک شدن به ماه محرم تمامی 
پرچم های الوان روی عرشه پل ها تعویض می شود، افزود: در 
همین راستا هزار و 2۰۰ پرچم مشکی روی عرشه پل ها نصب 
شده اســت. .وی به نظارت و کنترل ســد معبر در روزهای 
محرم تأکید کرد و گفت: برای جلوگیری و نظارت بر هر گونه 
ســد معبر 8۰ اکیپ به ویژه در معابر منتهی به حرم مطهر 

پیش بینی شده است.
یعقوبی اعالم کرد: برای شست وشــوی معابر محل برگزاری 
مراســم تاسوعا و عاشورای حسینی ۶۰ دستگاه ماشین آالت 
پیش بینی شده اســت؛ همچنین به تخلیه به موقع ۴هزار و 
۵۰۰ سطل ثابت زباله در سطح شهر و معابر منتهی به حرم 
مطهر تأکید شد.معاون شهردار مشهد افزود: برای حفظ ایمنی 
پنج دستگاه خودرو عملیات ســازمان آتش نشانی در اطراف 
حرم مطهر و حســینیه های متقاضی استقرار خواهد یافت.

یعقوبی در خصوص برنامه های سازمان تاکسیرانی در روزهای 
محرم گفت: ۹۰۰ دستگاه تاکسی در خطوط مبادی ورودی و 
همچنین هزار و ۴۵۰ دستگاه تاکسی در شبکه های بی سیم و 

۴۵۰ تاکسی در خطوط حرم مطهر فعال هستند.
وی افزود: همچنین در روزهای تاســوعا و عاشورای حسینی 
دو دقیقه کاهش سرفاصله زمان رسیدن قطار به ایستگاه را در 
خطوط ۱ و 2 خواهیم داشت.معاون شهردار مشهد اعالم کرد: 
در همین راستا ســاعات کاری پارکینگ های هسته مرکزی 

شهر در دهه اول محرم افزایش می یابد.
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هاشم رسائی فر: پخــش برنامه صبح بخیر 
ایــران در اوایل دهه ۷۰ برای بیشــتر ما که 
تجربه همذات پنداری آنچنانی با تماشــای 
برنامه هــای صبحگاهی تلویزیون تا آن زمان 
نداشتیم، با استقبال شدید مخاطبان رسانه 

ملی مواجه شد.
پــس از تجربه پخش صبح بخیر ایران حتی 
اگر تلویزیون هم می خواست چنین برنامه ای 
را از کنداکتــور حذف کند عمــالً انجامش 
ممکن نبود. مخاطب تشنه دیدن برنامه های 
صبحگاهی بود و پیگیر آن.پیدایش برنامه هایی 
شبیه صبح بخیر ایران در شبکه های مختلف 
تلویزیون پــس از موفقیتی که این برنامه در 
جلب مخاطب نصیبش شد دلیلی محکم بر 
گســترش برنامه های صبحگاهی شبکه های 
مختلف تلویزیون شــد تا جایی که به تدریج 
شبکه های اســتانی نیز زیرساخت های الزم 
برای راه  اندازی برنامه ای محلی برای ساعات 

اولیه صبح تدارک دیدند.

یک دهه با صبح خراسانیس
شبکه استانی خراسان رضوی نیز از این جمله 
بود و جزو نخستین شــبکه های تلویزیونی 
استانی کشــور که برنامه ای صبحگاهی روی 
آنتن سیمای استان فرستاد. »صبح خراسانی« 
عنوانــی بود که بــرای برنامــه صبحگاهی 
تلویزیون استانی خراســان رضوی برگزیده 
شــد. اکنون نزدیک به یک دهه اســت که 
صبح خراســانی هر روز پخش می شــود. در 
این سال ها خراســانی ها روزشان را با صبح 
خراسانی در تلویزیون شروع کردند. برنامه ای 
بانشــاط که با ورزش صبحگاهی اش دغدغه 
تندرســتی مخاطبانش را دارد و هم مسائل 
روز را دنبال و مطالبه می کند. روز گذشــته 
ساعتی در محوطه باز شبکه استانی خراسان 
رضوی میهمان عوامل صبح خراسانی بودیم. 
آنچه در طــول این برنامه اتفاق می افتد را از 
نزدیک دیدیم و گپ و گفتی با دوستان صبح 

خراسانی داشتیم.

صبحی بانشاط با شبکه استانی س
تهیه کننده برنامه صبح خراسانی در مورد این 
برنامه می گوید: سال ۹۱ که صبح خراسانی 
برای نخســتین بار روی آنتن رفت شکل و 
شمایل دیگری داشت. زمان پخش آن برنامه 
دو ساعت بود و از ساعت ۷ تا ۹ هر روز ادامه 
داشت اما در حال حاضر زمان پخش آن از 8 

صبح شروع می شود و به مدت ۵۰ دقیقه روی 
آنتن شبکه استانی خراسان رضوی می رود.

محســن وکیلی ادامه داد: هدفی که برنامه 
صبح خراسانی دنبال می کند ایجاد نشاط و 
شادابی صبحگاهی بین هم استانی های عزیز 
است که صبحی بانشاط را شروع کنند و در 
محل کارشــان حاضر شوند. تالش مجموعه 
ما این بوده و هســت که مردم از رویدادهای 
روز از جمله اخبار مطبوعات، هواشناســی و 
ترافیک باخبر شوند و تعامل خوب و نزدیکی 
با مخاطبانمان داشته باشیم. کوشیده ایم پل 
اتصالی باشیم بین مردم و مسئوالن و دنبال 
کنیم مســائل و مواردی که در مطبوعات و 
رسانه ها در مورد استان و مردم منتشر شده 

که نتایج خوبی نیز در پی داشته است.
وی تصریح کرد: در بحث مطبوعات هر زمان 
به سمت و سوی مطالبه گری و پرداختن به 
موارد مطرح شده از سوی همکاران رسانه ای 
پیش رفتیم بازخوردهای خوبی از طرف مردم 

گرفتیم که این یکــی از بهترین اتفاق ها در 
خالل پخش برنامه است.

وی افزود: نگاه ویژه به جمعیت بانوان استان در 
راستای شناساندن توانایی ها و استعدادهایی 
که دارند بخش دیگری از موضوعاتی است که 
در صبح خراسانی دنبال می شود و استقبال 
بی نظیری از آن توســط بانــوان اهل هنر و 

خالقیت شده است.
تهیه کننده برنامه صبح خراسانی اضافه کرد: 
گنجاندن بخش مهارت ها در برنامه با هدف 
فراگیــری مهارت هــای اولیه اســت که هر 
فردی می توانــد آن ها را فرا بگیرد و در طول 
روز از آن ها اســتفاده کنــد. ضمن اینکه در 
بخش ورزشــی صبح خراسانی هم استانی ها 
فضایی شــاداب و پرنشاط را هر روز از داخل 
قاب شیشه ای تلویزیون هایشان می بینند که 
از پرطرفدارترین بخش های برنامه به شــمار 

می رود.

همه ایران بیننده صبح خراسانیس
رئوف ذباح، مجری برنامــه تلویزیونی صبح 
خراسانی که قطعاً همه با چهره اش آشنایی 
دارید به گفته خودش چهار سال است که این 
برنامه را اجرا می کند. او معتقد است از اجرای 
برنامه صبحگاهی انــرژی خاصی می گیرد و 

روزش را بانشاط آغاز می کند.
وی خصوصیــت صبح خراســانی را ارتباط 
نزدیکی که با مخاطبانش دارد عنوان می کند 
و می افزایــد: وقتی تالش مــا در این برنامه 
دلچســب و دوست داشــتنی تر می شود که 
می فهمیم و احســاس می کنیم برآیند این 
تالش گروهی به دلشان نشسته است. اینکه 
خیلــی از هموطنان عزیزمان در شــهرهای 
مختلف کشــور بعضاً برنامه ما را می بینند و 
از این طریق التمــاس دعا دارند و می گویند 
ســالم ما را به امام رضا)ع( برسانید از جمله 
اتفاق هایی است که برای سایر همکارانمان در 
استان های دیگر نمی افتد و این خودش مایه 

مباهات برای ماست.

پیگیری مطالبات مردم با همراهی س
مطبوعات

حسین روضه خوان باشی یکی دیگر از مجریان 
برنامه صبح خراسانی است که به گفته خودش 
دو سالی می شود با این برنامه تلویزیونی شبکه 
خراسان رضوی همکاری دارد. او بیشتر بخش 
پیگیری اخبار روز و گزارش های منتشر شده 
در رســانه ها و مطبوعات بــا محوریت اخبار 
مرتبط با استان را اجرا می کند. او در خصوص 
مبحثــی کــه در صبح خراســانی پیگیری 
می کنــد، می گویــد: در اجــرای این بخش 
همکاران رسانه ای همکاری خیلی خوبی با ما 
داشته اند که نتیجه این تعامل به ثمر رسیدن 
بســیاری از مطالبات و درخواست های مردم 
بوده است. ما در این برنامه این مهم را به عینه 
دیده ایم که اگر رسانه ها به هم کمک کنند و 
با هم پیگیر مسائل باشند نتایج بسیار خوبی 

بدست خواهد آمد.
محمدرضــا ابراهیمی، مدیــر روابط عمومی 
صدا و ســیمای مرکز خراســان رضوی نیز 
گفت: برنامه صبح خراسانی بر اساس نیازی 
که مخاطبان ما دارند هدف گذاری شــده و 
سعی شــده تا تمامی نیازهای بینندگان در 
آن گنجانده شــود. برای همین هم ســطح 
رضایتمنــدی مردم از این برنامه باال بوده که 

موجب می شود انگیزه ما بیشتر شود.

ساعتی با عوامل یکی از برنامه های پرمخاطب شبکه خراسان رضوی

»صبح خراسانی«  برای مردم ایران 
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خراسان رضوی در زمینه تأمین •

داروی»رمدسیویر« کمبودی ندارد 
قدس: هیچ کمبودی در 
زمینه تأمین »رمدسیویر« 
کــه تنهــا داروی تأیید 
کروناست  درمان  شــده 
زیرپوشــش  مناطق  در 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
بلکه  ندارد  وجود  مشهد 
مــازاد هم داریــم. مدیر 

امــور دارو و مواد تحت کنترل این دانشــگاه گزارش داد: با 
تدابیر اتخاذ شده داروی رمدســیویر اکنون  به اندازه کافی 
در اســتان خراسان رضوی و با قیمت مصوب  ۶میلیون ریال 
موجود است.دکتر علی روحبخش افزود: داروهای مختلفی 
در درمان بیماران کرونایی مورد استفاده قرار گرفته است، اما 
تاکنون تنها دارویی که به  صورت رســمی برای درمان کرونا 
مورد تأیید قرار گرفته، داروی رمدسیویر بوده است.وی اضافه 
کرد: با حمایت ســازمان های بیمه گر می توان این دارو را با 

قیمت ارزان تری در اختیار بیماران قرار داد.
وی با اشــاره به اثــرات داروی »کروســین« در درمان کرونا 
گفت: اقدام های پژوهشی در خصوص اثرات  این دارو توسط 
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال انجام است 
و در صورت  تأیید نهایی، این دارو  به حوزه غذا و دارو برای 

پیگیری و  اقدام های بعدی معرفی می شود.

 پلمب ۳۶واحد متخلف•
 تولیدی نان  در مشهد 

قــدس آنالین- تکتم 
بهاردوســت: رئیــس 
اتحادیه نانوایان مشــهد 
با اشــاره به اینکه قیمت 
نان در برخــی نانوایی ها 
افزایش پیدا کرده است، 
گفت:این موضوع واقعیت 

دارد. این افزایش خودسرانه قیمت نان در نانوایی های آزادپزی 
رخ داده که متأسفانه پروانه کسب ندارند. 

مصطفی کشــتگر ادامه داد: از ابتدای امسال تا امروز حکم 
پلمب برای بیش از ۱۱۰ نانوایی غیرمجاز که در سطح شهر 
مشــهد پراکنده هستند صادر شده که از این تعداد ۳۶واحد 
پلمب شــده اند و برای افرادی که در این مدت گران فروشی 
داشته اند جریمه های سنگین تعیین شد. همه این اقدام ها با 
همراهی و همکاری مشترک سازمان صمت، تعزیرات، اماکن 
و اتاق اصناف مشهد صورت  گرفته و روزانه عملکرد نانوایی ها 
مــورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورت مشــاهده یا گزارش 

تخلف با افراد خاطی شدیداً برخورد خواهد شد. 
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد 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 ۱۰۲واحد برای تمدید اعتبار 
در دست اقدام بوده و پروانه ۱۰۱واحد نیز تمدید شده است.

آغاز بازگشایی راه سه روستا به شهر درود•
خبرنگارقدس:  درود- 
امام جمعه  حضــور  بــا 
درود، فرمانــدار زبرخان، 
مدیــر اداره راهــداری و 
حمل ونقــل جــاده ای و 
جمعی از مردم، عملیات 
دسترسی  راه  بازگشایی 

مردم روستاهای گرینه، چناران و باغشن شهرستان زبرخان 
به شــهر درود آغاز شد.در این مراسم سیدیحیی سلیمانی، 
فرماندار زبرخان، ضمن قدردانی از مالکان مسیر این جاده 
که به صورت خودیاری اقدام به بازگشایی این راه کرده اند، 
گفت: فرمانداری برای اتصال این مسیر که دارای جمعیت 
نسبتاً خوبی است تالش می کند و برای رفع هر گونه مانعی 
در مســیر آمادگی دارد.مفیدی فر، مدیــر اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای گفت: به محض تمام شــدن عملیات 
بازگشــایی، زیرسازی این مسیر توسط این اداره آغاز و در 
صورت فراهم شــدن استفاده از قیر رایگان که به تازگی به 
مقدار یک میلیون تن با رایزنی نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی انجام شده است، این مســیر به طول یک هزارو 

۲۰۰متر و عرض ۵ و نیم متر آسفالت می شود.

90 درصد مجتمع های تجاری •
تربت حیدریه ایمنی ندارند

ایرنا: رئیس نمایندگی نظام مهندسی ساختمان تربت حیدریه 
گفت: با بررسی های صورت گرفته به طور میانگین ۹۰درصد 
مجتمع های تجاری این شهرستان فاقد اصول ایمنی هستند. 
احمد آزمون در نشست بررسی چالش های ساخت و ساز در 
تربت حیدریه افزود: این بدان معناست که برخی ساختمان ها 
به دلیل عمر زیاد و برخی ساختمان های تازه ساز نیز به دلیل 
کم توجهی به مباحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، فاقد استحکام 
مورد قبول نظام مهندسی ساختمان هستند.وی ادامه داد: این 
مشــکل منحصر به تربت حیدریه نیست و به دلیل فقدان یا 
کمبود نیروهای متخصص در کشــور این معضل وجود دارد 
و در سال های اخیر بین ۸۰ تا ۹۰درصد نیروهای متخصص 
وارد کار شده اند.رئیس نمایندگی نظام مهندسی ساختمان 
تربت حیدریه گفت: در عین حال معتقدیم هر قدر ســطح 
آگاهی های عمومی باالتر برود، نتایج بهتری در حوزه ساخت 
وساز حاصل می شود و افراد متخصص را پاسخگوتر می کند.

معاون اجتماعی مرزبانی استان خبر داد 
دستگیری 97 درصد افرادی که قصد •

ورود غیرقانونی به کشور را دارند
ایسنا: معاون اجتماعی 
خراسان رضوی  مرزبانی 
۹۷درصد  حدود  گفت: 
قصد  کــه  اتباعــی  از 
وارد  غیرقانونی  دارنــد 
کشور شوند را دستگیر 
و بــه اداره اتباع تحویل 
می دهیم.ســروان مجتبــی بیهقی اظهار کــرد: ما در حال 
مدیریت و حفاظت از ۸۳۵ کیلومتر مرز هســتیم که ۳۰۰ 
کیلومتر از این مرز به افغانستان تعلق دارد و ۵۳۵ کیلومتر 
مابقی متعلق به ترکمنستان است. با ترکمنستان سه دروازه 
مرزی داریم که همه این دروازه ها به جز مرز ریلی سرخس 
بســته هســتند و در این مرز ریلی  واردات و صادرات انجام 
می شــود.معاون اجتماعی مرزبانی خراسان رضوی ادامه داد: 
ما دارای چهار دروازه رســمی هستیم که عبارتند از دروازه  
دوغارون، دروازه ریلی و ترانزیتی سرخس، دروازه لطف آباد و 

باجگیران که چهار مرز رسمی ما هستند.

دستگیری 26 هزار اتباع افغانی در مرزهای استانس
ســروان بیهقی در خصوص دستگیری اتباع افغانی که قصد 
ورود غیرقانونی به ایران را دارند، اظهار کرد: ما در سال گذشته 
۲۶ هزار نفر از اتباع افغانستانی که از دروازه های غیررسمی 
و به صورت غیرقانونی وارد کشــور شده بودند را در مرزهای 
خراسان رضوی  دستگیر کردیم. در مرز ترکمنستان مشکلی 
نداریم و بیشــتر مهاجرت های غیرقانونی بــه ایران در مرز 
افغانستان اتفاق می افتد.وی عنوان کرد: هدف بیشتر این اتباع 
از مهاجرت به ایران مسئله اقتصادی است و فقط برای کار به 
ایران مهاجرت می کنند و روز به روز تعداد این اتباع افزایش 
پیدا می کند. مهاجرین براساس اطمینانی که از کسب شغل 
در ایران دارنــد مهاجرت می کنند و برخی از این مهاجرین 
به دلیل اینکه شغلشــان در ایران محفوظ است وارد کشور 
می شوند، همچنین کمتر از ۱۰درصد از مهاجرین غیرقانونی 
افغانستان، زنان هستند که همراه همسر، پدر یا برادر خود وارد 
ایران می شوند که این ها نیز با هدف مسائل اقتصادی و کار 
مهاجرت می کنند و در این بین افراد مجرد بسیار کم است. 

97 درصد افرادی که قصد ورود غیرقانونی به کشور س
دارند را دستگیر می کنیم

بیهقی تأکید کرد: ما تنها در مرز مستقر نیستیم و الیه دوم 
ســپاه و پس از آن نیروی انتظامی اســت که در مرز مستقر 
هســتند و براین اســاس به ندرت کسی می تواند به صورت 
غیرقانونــی از مرز عبور کند. حدود ۹۷درصــد از این اتباع 
که قصد دارند غیرقانونی وارد شــوند را دســتگیر  و به اداره 
اتباع تحویل می دهیــم.وی ادامه داد: ما مواردی که افراد در 
ماشــین ها برای عبور مخفی و جاسازی می شوند را به هیچ 
عنوان نداشتیم و فقط یک مورد در سال ۹۰ بود که در پشت 
یک تریلی مخفی شده بودند که در بازرسی ها دستگیر شدند. 
اتباعی که قصد دارند به صورت غیرمجاز وارد ایران شــوند 
معموالً در نقطه صفر مرزی دستگیر می شوند. ما دستگاه های 
الکترو اپتیکی داریم و شبانه روز مرز را رصد می کنیم، همچنین 
در روز دیده بان های مستقر در مرز این وظیفه را برعهده دارند.

هوشمندسازی مرزها  از اولویت های مرزبانی استس
معاون اجتماعی مرزبانی خراســان رضوی اظهار کرد: پایش 
تصویری در مرز افغانســتان وجود دارد که ۱۰۰ کیلومتر را 
رصد می کند و این پایش تصویری در ۲۰۰ کیلومتر باقیمانده 
به دلیل کمبود بودجه و سخت گذر بودن مسیر وجود ندارد. 
فرماندهــی مرزبانی ناجا اولویت خود را بر هوشمندســازی 

مرزهای کشور به خصوص مرزهای شرقی گذاشته اند.
بیهقی تأکید کرد: امنیت مرزهای ما نســبت به گذشــته 
بسیار بهتر است و مرزنشینان به هیچ عنوان احساس ناامنی 
نمی کنند. همچنین گزارشی درباره راهزنی های مرزی وجود 
ندارد و تنها سرقت هایی در منطقه مرزنشینان وجود دارد که 

سرمنشأ آن داخلی است.

در بجنورد رخ  داد
کالهبرداری با مدارک هویت دیگری •

باشگاه خبرنگاران: رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی 
از دســتگیری دو کالهبردار حرفه ای  در بجنورد خبرداد که 
با سوءاســتفاده از مدارک هویتی یکی از شهروندان، از مردم 
کالهبرداری می کردند.ســرهنگ مقصود رســتگار، رئیس 
پلیس آگاهی خراسان شــمالی  گفت: در پی اعالم شکایت 
یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه افرادی با سوءاستفاده از 
مدارک هویتی او اقدام به افتتاح حســاب و به تبع آن اقدام 
به کالهبرداری از سایر شهروندان کرده اند، بالفاصله موضوع 
با جدیت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار 
گرفت.وی با اشــاره به اینکه کارآگاهان تحقیقات گسترده و 
میدانی خود را با جدیت آغاز کردند، افزود: با تالش مستمر و 
دقیق کارآگاهان متهمان شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.
این مقام انتظامی ادامه داد: در نهایت دو متهم در این رابطه 
دستگیر و به مقر پلیس آگاهی منتقل شدند.سرهنگ رستگار 
با بیان اینکه متهمان در تحقیقات انجام شده به کالهبرداری 
از چهار شــهروند به ارزش ۴۶میلیون ریال اعتراف کردند، 
یادآور شــد: پس از تشــکیل پرونده متهم ردیف اول با قرار 
مناسب راهی زندان و متهم ردیف دوم نیز با کفالت آزاد شد.

معاون سازمان صمت خراسان شمالی خبر داد
کشف بیش از یک هزار تخلف صنفی•

بازرسی  معاون  ایسنا: 
اداره کل سازمان صمت 
خراسان شمالی از کشف 
یک هــزار و ۴۴ تخلف 
صنفی در این اســتان 
نخســت  ماه  چهار  در 
ســال جاری خبر داد.
کرمیان فر گفت: طی بازرســی های انجام شده ۸۷۷ پرونده 
تخلف برای اصناف اســتان تشکیل شده است.به گفته وی، 
براساس پرونده های تخلف تشــکیل شده، اصناف متخلف 
۱۶میلیــارد و ۹۶۳میلیون و ۳۳۹هــزار ریال جریمه نقدی 
شده اند.کرمیان فر افزود: بیشترین تخلف تشکیل شده از سوی 
صنف پوشاک و کفش بوده اســت. وی ادامه داد: مهم ترین 
تخلف های کشف شده گران فروشی، عدم درج قیمت و ارائه 

فاکتور بوده است.

عقیل رحمانی: یک کارفرما که به واســطه 
میزان تقصیرش در ســقوط یــک کارگر از 
ارتفــاع محکوم به پرداخت دیه شــده بود، از 
جنبه عمومی جرم  هم به ۵۰۰ ســاعت کار 
پیمانکاری و تعمیراتی مدارس داخل ســطح 

شهر مشهدمقدس محکوم شد.

 کوتاهی غیرعمدی که منجرس
 به مرگ شد

مدتــی پیش پرونــده ســقوط از ارتفاع یک 
کارگرساختمانی و در پی آن جان باختن مرد 
حادثه دیده در دادسرای مشهد مورد رسیدگی 
و پس از صدور کیفرخواســت برای پیمانکار 
مربوط به جهت تکمیل دیگر مراحل قضایی 
پرونــده به دادگاه ارســال و روی میز »مجید 
شرقی شــهری«؛ قاضی شــعبه ۱۴۶ دادگاه 
کیفری دو مجتمع امام خمینی)ره( مشهد قرار 
گرفت. از همین رو ماجرا با توجه به مستندات 
موجود مورد رســیدگی و در نهایت منجر به 

صدور حکم شد.
در متن این رأی آمده اســت: حسب شکایت 
اولیای دم دائر بر تســبیب در قتل غیرعمدی 
ناشــی از عدم رعایت نــکات ایمنی به میزان 
۷۰ درصد تقصیر توســط متهم پرونده، بدین 
شــرح که مرحوم در مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ در 
طبقه پنجم ساختمان در حال ساخت در حال 
کار بوده است که از داخل بالکن طبقه پنجم به 
لحاظ عدم حفاظ الزم در بالکن، از محل سقوط 
کرده و پس از چند روز بستری در بیمارستان 

به دلیل شدت صدمات وارده فوت می نماید. 
مراحل تحقیقات مقدماتی انجام و سپس پرونده 
با توجه به نظریه کارشناســی که در آن متهم 
پرونده را به عنــوان کارفرما، ۷۰ درصد مقصر 
اعالم نموده که مصون از تعرض باقیمانده است 
و همچنین متهــم پرونده تقصیرخود را قبول 

نموده اســت، با صدور قرار 
جلب به دادرســی و صدور 
دادگستری  به  کیفرخواست 
ارسال می شــود که در ادامه 
پرونده به این شــعبه ارجاع 
شد. دادگاه پس از رسیدگی 
قانونی و بررسی جمیع اوراق 
و محتویــات پرونــده ختم 
رسیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رأی مناسب 
را می نمایــد: در خصــوص 

اتهام متهم پرونده ۳۱ ســاله، فاقد سابقه مؤثر 
کیفری، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت، دائر بر 
تسبیب در قتل غیرعمدی ناشی از عدم رعایت 
نــکات ایمنی به میــزان ۷۰درصــد تقصیر، 
موضوع شکایت اولیای دم، دادگاه با عنایت به 
جمیع اوراق، محتویات پرونده و کیفرخواست 

صادره از دادســرای عمومی 
و انقــالب مشــهدمقدس و 
مســتندات مقیــد در آن، 
مالحظه شــکایت اولیای دم 
و اظهارات وکیل نامبردگان، 
مالحظه گزارش معاینه جسد 
و نظریه بازرس محترم اداره 
کار و مصــون ماندن نظریه 
اقاریر  تعرض،  از  کارشناسی 
صریح و مقــرون به صحت 
متهم پرونده و ســایر قرائن 
و امــارات موجود در پرونده، 
اتهام انتسابی به نامبرده را محرز و ثابت دانسته 
و مستنداً به قانون مجازات اسالمی و ماده ۶۱۶ 
قانــون تعزیرات مصوب ســال ۷۵ و مواد ۶۸، 
بند )ت( قانون مجازات اســالمی باب مقررات 
عمومی )کلیات(، متهم پرونده را از حیث جنبه 
خصوصی بزه مذکور به پرداخت ۷۰ درصد دیه 

کامله مرد مسلمان در حق اولیای دم و نسبت به 
صدمات غیرمسری به پرداخت نیم درصد دیه 
کامله مردم مســلمان بابت ساییدگی حارصه 
ساق راست، ۱/۵ درصد دیه کامله مرد مسلمان 
بابت پارگی متالحمه کف پای چپ، ۲۴ درصد 
دیه کامله مرد مسلمان بابت شکستگی با فرض 
بهبودی انتهای تحتانی و فوقانی درشت نی چپ 
و انتهای تحتانی زنداعلی راست که ظرف مهلت 
دو ســال از وقوع حادثه قابل پرداخت اســت، 

محکوم می نماید.

حکم به تعمیر چند مدرسه از جنبه س
عمومی جرم

از سوی دیگر نســبت به جنبه عمومی بزه با 
توجه به اعالم رضایــت و آمادگی متهم برای 
انجام امــور عام المنفعه، نامبــرده را به ۵۰۰ 
ســاعت کار پیمانــکاری و تعمیراتی مدارس 
داخل سطح شهر مشــهدمقدس )دو مدرسه 
نیاز به تعمیر از قبیل رنگ آمیزی یا کاشی کاری 
یا لوله کشــی یا تعمیرات ساختمانی در حد 
متعارف با هماهنگی و نظارت اداره نوســازی 
مدارس خراســان رضوی( بدل از یک  ســال 
حبس تعزیری محکــوم و اعالم می نماید که 
در صورت خودداری از انجام دســتور دادگاه 
وفق ماده ۸۱ قانون فوق الذکر برای نوبت اول 
یک چهارم تا یک دوم و برای نوبت دوم حکم 

حبس اجرا می شود. 

صدور یک رأی جایگزین در دادگاه کیفری شماره دو مشهد

500 ساعت کاردرمدارس به جای یک سال زندان

 نسبت به جنبه عمومی 
بزه با توجه به اعالم 

رضایت و آمادگی 
متهم برای انجام امور 

عام المنفعه، نامبرده 
به 500 ساعت کار 

پیمانکاری و تعمیراتی 
مدارس داخل سطح 

شهر مشهدمقدس  
محکوم شد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
افزایش سرعت وزش باد•

قدس: طبق تحلیل نقشه ها و تصاویر ماهواره هواشناسی تا 
اوایل هفته آینده شــاهد افزایش سرعت وزش باد به ویژه در 
ساعات بعدازظهر خواهیم بود و در مناطق بادخیز گاهی وزش 
باد نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک، پدیده جوی غالب خواهد 
بود. همچنین طی این مدت افزایش نســبی دما برای غالب 
نقاط استان پیش بینی می شود . بر این اساس هوای شهرستان 
مشهد صاف و بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد خواهد بود.
در ۲۴ ســاعت گذشــته فریمان با کمینه دمای ۱۰ درجه 
سلســیوس خنک ترین و داورزن با بیشینه دمای ۳۶ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند.
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با این نانوای متخلف برخورد کنیدس
میرزاکوچک خان خشنودی ۸ نانوایی هست 
که با همان دست که پول نقد می گیرد نان 
هم می دهد، ضمن اینکه  ماسک هم ندارد . 

آیا کسی هست پیگیری کند؟ 
   9۱50000۴۳۸

قطعی تلفن ما دوهفته ای شدس
سالم، با توجه به اینکه حدود دوهفته از قطع تلفن چند منزل در  حر  ۱۴ در    شهرک شهید 
رجایی به علت سرقت کابل می گذرد، اما هنوز هیچ اقدامی برای وصل  تلفن مردم انجام نگرفته 

و اهالی بدون تلفن هستند .
  9۱50000299  

 جلو ساخت و سازهای بی قواره س
را بگیرید

تغییر نام خیابان های منتهی به حرم هیچ گونه 
کمکی به تغییر وحشیانه بافت تاریخی این 
منطقــه و تبدیل تاریخ مشــهد به برج های 
بی قواره، زشــت و بی هویت نمی کند! باید با 
همه توان جلو غربی ســازی ساختمان های 
جایگزین بافت هزارســاله مشهد را گرفت. 

شورای شهر  قانونی را به تصویب برساند که نمای ساختمان ها باید از الگوی ایرانی و اسالمی 
پیروی کنند و اگر کسی مقاومت کرد مجوز ساخت داده نشود.

 گروسی 

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

رحمانی: رئیس پلیس فتا خراســان رضوی از شناســایی و 
دســتگیری عوامل باند کالهبرداری اینترنتی در مشهد خبر 
داد و گفت: متهمان با درج آگهی در ســایت های واســطه گر 
اینترنتی »دیوار« در سراسر کشور طعمه های خود را پیدا کرده 
و به هدف شوم کالهبردارانه خود در حالی دست می یافتند که 
در این مسیر برخی افراد را هم با سالح گرم تهدید به سکوت 

می کردند.
 سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در 
تشریح این خبر اظهار کرد: با ارجاع شکوائیه شهروند اصفهانی 
از سوی دادسرای رســیدگی به جرایم رایانه ای به پلیس فتا 
مشهد، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس 

فتا استان خراسان رضوی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با اخذ اظهارات شــاکی مشــخص شد موضوع 
کالهبرداری از شاکی مرتبط با آشنایی و خرید بیل مکانیکی 
توسط وی از سایت »دیوار« در مشهد بوده است. در ادامه شاکی 
برای رؤیت بیل مکانیکی آگهی شــده پس از برقراری ارتباط 
با فرد آگهی دهنده به مشــهد سفر کرده و پس از رؤیت یک 
دستگاه بیل مکانیکی در یکی از باغ های مشهد، طی سه فقره 
چک وجه معاملــه را که ۳میلیارد و ۵۰ میلیون ریالی بود به 

حساب های اعالم شده واریز می کند.
رئیس پلیس فتا استان تصریح کرد: فرد خریدار هنگام تحویل 

بیل مکانیکی متوجه می شود نه تنها این دستگاه به نام فروشنده 
نیست بلکه از سمت فرد آگهی دهنده مورد تهدید قرار می گیرد 

تا از شکایت خود منصرف شود.
ســرهنگ جهانشــیری ادامه داد: با توجه به ادله موجود در 
پرونده، پس از انجام اقدام های فنی و پلیســی، متهم توسط 
کارشناسان پلیس فتا استان خراسان رضوی مورد شناسایی قرار 
گرفت و با هماهنگی مقام قضایی در محل اختفایش که یک باغ 
ویال در منطقه شاهنامه بود به همراه یک زن و سه مرد و ادله 
دیجیتالی جرم دستگیر و به مکان پلیس فتا استان منتقل شد.

وی ادامه داد : بررسی های پلیس فتا نشان می داد افراد دستگیر 

شده همچنین با جعل اســناد دولتی و مدارک هویتی افراد 
اقدام به دریافت دســته چک های متعدد از بانک های مختلف 
نیز کرده بودند. شــیوه اقدام های آن ها این گونه بود که با درج 
آگهی در سایت های واسطه گر اینترنتی نظیر دیوار و شیپور در 
سراسر کشــور، طعمه های خود را پیدا کرده و به هدف شوم 
کالهبردارانه خود دست می یافتند. حتی آن ها در برخی موارد 
با تهدید اسلحه طعمه های خود را می ترساندند تا از شکایت و 

پیگیری های بعدی منصرف شوند.
این مقام انتظامی بیان کرد: کارشناســان پلیس فتا عالوه بر 
کشف ۸۶ فقره سیم کارت،۱۶ گوشی تلفن همراه، چهار تبلت و 
یک قبضه اسلحه گرم به همراه مهمات مربوط نیز از متهمان 

کشف و ضبط کردند.
سرهنگ جواد جهانشیری  به کاربران فضای سایبری توصیه 
کــرد: فضای مجازی فرصت زیادی را برای ایجاد بازار پر رونق 
خرید و فروش ایجاد می کند و استفاده آگاهانه کاربران از آن 
اســت که خطر سوءاســتفاده و کالهبرداری را از بین خواهد 
برد؛بنابراین کاربران فضای سایبری به ویژه کاربران سایت های 
واســطه گر اینترنتی نظیر دیوار و شیپور هرگز وسوسه خرید 
هیجانی و زیر قیمت بازار در این ســایت ها نشده و تا پیش از 
احراز اصالــت کاال و مالکیت عامل فروش یا خریدار، اقدام به 

واریز بیعانه و یا تحویل کاال نکنند.

شهروندان گول قیمت های کاذب در سایت های واسطه گر را نخورند

کالهبرداریافرادمسلحروی»دیوار«

رپونده   روزرپونده   روز

قدس آنالین- رضاطلبی: نماینده سبزوار، خوشاب، جوین، 
جغتای ، داورزن و ششــتمد در مجلــس یازدهم گفت: این 
۶شهرســتان از مشکالت زیرســاختی زیادی رنج می برند به 
طوری که حتی چند کیلومتر راه مناسب در آن ها وجود ندارد.

بهروز محبی در گفت وگو بــا قدس آنالین اظهار کرد: یکی از 
مشکالت عمده و جدی این مناطق مسئله راه است به طوری 
که مثالً در زمینه راه آهن و ریل با وجود گذشت ۳۰سال از آغاز 
پروژه آن، همچنان بالتکلیف و هنوز به سرانجام نرسیده است.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود: در زمینه راه های 
اصلی نیز مســیرهای ســبزوار - قوچان، سبزوار-اسفراین و 
سبزوار- بردسکن، راه های دوطرفه بسیار خطرناکی وجود دارد 
که به جاده های مرگ مشهور هستند و ساالنه چند نفر در این 

جاده ها جان خود را از دست می دهند .

وی ادامه داد: متأســفانه چند کیلومتر راه مناسب نیز در این 
۶ شهرســتان وجود ندارد و راه های روستایی در این منطقه 
بسیار فرســوده شده و زیرســاخت های آن ها از بین رفته و 
موجب ایجاد نارضایتی های زیادی از سوی مردم در این زمینه 
شده است. امیدواریم با تخصیص عادالنه قیر که طرح آن در 
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید، شاهد برطرف شدن 

مشکالت راه روستایی در خراسان رضوی باشیم. 
وی ادامه داد: مســئله دیگری که در این منطقه وجود دارد 
پروژه های نیمه تمام اســت که منابع ملی از چند ســال قبل 
در آن ها هزینه شــده و به حال خود رها شــده اند که در این 
زمینه نیاز به یک اقدام و برنامه اساســی است. مثاًل بیش از 
۱۰ ســال از تصویب منطقه ویژه اقتصادی سبزوار می گذرد 
و یک هــزارو ۲۰۰هکتار زمین برای این منطقه در نظرگرفته 

شــده، اما همچنان اقدام خاصی در جهت فعالیت آن صورت 
نگرفته اســت. تالش خواهیم کرد برنامه های خوبی از جمله 
تســریع در صدور مجوز، اجرای قانــون کار در مناطق آزاد 
تجاری صنعتی ، ورود ماشــین آالت خط تولید بدون عوارض 
گمرکی، معافیت های گمرکی، رعایت ســقف ارزش افزوده با 
توجه به ظرفیت های زیادی که در این منطقه ویژه وجود دارد 

تحقق یابد و سرمایه گذاران زیادی را جذب کند.

نماینده  این شهر در گفت وگو با قدس  مطرح  کرد

بالتکلیفیمنطقهآزادسبزوارپساز۱0سال

گپگپ



خبرخبر خبرخبر
 پویش »محرم مسئوالنه« •

در مساجد خوزستان آغاز شد
ستاد  مســئول  دزفول: 
کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان خوزستان 
محرم  پویــش  گفــت: 
مســئوالنه در کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد 
استان خوزستان آغاز شد.

حجت االســام مرتضی همت پور بیان کرد: اعضای کانون های 
مســاجد در روضه های خانگی و مجالس خاص محرم و صفر به 
ویژه در دزفول و شوشــتر که عاشــورا و تاسوعای خاصی دارند، 

پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند.
وی افزود: مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی عزای حسینی را 
اقامه خواهند کرد و در همین راستا کانون های فرهنگی هنری 
مساجد براســاس وظیفه ذاتی خود اقدام های فرهنگی و هنری 

خود را به ویژه در فضای مجازی خواهند داشت.

 ۱۰ شهریور حقوق بعدی •
کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت می شود

خوزســتان: فرمانــدار 
شــوش بــا اشــاره بــه 
حقوق  مــاه  دو  پرداخت 
نیشــکر  کارگران  معوقه 
پرداخــت  از  هفت تپــه، 
حقوق بعدی این کارگران 
در شــهریورماه خبر داد. 

عدنان غزی بیان کرد: با توجه به شرایط شرکت نیشکر هفت تپه، 
پیگیری هایی از ســوی دســتگاه های مختلف انجام و ۲۸ مرداد 
 دو مــاه حقوق معوق کارگران نیشــکر هفت تپه پرداخت شــد.

وی افزود: در این مرحله، حقوق اردیبهشت و خرداد کارگران توسط 
سهامداران شرکت نیشکر هفت تپه پرداخت شده است. وی گفت: 
با پیگیری های انجام شده، ۱۰ شهریور نیز حقوق تیرماه کارگران 
پرداخت می شود و پس از آن کارگران دیگر حقوق معوقه ندارند.

 اهدای ۴۴ سری جهیزیه •
به زوج های نیازمند سیستان و بلوچستان

ســری   ۴۴ زاهــدان: 
جهیزیه توســط ســتاد 
حضرت  فرمــان  اجرایی 
امــام)ره( بیــن زوج های 
و  سیســتان  نیازمنــد 

بلوچستان اهدا شد.
محمد مخبر، رئیس ستاد 

اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در حاشیه این مراسم در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: توزیع 5 هزار سری جهیزیه از سوی این 
ستاد از هفته گذشته در سراسر کشور آغاز شده که ۴۴ سری آن 

بین زوج های نیازمند سیستان و بلوچستان توزیع شد.
وی افزود: جهیزیه های تأمین شده شامل ۱٦ قلم کاالی اساسی از 
جمله یخچال، فرش، سرویس خواب، اجاق گاز و ظروف آشپزخانه 

بوده است.

 جزئیات عزاداری •
در بوستان های تهران اعالم شد

خدمات  مدیرکل  تهران: 
شهری شــهرداری تهران 
مراســم  برگــزاری  از 
عزاداری ســاالر شهیدان 
در بوســتان های پایتخت 

خبر داد.
اصغر عطایــی ادامه داد: 

با توجه به برنامه ریزی های انجام شــده قرار است از فضای های 
بوســتان ها و پارک ها برای برگزاری مراســم عزاداری استفاده 
شــود که در این زمینه محل هایی از بوستان ها به صورت روزانه 
ضدعفونــی و در اختیار هیئت های مذهبی قــرار می گیرد.وی 
خاطرنشان کرد: هیئت های مذهبی در مناطق و محات مختلف 
تهران می توانند با مراجعه به شهرداران نواحی و مناطق از فهرست 

محل های آماده شده برای برگزاری مراسم  عزاداری مطلع شوند.

 مقاوم سازی 3 هزار •
واحد مسکونی روستایی در زنجان

بنیاد  زنجان: مدیــرکل 
مســکن انقاب اسامی 
اســتان زنجان گفت: در 
طول یک ســال گذشته، 
بیــش از 3 هــزار و ۱۰۰ 
روستایی  مسکونی  واحد 
در استان زنجان با اعتباری 

بیش از یک هزار و ۲77 میلیارد ریال از محل تســهیات طرح 
ویژه بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی، مقاوم سازی شده اند.

 رضا خواجــه ای از پرداخــت کمک باعوض بــرای واحدهای 
نیمه تمام روســتایی به مبلغ 5۲ میلیارد ریال خبر داد وافزود: 
پرداخت تسهیات قرض الحسنه برای تکمیل واحدهای نیمه تمام 
روستایی ســال ۱39۸ به مبلغ ۱9 میلیارد ریال از سوی بنیاد 

مسکن استان در طول یک سال گذشته انجام شده است.

 عمدی بودن ۶۰ درصد آتش سوزی ها •
در کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه و بویراحمد: 
امور  هماهنگــی  معاون 
عمرانی استاندار کهگیلویه 
گفــت:  بویراحمــد   و 
٦۰ درصد آتش سوزی های 
جنگل هــا و مراتــع این 
استان در عرصه های منابع 

طبیعی و مناطق حفاظت شده عمدی بوده است.
عزیز فیلی با بیان اینکه آتش ســوزی جنگل ها و مراتع استان از 
ابتدای امسال تاکنون 3۰ درصد افزایش داشته، اظهار کرد: میزان 
خسارت های وارده ناشی از آتش سوزی ها نسبت به سال گذشته 
۲۰درصد کاهش یافت.وی عنوان کرد: طی سال جاری در رابطه با 
آتش سوزی جنگل ها و مراتع استان ۱۰ مورد دستگیری داشته ایم.

تخریب ۱۴ ویالی لوکس در آمل•
مازنــدران: رئیس کل 
از  دادگســتری مازندران 
تخریب ۱۴ ویای لوکس 
در آمــل خبر داد و گفت: 
در برخوردهــای قانونی و 
تخریب ساخت و سازهای 
غیرمجاز هیچ مماشات و 

اغماضی نداریم.
حجت االسام محمدصادق اکبری با بیان اینکه دستگاه قضایی 
مازندران هیچ گونه تبعیضی بین دستگاه ها و اشخاص حقیقی برای 
آزادسازی اراضی زراعی و باغی قائل نیست، اظهار کرد: تخریب ۱۴ 
ویای لوکس در اجرای ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی 
و باغ ها با حضور مشــترک نماینده دستگاه قضایی، کارشناسان 
امور اراضی، حقوقی و حراســت مدیریت جهاد کشاورزی آمل و 

نیروهای انتظامی، انجام و اراضی به وضع سابق بازگردانده شد.

انبار نفت فردیس نگران کننده است•
البرز: فرماندار فردیس در خصــوص انبار نفت فردیس گفت: 
حفاظت و حراســت از این مجموعه نیاز به تقویت دارد و در این 
خصوص با مدیران این مرکز صحبت و بر مراقبت های فیزیکی 

تأکید شده است.
وی در خصوص قرار گرفتن انبار نفت فردیس در بافت شهری و 
مجاورت مسیرهای تردد و بحث جابه جایی این مرکز هم گفت: در 
سایر مناطق کشور هم شاهد چنین موضوعی هستیم و لوله های 

اتصال این مراکز از مناطق شهری عبور می کنند.
فرماندار فردیس خاطرنشان کرد: در هر حال پدافند غیرعامل باید 

برای این موضوع یک فکر اساسی کند.

وضعیت نگران کننده کرونا در قم •
قم: رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی قم گفــت: در 
حال حاضــر وضعیت قم 
قرمــز و میزان بســتری 
بیمــاران کرونــا در قم، 
بیش از ترخیص و این امر 

نگران کننده است.
محمدرضا قدیر تصریح کرد:3٦۰ بیمار در بیمارســتان  بستری 
هستند و روزانه 55 نفر نیز بستری می شوند و دو تا چهار مورد هم 

مرگ ومیر به طور روزانه در قم وجود دارد.
وی در مورد رعایت پروتکل های بهداشتی در ماه محرم اظهار کرد: 
در ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت نکاتی مورد توجه 
است و باید دستورالعمل ها به خوبی رعایت شود، حتی دادگستری 
کشــور نیز بر برخورد قضایی با کسانی که توجهی به پروتکل ها 

نمی کنند، تأکید کرد.

میز خرما در وزارت صمت تشکیل شد•
کرمان: رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان 
از تشکیل جلسه میز خرما و اخذ چندین مصوبه مهم در وزارت 

صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
مسلم مروجی فرد اظهار کرد: در این جلسه تجار مشکات خود را 
در این حوزه عنوان کردند و سپس با حضور اعضا در این خصوص 
بحث و بررسی صورت گرفت که در پی آن تصمیمات مهمی برای 

رفع مشکات حوزه تولید، فراوری و صادرات خرما گرفته شد.
وی تصریح کرد: پرداخت تســهیات یارانــه دار به حوزه تولید، 
فراوری و بســته بندی خرما و حذف عــوارض صادراتی خرما از 

مصوبات جلسه بود.

 تدوین طرح حفاظت •
از دلفین گوژپشت خلیج فارس

مدیــرکل  بوشــهر: 
حفاظت محیط زیســت 
گفت:  بوشــهر  اســتان 
طرح حفاظــت از دلفین 
خلیج فارس  گوژپشــت 
تدوین شــده و قرار است 
استان  با مشارکت ســه 

ساحلی خلیج فارس اجرا شود.
فرهاد قلی نژاد افزود: فعالیت مؤثری در این زمینه با مشــارکت 
انجمن طرح ســرزمین و شرکت پتروشیمی نوری انجام گرفت 
و طرح اقدام و عمل حفاظت از دلفین گوژپشــت خلیج فارس با 

همکاری سازنده آن ها تدوین شده  است.
وی بیان کرد: این طرح و برنامه حفاظتی توسط سه استان ساحلی 
خلیج فارس شامل بوشهر، خوزستان و هرمزگان اجرایی می شود.

حجم تجارت خارجی در این استان کاهش یافته است

صادرات، شرط بقای واحدهای صنعتی چهارمحال
شهرکرد: ویروس کرونا اگرچه به چشم نمی آید، 
اما عوارض سوء و مخرب آن به اقتصاد داخلی و 
خارجی به گونه ای است که چشم همگان را به 

خود خیره کرده است.
شــیوع این ویــروس که از ســال گذشــته 
تاکنون موجب تغییر رفتــار در زندگی، بازار و 
اقتصاد جوامع محلی و خارجی شــده تاکنون 
خسارت های غیرقابل جبرانی را در استان های 
کشــور ازجمله چهارمحال و بختیاری بر جای 

گذاشته است.
انســداد مرزهای تجاری به دلیل جلوگیری از 
ورود این ویروس از سال گذشته تاکنون موجب 
شده تا این موضوع در تجارت خارجی و حجم 
صادرات و درنهایت ارزآوری برای کشــور نقش 

بسزایی داشته باشد.
در این میان اســتان چهارمحال و بختیاری که 
با بهره مندی از کارخانه های موکت سازی، تولید 
شیرخشک، سیمان، خوراک آبزیان، لوازم خانگی و 
سایر محصوالت در صنعت و صادرات حرفی برای 
گفتن دارد، اما مدتی است به واسطه جوالن این 
ویروس نه تنها میزان تولیداتش کاهش  یافته، بلکه 
صادرات محصوالت آن نیز به مخاطره افتاده است.

ازآنجاکــه محصوالت کارخانه هــا و واحدهای 
صنعتی این استان در کشــور عراق بازار خوب 
و مشتری پسندی دارند، اما با انسداد مرزها به 

دلیل کرونا این بازار نیز دچار تشنج شد.

نیازمند سیاست های حمایتیس
در همین راســتا یکی از فعــاالن اقتصادی در 
این اســتان به خبرنگار ما می گوید: حدود ۱7 
شــهرک و ناحیه صنعتی در استان وجود دارند 
که در حال حاضر به دلیل تحریم ها و نبود مواد 
اولیه و مشکات تهیه این مواد با مشکل تولید 

دست وپنجه نرم می کنند.
یاسر گندمان می افزاید: ســرمایه گذار به امید 
تولید و ایجاد اشتغال سرمایه خودش را در این 
شهرک ها ســرمایه گذاری کرده تا پس از تولید 
بتواند محصول خودش را به بازار فروش برساند.

وی ابراز می کند: اگرچه تولید و فروش در سخن 
فاصله کوتاهی دارد، اما پیمودن این فاصله توسط 

تولیدکننده با موانع بسیاری مواجه است.
وی بابیان اینکه اگر دولت دسترســی به مواد 
اولیه را تســهیل کرده و از طرف دیگر بتواند در 
بازاریابی های خارجی موفق عمل کند، مطمئن 
باشید مشکل اشتغال، تولید، ارزآوری و تحریم 

همگی حل می شود.

رمز ماندگاری واحدهای س
تولیدی

افراســیاب اردل یکی دیگر از 
فعاالن اقتصادی در این زمینه 
به مــا می گوید: اگــر در میان 
واحدهای صنعتی این اســتان 
دقت کرده و به صورت اجمالی 
تحقیق کنید متوجه می شوید 
در حال حاضر واحدهایی سرپا 
هســتند و اشــتغال دارند که 
صادرات  ظرفیت  از  توانسته اند 
بنابراین  کننــد،  بهره گیــری 
بازاریابــی و ایجــاد بازارهــای 

فروش و صادراتی مهم ترین نقشی است که دولت 
می تواند برای کمک به حفظ و سرپا نگه  داشتن 

واحدهای تولیدی در این استان داشته باشد.
وی بابیــان اینکه این روزها همــه تقصیرها را 
مســئوالن به گردن کرونا می اندازند، می افزاید: 
پیش ازاین هم ما در حوزه صادرات کاال، دستیابی 
به بازارهای جدید فروش و البته تأمین نقدینگی 
و مواد اولیه مشکل داشتیم، بنابراین نمی توان این 

مشکات را تنها به کرونا مربوط دانست.
وی با اشاره به فعالیت برخی واحدهای تولیدی 
مانند خوراک آبزیان در استان بیان می کند: این 
صنعت در حال حاضر نســبت به دیگر صنایع از 
وضعیت بهتری برخوردار است و رمز موفقیت و 
توسعه آن را تنها می توان به فروش در بازارهای 

صادراتی ربط داد.
وی بابیان اینکه به طورمعمول 
توان  بومی  تولیدکننده های 
کشــورهای  در  بازاریابــی 
خارجــی را ندارنــد، اظهار 
می کند: ازایــن رو دولت باید 
قدم پیش گذاشته و به کمک 

واحدهای تولیدی بشتابد.

کاهش حجم مبادالتس
در همیــن راســتا مدیرکل 
گمرک چهارمحال و بختیاری 
بــا اشــاره به اینکــه حجم 
صادرات کاال در ابتدای ســال جاری در مقایسه 
با سال گذشــته در همین مدت گویای کاهش 
چشمگیر است، می گوید: صادرات در چهارمحال 
و بختیاری حدود ۴3 درصد در سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

اسماعیل اهلل دادی بیان می کند: در سال جاری 
۱7 میلیــون دالر کاال از چهارمحال و بختیاری 
صادر شده اســت که در سال گذشته در همین 
مدت زمانی بیش از 3۰ میلیون دالر از این استان 
صادرات صورت گرفته بود. وی انســداد مرزهای 
کشور به علت شیوع کرونا را از مهم ترین دالیل 
کاهش صادرات در چهارمحال و بختیاری عنوان 
کرده و اذعــان می کند: باال بــودن هزینه های 
حمل ونقل از دیگر مواردی اســت که صادرات را 

در این استان تحت تأثیر قرار می دهد و به عنوان 
یک عامل منفی در این بخش به شمار می رود.

سهم چهارمحال در صادرات خارجیس
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری بابیان اینکه ســهم این اســتان در 
صادرات کاال به کشورهای هدف در سال گذشته 
افــزون بــر ۸3 میلیون دالر بوده اســت، اظهار 
می کند: مهم ترین محصوالت شامل فراورده های 
کشاورزی، کاشی و سرامیک، موکت، لوازم خانگی، 
محصوالت فلزی و پاستیکی، خوراک آبزیان و 

ادوات کشاورزی است.
سجاد رستمی با اشاره به این موضوع که بیشترین 
کاالهای صادراتی چهارمحال و بختیاری به کشور 
عراق صادر می شود، می افزاید: شیوع کرونا موجب 
بسته شــدن مرزهای کشورها ازجمله عراق شد 
که این امر نقش مهمی در کاهش صادرات این 
استان در سال جاری داشــت. وی بابیان اینکه 
توسعه صادرات زمینه ساز افزایش تولید، اشتغال و 
رونق اقتصادی است، بیان می کند: در این راستا به 
دنبال بازارهای جدید برای صادرات کاال هستیم.

 وی بــا تأکید بــر این موضوع که برداشــتن 
موانع سد راه گسترش صادرات، زمینه توسعه 
چهارمحــال و بختیاری را به همــراه خواهد 
داشت، می افزاید: در این زمینه بازاریابی و کمک 
به حل موانع سد راه تولیدکنندگان را در دستور 

کار داریم.

سهم چهار محال 
و بختیاری در 

صادرات کاال به 
کشورهای هدف در 
سال گذشته افزون 
بر 83 میلیون دالر 

بوده است
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همدان: هنگامی  که صحبت از کرونا می شــود بیشترین اثرات 
مخربی که از آن به گوش می رسد در حوزه اقتصادی و معیشتی 
مردم اســت، اما متأســفانه رد پای مخرب این بیماری در مراکز 
درمانی به ویژه در بین برخی بیماران مانند افراد با نارسایی کلیه 

پای مرگ و زندگی را به میان کشیده است.
در استان همدان تعداد یک هزار و ۴۰۰ بیمار دیالیزی و پیوندی 
وجود دارند که متأســفانه تاکنون بیماری کرونــا ۴٦ نفر از این 
هموطنان را به خود آلوده کرده و در کمال تأســف جان ۲۰ نفر 
از این عزیزان را نیز گرفته است، اما موضوعی که به تازگی موجب 
دردســر برای این افراد شده تعطیلی بخش پیوند کلیه به دلیل 

کروناست که بر دغدغه های این بیماران دامن زده است.
رئیــس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در همدان بابیان اینکه 
افزون بر هزار و ۴۰۰ نفر در استان جزو انجمن حمایت از بیماران 
کلیوی هستند، افزود: از این تعداد 7٦7 نفر دیالیز می شوند و مابقی 
افرادی هستند که پیوند کلیه انجام داده یا فعاً در مرحله استفاده 

از دارو بوده و دیالیز نمی شوند.
متأسفانه به گفته رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در همدان 
پیوند کلیه تنها راه درمان این بیماران است و دیالیز یک راه نگه دارنده 
است که خون بیمار را تصفیه می کند و درمان نیست به طوری که 

اگر تمام 7٦7 نفر پیوند انجام ندهند تا آخر عمر باید دیالیز شوند!

کاهش عمل های پیوندس
ابوالفتــح میرزایی با اعام اینکه به صورت میانگین در ســال ۴5 
عمل پیوند کلیه در استان انجام می شده است، بیان کرد: به علت 
شیوع کرونا از بهمن 9۸ در استان پیوندی صورت نگرفته و بیشتر 

استان ها نیز به همین وضعیت دچار شدند.
رئیــس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در همدان بابیان اینکه 
به تازگی چنــد مرکز در تهران عمل پیوند را آغاز کردند و ما هم  
افرادی را که آمادگی و شــرایط را  داشتند به تهران ارجاع دادیم، 
افزود: در تهران هفت مورد عمل دریافت کلیه داشتیم که دو مورد 
آن از مــرگ مغزی بوده و پنج مــورد آن نیز از فرد زنده دریافت 

شده است.

آمار نگران کننده س
رئیــس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در همدان بابیان اینکه 
از ابتدای ســال تاکنون متأسفانه ۱۱۸ بیمار نیازمند به کلیه به 
آمار انجمن افزوده  شــده، بیان کرد: این در حالی اســت که تنها 
هفت مورد پیوند کلیه داشتیم و ازآنجاکه به طور میانگین ساالنه 

۲۰ درصــد به بیماران دیالیزی افزوده می شــود، این آمار کمی 
نگران کننده است.

وی بابیان اینکه در حال حاضر 9 مرکز دیالیز در استان داریم که 
دو مرکز در همدان قرار دارد و باقی شهرستان ها به جز فامنین و 
درگزین مرکز دیالیز دارند، ادامه داد: در شهرستان فامنین هم ۸۰ 
درصد عملیات ساختمانی آن انجام  شده و کاماً خیر ساز است. 
میرزایی بابیان اینکه امکانات امروز پاسخگوی نیاز کنونی است، 
اظهار کرد: خوشبختانه امروز از نظر ماشین آالت دیالیز کمبودی 
نداریــم، اما این تعداد فقط نیاز امروز را برطرف می کند و ممکن 

است در آینده با مشکل مواجه شویم.
رئیــس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در همدان افزود: تعداد 
7٦7 بیمار دیالیزی این اســتان که در گروه سنی 3۰ تا ٦۰ سال 
قرار دارند هیــچ راهی جز پیوند کلیه ندارند، در غیر این صورت 

باید تا زمان مرگ درد این بیماری را تحمل کرده و دیالیز شوند.

به دلیل شیوع کرونا اتفاق افتاده است

تعطیلی مراکز پیوند و کاهش خدمات به بیماران کلیوی

گزارشگزارش
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۱. نرم و شکننده- کتابی در پزشکی اسامی 
 از امام ششــم شــیعیان»ع« – پروردگار 
۲. ترکیبــی حیاتی که در کبــد تولید و 
به خون می ریزد- مکرر- پســوند محافظت 
3. سرزنش کردن- نوعی آب نبات جویدنی- 
غربال ۴. سبزی پیچیده- صدای پنچری- ماه 
 سرد- اخوی 5. سردسته نگهبانان- پیوسته 
٦. دفــع مزاحمــت- غاف شمشــیر- از 
ارکان نماز- دوست داشتن 7. خودمختار- 
کاروانســرا- از ادات شــرط ۸. چراغ الکلی 
آزمایشــگاهی- سددانشــگاه که قراراست 
برداشته شود- بخیل 9. ریشه شیرین بیان- 
نوعی دوچرخه مســابقه ای- برتر و باالتر از 
دیگران ۱۰. حرف تکــراری- کان- بمبی 
که در آن از فرایند هســته ای برای تخریب 
استفاده می شود- ترمز چهارپا ۱۱. کشوری 
آفریقایــی بــه مرکزیــت »لیبرویل« که 
درسال۱9٦۰اســتقال خود را از فرانســه 
به دست آورد- پروســه ۱۲. مادر- یکی از 
دوجنس- چوب خوشــبو- مــاه ۱3. ناله- 
پاک- آدرس ۱۴. اســب چاپار- دوســیه- 

هستی و وجود ۱5. نیم تنه مردانه- محافظ 
شخصی- از نام های پسرانه ایرانی

 ۱. پایتخت ازبکستان- هماهنگی موسیقایی 
۲. مارشــال آلمانی معروف به روباه صحرا- 
کانتر- باهــا 3. دخل و خــرج ماهانه- 
شــش تای تــازی- از زیراندازهــا ۴. کاه 
انگلیســی- حیوانی از خانــواده میمون- 
بهشت زیر پای اوست 5. از چهارعمل اصلی 
 ریاضیات- قبله گاه مســلمین- ستون بدن 
٦. شرور- پرسیدن- راندن 7. ماه میادی- 
غصه و اندوه- قوت الیموت- سرباز نیروی 
دریایی ۸. بارانی نمدین- سینمای فاجعه 
آبــادان- وزارت آموزش و پــرورش از آن 
منتزع گردیــد 9. فیلتر- کوزه ســفالی- 
مخفف اگر- نوعی باالپوش ۱۰. پاسخ مثبت 
- کشوری اروپایی به مرکزیت »بوداپست«- 
همگــی ۱۱. عدد آبــادی- درخــت مازو- 
 گریختــن ۱۲. مرز- خیانت پیشــه- تردید 
۱3. درخشنده- بیماری تنگی نفس- جمع 
مکسر دقیقه ۱۴. واحد ورزش بوکس- نام 

دخترانه به معنی ستوده شده- درآمد اماک و اراضی 
و شــغل و منصب ۱5. نام سابق این شهر »گمبرون« 

بوده - حاوت

  افقی

  عمودی
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