
برای خدمت به بیماران از جانش گذشت
 الزمه امنیت در کشور 

تسلط به مرزهای خراسان است

 برادر »دکتر محمدجمعه رنجبر« 
نخستین شهید مدافع سالمت تربت جام در گفت وگو با قدس:

آیت اهلل علم الهدی در دیدار با فرمانده قرارگاه شمال شرق کشور:

برای او که روســتازاده سختکوشــی بــود حال و 
هوای تابســتان با همه فصل ها فرق می کرد. این را 
می توانست در روزهای پرآشوب و ملتهب شیوع کرونا 
حس کند. حتی زمانی که با آخرین رمق ها سرفه ای 
می کرد و اندک هوایی را به ریه هایش می فرســتاد. 
علیرضا که برادر کوچک تر دکتر محمدجمعه رنجبر، 

نخستین شهید مدافع سالمت ...

آیت اهلل علم الهدی ضمن ابراز خرسندی بابت ارتقای 
درجه ســرتیپی امیر رضا آذریان، فرمانده قرارگاه 
شمال شــرق کشور در دیدار با وی گفت: وضعیت 
ما در مشــهد به گونه ای است که عمق مسائل را 
مسئوالن کل کشور کمتر متوجه می شوند از جمله 
مرزداری استان خراسان که بسیار کار سختی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

انتقال پادگان ارتش در وضعیت »ایست خبردار«!
بازداشت باند تقلب 

 کنکور سراسری
در خراسان رضوی

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

همزمان با روز پزشک انجام شد

ادای احترام 
اعضای نظام 

پرستاری مشهد 
به شهدای 

مدافع سالمت
جمعی از اعضای سازمان نظام پرستاری مشهد به مناسبت 
روز پزشک، طی مراســمی از تالش ها و زحمات مدافعان 
سالمت به ویژه پزشکان قدردانی کردند.این مراسم با حضور 
مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی، رئیس سازمان 
نظام پزشکی و رئیس سازمان نظام پرستاری مشهد برگزار 
شــد. در این مراســم با نواختن مارش و سرود ملی کشور 
به جایگاه شــهدای واالمقام حوزه ســالمت ادای احترام 
شد.رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در این مراسم یادبود 
تصریح کرد: پزشکان و پرستاران دو بال اصلی ارائه خدمات 
بهداشــتی و درمانی در کشور هستند. وی گفت: مبارزه با 
کرونا از ســطح مطب ها تا درمانگاه ها آغاز شده و تا مراکز 
۱۶ ساعته و بیمارستان ها ادامه می یابد و تمامی پزشکان 

عمومی و متخصص درگیر هستند...

قدس از بالتکلیفی چندساله یک طرح گزارش می دهد 

.......صفحه 2 

 دادستانی مشهد خطاب
 به عزاداران حسینی :

با رعایت 
دستورالعمل های 

بهداشتی دشمن را 
ناکام کنیم

 نیروی انتظامی خراســان رضوی باندی که قصد تقلب در آزمون 
کنکور سراسری علوم تجربی داشتند را بازداشت کرد.یک باند چهار 
نفره در اســتان خراســان رضوی که قصد تقلب در آزمون کنکور 
سراسری علوم تجربی حوزه برادران را داشتند، توسط نیروی انتظامی 

استان بازداشت شدند. یک منبع آگاه ...

رنا.......صفحه 3 
 ای
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  شماره 9326  
 ویژه نامه 3705  
+ صفحه »میهن«

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1130-99 و 1129-99 مورخ 99/04/17 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رس��ول ارجمند  فرزند محمد بشماره 
شناس��نامه 395 صادره از مانه و خانم سکینه محمد نیا کوشکی فرزند 
غالمرضا در یک باب منزل به مس��احت 115 مت��ر مربع از پالک 722 
فرعی از 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند خریداری از مالک رسمی 
آقای علی فرحدل فرزند امان اله محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9905466
تاریخ انتشار نوبت اول:  26                  /05                  /99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 10                  /06                  /99
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان
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ش�هرداری تایباد در نظر دارد به اس�تناد مجوز شورای اسالمی ش�هرتایباد نسبت به واگذاری به صورت 
اجاره 5 متر مربع  زمین واقع در تیر پارک دوغارون جهت نصب کانکس و فروش مواد غذایی از طریق 
برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره ماهیانه هر متر مربع مبلغ 600/000 ریال و ضمانت شرکت 
در مزایده مبلغ 9/300/000 ریال اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد ش�رایط دعوت می ش�ود جهت 

دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/06/02لغایت 99/06/20

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت 13 مورخ 99/06/20
زمان بازگشایی پاکات 99/06/22 در محل دفتر شهردار تایباد.

ش�هرداری در رد ی�ا قب�ول پیش�نهادات مختار اس�ت و در صورتی که برن�دگان اول تا س�وم مزایده از 
پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

مح�ل تحویل اس�ناد مزایده دبیرخانه ش�هرداری تایباد می باش�د . متقاضیان محترم م�ی توانند جهت 
دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

 آگهی مزایده )نوبت اول(

ايوب سیدالحسینی شهردارتايباد

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت فیروز سیر شرق  ) سهامی خاص 

(شماره ثبت 21894 به شناسه ملی 
 10380373791

بدين وس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت 
دع��وت به عمل می آيد که در جلس��ه مجمع 
عموم��ی ف��وق الع��اده و مجم��ع ع��ادی بطور 
ف��وق الع��اده که ب��ه ترتی��ب س��اعت 9 و 11 
صبح م��ورخ 1399/6/14 روز جمعه در محل 
قانون��ی ش��رکت واقع در مش��هد احمد آباد 
بی��ن طالقان��ی 17 و 19 پ��اک 55 کدپس��تی 
9176764391 برگزار م��ی گردد حضور بهم 

رسانند .
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : 

1( نقل و انتقال سهام 
2( تغیی��ر مرکز اصلی ش��رکت در يک واحد 

ثبتی 
دس��تور جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور 

فوق العاده  : 
1- انتخاب مديران 

2- انتخاب بازرسین 
3- تعیین سمت مديران 

4-  انتخاب صاحبان امضاء 
5- ساير موارد پیش بینی نشده 

9ع هیئت مديره شرکت 
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ش��هرداری تايباد در نظر دارد به اس��تناد مجوزشورای اسامی شهر تايباد نسبت به واگذاری 
ب��ه صورت اجاره اماکن مش��روحه ذيل از طري��ق برگزاری مزايده عمومی ب��ا قیمت پايه اجاره 
و ضمان��ت ش��رکت در مزايده قید ش��ده در جدول ذيل اقدام نمايد ، ل��ذا از کلیه افراد واجد 
ش��رايط دع��وت می ش��ود جهت دريافت اس��ناد مزايده و کس��ب اطاعات الزم ب��ه واحد اماک 

شهرداری تايباد مراجعه نمايند.
مهلت دريافت اسناد مزايده از تاريخ 99/06/2لغايت 99/06/20

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت13 مورخ99/06/20
زمان بازگشايی پاکات 99/06/22در محل دفتر شهردار تايباد.

شهرداری در رد يا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزايده 
از پیش��نهادات خود عدول نمايند س��پرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
محل تحويل اس��ناد مزايده دبیرخانه شهرداری تايباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند 

جهت دريافت اطاعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمايند. 
پایهتعدادنام محلردیف  مبلغ 

ماهیانه
 ضمانت شرکت در

مزایده

14/800/0006/200/000 بابمجتمع رفاهی میدان پیر هرات1

15/000/0005/500/000 بابدفاتر و شرکت های داخل ترمینال شماره 22

14/500/0005/000/000 بابدفاتر و شرکت های داخل ترمینال شماره 35

13/500/0004/000/000 بابدفاتر و شرکت های داخل ترمینال شماره 44

13/900/0004/500/000 بابدفاتر و شرکت های داخل ترمینال شماره 56
 

 آگهی تجدید مزایده - نوبت اول

ايوب سیدالحسینی شهردارتايباد 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 10                  /06                  /99

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس



قدس از بالتکلیفی چندساله یک طرح گزارش می دهد 

انتقال پادگان ارتش در وضعیت »ایست خبردار«!
علی محمدزاده: همچنان که همه می دانیم 
یکــی از ابتدایی ترین اصــول آموزش نظامی 
یادگیری فرامین اســت که شاید بتوان گفت 
نخســتین دســتوری که در این حوزه داده 

می شود همان جمله »ایست خبردار« است.
ایســت خبردار فارغ از تعاریف و شروطی که 
برای صدور این دســتور در حوزه نظامی دارد 
به لحاظ معنایی و نظــری در مجموع بیانگر 
یک موضع یا رفتار موقت است و بیشتر برای 
نظم دهی ســربازان و آماده کردن آن ها برای 

دستورات بعدی است.
حال با این مقدمه کلی در ادامه می خواهیم به 
بررسی موضوعی شهری بپردازیم که به دلیل 
ارتباط آن با حــوزه نظامی با این مقدمه وارد 
بحث شدیم؛ چراکه به نظر می رسد طرح مورد 
نظر ما بیش از 10 ســال اســت که در حالت 
ایســت خبردار باقی مانده و دستور و حرکت 

جدیدی صورت نگرفته است.

فرمان خبردار اولس
سال 88 بود که نخستین فرمان خبردار برای 
این موضوع صادر و اعالم شد که طرح انتقال 
پادگان ارتش به خارج از مشهد وارد فاز عملی 
می شــود؛ چراکه با موافقت فرماندهی کل قوا 
مقرر شــد در مدت چهار سال این پادگان به 

طور کامل به بیرون شهر منتقل شود.
اما همچنان که پیش بینی می شــد به سبب 
هزینه بــر بودن ســاخت پــادگان جدید از 
یک سو و بروکراســی حاکم بر محیط های 
نظامی از ســوی دیگر فرایند انتقال سرعت 
الزم را نداشــت و پس از هفت سال اندکی 
بیــش از نصف پادگان ارتش به محل جدید 
خــود منتقل شد.اســفند مــاه 95 بود که 
نیروی  فرمانده  امیر »کیومرث حیــدری«، 
زمینــی ارتش وقتی بــرای تودیع و معارفه 
فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق ارتش 
به مشــهد آمده بود در پاســخ به پرســش 
خبرنــگاران در این باره گفت: پادگان ارتش 
مشهد ســال آینده )یعنی سال 96( به طور 
کامل از شــهر خــارج می شــود و به محل 
جدید انتقال می یابد. او افزود: آنچه مســلم 
اســت، اینکه پادگان ارتش در شهر مشهد 
بایــد به طور کامل تخلیه شــود و به محل 
جدیــد انتقال پیدا کند، منتها باید در محل 
جدید آمادگی کافی برای انتقال بخش های 

باقی مانده نیز مهیا شود.

فرمان دومی که با تأخیر صادر شدس
آنچه مســلم اســت اینکه مدیران شهری بر 
اساس توافق های صورت گرفته اولیه به موازات 
اقدام هایی که از سوی ارتش صورت می گرفت 
طرح هایی را در دســتور کار داشتند که یکی 
از اصلی ترین این طرح ها ساخت بخش هایی از 
بولوار نماز در اراضی بود که باید طبق توافق ها 

آزادسازی می شد.
بر همین اساس بولوار مورد 
نظر احداث و حتی میهمانان 
روز بــرای  افتتاح   مراســم 

18 دی 97 فراخوانده شدند 
اما ســاعاتی مانده به زمان 
اعالمی مراسم کنسل شد و 
ایــن گونه در خبرها آمد؛ به 
دلیل تصویب نشــدن طرح 
اراضی ارتش در شورای عالی 
معماری و شهرســازی، این 
ارتش مسدود  توسط  مسیر 

شد.
رایزنی های رســمی و غیررســمی و جلسات 
متعددی برگزار شد و سرانجام فرمان بعدی این 
پروژه هر چند با تأخیر ولی صادر شــد و نهم 

اسفند ماه بولوار نماز بازگشایی شد.
محمدرضا کالیی، شهردار مشهد در این مراسم 
با تأکید بر اینکه افتتاح بولوار نماز سرآغاز اتفاق 
شــهری بزرگی است که با همت همه بدست 
آمده است، گفت: بهره برداری از بولوار نماز، گام 
نخســت این رویداد است و در گام های بعدی 
و بــا توجه به مصوبه شــورای عالی معماری، 
فضای ســبز 72 هکتاری با درختان قدیمی 
و ســوله های 100 ســاله پادگان ارتش پس 
از انتقال برای موزه در اختیار شــهرداری قرار 

خواهد گرفت.

آبشار زمزمه هاس
گفته های شهردار مشــهد در این مراسم که 
آن را ســرآغاز اتفاق شهری بزرگ دانست این 
تصور را ایجاد کرد کــه توافق های الزم برای 
اقدام های بعدی انجام شــده و دیگر شــاهد 
توقفی در فرایند انتقــال پادگان و موضوعات 
مرتبــط با آن نخواهیم بود.اما گذشــت زمان 
نشــان داد هنوز مباحث دیگری در این حوزه 
هســت که نسبت به آن تصمیم گیری قطعی 
نشده و زمزمه هایی در خصوص پروژه آبشار2 

مطرح شد و در نهایت عالوه 
بر مدیران شــهری، متولیان 
این موضوع در سطح ملی نیز 
اعــالم کردند طرح تفصیلی 
پروژه آبشار2 و انتقال پادگان 
در شــورای عالی شهرسازی 
تصویب شــده و با ابالغ آن 
این  پــازل  قطعه  آخریــن 
طرح تکمیل می شود.اسفند 
ماه 97 دبیر شــورای  عالی 
شهرســازی و معماری ایران 
دو  این  ویژگی هــای  گفت: 
اراضی  تفصیلی  طرح )طرح 
آبشار2 و پادگان لشکر 77 ارتش مشهد( الزام 
داشــت تا به صورت همزمان در شورای عالی 

شهرسازی و معماری ایران طرح شوند.
فرزانه صادق مالواجــرد اعالم کرد: دغدغه ما 
این بود که ضمن تأمین حداکثر سطح ممکن 
برای کاربری های خدماتی مقیاس شــهری، 
بارگذاری انتفاعی زیادی نیز در عرصه پادگان 
انجام نگیرد. همچنین این دغدغه در اراضی 
آبشار2 با توجه به مجاورت با ارتفاعات جنوبی 
مشهد شــدیدتر بود.در نهایت بر اساس رفت 
و برگشــت ها و تعامالتی که در استان انجام 
شد، سرانجام کمیسیون ماده5 استان با ارتش 
توافق کردند. شــورای  عالی اصرار داشت که 
حتماً این دو طرح همزمان بیایند و همزمان 
دو طرح بررســی شــوند تا بتــوان همزمان 
فرصت ها و تهدیدهای هــر دو طرح را با هم 
باالنس کرد و تعادل را برقرار کنیم به نحوی 
که ضمن تأمین هزینه ها یا انتقال پادگان، از 
این فرصت بی نظیر تکرارنشدنی برای تأمین 
فضاهای عمومی مقیاس شهر مشهد حداکثر 

استفاده انجام شود.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
با اعالم اینکه مســاحت دو طرح در مجموع 
حدود ۴00 هکتار است، گفت: تالش شد در 
مجموع بین 50 تا 60 درصد اراضی در اختیار 

کاربری های شهری اعم از معابر اصلی، پارک ها 
و خدمات مقیاس شهری قرار گیرد. ضمن آنکه 
تالش شــد در نهایت ســهم مالک که ارتش 
جمهوری اســالمی ایران است در چهارچوب 
قانون انتقال پادگان ها و احکام طرح فرادست 

)جامع( تأمین شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: در پادگان 
بناهای واجد ارزش تاریخی و باغات هم پیوند با 
بافت تاریخی وجود دارد از همین رو شورا مقرر 
کرد برای حفظ کیفیت فضایی عرصه ها، طرح 
یکپارچه در مقیاس طراحی شهری متضمن 
محل دقیق اســتقرار تــوده و فضا، تفکیک 
قطعات، مســیرها و معابــر و تعداد طبقات با 
تأکید بــر حفظ بناهای شــاخص موجود در 
عرصه های عمومی طــرح و تداوم یکپارچگی 
فضای ســبز میانی برای هر دو طرح حداکثر 
در مدت دو ماه تهیه و با رعایت الزاماتی نظیر 
پیوســت های حمل و نقلی، زمان بندی اجرا و 
واگذاری های عرصه های عمومی پس از تأیید 
مشترک دبیرخانه شورای عالی، سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت 
دفاع و کشــور توسط دبیر شــورای عالی به 

صورت همزمان ابالغ شود.

ایست خبردار 17 ماههس
طبــق روال تمام مصوبات تصور می شــد در 
نهایت ابتدای ســال 98 ابالغات این مصوبه 
صورت خواهد گرفت ولی با گذشــت نزدیک 
به 17ماه از آن زمان هنوز هیچ خبری از این 
ابالغیه نیســت.محمدهادی مهدی نیا، رئیس 
کمیســیون عمران و شهرسازی شورای شهر 
مشــهد هم در گفت وگوی روز گذشته خود 
بــا خبرنگار ما گفت: متأســفانه بنا به دالیل 
نامعلومی ابالغ ایــن مصوبه صورت نگرفته و 
پیگیری های ما به نتیجه ای مشــخص برای 
این تعلل نرســیده اســت و همچنان وعده 
آینده نزدیک را می دهنــد.وی افزود: عناصر 
و مراجع اســتانی دخیل در این موضوع همه 
منتظر ابالغ اســناد یا همان مصوبات شورای 
عالی شهرســازی هستند و در حوزه مدیریت 
شهری نیز تمهیدات و برنامه ریزی های الزم 
برای اجرای طرح ها و پروژه های تعریف شده 
در این محدوده صورت گرفته اما تا زمانی که 
مصوبه شورای عالی ابالغ نشود همه در حالت 

بالتکلیفی هستند.

کالم آخرس
با کنار هم قرار دادن اتفاق ها و رخدادهای این 
حوزه به نظر می رسد همان زمزمه های قدیمی 
در خصوص برخــی از پروژه های این محدوده 
و عناصر تأثیرگــذار و قدرتمند به هر طریق 
توانسته اند جلو صدور فرمان بعدی را بگیرند 
و همچنان همه را در حالت ایست خبردار نگه 

داشته اند.

 دولت برای حل مشکالت خراسان •
به وعده های خود عمل کند

 هفته منتهی به هشتم شهریور ماه، سالروز شهادت محمدعلی رجایی
و حجت االســالم باهنر، به  پاس گرامیداشــت یاد و خاطره  این 
شهیدان، هفته دولت نام گذاری شده است. دو معلمی که زندگی 
فردی و اجتماعیشــان درسی برای دولتمردان ماست تا چگونه 
بودن، چگونه زیستن و خدمت به مردم را با نگاهی به شخصیت، 
زندگانی و روش مدیریتی آنان بیاموزند؛ چراکه این مردان بزرگ 
در عرصه خدمت به مردم، از هیچ کوششــی دریغ نمی کردند و 
شــبانه روز در راستای تعالی و پیشرفت کشور گام برمی داشتند 
و توانستند عشق و ایمان را به ملت ایران ارزانی کنند و خدمات 
شایانی به همه مردم به  ویژه محرومان ارائه دهند که برکات آن 

تاکنون نیز ادامه دارد.
بر اساس رسم هر ساله در این هفته، از پروژه های ملی در مناطق 
مختلف کشــور رونمایی شــده و دولتمردان به بیان خدمات، 
تالش ها و عملکرد خود می پردازند و به مردم گزارش می دهند که 
برای پیشرفت و توسعه کشور و حل مشکالت مردم و جامعه چه 

کرده اند و برای آینده چه برنامه ای دارند.
امسال هم آنچنان  که تاکنون گفته  شــده هزار و 921 پروژه از 
امروز تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری خواهد رسید. این در 
حالی است که تنها در خراسان رضوی بیش از ۴50 پروژه ناتمام 
ملی وجود دارد که اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن ها حدود 12 
هزار و 269 میلیارد تومان برآورد شــده است و تکمیل بیش از 
هزار و 900 پروژه ناتمام اســتانی خراسان رضوی هم  دست کم 
7هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. با این حســاب مشــخص 
اســت که خطه پهناور خراسان رضوی و مشهد به عنوان دومین 
کالنشهر کشــور، اوضاع  و احوال خوبی ندارند و تاکنون بارها از 
زبان مسئوالن دســتگاه های مختلف استان شنیده ایم به دلیل 
بی مهری و بی توجهی دولت و دولتمردان به این خطه، بسیاری 
از مشکالت قدیمی پابرجا باقی  مانده و مشکالت تازه ای نیز پدید 
آمده است. مشکالت و کاستی های فراوان حوزه تولید و اشتغال، 
راه های ارتباطی، آبرسانی روستایی، آبخوانداری و آبخیزداری، مهار 
آب های مرزی، عمران شهری، ترافیک و حمل ونقل، ساماندهی 
حاشیه شهر و بافت های فرسوده، توسعه کشاورزی، راه اندازی قطار 
برقی و سریع السیر مشهد- تهران، پروژه های حوزه زیارت و دیگر 
حوزه ها از جمله کاستی های این خطه است که در صورت توجه 
دولت و مرکزنشینان، می بایست گشایش های ملموسی را در این 

حوزه ها طی سال های گذشته شاهد می بودیم.
امســال خراســان رضوی هم مثل ســایر نقاط کشــور درگیر 
مشکالت ناشــی از شــیوع کرونا بوده و کنترل این بیماری از 
اصلی ترین مشکالت و دغدغه های مردم و مسئوالن بوده است. 
بسیاری از مشاغل آســیب  دیده اند و به اقتصاد خراسان رضوی 
نیز خســارت های جدی وارد شده است. در این  بین اما با وجود 
تالش های بســیار دولتمردان به  ویژه مدیران و متولیان دستگاه 
ســالمت کشور، برخی سوء مدیریت ها موجب شده مردم تحت 
 فشار شدید اقتصادی قرار بگیرند. افزایش قیمت ارزاق عمومی، 
اجناس و خدمات از مشکالت اصلی است که به اذعان کارشناسان، 
بیشــتر از تحریم و فشارهای خارجی، تحت تأثیر نبود کنترل و 
نظارت و برنامه های کارشناسانه و کارآمد دولت در این زمینه رخ 
داده است.در چنین شرایطی انتظار و مطالبه جدی مردم خراسان 
از رئیس جمهور، عمل به وعده هایی است که در زمان انتخابات، 
موجی از نشاط و امید به تغییر و بهبود در شرایط کشور را ایجاد 
کرد. بدون تردید امید با شعار ایجاد نمی شود، بلکه الزمه آن ارائه 
یک برنامه منسجم و عملیاتی از سوی دولت است و امید می رود 
در چند ماه باقی  مانده از دولت دوازدهم، دولتمردان با اجتناب از 
شعارهای دست نیافتنی و جامه عمل پوشاندن به وعده های خود، 
عالوه بر رفع مشکالتی با منشأ ضعف مدیریت، اعتماد از دست 
 رفته مردم را بازگردانده و خاطره ای خوش از خود در اذهان مردم 

مشهد و خراسان به جا گذارند.

روز گذشته صورت گرفت
 اجتماع گاوداران خراسان رضوی •

در مقابل سازمان جهاد کشاورزی
ایسنا: گاوداران اســتان خراســان رضوی بــه منظور بیان 
مشــکالت و طرح دغدغه های خود در زمینه صنعت دام روز 
گذشته در مقابل سازمان جهاد کشاورزی این استان تجمع 
کردند.دامــداران در این تجمع با بیان اینکه باید جلو واردات 
گوشت گرفته شود اعالم کردند که گوشت کیلویی 72 هزار و 
500 تومان با هزینه دامدار همخوانی ندارد. دامداران همچنین 
درخواست داشتند که صادرات آزاد شود تا آن ها بتوانند هزینه 
خود را تأمین کنند.دامداران همچنین از قیمت گذاری برای 
شیر نیز ناراضی بوده و اعالم کردند شیر کیلویی 3 هزار تومان 
 از ما خریداری اما در بازار شــیر پرچرب 900 گرمی کیلویی

10 هزار و 500 تومان عرضه می شود. 
محمدرضا اورانی، رئیس ســازمان جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی نیز با حضور در جمع اجتماع کنندگان گفت: من هر 
هفته دو روز در شهرستان هستم و حتماً از واحد گاوداری و 
مرغــداری بازدید می کنم. اینکه از تمام واحدهای گاوداری و 
مرغداری بازدید نداشتم، به این معنی نیست که از اتاق خودم 

خارج نشدم و هیچ کجا را بازدید نکردم.
وی بیان کرد: زمانی که بحث قیمت ها مطرح شد، من در ستاد 
تنظیم بازار این موضوع را به استحضار استاندار و دستگاه های 
نظارتی رساندم، چهار تا پنج نامه را نیز از طریق استانداری به 

تهران منعکس کردیم.
اورانی گفت: ســه نفر را به عنوان نماینــده انتخاب کنید تا 
خواســته ها را مشخص کنند، من هم در کنار شما هستم تا 
هر روز نزد اســتاندار و نمایندگان و به تهران برویم و صحبت 
کنیم. کشور در بحث تأمین ارز مشکل دارد و تالش می کنیم 

که دامدار و مرغدار ما مشکل نداشته باشند.

 آیت اهلل علم الهدی 
در دیدار با فرمانده قرارگاه شمال شرق کشور:

 الزمه امنیت در کشور •
تسلط به مرزهای خراسان است

قدس: آیت اهلل علم الهدی 
خرســندی  ابراز  ضمن 
بابــت ارتقــای درجــه 
سرتیپی امیر رضا آذریان، 
قرارگاه شــمال  فرمانده 
شرق کشــور در دیدار با 
وی گفت: وضعیت ما در 
مشهد به گونه ای است که عمق مسائل را مسئوالن کل کشور 
کمتر متوجه می شــوند از جمله مرزداری استان خراسان که 

بسیار کار سختی است.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی افزود: مشهد مقدس 
نقطه ای است که مستلزم برقراری امنیت بسیار زیادی است. تا 
به حال با لطف خدا و مدیریت شما، دشمنان نتوانستند حتی 
اجازه جســارت به خود بدهند. الحمدهلل مرزها توسط ارتش 

جمهوری اسالمی ایران صیانت می شود.
وی یادآور شد: مسئله مرزداری اهمیت بسیار باالیی دارد. شما 
سرباز امام رضا)ع( هستید و به هر قدرت و مقامی که برسید 
افتخار این آستان مقدس است. مقام معظم رهبری هم تأکید 
بســیاری بر مرزداری دارند و شما سربازان ولی امر مسلمین، 
گوش به فرمان ایشــان هستید و در همه جا پرقدرت حاضر 
شدید امام عصر در پس پرده غیبت مراقب این کشور هستند. 

روز گذشته انجام شد
 خداقوتی امام جمعه •

و مسئوالن بشرویه به پزشکان
خبرنگار   - بشــرویه 
روز  با  همزمــان  قدس: 
پزشــک امــام جمعــه، 
فرماندار، معاونان فرماندار 
و اعضــای ســتاد نمــاز 
جمعه بشــرویه با رئیس 
رئیس  و  بهداشت  شبکه 
بیمارســتان شــفای این شهرســتان دیدار و به پزشکان این 
شــبکه روز پزشک را تبریک گفتند. حجت االسالم والمسلمین 
ســیدمحمد معلمی و مهندس علی شفیعی و همراهان ضمن 
دیدار با پزشکان بیمارستان و مرکز بهداشت ضمن خداقوت روز 
پزشک را به آنان تبریک گفتند و برای آنان آرزوی موفقیت کردند. 

همزمان با روز پزشک انجام شد
ادای احترام اعضای نظام پرستاری •

مشهد به شهدای مدافع سالمت
قدس: جمعی از اعضای ســازمان نظام پرســتاری مشــهد به 
مناسبت روز پزشک، طی مراسمی از تالش ها و زحمات مدافعان 

سالمت به ویژه پزشکان قدردانی کردند.
این مراســم با حضور مدیر امور پرســتاری دانشــگاه علوم 
پزشــکی، رئیس سازمان نظام پزشکی و رئیس سازمان نظام 
پرســتاری مشهد برگزار شد. در این مراسم با نواختن مارش 
و سرود ملی کشور به جایگاه شهدای واالمقام حوزه سالمت 
ادای احترام شــد.رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در این 
مراسم یادبود تصریح کرد: پزشکان و پرستاران دو بال اصلی 
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور هستند. وی گفت: 
مبارزه با کرونا از ســطح مطب ها تا درمانگاه ها آغاز شــده و 
تا مراکز 16 ســاعته و بیمارســتان ها ادامه می یابد و تمامی 
پزشــکان عمومی و متخصص درگیر هســتند. وی مجموع 
مبتالیان جامعه پزشــکی در مشهد را بیش از 300 نفر اعالم 
کرد و گفــت: 16 نفر از عزیزان کادر بهداشــت و درمان در 
جبهه مبارزه با کرونا به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و جزو 
شــهدای مدافع سالمت هســتند که نام و یادشان را گرامی 
می داریم.دکتر علــی بیرجندی نژاد تأکید کــرد: ملت ایران 
همواره قدرشــناس خادمان خود در حوزه سالمت هستند و 
بحران کرونا بهانه ای برای به تصویر کشیدن گوشه ای کوچک 
از خدمــات بزرگ این سفیدپوشــان زحمتکش در مطب ها، 

درمانگاه ها، کلینیک ها، مراکز بهداشت و بیمارستان ها بود.

همزمان با روز بزرگداشت ابن سینا صورت گرفت
 قدردانی مدیر کل آموزش و پرورش •

از پزشکان درمانگاه های فرهنگیان مشهد
پورحسین:  حسین 
مدیــر کل آمــوزش و 
پرورش خراسان رضوی 
با حضــور در  درمانگاه 
روز  مشــهد  فرهنگیان 
پزشــک را به همکاران 
تبریک  مجموعــه  این 
گفت.قاســمعلی خدابنــده همزمان با یکم شــهریور، روز 
بزرگداشت حکیم ابوعلی ســینا و روز پزشک، طی بازدید 
از درمانگاه شــماره یک فرهنگیان مشــهد در جمع عوامل 
و پزشــکان این مجموعه گفــت: برنامه های پیشــگیرانه 
در حوزه ســالمت فرهنگیان جزو سیاســت های آموزش و 
پرورش اســتان قرار خواهد گرفــت.وی افزود: همکاران ما 
در درمانگاه های فرهنگیان اســتان همراه با ســایر اعضای 
کادر درمان و ســالمت برای مبارزه با ویروس کرونا تالش 
کردنــد و در این راه از هیچ تالشــی فروگذار نکردند.مدیر 
کل آموزش و پرورش خراســان رضوی با اشاره به برخی از 
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی این بیماری بر اقشار مختلف 
جامعه ابــراز امیدواری کرد هر چه ســریع تر با تالش های 
خســتگی ناپذیر پزشــکان و کادر درمان کشور و همچنین 
رعایت دستورالعمل های بهداشــتی از جانب مردم شرایط 
عادی تر شود و همه اقشــاری که در اثر این بیماری دچار 
زیان شــدند بتوانند به زندگی عادی بازگردند.خدابنده در 
بخش دیگری از ســخنان خود بر ضرورت تکریم و رعایت 
ســعه صدر از عوامل مجموعه درمانی درمانگاه فرهنگیان 
در برخــورد با مراجعان تأکید و خاطرنشــان کرد: در حال 
حاضر تمــام برنامه های ما در حوزه ســالمت فرهنگیان با 
رویکرد درمان اســت، در حالی که بایســتی تالش کنیم 
برنامه های پیشگیرانه را در حوزه سالمت همکارانمان جزو 

سیاست های کاری قرار دهیم.

طبق روال تمام مصوبات 
تصور می شد در نهایت 

ابتدای سال 98 ابالغات 
این مصوبه صورت 

خواهد گرفت ولی با 
گذشت نزدیک به 17ماه 

از آن زمان هنوز هیچ 
خبری از این ابالغیه 

نیست
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محبوبه علیپور: برای او که روســتازاده سختکوشی بود حال و 
هوای تابستان با همه فصل ها فرق می کرد. این را می توانست در 
روزهای پرآشوب و ملتهب شیوع کرونا حس کند. حتی زمانی که 
با آخرین رمق ها سرفه ای می کرد و اندک هوایی را به ریه هایش 

می فرستاد. 

از دفاع مقدس تا پزشک خدوم روستاییانس
علیرضا که برادر کوچک تر دکتر محمدجمعه رنجبر، نخستین 
شهید مدافع ســالمت در تربت جام اســت، درباره او می گوید: 
در یکی از روزهای گرم تابســتان 13۴6 در یکی از روســتاهای 
»باالجام« به نام »امان محمد« متولد شد. تحصیل دوره ابتدایی و 
راهنمایی را پس از مهاجرت به روستای کاریزنو ادامه داد تا آنکه 
در زمان شــروع جنگ تحمیلی و در حالی که دانش آموز ســوم 
راهنمایی بود به جبهه اعزام شد. دوره دبیرستان را در فریمان به 
پایان رسانید و در همین دوره تحصیلی نیز دو بار دیگر به جبهه 
رفته و در عملیات های خیبر و کربال یک شرکت داشت. همچنین 
در عملیات خیبر مجروح و شــیمیایی شد، اما هیچ وقت دنبال 
پرونده سازی نرفت و بعدها وقتی اطرافیان به او به دلیل سرفه های 
مکرر تذکر می دادند، می گفت: به خاطر خدا و وطن به جنگ رفتم 

و به حق خودم رسیده ام. 
 وی ادامه می دهد: محمد پس از پایان تحصیالت دانشگاهی به 
روستای پدری برگشت و در مراکز درمانی شهرستان تربت جام به 
طبابت پرداخت. چنانکه سه بار نیز به عنوان پزشک کاروان توفیق 
خدمت به زائران حریم الهی را پیدا کرد. در حادثه منا نیز حضور 
داشت. او در این باره می گوید: حسرت شهادت در سرزمین وحی 

به دلش ماند. 

پابوس والدینس
علیرضا رنجبر درباره رفتار شــهید مدافع سالمت با خانواده اش 
می گوید: برادرم فرزند اول و ارشــد خانــواده بود. از همین رو از 

همــان دوران کودکی با آنکه دانش آموز درس خوان و فعالی بود 
به طور جدی در امور کشــاورزی پدر و مادرم را همراهی و یاری 
می کــرد. همچنین نیز به دلیل تعهدی که به مردم داشــت تا 
پاسی از شــب در مطب بود ولی با تمام مشکالت و گرفتاری ها 
باز هم خانواده و پدر و مادر را فراموش نمی کرد. به طوری که با 
تمــام تنگناها حتی بیش از دیگر فرزندان از پدر و مادرمان خبر 

می گرفت و جویای احوالشان بود.
 برادرم به طور جدی احترام والدین را داشت، بارها شاهد بودم که 
پای مادرم را می بوسید. از همین رو والدینم نیز به معنای واقعی 

دلبسته و وابسته ایشان بودند.
وی در ادامه خاطرنشان می کند: چنان با بیمارانش با تواضع رفتار 
می کرد که همه با اعتماد قلبی از مسائل و دردهایشان می گفتند. 
همچنین از خصوصیت بارز شهید رنجبر، احساس تعهد به بیماران 
بود. مکرر اتفاق افتاده که بعضی از بیماران را رایگان ویزیت کرد و 
حتی یادداشتی همراه بیمار می داد تا داروها را داروخانه به حساب 
دکتر رنجبر بنویسند، یا خیلی از کسانی که دچار حادثه می شدند 

اما شرایط مالی مناسبی نداشتند را رایگان مداوا می کرد.
رنجبر همچنین تصریح می کند: برادرم به روند توسعه و عمران 
منطقه نیز توجه بسیاری داشت؛ چنانکه به دلیل عالقه فراوانی که 
به کشاورزی داشت گلخانه 3هزار متری صنعتی را احداث کرد که 
در همان سال اول فعالیت به عنوان گلخانه دار نمونه استان انتخاب 
شد. همچنین از اهداف بعدی او تأسیس درمانگاه و کلینیک در 

کاریزنو بود که به دلیل شهادتش به اتمام نرسید.

همیشه امیدش به خدا بودس
وی در پاســخ به اینکه برادرتان چه واکنشی در مواجهه با 
کرونا داشــت، می گوید: دکتر رنجبر هیچ ترس و هراســی 
از کرونا نداشــت و وقتی ما یادآوری می کردیم که بیشــتر 
مراقب باشــد، جواب می داد به امید خدا کرونا را شکســت 
می دهیم. به نظرم حس تعهد و مســئولیتی که نســبت به 

مداوای بیماران داشــت موجب شــد که بیشتر در معرض 
این ویروس قرار گیرد و مبتال شود. ناگفته نماند که برادرم 
همــواره در همه امور امیدش به خدا بــود. در گفت وگوها 
بسیار یادآور می شد به امید به خدا؛ به طوری که اطرافیان 

با نقل همین عبارت مزاح می کردند. 
علیرضا رنجبر ادامه می دهد: اوایل مرداد ماه مشــخص شد که 
برادرم به کرونا مبتال شــده و وقتی تصویر ریه برادرم را نشانمان 
دادند به دلیل پیشرف بیماری به وضوح مشخص بود که امکان 
بهبودی وجود ندارد. این در شــرایطی بود که پدرم نیز به دلیل 
جراحی قلب باز دوران نقاهت را ســپری می کرد و ما توان دادن 
این خبر را به والدینم نداشتیم. به این ترتیب برادرم در 2۴ مرداد 
ماه پس از حدود 20 روز مبارزه با این ویروس منحوس به رحمت 
خدا رفت. در حالی که ما ناچار شــدیم تنها سه ساعت مانده به 
زمان تدفین شهید رنجبر به والدینم مسئله بیماری و فوت وی را 
بگوییم که با توجه به واکنش آن ها، به نظرم این خبر تلخ ترین و 
این روز بدترین روز زندگی ما محسوب می شود.برادر شهید درباره 
نحوه عملکرد فعاالن حوزه سالمت با بیماران کرونایی می گوید: 
بی تردید فعالیت در بیمارســتان با وجود شــدت آلودگی ها و با 
وسایل محافظتی و تجهیزاتی همانند البسه و ماسک خاص بسیار 
دشوار و طاقت فرساست، اما شاهد بودیم که کادر درمان با تمام 
قوا برای درمان و نجات بیماران تالش می کردند، از همین رو جا 
دارد از این فرشته های زمینی که به واقع از جان خود گذشته اند، 

سپاسگزاری کنم.

فارس: رئیس دانشــکده علوم پزشکی نیشابور گفت: با وجود 
اعالم وضعیت زرد در این شهرستان توسط سامانه ماسک، روند 

فوتی های ناشی از کرونا در نیشابور افزایشی است.
محســن عظیمی نژاد در نشســت خبری که در محل سالن 

همایش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور برگزار 
شــد، اظهار کرد: یک آلودگی دنیا را تحت تأثیر قرار داده، به 
همین دلیل امسال شرایط عزاداری محرم نسبت به سال های 

گذشته متفاوت است.

وی افــزود: در 31 مــرداد با آمار 106 مرگ ناشــی از کرونا 
بیشــترین تعداد مرگ و میر را در این چند ماه شاهد بودیم، 

بنابراین تکرار انتشار ویروس غیرقابل کنترل است.
عظیمی نــژاد تأکید کرد: مردم نذرهای خود را به صورت مواد 
خام بــه نیازمندان ارائه و از پختن غذای نذری و گســتردن 

سفره های نذری پرهیز کنند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور افزود: رسانه ها باید نذر 
ماسک و اهدای خون را با همکاری سازمان انتقال خون در ماه 

محرم در بین عزاداران حسینی ترویج کنند.

برادر »دکتر محمدجمعه رنجبر« نخستین شهید مدافع سالمت تربت جام در گفت وگو با قدس:

برای خدمت به بیماران از جانش گذشت

رئیس دانشکده علوم پزشکی:

روند فوتی های ناشی از کرونا در نیشابور افزایشی است

گفت و گوگفت و گو

بهداشت و ردمانبهداشت و ردمان
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 بازداشت باند تقلب کنکور سراسری•

 در خراسان رضوی
نیروی انتظامی  ایلنــا: 
باندی  خراســان رضوی 
کــه قصــد تقلــب در 
آزمون کنکور سراســری 
علوم تجربی داشــتند را، 
باند  کرد.یک  بازداشــت 
چهــار نفره در اســتان 

خراســان رضوی که قصد تقلب در آزمون کنکور سراســری 
علوم تجربی حوزه برادران را داشــتند، توسط نیروی انتظامی 
استان بازداشت شدند. یک منبع آگاه با اعالم این خبر  افزود: 
در حال حاضر این متهمان که همگی اهل شهرستان خواف 
در استان خراسان رضوی هستند دستگیر شده  و بازجویی و 

تحقیقات فنی از آن ها ادامه دارد.

معاون سازمان صمت خراسان جنوبی خبر داد
تشکیل ۲۶۶میلیون ریال پرونده •

تخلف در طرح تشدید نظارت بر بازار
قدس: معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
از تشــکیل ۲۶۶میلیون ریال پرونده تخلف از ابتدای طرح 
تشدید نظارت بر بازار و انبارها تاکنون در استان خبر داد.علی 
تهوری با بیان این مطلب افزود: از ابتدای این طرح)هشــتم 
مرداد سال جاری ( ۲هزار و ۹۸ مورد بازرسی توسط تیم های 
بازرسی صورت گرفته که منجر به تشکیل ۵۶ پرونده تخلف 
به ارزش ۲۶۵میلیون و ۹۰۹هزار و ۹۰۰ ریال شده که برای 
رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است. وی با 
بیان اینکه در این مدت یک هزار و ۵۶۵ مورد گزارش مردمی 
نیز از طریق ســامانه ۱۲۴ دریافت شده اســت، ادامه داد: از 
محل رسیدگی به شکایات مردمی بیش از یک میلیارد و ۳۰۶ 

میلیون و ۳۵۸ هزار ریال در حق شاکیان برگشت داده شد.

 رئیس جدید دادگستری قوچان•
 معرفی شد

ایرنــا: آییــن تکریم و 
معارفه رؤســای ســابق 
دادگســتری  جدیــد  و 
قوچان با حضور مسئوالن 
خراســان رضوی  قضایی 
برگزار شد.در این مراسم 
معاون قضایی رئیس  کل 

دادگستری خراسان رضوی با اشــاره به اوضاع جامعه دوران 
امام حســین)ع( گفت: دادگستری هر شهری که در آن امور 
فرهنگی و دینی رشد داشته باشد، پرونده کمتری دارد، اما در 
شهری که بعد معنوی کم است، پرونده های قضایی نیز بیشتر 
خواهد شد.فروتنی افزود: رئیس جدید دادگستری قوچان باید 
با کسانی که امنیت مردم را به مخاطره می اندازند و سارقان و 
افرادی که به دنبال نزاع دسته جمعی هستند، برخورد قاطعانه 
داشته باشد.امام جمعه قوچان نیز در این مراسم گفت: جامعه، 
تبلور عدالت را در دستگاه قضا می بیند که این منش و رفتار 
را اسالم به جامعه آموخته است، پس دستگاه قضایی یکی از 

اصول دین را در جامعه اجرایی می کند.
حجت االسالم محمدعلی دســتجردی با بیان اینکه توحید 
افعالی نیز بــه  عنوان یکی دیگر از اصول دین در دســتگاه 
قضا انجام می شــود، افزود: دستگاه قضایی امروز هر آسیبی 
را شناســایی کرده، به موقع زنگ خطر را در جامعه به صدا 
درمی آورد؛بنابرایــن باید پیامدهــای کارکرد عدالتخواهی و 
توحید افعالی در جامعه رصد شــود.وی ادامه داد: دســتگاه 
قضا باید بزنگاه های اختالف را شناسایی و تشکیالت فرهنگی 
اندیشــه جامعه را درست کند و این همان معنای همگرایی 
است. در این مراسم از خدمات حجت االسالم ابوالفضل آذری 
جــوزان قدردانی و ابوالفضل مســعودی کاظم آباد به عنوان 

رئیس جدید دادگستری قوچان معرفی شد.

 رئیس پلیس پیشگیری ناجا در حین بازدید
 از کالنتری های خراسان رضوی اعالم کرد

 برخورد با اراذل و اوباش،•
 قاطع و بالدرنگ 

خط قرمز: رئیس پلیس 
بیان  با  ناجا  پیشگیری 
اینکه یکی از مؤلفه های 
احســاس  و  امنیــت 
امنیــت، مقابله با اراذل 
و اوباش اســت، گفت: 
رؤســای کالنتری هــا، 
پاســگاه ها و یگان های امداد، در مأموریــت مقابله با اراذل  و 

اوباش پیشتاز هستند.
ســردار مهدی معصوم بیگــی که در یــک مأموریت کاری 
به اســتان خراسان رضوی ســفر کرده بود، از کالنتری های 

فرماندهی انتظامی این استان بازدید کرد.
وی در جریان این بازدید میدانی با حضور در جمع کارکنان 
برخی کالنتری ها و قدردانی از تالش شبانه روزی این مجاهدان 
در تأمین نظم و امنیت عمومی، فرا رســیدن ایام سوگواری 
سرور و ساالر شهیدان حضرت  اباعبداهلل الحسین)ع( و یاران 
باوفایش را تســلیت گفت. ســردار معصوم بیگی با اشاره به 
اهمیت مقابله با افراد قانون شکن و ضرورت برخورداری آحاد 
مردم از امنیت و آرامش، افزود: در برخورد با اراذل و اوباش به 
هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد و این مأموریت مقتدرانه و مؤثر 

انجام خواهد شد. 
معتقدیم برخورد قاطع با این جماعت به شدت امنیت را ارتقا 
و در اقشار مختلف رضایتمندی و احساس امنیت را افزایش 
می دهد.رئیس پلیس پیشگیری ناجا اظهار کرد: در مقابله 
با اوباش رویکــرد پلیس آفندی، فعال، در لحظه و بالدرنگ 
خواهد بود و این مأموریت مستمر، بالانقطاع و دائمی است 
به گونه ای که هیچ مکان، خیابان و نقطه ای برای عرض اندام 
آن ها وجود نداشته باشد.عالی ترین مقام پلیس پیشگیری ناجا 
بیان کرد: ضمن اینکه فرماندهان نیروی انتظامی در این عرصه 
مصمم هستند، یکی از مطالبات عمومی مردم از خدمتگزاران 
خودشان در نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، برخورد مؤثر و 
بازدارنده با این افراد است به گونه ای که هزینه ارتکاب جرم 
به اندازه ای بازدارنده باشد که کسی به خود جرئت اوباشگری 
ندهد و بداند که برخورد با او قطعی و بدون تعلل انجام خواهد 

شد.
سردار معصوم بیگی با بیان اینکه رؤسای کالنتری، پاسگاه و 
یگان های امداد در این مأموریت پیشتاز هستند، خاطرنشان 
کــرد: به فضل الهــی و به برکــت خون شــهدای عزیز و 
کوشش های مجاهدانه همه دستگاه های امنیت ساز از جمله 
نیروی انتظامی که در خــط مقدم تأمین نظم و امنیت قرار 
دارند، امنیت بسیار خوب در کشور حاکم است که همه باید 

قدردان این امنیت باشیم و به حفظ آن کمک کنیم.

طعمه ها نکات ایمنی را رعایت نمی کردند
 گوشي قاپي های سریالی•

 پس از مدتی پرسه زنی!
فرمانده قرمــز:   خط 

از  مشــهد   انتظامــي 
عامــل  دســتگیري 
ي  پي ها شــي قا گو
تیزدستانه و رمزگشایي 
از ۲۰ فقره سرقت خبر 
عباس  ســرهنگ  داد. 
صارمي ســاداتي در تشــریح این خبر گفت: در پي گزارش 
گوشي قاپي هاي سریالي در چند روز گذشته، دستورات الزم 
براي پیگیري سریع پرونده به فرماندهي انتظامي ثامن صادر 

شد.
وي افزود: تیم هاي تجســس کالنتري شهید آستانه پرست 
مشــهد در این مأموریــت ضربتي با بررســي هاي علمي و 
چهره زني یکي از عامالن اصلي این ســرقت ها را شناسایي و 
با همکاري شهروندان وظیفه شناس، متهم را لحظاتي پس از 

ارتکاب آخرین سرقت دستگیر کردند.
فرمانده انتظامي مشــهد گفت: متهم در اظهارات اولیه خود 
به ۲۰ فقره گوشي قاپي در محدوده خیابان شارستان مشهد 

اعتراف و ۱۴ شاکي پرونده نیز شناسایي شده اند.
سرهنگ صارمي ساداتي ادامه داد: متهم پرونده در بررسي هاي 
اولیه با معرفي همدستان خود اعتراف کرد کنار خیابان منتظر 
بوده و با زیر نظرگرفتن افرادي که با گوشي تلفن همراهشان 
سرگرم صحبت بودند با موتورسیکلت به آن ها نزدیک شده و 
گوشي تلفن را از دست طعمه هاي خود مي قاپیدند و متواري 

مي شدند.
این مقــام انتظامي تأکید کرد: شــهروندان عزیــز باید به 
توصیه هاي پلیسي در خصوص پیشگیري از وقوع سرقت ها 
و نحوه حمل کیف دستي و استفاده از گوشي تلفن همراه در 
خیابان ها و حتي داخل خودروها و پشت چراغ قرمز تقاطع ها، 
توجه و مراقبت بیشتري داشته باشند تا فرصت سوءاستفاده 

براي سارقان خیاباني فراهم نشود.
وي گفت: تحقیقات پلیسي درباره این پرونده براي دستگیري 
دیگر متهمان و همچنین کشف سرقت هاي انجام شده توسط 

اعضاي باند ادامه دارد.

یک دامداری در نیشابور طعمه حریق شد
مهار آتش سوزی در انبار علوفه •

خبرنگاران:  باشگاه 
گسترده  آتش ســوزی 
انبــار علوفــه یک  در 
در  واقــع  دامــداری 
جاده فیــروزه با تالش 
نیشابور  آتش نشــانان 
شد.ســیدمهدی  مهار 
حسینی، مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری نیشــابور گفت: با اعــالم این آتش ســوزی به 
ســامانه ۱۲۵ بالفاصله دو تیم از آتش نشانان ایستگاه های 
یک و دو به محل اعزام شــدند که با توجه به گســتردگی 
آتش سوزی یک تانکر پشــتیبانی و یک تیم از آتش نشانان 
ایستگاه ۴ نیز به محل اعزام شدند و آتش را خاموش کردند.

وی افزود: میزان خســارت و علت آتش ســوزی در دســت 
بررسی است، ولی براساس اظهارات فرمانده عملیات، در این 
آتش ســوزی یکی از انبار های پرس کــه در محوطه باز قرار 
داشت به طور کامل در آتش سوخت و همچنین کامیونتی 
که در داخل دامداری برای حمل علوفه استفاده می شد نیز 

کامالً سوخته و از بین رفت.

خط قرمز: روابط عمومی دادســرای عمومي 
و انقالب مشهد مقدس اعالم کرد: در صورت 
مشاهده شــیوه هاي غیرمتعارف و اقداماتي از 
قبیل قمه زني، زنجیرزني با زنجیرهاي تیغ دار، 
ایجاد آلودگي صوتي، نفوذ گروه های انحرافی 
در هیئت های مذهبی که موجب وهن مذهب 
شیعه و مخالف فلســفه قیام امام حسین)ع( 
اســت، باید نیروی انتظامی با عامالن برخورد 
الزم و قانوني معمول  و متخلفان را به دستگاه 

قضایي معرفي نمایند.  

حضور پرشور همراه با بصیرتس
در این اطالعیه آمده اســت: این محرم و صفر 

است که اسالم را زنده نگه داشته است .
 »امام خمیني)ره(«

بار دیگر محرم و صفر بــا حزن واندوهش، با 
شور و شعورش فرا رسید تا محبین و شیعیان 
اباعبداهلل)ع( هویت حقیقي خویش را بازیابند 
و با عــرض ارادت به ســاحت امام حســین 
)علیه السالم( و اصحاب با وفاي ایشان به همه 
مردم آزاده جهان اعالم نمایند که عاشــوراي 
حســیني در تاریخ محبوس نمانده اســت و 
چراغ پرفروغش با زنده داشتن محرم و صفر 
و نام حسین )علیه السالم( در فراخناي تاریخ 

درخشش خواهد داشت .
 ارادتمندان حقیقي به آن حضرت نیز امسال 
هم با وجود ویروس منحوس کرونا، با رعایت 
دستورالعمل های  ابالغی از ناحیه ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا، با حضور پرشور خویش 
در هیئت های مذهبي و تشــکل هاي دیني با 
بصیــرت و بیــداري الزم گرمابخش محافل 
حســیني بوده و از طرفي دشمنان اهل بیت 
عصمت و طهارت )علیهم السالم( را از مقاصد 

شــوم خویش ناکام خواهند 
گذاشت . 

در همین راســتا بــا توجه 
جامعه  فعلــی  شــرایط  به 
که متأثر از شــیوع ویروس 
کرونا اســت و از سوی دیگر 
هجمه های وسیع دشمنان و 
معاندین نظام بر این موضوع 
با هــدف کمرنــگ نمودن 
مکتب و فرهنگ عاشورا که 
از جمله مقاومت،  پیام هایی 
انتظــار و بصیرت و ...  از دل 
آن به جهان اســالم صادر و 

موجب بیداری اسالمی شده است، می طلبد 
دســتگاه های اجرایی و سازمان های مسئول 
اقدام ها و تمهیدات الزم به منظور تســهیل 
فعالیت هیئت هــای مذهبــی در چارچوب 
دســتورالعمل های ابالغی ستادملی مدیریت 

بیماری کرونا در دستور کار 
خویش قــرار دهند. مطالبه 
از دستگاه های  جدی مردم 
جملــه  از  خدمات رســان 
شــهرداری این است که با 
توجه به شرایط خاص جامعه  
نسبت به ایجاد فضای آیینی 
گذشته  سنوات  از  پرشورتر 
و متناسب با جایگاه و شأن 
این شهر مقدس و همکاری 
بــا هیئت های  و هم افزایی 
مذهبی، به منظور برگزاری 
مذهبی  مراسم های  پرشور 

در فضاهای باز اقدام نمایند . 

برخورد با اقدام های وهن آلودس
انتظار مي رود هیئت هــای مذهبي به عنوان 
یکي از اصیل ترین رســانه هاي مکتب تشیع 

نســبت به برپایی عزاداري مطلوب با رعایت 
کامل دستورالعمل های ابالغی و اخذ مجوزات 
الزم از سازمان ها و دستگاه های متولی از جمله 
سازمان تبلیغات اسالمی، اهتمام به پیام هاي 
عاشورا چون امربه معروف و نهي ازمنکر، دفاع از 
والیت و امامت، آزادي و آزادگي، اهتمام جدي 
بــه برپایي نماز اول وقت، عفاف و حجاب و با 
حضور در مکان های مناسب با شرایط حاکم 
بر جامعه نسبت به مرثیه خواني، نوحه خواني، 
شبیه خواني، سینه زني و برداشتن پرچم سرخ 
حســیني و... با بهره گیري از معارف اسالمي 
توســط مبلغیــن و مداحــان و نوحه خوانان 
حضرت اباعبداهلل)علیه الســالم( اقــدام و از 
پدیده هایي همچــون قمه زني، اســتفاده از 
زنجیرهاي تیغ دار، نصب شــمائل منتسب به 
ائمه اطهار)ع( و اســتفاده از آالت موسیقي و 
ریتم هاي نامناسب که زمینه ساز ارائه چهره اي 
خشــن و وهن آمیز براي مذهب تشیع گشته 
است براساس فتاواي مراجع عظام تقلید به ویژه 
مقام معظم رهبري )مدظله العالی( جداً اجتناب 

نمایند .
  نیروي انتظامي نیز با اســتفاده از همکاری 
مسئوالن هیئت ها، ضمن ایجاد امنیت و فراهم 
کردن فضاي امن براي عزاداران حسیني، در 
صورت مشــاهده شــیوه هاي غیرمتعارف و 
اقداماتــي از قبیــل قمه زنــي، زنجیرزني با 
زنجیرهاي تیغ دار، ایجاد آلودگي صوتي، نفوذ 
گروه های انحرافی در هیئت های مذهبی که 
موجب وهن مذهب شــیعه و مخالف فلسفه 
قیام امام حســین)ع( اســت، باید با عاملین 
برخورد الزم و قانوني معمول و متخلفان را به 

دستگاه قضایي معرفي نمایند.          

دادستانی مشهد خطاب به عزاداران حسینی :

با رعایت دستورالعمل های بهداشتی دشمن را ناکام کنیم

انتظار مي رود هیئت های 
مذهبي به عنوان یکي 

از اصیل ترین رسانه هاي 
مکتب تشیع نسبت 

به برپایی عزاداري 
مطلوب با رعایت کامل 

دستورالعمل های ابالغی 
اهتمام  داشته باشند

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
هوای خراسان رضوی خنک می شود•

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه های آینده  نگری و تصاویر ماهواره از امروز یکشنبه  برای 
مناطق مستعد، وزش باد شدید موقتی همراه با کاهش کیفیت 
هوا و احتمال کاهش میدان دید افقی پیش بینی می شود. روز 
دوشنبه در نیمه شمالی استان )به ویژه شمال غرب( و مناطق 
همجوار با استان خراســان جنوبی افزایش ابرناکی را شاهد 
خواهیم بود که رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار 
نیست. همچنین دوشنبه در گرم ترین ساعات روز دمای هوا 

بین ۵ تا ۱۰ درجه سلسیوس خنک تر خواهد شد.
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معتادان و موادفروش ها امان اهالی را بریده اندس
خداوکیلی پیام این حقیر را چاپ کنید و به فرمانده انتظامی مشهد پیام من را برسانید و بگویید 
در منطقه کشاورز ۹ شــهرک شهید رجایی خیلی سرقت می شود، تردد عده زیادی معتاد و 

موادفروش را لطفاً پیگیری نمایید.
    ۹330000۹۹۸

مسئول گرانی ساعتی دارو چه کسی است؟س
آقایان سازمان غذا و دارو خداقوت پهلوانان! آیا قیمت دارو ساعتی افزایش پیدا می کند؟ قرص 
چربی آتورواستاتین دو هفته قبل بسته سه تایی )۱۰ قرص( ۶هزار و ۸۰۰تومان خریدم. چند 
روز پیش اما همان دارو را ۷هزار و  ۸۰۰تومان  در محدوده قاسم آبادخریدم-لطفا نظارت کنید.

    ۹۱500007۶3

مسئوالن مخابرات و شرکت گاز بخوانند•
از بخش سروالیت نیشابور روستای قزل قلعه هستم. خواستم 
به اطالعتان برسانم متأسفانه روستای ما با محرومیتی که 
دارد  ۷۰ خانوار  درخواســت کابل کشــی برای خط تلفن 
کرده اند که شــرکت مخابرات می گویــد بودجه نداریم و 
شــما باید تعهد بدهید که در آینده بابت کمبود بودجه از 
ما شکایت نکنید. مورد دیگر اینکه روستای ما گاز هم ندارد. 

 مدتی اســت جای لوله گاز را کنده اند ولی کار را نیمه رها کرده اند و می گویند بودجه نداریم.
 از مسئوالن تقاضای رسیدگی و از روزنامه قدس هم تقاضای پیگیری و تهیه گزارش داریم.

0۹۱50000۶75
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خط قرمز: قاضی امیرحسین جوانبخت، ضمن اعالم استمرار 
اقدام هــای نظارتی و پیشــگیرانه در زمینه مواجهه مجموعه 
قضایی با اماکن پرخطر، گفت: چنانچه موارد نقص ایمنی در 
مدت تعیین شده رفع نشود، برخوردهای قانونی با اماکن مذکور 

در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رئیس کارگروه ایمنی اماکن پرخطر دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد، با اشاره به اقدام های این کارگروه گفت: متعاقب دستور 
ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان رضوی مبنی بر 
تشکیل شــورای راهبردی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری 
در دادسرای عمومی و انقالب مشهد؛ کمیته ها و کارگروه های 
مختلف از جملــه کارگروه ایمنی اماکــن پرخطر  ذیل این 

مجموعه با حضور قضات و مدیران باتجربه تعریف شد.
وی نگاه پیشــگیرانه به موضوع ها و پیگیری های تخصصی را 
در کنــار بهره گیری از خرد و تجربه جمعی از جمله اهداف و 
ویژگی های اقدام های ســاماندهی شده ذیل این شورا دانست 

و افــزود: با توجه به تأکیدات ریاســت محترم قوه قضائیه در 
خصوص ترک فعل ها و قصور در ایمن ســازی ســاختمان ها؛ 

بررسی ها در این زمینه در مشهد آغاز شد.

وی افزود: ایجاد ساختار تشکیالتی ایمن سازی اماکن پرخطر 
از اهدافی بود که پس از تشکیل این کارگروه دنبال می شد.

رئیس کارگروه ایمنی اماکن پرخطر خاطرنشــان کرد: پس از 
برگزاری جلســات متعدد با مسئوالن و مدیران در بخش های 
مختلف؛ بازدید از پروژه ها و اماکن بزرگ سطح شهر آغاز شد 
و در این راستا از پروژه های مختلف تجاری، اداری و مسکونی 

توسط کارشناسان بازدید به  عمل آمد.
وی افزود: در این بازدیدها بر نحوه اجرای کلیه قوانین مربوط 
به ایمنی ســاختمان ها نظارت شده و در گام نخست تذکرات 

الزم برای رفع نواقص به مدیران این مجموعه ها ارائه می شود.
قاضی امیرحسین جوانبخت خاطرنشــان کرد: پس از اعالم 
موارد نقص ایمنی احتمالی به مدیران مراکز و ساختمان ها در 
این زمینه نظارت صورت خواهد پذیرفت و چنانچه موارد نقص 
ایمنی در مدت اعطایی مشخص رفع نشود، برخوردهای قانونی 

با اماکن پرخطر  در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس کارگروه ایمنی اماکن پرخطر دادسرای عمومی و انقالب مشهد تأکید کرد

استمرار اقدام های پیشگیرانه در مواجهه با اماکن پرخطر

خبر وژیهخبر وژیه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی بطور 
فوق العاده  شركت انگیزه نگار خاوران

شماره ثبت 16282 و شناسه ملی 
10380318902

 
جلس��ه مجمع عموم��ي عادی بطور ف��وق العاده 
ش��ركت انگی��زه ن��گار خ��اوران رأس س��اعت 
10صبح روز پنج ش��نبه 1399/06/13 در محل 
ش��ركت واق��ع در مش��هد – می��دان جانب��از-

جانب��از5/1- ب��رج مروارید گوهرش��اد-طبقه 
13 واح��د4 تش��كیل مي گردد. از كلیه س��هام 
داران محترم دعوت مي شود در جلسه مذكور 
ش��ركت و یا نس��بت به معرفی نماینده اقدام 

نمایند. 
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیات مدیره شركت 
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی 

شركت
3- تصوی��ب ص��ورت ه��ای مال��ی منته��ی به 

1398/12/29
4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شركت 
5- انتخ��اب روزنامه كثیراالنتش��ار جهت درج 

آگهی ها 
6- سایر مواردی كه در حیطه مسئولیت مجمع 

عمومی عادی است.
9ع هیئت مدیره شركت انگیزه نگار خاوران 
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ش��هرداری باخرز درنظر دارد به اس��تناد بند 1مصوبه ش��ماره 2٤0 مورخ99,03,2٤شورای اسالمی محترم 
ش��هرباخرز و آئین نامه مالی ش��هرداری ها،واحدهای تجاری مجتمع ولیعصر)عج( رابه ش��رح و مشخصات 

ذیل به اجاره واگذار نماید لطفا پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری اعالم نمائید
1-موضوع مزایده:اجاره واحدهای 1،2،3،٤،٥،٦،٧،8،13،1٤ مغازه تجاری هم كف به انضمام انش��عابات 
ش��هری دیوار و كف سرامیك تمامی كامپوزیت كركره اتوماتیك حاش��یه خیابان ولیعصر)عج( وفرهنگیان 
جنب شهرداری باخرز براساس قیمت كارشناس صورت گرفته مبلغ پایه اجاره ماهیانه هریك از واحدهای 

تجاری واقع در حاشیه خیابان فرهنگیان و ولیعصر )عج(بمبلغ 8200000ریال می باشد
- اجاره بها یك باب مغازه تجاری ش��ماره٦واقع در نبش مجتمع چهار راه ولیعصر )عج(ازقرار هر ماه مبلغ 

19,300,000ریال می باشد
- اج��اره به��ا هریك از واحدهای تجاری داخ��ل مجتمع ولیعصر )عج(ازقرار هر م��اه مبلغ 3,3٥0,000ریال                  

می باشد 
- پیش��نهاد دهن��دگان جهت ش��ركت در مزای��ده مغازه های تجاری مذكور بایس��تی ٥درص��د مبلغ اجاره 
س��الیانه رو به عنوان سپرده شركت در مزایده به حساب شماره ٦٧82٦3٧٦٤نزد بانك كشاورزی باخرز 
واریز ویا ضمانت نامه بانكی یا اس��ناد خزانه به مبلغ فوق تس��لیم نماید الزم به ذكر اس��ت مدت اعتبار 

تضمین ارائه شده حداقل سه ماهه می باشد
- سپرده برندگان اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط می گردد

- متقاضی��ان می بایس��ت پیش��نهادات خ��ودرا ازتاریخ نش��ر آگهی ظرف م��دت یك هفته ب��ه دبیرخانه 
شهرداری باخرز ارسال نمایند 

- درصورت نیاز ش��هرداری به مغازه های فوق مس��تاجر موظف است بر اس��اس ابالغ كتبی شهرداری در 
مهلت تعیین شده در ابالغیه نسبت به تخلیه مغازه تجاری و فسخ قرارداد اقدام نماید

- شهرداری در رد یاقبول كلیه پیشنهادات مختار است
- درصورت تساوی قیمت ها و پیشنهادات مستاجرین قبلی در اولویت می باشند

- هزینه چاپ ونشر آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد

آگهی مزایده واحدهای تجاری مجتمع ولیعصر-نوبت دوم

محمدجوادحیدری شهردار باخرز 

پاسخ اتوبوسرانی به چند پیام مردمی•
روزنامه محترم قدس خراسان

 موضوع: پاسخ به پیام شهروند مندرج در شماره ۹۲۹۹ مورخ ۹۸/۰۴/۳۱
با ســالم و احترام/ در پاســخ به پیام شهروند محترم مندرج در شــماره ۹۲۹۹ مورخ 
۹۸/۰۴/۳۱ با موضوع: »خط ۳ بی آر تی مقابل بازار حافظ توقف داشــته باشــد لطفاً به 
اتوبوس های خط ۳ بی آر تی یا همان خط ۸۳۰ بگویید که در مقابل بازار حافظ توقف 
داشته باشند تا مسافران این خط بتوانند از خدمات دهی این بازار استفاده کنند«. به اطالع 
شهروند محترم می رساند با توجه به انجام عملیات عمرانی تقاطع غیرهمسطح مصلی، 
امکان توقف این خط در محل درخواستی مقدور نیست. بدیهی است پس از اتمام پروژه 

یاد شده مراتب بررسی و در صورت امکان دسترسی ایجاد خواهد شد.
 در پاسخ به پیام شهروند محترم مندرج در شماره ۹۳۱۷ مورخ ۹۹/۰۵/۲۲ با موضوع: 
»یک پیشنهاد به اتوبوسرانی با توجه به اینکه در دوربرگردان حرم مطهر واقع در بست نواب 
صفوی خط اتوبوسی وجود ندارد خواهشمندیم برای رفاه حال مسافران و سرویس دهی 
بیشــتر و بهتر مینی بوس های خط ۱۰۶۷ و ۱۰۶۹ و خط ۱۰۵۱ و ۱۰۵۶ را از خیابان 
حاجی حســنی کارگر به بســت نواب صفوی انتقال دهید تا سرویس دهی خوبی داشته 
باشند«. به اطالع شهروند محترم می رساند به دلیل عرض کم روگذر شهید نواب صفوی 
)حرم مطهر( امکان تردد مینی بوس و اتوبوس تا مســیر درخواســتی میسر نیست؛ در 
حال حاضر خط سه سامانه اتوبوس های تندرو )BRT( و خطوط مینی بوس تا محدوده 

شارستان در حال خدمت رسانی به شهروندان محترم هستند.
 در پاسخ به پیام شهروند محترم مندرج در شماره ۹۳۱۳ مورخ ۹۹/۰۵/۱۶ با موضوع: 
»چرا این ایستگاه حذف شد؟ چرا خط ۸۳ اتوبوسرانی ایستگاه حرم مطهر که اول خیابان 
آیت اهلل طبسی هست را حذف کرده اند!« به اطالع شهروند محترم می رساند خط ۸۳ در 
ایستگاه های آخوند خراسانی ۶ و چهارراه شهدا در حال ارائه خدمات به شهروندان است 

و هیچ گونه تغییری در ایستگاه های خط فوق داده نشده است.



خبرخبر خبرخبر

 اجرای طرح •
»هرهیئت آزادی یک زندانی« در یزد

رئیس  دهشــیری،  یزد: 
استان  دادگســتری  کل 
یزد گفت: طرح بزرگی با 
آزادی  هیئت  »هر  عنوان 
یــک زندانــی« توســط 
ســتاد دیــه اســتان در 
حال برگزاری اســت که 

امیدواریم هیئت ها با اســتقبال بسیار خوب بتوانند در این طرح 
مشارکت کنند و زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم 

نمایند.
رضا ذوالفعلی نژاد، مدیرکل زندان های یزد و نایب رئیس هیئت 
امنای ســتاد دیه استان نیز گفت: اســتان یزد از ظرفیت خوب 
هیئت ها برخوردار است تا جایی که نام حسینیه ایران روی این 
شهر حک شده که می توان از این ظرفیت بسیار خوب در حوزه 

کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استفاده نمود.

 کمک 100 دالری •
به خانواده های زلزله زده کرمانشاه 

کرمانشــاه: مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان 
کرمانشاه از توزیع کمک 
100 دالری بیــن هــزار 
زلزله زده  خانــوار  و500 

کرمانشاه خبر داد.
فرزین معتمدی با اشاره به 

کمک های بین المللی که از محل صلیب سرخ جهانی برای کمک 
به خانوارهای زلزله زده کرمانشاه در نظر گرفته شده و به تازگی 
به دســت هالل احمر رسیده، گفت: این کمک ها به خانوارهایی 
که روند بازسازی منازل مسکونی آن ها به هر دلیلی به خصوص 
به خاطر نوسان های قیمت در بازار به اتمام نرسیده و نیمه کاره 

مانده، تعلق می گیرد.
وی ادامه داد: اســامی سرپرست های این هزار و 500 خانوار باید 

مورد تأیید بنیاد مسکن قرار گرفته باشد.

 بیشتر استان ها •
از پیک دوم اپیدمی کرونا عبور کردند

کمیته  رئیــس  تهران: 
اپیدمیولوژی ســتاد ملی 
با ویــروس کرونا  مبارزه 
استان های  بیشتر  گفت: 
کشور از پیک دوم اپیدمی 

عبور کرده اند.
 حق دوســت اظهار کرد: 
رونــد بیمــاری کرونا در 

کشــور هم اکنون یک روند کاهنده است، ولی این کاهنده بودن 
کامالً شکننده بوده و به رفتارهای اجتماعی ما برمی گردد.

وی تأکید کرد: اگر رفتار ما به نوعی سهل انگارانه باشد احتمال این  
وجود دارد که موج های بعدی بیماری را که نمی توان پیش بینی 

کرد چقدر شدید یا خفیف خواهند بود، تجربه کنیم.

 تکذیب تخریب یک روستا •
توسط بنیاد مستضعفان

خوزستان: فرماندار اهواز 
با اشــاره به طرح موضوع 
تخریب منازل یک روستا 
که اراضی آن در مالکیت 
قرار  مســتضعفان  بنیاد 
دارد، گفــت: در این مورد 
تا  کرده  ورود  دادســتان 

تصرف غیرقانونی به جز منازل مسکونی در این منطقه را ممنوع 
کند.

جمال عالمی نیسی اظهار کرد: روستایی به نام ابوالفضل در ساختار 
تقسیمات کشوری شهرستان اهواز جایگاهی ندارد.

این منطقه، یک ســکونتگاه غیررسمی است که توسط عده ای 
فرصت طلب زمین ها خرید و فروش شده و با استفاده از خألهای 

قانونی، در آن ساخت و ساز غیرقانونی انجام شده است.

 مسکن مهر کرمان •
تا آخر سال تمام می شود

و  راه  مدیــرکل  کرمان: 
کرمان  استان  شهرسازی 
گفــت: در قالــب طرح 
مسکن مهر باید ۳۲ هزار 
و ۸00 واحد در شــمال 
اســتان کرمان ســاخته 
بیش  تاکنون  که  می شد 

از ۲۸ هزار واحد تکمیل و تحویل داده شــده، حدود ۳هزار واحد 
دارای مشکالت قضایی یا فاقد متقاضی هستند و نزدیک به  هزار 
واحد باقی مانده است که امیدواریم امسال این واحدها نیز تکمیل 

و تحویل داده شوند.
علی حاجی زاده بیان کرد: بیش از 1۲ میلیارد تومان تسهیالت 
برای بافت فرسوده و مشکالت ناکارآمدی شهری در شمال استان 

کرمان تخصیص داده شده است.

 هیئت های مذهبی کرمان•
 اینترنت رایگان دریافت می کنند

کرمان: مدیرکل ارتباطات 
استان کرمان از تخصیص 
بــه  رایــگان  اینترنــت 
هیئت های مذهبی کرمان 
به منظور برگزاری باشکوه 
مراسم ماه محرم در فضای 
مجازی و ترویج شــعائر 

حسینی خبر داد. مسعود الهامی از اهدای 70 مودم و سیم کارت 
رایگان به هیئت های مذهبی استان کرمان با همکاری سازمان 
تبلیغات اســالمی خبر داد و گفت: بر این اســاس، هیئت های 
عزاداری ثبت شده در سایت ســازمان تبلیغات اسالمی استان 
می توانند بــرای تولید محتوا و برنامه های عزاداری ایام محرم به 

مدت یک ماه از اینترنت رایگان بهره مند شوند.

دستور شلیک به کولبرها صحت ندارد•
جانشین  کردســتان: 
فرماندهی مرزبانی استان 
کردســتان گفت: دستور 
شلیک به ســمت فرد یا 
افرادی بــه ویژه کولبرها 
را کســی صادر نکرده و 

نخواهد کرد.
سرهنگ محمدعارف سپهری اظهار کرد: قانون گذار در قانونی با 
عنوان »قانون به کارگیری سالح« برای مأمورانی که مجاز به حمل 
اســلحه هستند شرایطی را تعیین کرده که تحت آن شرایط در 

درون یا خارج شهر و در مرزها مجاز به استفاده از آن هستند.

 طرح ترافیک خبرنگاری 1۳۹۸•
اعتبار ندارد

تهران: بنابراعالم معاونت 
حمل ونقــل و ترافیــک 
تهران، طرح  شــهرداری 
ترافیک خبرنگاری 1۳۹۸ 
دیگــر اعتبار ندارد و تنها 
خبرنگارانــی کــه طرح 
ترافیک امســال را دارند، 

می توانند از تخفیف ورود به طرح های تهران استفاده کنند.
همچنین بنابراعالم مســئوالن مدیریت شهری و پلیس راهور 
پایتخت از صبح روز شنبه اول شهریور، دو طرح ترافیک و کنترل 

آلودگی هوا اجرایی شد.
سردار محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهور پایتخت در این 
زمینه خاطرنشان کرد: اجرای طرح از ساعت ۸:۳0 صبح هر روز 

آغاز و تا ساعت 1۶ ادامه دارد.

 جزئیات بازداشت گسترده •
اعضای شورای  شهر ساری

کل  رئیــس  ســاری: 
مازنــدران  دادگســتری 
از دســتگیری 10 نفر از 
شهرداری  سابق  مدیران 
و چهار عضو شورای شهر 

ساری خبر داد.
حجت االسالم محمدصادق 
اکبری اظهار کرد: دســتگاه قضایی با همراهی و پیگیری اداره 
کل اطالعات و دیگر ضابطان، تاکنون بیش از 10 نفر از مدیران 
و مســئوالن سابق شهرداری و چهار نفر از اعضای شورای شهر 
ســاری را به اتهام اخذ رشوه، اختالس، تضییع حقوق عمومی و 

سایر جرایم مالی مرتبط دستگیر کردند.
وی افزود: ممکن است در آینده نزدیک به تعداد دستگیرشدگان 

اضافه شود.

سیستان و بلوچستان قطب تولید موز•
سیستان و بلوچســتان: رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
سیســتان وبلوچســتان گفت: اگر سطح زیر کشــت موز در 
شهرستان های چابهار، کنارک و راسک به 1۴ هزار هکتار برسد، 
دیگر نیازی نیست با مشکالت ارزی که وجود دارد برای واردات 
این محصول اقدام کنیم با تحقق این مهم عالوه بر ایجاد اشتغال، 

نیاز کشور نیز تأمین می شود.
نیکبخت افزود: این استان با توجه به سواحل جنوب در موضوع 
صید و صیادی و آبزی پروری شرایط بی نظیری دارد. در باغبانی 
نیز شــرایط این خطه خاص و در چند محصول در ردیف اول 

کشور قرار دارد.

 افتتاح ۵۵ پروژه عمرانی •
و اشتغال زایی در سیاهکل

گیالن: فرماندار سیاهکل 
گفت: در ایام هفته دولت 
تعداد ۴۹ پروژه عمرانی 
و ۶ طرح اشتغال زایی با 
بر 15  افزون  هزینه کرد 
میلیارد تومان از خدمات 
دولت در شهرستان مورد 

افتتاح و بهره برداری قرار خواهند گرفت.
محمود صوفی با بیان اینکه امســال افتتاح پروژه های هفته 
دولت اشــتغال دائم برای ۴۳ نفر را موجب شده و برای 111 
نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می کند، گفت: همه ما خدمتگزار 

مردم هستیم.

طی هفته دولت صورت می گیرد

افتتاح ده ها طرح اقتصادی در خراسان رضوی 
قدس: همزمان بــا هفته دولــت ده ها طرح 
عمرانی،صنعتــی، معدنی، گردشــگری و آبی 
شهری و روستایی در خراسان رضوی کلنگ زنی 

و به بهره برداری می رسد
در این بــاره رئیس ســازمان صنعــت، معدن 
و تجــارت خراســان رضوی گفــت: ۳1 طرح 
اقتصــادی در حوزه های بازرگانــی، خدماتی، 
صنعتــی و معدنی با ســرمایه گذاری ۴۲ هزار 
میلیارد ریال و اشتغال زایی برای ۲هزار و ۲۳۸ 
نفر در استان طی هفته دولت آماده بهره  برداری 

شد.
محمدرضــا مس فــروش افزود: ایــن طرح ها 
شامل تولید و فرآوری انواع کاشی و سرامیک، 
کنســانتره آهن، کاتد مس، ســیلیس، تولید 
شیشــه، زغــال از ضایعات صنایع ســلولزی، 
کرومیت دانه بندی شده، انواع بطری شیشه ای، 
شیشــه فلوت، محصوالت بتنــی و برش انواع 

سنگ می شود.
وی تولید انواع مشــتقات نفتی، انواع کیک و 
کلوچه و بیســکویت، روغن موتور، محصوالت 
چاپی، بوش و پیســتون خــودرو، مایع مبدل 
گازهای اگزوز، ورق و جعبه کارتن، نخ پلی استر 
تکســچر )تاب مجازی(، خدمات کشش گرم و 
انواع ضدعفونــی کننده بر پایه الکل را از دیگر 
طرح هــای آماده بهره   بــرداری در هفته دولت 

برشمرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی گفــت: تولید آجرنمای پرســی، زغال 
از ضایعات، مواد شــوینده و بهداشتی، دوربین 
مدار بســته، انواع پماد و مواد بهداشتی، تینر 
فوری و رنگ شــیمیایی، لوله پلی اتیلن، کولر 
آبــی و موتورهــای برقی و انــواع دارو از دیگر 
طرح های صنعتی است که در هفته دولت آماده 

بهره برداری است.
مس فروش افزود: این طرح ها با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در شهرهای چناران، سبزوار، 
تربت حیدریه، گناباد، فریمان،  جوین، قوچان، 
سرخس، مشهد، خواف، نیشــابور و تربت جام 

اجرا شده است.
وی ادامه داد: شهرســتان فریمان با 1۲ طرح 
بیشترین حجم ســرمایه گذاری صنعتی آماده 
بهره بــرداری در هفته دولت را در بین ســایر 

شهرستان های خراسان رضوی داراست.

رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجــارت خراســان رضوی 
گفت: در مجمــوع 5هزار و 
۳11 واحــد تولیدی صنعتی 
با ســرمایه گذاری ۲۹0 هزار 
و  ریــال  میلیــارد   ۹۸1 و 
اشتغال زایی برای 1۹۴ هزار و 
۳5۶ نفر در این استان فعال 
اســت و سهم استان از تعداد 
واحدهای صنعتی کل کشور 
7درصد، میزان سرمایه گذاری 
صنعتــی ۶ درصــد و میزان 

اشتغال زایی ۸ درصد است.

 افتتاح و کلنگ زنی س
19 پروژه آب شهری و روستایی 

همچنین مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
خراسان رضوی گفت: همزمان با گرامیداشت 
هفتــه دولت، 1۹پروژه در حوزه آب شــرب 
شــهرها و روســتاهای 1۲ شهرستان استان 
خراســان رضوی بهره  بــرداری و کلنگ زنی 

می شود.
ســیدابراهیم علوی افزود: این پروژه ها شامل 

آبرسانی، برق رسانی و اجرای 
خطــوط انتقــال، حفر چاه، 
محوطه سازی  و  حصارکشی 
چاه، اصالح شــبکه، ساخت 
مخزن ذخیره، آب شیرین کن 
و توسعه جایگاه های برداشت 

آب است.
وی ادامــه داد: این پروژه ها 
بجستان،  شهرستان های  در 
فریمــان، کاشــمر، تربــت 
حیدریه، چناران، صالح آباد، 
زاوه،  تربت جــام،  گنابــاد، 
خواف  و  نیشــابور  داورزن، 
عملیاتــی  یــا  و  افتتــاح 

می شوند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراســان 
رضوی اعتبار این تعداد پروژه را 5۶۸میلیارد 
و 700میلیــون ریال عنوان کــرد و گفت: از 
این تعداد 11 پــروژه با اعتبــار ۹۲میلیارد 
و 700میلیــون ریــال افتتــاح می شــود و 
۴7۶میلیــارد ریال هم برای اجرای هشــت 
پروژه جدید لحاظ شــده اســت که در این 

هفته کلنگ زنی خواهد شد.

 بهره برداری از 1۳ پروژه س
تأسیسات گردشگری در خراسان رضوی

مدیر کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع 
 دســتی خراســان  رضوی نیز گفت: در هفته 
گرامیداشــت دولت، از 1۳ پروژه تأسیســات 

گردشگری در استان بهره برداری می شود.
ابوالفضل مکرمی فر گفت: حجم سرمایه گذاری 
این پروژه ها ۲ هزار و 100 میلیارد ریال است 
که حدود ۲۳ میلیارد و ۶50 میلیون ریال آن 

تسهیالت بانکی است.
او افــزود: پروژه های افتتاحــی در هفته دولت 
شــامل هتل، هتل آپارتمان، مرکز تفریحی و 
سرگرمی، مهمانپذیر، سفره خانه سنتی، اقامتگاه 
بوم گــردی، مجتمع گردشــگری و مجتمع 
خدمات رفاهی اســت که با بهره برداری از این 

1۳ پروژه تعداد ۲۹7 نفر شاغل می شوند.
مدیر کل میــراث  فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی خراســان رضوی با اشاره به 
سیاســت تمرکززدایــی از مشــهد و توزیع 
سرمایه گذاری در استان، گفت: تعداد هفت 
پروژه تأسیسات گردشــگری در مشهد و ۶ 
پروژه در شهرستان های استان به بهره برداری 

می رسد.

در مجموع 5هزار 
و ۳11 واحد 

تولیدی صنعتی با 
سرمایه گذاری ۲9۰ 
هزار و 9۸1 میلیارد 
ریال و اشتغال زایی 

برای 19۴ هزار و 
۳5۶ نفر در این 
استان فعال است
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یزد: اگرچه خیابان های یزد این روزها جوالنگاه تاخت وتاز خودروها 
و موتورسیکلت های پرسروصدا، دودزا و آلوده کننده شده و از آن 
به عنوان شهر موتورها یاد می کنند، اما با این  حال گفته می شود 
هنوز هم تعداد دوچرخه های آن بر بســیاری از شــهرهای ایران 

فزونی دارد.
بســیاری از گردشــگرانی که وارد بافت تاریخی می شوند با این 
موضوع آشنا هستند که موتورسواران خطراتی را به همراه دارند، 
بنابراین با شــنیدن صدای موتور خود را کنار می کشند و منتظر 

عبور آن می مانند.
بســیاری از دوســتداران میراث فرهنگی در همین زمینه اذعان 
می کنند که خشت خشت معماری ســنتی یزد از این ترددهای 
بسیار، به ستوه آمده و این وسیله نقلیه سنخیتی با بافت تاریخی 
ندارد. این موضوع حتی ســاکنان بافت تاریخی را آزار می دهد و 
آن ها عقیده دارند بیشــتر این موتورســواران افرادی هستند که 
به واسطه گردشگرپذیر بودن برای گردش در شهر، بافت تاریخی 

را انتخاب می کنند.

پای ثابت تلفاتس
چالش موتورســواران در این شهر به بی قانونی و تردد در پیاده رو، 
عبور در بافت تاریخی و آلودگی صوتی تمام نمی شود، بلکه حاال 
این موتورســواران به گفته فرمانده انتظامی استان یزد یک پای 
ثابت در تصادف ها هســتند تا آنجا که ۶۲ درصد از تصادف های 

درون شهری را باید به آن ها اختصاص داد.
سردار عباسعلی بهدانی فرد در این زمینه اظهار می کند: متأسفانه 
۴7 درصد از فوت شدگان تصادف های درون شهری موتورسیکلت  
سواران هستند و بررسی ها توسط کارشناسان پلیس نشان می دهد 
در نزدیــک به ۶۲ درصد از تصادف های درون شــهری اســتان، 

موتورسیکلت سواران نقش دارند.
وی اظهار می کند: تشــدید طرح های توقیف موتورســیکلت ها، 
خودروهای متخلف و کسانی که برای شهروندان ایجاد مزاحمت 
می کنند و امنیت مردم را به مخاطره می اندازند و بسترساز جرایم 

هستند در دستور کار پلیس قرار دارد.

عنوانی که از یزد گرفته شدس
یزد، سابقه ای دیرینه در زمینه دوچرخه سواری دارد، اما به دلیل 
بی توجهی مناســب به این مهم، در حال حاضر استان های دیگر 

عنوان شهر دوچرخه ها را به خود اختصاص داده اند.
این جمله ای است که الهه جورابی، عضو شورای اسالمی شهر یزد 
به آن اشاره داشته و می گوید: دوچرخه یکی از وسایل حمل ونقل 
شهری ایمن است، بنابراین توسعه زیرساخت های دوچرخه سواری 

در شهری مانند یزد ضروری است.
این عضو شورای اسالمی شهر با اشاره به اینکه تردد خودروها نیز 
دست کمی  از موتورها ندارند، اظهار می کند: تأمین سالمت عمومی 
و بهداشت اجتماعی ازجمله ویژگی های دوچرخه سواری است و 

این در حالی است که تک سرنشینی خودرو از آفت های رانندگی و 
ترافیک شهر میراث جهانی یزد محسوب می شود.

آشتی شهر با دوچرخهس
اگرچه خیابان های یزد این روزهــا جوالنگاه تاخت وتاز خودرو و 
موتورســیکلت های پرسروصدا و دودزا و آلوده کننده شده و از آن 
به عنوان شــهر موتورها یاد می کنند، اما بااین حال گفته می شود 
هنوز هم تعداد دوچرخه های آن بر بســیاری از شــهرهای ایران 

فزونی دارد.
هنوز هم در خانــه هر یزدی یک تا دو دوچرخــه کارآمد دیده 
می شود و پدر خانواده برایش دشوار است از وسیله ای که ۳0 سال 
او را به ســرکار برده، دل بکند و آرزو دارد دوباره آسوده خیال در 

خیابان ها رکاب بزند.
امید که برنامه ریزان شــهری با اندیشــیدن راهکاری شایسته و 

بایسته، زمینه آشتی دوباره یزدی ها را با دوچرخه فراهم کنند. 

مردم یزد دوباره با این وسیله بی آزار آشتی می کنند؟ 

حملهموتورسیکلتهابه»شهردوچرخهها«

گزارشگزارش

7۸۸۹zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1   ب ا ر ز   س و س ك   خ ب ا ز
 2 ف   ت ا ر خ   ك ر ا ن   ا ب ن
 3 ر ع   س ا ل م   ب ر ه ن گ ي  
 4 و ل ع   د ا ر ا   م ا س ت   س
 5 ش ي ا د   ص ب ح ص ا د ق   ب ي
 6   م د ر ج   ا ت ر ي ن   و ا ر
 7 م   ل ج ا م   ر ا ه   س ي ل و
 8 ج ر   ا ن ع ط ا ف   و ا ر ي س
 9 ع ي ب   گ ل ي م   گ ر د ا ن  
 10 د و ر ا د و ر   م ر و ا ن   ا
 11   ف د ر ا ل   س ع ا د ت   ا ر
 12 م   ب ا ز   د م د م ي   ا س ت
 13 س ل ا م   م ا ن و ر   س ر و ش
 14 ل ي ر   ف ر ي ا د   ن ا ي ا ب
 15 خ ن   م ا د و ن   ن ي م ب ن د
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1.  عنــوان فیلمــی محصــول  1۹۶۳ از 
 »پیرپائولوپازولینــی« کارگــردان ایتالیایی 
۲. غیر- محل عبور سیل- تازیانه ۳. حصار 
و قلعه- تنبل و بیحال- نوعی نان ســنتی 
پرطرفــدار- انتهــا ۴. گیج و سرگشــته- 
 ستون خیمه- سوغات اصفهان- چه وقت؟ 
»فایــل«  فارســی  برابــر  دوســتدار-   .5 
۶. راه رفتــن- همســر نیکــوکار فرعون- 
قورباغه درختی 7. راه روشــن- پسر گودرز 
کــه در جنــگ »دوازده رخ« ، »بارمــان« را 
کشــت- هوس آبســتن ۸. دل آزار کهنه- 
خاک- ســرزمین- نت منفــی ۹. جناح- 
افسانه گو- نافرم و نازیبا 10. تندرستی- گرد 
جامدات- شهری آذری 11. پادشاه اشکانی 
که ســلوکیان را از ایران بیرون کرد- افراد 
مورداعتماد 1۲. گشودن مسئله- ام الخبائث- 
بلندمرتبه- پارچه مالیدنی 1۳. کالم معتبر- 
غیرعمد- واحــد ورزش والیبــال- مقابل 
»مثبت« 1۴. پیشین- بی مانند- یار داستانی 
»ژولیت« 15. کنایه است از به هوس افتادن 

و مشتاق انجام کاری شدن

1. امتداد- حالــت عمومی ماده قرارگرفته 
در برابــر گرما- مقابل نســیه ۲. گاز نادر 
تبلیغاتــی- رویــه- بیماری تــب روده ای 
۳. عزیــز دل – پیــرو و تابــع- تای جامه 
۴. چروک پیشــانی- گیــاه ذره بینی زرد 
یا خرمایی رنگ که منشــا عمــده ذخایر 
منابع نفتی را تشــکیل می دهند – حرف 
نــوروزی 5. قدم یکپا- عــدد به هم زدنی- 
 پاره کردن- نوعی پارچه لطیف ابریشــمی 
۶. نام دخترانه وطنی- کافی- معتبرترین جام 
مسابقات بین المللی تنیس جهان 7. هم شآن 
 و هم مرتبــه- تمامی قامت انســان- مفرد 
۸. شکم پرســت- نســخه رونوشــت یک 
متن- ابزار اتصال رایانه به شــبکه جهانی 
اینترنت- حرف فاصله ۹. دلداده »رامین«- 
ارمغان- نسبت شناس10. دستینه- ضمیر 
اتحاد- پرچم 11. آســیب رساندن- خرس 
آســمانی- حرف همراهی عــرب- طاقچه 
باال 1۲. عرصه ورزش کشــتی- سرمدی- 
ادویه  بتونــه-  وفات یافتــن 1۳. خمیــر 
معروف هندی- نمایشگر دنیا 1۴. راه رفتن 

 کودکانه- نوعی چــراغ نفتــی خوراک پزی-پرفایده 
15. گریبان- دوباره کاری- مقروض

  عمودی  افقی
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