
 آقای استاندار به بالتکلیفی آبکاران مشهد 
پایان دهید

 آیین بزرگداشت سردار شهید »محمود کاوه« 
در حرم مطهر رضوی 

با حضور جمعی از همرزمان و خانواده این شهید واالمقام برگزار شددرخواست فعاالن این صنف از عالی ترین مقام استان

بروکراســی اداری، مــوازی کاری و ناهماهنگی های 
بین بخشی از گذشته های دور همواره از آفات نظام 
اداری کشــور ما بوده و هســت و شاید بتوان گفت 
برخی از عقب ماندگی ها در حوزه های مختلف صرفاً 
به علت همین موضوعات است. با همین مقدمه کوتاه 
در ادامــه می خواهیم به موضوعی اشــاره کنیم که 

مصداق همین مسئله است و در حالی...

آیین بزرگداشت ســردار سرلشکر شهید »محمود 
کاوه« و شــهدای عملیات کربالی۲ در حرم مطهر 
رضوی برگزار شد.این مراسم به مناسبت فرا رسیدن 
سی و چهارمین سالگرد شــهادت سردار سرلشکر 
محمود کاوه؛ فرمانده لشــکر ویژه شهدا و شهدای 
عملیات کربالی۲، دوشنبه شب گذشته پس از نماز 

مغرب و عشا در صحن جامع رضوی...
.......همین صفحه.......صفحه ۲ 

تا ابالغ طرح جدید، ساکنان امالک خود را نفروشند
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی خبر داد

دستگیری باند قاچاق و 
سرقت موتورسیکلت های 

گرانقیمت 

.......صفحه 3 

.......صفحه ۲ 

مسئوالن این معادله را 
حل کنند

کاهش خرید 
و گرانی 70 

درصدی 
نوشت افزار!

این روزها در حالی ســال تحصیلی جدید را آغاز می کنیم 
که بازار نوشت افزار رونق چندانی ندارد. هر چند تصمیم های 
خاص روزهــای کرونایی در این امر بی تأثیر نبوده اما چند 
سالی اســت که به دلیل افزایش قیمت ها و کاهش قدرت 
خرید مــردم چندان رمقی بــرای این بــازار و صد البته 
جیب های مردم نمانده اســت.چنان که یکی از شهروندان 
درباره وضعیت گرانی نوشت افزار می گوید: حدود ۲0 سال 
پیش که دانش آموز بودم نوشت افزار بسیار متنوع و ارزان بود، 
حتی یک بار هفت تا هشت مدل مدادتراش و مداد پاک کن 
خریدم، اما امروزه که نوبت به تنها فرزندم شده دست و دلم 

برای خرید می لرزد...

در نشست سه تن از نمایندگان مشهد با مردم محله نوغان عنوان شد

.......همین صفحه

قصه تکراری شهریه های غیر قانونی

هر ســاله با آغاز نام نویســی دانش آموزان، ماجرای قدیمی پول 
گرفتــن از اولیا بــه بهانه های مختلف اما به عنوان پیش  شــرط 
ثبت  نــام، در مدارس تکرار می شــود. امســال اما بــا توجه به 
همه گیری بیماری کرونا و محدودیت های ناشــی از آن، انتظار 
می رفت این بهانه ها از مدیران مدارس گرفته شــود به ویژه آنکه 

تمام پیش بینی ها...

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی، از شناسایی و دستگیری اعضای 
یــک باند حرفه ای ســرقت موتورســیکلت های گرانقیمتی خبر 
داد که پس از انجام اعمال مجرمانه، اموال ســرقتی را در ســایت 
دیوار می فروختند. ســرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا 
خراســان رضوی در تشــریح این خبر به قدس گفت: افرادی که 
به صورت ســازمان یافته نسبت به سرقت موتورسیکلت در استان 

مازندران اقدام  و وسایل نقلیه سرقتی ...

.......صفحه ۲ 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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چهار شنبه  12 شهریور 1399

  13 محرم 1442  
 2 سپتامبر 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9333  
 ویژه نامه 3712 
+ صفحه »میهن« 

 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع 

قند با شماره ثبت 155 و شناسه ملی 
10380028017

 
در س��اعت 10 صبح روز چهارش��نبه 1399/06/26 در 
مح��ل دفتر مرکز واقع در مش��هد- کیلومت��ر 6 جاده 
مش��هد به فریمان بع��د از پل طرق، مرکز بررس��ی و 

تحقیق و آموزش صنایع قند تشکیل می گردد.
دستورات جلسه مجمع:

1- استماع گزارش هیئت مدیره
2- استماع گزارش بازرس قانونی

3- بررس��ی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش هیئت 
مدیره و حس��اب س��ود و زیان و ترازنامه س��ال مالی 
منتهی به پایان اس��فندماه 1398 و تصویب معامالت 

موضوع ماده 129 قانون تجارت
4- انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل

5- انتخاب اعضای هیئت مدیره 
6- تعیین روزنامه کثیراالنتش��ار ب��رای درج آگهی و 

اعالمیه ها
7- تعیین خط مشی آینده شرکت و سایر مواردی که 
عندالزوم توسط هیئت مدیره یا سهامداران مطرح و 

در صالحیت مجمع باشد.
9ع مدیرعامل- کاظم معتمدی فر  
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
شرکت تعاونی نبات و آبنبات مشهد و حومه

جلس��ه نوبت دوم مجمع عمومی عادی ش��رکت تعاونی نبات و آبنبات ریزان مش��هد راس     س��اعت 10 صبح 
روز جمعه مورخ 99/6/28 در محل حس��ینیه قنادها واقع در خیابان نواب صفوی 9 )شارستان( انتهای کوچه 
عباس��قلی خان نبش عسگریه 2 بعد از هتل یوس��ف پالک 17 با دستور جلسه ذیل تشکیل می شود. از کلیه 
سهامداران محترم دعوت می شود با همراه داشتن کارت عضویت یا برگ سهام جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک برای تمامی شرکت کنندگان در جلسه الزامی است.

دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال 1398

3- طرح و تصویت تغییرات به عمل آمده در اعضا و سرمایه در سال 1398
4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1399

5- اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار بانکی
6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 1399

7- تعیین روزنامه جهت چاپ آگهی های شرکت 
/ع  هیئت مدیره شرکت تعاونی نبات و آبنبات مشهد 
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 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعای��ت ماده 13 
آئی��ن نام��ه مال��ی ش��هرداری ها بخش��ی از ام��الک و 
مس��تغالت خ��ود را از طریق مزای��ده کتبی به صورت 
یک س��اله ب��ه اج��اره واگذار نمای��د. ل��ذا متقاضیان 
واج��د ش��رایط م��ی توانند جه��ت دریافت اس��ناد به 
ام��ور مال��ی ش��هرداری مراجعه وی��ا با ش��ماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد ,ع
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 آگهی مزایده کتبی شهرداری گناباد

آســتان نیوز: آیین بزرگداشت ســردار سرلشکر شهید 
»محمود کاوه« و شهدای عملیات کربالی۲ در حرم مطهر 

رضوی برگزار شد.
این مراسم به مناسبت فرا رسیدن سی و چهارمین سالگرد 
شهادت سردار سرلشــکر محمود کاوه؛ فرمانده لشکر ویژه 
شهدا و شهدای عملیات کربالی۲، دوشنبه شب گذشته پس 
از نماز مغرب و عشا در صحن جامع رضوی حرم مطهر امام 

رضا)ع( برگزار شد.
در این مراســم که با حضور جمعــی از همرزمان و خانواده 
این شهید واالمقام و همچنین خانواده دیگر شهدای عملیات 
کربالی۲ برگزار شد، حجت  االسالم  والمسلمین محمدباقر 
حیدری کاشــانی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: شهید 
کاوه پرورش یافته مکتب سیدالشــهدا)ع( بود و جلوه های 
زیبایــی از اطاعت و پیروی از والیــت را در زندگی خود به 

نمایش گذاشت.
وی تصریح کرد: شــهدا هدایت شــده به وسیله نور الهی و 
 عارف باهلل شــده بودند. آن هــا به فرموده امــام راحل راه 
صد ساله را یک شــبه طی کرده و به مقامات بلند انسانی 

دست پیدا کرده بودند. 
این کارشناس دینی افزود: پس از پیروزی انقالب به رهبری 
امام خمینی)ره( ســپاه امام زمان)عج( وارد مرحله جدیدی 
شد و عرصه عرفان فردی به عرفان اجتماعی تبدیل شد؛ چرا 
که همه جامعه در مسیر دفاع از لشکر حق قرار گرفته بودند.
وی ابراز کرد: برای شناخت بهتر شهدا باید وصیت نامه آن ها 
را مطالعه کنیم. مطالعه وصیت نامه شــهدا ما را در مســیر 
سیر و ســلوک الی اهلل قرار می دهد؛ چرا که حاوی مطالبی 
بسیار ارزشمند است و امام خمینی)ره( نیز تأکید فراوانی بر 

خواندن وصیت نامه شهدا داشتند.
در این مراسم همچنین حمید عسگری؛ یکی از همرزمان 

شهید کاوه و مشاور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به 
روایتگری از حماسه آفرینی ها و خاطرات شهید کاوه پرداخت 
و گفت: محمود کاوه یک پدیده نظامی بود و در ســال ۶3 
وقتی به او خبر رســید نیروهای ضدانقالب به یک عده از 
مردم ورامین که می خواستند کمک های مردمی را به جبهه 
منتقل کنند حمله کرده اند، با تعقیب هوشمندانه این گروه از 

منافقین انتقام سختی از آن ها گرفت. 
چگونگی آزادســازی جاده پیرانشــهر به سردشت از دست 
نیروهــای ضد انقالب به فرماندهی شــهید محمود کاوه با 
کمترین تلفات و بیشــترین ضربه به ضدانقالب و ماجرای 
مالقات شهید کاوه و همرزمانش با امام خمینی)ره( پس از 
پیروزی در این عملیات از جمله روایت های این همرزم شهید 

در مراسم بزرگداشت شهید کاوه بود.
گفتنی است پخش کلیپ شهید محمود کاوه، شعرخوانی 
نوید اطاعتی از شاعران آیینی اهل بیت)ع( و اجرای برنامه 
مرثیه ســرایی و عزاداری توســط مهدی سلحشور از دیگر 

برنامه های این مراسم بود.
یادآور می شود؛ محمود کاوه متولد سال ۱3۴0 در مشهد و 
از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جنگ ایران و 
عراق بود. وی در بدو تشکیل سپاه پاسداران به عضویت سپاه 
درآمد و در ۲۲ سالگی به فرماندهی تیپ ۱۵۵ ویژه شهدا در 
غرب کشور که بعدها به لشکر ارتقا پیدا کرد منصوب شد. 
این رزمنده دالور در شــهریور ماه سال ۶۵ در حین انجام 

عملیات کربالی۲ به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

یادداشتیادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir

هاشم رســائی فر: طرح نوســازی و بهسازی بافت 
پیرامون حرم مطهر رضوی نزدیک به 30 ســال است 
که کلید خورده اســت. در این ســال ها آنچه بر بافت 
قدیمی اطراف حرم گذشــته با آنچــه مد نظر بوده و 
مقام معظم رهبری نیز بر آن نظر داشــته اند متفاوت 
است. از چگونگی اجرا گرفته تا جلب رضایت مالکان 
امالک موجود در طرح همگی نارضایتی مردم و برخی 

از مسئوالن را در پی داشته و همچنان دارد.
این نارضایتی و گالیه مندی ها بعضاً رســانه ای شــده 
و مردم مطالباتشــان را از طریق رســانه ها به گوش 
مسئوالن رســانده اند. دوشنبه گذشــته در گزارشی 
درباره همین موضوع آنچه را که در خصوص بهسازی 
و نوســازی محله نوغان اتفاق افتــاده از زبان مردم و 
کارشناســان منتشر کردیم. همزمان با انتشار گزارش 
قدس، دوشنبه شــب جمعی از مردم محله نوغان در 
حضور سه نفر از نمایندگان مشهد در مجلس شورای 

اســالمی نشستی را با عنوان بررســی حقوق تضییع 
شده ســاکنان بافت اطراف حرم مطهر رضوی برگزار 

کردند.
در این نشست خواسته مردم ورود مسئوالن به داستان 
چگونگی اجرای طرح مد نظر بود و رســیدگی به حق 
و حقوق بعضاً ضایع شده شــان در مســیر اجرای طرح 

بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم امام رضا)ع(.

تالش برای حفظ هویت نوغان س
رئیس کمیســیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی با 
اشــاره به اینکه حضور ما در این جلســه با این هدف 
است که مشــکالت مردم حل شــود و حقوق کسی 
تضییع نشود، گفت: محله نوغان جزو تاریخ و فرهنگ 
شهر مشهد است و باید حفظ شود تالش ما این است 

که این اتفاق بیفتد و هویت آن محفوظ بماند.
حجت  االسالم پژمان فر افزود: البته ما موافق اقدام های 

عمرانــی در این محله نیز هســتیم. چنانچه خانه ای 
یا ملــک دیگری در طــرح برای احــداث خیابان یا 
محل های عمومی می بایســت تخریب شود ناچار باید 
تخریب شود و مردم نیز قطعاً با این موضوع مخالفتی 
ندارند و همراهی می کنند اما اینکه تعدادی دنبال این 
خانه ها هستند تا آن ها را بخرند و ارزش افزوده برای 
خودشــان درست کنند به شــدت باید با آن برخورد 

شود. 

 اجرای 40 درصد باقی مانده طرحس
 با مشارکت مردم

وی با بیان اینکه در طرح جدید قرار اســت بخشــی 
که در معرض راه و دیگر اماکن عمومی قرار می گیرد 
به نرخ عادالنه و با رضایت خریداری شــود، افزود: در 
طرح جدید که به زودی تا پایان ســال ابالغ می شود، 
بسیاری از مالحظات فرهنگی، دینی و حقوق ساکنان 

در ۴0 درصد باقیمانده این بافت در نظر گرفته شــده 
و ساخت بخش باقیمانده از طرح با حمایت مسئوالن، 
به خود ساکنان به صورت تک یا تجمیع شده واگذار 

می شود.
نماینــده مردم مشــهد و کالت در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: تــا زمانی که این طرح ابالغ نشــده 
ساکنان دســت نگه دارند و خانه هایشان را نفروشند؛ 
چرا که هیچ کس نمی تواند کسی را مجبور به فروش 
ملــک خود کند، در طرح جدیــد طبق منویات مقام 
معظم رهبری مشــارکت اهالی و ســاکنان محل در 
هر گونه دخــل و تصرف و اجرای کارهای عمرانی در 

اولویت است.

حقوقی که ضایع شده س
در بخش دیگری از این نشست حجت االسالم محمدحسین 
حسین زاده بحرینی دیگر نماینده مردم مشهد و کالت در 

مجلس شــورای اسالمی نیز با اشــاره به نظر صریح مقام 
معظم رهبری گفت: ایشان فرموده اند امالک مردم تحت 
هیچ شرایطی برای ساخت و سازهای غیرعمومی تصرف 
نشــود مگر با اختیار خودشــان که این اتفاق در گذشته 
نیفتاده و حقوق آبا و اجدادی ســاکنان رعایت نشده و در 
برخی از موارد حق حضرت امام رضا)ع( هم ضایع شــده 
و حق بخشی از ســرمایه گذارها هم تضییع شده که باید 

بتوانیم ساماندهی این حقوق را مدیریت کنیم.

فروش مال غیر در طرح بهسازی!س
وی افــزود: در برخی موارد شــهرداری از گذشــته 
تاکنــون، پیــش از اینکه با ســاکنان توافــق کند با 
سرمایه دار قرارداد بسته که از نظر شرعی فروش مال 
غیر است و از سویی کاربری بسیاری از ساختمان های 
بلندمرتبه تجاری با فرهنگ رضوی در تضاد اســت، 
ممکن اســت قصد و غرض نبوده، اما سوءمدیریت تا 

دلتــان بخواهد در این موضوع وجــود دارد.وی ادامه 
داد: در شــرایط فعلی که هم حقوق ساکنان و مالکان 
تضییع شــده و در اولویت اســت و هم سرمایه گذار 
هزینه هایــی را متحمل شــده و حقوقــی دارد باید 
موضوع مدیریت شود و تالش می کنیم مجموعه این 

حقوق را احیا کنیم.
گفتنی است در ابتدای این جلسه شماری از ساکنان 
محله نوغان به نمایندگی از مردم محله به بیان موارد 
و مشــکالت موجود پرداختند و درخواستشان احقاق 
حقوق از دســت رفتــه برخی از ســاکنان در اجرای 
طرح بهســازی و نوســازی بافت پیرامون حرم امام 
رضــا)ع( بود. آن ها همچنین بیانیــه ای قرائت کردند 
که مهم تریــن بندهای آن به این موضوعات اشــاره 
داشــت که طرح نوســازی اطراف حرم مطهر رضوی 
باید به نحوی اجرا شود که خدمات مورد نیاز ساکنان 
تأمین شود، ساکنان امکان نوسازی ملک خود را برای 
تداوم زندگی فرزندان داشته باشند، حق آبا و اجدادی 
آن ها حفظ شــود و در فعالیت مستقیم و غیرمستقیم 

رضایت آن ها کسب شود.
گفتنی اســت فاطمــه رحمانی دیگــر نماینده مردم 

مشهد و کالت نیز در این جلسه حضور داشت.

در نشست سه تن از نمایندگان مشهد با مردم محله نوغان عنوان شد

تا ابالغ طرح جدید، ساکنان امالک خود را نفروشند

با حضور جمعی از همرزمان و خانواده این شهید واالمقام برگزار شد

آیین بزرگداشت سردار شهید »محمود کاوه« در حرم مطهر رضوی 



درخواست فعاالن این صنف از عالی ترین مقام استان

آقای استاندار به بالتکلیفی آبکاران مشهد پایان دهید
اداری، موازی کاری و  محمدزاده: بروکراســی 
ناهماهنگی های بین بخشی از گذشته های دور 
همواره از آفات نظام اداری کشور ما بوده و هست 
و شــاید بتوان گفت برخی از عقب ماندگی ها در 
حوزه های مختلف صرفاً به علت همین موضوعات 
است.با همین مقدمه کوتاه در ادامه می خواهیم 
به موضوعی اشاره کنیم که مصداق همین مسئله 
است و در حالی که تمام شرایط برای تحقق آن 
مهیاست ولی بنا به هر دلیلی همکاری و هم افزایی 
بین بخش های دخیل در موضوع شکل نگرفته و 
یکی از مؤثرترین اقدام هــای الزم برای کاهش 
آلودگی های زیست محیطی عقیم مانده است.

طرح مسئله س
سال 86 بود که مدیرعامل وقت سازمان میادین 
میوه و تره بار و ســاماندهي مشــاغل شــهري 
شهرداري مشهد از شناسایي 200 واحد آبکاري 
فعال در این کالنشهر خبر داد. محسن شریعتي 
گفت: این واحدها ســاالنه 35 هزار مترمکعب 
پســاب آلوده به انواع فلزات سنگین خطرناک 
شامل کروم، نیکل، سولفات آهن و سیانور خود 
را به سفره هاي آب زیرزمیني هدایت مي کنند. 
وي بیان کرد: بخش اعظم این آبکاري ها در جاده 
قدیم قوچان، جاده ســیمان، سیدي و بقیه در 
داخل شهر واقع شده که از کروم، نیکل و سیانور 
برای آبکاري استفاده مي کنند. مدیرعامل سازمان 
میادین میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري 
شهرداري مشــهد گفت: بر اساس گزارش هاي 
دریافتي آب آشامیدني مناطق شمال مشهد در 
معرض آلودگي خواهد بود. وي افزود: براي انتقال 
آبکاري هاي فعال، واحدهایي در مجتمع البرز یك 
واقع در جاده کالت اختصاص یافته که در حال 

آماده سازي است.

گذر سریع زمانس
پــس از اعالم این موضــوع هر چند ماه یك بار 
خبر کوتاهی در این باره منتشــر می شــد که 
طبق معمول متولیان وقت از انجام امور اداری و 
هماهنگی های الزم سخن می گفتند اما از اواخر 
دهه 80 تقریباً همه چیز به فراموشی سپرده شد 
و باز صحبت از ضــرورت انتقال این واحدهای 
آالینده زیست محیطی مطرح شد.سال 90 از راه 
رسید و چهار سال از وعده قطعی مدیرعامل وقت 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری 
گذشت بی آنکه اتفاق خاصی بیفتد و سرانجام با 
تکرار دوباره روند اداری و دســتور استاندار وقت 
15 هکتار زمین برای ساخت کارگاه های آبکاری 
در همان محل قبلی اختصاص می یابد.خالصه 
اینکه همه چیز از ابتدا آغاز شد و به قول معروف 
اختراع دوباره چرخ هم گره از مشکل این صنف 
باز نکرد و روزها، ماه ها و ســال ها گذشــت و به 
دلیل مطرح شدن مباحثی چون نداشتن امکانات 
زیرســاختی و اندکی مشکالت مالکیتی باز هم 

همه تالش ها بی نتیجه ماند.

12 سال پس از نخستین وعدهس
با تمام فراز و نشیب ها و نوشتن صورت جلسات 
متعدد در بخش بروکراسی اداری عمالً خروجی 
کار همچنان هیچ بود و سال 98 )یعنی 12 سال 

پس از نخستین بار که انتقال 
این واحدها به شهرک صنعتی 
جاده کالت مطرح شــد( باز 
خبری با این مضمون منتشر 
شد که بخشی از اراضی فاز4 
شــهرک صنعتــی کالت به 
اتحادیه صنف سماورسازان و 
آبکاران مشهد واگذار می شود.

بــار هم همــه مدیران  این 
دستگاه های دخیل در موضوع 
و حتی اســتاندار هم در این 
و  بودند  تصمیم گیری سهیم 
تصور می شــد که دیگر نباید 
مشکالت قبلی تکرار شود ولی 
حاال با گذشت 14 ماه از این 
تصمیم باز همه چیز متوقف 

شده و هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.
نکتــه قابل توجه و مهم دیگر این اســت که به 
موازات فرایندی که در این ســال ها طی شــد 
اعضای این صنف همواره در حال چانه زنی و رفع 
مشکالتشان با سازمان حفاظت محیط زیست 
بودند؛ چراکه بر اســاس قوانیــن حوزه محیط 
زیست چنین کارگاه هایی حق فعالیت ندارند و 
تاکنون مدیران کل وقت محیط زیســت استان 
در مقاطع مختلف به فعاالن این بخش هشــدار 
زمانــی داده اند؛ یا بر اســاس ضوابط فعالیت و 
فاضالب خود را تصفیه کنند یا از ادامه کار آن ها 

جلوگیری می شود.

باز هم بالتکلیفی تحمیلیس
رئیس اتحادیه سماورســازان و آبکاران مشهد 
می گوید: متأسفانه به دالیل نامعلومی متولیان 
این موضوع در شــرکت شهرک های صنعتی با 
تغییر رویه قیمت گــذاری زمین های مورد نظر 

سبب توقف کارها شده اند.
محمدرضا ســلیمانی فرد می افزاید: اردیبهشت 
سال 98 با تصمیم ستاد تسهیل استان مقرر شد 
زمین مورد نیاز در شهرک صنعتی جاده کالت 
در اختیــار اعضای این صنف قرار گیرد بنابراین 
در گام اول باید فهرست اعضا تهیه و به شرکت 

شهرک ها ارسال می شد.
وی ادامــه می دهــد: قرار بر این بــود که پس 
از ارســال اسامی و مشــخص شدن مساحت و 
مشخصات دیگر زمین 15 روز بعد نقشه محل 

به اتحادیه ارسال شود این در 
حالی است که فهرست اعضا 
آذر ماه به شــرکت شهرک ها 
داده شد ولی نقشه مورد نظر 
ابتــدای بهمن ماه )حدود 40 
روز بعد( به اتحادیه اعالم شد.

او اظهار مــی دارد: نکته دیگر 
که همه می دانند این اســت 
که معموالً مهیــا کردن پول 
در پایان ســال برای کسبه و 
اهل بازار سخت است، شرکت 
شهرک ها در اقدامی نامتعارف 
اوایل اســفند ماه اعالم کرد 
اگــر در مدت دو هفته مهلت 
 اعالمــی منتهــی بــه تاریخ
 20 اســفند ماه هــر یك از 
اعضای این اتحادیه به شــرکت مراجعه و وجه 
مشــخصی را واریز کنند قیمت زمین واگذاری 
با قیمت ابتدای سال )98( برای آن ها محاسبه 
خواهد شد.ســلیمانی فرد می گوید: با مکافات 
فــراوان در مدت کمتر از یك هفته کاری مبلغ 
35میلیارد ریال از نزدیك به 200 نفر از اعضا را 
جمع آوری و به حســاب اعالم شده واریز کردیم 
ولی با آغاز سال جدید و بروز نوسان های قیمتی 
در تمام حوزه ها شرکت شــهرک ها از عمل به 
وعده خود ســر باز زد و مدعی واگذاری زمین ها 
با قیمت جدید شــد که همین موضوع موجب 
گالیه اعضا شده است.او می افزاید: متأسفانه در 
سالی که به نام سال جهش تولید نام گذاری شده 
عده ای برخالف این هــدف حرکت می کنند و 
به جای آنکه شــرایط بهتری برای تولید فراهم 
کنند با طوالنی تر کردن بروکراســی ها و تغییر 
شــرایط هر روز فضا را بــرای ادامه کار تولیدی 
تنگ تر می کننــد.وی اظهار می دارد: برای مثال 
زمین هایی که قــرار بود مثالً به قیمت هایی در 
محــدوده متری 200 هزار تومان واگذار شــود 
حاال با بهانه های مختلفی با مبالغ چند برابر ارائه 
می شود و نوعی مزایده غیرمستقیم در واگذاری 

زمین ها راه انداخته اند.

توضیح ماجرا از نگاه دیگرس
همچنان که گفته شــد تعلل در اجرای مصوبه 
اردیبهشت سال گذشــته اعضای این اتحادیه 
را نگران بازگشــت به نقطه صفر برای چندمین 

بار کرده امــا برای تحلیل بهتر ماجرا از مدیران 
شرکت شــهرک های صنعتی هم خواستیم تا 
توضیحات خــود را ارائه دهند که ســید آرش 
علوی؛ عضو هیئت مدیره و مشــاور مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی در 
این باره می گوید: با دریافت مجوز ســتاد تدبیر 

استان مشکالت مطرح شده حل می شود.
وی با بیــان خالصه ای از فرایند طی شــده از 
اردیبهشت سال 98 تاکنون می افزاید: به دنبال 
جلســات متعدد با حضور مدیران شهرستان و 
مصوبه 12 اردیبهشــت سال 98 ستاد تسهیل 
شــرکت شــهرک ها هم مصوب کرد به جهت 
شــرایط خاص و برای پایان دادن به مشکالت 
صنف آبکاران با وجود اینکه شــهرک صنعتی 
مشــهد )مســتقر در محــور کالت( از جمله 
شهرک های مســتقر در مناطق برخوردار است 
ولی بخشی از اراضی این شهرک به اعضای این 

صنف واگذار شود.
وی اظهار می دارد: بر همین اســاس مقرر شد 
هزینه های حق بهره برداری از زمین و تأسیسات 
از اعضای اتحادیه آبــکاران به صورت 15درصد 
نقد و مابقی در اقســاط 42 ماهه دریافت شود 
بنابراین به اتحادیه آبکاران اعالم شد تا اطالعات 
اعضای متقاضی اســتقرار در این محل و اراضی 
مورد تقاضای آن ها را برای بررسی و طراحی پالن 

نهایی به شرکت ارسال کند.
 پس از مکاتبات مکرر بــا اتحادیه در نهایت در
24 آذر ســال 98 فهرســت نهایــی واحدهای 
متقاضی به شرکت واصل شد و نقشه قطعه بندی 
اراضی در پنجم بهمن ماه 98 به اتحادیه ارسال 
و مقرر شد مطابق با توافق انجام شده و در اسرع 
وقت متقاضیان مربوطه را با ذکر شماره قطعه و 
سایر مشخصات به شرکت شهرک ها معرفی کند.

وی ادامه می دهد: در حالی که اقدام خاصی در 
این خصوص از ســوی اتحادیه صورت نگرفت 
تقاضای تعدیل قیمت حــق بهره برداری را نیز 
مطرح کردند که در نوزدهمین جلسه کارگروه 
تســهیل و رفع موانع تولید در تاریخ 30 بهمن 
سال 98 شــرکت شــهرک ها مکلف شد برای 
متقاضیانی که تا تاریخ 20 اسفندماه به شرکت 
مراجعه و نســبت به واریز وجه اقدام کنند نرخ 
واگــذاری زمیــن را معادل نرخ ســه ماهه اول 
ســال 98 در نظر بگیرد. علوی تأکید می کند: 
این تصمیم در هیئت مدیره شرکت شهرک ها 
مطرح و برای دریافت موافقت با مصوبه، مکاتبه با 
سازمان ذی ربط انجام شده است اما پیش شرط 
دیگر اجرای آن دریافت تأییدیه از ســتاد تدبیر 
اســتان است پس اگر ستاد تدبیر با این موضوع 
موافقت کند قیمت اراضی واگذاری به نرخ سه 

ماهه اول سال گذشته محاسبه خواهد شد.

کالم آخرس
با این اوصاف به نظر می رسد کلید قفل چندین 
ساله انتقال کارگاه های آبکاری مشهد به خارج از 
شهر در دست استاندار است بنابراین امیدواریم 
آقای استاندار با ورود سریع خود به این ماجرا به 
تمام مناقشه های پیش آمده پایان دهد و در سال 
جهش تولید بار سنگین ناهماهنگی بین بخشی 
را از دوش چنــد صد تولیدکننده بردارد تا توان 

جهش و پیشرفت داشته باشند.

قصه تکراری شهریه های غیر قانونی•
هر ساله با آغاز نام نویسی دانش آموزان، ماجرای قدیمی پول 
گرفتن از اولیا به بهانه های مختلف اما به عنوان پیش  شــرط 
ثبت  نام، در مدارس تکرار می شــود. امســال امــا با توجه به 
همه گیری بیماری کرونا و محدودیت های ناشی از آن، انتظار 
می رفت این بهانه ها از مدیران مدارس گرفته شود به ویژه آنکه 
تمام پیش بینی ها حاکی از برقراری وضعیت قرمز و یا زرد در 
بیشتر ماه های سال تحصیلی پیش رو برای بسیاری از استان ها 

و شهرهای کشور از جمله مشهد و خراسان رضوی است.
بر اساس آنچه بخشنامه های ابالغی برای وضعیت قرمز و زرد 
تعیین کرده اند، دانش آموزان خیلی بیشــتر از آنچه باید در 
مدرسه حضور داشته باشند، در خانه هایشان و از طریق فضای 

مجازی و به  صورت آنالین، به تحصیل مشغول خواهند شد.
با وجود این شنیده می شود که مدیران مدارس استان طبق 
روال و سبك و سیاق گذشته خود، همچنان دست گدایی شان 
به  ســوی اولیای دانش آموزان دراز است و به بهانه هایی چون 
هزینه های جاری، تهیه کاغذA4، لباس فرم، سرویس مدرسه 
و امثال آن، پــول طلب کرده و می کنند. در مقابل باز همان 
داســتان تکراری خط  و نشــان کشــیدن مقام های وزارتی 
و اداره کل آمــوزش  و پرورش بــرای مدیران خاطی مدارس 
و تأکید آنان بر »ممنوعیت دریافــت اجباری وجه از اولیای 

دانش آموزان« را شاهد بوده ایم.
هرچند کلیت این ماجرا، داســتانی تکراری اســت که بنا 
به هزار و یــك دلیل معلوم و نامعلوم، نمی توان پایانی هم 
برایش متصور شــد اما چیزی که سال جدید را متفاوت از 
ســال های قبل می کند، شرایط خاص ایجاد شده به دنبال 
شیوع کروناست. شــرایطی که بدون تردید هم مسئوالن 
آمــوزش  و پرورش و هم اولیا و هم خــود دانش آموزان را 
در بالتکلیفی بی نظیری قرار داده اســت و به  هیچ  عنوان 
نمی توان بــرای روزها و ماه های ســال تحصیلی پیش رو 
برنامه ریزی قطعی کرد. با  وجود این پرداخت پول به بهانه 
ســرویس مدرسه، تهیه لباس فرم و... در کنار مبلغی برای 
کمك به مدرســه، نمی تواند منطقی و قابل  قبول باشــد. 
چه اینکه به ویژه در اســتان خراســان و مشــهد احتمال 
در وضعیت قرمز قرار داشــتن، بیشــتر محتمل است و در 
این وضعیت، بر اســاس پروتکل های بهداشتی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، مدرســه ای دایر نیســت کــه بخواهیم از 
سرویس رفت و آمد استفاده کنیم؛ کالس ها مجازی است 
و نیازی به کاغذ A4 نیســت؛ لباس فرم هم که تکلیفش 
مشخص است؛ از ابتدا قانوناً اجباری به خریدش نبوده و آن 
چنانکه به تازگی نیز وزارت آموزش  و پرورش مقرر کرده، 
دانش آموزان در کالس های مجازی، اجباری در رعایت نوع 
و رنگ لباس ندارند و تنها باید با لباسی که در عرف رسمی 
و  مناسب محسوب می شود، در این فضا وارد شوند و نیازی 

به پوشیدن لباس های یك شکل در این کالس ها نیست.
البته با توجه به شــرایط خاص و وضعیت اقتصادی ناشی از 
کرونــا و اینکه نباید زحمت مضاعفــی را بر دوش خانواده ها 
تحمیل کرد، این تصمیم وزارت آموزش  و پرورش نیز که برای 
پایه های ورودی اول و چهارم ابتدایی و همچنین هفتم و دهم 
متوسطه تغییر فرم لباس وجود دارد، قابل  تأمل است و به باور 

نگارنده باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
در عین  حال با توجه به اینکه دریافت پول »تحت هر عنوانی« 
از والدین غیرقانونی است و گرفتن پول به  اجبار در خیلی از 
موارد موجب شرمندگی والدین نزد دانش آموز می شود، الزم 
است با این تخلف آشکار قاطعانه برخورد شود و مهم تر آنکه 
این برخورد باید توسط دستگاه های باالدستی خارج از آموزش 
 و پرورش صورت گیرد؛ چراکه طی سال های گذشته تاکنون 
وعده های برخورد درون ســازمانی با مدیران متخلف مدارس، 

جامه عمل نپوشیده و یا مؤثر نبوده است.
البته بخشــی از این مشکل، ناشــی از بی مهری دولت است 
کــه یکی از مهم تریــن وزارتخانه هایش را به ســربارترین و 
مصرف گراترین شکل ممکن نگاه می کند و اختصاص اعتبارات 
متناســب با نیازهای این وزارتخانه هرگز جزو اولویت هایش 
نبوده است. دولتی که با همین دیدگاه همواره افراد مطیع را 
به ســکان داری آموزش  و پرورش منصوب کرده که هیچ  یك 
عزم و جنمی برای احقاق حق و گرفتن سهم واقعی مجموعه 
تحت مدیریتشان از بودجه نداشته اند و به همین دلیل است 
که فرهنگیان در مضیقه هستند و مدارس دولتی نمی توانند 
هزینه های جاری خود را تأمین کنند و دست گدایی شان به 

 سوی اولیای دانش آموزان دراز است.

راه اندازی تست تشخیصی جنون گاوی •
در دامپزشکی خراسان رضوی

آزمایشگاه  رئیس  قدس: 
کل  اداره  مرجــع 
خراســان  دامپزشــکی 
رضوی از راه اندازی تست 
تشخیصی جنون گاوی به 
روش ایمونوهیستوشیمی 
در این آزمایشــگاه خبر 

داد. دکتر جعفر عطارباشــی در این خصوص گفت: این طرح با 
همکاری مرکز ملی بررسی و تشخیص بیماری های ویروسی دام 
و دانشگاه فردوسی مشهد و با استفاده از توانمندی متخصصان 
مربــوط از دی ماه 98 آغــاز و در مرداد 99 با موفقیت به پایان 
رســیده است. وی در خصوص اهمیت تشخیص این بیماری 
گفت: جنون گاوي یا آنســفالوپاتي اســفنجي شکل گاوي، 
بیماري کشنده و دژنراتیو سیستم اعصاب مرکزي گاو و قابل 
انتقال بین گاو و انسان است و این بیماري یك هفته تا چند 

ماه پس از بروز نشانه هاي بالیني سبب مرگ گاو مي شود.

 رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس 
در دیدار با معدن کاران خراسان رضوی:

 سیاست های غلط در خط مشی ها •
ترمز اقتصاد را کشیده است

نشســت  فیاض:  احمد 
مشــترک و تخصصــی 
رئیس کمیسیون اصل 90 
مجلس شورای اسالمی با 
معدن کاران  از  شــماری 
رضوی  خراســان  استان 
برگزار شــد. بــه گزارش 
خبرنگار ما؛ در این نشست که روز گذشته در محل خانه صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضوی برگزار شد؛ رئیس کمیسیون 
اصــل 90 مجلس شــورای اســالمی از معدن بــه عنوان یك 
فرصت نام بــرد و گفت: فرایند زنجیره در صنعت و معدن باید 
تکمیل شــود و اکنون خام فروشی یك رویه غلط و نادرست در 
علم اقتصاد است. اکنون با احیای مستقیم سنگ آهن و تولید 
آهن اســفنجی حتی در شــرایط بدخیم اقتصادی، صادرات نه 
تنها قطع نشــده بلکه همچنان با قوت ادامه دارد در حالی که 
بسیاری از کارخانه ها ی عرضه مواد خام دچار رکود، تعطیلی و 
ورشکستگی شده اند و برخی صاحبنظران همچنان معتقدند که 
تکمیل زنجیره تولید هیچ منطق اقتصادی ندارد و بهترین روش 
همان خام فروشــی است. حجت االسالم پژمان فر تصریح کرد: 
پرهیز از یکجانبه گرایی در وضع قوانینی مانند قانون معدن یکی 
از شیوه های اصالح و تغییر رویه هاست. تاکنون در وضع قوانین 
یا جانب کارفرما گرفته شده و یا منافع کارگر لحاظ شده که در 
نهایت هر دو متحمل ضرر و زیان شده اند. استفاده از تجارب دنیا 

نیز می تواند در تصویب و یا اصالح قوانین راهگشا باشد.
وی با تشریح شرح وظایف کمیسیون اصل 90 مجلس شورای 
اســالمی اظهار کرد: نهاد مجلس شــورای اسالمی در بررسی 
شکایات، معضالت و مطالبات صاحبان صنعت، معدن و تجارت 
مثل دستگاه قضایی نیست که در راستای حل و فصل مناقشه 
قدم بردارد یا حکمی صادر کند بلکه تالش می کند در راستای 
اصالح خط مشــی ها و وظایف با تکیه بر نظرات صاحبنظران، 
کارشناســان و متخصصان امر و دریافت آرای مرکز پژوهش ها 
نسبت به رفع موانع، تسهیلگری و بهبودسازی تصمیم گیری کند.

حجت االسالم نصراهلل پژمان فر افزود: معدن کاران استان می توانند 
در قالب گزارش ها، شکواییه ها و مطالباتی که در جلسه مطرح 
شد؛ با ارائه به کمیسیون اصل 90، دستگاه های ذی ربط را برای 
پاســخگویی به این کمیسیون بکشــانند تا موانع تولید رفع و 

تسهیلگری محقق شود. 
نماینده مردم مشهد در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: 
از این ظرفیت کمیســیون اصل 90 طی ادوار گذشته مجلس 
اســتفاده بهینه نشده، بنابراین شاهد انباشت مسائل، مشکالت 
و مطالبات عمدتاً فردی شده ایم. برون رفت از این شرایط دشوار 
و سخت مستلزم اصالح خط مشی ها و رسالت های تعریف شده 
اســت که در برخی موارد با مهر قانون تأیید شده است. به طور 
مثال در اختالف نظرهای بین معدن کاران با منابع طبیعی و یا 
محیط زیست، اشــکال در خط مشی هاست و حتی شاید الزم 
باشــد تا در همین فراخوان ها، قانون اصالح و یا بازنگری شود. 
سیاست های غلط در خط مشی ها و شرح وظایف سبب کشیده 
شدن ترمز اقتصاد کشور شده و انگیزه های اقتصادی را کاهش 

داده و منجر به فرار سرمایه گذار می شود.
در ادامه این نشست مدیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی نیز با اعالم آمادگی اعضای این تشکل بر یاری رسانی به 
کمیسیون اصل 90، بر ضرورت پرهیز از موازی کاری تشکل های 
مرتبط تأکید کرد و گفت: خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی می تواند به عنوان بازوی تحقیقاتی کمیسیون اصل 90؛ 
این کمیســیون را در تحقق اهداف عالیه به منظور رفع موانع 
تولید در سال جهش تولید یاری کند. جایگاه معدن در اقتصاد 
ملی بایستی توســعه یابد و رفع مشکالت معدن کاران نیازمند 
نگاه ویژه مجلس است.حسن حسینی خاطرنشان کرد: خراسان 
رضوی با تعدد خانه های صنعت، معدن و تجارت و بهره مندی از 
کارشناســان خبره یکی از قطب های این حوزه در اقتصاد کالن 
کشور است.گفتنی است در این نشست شماری از معدن کاران به 
بیان مشکالت و معضالت این بخش در حضور رئیس کمیسیون 

اصل 90 مجلس شورای اسالمی پرداختند.

انتظار 12 ساله برای بهره برداری 
مجتمع فرهنگی هنری اداره ارشاد •

اسالمی بشرویه نیازمند اعتبار است
حسین  بشــرویه- 
 86 سال  مـرتضـوی: 
بود که زمینی با مساحت 
10هــزار مترمربع برای 
ساخت مجتمع فرهنگی 
اســالمی  ارشــاد  اداره 
از  بشــرویه  شهرستان 

طریق اداره مسکن و شهرسازی واگذار شد.
در همان ســال کلنگ ساخت این مجتمع به زمین خورد اما 
یك سال بعد یعنی در سال 87، حدود 4 هزار متر مربع از آن 
به غیر واگذار شد و سال 88 با گذشت چند سال از واگذاری 
زمین در حالی که فاز اول آن اجرا می شــد و پیشرفت خوبی 

هم داشت، از مساحت زمین آن کاسته شد.
تا دو ســال پیش فاز اول پروژه مجتمــع فرهنگی هنری با 
60 درصد پیشــرفت متوقف بود و در رکود و کمبود شدید 
اعتبار به سر می برد اما گالیه هنرمندان و پیگیری مسئوالن 
شهرستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بشرویه در این مدت 

به پیش بینی اعتبار بیشتر منجر شد.
در همین رابطه رئیس اداره ارشاد اسالمی بشرویه به خبرنگار 
ما گفت: عملیات ساخت مجتمع فرهنگی هنری در دو مرحله 
شــامل بخش اداری و نگارخانــه در مرحله اول و آمفی تئاتر 
برای مرحله دوم طراحی شد. صافی افزود: رهاورد سفر سال 
گذشته استاندار به بشرویه 2میلیارد تومان بود که برای اتمام 
پروژه های بر زمین مانده به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی اختصاص یافت از این رو از اواخر سال گذشته 

تکمیل فاز اول پروژه شدت گرفت.
وی یادآور شد: هم اکنون این پروژه به مرحله نماکاری رسیده 
هر چند بــه علت نبود مصالح مدتی در کار وقفه پیش آمده 
اما دوباره عملیات اجرایی شروع شده و کار زیادی از نما باقی 
نمانده که در هفته دولت فاز اول این پروژه به مساحت 400 
متر مربع زیربنا در بخش های اداری و آموزشی به بهره برداری 
رسید. وی افزود: در فاز اول بیش از 800 میلیون تومان اعتبار 

هزینه شده است.

 متأسفانه در سالی 
که به نام سال جهش 

تولید نام گذاری شده 
عده ای برخالف این 

هدف حرکت می کنند 
و به جای آنکه شرایط 

بهتری برای تولید 
فراهم کنند با طوالنی تر 
کردن بروکراسی ها هر 
روز فضا را برای ادامه 

کار تولیدی تنگ تر 
می کنند
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محبوبه علیپور: این روزها در حالی ســال تحصیلی جدید را 
آغاز می کنیم که بازار نوشــت افزار رونق چندانی ندارد. هر چند 
تصمیم های خاص روزهای کرونایی در این امر بی تأثیر نبوده اما 
چند سالی اســت که به دلیل افزایش قیمت ها و کاهش قدرت 
خرید مردم چندان رمقی بــرای این بازار و صد البته جیب های 
مردم نمانده اســت.چنان که یکی از شــهروندان درباره وضعیت 
گرانی نوشــت افزار می گوید: حدود 20 سال پیش که دانش آموز 
بودم نوشــت افزار بسیار متنوع و ارزان بود، حتی یك بار هفت تا 
هشت مدل مدادتراش و مداد پاک کن خریدم، اما امروزه که نوبت 
به تنها فرزندم شده دست و دلم برای خرید می لرزد؛ چراکه قیمت 
یك جعبه مداد رنگی معمولی 80 تا90 هزار تومان شــده، یك 
دفترچــه کوچك که طراحی و کیفیت چندانی ندارد را 15 هزار 

تومان می فروشند. 

کشش مستمر بازار برای افزایش قیمت س
در حالی که انتظار می رفت با شــیوع کرونا و کاهش تقاضا بازار 
نوشت افزار برای مدتی هر چند کوتاه، رنگ ارزانی را ببیند اما بنا 
بر اظهارات رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار کشور در حال 
حاضر گرچه با کاهش 60 تا 70 درصدی تقاضا مواجه هســتیم 
اما قیمت نوشت افزار نســبت به سال گذشته و به دلیل افزایش 

هزینه های تولید 20 درصد افزایش داشته است. 
رســول محمدی از فعاالن این حوزه نیز در همین باره می گوید: 
به طور کلی بیش از 80 درصد نوشت افزار، چینی و وارداتی است 
حتی دفترهایی که به عنوان کاالی ایرانی عرضه می شود، در واقع 
کاغذش را وارد کرده و تنها در کشور ما برش می خورد و تبدیل به 
دفتر می شود. از همین رو به دلیل شیوع کرونا و اختالل در واردات 
این محصوالت نسبت به سال پیش 70 تا 80 درصد گران تر شده 

است.
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود آموزش مجازی و کاهش تقاضا 
همچنان شاهد این حجم افزایش قیمت هستیم؟ اظهار می کند: 
این ویژگی کشور ما شده که حتی اگر محصولی مشتری نداشته 
باشد باز هم شرایط گران شدن را دارد. این در حالی است که هر 
چه قیمت محصوالت و خدمات در جامعه ارزان تر شــود، منافع 
فراگیری نصیب مردم خواهد شــد؛ چراکه هر قدر کاالها ارزان تر 
باشــد، حاشیه ســود آن نیز برای صاحبان کســب و کار افزوده 
می شود. البته به طور کلی افزایش قیمت تنها در حوزه نوشت افزار 
نبوده و به طور زنجیروار و فراگیر شاهد گرانی محصوالت در جامعه 

هستیم که این مقوله بر قیمت نوشت افزار نیز تأثیر گذاشته است. 

شیب سود نوشت افزار به سمت جیب واردکنندگانس
محمدی در ادامه تأکید می کند: در شرایط عادی و متعارف سود 
معمول فروش نوشت افزار برای عرضه کننده خرد 20 درصد و برای 
عمده فروش به حدود 10 درصد می رسد، بنابراین افزایش قیمت 
نوشت افزار هیچ منفعتی برای فروشنده های خرد و تولیدکنندگان 
داخلی ندارد و سودش همچنان نصیب واردکنندگان می شود. حال 
آنکه فروشنده خرد ناچار به صرف هزینه ها و مخارج متعددی نظیر 
پرداخت اجاره بها، قبوض و مالیات اســت. از همین رو در ماه های 
اخیر نســبت به میزان مبلغ مالیات و قبوض خدمات شــهری 
معترض بودیم که دستگاه های متولی پاسخ دادند: براساس منطقه 
این مبالغ تعریف شده است. می گوییم که ما به دلیل کرونا درآمدی 
نداشتیم که این هزینه ها را بپردازیم که در جواب می شنویم: خوب 
مغازه را ببندید. به هر روی در شرایط امروزی و با بیش از 10 سال 
سابقه فعالیت گرچه به ظاهر صاحب کسب و کاری هستیم اما در 

عمل درآمدمان در حد دستمزد یك شاگرد مغازه است. 

تولید دیگر توجیهی نداردس
علــی روان، دبیر اتحادیــه صنف کتاب، نوشــت افزار و صحاف 
شهرستان مشهد نیز به عنوان تولیدکننده نوشت افزار با اشاره به 
اینکه افزایش قیمت در حوزه نوشت افزار نسبت به دیگر کاالها و 
خدمات چندان نبوده، می افزاید: در حال حاضر به دلیل نوسان های 
ارزی شاهد افزایش قیمت در عرضه نوشت افزار هستیم که یا اصل 
کاال وارداتی اســت و یا مواد اولیه آن را وارد می کنند. همچنین 
اواخر سال 97 واردات کاغذ به عنوان کاالی اساسی، مشمول یارانه 
دولتی بوده و ارز 4هزار و 200 تومانی به آن اختصاص پیدا می کرد. 
سپس ارز یاد شده به حدود 9 هزار تومان رسید و در حال حاضر 
نیــز ارز 20 هزار و 500 تومانی به کاغــذ اختصاص می یابد. از 
همین رو با تغییر برنامه ها این رویه نیز دگرگون شده و قیمت ها نیز 
افزایش یافته است. البته در ماه های اخیر هزینه تولید محصوالت 
نیز نســبت به سال گذشــته حداقل دو برابر شده که این امر بر 
روند قیمت گذاری مؤثر اســت. از همیــن رو در حال حاضر و در 
شرایط رکود بازار نوشت افزار دیگر تولیدکنندگان به دنبال کسب 
سود نبوده و ســعی دارند محصوالت خود را بفروشند تا بتوانند 
هزینه های جاری و معمول را بپردازند؛ چراکه فضای کسب سود 

برای تولیدکننده فراهم نیست.

وی که بیش از 24 سال سابقه فعالیت دارد با بیان اینکه در ماه های 
اخیر 60 تا 70 درصد بازار نوشت افزار را نسبت به سال گذشته از 
دست داده ایم، اظهار می کند: در سال جاری فعاالن این حوزه از دو 
سمت مورد فشار و صدمه واقع شدند؛ نخست مقوله شیوع کرونا و 
سپس نحوه سیاست گذاری دولت؛ گرچه انتظار می رفت با افزایش 
فشارهای ناشی از کرونا و این چالش جهان گیر؛ دولت مساعدتی 
کند اما اجرای برنامه توزیع کتاب های درســی در مدارس، ضربه 
جدی به فعاالن ایــن حوزه وارد کرد. به این ترتیب دانش آموزان 
تنها در صورت نیاز به نوشت افزار به فروشندگان مراجعه می کنند 
در حالی که سال های گذشته به بهانه خرید کتاب های درسی به 
عرضه کنندگان مراجعه کرده و چند قلم نوشت افزار هم می خریدند. 
از همین رو مکاتباتی با مسئوالن کشور داشتیم که نسبت به این 
قضیه توجه شــود. زیرا هر چند امسال بر ما گذشت اما جا دارد 
متولیان نظام آموزشی به جای ورود به عرصه اقتصاد و درآمدزایی 
دنبال انجام رسالت راستین و حقیقی خود بوده و به مقوله آموزش 

بپردازند.
علی روان همچنین می افزاید: در شرایط کرونایی هیچ حمایتی از 
فعاالن حوزه نوشت افزار صورت نگرفته است. چنان که شرکت برق 
که شرایط ما را مناسب نمی دید به جای آنکه بخشی از وظیفه اش 
را در تأمین برق مجموعه ما انجام دهد، همین مســئولیت را نیز 
بر دوش ما انداخت و هزینه هــای مورد نیاز را از ما دریافت کرد. 
در ســایر حوزه ها نیز حمایتی ندیدیم، به طوری که برای صدور 
مجوز تولید نوعی »ماژیك وایت برد« که برای نخســتین بار در 
کشــور به تولید می رسید، سازمان صمت استان خراسان رضوی 
ما را بیش از هشت ماه معطل کرد. این در حالی است که بسیاری 
از عرضه کنندگان خرد حتی دیگــر توان پرداخت حق عضویت 
ناچیز به اتحادیه را ندارند، به این ترتیب فعاالن این حوزه به دنبال 
کسب سود نبوده و در پی گذران زندگی هستند، چنانکه مجموعه 
تولیدی مــا با 10 درصد ظرفیت به فعالیــت می پردازد؛ چراکه 

توجیهی برای تولید وجود ندارد.

مسئوالن این معادله را حل کنند

کاهشخریدوگرانی70درصدینوشتافزار!
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روی خط خبرروی خط خبر
یک مسئول با اشاره به وجود 9 هزار 

کارتن خواب در استان خبر داد
 جمع آوری معتادان متجاهر•

 از معابر خراسان رضوی
 فــارس: دبیر شــورای

 هماهنگــی مبــارزه با 
خراســان   موادمخــدر 
رضوی، نسبت به نزدیک 
بــودن فصــل ســرما و 
پیش بینی موج سوم کرونا 
بیشتر  آســیب پذیری  و 

زنان و کودکان کارتن خواب معتاد، گفت: معتادان متجاهر تا 
پیش از شروع سرما از خیابان ها جمع می شوند.

محمدحســین صالحی اظهــار کرد: اغلــب کارتن خواب ها 
معتاد متجاهر هســتند و متأسفانه ۹هزار معتاد متجاهر در 
اســتان داریم.وی بیان کرد: پس از جمع آوری این افراد باید 
مکان هایی برای نگهداریشــان وجود داشــته باشد و بحث 
درمانشان مهم تر از بقیه موارد است تا پروسه درمان طی شود.

صالحی افزود: ما تا سال گذشته ظرفیتی که برای جمع آوری 
معتادان متجاهر در خراسان داشتیم حدود یک هزار و ۸۰۰ 
نفر بود و افزایش ظرفیت موقتی در ۱۱ مرکز داشــتیم که 
حدود ۲هزار و ۴۰۰ نفر را شــامل می شد.صالحی، نسبت به 
اقدام های صورت گرفته در این رابطه گفت: اقدام های ویژه ای 
در بحث افزایش ظرفیت انجام شــد که تفاهم نامه ای توسط 
استاندار و دبیرکل ســتاد مبارزه با موادمخدر برای افزایش 
ظرفیت ها منعقد شــد.وی بیان کرد: در حال حاضر اردوگاه 
حسن آباد را داریم که با مشارکت شهرداری در حال احداث 
اســت و زمینش را اداره کل امــور اتباع به صورت موقت در 
اختیار ما قرار داده و ســاخت آن به صورت مشارکتی توسط 
شورای هماهنگی استانداری و شهرداری مشهد انجام می شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی با 
ابراز امیدواری نسبت به اینکه اردوگاه ظرف سه ماه آینده به 
بهره برداری برســد، تصریح کرد: ظرفیت فاز نخست اردوگاه 

۵۰۰ نفر و ظرفیت فاز نهایی آن ۳هزار نفر است.
صالحی عنــوان کرد: اردوگاه دیگــری در منطقه برزش آباد 
با مشــارکت ســپاه امام رضا)ع(، شــهرداری مشهد و ستاد 
مبارزه با موادمخدر در حال ســاخت است که فاز نهایی آن 
یک هزار نفر است و فاز نخست آن در سال جاری با ۵۰۰ نفر 
راه اندازی می شود.وی با اشاره به اینکه پنج کمپ نیز در پنج 
منطقه اســتان داریم که مجموعاً ظرفیت آن ها یک هزار نفر 
است، افزود: ظرفیت ما نســبت به ظرفیت یک هزار و ۸۰۰ 
نفری ســال گذشته، در سال ۱۳۹۹ به ۵هزار نفر می رسد و 
در ســال ۱۴۰۰ به ۷هــزار و ۵۰۰ نفر افزایش می یابد. دبیر 
شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی یادآور 
شــد: تاکنون یک هزار و ۶۰۰ نفر را ظرف سه ماه گذشته از 
مشهد جمع آوری کردیم که طی سه تا ۶ ماه و حتی یک سال 

می توانیم از آن ها نگهداری کنیم.

واگذاری بیش از ۷۳هزار انشعاب گاز  •
رایگان به اقشار محروم خراسان رضوی

بهره برداری  مدیر  قدس: 
شرکت گاز خراسان رضوی 
گفت: در راستای حمایت 
و  کم درآمــد  اقشــار  از 
آسیب  پذیر، تاکنون ۷۳هزار 
گاز  انشعاب  و ۲۲۳مورد 
طبیعی به  طــور رایگان 

به خانوارهای زیرپوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد در 
سطح این استان واگذار شــده است.فرشید دشتی افزود: از 
مجموع این واگذاری ها ۵۶هزار و ۳۶۵ مورد سهم خانواده های 
تحت پوشش کمیته امداد شده و ۱۶هزار و ۸۵۸ مورد انشعاب 
نیز به مددجویان سازمان بهزیستی تخصیص یافته است. وی 
ادامه داد: در پنج ماه نخست امسال هم یک هزار و ۳۵۱ مورد 
انشعاب دیگر به این گروه اختصاص یافت که ۷۴ درصد آن 
سهم خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی)ره( بود. 
مدیر بهره برداری شــرکت گاز خراسان رضوی با بیان اینکه 
تداوم این اقدام ها در چارچوب توانمندســازی خانواده های 
کم  بضاعت در دستور کار شــرکت گاز قرار دارد، یادآور شد: 
در ســال گذشــته نیز ۷ هزار و ۹۰۱ مورد انشــعاب رایگان 
گاز طبیعی در این بخش واگذار شــده اســت. دشتی افزود: 
خانوارهای شامل این طرح می توانند با دریافت معرفی نامه از 
دستگاه حمایتی ذی ربط و ارائه آن در زمان اشتراک پذیری، 
برای یــک بــار از این امتیــاز قانونــی برخوردار شــوند.

انتظار کامیون های حامل بار ترانزیتی •
در مرز دوغارون چندروزه شد

قدس: انتظار ورود یک هزار و ۲۰۰ کامیون حامل انواع کاال 
در مرز زمینی دوغارون به خاک افغانستان چندروزه شد.مدیر 
پایانه مرزی دوغارون شهرستان تایباد گفت: تعطیالت دو روزه 
تاسوعا و عاشورای حسینی، افزایش تقاضای خرید کاال های 
ایرانی، بسته بودن مرز های ایران با پاکستان، کاهش فعالیت مرز 
میلک در سیستان و بلوچستان و ماهیرود در خراسان جنوبی 
و فراهم نبودن زیرساخت های الزم در افغانستان، از علت های 
توقف کامیون های ترانزیتی در مرز دوغارون هســتند.کریم 
نوایی نظامی افزود: از ابتدای امسال تاکنون تردد ناوگان حمل 
و نقل کاال در این معبر رسمی ۵۰درصد نسبت به مدت زمان 
مشابه سال قبل افزایش یافته است.وی گفت: به منظور تسهیل 
در روند ورود و خروج کامیون ها در مرز دوغارون و اسالم قلعه 
افغانستان، ساعت کاری در دو مرز ایران و افغانستان از ساعت 
۷ صبح تا ۱۹ بعدازظهر افزایش یافته است.مدیر پایانه مرزی 
دوغارون تایباد افزود: در حال حاضر روزانه به طور میانگین ۵۰۰ 
دستگاه کامیون حامل بار از این مرز زمینی به مقصد افغانستان 
خارج و همین تعداد وارد کشور می شود.نوایی نظامی افزود: در 
صورت همکاری طرف مقابل طی هفته آینده تردد کامیون های 
حامل بار در مرز دوغارون بــه حالت عادی خود برمی گردد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی خبر داد
دستگیری یک زمین خوار در شیروان•

خبرنگاران:  باشگاه 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
از  خراسان شــمالی، 
دستگیری  و  شناسایی 
زمین خــواری  عامــل 
بــه ارزش ۲میلیــارد و 
در  ریال  ۵۰۰میلیــون 
شیروان خبر داد.ســردار علیرضا مظاهری، فرمانده انتظامی 
خراسان شمالی گفت: با کسب خبری مبنی بر تصرف اراضی 
ملی در شهرستان شیروان، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار مأموران پلیس آگاهی شهرســتان قرار گرفت.وی  افزود: 
در بررســی های فنی کارآگاهان پلیس مشخص شد بخشی 
از اراضی ملی به مســاحت ۱۵۰ مترمربــع به ارزش تقریبی 
۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صورت غیرقانونی تصرف شده 
است.وی افزود: تیم رسیدگی کننده پرونده پس از اطمینان از 
صحت موضوع با هماهنگی مقام قضایی، عامل زمین خواری را 
شناســایی و در یک اقدام غافلگیرانه فرد متخلف را دستگیر 
و به مقر پلیس آگاهی داللت دادند.فرمانده انتظامی اســتان 
خراسان شمالی با اشاره به معرفی متهم به دادسرا  افزود: حفظ 
بیت المال، اراضی ملی و منابع طبیعی از دســت متجاوزان و 

سودجویان، همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.

کشف محموله دام قاچاق در تایباد •
دام  رأس   ۶۰ ایرنــا: 
قاچــاق در جاده خواف 
- تایباد کشــف و ضبط 
شــد.فرمانده انتظامی 
تایبــاد روز گذشــته با 
بیــان این مطلب گفت: 
در اجرای طرح مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و در پی اخبار واصله مبنی بر حمل دام قاچاق 
با دو دســتگاه خودرو ایســوزو، موضوع در دستور کار پلیس 
شهرستان و پاسگاه انتظامی کرات قرار گرفت.سرهنگ علی اکبر 
قربانی افزود: مأموران پلیس آگاهی خودرو را در جاده خواف - 
تایباد شناسایی و آن را متوقف کردند.وی با اشاره به کشف ۶۰ 
رأس دام قاچاق از این خودرو، ارزش این محموله را یک میلیارد 
و ۸۰۰ میلیــون ریال برآورد کرد و ادامــه داد: در این ارتباط 
راننده هر دو خودرو دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند 
و محموله کشف شده نیز تحویل دامپزشکی این شهرستان 
شد.وی اضافه کرد: با توجه به همجواری شهرستان تایباد با کشور 
افغانســتان و احتمال ورود دام قاچاق از این کشور، خریداران 
دام زنده باید موارد بهداشــتی را در این زمینه در نظر بگیرند.

 فریبکاری در پس پرده•
 برخی تبلیغات مجازی

باشــگاه خبرنگاران: رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از 
کاربران فضای مجازی خواست فریب تبلیغاتی با عناوین حراج 
آنالین، تخفیف ویژه و قیمت باورنکردنی در فضای مجازی را 
نخورند.محمدپور، رئیس پلیس فتا خراســان جنوبی گفت: 
مجرمان فضای مجــازی از طریق فروش کاال های ارزان قیمت 
و طرح های وسوســه انگیز مانند فروش البسه، کیف و کفش 
و لوازم خانگــی در برخی از کانال ها و شــبکه های اجتماعی، 
اقدام به کالهبرداری از شــهروندان می کنند.وی با اشــاره به 
اینکــه کالهبرداران با چرب زبانی اعتماد افراد را جلب کرده و 
درخواست واریز بخشی از وجه کاال را می کنند، افزود:با پرداخت 
وجه از طرف فرد، کالهبرداران دیگر پاسخگو نخواهند بود و در 
صورت پاسخگویی نیز کاالی مشابه تحویل افراد شده است.

محمدپور با بیان اینکه در برخی موارد با ارســال لینک های 
جعلی اطالعات بانکی افراد به سرقت می رود، اظهار کرد: توصیه 
می شــود افراد فریب تبلیغات با عنوان حراج آنالین، تخفیف 
ویژه و قیمت باورنکردنی را در فضای مجازی نخورند. پلیس فتا 
خراسان جنوبی ادامه داد: افراد سعی کنند از سایت های ناشناس 
و نامعتبر اقدام به خرید کاال نکنند و از سایت های دارای نماد 
الکترونیک خرید کنند.وی ادامه داد: عدم استفاده از کارت های 
بانکی با مبالغ باال و استفاده از کارت بانکی مجزا برای خرید های 
اینترنتی، فعال کردن رمز دوم پویا و اس ام اس بانک، از نکاتی 
هستند که باید در خرید های اینترنتی مورد توجه قرار گیرند.

فرماندار این شهر اعالم کرد
 خسارت ۲۶9میلیارد ریالی سیالب•

 به شیروان
شــیروان  فرماندار  ایرنا: 
گفت: سیالب اوایل هفته 
جاری ۲۶۹ میلیارد ریال 
به حوزه های مختلف این 
شهرستان خراسان شمالی 
خســارت وارد کــرد که 
بیشــترین آن در حــوزه 
کشــاورزی با ۲۰۶میلیارد ریال اســت.امین رضا مرآتی روز 
گذشته اظهار کرد: خســارت های وارد شده بیشتر در حوزه 
کشاورزی، راه روستایی، ابنیه فنی، امور منابع آب، تأسیسات 
و بنــد انحرافی قلجــق و آب و فاضالب اســت.وی گفت: 
بخش های سرحد و قوشخانه متحمل بیشترین خسارت ها 
شــدند که محصول بیشتر باغ های ســیب و گالبی از بین 
رفت.مرآتی افزود: ســیالب به بخش راه و ابنیه فنی  بیش 
از ۳۵میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، امور منابع آب ۲۷میلیارد 
ریال و آب و فاضالب ۴۰۰میلیون ریال خســارت وارد کرده 
که بیشترین خسارت راه در محور قلهک در بخش قوشخانه 
است.در یکشنبه و دوشنبه بیشترین میزان بارش از قوشخانه 
شهرستان شیروان به میزان ۱۹/۱میلیمتر گزارش شده که 

این میزان بارندگی در شهر شیروان ۳/۷میلیمتر بوده است.

در ۷۲ ساعت صورت گرفت
 کشف بیش از 1/5 تن موادمخدر •

در خراسان جنوبی 
 ایرنا: فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی از کشف یک تن 
و ۵۴۴ کیلوگرم انواع موادمخدر خبر داد و گفت: در این رابطه 
۲۲ متهم دستگیر شده اند.سرهنگ ناصر فرشید اظهار کرد: 
مأموران پلیس در تعطیالت چند روز گذشته عالوه بر تأمین 
امنیت عزاداران حســینی در خراسان جنوبی، موفق به کشف 
یک تن و ۵۴۴کیلوگرم انواع موادمخدر شدند و در این رابطه 

۲۲ سوداگر مرگ را دستگیر کردند.

عقیــل رحمانــی: رئیــس پلیــس فتا 
خراســان رضوی، از شناســایی و دستگیری 
ســرقت  حرفــه ای  بانــد  یــک  اعضــای 
موتورسیکلت های گرانقیمتی خبر داد که پس 
از انجام اعمال مجرمانه، اموال ســرقتی را در 

سایت دیوار می فروختند.

پرده نخست: سرقت موتورسیکلت های س
خاص از شمال 

ســرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا 
خراســان رضوی در تشریح این خبر به قدس 
گفت: افرادی که به صورت سازمان یافته نسبت 
به سرقت موتورســیکلت در استان مازندران 
اقدام  و وسایل نقلیه سرقتی را از طرق مختلف 
به استان خراسان رضوی منتقل می کرده و در 
آنجا اموال سرقتی را به فروش می رساندند، در 

دام پلیس فتا گرفتار شدند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: این افراد سودجو 
و کالهبردار در برخی استان ها به ویژه مازندران 
اقدام به سرقت موتورسیکلت های مخصوص 
کوه و بیابان  کرده و ســپس آن ها را به استان 

دیگر یعنی خراسان رضوی منتقل می کردند.

فروش اموال سرقتی در دیوارس
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی بیان کرد: اقدام 
بعدی این شــیادان، درج آگهی در سایت های 
واســطه گر مانند »دیوار« بود که با ترفندهایی 
نظیــر دریافت بیعانه از خریدار یا با ســاخت 
مدارک جعلی اقدام به فروش موتورســیکلت 
می کردند کــه با رصد لحظــه ای پلیس فتا 
خراسان رضوی، محل اختفا و هویت آن ها مورد 

شناسایی قرار گرفت و دستگیر شدند.
سرهنگ جواد جهانشــیری عنوان کرد: این 

افراد که یک گروه ســه نفره 
موتورســیکلت های  بودنــد 
ســرقتی)تریل( را ابتــدا در 
اوراق و  شــهرهای شــمالی 
از  را  قطعــات  آن  از  پــس 
اســتان مازندران به اســتان 
خراســان رضوی منتقل و در 
ســرهم بندی  مذکور  استان 
کرده و به فروش می رساندند 
کــه در این زمینــه دو نفر از 
به  پرونــده  اصلی  متهمــان 
واسطه انجام اقدام های  فنی 
و عملیاتی کارشناسان پلیس 

فتا خراسان رضوی شناسایی و به دام افتادند. 
سومین عضو باند هم که هویت و محل تردد 
او مورد شناسایی قرار گرفته راه گریزی برای 

او وجود نــدارد و در آینده ای 
نزدیک او هم توســط مردان 
قانــون دســتگیر و پای میز 

عدالت کشیده خواهد شد.

پرده دوم: ارتباط باند با س
قاچاقچیان کاال

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی 
گفت: در این پرونده اطالعات 
دیگــری هم به دســت آمده 
که حاکــی از آن اســت که 
افراد بازداشــت شــده در پی 
ارتباط گیری با برخی افراد در 
آن سوی مرزها در برخی مواقع موتورسیکلت های 
بیابانی خاصی را به صورت اوراق شده وارد کشور 
و پس از سرهم کردن قطعات، موتورسیکلت های 

قاچاق را می فروختند. برهمین اساس تحقیقات 
دقیقــی در این زمینه در حال پیگیری و رصد 
است.ســرهنگ جواد جهانشیری تصریح کرد: 
هموطنــان عزیز هنگام خریــد اقالمی مانند 
خودرو و موتورسیکلت از سایت های واسطه گر، 
پیــش از واریز وجه، از اصالــت کاال اطمینان 
حاصل کرده و ســند و مدارک را با مشخصات 
وسیله نقلیه مانند شماره پالک و شماره موتور 
که روی آن حک شــده مطابقــت دهند و تا 
زمانی که از اصالت کاالی مدنظرشان اطمینان 
حاصل نکرده و یا از ســوی کارشــناس مورد 
تأیید قرار نگرفته، از پرداخت هر گونه وجهی 
خودداری کنند. همچنین نباید فراموش کرد 
خرید و فروش موتورسیکلت های خارجی که 
فاقــد مدارک قانونی و هویتی اســت،  خالف 
قانون بوده و خریدار باید بداند کاال در صورت 
شناسایی و توقیف حکم کاالی قاچاق را دارد و 

برای آن ها دردسر ایجاد خواهد کرد.
وی عنــوان کرد:متأســفانه در همین پرونده 
یکی از افراد برای خرید این نوع موتورسیکلت 

۱۶میلیون تومان وجه پرداخت کرده بود.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی افزود: صاحبان 
سایت های واســطه گر باید به صورت دوره ای 
پیکربندی ســایت های خود را برای موضوع 
احراز هویت، بروز و برای به حداقل رســاندن 
وقــوع جرایم و وقایع اینچنینــی، روش های 
جدید و نوآورانه به کار بندند تا افراد ســودجو 
نتوانند به هر طریقی در این ســایت ها آگهی 

درج کنند.
وی در پایان گفت: هموطنان عزیز در صورت 
مشاهده موارد مشکوک می توانند آن را از طریق 
مراجع قانونی یا ســایت پلیس فتا به نشانی  
cyberpolice.ir بــه همکاران ما اطالع دهند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی خبر داد

دستگیری باند قاچاق و سرقت موتورسیکلت های گرانقیمت

 رئیس پلیس فتا 
خراسان رضوی: 

هموطنان عزیز در 
صورت مشاهده موارد 

مشکوک می توانند آن را 
از طریق مراجع قانونی یا 
سایت پلیس فتا به نشانی  

cyberpolice.ir به 
همکاران ما اطالع دهند

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی وزش باد و گرد و خاک•

 در آخر هفته خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق بررسی 
نقشــه ها و مدل های هواشناســی، برای امروز تا پایان هفته 
ضمن افزایش دمای هوا، پدیده غالب در اکثر نقاط اســتان 
وزش باد پیش بینی می شود که در نواحی بادخیز وزش باد به 

نسبت شدید همراه با گردوخاک خواهد بود.

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم مسئوالن د     ستگاه های 
اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

رواج بام فروشی در قاسم آبادس
در منطقه قاســم آباد بام ساختمان توسط 
ســازنده بنا فروخته شــد و بارها وبارها با 
پلیس ساختمان تماس گرفتیم آمدند دیدند 
عکس و فیلم هم گرفتند، ولی متأســفانه 
تذکر کوچکی به عواملی که مشغول ساخت 
بودند ندادند تا کارســاخت تمام شــد و ما 
هــم در کمال خوش خیالی که هر لحظه از 

پیشرفت کار ممانعت می شود، ولی  در نهایت هیچ اتفاقی نیفتاد و موفق به اتمام کار شدند.
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تعطیلی خدمت رسانی اتوبوسرانیس
۱۰روز از شهریور گذشت و اتوبوسرانی دومین کالنشهر ایران سه روز تعطیل شد! این در حالی 
است که درهیچ کجای دنیا خدمات اتوبوس را به هر بهانه ای حتی به دلیل کرونا هم تعطیل 
نمی کنند. چرا مردم مناطق غیربرخوردار باید همیشه قربانی سوءمدیریت ها باشند؟ به جای 

اتوبوسرانی، پاساژها، بازارهای شلوغ و رستوران ها را تعطیل کنند.
9۳۶0000158

فراموشی کرونا در اتوبوس هاس
چــرا راننــدگان خط حــرم به طبرســی، 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت نمی کنند 
که نخســت ازغروب ها به بعد به طور کامل 
اتوبوس هــا را پرمی کنند و بــه اعتراض های 
مسافران توجه نمی کنند. دوم اینکه خیلی از 
مسافران بدون ماسک سوار می شوند که هوای 
داخل اتوبــوس را آلوده می کنند و رانندگان 

هیچ گونه تذکری به آن ها نمی دهند.از مسؤالن تقاضای پیگیری داریم.
9150000۳۳4

درخواست برقراری خط79س
به اطالع مسؤالن اتوبوسرانی می رسانم  اکثر جمعیت ساکن در بولوارشهید کشمیری، کارگر 
هستند و ناگزیرند به شهرک های غرب شهر برای کار سفر کنند. اگر سرویس دهی خط ۷۹ از 
پایانه فردوسی به شهرک مهرگان انجام شود، اتوبوسرانی کمک بزرگی  به این قشر محروم و 

کم برخوردار جامعه می کند. 
9150000480

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

باشگاه خبرنگاران: بیش از نیم تن انواع موادمخدر سنتی و 
صنعتی که در استان کشف شده بود، امحا شد .

سردار علیرضا مظاهری، فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: 
بیش از ۵۱۷ کیلوگرم انواع موادمخدر ســنتی و صنعتی در 

کمپ ترک اعتیاد لنگر مرکز استان خراسان شمالی امحا شد.
سردار علیرضا مظاهری، فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: 
منشأ خیلی از آسیب های اجتماعی موادمخدر است که اکنون 
عالوه بر بزرگســاالن، در بین کم ســن و ساالن نیز مشاهده 

می شود.
وی بــه اقدام هــای پلیس مبــارزه بــا موادمخدر اســتان 
خراسان شمالی اشاره کرد و افزود : در پنج ماه نخست امسال، 
حدود یک تن و ۷۸۴ کیلوگرم انواع موادمخدر در سطح استان 
کشف شده که نسبت به مدت مشــابه آن ۶۳درصد افزایش 

کشف داشته است.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه در این مدت 
کشفیات موادمخدر صنعتی افزایش چشمگیری داشته است 
به طوری که در ســال ۹۹ بیش از ۳۳ کیلوگرم کشــف شده 
که نســبت به مدت مشــابه ســال ۹۸ ، این مقدار حدود ۹ 
کیلوگرم بیشتر شــده که این زنگ خطری برای مسئوالن و 
خانواده  هاست تا بیش از گذشته بر انجام اقدام های پیشگیرانه  

اهتمام داشته باشند.
ســردار مظاهری افزود : با تالش همکارانم در سطح استان از 
ابتدای امســال بیش از یک هزار و ۱۴۸ نفر دستگیر شدند که 
در این رابطه ۹ باند حمل و فروش موادمخدر نیز شناسایی و 
منهدم شده و بیش از ۶۹ دستگاه انواع وسیله نقلیه نیز توقیف 

شده است.

یک مقام ارشد انتظامی این استان اعالم کرد

امحای نیم تن موادمخدر در خراسان شمالی

گزارشگزارش
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60 درصد مردم سیستان و بلوچستان •
توان خرید ماسک را ندارند

و  سیســتان 
رئیس  بلوچســتان: 
کمیســیون بهداشت و 
درمان مجلس گفت: با 
حدود ۶۰  اینکه  وجود 
درصد مردم سیستان و 
بلوچستان امکان خرید 

ماسک را ندارند، درخواست ما برای ارائه ماسک رایگان عملی 
نشده است.

حسینعلی شــهریاری در خصوص وضعیت تولید، توزیع و 
مصرف اقالم بهداشتی گفت: فقر و نبود امکانات مالی منجر به 
عدم استفاده عده ای از شهروندان از اقالم بهداشتی می شود؛ 
بارها در مجلس این موضوع را متذکر شدیم که بخش زیادی 

از مردم ما امکان خرید ماسک را ندارند.

 کمبود انسولین؛ •
درد مضاعف بیماران دیابتی

آذربایجان شــرقی: 
دانشــگاه  داروی  مدیر 
علــوم پزشــکی تبریز 
انسولین  کمبود  گفت: 
موضوع کشــوری بوده 
داروخانه های  تمامی  و 
سطح کشــور با کمبود 

نسبی انسولین قلمی مواجه شده اند.
حســن آقاجانی اظهار کرد: بخشــنامه ای از سوی اداره کل 
داروها به داروخانه ها ابالغ شــده است که نیاز یکماهه  بیمار 
را ارائه کنند، حتی در صورت نداشتن و یا کمبود در تأمین 

انسولین های قلمی نیز عدول از این بخشنامه ممکن نیست.
وی ادامه داد: با توجه به ضرورت تأیید این داروها در سایت 
بیمه ها، ممکن اســت مثالً از 15 قلم داروی نوشته شده در 

نسخه بیمار، بیمه فقط هفت قلم آن را تأیید کند.

 یک خانواده شهید در ارومیه •
60 دستگاه ویلچر اهدا کرد

روابط  مدیــر  ارومیه: 
عمومی دانشــگاه علوم 
خدمــات  و  پزشــکی 
درمانــی  بهداشــتی 
گفت:  غربی  آذربایجان 
خانواده شهید ارومیه ای 
۶۰ دســتگاه ویلچر به 

سه مرکز درمانی این شهر اهدا کرد.
علی افشــانی افــزود: ارزش ایــن میزان اقــالم اهدایی از 
 سوی خانواده شــهید »فخرالدین موسی الرضایی« بیش از 

یک میلیارد ریال بوده است.
وی اضافــه کرد: این ویلچرها در راســتای کمک به درمان 
بیماران در اختیار مراکز درمانی سیدالشــهدا)ع(، شــهید 

عارفیان و امام خمینی)ره( ارومیه قرار گرفت.

 هیئت های عزاداری دزفول •
52 اخطار بهداشتی گرفتند

مرکز  رئیس  دزفول: 
گفت:  دزفول  بهداشت 
5۲ اخطاریه برای رعایت 
بهداشتی  پروتکل های 
در دهه نخســت محرم 
عزاداری  هیئت های  به 

دزفول داده شد.
رضــا پورآییــن اعالم کــرد: به منظــور کنتــرل و پایش 
شیوه نامه های بهداشتی ویژه ماه محرم در دهه نخست این 
ماه در دو نوبت کاری و روزهای تعطیل نسبت به آموزش و 
بازرسی از هیئت ها و دسته های عزاداری شهر و روستا اقدام 

شد.
 وی با اشــاره به انجــام ۷1 مورد آمــوزش در محل گفت: 
۹۴5 بازدید از هیئت های عزاداری انجام که این بازرســی ها 

منجر به صدور 5۲ مورد اخطاریه شد.

 کمک ۸0 میلیونی زوج یزدی •
مقیم چین به زندانیان 

یزد: رئیس ســتاد دیه 
 اســتان یــزد از کمک 
۸۰ میلیــون ریالی زوج 
برای  چین  مقیم  یزدی 
ایــن  زندانیــان  آزادی 

استان خبر داد.
»اسالم افشون« با اشاره 

به اهمیت مشارکت مطلوب خیران و نیکوکاران یزدی در بحث 
آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد، اظهار کرد: یک زوج جوان 
یزدی مقیم چین در روز عاشــورا برای رهایی زندانیان جرایم 

غیرعمد در یزد مبلغ ۸۰ میلیون ریال کمک کردند.
وی افزود:  هدف از اقدام این زوج یزدی که هر دو دانشجوی 
دانشگاه کشور چین هستند، خشنودی خدا و رهایی افراد در 

بند جرایم غیرعمد است.

تردد عادی از مرز بازرگان مجاز نیست•
غربی:  آذربایجــان 
مدیرکل گمرک بازرگان 
گفت: تا اطــالع ثانوی 
تــردد از مرز بــازرگان 

مشروط است.
در  نامــدار  صــادق 
خصوص بازگشایی مرز 

بازرگان افزود: تردد از این مرز به صورت مشروط امکان پذیر 
است و تردد عادی هنوز مجاز نیست.

وی با اشــاره به شیوع کرونا و مسدود شدن مرزها ادامه داد: 
تا اطالع ثانوی افرادی که تابعیت دائم یا موقت ترکیه دارند 
و یا برای تحصیل به ترکیه سفر می کنند اجازه تردد از مرز 

بازرگان را دارند.

 کمیته امداد سمنان •
یک هزار نیروگاه خورشیدی می سازد

سمنان: مدیرکل کمیته 
از  استان ســمنان  امداد 
اجرایی  برای  برنامه ریزی 
نیروگاه  کردن یک هــزار 

خورشیدی خبر داد.
مسعودیان راد با اشاره به 
برنامه هــای حمایتی این 
نهاد افزود: ســاخت نیروگاه های خورشیدی کوچک مقیاس در 

معیشت افراد کم برخوردار جامعه بسیار اثرگذار و مطلوب است.
وی با اشاره به افزایش هزینه های نیروگاه های خورشیدی ادامه 
داد: در ســال های گذشته برای ساخت یک نیروگاه خورشیدی 
کوچک مقیاس ۲1 میلیون  تومان هزینه می شــد که این رقم 

اکنون به 55 میلیون افزایش پیدا کرده است.

حکم تعقیب عوامل آتش سوزی جنگل  •
در دزفول صادر شد

دزفول: رئیس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری دزفول گفت: 
دادستان عمومی و انقالب دزفول حکم تعقیب عوامل آتش سوزی 

جنگل در منطقه چلون احمدفداله را صادر کرد.
علیرضا فتح اللهی افزود: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول 
از چهار مظنون حادثه عمدی آتش سوزی در احمدفداله شکایت 
کرد و دادستان دزفول حکم تحقیقات محلی و تعقیب متخلفان 

را صادر کرد.
وی اظهار کرد: این آتش ســوزی به خاطر اختالفات طایفه ای در 
جنگل هــای زاگرس در منطقه چلون احمدفداله اتفاق افتاد که 
با تالش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و مردمی به طور 

کامل مهار شد.

 5 هزار واحد مسکونی •
به مددجویان کرمانشاهی تحویل شد

کرمانشــاه: مدیــرکل 
بهزیســتی کرمانشــاه از 
تحویل 5 هزار و ۳5 واحد 
مســکونی به مددجویان 
بهزیســتی  زیرپوشــش 
استان از زمان آغاز نهضت 
واگذاری مســکن از سال 

۹۲ تاکنون خبر داد.
فاطمه رضوان مدنی با اشــاره به تخریب ۲ هــزار و 5۷۷ واحد 
مســکونی مددجویان زیرپوشش بهزیستی استان در زلزله سال 
۹۶، گفت: با اقدام های صورت گرفته موفق شدیم تمام واحدهای 
تخریب شده مددجویان زلزله زده را احداث و بازسازی کنیم و به 

آن ها در سال ۹۸ تحویل دهیم.

 22 هزار بسته معیشتی •
بین نیازمندان هرمزگان توزیع شد

بندرعباس: مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام سجاد)ع( 
گفت: ۲۲ هزار بسته معیشتی به ارزش ۶۶ میلیارد ریال در اجرای 
رزمایش طرح مواســات و کمک مؤمنانه بین نیازمندان استان 

توزیع شد.
سرهنگ پاسدار یاسین باوقار زعیمی عنوان کرد: ارزش هر بسته 
معیشتی مواد غذایی ۳ میلیون ریال شامل روغن، برنج، ماکارونی، 

لوبیا و تن ماهی است.
وی بیــان کرد: این کمک های مؤمنانه شــامل یک هزار لباس 
مدرسه در مقاطع مختلف بین نیازمندان شهر بندرعباس توزیع 

می شود. 

قطار دو طبقه تهران ساوه وارد ریل شد•
سرپرســت  مرکــزی: 
ایســتگاه راه آهن ســاوه 
گفــت: قطــار دو طبقه 
تهران - ساوه - همدان از 
روز سه شنبه 11 شهریور 

ماه وارد ریل شد.
کرد:  اظهار  مدیری  آرش 
قطار دو طبقه تهران - ســاوه - همــدان و بالعکس با ظرفیت 
جابه جایی روزانه ۲۰۰ مســافر به صورت آزمایشی به حرکت در 

می آید.
وی ادامه داد: حرکت این قطار از تهران به ســاوه ساعت ۸:۳۰ و 
از همدان به تهران ســاعت 1۶ خواهد بود که پس از دو ساعت 

حرکت از مبدأ، در ایستگاه راه آهن ساوه توقف خواهد داشت.

دخل و خرجی که جور نمی شود

چوب گرانی الی چرخ مسکن معلوالن
اصفهان: 1۲۰ هــزار معلول در بانک اطالعاتی 
بهزیستی اســتان اصفهان ثبت  شــده که این 
تعداد یک پنجم آمار معلوالن در اســتان است و 
پیش بینی می شود دست کم 5۰۰ هزار فرد معلول 

در استان ساکن باشند.
از مجموع معلوالن زیرپوشش بهزیستی اصفهان 
۲۸ هزار نفر معلول جسمی حرکتی و ۲۳ هزار نفر 

معلول ذهنی هستند.
بر اساس آخرین بررســی ها دست کم ۳ هزار و 
۷۰۰ خانــوار دارای دو تا پنــج فرزند معلول در 
استان سکونت دارند که متأسفانه مسکن مقاومی 
در اختیار نداشته و یا در خانه های استیجاری بابت 
پرداخت اجاره بها با مشکل جدی روبه رو هستند.

 بنا بر آمار منتشــره از طرف مسئوالن افزون بر 
5 هزار مددجو در اســتان اصفهان بدون منزل و 
واحد اقامتی بوده و مســتأجر هستند که بنا بر 
اجبار یا در خانه پدری خود اقامت داشته و یا به 
دلیل گرانی به محله های حاشیه شهر پناه بردند.

راضیــه یکی از والدین اصفهانــی که دو معلول 
ذهنــی را در خانه پدری خود در یکی از محالت 
پایین شــهر نگهداری می کنــد در گفت وگو با 
خبرنگار ما می گوید: همسرم کارگر ساختمانی 
اســت و مزد او از روزی ۷۰ هــزار تومان آن هم 

به شرط اینکه کار داشته باشد فراتر نمی رود.
وی می گوید: نگهداری محسن و فاطمه برایش 
بسیار سخت است و نه تنها از پس  کارهای روزانه 
آن ها برنمی آید، بلکه هزینه آموزشی آن ها نیز زیاد 
است. وی می گوید: امسال کرونا مشکالتمان را 
بیشتر کرده است. همسرم از گوشی های جدید 
ندارد و بچه ها از ســال گذشته تاکنون از درس 

خواندن محروم ماندند.
وی با اشــاره به اتاق 1۲ متری که وسایلش را تا 
سقف و دورتادور آن چیده، اظهار می کند: در این 
خانه ســه خانواده زندگی می کنند، زیرا چاره ای 

نداریم و از توان پرداخت اجاره عاجز هستیم.
وی می گوید: متأسفانه ســرویس بهداشتی در 
خارج منزل واقع  شده و بچه ها برای استفاده از آن 
با این معلولیت بسیار مشکل  دارند و از بغل کردن 

بچه ها به دلیل وزن زیاد عاجز مانده ام.
وی داشتن یک اتاق و سرویس بهداشتی در درون 
خانه را آرزو می داند و می گوید: از بس این بچه ها 
را بغل کردم دچار دیسک کمر شدم و من هم در 
حال اضافه شــدن به سومین نفر معلول خانواده 

هســتم. وی بابیان اینکه با پول هــای امروزی 
نمی توان خانه ای رهن یــا اجاره کرد، می گوید: 
دولت ۲۰ میلیون تومان تســهیالت برای رهن 
خانه در اختیار ما می گذارد که این رقم برای اجاره 
کردن یک اتاق 1۲ متری هم کفاف نمی دهد و 
مشکلی از مسکن ما حل نمی کند. وی می گوید: 
حتی تسهیالت برای ترمیم دیوارهای فروریخته 

خانه پدری به ما پرداخت نمی شود.

سرپناهی برای معلوالنس
معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی 
اصفهــان بابیان اینکه شــمار مددجویان بدون 
مسکن بهزیستی اصفهان به تعداد 5 هزار خانوار 
می رسد، می گوید: ۷5 درصد این افراد مستأجر 
هستند و بقیه در منازل پدری خود سکونت دارند.

علی اصغر شاه زیدی در خصوص این موضوع که 
برای مسکن معلوالن چه باید کرد، پاسخ می دهد: 
کمک های دولت در یک ســال گذشــته برای 
ساخت مسکن معلوالن زیرپوشش این نهاد به دو 

برابر افزایش  یافته است.
 وی بابیــان اینکــه دولــت در شــرایط کرونا 
1۷۰ میلیــارد ریــال برای کمک هزینــه اجاره 
مددجویان بهزیستی به استان اختصاص داد که 
با توجه به محل ســکونت از خانوارهای مستأجر 

حمایت می شود، می افزاید: در 
راســتای کمک به مددجویان 
پرداخت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون 
ریال تســهیالت بــرای ودیعه 
مسکن در نظر گرفته  شده است.

وی با اشــاره به ساخت ۳ هزار 
استان  در  محرومان  مســکن 
یــادآور می شــود: اولویــت با 
حمایتی  نهادهای  مددجویان 
اســت که 5۰۰ میلیون ریال 
وام، ۳۰۰ میلیــون ریال کمک 
ســازمان برنامه وبودجه و 1۰۰ 
میلیون ریال از طرف بهزیستی 
به مددجویان اختصاص می یابد.

بهسازی مسکن معلوالن س
وی در پاســخ به این پرســش کــه چرا برای 
بهسازی خانه های فرســوده معلوالن تاکنون 
اقدام چندانی انجام  نشده است، اظهار می کند: 
در خصوص بهسازی و مقاوم سازی مسکن در 
شهرهای باالی ۲5 هزار نفر تسهیالتی وجود 
ندارد که حمایت دولت برای رفع مشکل مسکن 
فرسوده این شهر و مددجویان الزم است. وی با 
اشاره به افزایش کمک هزینه های ساخت مسکن 

می کند:  بیان  نیز  روستایی 
کمک هزینه ساخت مسکن 
دارای  خانوارهای  روستایی 
 بیش از دو عضو معلول نیز از 
1۸۰ میلیــون ریــال بــه 
ریــال  میلیــون   ۳۶۰
افزایــش و این تســهیالت 
شــهری  خانه های  بــرای 
 از ۳۰۰ میلیــون ریــال به
۶۰۰ میلیــون ریال افزایش 
 یافتــه اســت. وی اظهــار 
بانکی  می کند: تســهیالت 
برای مقاوم سازی و بهسازی 
مسکن روستایی و شهرهای 
زیــر ۲5 هزار نفــر تا 5۰۰ 
میلیون ریال نیز افزایش یافته که زیر نظر بنیاد 

مسکن این وام ارائه می شود.
معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی 
اصفهان بابیان اینکه ۷5 واحد مسکونی برای 
مددجویان بهزیســتی در حال ساخت است، 
 می افزاید: عالوه بر کمک های دولتی، خیران 
۷ میلیــارد ریــال نیز کمک کردنــد و ارائه 
خدمات این واحدها نیز انشــعاب برق، آب و 

گاز رایگان است.

شمار مددجویان 
بدون مسکن 

بهزیستی اصفهان 
به تعداد 5 هزار 

خانوار می رسد که 
۷5 درصد این افراد 
مستأجر هستند و بقیه 
در منازل پدری خود 

سکونت دارند

بــرشبــرش

قم: بنا بر آمار منتشره شهر مقدس قم ساالنه میزبان ۲۳ میلیون 
زائر است که تعداد نزدیک به ۳ میلیون نفر آنان زائران غیرایرانی 
هستند و از همین رو ایجاد زیرساخت های حمل ونقل و میزبانی از 

این زائران سازوکار خاص خود را طلب می کند.
فرودگاه قم، مونوریل، مترو و قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان 
ازجمله پروژه ها و رؤیاهایی اســت که سال ها مردمان استان در 
انتظار تحقق آن هســتند و به گفته مسئوالن این استان تحقق 
این رؤیاها فقط با ورود مراکز ملی قابل  حل شدن است و از عهده 

مجموعه مدیریت شهری قم خارج است.

در حسرت فرودگاهس
یکی از الزامات جذب گردشگر راه های ارتباطی و نوع وسیله سفر 

است، اما این استان از داشتن یک فرودگاه نیز محروم است.
هرچند ســاخت فــرودگاه بین المللــی قم در ســال 1۳۹۰ با 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شــد، اما این فرودگاه که 
در جاده قم - ســلفچگان واقع شــده پس از هشت سال هنوز به 

سرانجامی نرسیده است.

بالتکلیفی مونوریلس
افــزون بر یک دهه پیش  بین ایجاد خط مترو و مونوریل قرعه به 
نام مونوریل افتاد و قرار شد در برخی مناطق پرتردد این شهر این 

شبکه ایجاد شود.

مرداد سال ۸۸ بود که کلنگ ایجاد مونوریل در بستر رودخانه »قم 
رود« زده و قرار شد این طرح در مدت ۳۶ ماه و با اعتباری افزون بر 
1۹ میلیارد تومان ساخته شود و به بهره برداری برسد، اما با گذشت 

چند ماه از آغاز به دالیل مختلفی اجرای آن متوقف شد.

تأخیر متروس
عملیات اجرایی ساخت خط یک مترو قم نیز در نیمه دوم سال ۸۸ 
با اعتباری بیش از 11 هزار میلیارد ریال توسط قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا آغاز شــد و باوجود اینکه مقرر بود در مدت پنج سال 
به بهره برداری برسد، اما به دالیل متعدد از برنامه زمان بندی شده 

عقب  افتاده است.
اگرچه در هیچ شهری نمی توان جابه جایی مسافران و گردشگران 
را روی دوش تاکسی ها گذاشت، اما وضعیت این ناوگان هم چندان 

مناسب نیست.
در حال حاضر افزون بر 5هزار و ۸۰۰ تاکسی در قم فعالیت دارند 
که بنا بر اعالم مسئوالن تاکسیرانی تعداد هزار و ۷۰۰ دستگاه عمر 
باالی1۰ ســال دارند که براساس قانون فرسوده محسوب شده و 

باید نوسازی شوند.

تأمین اعتبار کلید کارگشاییس
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم مشکل مونوریل این 
شهر را تأمین اعتبار می داند و می گوید: در خصوص مونوریل چند 

جلسه با مسئوالن شهرداری برگزار و مکاتباتی با ریاست جمهوری 
برای تعیین تکلیف انجام شد.

محسن بهشتی اظهار می کند: راهکارهای استان به صورت مکتوب 
بــرای تأمین اعتبار از اراضی ملی در اســتان به صورت تهاتری با 

پیمانکار ارائه شده است.
وی با اشاره به این موضوع که پیمانکار نیز پیشنهاد را پذیرفته است 
و در همین راســتا پیشنهاد الزم را به تهران دادیم، بیان می کند: 
منتظریم تا این موضوع تعیین تکلیف شود و در نهایت دیگر مسائل 

نیز قابل حل باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم در مورد پیشرفت مترو 
نیز بابیان اینکه از یک ماه گذشته ریل گذاری مترو قم در زیرزمین 
شروع  شده است، می افزاید: در مورد فرودگاه جلساتی در سیستم 
قضایی و استانداری و سازمان هواپیمایی برگزار و اقدام هایی انجام 
شد که درنهایت به گرفتن مجوز و موافقت اصولی تأکید شده است 
که مدارک و مستندات خود را ارسال کرده ایم و منتظر هستیم با 

رفع نواقص، موافقت اصولی فرودگاه قم گرفته شود.

از تأخیر در مترو تا حسرت فرودگاه

حمل ونقل »قم« چشم انتظار اعتبار
گزارشگزارش

7۸96zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 پ ا ر ت ی ب ا ز ی   د ر ش ک ه
 2 ی ز د ی   ا ر م ا ن   ش ا ت ل
 3 س ل ه   س س ه   س و ش   م ا ه
 4 و ی   م ح ک م ه   م ا ک   ب ل
 5 ز   ش ی ر و ا ن ی   ه و و   ه
 6   م ق ا ب ل ه   و ا ر د ا ت  
 7 پ   ه م ا   ی و م ی و ر ی   م
 8 ن ل   ی ن ا   و ا ر د ی   ک ی
 9 ه ا ک   و ت و   ل ا ی   ت ا ن
 10 ا ل ا ن   م ا ن ن د   ن ر م ی
 11 ن م ن ا ک   ر ا ش   س ا م ب ا
 12 ک و ت و ل ه   ب و ق   س ی ر ت
 13 ا ن ر   ی ر ا   ر ص د   م ی و
 14 ر ی   ا س ا ن س   ا ل م   ن ر
 15 ی   ح م ا س ه گ م ب و ع ه   ی

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1- اســلحه بالستیکی با برد مفید بیش از 
55۰ کیلومتر- مغز سر ۲- چاپ دستی- 
زاییده- گاز ضدعفونی ۳- بی ارزش- غذای 
شــب- پیروزشــده ۴- آوای سگ- گیاه 
پارچه بافی- جهان 5- حرارت بدن بیمار- 
گــروه -  قبیله وحشــی اروپایی– کتف و 
شــانه ۶- گریبان- جوشــیدن آب از دل  
زمیــن- گردنکــش ۷- حــرص و طمع- 
اســتخوانی در پا- جا و مــکان- لحظات 
۸- عضوی در صورت- آدم کشی- سازمان 
 جاسوسی شــیطان بزرگ- آتش مختصر 
 ۹- سمت نماز- خواب- صفت سرو- مساوی 
اضافــه چیز- سرگشــته-  1۰- قطعــه 
جان نثاری 11- تنبــل و تن پرور- عقاید 
انتخاباتــی- نرم کننــده مــزاج- ســرای 
مهروکیــن 1۲- کافر- ســنگواره- تکرار 
یک حرف 1۳- ازدواج- قهر و دشــمنی- 
خواهان 1۴- شفقت- سروری کردن- بیخ 
گیاه ریواس 15- ماهی کنســروی- علم 
مطالعــه سیســتماتیک و بین رشــته ای 

لندفرم های زمین

1- درختــی با گل های زیبا که در آســیا 
، اروپــا ، امریــکا و برخــی مناطق دیگر 
زمیــن می روید- کــرم معده گوســفند 
۲- ورق فــروش- ارتــش ایــران در عهد 
 صفویــه را می گفتنــد- وســط حیــاط 
۳- سخت و مشکل- انتها- جواب مخصوص 
 عــروس خانــم- نوعی کشــتی کوچک 
۴- ستارگان- ارشــادکردن 5- نزدیکی در 
مکان و مرتبت- شــکاف سرقلم- زعفران- 
تصدیق ایتالیایی ۶- شــاعر و نویســنده 
فرانسوی قرن1۷خالق مجموعه افسانه ها- 
شاخص ضریب هوشــی ۷- شهر بی دفاع- 
فــروغ- صفحه تخت چوبی یا ســنگی که 
 بــرآن چیزی حک کنند- غالف شمشــیر 
۸- ذکاوت- ظرف قهرمانی- از وسایل ورزش 
باستانی- نهی از دویدن ۹- خودرو و منزل 
هردو دارند- شوم- استانی از توابع دمشق که 
به آن لقب خرمشهر سوریه داده اند - خیس 
1۰- روزانه- فارغ التحصیل مقطع کارشناسی 
11- الگوی روز- گیاه مقدس زرتشــتیان- 
 مادر فلزات- پول مشترک اتحادیه اروپایی 

 1۲- مارکــی برای نوشــابه ای با طعم میــوه- علل 
1۳- معدن- احســان و نیکویی- خطای ورزشــی- 
خودروساز ورشکسته کره ای 1۴- ناسیونالیستی- بن 
 ماضــی از خــراش دادن - عرصه ورزش اســبدوانی 

15- معجزه - جوانمردی

  عمودی  افقی
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