
خواب شهادتش را دیده بود3مدیر متخلف مدرسه در خراسان رضوی برکنار شدند
گفت وگوی قدس با مادر »شهید فرزاد اسماعیل زاده«رئیس اداره ارزیابی و نظارت بر عملکرد اداره کل آموزش و پرورش:

رئیس اداره ارزیابی و نظارت بر عملکرد اداره کل 
آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت: ســه 
مدیر متخلف مدرســه در این اســتان با صدور 
 حکم هیئت تخلفات کارکنان آموزش و پرورش

برکنار شــدند. مجتبی افشار تخلف این افراد را 
دریافت وجه اجباری از والدین در زمان ثبت نام 

دانش آموزان در مدارس...

دعا کنید که دوباره مجاور شــوم. با وجود دوری 
راه هر ماه چند روز از یزد به مشــهد می آیم، هم 
بــرای زیارت آقا علی بن موســی الرضا)ع( و هم 
دیدار تازه با پــاره تنم.این مطالب را اکرم مغربی، 
مادر سرباز شهید فرزاد اسماعیل زاده می گوید که 
سال ۹۴ پسرش ناجوانمردانه در »نگور« سیستان 

و بلوچستان توسط اشرار به شهادت...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 

دور زدن قانون با »پوز« خاموش
 هشدارمدیرکل هواشناسی 

خراسان رضوی نسبت به کاهش بارندگی ها

پاییز بدون چتر!

ادامه در همین صفحه ....

صفحه 2

با تکیه بر توان بومی 
صورت گرفت 

تجهیز 
بالگردهای 

 هوانیروز مشهد 
 به سامانه 

دید در شب
 با حضور فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران 
تست دوربین دید در شب بر روی بالگردهای پایگاه پنجم 
هوانیروز خراسان رضوی با موفقیت انجام شد.به گزارش 
خبرنگار ما؛ فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اســالمی 
ایران با ابراز رضایت از تست موفقیت آمیز سامانه دید در 
شب که شامگاه سه شنبه در محل پایگاه پنجم هوانیروز 
صــورت پذیرفت؛ اظهار کرد: با وجــود این ابزار بر روی 
پرنده های 2۱۴، خلبانان می توانند با دید کافی به رصد 

منطقه پرداخته، و همانند روز...

دریافت وجه نقد در مطب برخی از پزشکان هنوز ادامه دارد

.......صفحه 2 

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال 
خراسان رضوی تأکید کرد 

میز محاکمه در انتظار 
 مدیران سهل انگار 

 در زمینه حفظ 
حقوق بیت المال

هاشم رسائی فر: پــس از چند سال خشکسالی و تنش های آبی، 
ســال های ۹8 و ۹۹ برای بیشتر نقاط کشور پربارش بود؛ تا حدی 
که کارشناسان میزان بارش های دو سال گذشته را از میانگین چند 
دهه اخیر بیشــتر دانسته و آن را مقدمه ای برای وقوع ترسالی های 
پی در پی عنوان کردند. در طول همین مدت در خراســان رضوی 
میزان بارندگی رشــد قابل توجهی داشــت؛ ایــن بارش ها تأثیر 
مســتقیمی بر مراتع و مزارع کشــاورزی گذاشت و موجب شد تا 
طی دو ســال گذشته دشت ها سرسبز و محصول پربارتری نصیب 

کشاورزان خراسانی شود.

.......صفحه 3 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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پنجشنبه  13 شهریور 1399

  14 محرم 1442  
 3 سپتامبر 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9334  
 ویژه نامه 3713 
+ صفحه »میهن« 

     صفحه 1 خراسان
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ش��هرداری مش��هدریزه در نظر دارد؛ بر اساس مجوز ش��ماره 372 مورخ 1399/06/06 ش��ورای محترم اسالمی 
شهر مشهدریزه؛ انجام کلیه امور خدمات شهری اعم از نظافت شهر؛ جمع آوری پسماند؛ حفظ و نگهداری فضای 
س��بز؛ قس��متی از امورات عمران شهری؛ تاسیس��ات و غیره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های 
واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید؛ لذا متقاضیان محترم می توانند؛ جهت دریافت فرم های مناقصه و 
ارائه پیش��نهادات خود از مورخ 1399/06/13 تا حداکثر س��اعت 14 مورخ 1399/06/30 به واحد خدمات شهری 
شهرداری مشهدریزه؛ یا به سایت شهرداری مشهدریزه به آدرس www.mashhadrizehcity.ir مراجعه و برای 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 54583448- 051 یا 54583444- 051 تماس حاصل فرمایند.
1. مدت قرارداد از تاریخ عقد به مدت یک سال می باشد.

2. متقاضیان محترم جهت شرکت در مناقصه می بایست مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به میزان 875/000/000 
ریال را که شامل چک تضمین شده بانکی یا واریز به حساب سپرده شهرداری می باشد؛ را در پاکت جداگانه ای 

کرده و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند؛ به پیشنهادات فاقد سپرده یا مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3. پیشنهادات واصله در حضور اعضا محترم کمیسیون در محل دفتر شهردار باز و رسیدگی خواهد شد.

4. متقاضیان محترم می بایست پیشنهادات خود را در دو پاکت جداگانه بشرح زیر ارسال نمایند:
)- پاکت الف(

- حاوی سپرده شرکت در مناقصه که شامل چک تضمین شده بانکی با مبلغ مندرج در بند 2 و یا واریز عین مبلغ 
به شماره حساب 783547484 نزد بانک کشاورزی شعبه مشهدریزه و ارائه فیش واریزی

- گواهی صالحیت پیمانکاران- گواهی ایمنی کار- اساس��نامه و مدرک شناس��ایی با امضا هیئت مدیره- آگهی 
ثبت ش��رکت- گواهی آخرین تغییرات ش��رکت- گواه��ی قانون منع مداخله کارکنان دولت��ی- نمونه قرارداد و 
اساس��نامه که از ش��هرداری دریافت می گردد؛ کلیه مدارک فوق می بایست توس��ط باالترین مقام شرکت مهر و 

امضاء گردیده باشد.
2- پاکت ب( ش��امل فرم تکمیل ش��ده پیش��نهاد و آنالیز قیمت که از واحد خدمات ش��هری ش��هرداری دریافت 

نموده اند.
5- در صورتیکه برندگان اول تا س��وم از پیشنهاد خود عدول نمایند، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.
6- کلیه هزینه های مربوطه از قبیل دارایی، بیمه، آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

7. شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
8. محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری می باشد.

مرحله اول چاپ: 1399/06/13 مرحله دوم چاپ: 1399/06/30

آگهی مناقصه عمومی »مرحله اول«

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول 
شرکت تعاونی تأمین نیاز گاوداران شهرک شهید بهشتی باخرز

جلس��ه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی فوق س��اعت یازده روز شنبه مورخه 99/07/05 در شهرستان 
باخرز،بخش باال والیت،روس��تای ش��هید بهشتی،محل مسجد جامع با دستور جلس��ه ذیل تشکیل می گردد. از کلیه 
اعضا محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ سهام /دفترچه عضویت/کارت عضویت جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:1: استماع گزارش هیئت مدیره از عملکرد سالهای 96-97-98

2: استماع گزارش بازرس از عملکرد سالهای 98-97-96  3: طرح وتصویب صورتهای مالی سالهای 96-97-98
4: بودجه پیشنهادی سال 99 و نحوه تقسیم سود    5: تصمیم گیری در خصوص نابرابری سهام اعضا مطابق ماده 19 

سالنامه   6: افزایش سرمایه از طریق افزایش سهام و پذیرش عضو جدید 7: انتخاب هیئت مدیره و بازرسان
تذکر:1- در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه 
به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذارنماید در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیر 
عضو فقط یک رأی با وکالت می تواند داشته باشد عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست  به همراه نماینده خود 
در تاریخ های 99/06/15 تا 99/07/2 به نشانی دفتر شرکت درروستای شهید بهشتی ازساعت 8 صبح تا 13 ظهر با 
همراه داش��تن کارت شناس��ایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.  2- با توجه به انتخابات هیأت 
مدیره و بازرس��ان؛ افرادی که تمایل به کاندیداتوری س��مت هیأت مدیره یابازرس دارند ظرف مدت یک هفته از 

تاریخ انتشار آگهی می بایست به نشانی مذکور در بند یک تذکرات مراجعه و فرم مربوط را تکمیل نمایند.
/ع هیئت مدیره  تعاونی تأمین نیاز گاوداران شهرک شهید بهشتی باخرز 
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سمند گستر 
توس ش��ماره ثبت 19948دعوت می گردد در مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده این ش��رکت در تاریخ 
99/6/24 راس ساعت 16:00 در محل بلوار سازمان 
3cمجتم��ع  ف��از   -2 نگهبان��ی   -27 صادق��ی  آب- 
فیروزه- طبقه همکف- محل آالچیق واقع در فضای 

سبز مجتمع حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:انتخاب بازرس 

ع هیئت مدیره شرکت سمند گستر توس سهامی خاص  9
90
59
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و عمومی عادی سالیانه ) نوبت دوم (  شرکت باغداری کشاورزی 
سرافرازان احرار خراسان رضوی به شماره ثبت 35514 

ب��ا توج��ه به ع��دم حد نصاب الزم در مرحل��ه اول مجمع عمومی فوق العاده و عمومی عادی س��الیانه ش��رکت در مورخ 
1399/6/11  بدینوس��یله از س��هامداران و وکالی ایش��ان دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عمومی 
عادی سالیانه شرکت  که در روز جمعه مورخ 1399/06/28 به ترتیب راس ساعت 9 صبح و 11 صبح  در محل مشهد- 

جاده قوچان - بعد از نیروگاه طوس -  چهارفصل - باغسرای طوس برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:الف - مجمع عمومی فوق العاده :  1 - اصالح ماده 31 اساسنامه ) افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره (

ب - مجمع عمومی عادی سالیانه :    1 - استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2 - تصویب صورت های مالی سال 1398  3 - انتخاب اعضای هیئت مدیره   4 - انتخاب بازرس قانونی شرکت

5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشارشرکت
9ع هیئت مدیره
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شرکت تعاونی منحله  مسکن اتحاد 
توس سناباد آگهی دعوت از بستانکاران

 نوبت سوم
 

پی��رو آگهی انح��الل منتش��ره در روزنامه 
و در اج��رای م��اده 225 قان��ون دعوت از 
بس��تانکاران احتمال��ی اع��م از حقیق��ی و 
حقوق��ی ی��ا ه��ر ذینف��ع دیگر از ش��رکت 
تعاونی منحله در حال تصفیه اتحاد توس 
س��ناباد، هرگونه ادع��ای مطالبات با ارائه 
اس��ناد و مدارک مثبته، حداکثر یکماه از 
انتش��ار آگهی ب��ه محل ش��رکت واقع در 
انتهای هاش��میه 91/1 میدان س��مت چپ 
پ��الک 14 مراجعه نمایند پ��س از انقضای 
مدت مذکور هیچگون��ه ادعایی پذیرفته 

نخواهد شد.
 هیئت تصفیه شرکت تعاونی منحله 

اتحاد توس سناباد 9ع
90
59
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 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
ش��هرداری ها  مال��ی  نام��ه  4ایی��ن  م��اده 
عملیات آماده س��ازی تامی��ن واجرای زیر 
س��اخت های مورد نیاز ش��هرک کار آفرین 
گناب��اد رابراب��ر نقش��ه ه��ای اجرایی طبق 
ط��رح مص��وب به بخ��ش خصوص��ی واگذار 
نماید لذا کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی 
واجدشرایط می توانند جهت دریافت اسناد 
به امور مالی ش��هرداری گناباد مراجعه ویا 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد ,ع
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 تجدید مناقصه غیر نقدی 

 ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد براب��ر مف��اد 
ش��یوه نام��ه امور س��رمایه گذاری ومش��ارکت 
ش��هرداری ها نسبت به شناسایی سرمایه گذار 
ب��ه روش مش��ارکت جه��ت تدقیق نقش��ه های 
اجرایی_اماده س��ازی واجرای  زیر س��اخت های 
مورد نیاز ش��هرک کا رآفری��ن گناباد به عنوان 
ی��ک مجموع��ه صنعت��ی _کا رگاه��ی طب��ق طرح 
مص��وب اق��دام نمایید. ل��ذا کلی��ه متقاضیان 
حقیق��ی و حقوقی واجدش��رایط می توانند جهت 
دریاف��ت اس��ناد فراخ��وان ب��ه واحد س��رمایه 
گذاری ومش��ارکت ش��هرداری گناب��اد مراجعه 
ویا جهت کس��ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

05157222276تماس نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد  ,ع
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 تجدید آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
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موقوفه گوهرشاد بیگم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو مشهد 
در نظ�ر دارد  یکی از واحدهای تجاری خود واقع در خیابان قرنی - برج 
جاودان و یکی از واحدهای مس�کونی خود واقع در خیابان قرنی- ش�هید 

اکبری 13  پالک 138 را به  مدت یکسال به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می توانند برای کس�ب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده به این 
اداره واقع در خیابان آبکوه 2 نرس�یده به خیابان س�ناباد رو به روی استخر 

سعدآباد مراجعه یا با شماره تلفن 38447900 تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده غیر حضوری )کتبی - نوبت دوم(

موقوفه گوهرشاد بیگم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو مشهد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
ساالنه شرکت آهن وفوالدشرق )سهامي 

خاص( به شماره ثبت 24392 و
 شناسه ملی 10380398299

 
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت 
میگ��ردد ت��ا در جلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
ساالنه صاحبان سهام شرکت آهن وفوالدشرق 
ب��ه  ب��رای س��ال منته��ی   ) ) س��هامی خ��اص 
1398/12/29 که رأس ساعت 14 روز یکشنبه  
مورخ 1399/06/30 در محل ش��رکت واقع در 
بل��وار فردوس��ی - خیابان ثمان��ه 1 - پالک 51 

تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1. اس��تماع گ��زارش هیئت مدی��ره و گزارش 
ب��ازرس قانونی ش��رکت در خص��وص عملکرد 

سال منتهی به 1398/12/29
حس��اب  و  ترازنام��ه  تصوی��ب  و  بررس��ی   .2
س��ود وزیان ش��رکت ب��رای س��ال منته��ی به 

1398/12/29
3. انتخ��اب ب��ازرس قانونی ش��رکت و بازرس 
علی البدل برای سال منتهی به 1398/12/29

4. تعیی��ن روزنام��ه کثیراالنتش��ار جهت درج 
آگهی های رسمی شرکت

5. سایرمواردی که تصمیم گیری راجع به آنها 
در صالحیت مجمع عمومی عادی میباشد .
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

ادامه از همین صفحه ....
داستان سدها و آبگیرهای موجود در استان نیز به همین 
منوال بود؛ خیلی از آن ها ســرریز شدند و میزان ذخیره 
پشت سدها پس از سال ها رشد قابل قبولی داشت. همه 
آمارهای ثبت شــده از میزان بارندگی ها روندی افزایشی 
داشته است؛ به طوری که میانگین بارش ها در استان طی 

سال بارشی جاری تاکنون 2۱0 میلی متر بوده است؛ رقمی 
که گرچه در قیاس با میانگین کشوری )2۴0 میلی متر( 
30 میلی متری عقب است، اما در مقایسه با سال های پیش 

از این، افزایشی قابل مالحظه را تجربه کرده است.  
مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی در همین رابطه در 
گفت وگو با خبرنگار ما، از افزایش ۱۴3 درصدی میانگین 

بارندگی در این استان طی پنج ماه ابتدای امسال نسبت 
به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت خبر داد.

محسن عراقی زاده افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 
۱۷0 میلی متر باران در خراسان رضوی باریده که نسبت 

به سال گذشته رشدی ۱2 درصدی داشته است.
وی میزان بارش ثبت شده در خراسان رضوی طی مدت 
مشــابه سال گذشته و دوره آماری بلندمدت را به ترتیب 

۱۵2 و ۷0 میلی متر عنوان کرد.
مدیرکل هواشناســی خراســان رضوی همچنین گفت: 
امسال تمامی ایستگاه های باران سنجی در شهرستان های 

خراســان رضوی، افزایش بارندگــی را ثبت کرده اند که 
بیشترین آن ها مربوط به ایســتگاه خواف با 2۶0 درصد 
افزایــش بارندگی و کمترین میزان در گلمکان چناران با 

۴3 درصد گزارش شده است.
وی افزود: میانگین بارندگی در شهر مشهد نیز طی پنج 
ماه ابتدای امسال ۱۹3 میلی متر ثبت شده که این میزان 
۱0۹ درصد نسبت به مدت مشابه بلندمدت رشد داشته 

است. 
او ادامه داد: میزان باران ثبت شده امسال در مشهد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۴درصد کاهش داشته است.

پاییز گرم و کم بارشی در پیش استس
بــا وجود این آمــار و ارقام و در شــرایط فعلی، خیلی ها 
منتظرند تا آینده بارش ها در کشــور و اســتان را رصد و 
اخبارش را دنبال کنند. اگر قرار باشد در یک جمله شرایط 
پاییز پیش رو که شروع سال آبی جدید نیز هست را بیان 
کرد؛ بنا به گفته مدیرکل هواشناســی خراســان رضوی 

پاییزی کم بارش و گرم پیش رو خواهیم داشت!
محســن عراقــی زاده درباره پیش بینی هــای موجود در 
خصوص میزان بارندگی هــا در پاییز ۹۹ به قدس گفت: 
آنچه نقشه های پیش بینی برای پاییز نشان می دهد، بیانگر 

افزایش یک تا 2 درجه ای دمای هوا نســبت به میانگین 
ثبت شــده خواهد بود؛ ضمن اینکه بارش ها نیز از میزان 

نرمال در پاییز کمتر است.
وی اظهار کرد: بارش ها از آبان تا بهمن متعادل خواهد شد 
اما در مجموع آنچه می شود در خصوص میزان بارندگی ها 
و وضعیت جوی پاییز بیان کرد این است که پاییز کم باران 
و گرمی را در پیش داریم که در چنین شرایطی، بر میزان 
گرد و غبار و وزش بادها افزوده خواهد شــد. همه این ها 
تأثیر مستقیمی بر کاهش منابع آبی در سال زراعی پیش 

رو خواهد داشت.

هشدارمدیرکل هواشناسی خراسان رضوی نسبت به کاهش بارندگی ها

پاییز بدون چتر!



گفتوگویقدسبامادر»شهیدفرزاداسماعیلزاده«

خواب شهادتش را دیده بود
ســرورهادیان:دعا کنید که دوباره مجاور 
شوم. با وجود دوری راه هر ماه چند روز از یزد 
به مشهد می آیم، هم برای زیارت آقا علی بن 

موسی الرضا)ع( و هم دیدار تازه با پاره تنم.
این مطالب را اکرم مغربی، مادر ســرباز شهید 
فرزاد اســماعیل زاده می گوید که ســال ۹۴ 
پســرش ناجوانمردانه در »نگور« سیستان و 

بلوچستان توسط اشرار به شهادت رسید. 

۵ سال فراق س
او که هر ســال در روزهای عزاداری ســرور و 
ساالر شهیدان به مشــهد می آید، می افزاید: 
هشــت ماه از دوره خدمت و ســربازی فرزاد 
گذشته بود که خبر شهادتش به ما اعالم شد 
و اکنون پنج سال است که در فراقش دلتنگم.

 شهید فرزاد اسماعیل زاده، ۲۷دی ماه ۷۲ در 
مشهد متولد شد و ۱۷ فروردین ۹۴ در گردان 
مرزی نگور استان سیســتان و بلوچستان به 

شهادت رسید.

از دانشگاه تا سربازیس
مادر شــهید فرزاد اسماعیل زاده بیان می دارد: 
فرزاد تک پســرم بود و به طــور قطع مانند 
همه مادران آرزوهای زیادی برایش داشــتم. 
مدت هاســت ساکن یزد هســتیم و پسرم در 
رشته مهندسی الکترونیک قبول و مشغول به 
تحصیل شد. فرزاد بسیار صبور، بااخالق و اهل 
کار بود. او یک روز به من گفت مامان تصمیم 
گرفتم به سربازی بروم و بعدها دوباره درسم را 

ادامه می دهم.
وی خاطرنشان می سازد: تعجب کردم، گفتم 
حاال که در دانشگاه دولتی مشغول به تحصیل 
هستی، درست را تمام کن و بعد برو. اما اصرار 
به رفتن داشت فرزاد در کار تعمیر موبایل بود و 

عالوه بر آن اهل ورزش هم بود.
وی ادامه می دهد: صحبت ازدواج که می شد، 
همیشه می گفت دلم می خواهد به موقع ازدواج 

کنم و درس و کارم را هم داشته باشم.
این مادر صبور توضیح می دهد: اقوام، دوستان 
و همســایگان، او را به عنــوان جوانی صالح، 
متدین و شایسته می شناختند و هرگز خاطرات 
شیرین و به یاد ماندنی او را فراموش نمی کنند.

شهادت در مرزس
که  از چگونگی شــهادتش 
می پرســم، می گوید: پسرم 
در کمین اشــرار مســلح و 
طی درگیری با اشرار مزدور 
و معاندیــن نظام مقدس به 

شهادت رسید.
از  نفــر   ۹ اتفــاق  بــه  او 
همرزمانش در عصر روز ۱۷ 
فروردین سال۹۴ که آن سال 
مصادف بــا والدت حضرت 

زهرا)س( و روز مادر بود،  به شهادت رسید.  
این مادر شهید خاطرنشان می سازد: برای 
اجرای گشــت و پایش نوار مرزی در قالب 
دو گــروه خودرویی و موتوری به مأموریت 

اعــزام مي شــوند. اشــرار 
مزدور که تــوان رویارویی 
عملیاتی و نبرد با مرزداران 
نداشــتند  را  کشــورمان 
مســیر  در  ناجوانمردانــه 
عبور فــرزاد و همرزمانش 
به کمیــن می کنند  اقدام 
و در این درگیری پســرم 
فــرزاد را به همــراه ۹ نفر 
از همرزمانش به شــهادت 

می رسانند. 
بعدها  می کنــد:  تصریح  او 
به ما اعالم شــد که ســرکرده اصلی اشرار 
در کراچی پاکســتان شناسایی و به هالکت 
رســید و همین خبر قلب ما مادران شهید 

را التیام بخشید. 

خواب شهادتس
او از خوابی که فرزاد در خصوص شــهادتش 
می بیند برایــم تعریف می کنــد و می گوید: 
فرزاد پیش از شهادتش خواب دیده بود که از 
پشت سر و پهلویش مجروح شده است، برایم 
که تعریــف کرد گفتم، این ها را نگو، اما وقتی 
پیکرش را دیدم او به همین شکل به شهادت 

رسیده بود.
خودم هم یک هفته پیش از شهادتش بی قرار 

بودم، نگران بودم که مبادا اتفاقی بیفتد.
از طرفی دوستانش تعریف کردند، فرزاد سه روز 
پیش از شهادتش خواب و خوراک نداشته است 
و تا صبح در مســجد دعای توسل می خوانده 
اســت و گریــه می کرده اســت، گفته نگران 

کسالت مادرم هستم.

مهربانی های مادر و فرزندیس
این مادر شهید می افزاید: من شاغلم و هر زمان 
کارم زیاد بود و خسته به خانه می آمدم، فرزاد 
غذا را آماده کرده بود و برایم می آورد. دســت 
پختش عالی بود. او بسیار مهربان و مقید بود 
و همان زمان که در موبایل فروشی کار می کرد 
همیشه سر ساعت به خانه بازمی گشت تا من 
نگران نشــوم.او تأکید می کنــد: فاصله یزد تا 
مشهد زیاد است و گاه آن قدر دلتنگ می شوم 
که حتماً باید بر سر مزارش به بهشت رضا بیایم 
و معموالً هر ۲۰ روز تا یک ماه می آیم. خوابش 
را دیدم که فرزاد به من گفت، مامان چرا میایی 
و بابا و خواهرم را تنها می گذاری، من که پیش 

تو هستم.
هــر زمان خوابــش را می بینم، همان پســر 
کوچولوی من است که همیشه در خواب هم 
دلتنگ او هســتم و او را به آغوش می کشم و 

می بوسم و می بویم.
او تصریح می کند: محرم همیشــه به مشهد 
می آیم و به بهشــت رضا می روم اما امســال 
به دلیل رعایت دســتورالعمل های بهداشتی 
محدودیت هایــی بــود. فردای همــان روز با 
هماهنگی مرزبانی تعدادی از همرزمان پسرم 
مرا تا مزار فــرزاد همراهی کردند تا با آرامش 
بتوانم سر مزارش بنشینم و رفع دلتنگی برایم 

بشود که قدردان زحمات آن ها هستم.

رئیسسازمانبسیجرسانهخراسانرضوی:
فداکاریهایجامعهپزشکیبایددیدهشود•

قدس:رئیس بسیج رســانه خراسان رضوی ضمن تأکید بر 
توجه همه رسانه ها در انعکاس فداکاری های پزشکان در دوران 
کرونا گفت: خدمات جامعه پزشــکی به آحاد مردم پیش از 
شــیوع کرونا نیز با اخالص و تعهد تمام ارائه می شد؛ شیوع 
کرونا تنها موجب شد ما بیشتر و بهتر فداکاران این عرصه را 
بشناسیم.عباس محمدیان در حاشیه دیدار با رئیس سازمان 
نظام پزشکی مشهد همچنین بیان کرد: استان خراسان دومین 
قطب رســانه ای به صورت عام و نخستین قطب رسانه ای در 
عرصه رسانه های نوین کشور است و بسیج رسانه این آمادگی 
را دارد که با تمام ظرفیت خود و از تریبون های رسمی نسبت 
بــه معرفی علمی و واقعی جامعه پزشــکی و انعکاس دقیق 

اطالعات بهداشتی و درمانی مورد نیاز مردم اقدام نماید.
وی افــزود: ظرفیت های معرفی نشــده  زیادی چه در جامعه 
پزشکی و چه در معرفی سازمان نظام پزشکی به عنوان یک 
سازمان پاسخگو در بخش غیر دولتی به مردم وجود دارد و ما 

آماده ایم که در این زمینه همکاری کنیم.
وی به مشکالت اصحاب رســانه در عرصه خدمت نیز اشاره 
کرد و گفت: خبرنگاران ما عمدتاً از خدمات بیمه های درمانی 
بهره مند نیســتند که امیدواریم بخشــی از مشکل از طریق 

تعامالت با سازمان نظام پزشکی مشهد رفع شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد نیز ضمن تأکید بر اهمیت 
ارائه اطالعات علمی و صحیح از منابع رسمی به عموم مردم 
گفت: متأسفانه تریبون گاهی در اختیار افرادی قرار می گیرد 
که با ارائه اطالعات نادرست به مردم، نتیجه سال ها تالش کادر 

بهداشت و درمان را به آنی از بین می برند. 
دکتر علی بیرجندی نژاد ضمن استقبال از همکاری با بسیج 
رسانه استان بیان کرد: ما آمادگی داریم که اطالعات موثق و 
علمی را در اختیار رسانه ها قرار دهیم تا اطالعات غیرعلمی در 

این میان رنگ باخته و در نزد افکار عمومی بی اعتبار شوند.
وی به هجمه های ناروایی که در سالیان اخیر پزشکان را تحت 
تأثیر قرار داده است؛ اشاره کرد و گفت: امیدوارم نگاه واقعی به 
جامعه پزشکی سرلوحه فعالیت رسانه ها قرار گیرد و رویکرد 
انعکاس واقعیات حرفه پزشکی محدود به دوران کرونا نباشد.

رئیسشورایاینشهردرگفتوگوباقدس:
پیشازبهرهبرداریچاهجدید،شبکه•

فرسودهآبیونسیبایدتعویضشود
سپاهی: عباســعلی
چندی پیش و به بهانه 
بود  قــرار  دولت،  هفته 
از یکــی از طرح هــای 
بخــش  در  آبرســانی 
یونسی یعنی چاه شماره 
3 یونســی بهره برداری 
بشود، اما اعضای شورای 

شهر به اتفاق و در قالب نامه ای خطاب به فرماندار بجستان 
اعالم کردند در مراسم افتتاح شرکت نخواهند کرد.

آن افتتاح و بهره برداری به تأخیر افتاد اما بهانه ای شد تا رئیس 
شورای شهر یونسی درباره مشکالت آب و شبکه آبرسانی در 

این شهر توضیحاتی بدهد.
رئیس شورای شــهر یونسی درباره اعتراض به بهره برداری و 
افتتاح چاه شماره 3 این شهر گفت: به گفته رئیس اداره آب 
و فاضالب بجستان، ۱۲ میلیارد ریال هزینه حفر چاه شماره 
3 یونسی شــده است و از طرفی با پیگیری شورای اسالمی 
شهر یونســی، حدود 3 ســال پیش در اداره آب و فاضالب 
خراسان رضوی 3 کیلومتر لوله برای تعویض شبکه فرسوده 

شهر جذب شده است.
محمد رضا کاظمیان افزود: حاال آب در چاه، لوله ها در انبارو 
اداره آبفای بجستان فقط و فقط باید شبکه فرسوده آبرسانی 
یونســی راتعویض بکند که بتوان آب موجــود را در اختیار 
شهروندان قرار داد که هم کمبود آب دارند و هم با فشار کم 

آب مواجه هستند.
وی در پاســخ به این پرسش که مشکل چیست که با وجود 
بودن لوله ها در انبار شبکه تعویض نمی شود گفت: نیاز هست 
برای انجام این کار پیمانکاری گرفته شــود که تاکنون این 
کار از طرف اداره آب و فاضالب انجام نشده است و از طرفی 
در مقطعی قرار بود شهرداری یونسی پیمانکار تعویض شبکه 
باشــد و در ازای کار یک انبار از اداره آب به شهرداری واگذار 
بشــود، در آن زمان با اینکه شــهرداری ۷۰۰ متر از تعویض 
لوله ها را انجام داد، اما اداره آب و فاضالب بجستان به آن چه 

قول داده بود، عمل نکرد و کار تعطیل شد.
کاظمیان با بیان اینکه در حال حاضر هم باید برای این کار 
پیمانکار جدید گرفته شــود و گویا مشکل اعتباری و بودجه 
است، افزود:درد ما این است که آب داریم ولی نمی شود از این 
آب استفاده کرد، یونسی مرکز بخش است اما نه رئیس اداره 
آب و فاضالب داریم و نه حتی خودرویی برای اداره و مشکل 
آب یونسی با تعویض شبکه، گرفتن پیمانکار برای اتفاقات، 

تقویت نیروهای موجود و تعویض شبکه حل می شود.
کاظمیان در پایان تأکید کرد: بودجه نگهداری از شبکه برای 
ســال ۹۹ در بجســتان ۴ میلیارد ریال و برای یونسی ۱۲۰ 
میلیون ریال است و شورا عقیده دارد که بزرگ ترین قدم برای 
بهبود وضعیت آب شرب یونسی تعویض کل شبکه فرسوده 
اســت که از ســال ۱3۷8 تا به حال تعویض نشده و قطعاً با 
راه اندازی چاه آب بدون تعویض شبکه در اثر فشار آب شاهد 
ترکیدگی های بیشترشبکه آبرسانی در سطح شهر خواهیم 
بود، چیزی که همین حاال هم به معضل آب یونسی تبدیل 

شده است.

معاونوزیرکاردرنشستکارگروهاقتصادی،
اشتغالوسرمایهگذاریخراسانشمالی:

تسهیالتکروناییکمتراز۱۶میلیون•
توماننیازبهضامنندارد

خبرنگار بجنــورد-
توســعه  معاون  قدس:
کارآفرینی و اشتغال وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: بانک هــا از منابع 
بازپرداختی برای پرداخت 
اشــتغال  زایی  تسهیالت 
استفاده کنند. عیسی منصوری در هشتمین نشست کارگروه 
اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری خراسان شمالی، اظهار کرد: 
در حوزه معدن برخالف ســایر حوزه ها مشکل ضمانت نداریم 
که این اقدام تســهیلی به  عنوان مشوقی برای سرمایه گذاری 
در این بخش اســت و نباید تسهیالت اشتغال به سمت ایجاد 
زیرساخت ها برود.وی با بیان اینکه در دو سال اخیر ۲۱۰ هزار 
فرصت شــغلی با اجرای طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و 
عشایری در کشور ایجاد شده است، گفت: تسهیالت این طرح 
در استان خراسان شــمالی به  خوبی هدایت و مدیریت  شده 
است.منصوری اطالع رسانی بیشتر به جامعه هدف برای دریافت 
تسهیالت کرونایی را الزامی دانست و یادآور شد: وام های زیر ۱۶ 
میلیون تومان برای کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا نیاز به 
ضامن ندارد و با چک و سفته قابل پرداخت است و در صورت 
بروز مشکل افراد می توانند با شماره های درج  شده در سایت کارا 

بخش کرونا تماس بگیرند.

بیکاری 1/۵ میلیون نفر در پی شیوع ویروس کرونا س
گزارش خبرنگار ما از قوچان نیز حاکی است، عیسی منصوری؛ 
معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال  وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در حاشیه جلسه با نخبگان حوزه اشتغال شهرستان 
قوچان در جمع خبرنگاران گفت: پس از شیوع ویروس کرونا 
تعداد کسانی که در سامانه مربوط برای بیمه بیکاری نام نویسی 
کرده انــد حدود 8۵۰ هزار نفر بودند که حدود ۷۰۰ هزار نفر 
مشــمول واقعی بودند و البته از نظــر ما با توجه به داده های 
وزارتخانه  ای حدود یک  میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار شده اند.

وی افزود: تاکنون حدود 3۵ هزار میلیارد ریال به حوزه حمل 
 و نقل به  ویژه حمل  و نقل هوایی و ریلی  اختصاص  یافته است 
تا در صورت صدمه دیدن از شیوع کرونا به حوزه لجستیک، 

آن ها بتوانند از این منابع استفاده کنند.

باتکیهبرتوانبومیصورتگرفت
تجهیزبالگردهایهوانیروزمشهد•

بهسامانهدیددرشب
با حضور  فیاض: احمد
ارتش  هوانیروز  فرمانده 
ایران  اسالمی  جمهوری 
تســت دوربین دید در 
شب بر روی بالگردهای 
هوانیروز  پنجــم  پایگاه 
خراســان رضــوی بــا 
موفقیت انجام شــد.به گزارش خبرنگار ما؛ فرمانده هوانیروز 
ارتش جمهوری اسالمی ایران با ابراز رضایت از تست موفقیت 
آمیز سامانه دید در شب که شامگاه سه شنبه در محل پایگاه 
پنجم هوانیروز صورت پذیرفت؛ اظهار کرد: با وجود این ابزار 
بــر روی پرنده های ۲۱۴، خلبانان می توانند با دید کافی به 
رصــد منطقه پرداخته، و همانند روز در دل شــب تاریک به 
اجرای عملیات بپردازند.امیر ســرتیپ خلبان یوسف قربانی 
خاطرنشان کرد: امروز هوانیروز یکی از مؤلفه های قدرت نظام 
جمهوری اسالمی ایران است که قادر به انجام هرگونه عملیاتی 
در منطقه خاورمیانه  وبه خصوص در خلیج فارس است و پس 
از ۴۰ ســال از پیروزی انقالب اسالمی با اتکا به توان بومی و 
داخلی توانســتیم به فناوری سامانه دید در شب که تاکنون 
در انحصار چند کشور قدرتمند خارجی بود؛ دست یابیم که 

موفقیت بزرگی است.
وی افزود: عالوه بر انجام عملیات شــبانه؛ انجام عملیات در 
ارتفاع نیز بخشی از راهبردهای ماست که در واقع ادامه دهنده 
راه شهیدان شیرودی و کشوری و رسیدن به جایگاه شایسته 

و واالی هوانیروز است.
گفتنی است فرمانده هوانیروز آجا شخصاً با سه فروند بالگرد 
عملیاتی ۲۱۴ مجهز به دوربین دید در شــب و از آسمان، در 
رمپ شبانه پایگاه هوانیروز پنجم رزمی در تست این سامانه 

شرکت نمود.
 همچنین امیر ســرتیپ خلبان یوسف قربانی  صبح دیروز از 
ستاد هوانیروز پایگاه هوانیروز پنجم رزمی بازدید میدانی به 
عمل آورد. وی در پاســخ به پرسش خبرنگار قدس مبنی بر 
جایگاه دالورمردان پایگاه هوانیروز پنجم رزمی خراسان رضوی 
در دستاوردهای اخیر خاطرنشان کرد: در هوانیروز بنای کار 
تیمی و حرکت جمعی اســت اما نقش پایگاه هوانیروز پنجم 
رزمی بی بدیل و مؤثر بوده است. این پایگاه یکی از مهم ترین 
پایگاه های هوانیروز است که منطقه شرق را پوشش می دهد. 
حتی در مباحث غیر رزمی ماننــد امداد  و نجات و اورژانس 
شاهد حضور پررنگ پرسنل این پایگاه بوده ایم. در توان رزمی 

و تعمیرات و نگهداری نیز موفق عمل کرده اند.
فرمانده پایگاه هوانیروز پنجم رزمی نیز در این بازدید با اشاره 
به  تست موفقیت آمیز و عملیاتی شدن سامانه دید در شب 
بالگردها اظهار کرد: این پایگاه مفتخر است که در بحث های 
امداد و نجات با اســتقرار دو بالگرد اختصاصی در دو شــهر 
مشهد و نیشابور نسبت به حوادث و سوانح اعم از جاده ای و 
غیرجاده ای،  عملیات امداد و نجات در مناطق صعب العبور و 
نجات بخشی مادران باردار و ... در خراسان رضوی، امدادرسانی 

و عملیات اورژانس و تجسس و نجات، انجام دهد.
سرهنگ ستاد خلبان رحیم عینی افزود: مأموریت اصلی ما؛ 
پشتیبانی از یگان های رزم در نوار مرزی شرق است و به یاری 
خدای متعال توانسته ایم بیش از ۷۰۰ کیلومتر نوار مرزی را 
پشــتیبانی نزدیک آتش، هلی برن، تخلیه مجروح و یا سایر 
مأموریت های محوله را با موفقیت انجام دهیم. اکنون نیز با 
سامانه دید در شب این امکان فراهم شد تا در تمامی مأموریت 
های محوله رزمی و یا امداد و نجات مانند سیل و زلزله، حوادث 
جاده ای  و....  حضور پررنگ تری داشته باشیم. به عبارتی حاال 
روز و شــب در اجرای مأموریت هــای هوانیروز تفاوتی ندارد 
و با تمرین های روزانه این آمادگی همیشــه فراهم اســت.

 بعدها به ما اعالم شد 
که سرکرده اصلی اشرار 

در کراچی پاکستان 
شناسایی و به هالکت 

رسید و همین خبر قلب 
ما مادران شهید را 
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محمدزاده:بی توجهی برخی از پزشکان به الزام قانونی نصب 
و استفاده از دستگاه های کارتخوان مشکالتی را برای بیماران 

و مراجعان به مطب این دسته از پزشکان ایجاد کرده است.
سال گذشته و پس از طرح مسائلی همچون فرار مالیاتی برخی 
از پزشکان سرانجام تصمیم هایی گرفته شد که از بروز تخلفات 
در این حوزه کاسته شود و یا حداقل اینکه کاهش قابل توجهی 
داشــته باشد، بنابراین بر اســاس تبصره ۶ قانون بودجه سال 
۱3۹8 و ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مســتقیم، تمام فعاالن 
عرصه سالمت که مجوز فعالیت آن ها توسط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان 
نظام دامپزشکی صادر می شود، مکلف شدند نسبت به نصب، 
راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی )کارتخوان( از ابتدای 

سال ۹8 اقدام کنند.
اما بنا به دالیل مختلفی مهلت تعیین شده برای این اقدام تغییر 
کرد و در نهایت سازمان امور مالیاتی در اطالعیه ای اعالم کرد: 
پایان بهمن ماه آخرین مهلت نام نویسی پزشکان برای دریافت 
پایانه فروشگاهی )کارتخوان( است و در صورت عدم استفاده از 
کارتخوان، همه تراکنش پزشکان مشمول مالیات قرار می گیرد 
همچنین جریمه ثبت نام نکردن پایانه های فروش در سامانه 
مکانیزه فروش، موجب تعلق ۲درصد درآمد و در صورت به کار 
نگرفتن پایانه مذکور از ابتدای مهر ماه، معادل ۱۰ درصد درآمد 

پزشکان مشمول جریمه می شد. 

روی دیگر سکهس
آنچه گفته شد یک روی سکه است اما روی دیگر سکه هم 
این اســت که بســیاری از متولیان حوزه پزشکی معتقدند 
مبادالت مالی ثبت شــده از طریق دستگاه های کارتخوان 
سهم ناچیزی در فرایند محاســبات مالیاتی دارند؛ چراکه 
پزشــکان طرف قــرارداد بیمه ها هســتند و چــون تمام 
فعالیت های آن ها سابقه ای هم در بیمه ها دارند و بر اساس 
آن ســهم خود را دریافت می کنند سازمان مالیاتی به ریز 
این اطالعات دسترسی دارد و بر اساس ضابطه تعریف شده 

حق خود را می گیرد.
به اعتقــاد این افراد بــه دلیل اینکه اطالعات نادرســتی به 
شهروندان و حتی پزشکان داده شده تصور می شود با نداشتن 
یک دســتگاه کارتخوان یک پزشــک هیچ مالیاتی پرداخت 
نمی کنــد در صورتی که این گونه نیســت، اما به هر حال بار 

روانی زیادی در جامعه ایجاد کرده است.

رفتار غیرمنطقی برخی پزشکان س
با تمام این اوصاف به دلیل آنکه مباحث این حوزه بسیار تکرار 
شده است از بیان دوباره آن ها خودداری می کنیم و در ادامه به 
بیان رفتار غیرمنطقی برخی از پزشکان می پردازیم که بنا به 
هر دلیلی با غیرفعال کردن دستگاه های کارتخوان مطب خود، 

موجب زحمت و اذیت مراجعان خود شده اند.
وارد مطب خانم دکتری که از پزشکان مشهور در مشهد است 
می شوم مانند تمام روزهای دیگر که پذیرش بیمار دارد شلوغ 
است و البته خبری از رعایت پروتکل های بهداشتی نیست و 

گویا کرونا در مطب پزشکان بی اثر است.
سه دستگاه کارتخوان روی پیشــخوان قرار دارد ولی منشی 
مطب یک جمله را برای تمام مراجعان تکرار می کند و می گوید: 
پول ویزیت را یا به شماره کارت خانم دکتر واریز کنید یا بروید 

پول نقد بیاورید.
باز هــم نکته تأمل برانگیز مرتبط با کرونا این اســت که چرا 
پزشک متخصص به هشــدارهای بهداشتی توجه ندارد و در 
حالی که همه بر حذف فیزیکی پول در تبادالت مالی در دوران 
کرونا به دلیل آلودگی باالی اسکناس تأکید دارند او در مطب 

خود مراجعان را ملزم به دادن پول نقد می کند.
بســیاری از مراجعان که نحوه اســتفاده از سامانه های همراه 
بانــک را نمی دانند باید پول نقد تهیــه کنند و از آنجایی که 
آسانسور هم خراب )شاید غیرفعال عمدی( است باید سه طبقه 
پایین بروند و در کوچه و خیابان های اطراف به دنبال دستگاه 

عابربانک بگردند.
 یــک خانم بیمار در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: نزدیک 
نیم ساعت در کوچه های اطراف مطب و حتی خیابان احمدآباد 

پیاده روی کردم تا دستگاهی پیدا کنم که پول داشته باشد.

وی می افزاید: تعداد زیادی مطب پزشک در محدوده خیابان 
محتشــمی و پرســتار وجود دارد و تعدادی از این پزشکان 
درخواســت وجه نقد یا پرداخت از طریــق کارت به کارت را 
دارند پس نخســتین نتیجه این تصمیم آن ها این اســت که 
دســتگاه های عابربانک این محــدوده در زمان کمی خالی از 
اسکناس می شود و آن هایی که نحوه کار با دستگاه ها را برای 

کارت به کارت کردن وجه ندارند با مشکل مواجه می شوند.
یکــی دیگر از مراجعان مطب ایــن متخصص زنان می گوید: 
متأسفانه به دلیل قطع بودن دســتگاه های کارتخوان مطب 
چند بار پله های سه طبقه مطب را باال و پایین رفته ام؛ یک بار 
پول ویزیت را آورده ام، بعد برای من سونوگرافی تجویز نموده و 
دوباره باید پول نقد تهیه می کردم و مجبور شدم دوباره همان 
مســیر را طی کنم.همراه یک بیمار نیز می گوید: اینکه قانون 
مالیات چیست و چگونه می تواند گرفته شود به پزشکان و اداره 
مالیات مربوط است ولی متأسفانه همین موضوع بهانه ای شده 

تا مردم به زحمت بیفتند.
او می افزایــد: برخی از مغازه های این محدوده در ازای دریافت 
وجه کمی، به بیماران کارت به دســت که به دنبال پول نقد 
هســتند پول می دهند و یک بازار داللی در حاشــیه مطب 

پزشکان ایجاد شده است.

نکته پایانیس
با ســر زدن به چندیــن مطب در محدوده خیابان پرســتار 
معلوم می شــود تعدادی از همان پزشکانی که اتفاقاً از جمله 
پردرآمدترین و شناخته شده ترین پزشکان مشهدی هم هستند 
بنا به دالیل مختلفی دستگاه کارتخوان مطب خود را غیرفعال 

کرده اند و بیماران باید به طرق دیگری وجه را بپردازند.
در این بین چیزهایی هم شــنیدیم که به نظر می رســد باید 
دستگاه های نظارتی به بررسی بیشتر این موضوعات بپردازند؛ 
اینکه برخی از پزشکان کارتخوان متعلق به فرد دیگری را در 
مطب خود گذاشــته اند تا مثالً تراکنش مالی کمتری به نام 
خود داشته باشند ولی نکته مهم به زحمت افتادن بیماران یا 
همراهان آن ها در زمان مراجعه به این قبیل مطب هاست چون 

پزشک مربوطه نمی خواهد به تکلیف قانونی خود عمل کند.
الزم به ذکر اســت که بر اســاس تأکید سازمان امور مالیاتی 
کشــور مردم می توانند در صورت نبــود کارتخوان در مطب 
پزشکان موضوع را به شــماره ۱۵۲۶ اطالع دهند تا پیگیری 

و برخوردهای الزم انجام شود.

امیر حسین قاضی زاده نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی 
و نماینده مردم مشــهد صبح چهارشنبه از یک کارگاه تولید 

ماسک در این شهر دیدن کرد.

دریافتوجهنقددرمطببرخیازپزشکانهنوزادامهدارد

دور زدن قانون با »پوز« خاموش

بازدید نایب رئیس مجلس شورای اسالمی از کارگاه تولید ماسک در مشهد
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 رئیس اداره ارزیابی و نظارت 

بر عملکرد اداره کل آموزش و پرورش:
  3مدیر متخلف مدرسه •

در خراسان رضوی برکنار شدند
ایرنــا- رئیــس اداره 
بر  ارزیابــی و نظــارت 
عملکرد اداره کل آموزش 
خراســان  پــرورش  و 
مدیر  سه  گفت:  رضوی 
این  در  مدرسه  متخلف 
حکم  صدور  با  اســتان 

هیئت تخلفات کارکنان آموزش و پرورش برکنار شــدند. 
مجتبی افشــار تخلف این افراد را دریافت وجه اجباری از 
والدین در زمان ثبت نــام دانش آموزان در مدارس اعالم و 
بیان کرد: مدیران متخلف پس از طی مراحل صدور تذکر 
شفاهی و کتبی، به هیئت رسیدگی به تخلفات آموزش و 

پرورش معرفی شده  بودند.
وی به اجــرای 2 هزار و ۷۳۶ بازدیــد نظارتی از مدارس 
خراســان رضوی از آغاز کار ثبت نــام دانش آموزان برای 
ســال تحصیلی جدید اشاره و گفت: در این مدت تاکنون 
۱2 مدیر متخلف مدارس در سطح این استان تذکر کتبی 
دریافــت کرده اند. رئیــس اداره ارزیابی آموزش و پرورش 
خراسان رضوی افزود: ۶ مدیر مدرسه متخلف دیگر نیز به 
اتهام دریافت غیرمجاز وجه در زمان ثبت نام دانش آموزان 
به هیئت رســیدگی به تخلفات آموزش و پرورش استان 
جهت بررســی عملکردشــان و صدور حکم الزم معرفی 
شــده اند. وی گفــت: والدیــن دانش آمــوزان در صورت 
مواجهه با هرگونه تخلف در زمان ثبت نام مدرسه، نخست 
شکایت خود را به واحد بازرسی نواحی آموزش و پرورش 
و ســپس به اداره ارزیابی و نظارت بــر عملکرد اداره  کل 
آموزش و پرورش خراسان رضوی در تماس با شماره تلفن 

۳2222۱۰۳ اعالم کنند.

مدیرعامل سازمان آتش  نشانی مشهد:
 فقط نیمی از۱۲بازار ناایمن مشهد•

 به فکر ایمن سازی افتاده اند
ســازمان  عامل  مدیــر 
آتش نشانی مشهد گفت: 
تاکنون تنها ۶ بازار ناایمن 
در ســطح این کالنشهر 
ابنیه  ایمن ســازی  برای 
و تأسیســات ساختمانی 
خــود تشــکیل پرونده 

داده اند.آتشــپاد دوم امیرعزیزی افــزود: پس از اعالم مهلت 
شهرداری و شورای اسالمی شــهر مشهد برای ایمن سازی 
اماکن عمومی این کالنشهر، در مرحله نخست ۱2 بازار ناایمن 
در ســطح مشهد شناسایی و اعالم شــدند. وی یادآور شد: 
مهلت قانونی برای ایمن سازی این بازارها هفته آینده به پایان 
می رســد، اما تاکنون فقط متولیان ۶ بازار برای ایمن سازی 
تشکیل پرونده داده اند.مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد 
به ورود دادگســتری به موضوع ایمن ســازی اماکن در این 
کالنشهر اشاره کرد و ادامه داد: در صورت بی توجهی مالکان 
اماکن ناایمن، اقدام های قضایی و پلمب صورت خواهد گرفت. 
عزیزی بیان کرد: موضوع ایمن سازی ساختمان های ناایمن در 
مشهد از تیر ماه گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته 

است.

 دستگیری سارق سیم و کابل •
حین نشئه کردن
فرمانده قرمــز:   خط 

اســفراین   انتظامــي 
ســارق  دســتگیری  از 
سابقه دار سیم و کابل های 
مخابراتی به اتهام 2۱فقره 
سرقت در این شهرستان 
مجید  داد.سرهنگ  خبر 

یگانه پور با اعالم این خبــر گفت: در پی وقوع چندین فقره 
سرقت سیم و کابل برق و مخابرات از شبکه های ارتباطی در 
اسفراین، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران مبارزه 
با سرقت پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. این مقام انتظامی 
با اشــاره به اینکه مأموران با انجــام برخی  اقدام های فنی و 
پلیسی و تحقیقات نامحسوس در مناطق سرقت شده موفق به 
شناسایی سارق موردنظر شدند، گفت: در نهایت با هماهنگی 
مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه، متهم هنگام استعمال 
موادمخدر صنعتی در یک ساختمان نیمه ساز دستگیر و برای 
تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی منتقل شد.این مقام انتظامی 
با بیان اینکه متهم در بازجویی های به عمل آمده تاکنون به 
2۱ فقره سرقت سیم و کابل های مخابراتی اعتراف کرد، یادآور 
شــد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی 
تحویل مراجع قضایی شد.فرمانده انتظامي اسفراین با تأکید بر 
اینکه برخورد با مجرمان و هنجارشکنان وظیفه اصلی پلیس 
است، از شهروندان خواست به توصیه های پلیس در خصوص 
مســائل ایمنی پیشگیری از سرقت توجه کنند و در صورت 
برخــورد با این گونه موارد بالفاصله مراتــب را از طریق پل 

ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

رئیس پلیس  راهور استان خبر داد
واژگونی تریلی حامل شن روی سواری•

رئیــس  رحمانــی: 
ر  هــو ا پلیس ر
خراســان رضوی از وقوع 
یک مــورد تصادف بین 
تریلی و  یک دســتگاه 
سواری جک خبر داد و 
اظهار کرد: در این حادثه 
رانند خودرو ســواری دچار مصدومیت شــده است. سرهنگ 
حمیدرضا دهنوی در تشــریح این حادثــه اعالم کرد: وقوع 
تصادف بین دو خودرو مذکور صبح روز گذشــته در حوالی 
ساعت 5بامداد به پلیس اعالم شد و کارشناسان پلیس راهور 
مشــهد و عوامل امدادی به محل مورد اشاره واقع در تقاطع 
خیام- توس اعزام شدند.وی افزود: با حضور مأموران در محل 
مشخص شــد پس از وقوع تصادف بین دو دستگاه خودرو 
تریلی و سواری جک، خودرو کامیون که حامل بار شن بود 
واژگون می شود به نحوی که قسمتی از سقف خودرو سواری 
هم آسیب می بیند. سرهنگ حمیدرضا دهنوی در حالی که 
اعالم کرد علت این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راهور در 
دست بررسی قرار دارد،گفت: در پی این حادثه راننده هر دو 
خودرو دچار مصدومیت شده و به مرکز درمانی منتقل و تحت 

درمان قرار گرفتند.

پلیس فتا منتشر کرد
 400 آسیبی که می تواند •

گوشی های اندروید را جاسوس کند
از  بیش  خط قرمــز: 
در  آسیب پذیری   ۴۰۰
 Snapdragon تراشــه 
Qualcomm وجود دارد 
سوءاستفاده  امکان  که 
از آن ها بــدون مداخله 

مالکان وجود دارد.
رشد بی وقفه نوآوری و پیشرفت تکنولوژی، زمینه هایی را برای 
سوءاستفاده افراد فراهم کرده است. معموالً غول های فناوری، 
راه حل سومی را برای محصوالت و دستگاه های خود در نظر 
می گیرند که در درجه نخست شامل واحد پردازشگر سیگنال 
دیجیتال است که معموالً به عنوان تراشه های DSP نامیده 
می شــوند.DSP یک سیســتم بی خطر در یک تراشه است 
که دارای عملکردهای ســخت افزاری و نرم افزاری متنوعی 
است که شــامل ویژگی های شارژ ،شارژ سریع، بهینه سازی 
چندرســانه ای و تقویت ویژگی های صوتی است. به عبارت 

دیگر، به ظاهر هر تلفن مدرن یکی از این تراشه ها را دارد.
به تازگی تحقیقات امنیتی وســیعی توســط محققان روی 
تراشه های DSP انجام شده است. یکی از راه حل های پیشرو، 
ساخت طیف گسترده ای  از تراشه های DSP توسط فناوری 
Qualcomm و تعبیه آن ها درون دســتگاه ها است. این امر 
به تنهایی حدود ۴۰ درصد از تلفن همراه ها را دربرمی گیرد. 
حتی شرکت های رده باال مانند گوگل، سامسونگ، ال جی، 
 Qualcomm را از DSP تراشــه های ،OnePlus شیائومی و
تهیه می کنند.پلیس فتا در ســایت اطالع رسانی خود اعالم 
کــرد: بیش از ۴۰۰ قطعه کد آســیب پذیر در تراشــه های 
Qualcomm Snapdragon DSP  یافت شــده که توســط 
محققان تست شــده اســت. این تحقیق توضیح می دهد 
چگونه این آسیب پذیری ها در صورت بهره برداری می توانند 
بدون دخالت صاحبان، دســتگاه های کاربران را به یک ابزار 
جاسوسی کامل تبدیل کنند.عالوه بر این، مخربان این امکان 
را دارند که تلفن همراه را غیرقابل اســتفاده کنند، به طوری 
که اطالعات حساس روی دســتگاه مانند تصاویر، ویدئوها 
و مخاطبان غیرقابل دســترس می شوند. به طرز خطرناکی، 
بدافزارها و ســایر کدهای مخرب  قادر خواهند بود فعالیت 
مخــرب خود را پنهان کنند و در موارد بدتر به صورت کاماًل 

غیرقابل جبران عمل نمایند.
این تحقیق تأکید می کند این تراشــه ها، ویژگی ها، کارایی 
و نوآوری بیشــتری را برای کاربر نهایی فراهم می کنند، اما 
معایبی نیز وجود دارد. این تراشــه ها نقاط ضعفی دارند که 
آن ها را مستعد حمله می کند.با این حال، هدف از این تحقیق، 
افزایش آگاهی بود. درحال حاضر هیچ نمونه یا شــواهدی از 
این آسیب پذیری که مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد، دیده 
نشده است، اما یک تحلیل بزرگ تر مربوط به وضعیت امنیتی 

اسنپدراگون کوالکام در حال پیگیری است.

هالل احمر خراسان جنوبی اعالم کرد
امدادرسانی به ۸4 مورد حادثه•

ایســنا: معاون جمعیــت هالل احمر خراســان جنوبی از 
امدادرســانی نیروهای هالل احمر به ۸۴ مورد حادثه در یک 
ماه گذشــته در استان خبر داد.حمزه اسعدزاده، روز گذشته 
در جمع خبرنگاران با اشاره به حوادث یک ماه گذشته بیان 
کــرد: طی این مدت نیروهای هالل احمر به ۸۴ مورد حادثه 

امدادرسانی کرده اند.
وی افزود: 5۷ مــورد از این مأموریت ها در حوادث جاده ای، 
۶مورد حضوری، یک مورد زلزله، ۱۳مورد شــهری و هفت 
مورد کوهســتان بوده اســت.معاون امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر خراسان جنوبی گفت: بیشترین حوادث در یک ماه 
گذشته به ترتیب با ۱۴حادثه مربوط به قاین، ۱2مورد مربوط 

به نهبندان و ۱۱مورد مربوط به طبس بوده است.
اسعدزاده با بیان اینکه در این مأموریت ها به ۱۷۴ حادثه دیده 
امدادرسانی شــده است، گفت: ۱۳۱نفر از حادثه دیدگان در 
حــوادث جاده ای، 2۶مورد در حوادث شــهری، ۱۱مورد در 

کوهستان و ۶مورد به صورت حضوری خدمات گرفته اند.
وی اظهار کرد: از این تعداد 2۰ نفر به طور ســرپایی درمان 
شده و  ۳۸ نفر هم برای درمان به مراکز بیمارستانی منتقل 
شده اند.اســعدزاده با بیان اینکه ۳۰2 نیــروی عملیاتی در 
قالب ۱۱5 تیم به این حوادث امدادرســانی داشته اند، افزود: 
همچنین ۱۱۱ خودرو امدادی شامل ۶۷دستگاه آمبوالنس 
و ۴۴دســتگاه خودرو نجات و ۱۶ ست تجهیزات اعم از ست 
ســبک، کوهســتان و غواصی، در این حوادث به  کارگیری 
شــده است. وی با بیان اینکه در این مدت ۱۱مورد عملیات 
رهاسازی توسط نیروهای هالل احمر انجام شده است، افزود: 
حوادث جاده ای خراســان جنوبی همچون گذشــته تعداد 
قابل توجهی را به خود اختصاص داده که کاهش آن نیازمند 
توجه ویژه رانندگان است.اسعدزاده با اشاره به اهمیت توان 
و سرعت نیروهای عملیاتی در امدادرسانی ها، بیان کرد: در 
راستای افزایش توان عملیاتی نیروها اقداماتی اعم از برگزاری 

مانور لحظه صفر در دستور کار جمعیت قرار دارد.

عقیــل رحمانی: رئیس پلیس فتا اســتان 
خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری چهار 

عضو یک باند فیشینگ در مشهد خبر داد.
ســرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا 
استان خراسان رضوی، در تشریح این خبر به 
قدس گفت: با توجه به وقوع چندین برداشت 
غیرمجاز اینترنتی از حساب بانکی افرادی که 
در زمینــه خرید و فــروش کاال فعال بودند، 
رســیدگی به این موضوع به صورت دقیق در 
دستور کار کارشناسان دایره اقتصادی پلیس 

فتا استان قرار گرفت.

انتخاب طعمه ها از »دیوار« و »شیپور«س
ســرهنگ جــواد جهانشــیری ادامــه داد: 
کارشناســان پلیس فتا پس از بررســی های 
مقدماتــی دریافتند وجه اشــتراکی در وقوع 
پرونده های ثبت شــده با موضوع برداشــت 
غیرمجاز از حســاب بانکــی و درج آگهی در 
ســایت »دیوار« وجــود دارد  و در تمام موارد 
برداشت غیرمجاز صورت گرفته عامالن درج 
آگهی در سایت های واسطه گر اینترنتی نظیر 
»دیوار« و»شــیپور« با دریافت پیامکی حاوی 
لینک واریز وجه هزار تومانی برای اســتمرار 
نمایش آگهی داده شــده مواجه شده اند که 
به محض اقــدام به پرداخــت وجه موصوف 
موجودی حساب بانکی آن ها برداشت شده و 

با حساب های خالی روبه رو می شدند.
رئیس پلیــس فتا اســتان افزود: براســاس 

تحقیقــات فنی صــورت گرفته و 
تالش بی وقفه کارشناسان پلیس 
فتــا در دایره اقتصــادی، آن ها 
سرانجام پس از چند روز پیگیری 
موفق به شناســایی اعضای باند 
کالهبرداری که متشکل از چهار 
نوجوان بود شــده و ســه تن از 
متهمان در محل مخفیگاهشان  

که ســوئیتی ۴۰ متــری بود بــا هماهنگی 
مقام قضایی دستگیر و به همراه گوشی و ابزار 
دیجیتالی مورد استفاده در اقدام های مجرمانه 
صورت گرفته، به مکان پلیس فتا منتقل شدند.

آشنایی 16ساله های س
کالهبردار در یک 

بازی آنالین!
این مقام ارشد انتظامی تصریح 
کــرد: ســه متهم نوجــوان به 
نام های میالد، امیر و محمد که 
به ترتیــب اهل اصفهان، اهواز و 
مشهد بودند در مواجهه با ادله 
فنی جرم خود را پذیرفته و اعتراف کردند در 
چــت آنالین بازی به نام» پاب جو« با یکدیگر 
آشنا و برای آشنایی بیشتر و گذران تعطیالت 
به مشــهد آمده و برای کسب درآمد و نشان 

دادن توانایی خود،متأسفانه با قبول و اجرای 
پیشنهاد ارسال لینک فیشینگ به افرادی که 
آگهی خود را در ســایت دیوار و شیپور درج 
می کردند، به اهداف کالهبردارانه خود دست 

یافته اند .
وی تصریح کرد: همچنین نفر چهارم که عامل 
توزیع سیم کارت با هویت غیر و ارسال لینک 
فیشــینگ به تیم مذکور بود، پس از تعقیب 
و گریز چند ساعته در نهایت به دست قانون 
گرفتار شــد و به همراه ســایر اعضای باند، با 
صدور قرار قانونی از ســوی مقام قضایی روانه 
کانون اصالح و تربیت شدند. گفتنی است، با 
توجه به مدت فعالیت متهمان دستگیر شده 
رقم و میــزان کالهبرداری آن ها همچنان در 

دست بررسی قرار دارد.
ســرهنگ جــواد جهانشــیری در پایان به 
والدین توصیه کرد: نسبت به رفتار نوجوانان 
خود احســاس مسئولیت بیشتری داشته و با 
همراهی بیشتر عزیزانمان درانتخاب دوست 
به ویژه در فضای ســایبری به نحوه استفاده 
صحیــح آن ها از این فضا توجه کرده و درباره  
مخاطرات فضای ســایبری با آن ها گفت وگو 
نمایند .شــایان ذکر است، پلیس فتا از کلیه 
کاربران مي خواهد در صورت مشــاهده موارد 
مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به نشاني 
ارتباطــات  بخــش   www.cyberpolice.ir
مردمی آن را ثبت کرده و از آخرین رویدادها 
از جمله اخبار و حوادث سایبري مطلع شوند.

در پی ردزنی های دقیق پلیس فتا خراسان رضوی مشخص شد

ردپای فیشینگر های 16 ساله دراتاق 40 متری!
آب و هواآب و هوا

 پیش بینی وزش باد و گرد وغبار •
در خراسان رضوی

هواشناســی  قدس: 
اعالم  خراســان رضوی 
کرد: براســاس تحلیل 
نقشــه ها و مدل هــای 
 2۴ در  هواشناســی 
ســاعت آینــده ضمن 
افزایــش نســبی دما، 

آسمان استان صاف درســاعات بعد از ظهر با وزش باد  و در 
مناطق بادخیز به  ویژه جنوب شــرقی استان گاهی وزش باد 
نسبتاً شــدید توأم با گرد و خاک، پدیده جوی غالب خواهد 
بود. از بعدازظهر جمعه تا روز شنبه هفته آینده ضمن افزایش 
ســرعت وزش باد، در نیمه شمالی اســتان افزایش ابرناکی  

پیش بینی می شود.
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خط قرمز: غالمعلی صادقی در جلســه شورای حفظ حقوق 
بیت المال طی دســتوری از دادستان عمومی و انقالب مرکز 
خراســان رضوی خواســت برای مدیرانی که در زمینه حفظ 
حقوق بیت المال سهل انگاری می کنند پرونده قضایی تشکیل 

دهد.
رئیس شــورای قضایی خراســان رضوی که در جلسه شورای 
حفظ حقوق بیت المال استان و در جمع مدیران و مسئوالن در 
مجتمع قضایی والیت مشهد سخن می گفت، ضمن قدردانی 
از اقدام های گسترده و فعالیت های مؤثر سازمان ها و نهادهای 
مرتبــط با اراضی ملی و منابع طبیعی، با صدور دســتوری از 
دادســتان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی خواست  با 
کمک دستگاه های نظارتی بررسی دقیقی در خصوص عملکرد 
مدیران و مسئوالن ســازمان های متولی زمین، اراضی ملی و 
منابع طبیعی انجام و در خصوص وقوع افعال و ترک فعل هایی 
که منجر به تضییع حقوق مردم و بیت المال شده پرونده قضایی 

تشکیل داده و با این گونه مسئوالن برخورد نماید.
منویــات  بــه  اشــاره  بــا  صادقــی  غالمعلــی 
مقام معظم رهبری)مدظله العالــی( و تأکیدات رئیس محترم 

قوه قضائیه با موضوع مبارزه با هرگونه تضییع اموال عمومی و 
حقوق عامه گفت: جلسات متعددی با مدیران محترم سازمان ها 
و نهادهای مختلف توسط دستگاه قضایی در سطوح مختلف 
برگزار شــده و مکرراً از این عزیزان خواســته شده تا با اعمال 
نظارت مؤثر و مستمر از هر گونه تضییع حقوق عمومی از جمله 
در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی، انفال و اوقاف، پیشگیری 

به عمل آورند. 

رئیس کل دادگستری خراســان رضوی افزود: هرچند در این 
زمینه اقدام هــای خوبی انجام شــده و در مدت اخیر ضمن 
برخورد با متخلفان و سوءاســتفاده کنندگان، از تصرف جدید 
اراضی ملی پیشگیری به عمل آمده، اما در برخی از موارد شاهد 
کم کاری ها و کاستی ها هستیم و به همین دلیل از دستگاه های 
نظارتی خواسته شده ضمن بررسی های دقیق، هر گونه تخلف 
در این زمینه را اعالم و دادســتان مرکز اســتان برخوردهای 

قانونی الزم را اعمال نماید.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: هر گونه انفعال، فعل 
مجرمانه و ترک فعلی که منجر به تضییع حقوق عمومی شود 
غیرقابل قبول و شایسته برخورد قانونی است.غالمعلی صادقی 
از کلیه مسئوالن و متولیان خواســت با کمک دادستان های 
شهرستان های استان نسبت به پیشگیری از تصرفات جدید اراضی 
ملی و منابع طبیعی و همچنین اعاده به وضع سابق تصرفات 
انجام شده توسط افراد سودجو اقدام و گزارش فعالیت های انجام 
شده در این زمینه را به دبیرخانه شورا اعالم و ارسال نمایند. بر 
این اساس اعاده به  وضع سابق تصرفات انجام شده در گذشته 
توسط نهادهای مسئول مورد تأکید و مطالبه جدی خواهد بود.

اختالالت  غربالگری  پروین محمدی: طرح 
بینایی به منظور شناســایی تنبلی چشم در 
کودکان ۳ تا ۶ ســال با همکاری بهزیستی و 
انجمن اپتومتری خراسان رضوی سال جاری در 
مطب اپتومتریست های داوطلب به طور رایگان 

اجرا می شود.
این مطلب را ســعید شاهپری، رئیس انجمن 
اپتومتری استان در میز گرد مشترک  قدس 
با کارشــناس مســئول دفتر پیشــگیری از 
معلولیت های بهزیســتی عنوان کرد و افزود: 
طرح غربالگری تنبلی چشم)آمبلیوپی( با سابقه 
2۴ ساله در کشورمان مانند سراسر جهان به 
منظور شناسایی و تشخیص تنبلی چشم در 
کودکان زیر هفت ســال اجرا می شــود، زیرا 
بهتریــن زمان طالیی درمــان آمبلیوپی تا ۶ 
ســالگی اســت و پس از هفت سالگی درمان 

کامل نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در دنیا 2درصد افراد دچار 
تنبلی چشم می شوند که در کشور ما بین 2 تا 
۳ درصد است و با توجه به 2۴ سال غربالگری 
پی درپی در آخرین پژوهشــی که پنج سال 
قبل در مشــهد انجام شد، رقم یک و ۷ دهم 

درصد)۱/۷( به دست آمده است.
کارشناس ارشــد اپتومتری  خاطرنشان کرد: 
براساس اعالم وزارت بهداشت در حال حاضر 
۳۰هزار کــودک کم بینا و ۷هزار کودک نابینا 
در کشــورمان وجود دارد و جمعیت نابینایان 
باالی 5۰ ســال به ۸۰هزار نفر می رســد که 
بیشــتر به خاطر عدم اصالح عیوب انکساری و 
نزدن عینک، عدم درمان به موقع کاتاراکت)آب 
مروارید( و سایر اختالالت پاتولوژی و مشکالت  
ناشی از دیابت، قوزقرنیه، پارگی قرنیه و شبکیه 

و... است.
از این رو با جراحی به موقــع آب مروارید که 
می تواند ۷5 درصد مــوارد اختالل بینایی را 
درمان کند، اصالح عیوب انکساری و شناسایی 
زودهنگام تنبلی چشــم، می توان ۸۰ درصد 
نابینایی و کم بینایی را پیشگیری و درمان کرد.

وی با اشاره به اهمیت درمان تنبلی چشم در 

کودکان زیر ۶ ســال تأکید کرد:پس از هفت 
سالگی امکان درمان آمبلیوپی نیست و چنانچه 
درمان هایی انجام شود کامل نخواهد بود، ولی 
در سن زیر ۶ سال این اختالل کامالً قابل درمان 
است به خصوص اینکه با هزینه کم، توانمندی 
کودک در کل عمرش باال خواهد بود. به عالوه 
درمان یک تنبلی چشم ۴۴ برابر صرفه هزینه 
اقتصادی نســبت به سوراخ شــدن ماکوالی 
چشم دارد؛ بنابراین تشخیص و درمان به موقع 
تنبلی چشم از اهمیت باالیی برخوردار است. 
رئیس انجمن اپتومتری خراسان رضوی ضمن 
قدردانی از اپتومتریست های داوطلب خدمت 
در این طرح، خطاب به خانواده های مشهدی 
گفت:امسال به دلیل شرایط کرونا و هماهنگی 
با بهزیستی، غربالگری ســطح دو اختالالت 
بینایی کودکان ۳تا۶ سال در مطب و کلینیک 
۶۸ اپتومتریست به طور رایگان انجام می شود 
و کسانی که به مطب های اعالم شده مراجعه 

کنند هیچ هزینه ای پرداخت نخواهند کرد.
وی به تهیه عینــک رایگان بــرای کودکان 
نیازمند توسط انجمن اپتومتری استان اشاره 
و یادآورشد:سال گذشته این انجمن افزون بر 
۳۰۰ میلیون ریال هزینه تهیه فریم  و عینک 
کودکان کم بضاعت را پرداخت کرده و امسال 
نیز در صورت نیاز به عینک برای این کودکان، 

از سوی انجمن اقدام خواهد شد.
در ادامــه دکتر نرگس ژیان عابد، کارشــناس 
مســئول دفتر پیشــگیری از معلولیت های 
بهزیستی استان با اعالم اینکه تا آخر مهرماه 
طرح غربالگری سطح یک تنبلی چشم در سه 
پایگاه ثابت بهزیستی، مهدهای  کودک داوطلب 
و مطب ۶۸ اپتومتریست در مشهد انجام خواهد 
شد، برای اطمینان خاطر والدین گفت:امسال 
با توجه به شــیوع ویروس کرونا پروتکل های 
بهداشتی به طور کامل در مراکز و پایگاه های 
غربالگری بهزیستی رعایت شده و غربالگران 
پس از تســت سالمت با اســتفاده از ماسک، 
شیلد، اتاق ضدعفونی شده، ملحفه یکبارمصرف 
برای صندلی کــودک و... در شــرایط کاماًل 
بهداشتی به معاینه چشم کودکان با دستگاه 
پــالس اپتیکس خواهنــد پرداخت و تمامی 

هزینه ها به عهده بهزیستی خواهد بود.
دکتر ژیــان در این زمینه توضیح داد:با توجه 
به گســتردگی جمعیت مشــهد و جمعیت 
حاشیه نشــین در سه پایگاه ثابت بهزیستی و 
سه کلینیک سالمت کودک)بولوار وکیل آباد(، 
کلینیک آرین)خیابان کوهسنگی( و کلینیک 
نشاط در)کوی طالب( به عنوان پایگاه های دائم 
بهزیستی، کارشناسان آموزش دیده ما غربالگری 
سطح یک را انجام می دهند سپس برای سطح 

دو به کلینیک های اپتومتری ارجاع می شوند 
که پــس از معاینات اپتومتری در صورت نیاز 
به جراحی توســط اپتومتریست به پزشکان 
متخصص چشم و بیمارستان ها معرفی و ارجاع 

می گردند و پیگیری و درمان می شوند. 
وی با اعالم اینکه ســال گذشــته از ســوی 
بهزیستی ۶2۰ میلیون تومان برای شناسایی 
بچه های آمبلیوپی هزینه شــده است، اظهار 
کرد : عالوه براین رقم سال گذشته برای تهیه 
عینک و جراحی کودکان تحت پوشش مبلغ 
۷۳ میلیون تومان نیز جلب مشارکت توسط 
خیران داشتیم که امیدواریم امسال هم خیران 
برای هزینه درمان کودکان نیازمند به یاری ما 
بیایند. وی همچنین تصریح کرد:خدمات سطح 
یک برای کسانی که در حاشیه شهر و مناطق 
روستایی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
هستند رایگان خواهد بود و خدمات سطح دو 
نیز در کلینیک اپتومتریست ها طبق قراردادی 
که با بهزیستی دارند رایگان انجام خواهد شد. 

در پایان این نشست رئیس انجمن اپتومتری 
خراســان رضوی و کارشــناس مسئول دفتر 
پیشــگیری از معلولیت های بهزیستی استان 
توصیــه کردند:والدین برای معاینه چشــم 
کودکان زیر ۶ سال خود حتی اگرهیچ عالمتی 
نداشته باشند به اپتومتریست ها مراجعه کنند. 
کودک سه ساله خود را که پیشتر معاینه شده 
و مشکلی نداشته حتماً در چهار،پنج و۶ سالگی 
هر سال یک بار تحت معاینه اپتومتریست قرار 
دهند، چون چشم عضوی در حال رشد است 
و ممکن است در سن سه سالگی تنبلی چشم 
شناسایی نشــود، ولی در چهار یا پنج سالگی 

مبتال شود. 
ازاین رو الزم است هر سال چشم بچه معاینه 
شود حتی اگر در سال قبل سالم تشخیص داده 

شده باشد.
والدین برای آگاهی از آدرس  ۶۸ مرکز برگزیده 
انجام معاینه های رایگان سطح یک به آدرس 
اینترنتی ww.kao.ir ســایت رسمی انجمن 

اپتومتری خراسان مراجعه نمایند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان رضوی تأکید کرد 

میز محاکمه در انتظار مدیران سهل انگار در زمینه حفظ حقوق بیت المال 

در میز گرد  قدس مطرح شد

طرح غربالگری رایگان اختالالت بینایی کودکان 3 تا 6 سال

ر رهشدا هشدا

میز گردمیز گرد



خبرخبر خبرخبر

 بیماران کرونایی •
پس از هر تعطیالت افزایش می یابند

معــاون  گیــالن:  
علوم پزشکی گیالن با بیان 
اینکه متأســفانه در ۲۴ 
ســاعت ۹۲ بیمار جدید 
بســتری شــدند، افزود: 
تجربه نشان داده به فاصله 
دو تــا پنج روز پس از هر 

تعطیالت با افزایش تعداد بیماران کرونایی مواجه هستیم. 
دکتــر آبتین حیدرزاده اظهار کــرد: در حال حاضر ۳۷۵ 
بیمار کرونایی در ســطح بیمارســتان های استان بستری 

هستند.
وی بــا اشــاره به افزایش بیمــاران کرونایی پــس از موج 
مســافرت ها، یادآور شد: از افرادی که در تماس با مسافران 
در اســتان بودند درخواســت داریم تا دست کم ۱۰ روز در 

قرنطینه بمانند.

807 مددجوی یزدی صاحب شغل شدند•
مدیــرکل  یــزد: 
یزد  استان  کمیته امداد 
گفت: در پنج  ماه نخست 
امســال ۸۰۷ فرصــت 
شــغلی برای مددجوی 
کمیته  حمایــت  تحت 
امداد استان یزد با اعطای 

تسهیالت اشتغال ایجاد شد.
»محمد شجاعان« با اشــاره به توجه ویژه این نهاد به رویکرد 
مددکاری اشتغال محور و تشویق مددجویان به ایجاد شغل و 
دستیابی به توانمندی، گفت: ۲۹میلیارد و ۶۴۶میلیون تومان 
وام اشتغال این مدت به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 

استان یزد و اقشار نیازمند اعطا شد.
وی افزود: تسهیالت پرداختی در بخش دامپروری، خدمات، 
کشــاورزی، فعالیت های صنعتی و معدنی، صنایع دســتی و 
شیالت در قالب طرح های خودکفایی، توان افزایی، کارانگیزی 

و کارفرمایی بوده است.

»پارلمان زنان کیش« افتتاح شد•
مجموعــه  کیــش: 
با  زنان کیش«  »پارلمان 
حضور دبیر شورای عالی 
آزاد،  مدیرعامل،  مناطق 
از  برخــی  و  معاونــان 
مدیــران منطقــه آزاد 

کیش افتتاح شد.
در این مراســم عالمه خسروی، رئیس اداره امور زنان کیش، 
با بیان اینکه پارلمان زنان طبق دســتور مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش و براساس جمعیت زنان این منطقه تشکیل 
شــده اســت، اظهار کرد: پارلمان زنان کیــش در قالب پنج 
کمیته»فرهنگی- اجتماعی، گردشگری، اقتصادی، آموزش و 
پژوهش و توانمندسازی حقوقی و سالمت و خانواده« فعالیت 

خود را آغاز کرده است.

پرواز چابهار- گرگان برقرار می شود•
سیستان و بلوچستان: 
مدیر روابــط عمومی و 
امــور بین الملل منطقه 
آزاد چابهــار گفــت: با 
پیگیــری انجام شــده 
توسط ســازمان منطقه 
به منظور  آزاد چابهــار 

افزایش مسیرهای پروازی جدید، پرواز چابهار- گرگان- چابهار 
از ۱۵ شهریور ماه برقرار می شود. 

حســام الدین یوسفی گفت:  این پرواز در روزهای شنبه هر 
هفته انجام می شــود و ساعت خروج پرواز چابهار - گرگان 
۱۲:۱۵ و ساعت ورود ۱۴:۳۰ است. همچنین پرواز ساعت 
خــروج گرگان - چابهــار ۱۵:۳۰ و ســاعت ورود  ۱۷:۴۵ 

خواهد بود.

توزیع یک هزارو100بسته نوشت افزار •
بین دانش آموزان نیازمند زنجانی

فرمانده ســپاه  زنجان: 
انصارالمهدی)عج( استان 
زنجان از توزیع یک هزار 
و ۱۰۰ بسته نوشت افزار 
بین دانش آموزان نیازمند 

زنجانی خبر داد .
جهانبخــش  ســردار 

کرمی با بیان اینکه قرارگاه پیشــرفت آبادانی اســتان با 
کمیته امداد در راســتای کمک بــه دانش آموزان نیازمند 
تفاهم نامه ای امضا کرده اســت، اظهار کرد: ســپاه استان 
زنجان همکاری تنگاتنگی با کمیته امداد اســتان دارد و 
هرچه در توان داشته باشد به خانواده های نیازمند زنجانی 

کمک می کند.

 الیروبی »اروندرود« •
به  زودی انجام می شود

مجلس  رئیــس  میهن: 
در  اســالمی  شــورای 
میدانی  بازدیــد  جریان 
از بندر خرمشــهر، گفت: 
پیگیری هــای صورت  با 
وزارت  توســط  گرفتــه 
خارجه، موافقت مشارکت 

 عراق در الیروبی اروندرود اخذ شد.
محمدباقر قالیباف بیان کرد: با توجه به مشــکالت موجود 
و به منظور رونق بخشــیدن به بنادر، موضوع بازگرداندن 
مزایای مناطق آزاد از جمله مشکل ثبت سفارش پیگیری 

می شود.
وی افزود: بــا پیگیری های صورت گرفته توســط وزارت 
خارجه، موافقت مشارکت  عراق در الیروبی اروندرود اخذ 

شد و عملیات الیروبی به  زودی انجام می شود.

 الزامی برای بازگشایی مدارس •
به صورت حضوری نیست

کهگیلویه و بویراحمد: 
شهرســتان  فرمانــدار 
بویراحمد گفت: شهرستان 
بویراحمد به لحاظ بیماری 
کرونــا در وضعیت قرمز 
قــرار دارد، پــس الزامی 
برای بازگشایی مدارس به 

صورت حضوری نیست.
»شــاهرخ کناری« اظهار کرد: ســه حالت بیشــتر نداریم، اگر 
وضعیت سفید باشــد مثل سنوات گذشته بازگشایی مدارس را 
با رعایت پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های ستاد مقابله 
بــا کرونا داریم. در وضعیت نارنجی ۵۰ درصد آموزش ها مجازی 
و ۵۰درصد نیز حضوری اســت و برای وضعیت قرمز بازگشایی 

مدارس نداریم.
وی تصریح کرد: طبق دستورالعمل ها، برای کالس اولی ها به مدت 

یک هفته با رعایت پروتکل های بهداشتی مدارس باز می شود.

 مناطق محروم ایالم •
تحت پوشش قرارگاه سازندگی قرار می گیرد

ایالم: استاندار ایالم گفت: تمامی مناطق محروم و کمتربرخوردار 
استان تحت پوشش قرارگاه سازندگی قرار خواهد گرفت.

قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به تشکیل قرارگاه سازندگی استان 
افزود: این قرارگاه در جهت محرومیت زدایی مناطق مختلف استان 

شکل گرفته است.
وی ادامه داد: دو سال پیش بحث مسائل و مشکالت ملکشاهی 
پیش آمد و برای رفع محرومیت این منطقه تالش ها و رایزنی های 
فراوانی صورت گرفت تا به عنوان  پایلوت محرومیت زدایی بنیاد 

مستضعفان کشور در استان قرار گرفت.

تردد در محور کرج -چالوس ممنوع شد•
کنترل  کارشناس  کرج: 
پلیــس راه  ترافیــک 
البــرز اعالم کــرد: تردد 
به  کرج  از  وســایل نقلیه 
سمت چالوس روز جمعه 
ماه جاری  ۱۴ شــهریور 

ممنوع می شود.
سروان مسعود خانجانی گفت: این محدودیت ترافیکی از آزادراه 
تهران - شمال محدوده شهرستانک آغاز و تا مرزن آباد ادامه دارد.

وی اضافــه کرد: این ممنوعیت تردد از ســاعت ۱۵ روز جمعه 
۱۴شــهریور ماه جاری از کرج به ســمت چالوس اجرا شده  و 
براســاس اعالم مأموران پلیس راه در محل ، از ساعت ۱۸ همان 

روز از مرزن آباد به سمت کرج یکطرفه خواهد شد.

نرخ بیکاری در یزد کاهش یافت•
یزد: سرپرســت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد گفت: 
زمستان سال ۹۸ نرخ بیکاری در استان ۱۳/۲درصد بود که این 
رقم در بهار سال جاری به ۱۱/۴ درصد رسید و هم اکنون به ۷/۶ 

درصد کاهش یافته است.
عماد تشــکری در جمع خبرنگاران تأکیــد کرد: هر چند 
ممکن است شــیوع ویروس کرونا در کاهش آمار بیکاران 
مؤثر باشد و بخشی از افراد جویای کار، درخواستی در زمینه 
شغل مطرح نکرده باشند، اما علت کاهش آماری بیکاری در 
واقع برنامه ریزی دولت برای ایجاد اشتغال جدید و کمک به 

تثبیت شغل های موجود است. 

 دانش آموزان البرزی •
دو روز در هفته مدرسه می روند

کرج: مدیرکل آموزش و 
پرورش استان البرز گفت: 
با  البرزی  دانش آمــوزان 
آغاز سال تحصیلی جدید 
دو روز در هفته مدرســه 

می روند.
تأکید  با  قاسمی  ساالر 
بر اینکه تقســیم بندی وظایف برای بازگشــایی مدارس 
انجام شده است، گفت: آمادگی الزم برای حضور حداقلی 

دانش آموزان وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه برنامه ریزی الزم برای حضور دانش آموزان 
مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم انجام شده است، گفت: تمرکز 
ما بر ورودی پایه اول ابتدایی، پایه اول متوسطه اول )هفتم قدیم( 

و پایه دهم متوسطه دوم است.

قدس آنالین گزارش می دهد

جنگلهایکهگیلویهوبویراحمددرآتشسودجوییمیسوزند
یاسوج: این روزها همه انسان های روی کره زمین 
از کوچــک تا بزرگ می داننــد که جنگل ثروت 
اســت؛بنابراین آن هایی که دست به آتش زدن 
جنگل های کشور می کنند از سر ناآگاهی نیست 
بلکه کامالً از روی آگاهی و با اهداف سودجویی و 
تصاحب این ثروت خدادادی برای منافع شخصی 

است.
اســتان کهگیلویه و بویراحمد سال هاســت با 
آتش سوزی و قطع درختان روبه رو است که این 

تخریب ثروت ملی ریشه های متعددی دارد.  
کهگیلویــه و بویراحمــد دارای یک میلیــون و 
۲۰۰هزار هکتار جنگل با ۳۱۲هزار و ۵۰۰ هکتار 
منطقه حفاظت  شــده و موقعیت اکولوژیکی و 
توپوگرافی خاص خود دارای پوشــش گیاهی، 
جانوری و منابع حیاتی متنوعی است به  گونه ای 
که افزون بر ۲۰درصد پوشــش جنگلی زاگرس 
و حدود ۴۰درصد گونه های دارویی کشــور را در 

خود جای  داده است.

منافعشخصیس
ســهراب بهمئی، یکی از فعاالن محیط  زیست 
در ایــن رابطه می گوید: در این اســتان عده ای 
درخت های بلوط را به آتش می کشــند تا پس 
از خاکستر شــدن زغال آن را در شهر به زینت 

قلیان سراها تبدیل کنند.
وی در خصوص علت افزایش آتش سوزی های به 
وقوع پیوسته در جنگل های بلوط می گوید: برخی 
از روستاییان هم به طمع اینکه این جنگل ها را 
به متراژ اراضی کشاورزی خود بیفزایند دست به 

تخریب، خشکاندن و یا آتش زدن آن می کنند.
وی عنوان می کند: برخی از عشایر و روستاییان 
نیز که در فصول ســرد و گرم ســال از دریافت 
سوخت به دلیل ناتوانی در ثبت نام های اینترنتی 
شــرکت نفت جامانده و یا توان تهیه سوخت را 
نداشتند به قطع درختان روی می آورند تا از این 

طریق سوخت مورد نیاز خود را تأمین کنند.
وی اظهار می کند: متأســفانه از موقعی که طرح 
تنفس جنگل های شمال به مرحله  اجرا درآمده 
فشار روی جنگل های غرب افزایش  یافته و شمار 
قطع درختان بیشتر شده اســت.وی می گوید: 
کرونا نیز روی روند قطع درختان تأثیر گذاشته و 
از آنجا که گرانی بر اقتصاد بسیاری از خانواده های 
روستایی تأثیر داشته؛بنابراین بسیاری از افراد به 

قطع درختان و یا تولید زغال روی آورده اند.

وی می گوید: با شــیوع ویروس کرونا بسیاری از 
جوانان روستایی که برای کار به شهر رفته بودند 
در همان ماه های ابتدایی سال به دلیل تعطیلی 
برخی مشاغل و بیکاری به زادگاه خود بازگشتند 
و حــاال تولید زغال و یا تجــارت چوب را پیش 

 گرفته اند.
وی با بیان اینکه اقتصاد محلی و همچنین تأمین 
سوخت روســتاییان می تواند نقش بسزایی در 
جلوگیری از قطع درختان داشــته باشد، اظهار 
می کند: در این راســتا به  جای اقدام های قهری 

باید به سمت اقدام های پیشگیرانه رفت.  

جریمههابازدارندهنیستس
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و 
بویراحمد نیز که دل پردردی از این مشکل دارد 
به ما می گوید: بیش از ۹۰درصد از روســتاهای 
اســتان در مناطق جنگلی واقع شده که بیشتر 
روستاییان در خانه هایشان کوره های تولید زغال 

دارند و به تولید زغال روی می آورند.
غالمرضا حکمتیان اظهار می کند: با وجود اینکه 
همکاران من تالش مضاعفــی برای جلوگیری 
از قاچاق چوب  دارند، اما واقعیت این اســت که 

جریمه ها به  هیچ  وجه بازدارنده نیست.
وی می افزایــد: برحســب وزن هــر کیلو چوب 
۱۵۰هزار ریال و هر کیلو زغال ۳۰۰هزار جریمه 

اســت،بنابراین  منظور شده 
این رقم در برابر ســودی که 
می برند  چــوب  قاچاقچیان 

بسیار ناچیز است.
وی بــا بیــان اینکه ســال 
گذشته  ۲۲۸کوره زغالی در 
مناطق مختلف گرمســیری 
و سردســیری این اســتان 
را تخریــب کردیــم، اذعان 
می کند: در همین راستا ۱۷۴ 
پرونده برای قطع یک هزار و 
۲۰۰ اصله درخت تشــکیل 
دادگســتری  به  و متخلفان 

معرفی شدند.

کمبودمحیطبانس
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و 
بویراحمد، کمبود محیط  بان را یکی از مشکالت 
پیش پای این اداره کل می داند و می گوید: بخشی 
از قلع وقمع درختان به دلیل کمبود محیط  بان 

صورت می پذیرد.
وی با اشاره به گستره وسیع جنگل ها و منطقه 
تحت پوشــش این اداره کل بیان می کند: با این 
حجم وســیع از جنگل های منطقه اما تنها ۷۰ 

محیط  بان در اختیار داریم.

وی ســرانه حفاظت از جنگل 
در کشور را حدود ۶هزار هکتار 
بــرای هر محیط  بــان عنوان 
می کنــد و می گویــد: این در 
حالی اســت که در کهگیلویه 
و بویراحمد این سرانه ۲۰هزار 
هکتار بــه ازای هر محیط  بان 

است.

آتشسوزیهایعمدیس
کهگیلویــه  جنگل هــای 
نیــز  امســال  بویراحمــد  و 
همچون ســال های گذشته با 
آتش سوزی های متعددی همراه 
بود به  گونه ای که بنا بر اظهارات 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد، ۳۰درصد افزایش داشــته اســت و 
متأسفانه ۶۰ درصد آتش سوزی های جنگل ها و 
مراتع این اســتان در عرصه های منابع طبیعی و 

مناطق حفاظت  شده عمدی بوده است.
این آتش ســوزی های عمدی برای بهره برداری 
منافع شــخصی در حالی اســت که این استان 
همیشــه نیازمند تجهیزات و امکاناتی از جمله 
بالگرد، هواپیما و دســتگاه دمنده برای کاهش 

خسارت ها بوده است.

متأسفانهازموقعی
کهطرحتنفس

جنگلهایشمال
بهمرحلهاجرا

درآمدهفشارروی
جنگلهایغرب
افزایشیافتهو

شمارقطعدرختان
بیشترشدهاست

بــرشبــرش
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ارومیه: رشد شهرنشینی و افزایش سرسام آور قیمت مسکن در 
سال های گذشته موجب شده بسیاری از افراد که از تمکن مالی 
برای خانه گزینی در شهر برخوردار نیستند به حاشیه های شهرها 
و به  ویژه روستاها برای احداث سرپناه هجوم بیاورند که این خود 

سرآغاز مشکلی بزرگ  شده است.
اگرچه بســیاری برای دست وپا کردن ســرپناه به روستاها پناه 
می آورند، اما از آن  طرف هم  افرادی هستند که با تملک زمین های 
کشــاورزی در مناطق ییالقی برای خود باغ ویالیی می سازند تا 
اوقات فراغت خود را ســپری کنند و همین موضوع موجب شده 
در طی سال های گذشته بخشی از زمین های روستایی از چرخه 

کشت و تولید خارج  شده و به باغ ویال تبدیل شوند.
بسیاری از روستاهای اســتان به  ویژه در روستاهای حوزه محال 
بکشلوچای و جاده امامزاده و یا منطقه »بند« شهرستان ارومیه این 

مشکل بیش از هر منطقه ای دردسرساز شده است.
متأسفانه طی سال های گذشته نظام سنتی و قدیمی تقسیم ارث 
در روستاها موجب شده  زمین های کشاورزی در بین وراث تقسیم 
و به زمین های کوچک تبدیل گردیده و به سبب خروج از صرفه 

تولید اقتصادی در امر ویالسازی استفاده شود.

چرخهمعیوبس
اسد اسکندری یکی از ســاکنان »بند« در ارومیه به ما می گوید: 
بسیاری از زمین ها تقسیم  شده و بدون اینکه سند داشته باشند 

شبانه به ویال  یا باغ تبدیل می شوند و پس از گذشت یک سال و 
حتی بیشتر جهاد کشاورزی به انداختن و تخریب دیوار ویال اقدام 
می کند که این موضوع فقط چهره ای زشت و کلی مصالح و تپه ای 

از نخاله روی  هم بر جای می گذارد.
وی می گوید: وقتی به  قول  معروف آب ها از آسیب افتاد همین افراد 

متخلف دیوار باغ را بنا کرده و دوباره آن را می سازند.
 اسکندری عنوان می کند: در حالی مسئوالن از قلع وقمع ویالها 
به  عنوان جلوگیری از تغییر کاربری یاد می کنند که سرنوشــت 

زمین های تخریب  شده مشخص نیست!
وی بیــان می کند: مجازات تغییر کاربری، تخریب ویال و جریمه 
نقدی مالک است؛بنابراین تنها دولت از این قلع وقمع سود می برد و 

زیان محیط  زیست قابل جبران نیست. 

عالجواقعهقبلازوقوعس
نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اسالمی با تأکید بر 
این موضوع که جهاد کشــاورزی باید در زمانی که فرد شروع 
به احداث خانه باغ می کند از این عمل جلوگیری کند، افزود: 
متأسفانه ما شاهد آن هستیم پس ازاینکه این خانه باغ ها ساخته  
شــده و در کنار آن پر از درختان میوه کاشــته شده دست به 

تخریب زده می شود که این تخریب سودی ندارد.
حجت االســالم سید سلمان ذاکر با بیان اینکه به  طور حتم 
هزینه های اجتماعی و اقتصادی پیشــگیری از ساخت وساز 
غیرمجــاز در زمین هــای کشــاورزی  کمتــر از تخریب 
این باغ هاســت، بیان کرد: بخشــی از نیازهــای جامعه به 
ساخت وساز خانه باغ ها و محل استراحت بوده و اگر این امر 
با رعایت قانون انجام شــود نه  تنها به زمین های کشاورزی 
آسیب نمی رساند بلکه می تواند موجب گسترش روستاهای 
گردشگرپذیر، ایجاد اشتغال و کسب درآمدهای پایدار برای 

مردم شهر و روستا  شود.
وی با تأکید بر این موضوع کــه تخریب خانه باغ های احداثی 
به ایجاد و گســترش زمین کشــاورزی کمک نمی کند، ادامه 
داد:تخریب این خانه باغ ها کمکی به کشاورزی منطقه نمی کند 
بلکه صدمه بیشتری به این زمین ها وارد کرده و چهره سرسبز 
منطقه را از بین می برد و طبیعی  است زمینی که در آن خانه باغ 

تخریب  شده دیگــر به زمین کشاورزی تبدیل نمی شود.

ادعای مردم و نمایندگان آن ها   

تخریب باغ ویالها کمکی به احیای اراضی کشاورزی نکرده است

گزارشگزارش

7897zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱- مــرگ مــوش- ماالمــال ۲- فرمــان 
 توقف- کودك ترســان خیالي- دربرگیرنده 
۳- خوش شانس غرب وحشي- آیت- از انواع 
بستني ۴- دستگاه نمایش فیلم- خواستن 
 حاجــت از درگاه خداونــد- خطرکــردن 
۵- تندیــس- گوشــه جســم ۶- مــرغ 
انگلیســي- حــرف همراهي- نــرم افزار 
 راه انــداز قطعــات رایانه- گونه برجســته 
۷- صــوت درد- واســطه احضــارارواح- 
ســازمان ماهیگیــري ۸- اول خانه پروانه- 
مخفف کاه- ســعي و تالش- عضوکابینه 
۹- ابــزار ردیابي- محلــه تاریخي اصفهان 
که مســجدآقانور در آن واقع شده - پادگاني 
در تهران ۱۰- مظهر تاریکي- سوبســید- 
ســرنیزه- نوعي زغال سنگ ۱۱- سرزمین 
عجایــب- پیامبري ۱۲- حافظه ســخت 
رایانــه – خودرویی محصول ایران خودرو – 
ناموري ۱۳- حمام- برودت- زرد در گویش 
بچه لنــدن ۱۴- خبرگزاري دانشــجویان 
 ایران- احمق- لیگ حرفه اي فوتبال اسپانیا 

۱۵- گاوباز اسپانیایي- کار و فعالیت

۱- هر ۳۶۵روز یکبار- از رشته هاي ورزشي 
زیرشــاخه دو ۲- بیماري دستگاه بینایي- 
پیدانشدني- نژادما ۳- کمیسیون اقتصادی 
، اجتماعی آسیا و اقیانوسیه- بهشت- مغرور 
۴- لنگه در- شــک و تردید – مي گویند 
جوابش هوي اســت- خردمند ۵- به مراد 
دل نرســیده- ســبیل- جنبش هوا ۶- از 
زیباترین شهرهاي لرستان که قلعه مظفري 
در آن واقع شــده - راندن مزاحم- ابزارکار 
مشترك آشــپز و نجار ۷- شایسته- راهي 
 براي محکم تر کردن دوســتي- آب ناشنوا 
۸- پــس از غر مي آید- چهــره- رودخانه 
اروپایي- پسوند شباهت ۹- ضمیر غایب- 
کنایه از کســي که بسیار مي داند- محنت 
۱۰- ســالن انتظــار هتــل – رنگ موي 
فــوري- رونــق زندگاني ۱۱- اهل شــهر 
ارگ- ذکاوت- دیدن ۱۲- تمدني باستاني 
در بین النهرین - کامیون ارتشــي- اسلحه 
کمري- مي دهند تا گرفتارکنند ۱۳- چهره 
نقاشي شــده بــزرگان دین- چســبنده- 
به هیجان آوردن ۱۴- کشــور خاســتگاه 

بیداري اسالمي منطقه- ضددین- مدل ۱۵- از وسایل 
پرواز- کارگاه ماشین شویي

  عمودی  افقی
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