
 70 درصد نسخه نویسی های پزشکان 
الکترونیکی انجام می شود

 اتصال همه روستاهای استان
به اینترنت

وعده مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان رضوی برای پایان سالمعاون پشتیبانی و منابع اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی:

 معاون پشــتیبانی و منابع اداره کل بیمه سالمت 
خراســان رضوی گفت: از ابتدای شــیوع بیماری 
کرونا تاکنون بیش از  یک هزارو65میلیارد تومان 
مطالبات مؤسسات درمانی استان تسویه و پرداخت 
شده است. دکتر محمدحسین برادران در حاشیه 
رزمایش سایبری سازمان بیمه سالمت ایران که  از 

طریق ویدئوکنفرانس و با حضور ...

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات خراســان 
رضوی گفت: اینترنت تمام مناطق روستایی باالی 
۲۰ خانوار استان تا پایان سال ۹۹ متصل خواهد 
شــد. علی دلگیر در خصــوص ظرفیت  اینترنت 
خراســان رضوی بــرای کالس هــای مجازی در 
دانشگاه ها و مدارس اظهار کرد: ظرفیت پهنای باند 

دیتای خراسان رضوی از ۳6 ...
.......صفحه ۲ .......صفحه ۳ 
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17 درصد مشهدی ها زیر سقف نا ایمن
 آغاز تعویض 

 پالک اینترنتی خودروها 
در خراسان رضوی

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی خبر داد

پایان شهریور؛ آخرین مهلت 
ثبت سریال پایانه های پرداخت 

متصل به کارتخوان ها
.......صفحه ۲ 

.......صفحه ۳ 

.......صفحه ۳ 

رئیس شورای اسالمی 
شهرستان خبر داد

رشد 20 درصدی 
 مهاجرت معکوس 

از مشهد به روستاها
هیئت رئیســه شورای شهرستان مشهد دیروز در حالی 
تشــکیل جلسه داد که دو موضوع در دستور کار داشت. 
نخست اینکه در چهارمین ســال پنجمین دوره شورا، 
انتخاب اعضای هیئت رئیسه برگزار شد و دومین موضوع 
حضور مدیرعامل شــرکت گاز خراسان رضوی در جلسه 
مذکور بود که گازرسانی به روستاهای شهرستان مشهد 
در آن مورد بررســی قرار گرفت.در ابتدای جلسه شهناز 
رمارم، رئیس شورای اسالمی شهرستان مشهد، به بیان 
فعالیت های یک ســال اخیر شــورا پرداخت و گفت:در 
شرایط فعلی و با توجه به رشد فزاینده حاشیه نشینی در 
شهر مشهد، برای جلوگیری از موضوع حاشیه هایی که 
مربوط به حاشیه نشینی در مشهد می شود باید بخشی 
از درآمدهای شهر در حریم و اطراف شهر مشهد هزینه 
شود. به اصطالح شهر مادر با توجه به شرایطی که دارد 
بستر الزم برای حمایت از شهرها و روستاهای اطرافش 
را فراهم آورد؛ چرا که بر این باوریم اگر روستاها امکانات 

داشته باشند مردم آن ها عزت ...

دومین کالنشهر در رتبه سوم بافت های فرسوده کشور قرار دارد

.......صفحه ۲ 

بارش های رگباری در راه است؛ 
مدیریت شهری غافلگیر نشود!

براساس آنچه پیش بینی های سازمان هواشناسی نشان می دهد، 
به زودی بارش های رگباری پاییزی را در دومین کالنشــهر کشور 
شــاهد خواهیم بود و با تجربه خساراتی که هر بارش رگباری در 
این شهر به دنبال داشته است، از هم اکنون نگران تکرار گرفتاری 
و مشکالت ناشی از بارش های پیش رو برای شهروندان مشهدی 

هستیم...
.......صفحه ۲ 

احمد فیاض: خراسان رضوی با دیدار تصویری فرمانده 
معظم کل قوا با یادگاران، ایثارگران و رزمندگان هشــت 
ســال دفاع مقدس به اســتقبال هزار و 6۰۰ ویژه برنامه 

بزرگداشت چهلمین سال هفته دفاع مقدس می رود.
به گزارش خبرنگار ما؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار خراســان رضوی با بیان این مطلب در نشست 
خبری برنامه های گرامیداشت چهلمین سال هفته دفاع 
مقدس که روز گذشــته در سالن شهید باهنر استانداری 
خراسان رضوی برگزار شد؛ در تبیین دستاوردهای هشت 
ســال دفاع مقدس اظهار کرد: رشــد، بالندگی و تربیت 
نیروی انسانی در کنار فرهنگ ایثار و مقاومت سبب شد تا 
در عرصه های بین المللی و حوزه داخلی الگوهای شاخصی 
برای جوانان امت اســالمی شکل بگیرد که نمونه بارز آن 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است.
حســن جعفری با تأکید بر این مطلب کــه برنامه های 
گرامیداشــت چهلمین ســال دفاع مقدس تا پایان سال 
تداوم دارد؛ خاطرنشان کرد: در طول این هفته با همیاری 
تمامی دســتگاه های اجرایی استان و مشارکت نیروهای 
مقتدر مسلح، تالش می شود تا دستاوردهای دفاع مقدس 
و مقاومت به عنوان الگویی عینی و دســت یافتنی که در 

بیانیه گام دوم انقالب توســط رهبر انقالب تصریح شده، 
معرفی شــود. همچنین ترویج مفاهیــم و فرهنگ دفاع 
مقدس و اثرگذاری آن بر بخش های فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی، نظامی و... با بهره مندی از ظرفیت های متنوعی 
از جمله علمی، فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته 

است.
وی افزود: در همین راستا 1۲ کمیته تخصصی و موضوعی 
در استان تشــکیل شــد و تاکنون 17 جلسه استانی و 
شهرستانی به منظور باشــکوه برگزار کردن هفته دفاع 
مقدس برگزار شــده اســت. 66 عنوان برنامه و پیشنهاد 
در حوزه مربوط به حفظ و نشــر آثــار و ارزش های دفاع 
مقدس طراحی و تصویب شده که به تمامی دستگاه های 
اجرایی ابالغ شــده است. تشکیل ستاد اجرایی نمایشگاه 
دســتاوردهای ملی دفاع مقــدس و مقاومت نیز از دیگر 
اقدام های ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس بود که با 
15 کمیته اجرایی در حــال برنامه ریزی و راه اندازی این 

نمایشگاه هستند.
جعفری تصریح کرد: نمایشــگاه دســتاوردهای ملی 4۰ 
ســال دفاع مقدس و مقاومت روز ۳1 شــهریور همزمان 
با دیدار زنده تصویری فرمانده معظم کل قوا با یادگاران، 

ایثارگران و رزمندگان و پیشکســوتان هشت سال دفاع 
مقدس به طور رسمی در محل نمایشگاه های بین المللی 
مشهد گشایش خواهد یافت. همچنین 1۰۰ هزار نفر از 
پیشکسوتان و یادگاران دفاع مقدس به نمایندگی از جامعه 
ایثارگران و رزمندگان در استان در این دیدار تصویری به 

صورت زنده، مشارکت خواهند داشت.
وی از تجلیل پیشکســوتان جهــاد و مقاومت به عنوان 
دیگر برنامه های اصلی هفته دفاع مقدس در اســتان نام 
برد و اظهار کرد: به طور نمادین در شهرهای استان طی 
ویژه برنامه هایی از ۲۰۰ پیشکسوت و یادگار هشت سال 

دفاع مقدس تجلیل به عمل می آید.
معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی در پایان 
افزود: طی این هفته؛ ســاختمان مرکز اسناد و کتابخانه 
تخصصــی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس خراســان 
رضوی به عنوان فاز نخســت این موزه با زیربنای ۳هزار 
مترمربع با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی همزمان 

با هشت استان دیگر افتتاح خواهد شد. 
مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
خراسان رضوی نیز در این نشست خبری اظهار کرد: هفته 
بزرگداشت دفاع مقدس یک رویداد مهم نه تنها برای ایران 

بلکه برای امت و جهان اسالم است و عزت و اقتدار جبهه 
مقاومت اسالمی را در معرض انظار و قضاوت جهانیان قرار 

می دهد.
سردار حسینعلی یوسفعلی زاده خاطرنشان کرد: به گفته 
سردار دل ها، حاج قاسم سلیمانی ما ملت امام حسینیم، 
ما ملت شهادتیم و به کوری چشم دشمنان و بدخواهان 
بر آن عهدی که با امام راحل و شهیدان بسته ایم، هستیم.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان در ادامه 
با بیان این مطلب که امســال به دلیل شرایط کرونایی 
مراســم رژه نیروهای مسلح برگزار نخواهد شد؛ افزود: 
در عوض طی رویدادی بسیار مهم در ۳1 شهریور سال 
جاری مقام معظم رهبری به صورت ویدئوکنفرانس با 
جامعه بزرگ و پیشکسوت ایثارگران دیدار و گفت وگو 

خواهند داشت.
سردار یوســفعلی زاده خاطرنشــان کرد: یک میلیون و 
7۰۰هزار بسیجی در خراسان رضوی داریم که در تمامی 
خطوط پیشــتازند و در عرصه هــای مختلف اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی، فرهنگــی و... جلودار حرکت انقالب 
اسالمی و امت حزب اهلل هستند. همچنین در این روزها 
از خودی ها انتظار داریم که در شبکه های اجتماعی روایت 

صادقانه ای از دفاع مقدس داشته باشند و از تحریف های 
دشمنان جلوگیری کنند.

این فرمانده هشت سال دفاع مقدس با اشاره به پیشرفت 
4۰ درصدی موزه دفاع مقدس به انتقاد از فرسایشی شدن 
ســاخت باغ موزه دفاع مقدس در استان پرداخت و گفت: 
با اعتبار تخصیصی حدود 4۰ درصد مرکز فرهنگی و باغ 
موزه دفاع مقدس با هزینه 4۰ میلیاردی آماده بهره برداری 
می شــود که برای 6۰ درصد باقیمانــده نیازمند حدود 
۹۳ میلیارد تومان دیگر هســتیم که امیدواریم با همت 

مسئوالن تخصیص پیدا کند. 

همچنین دوم مهرماه فاز اول باغ موزه که به مرکز تخصصی 
پژوهشــی، اســناد و کتابخانه اختصاص یافته به مرحله 
بهره برداری خواهد رســید و ایــن مرکز پاتوق تخصصی 

محققان، مؤلفان و تاریخ نگاران دفاع مقدس خواهد بود.
یوســفعلی زاده با بیان اینکه 1۸هزار شهید و بیش از 7۰ 
یگان اعم از ارتش و سپاه در خراسان رضوی داریم، تصریح 
کرد: خراسان رضوی نقش ویژه ای در دفاع مقدس دارد، 
در ســوم مهرماه سال جاری برنامه گلباران و غبارروبی از 
مزار شهدا را داریم که از تمامی مسئوالن دعوت می کنم 

در این برنامه شرکت کنند.

در نشست خبری مسئوالن این ستاد عنوان شد

اجرای هزار و 600 ویژه برنامه بزرگداشت هفته دفاع مقدس در خراسان رضوی

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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از فرمایشات امام جواد علیه السالم
روز اول هر ماه 2 رکعت نماز بخوان، در رکعت اول 
رکعت  در  و  توحید  سوره  مرتبه   30 حمد  از  بعد 
دوم 30 مرتبه سوره قدر بخوانید. سپس صدقه 
ماه  و مستمندان( سالمتی آن  ایتام  به   ( بدهید 

شما تامین میشود.
نقل از بحاراالنوار جلد 97 ص 133

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

)خیریه مولود کعبه(

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

است لذا نیاز مبرم به کمکهای شما مردم نیکوکار دارد.

این محرم و صفر است که اسالم را زنده نگهداشته است

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

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

 س��ازمان مدیری��ت حمل ونق��ل ب��ار و مس��افر 
ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد به اس��تناد 
مصوب��ه هیئ��ت مدی��ره س��ازمان نس��بت ب��ه 
واگذاری اجاره دفاترش��رکت های مس��افربری 
ب��رون ش��هری واق��ع در داخ��ل س��الن پایان��ه 
مس��افربری را از طری��ق مزای��ده کتب��ی اقدام 
نماید. لذا متقاضی��ان می توانند برای دریافت 
اس��ناد مربوطه به امور مالی سازمان مراجعه و 
یا جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با شماره تلفن 
44659774-051 تماس حاصل فرمایند. مبلغ 
س��پرده ش��رکت در مزایده  معادل پنج درصد 
مبل��غ پای��ه می باش��د.ضمنًا س��ازمان در رد یا 
قبول یک یا کلیه پیش��نهادها مختار می باش��د. 
آخرین مهل��ت ش��رکت در مزای��ده پای��ان وقت 
مورخ��ه  ش��نبه  دو  روز   14:10 س��اعت  اداری 
1399/07/14 می باشد. مزایده رأس ساعت ده 
صبح روز س��ه ش��نبه مورخه 1399/07/15 در 

محل سازمان برگزار می گردد.
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سبزوار

 آگهی مزایده)نوبت اول(
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت تعاونی تامین نیاز گاوداران شهرک 

شهید بهشتی باخرز
 

جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق الع��اده نوبت دوم 
ش��رکت تعاونی فوق س��اعت 09.30 روز ش��نبه 
مورخ 1399.07.05 در محل مسجد جامع روستای 
شهید بهشتی بخش باال والیت شهرستان باخرز 

با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد.
دستور جلسه

1- تصویب اساسنامه جدید شرکت
2- تضمی��ن س��هام اعض��ا جه��ت دادو س��تد با 

شرکت 
تذک��ر: در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه 
مذکور میسر نباش��د می تواند حق رای خود را 
ب��ه موجب وکالتنامه  به عض��و دیگر یا نماینده 
ت��ام االختیار واگذار نمای��د.در این صورت هر 
عضوعالوه بر رای خود تا 3 رای با وکالت  و غیر 
عضو فقط ی��ک رای با وکالت می تواند داش��ته 
باشد.عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست 
به همراه نماینده خود در تاریخهای 99.6.26 تا 
99.7.2 به نش��انی روستای شهید بهشتی دفتر 
ش��رکت تعاونی از س��اعت 8 صبح ت��ا 13 ظهر با 
هم��راه داش��تن کارت شناس��ایی معتب��ر جهت 

صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.
 هیئت مدیره تعاونی تامین نیاز گاوداران 

شهرک شهید بهشتی باخرز 
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 ش��هرداری باخرز در نظر دارد به اس��تناد 
بن��د 1و2مصوبه2٥٥مورخه99,٦,1ش��ورای 
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دومین کالنشهر در رتبه سوم بافت های فرسوده کشور قرار دارد

17 درصد مشهدی ها زیر سقف نا ایمن
محمدزاده: عصر ســه شــنبه گذشته، دو 
خواهرهشت و سیزده ساله همراه مادرشان 
در مغــازه ای که متعلق به خودشــان بود، 
ناگهان با فروریختن سقف مغازه زیرآواری از 
آجر و سیمان و آهن پاره محبوس شدند....

اما دقایقــی بعد آوارغصه های این مادر بود، 
وقتی فهمید که دختران زیبایش عمرشان 
با آوار ســقف بــه پایان رســیده و حاال او 

می ماند و یک عمرافسوس ...

یادآوری یک زخم کهنهس
آنچه مسلم است به جز خانواده این قربانیان 
تمام کســانی که با شــنیدن این خبر متأثر 
شدند چند روز بعد ماجرا را فراموش می کنند، 
همچنان که چهار ســال ازحادثه پالســکو 

گذشت و خاطره اش به تاریخ پیوست.
بــا این اوصــاف به نظر می رســد این حادثه 
دردناک باز یک زخم قدیمی حوزه شهرسازی 
کشــور ما را یــادآوری کرد؛ زخمــی به نام 
بافت های ناایمن یا فرسوده که سال های سال 
اســت در بخش نظری و گفتار بســیار به آن 
پرداخته شــده، ولی در حوزه عملی هنوز در 

ابتدای یک راه طوالنی قرارداریم.
به اعتقاد کارشناســان هرچند از ســال ها 
پیش مباحث مرتبط با بافت های فرســوده 
مطرح می شــد، ولی نخستین سند رسمی 
این حوزه در ســال 76 تهیه شــد وقبل از 
آنکه به مرحله اجرا برســد، در دستور کار 
اصالح قرار گرفت ودر سال 84 بازنگری آن 
به اتمام رســید، ولی در حد یک سند باقی 
ماند؛ چرا که هیچ ابــزار اجرایی یا الزامات 

خاصی برای اعمال آن وجود نداشت.
پس از برگزاری جلســات مختلف در نهایت 
ســند جدیدی در سال 93 تهیه شد که در 
آن واژه بافت فرسوده حذف و بافت ناکارآمد 
جایگزین آن شد، ولی تصویب این سند سه 
سال طول کشید ودر سال 96 تصویب شد 

وابالغ رسمی آن در سال 97بود.

آمار نگران کنندهس
هر چند تصویــب قانون در هــر حوزه ای 
می تواند راه را برای اقدام های بعدی باز کند، 
اما به دلیل اینکه قوانیــن حوزه بافت های 
ناایمن یا همان فرســوده بسیار دیر مصوب 
شده اند، عماًل اصالح آنچه در گذشته انجام 
شده، ســخت و در پاره ای موارد غیر ممکن 
اســت.برهمین اســاس نگاهی به آمارهای 
ایــن حــوزه می توانــد تحلیل بهتــری از 
موضوع را در اختیارمان قرار دهد، به گفته 
متولیان شــهری 11درصد از مساحت شهر 
مشــهد افزون بر3هزار و800 هکتار شامل 
ســکونتگاه های غیر رسمی است که 2هزار 

و292هکتار آن بافت فرسوده است.
نتیجــه اینکه افزون بر 6 درصد مســاحت 
 شــهر مشــهد جزو بافت ناکارآمد اســت 
و17 درصــد از جمعیــت مشــهد طبــق 
سرشماری سال 95 در این مناطق سکونت 
دارند که با احتســاب تمام موارد متأسفانه 
مشهد رتبه دوم سکونتگاه های غیررسمی و 

رتبه سوم بافت های فرسوده کشور را دارد.

مأموریت بدون مأمورس
حال پرســش این اســت که چــرا با این 
موضوع مقابله نمی شــود؟ چراکه به گفته 
بســیاری از کارشناســان حوزه شهرسازی 
بخش قابل توجهی از ســاختمان هایی که 
در حاشیه شــهر وحتی در مناطقی خاص 

ســاخته  شــهر  داخل  در 
بافــت  می شــوند، عمــاًل 
ناکارآمد هســتند وبه بیان 
که  ســاختمان هایی  ساده 
به صورت غیر مجاز و بدون 
رعایت ضوابط شهرســازی 
ساخته می شــوند، در واقع 

بافت فرسوده هستند.
در نــگاه اول همه توجهات 
جلــب  شــهرداری  بــه 
یــک  چراکــه  می شــود؛ 
عنوان  بــا  تخصصی  واحد 
نظارت بر ســاخت و سازها 
یا همان پلیس ســاختمان 
دارد ومتولی ایمنی شــهر 
هم هســت، چون سازمانی 
تحت عنوان آتش نشــانی 
و خدمــات ایمنــی زیــر 

مجموعه شهرداری است.
بر همین اســاس بــا نگاهی به ســاخت و 
سازهای غیر مجازصورت گرفته در محالت 
حاشــیه ای و برخی محالت در داخل شهر 
شاید نتوان دفاعی از عملکرد حوزه نظارت 
بر ســاخت وساز داشــت؛ چراکه با تطبیق 
شــرایط موجود این محالت با شرایط چند 
ســال قبل آن ها، به خوبی معلوم می شــود 
که روند ساخت وســازها هرچند با سرعت 

کمتراما ادامه داشته ودارد.
از ســوی دیگر تعداد پرونده های ارســالی 
به کمیســیون مــاده 100 و تعــداد آرای 
قلع بنــا هم بیانگــر واقعیــات انکارناپذیر 
این حوزه اســت، اما در بخش ایمن سازی 
اماکن، آتش نشــانی مشــهد در سال های 
اخیر اقدام های خوبــی انجام داده که البته 
بیشــتر معطوف به ســاختمان های بزرگ 
یامجتمع های تجاری و اماکن عمومی بوده 

است.
آنچه مسلم اســت نمی توان انتظار داشت 
آتش نشــانی بــا تعداد معــدودی نیرو که 
عمدتــاً نیروهای عملیاتی هســتند، بتواند 
به تمام خانه های نا ایمن شــهر ســربزند و 
برای آن ها اخطار ایمنــی صادر کند، حال 
آنکه باید بپذیریم کــه ضمانت اجرایی این 
اخطارهــا آنچنــان که باید محکم نیســت 

ابزار  نشانی  آتش  واقع  ودر 
و امکانــات قانونــی وحتی 
انسانی  نیروی  پشــتیبانی 
کافــی برای ایــن موضوع 
وهمچنان  نــدارد  هــم  را 
که بارها شــنیده ایم حوزه 
بــه طــور کلی در  ایمنی 
کشــور ما متولــی خاصی 
نــدارد ومأموریــت مهمی 
اســت که مأمور انجام آن 

مشخص نشده است.

ایجاد سازمان س
بازآفرین شهری

آنچنان که گفتیم در سال 
حوزه  مخصوص  قانون   97
بهسازی بافت های فرسوده 
ابالغ شــد ودر ادامه الزم 
بود تا بســترو ابزار اجــرای آن هم فراهم 
شــود که نخستین آن ایجاد ســازمانی با 
نام ســازمان بازآفرین فضاهای شهری در 
شهرداری ها بود که مأموریت های مختلفی 

در این حوزه داشت.
در ادامــه دفاتر تســهیلگری در28 نقطه از 
مشــهد راه اندازی شــد تا ابتدا اطالع ریز 
محــالت در تمامی حوزه هــا را جمع آوری 
نمایند و سند توسعه محالت به تناسب هر 
محله نوشته شود، یکی از محورهای فعالیت 
ایــن دفاترعمران و آبادانی محالت اســت 
که شــامل زیرســاخت های خدماتی محله 

وبهسازی بافت های فرسوده می شود.
بر اســاس قانون باید تســهیالتی دراختیار 
مالکان این دســته ازامالک قــرار بگیرد تا 
نســبت به بهســازی خانه هــای خوداقدام 
نماینــد، اما یکی از اصلــی ترین چالش ها 
این بود که باید ملک مورد نظر دارای سند 
رسمی باشد و امالک قولنامه ای که بخش 
زیادی ازامالک حاشیه شهر مشهد را شامل 
می شوند، نمی توانســتند از این تسهیالت 
اســتفاده کنند که بر طبق اخبار بدســت 
آمده به زودی ازبسته های تشویقی سازمان 
بازآفرینی شهری شهرداری مشهد رونمایی 
خواهد شد که در آن شرایط آسان تری برای 
اخذ تسهیالت بهسازی در نظر گرفته شده 

اســت که حذف قید داشتن سند رسمی از 
آن جمله اســت واگر ملکــی دربافت هدف 
بازآفرینی قرار داشته باشد و از طریق دفاتر 
تســهیلگری به بانک معرفی شود ،مشمول 

تسهیالت خواهد شد.

اقدام های پیشگیرانه س
با تمام این اوصــاف با درنظر گرفتن نکاتی 
چون گرانــی مصالح ســاختمانی و ناچیز 
بــودن تســهیالت بانکی نمی تــوان انتظار 
تحوالت جــدی در این بخش را داشــت، 
ولی باید چاره اندیشی های جدی شود تا از 
قربانی شدن شــهروندان زیر آوارفرسودگی 

جلوگیری شود.
برای مثال مدتی قبل سید جواد حسینی، 
معاون دادســتان عمومی و انقالب مشهد 
هم در این باره گفت: از این پس با مالکان 
ساختمان هایی که در این کالنشهر از نظر 
استحکام بنا و تجهیز به امکانات و ابزار های 
تأمین ایمنی دچار مشــکل باشند و ناایمن 
تشخیص داده شوند، ولی اقدامی برای رفع 
مشکالت و ایمن سازی آن ها صورت نگیرد، 

برخورد قانونی و قضایی صورت می گیرد.
او افزود: بر اساس دستور ریاست قوه قضائیه 
در پی حادثه آتش ســوزی در یکی از مراکز 
درمانی تهران، به منظور پیشگیری از وقوع 
حوادث مشــابه، این موضوع مهم در دستور 

کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
معاون دادســتان عمومی و انقالب مشــهد 
ادامه داد: بر همین اســاس کارگروهی ویژه 
با حضور مسئوالن و کارشناسان 15سازمان 
و دســتگاه اجرایــی مرتبط بــا موضوع به 
منظور »شناســایی و الزام به ایمن ســازی 
ســاختمان های ناایمن« در دفتر دادستانی 

مشهد تشکیل و فعال شده است.
او تصریح کرد: دســتگاه های عضو کارگروه 
ویژه دادســتانی مشــهد اماکــن ناایمن را 
شناســایی می کنند، ســپس در نخستین 
اقدام به مالکان چنین بنا هایی تذکر جدی 
برای رفع نواقص و اخذ تأییدیه ایمنی داده 
می شود.معاون دادســتان عمومی و انقالب 
مشــهد تأکید کرد: پــس از این مرحله، در 
صورتی که مالک ســاختمان ناایمن اقدامی 
برای رفــع نواقص و مفاد تذکــرات نکند، 
پس از بررســی گزارش نهایی شــهرداری، 
دادستانی در چارچوب قانون، اقدام قضایی 
مقتضــی از جملــه مهر و مــوم را اجرایی 
خواهد کرد. اما همچنان که می بینیم بیشتر 
بزرگ  ســاختمان های  معطــوف  توجهات 
مقیاس و اماکن عمومی اســت، حال آنکه 
جمعیت قابل توجهی ازشهروندان مشهدی 
زیر سقف خانه هایی زندگی می کنند که به 
مراتب خطرناک تر ازبازارها و اماکن عمومی 

مورد نظر مسئوالن است.
کالم آخــر اینکــه امیدواریــم تمهیــدات 
ویژه ای برای جلوگیری از ساخت وسازهای 
غیر قانونــی و حتی قانونی بــدون رعایت 
ضوابط فنی در نظر گرفته شــود تا حداقل 
از افزایش مســاحت بافت ناکارآمد شــهر 
پیشگیری شود و از ســوی دیگر شرایط و 
مبالغ تســهیالت بهســازی متناسب با نیاز 
واقعــی مالکان در اختیار آن هــا قرار گیرد 
تــا هر روز از تعداد ســاختمان های نا ایمن 
شهرکاسته شــود و امیدوار باشیم تا دیگر 
اداری  سیســتم  زیرآوارناکارآمدی  کودکی 
یــا ناکارآمدی خانه پدری جــان خود را از 

دست ندهد.

 بارش های رگباری در راه است•
 مدیریت شهری غافلگیر نشود!

براســاس آنچه پیش بینی های ســازمان هواشناسی نشان 
می دهد، بــه زودی بارش های رگباری پاییــزی را در دومین 
کالنشهر کشور شاهد خواهیم بود و با تجربه خساراتی که هر 
بارش رگباری در این شهر به دنبال داشته است، از هم اکنون 
نگران تکرار گرفتاری و مشکالت ناشی از بارش های پیش رو 

برای شهروندان مشهدی هستیم.
چــرا که آب افتادگی و آبگرفتگی منازل و معابر مشــهد آن 
هــم پس از تنها چند دقیقه بارش رگباری را در چند ســال 
گذشته بارها و بارها تجربه کرده ایم و در این سال ها وعده های 
مدیران ادوار مختلف شهرداری هیچ یک جامه عمل نپوشیده 
و همچنان زیرســاخت های شهری برای مقابله با تبعات این 

قبیل بارش ها اصالح و متناسب سازی نشده است.
 درحالی که اگر زیرســاخت های شــهری به ویژه در زمینه 
جمع آوری آب های سطحی بی نقص و کامل باشد، بارش های 
رگباری نه تنها خســارت زا نیست که می تواند موجب غنای 
منابع آبی شــود. اما متأســفانه هرگز چنین نبوده و پس از 
چند دقیقه بارش، خیابان های شــهر و در موارد زیادی حتی 
خانه های شهروندان، به زیر آب رفته و عالوه بر ایجاد مزاحمت 

در تردد مردم، خسارت های فراوانی نیز برجای مانده است.
درعین حال مدیران شهری مدعی هستند که با پیش بینی 
بارش هــای رگباری، تمهیــدات الزم را بــرای جلوگیری از 
آبگرفتگی و آب افتادگی در ســطح شهر اندیشیده و نسبت 
به اصالح، بهسازی و الیروبی کانال و مسیل های جمع آوری 
آب های سطحی اقدام می کنند. اما مشخص است که در این 
مســیر حلقه های گمشده بســیاری وجود دارد که تمام این 
اقدام ها تاکنون )با فرض اینکه واقعاً انجام شده باشد( در رفع 
مشکل آب افتادگی و آبگرفتگی معابر و محله های مشهد مؤثر 

نبوده است.
آنچنان که مسئوالن و مدیران شهری مشهد می گویند، هنوز 
بخش قابل توجهی از شــبکه جمع آوری آب های ســطحی 
شهر اجرا نشده و این شــبکه ناقص است و در مسیر کال و 
مســیل های جمع آوری و هدایت آب های سطحی مشکالت 
متعددی وجود دارد. در برخی مناطق به جای ایجاد مســیل 
و کانال، چاه های جذبی ایجاد شــده که ظرفیت بارش های 
رگباری را نــدارد؛ برخی مناطق نیز دارای زیرســاخت های 
الزم برای جمع آوری و هدایت آب های ســطحی نیستند. در 
کنار مشکل دار بودن کانال های جمع آوری آب های سطحی، 
غیراستاندارد بودن شیب آســفالت بسیاری از معابر مشهد، 
اشــتباه در محاسبات مهندســی، لکه گیری های غیراصولی 
آسفالت خیابان ها و امثال آن را نیز باید از جمله عوامل و دالیل 

اصلی بروز آبگرفتگی و آب افتادگی در این کالنشهر دانست.
تردیدی نیست که در صورت رفع این نقایص، مشکالت ناشی 
از بارش هــای رگباری هم برطــرف و این تهدید به فرصتی 
طالیی تبدیل خواهد شــد؛ اما اینکه هنوز پس از ســال ها 
ادعای تالش و صرف میلیاردها تومان هزینه عمومی، در این 
زمینه اقدام کارآمد و مؤثری انجام نشده، تأمل برانگیز و بدون 
تعارف در این مورد خاص، تمام تقصیرها به گردن شهرداری 
است؛ چراکه اشکاالت محاسباتی در ساخت معابر نظیر شیب 
آسفالت، لکه گیری های غیراصولی و مشکل مسیل و کانال ها 
همه به حوزه مدیریت شــهری برمی گردد؛ مشکالتی که هم 
به خاطر هدررفت بودجه عمومی و نیز خسارت های وارده به 
شهروندان، قابلیت حساب کشی توسط دستگاه های نظارتی و 

مدعی العموم را دارند.
چند ســال پیش مدیران شــهری اعالم کردنــد که گروه 
کارشناسی برای نقشه برداری از سطح شهر فعال شده  است 
که بر اساس نقشه برداری این گروه، شیب آسفالت سطح شهر 
اصالح می شــود؛ آن ها همچنین اصالح و بهسازی کانال ها و 
مسیل ها و الیروبی هزاران چاه جذبی سطح شهر را وعده دادند 
و برای انجام هر کدام میزان قابل توجهی اعتبار نیز اختصاص 
یافت. یکی از قدیمی ترین مدیران کنونی شهرداری هم هشت 
سال پیش، از شناسایی نقاط مستعد آبگرفتگی در سطح این 
شــهر خبر داد و گفت که تمامی این نقاط در دو سال اصالح 
خواهند شد؛ حاال اما باید ســراغ همین افراد رفت و پرسید 
کــه اعتبارات مذکور را کجا و چگونه خرج کرده اند که آب از 
آب تکان نخورده اســت. به هر حال آنچه اهمیت دارد اینکه 
خروجی این ضعف عملکردها مشکالت فراوانی بوده است که 
همه ساله دامنگیر شهروندان می شود و منطق حکم می کند 
برای جلوگیری از تکرار آن، مجموعه عمرانی شهرداری یک 
بار برای همیشــه با تمرکز روی این مسئله به رفع ایرادهای 
زمینه ساز آبگرفتگی و آب افتادگی معابر شهر اقدام کند و مانع 
هدررفت هر ساله میلیاردها تومان از بودجه عمومی برای رفع 
گرفتگی کانال ها، حقوق کارگران درگیر با این مسئله و جبران 

خسارت های ناشی از بارندگی ها شود.

 برداشت 6هزارو700 تن پسته •
ازباغات نیشابور

نیشابور  مدیرجهادکشــاورزی  نیشابور - خبرنگارقدس: 
از برداشــت پســته از ســطح 4هزارو815 هکتار باغات این 
شهرستان خبر داد.محمدعلی فرهمند راد اظهار کرد:سطح 
باغات پسته در نیشابور6هزارو60 هکتار است که 4هزارو815 
هکتاراز سطح یاد شده بارور و هزارو245 هکتار آن غیر بارور 
است که تولیدی افزون بر 6هزارو700 تن پیش بینی می شود.
 وی گفــت: ارقــام کشــت شــده در شهرســتان شــامل
کله قوچی، فندقی، احمدآقایی، اکبری و بادامی ســفید است.

وی خاطرنشان کرد: متوسط عملکرد پسته خشک درشهرستان 
هــزارو400 کیلوگرم درهکتار بوده ودرآمد حاصل از این مقدار 

تولید برای باغداران را افزون بر 8هزارمیلیارد ریال عنوان کرد.

 جانباز 70 درصد مشهدی •
به خیل شهدا پیوست

قدس: غالمرضا کامیاب، 
یــادگار هشــت ســال 
دفاع مقــدس و جانباز 
70 درصــد از دیار امام 
هشتم)ع(، پس از سال ها 
همرزمــان  از  دوری 
را  دعوت حق  شهیدش 

لبیک گفت و به مقام رفیع شهادت نائل آمد.
شــهیدغالمرضا کامیاب، جانباز سرافراز 70 درصد سه شنبه 
گذشــته بر اثر ایســت قلبی، دعوت حق را لبیک گفت و به 
همرزمان شهیدش پیوست.پیکر پاک این شهید سرافراز پس 
از ادای احترام مســئوالن، در گلزار شــهدای »بهشت رضا« 
مشهد در جوار یاران شــهیدش آرام گرفت. شهید غالمرضا 
کامیاب در 19 اسفند 1342 چشم به جهان گشود و در 15 
تیر1362 در کردستان بر اثر برخورد با مین و اصابت ترکش از 

ناحیه دو چشم نابینا و به مقام رفیع جانبازی نائل آمد.

وعده مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
خراسان رضوی برای پایان سال

 اتصال همه روستاهای استان•
به اینترنت

مدیــرکل  ایســنا: 
فنــاوری  و  ارتباطــات 
اطالعات خراسان رضوی 
گفــت: اینترنــت تمام 
باالی  روستایی  مناطق 
20 خانوار استان تا پایان 
سال 99 متصل خواهد 
شد. علی دلگیر در خصوص ظرفیت  اینترنت خراسان رضوی 
برای کالس های مجازی در دانشــگاه ها و مدارس اظهار کرد: 
ظرفیت پهنای باند دیتای خراسان رضوی از 36 گیگابیت بر 
ثانیه در سال 92 به 320 گیگابیت در سال 96 و در شهریور 
ســال جاری به یک هزار و 90 گیگابیت بر ثانیه افزایش پیدا 
کرده و تقریباً نسبت به هفت سال گذشته 30 برابر و نسبت به 

چهار سال گذشته حدود سه برابر رشد داشته است.
وی افزود: این پهنای باند پاسخگوی تمام مصارف آموزش های 
الکترونیکی برای استادان، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان 
خراســان رضوی خواهد بود. مدیــر کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات خراســان رضوی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
4هزار و 385 مدرسه شــهری و روستایی با 200 گیگابایت 
اینترنت رایگان در ماه و با حداقل سرعت 20 مگابیت بر ثانیه 
به شبکه ملی اطالعات متصل شده اند. یک هزار و586 مدرسه 
روستایی و یک هزار و 668 مدرسه شهری توسط ADSL به 
اینترنت متصل هســتند. همچنین 254 مدرسه روستایی از 
طریق های وب و 877 مدرسه روستایی از طریق اپراتورهای 
همراه اول و ایرانسل به اینترنت متصل شده اند. به دلیل اینکه 
تلفن ســیمی در این مدارس پوشش داده نشده بود، مجبور 
شدیم با استفاده از تقویت کننده های قوی از پوشش اینترنت 
همراه اول و ایرانسل اســتفاده کنیم. راه اندازی اینترنت این 
تعداد مدرســه به مراتب هزینه های بیشتری دربرداشت. در 
حال حاضر اینترنت حدود هزار و 100 مدرســه به وســیله 
فناوری بی سیم راه اندازی شده است.دلگیر اضافه کرد: حدود 
720 مدرسه در استان از مخابرات سرویس نگرفته اند و مصرف 
اینترنت آنان رایگان محاسبه نمی شود. پس از شناسایی آنان 
با شــرکت های مرتبط در حال تفاهم هستیم تا اینترنت این 
مدارس نیز رایگان محاسبه شود.مدیر کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات خراســان رضوی گفت: تمام مدارس در خراســان 
رضوی که در شــبکه ملی شاد ثبت شده، به اینترنت متصل 
شده اند؛ منتها آمار این مدارس روزانه به روز می شود. فهرستی 
که از طریق اداره کل  آموزش  و پرورش اســتان در اختیار ما 
قرار می گیرد، تحت بررسی قرار گرفته تا برای اتصال این دسته 
از مــدارس نیز اقدام های الزم صــورت گیرد. در حال حاضر 
پیمانکاران ما در حال راه اندازی اینترنت حدود 130 مدرسه 
در استان هستند و در مدت یکی دو هفته آینده این مدارس 

نیز به شبکه ملی اطالعات متصل خواهند شد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی خبر داد
پایان شهریور؛ آخرین مهلت ثبت سریال •

پایانه های پرداخت متصل به کارتخوان ها 
امور  مدیــرکل  قدس: 
مالیاتی خراسان رضوی 
گفت: مؤدیان مشــمول 
و  قانونی  تســهیالت  از 
اعمــال  از  پیشــگیری 
تا  حداکثر  مقرر،  جرایم 
پایان شــهریور ماه سال 
جاری با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی ســازمان امور 
مالیاتی کشــور به نشــانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت 
سریال استاندارد پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت 

بانکی خود )کارتخوان های بانکی( اقدام نمایند.
احمدرضــا مدبرنیا اظهار کرد: منظور از نظام صندوق فروش 
سامانه ای متشــکل از صندوق فروش یا رایانه و نرم افزارهای 
کاربردی مربوط است که امکان اتصال به سامانه سازمان امور 
مالیاتی کشور را داشته و قابلیت الزم برای ثبت اطالعات خرید 
و فروش کاال و خدمات واحد کسب وکار را در چارچوب قوانین 

مربوط و نیز استانداردهای فنی فراهم می سازد.
وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع و محدودیت مهلت زمانی 
و به منظور بهره مندی حداکثر مؤدیان مشمول از تسهیالت 
قانونی و پیشــگیری از اعمال جرایــم مقرر، حداکثر تا پایان 
شهریور ماه سال جاری با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی 
سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir نسبت 
به ثبت سریال استاندارد پایانه های پرداخت متصل به شبکه 

پرداخت بانکی خود )کارتخوان های بانکی( اقدام نمایند.
مدبرنیا عنوان کرد: بر اساس قانون، اشخاص مشمول مکلف  
هســتند شماره حساب یا حساب های بانکی و شناسه یکتای 
دســتگاه های کارتخوان بانکی )pos( یا درگاه های پرداخت 
الکترونیکی مورد اســتفاده برای فعالیت شــغلی خود را به 

سازمان اعالم کنند.

افزون بر 6 درصد 
مساحت شهر مشهد جزو 

بافت ناکارآمد است 
و17 درصد از جمعیت 
مشهد طبق سرشماری 

سال 95 در این مناطق 
سکونت دارند که با 
احتساب تمام موارد 
متأسفانه مشهد رتبه 
دوم سکونتگاه های 

غیررسمی و رتبه سوم 
بافت های فرسوده 

کشور را دارد

بــرشبــرش

روزبازارروزبازار

کشاورزیکشاورزی
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علی« کوچک ترین  »حسین  سرورهادیان : 
فرزند خانواده هشت نفره مان بود، چهار پسر 
 و دو دختــر حاصل ازدواج مــن و حاج آقا 
علی نقی که خدا رحمتش کند، بود. حسین 
علی به شهادت رســید و یکی از پسرهایم 
غرق شــد و حاج آقا هم سال 91 در حادثه 

تصادفی به رحمت خدا رفت.
»زهرا فرجــام« متولد 1307 مــادر صبور 
شــهید حســین علی فتاح مارشک است، 
ســرباز نیروی زمینی که در 20 ســالگی 
در منطقه شــلمچه به درجه رفیع شهادت 

رسید.
این مادر شهید می گوید: نمی توانم صحبت 
کنم، نفس هایش در همیــن چند کلمه با 
یادآوری شهادت کوچک ترین پاره تنش به 

شماره می افتد.
حاال پسر بزرگ خانواده حاج قربان می گوید: 
حسین از لحاظ اعتقادی پسر بسیار مذهبی 

و با ایمان و شجاعی بود.
 شــهید »حســین علــی فتاح مارشــک« 
15 شــهریور 1341در روستای کریم آباد از 
توابع مشــهد دیده به جهان گشود و بعدها 
خانواده اش به مشهدالرضا مهاجرت و مجاور 

شدند.

با اخالق و اهل کار س
برادر بزرگ شــهید می افزاید: حسین علی 
در شــهر به مدرسه رفت و دوران ابتدایی را 

به پایان رســاند و پس از آن برای کمک به 
خانواده ابتدا به کاشی کاری و سپس به شغل 
تانکرسازی و جوشــکاری پرداخت و از این 

طریق به درآمد خانواده کمک می کرد.
وی خاطرنشــان کرد: هنوز دوران نوجوانی 
را طــی می کرد کــه با انقالب اســالمی و 
افکار بلند حضرت امام )ره( آشــنا شد و به 
صفوف مبارزان با منافقان و دشمنان انقالب 
پیوســت و همواره در جهت پاســداری از 

انقالب تالش می کرد.
او توضیح می دهد: من فرزند بزرگ خانواده 
هســتم و هنگامی که حســین علی با آغاز 
جنگ تحمیلی داوطلبانه برای انجام خدمت 
سربازی خود را به حوزه نظام وظیفه معرفی 
کرد، حدود 31 ساله بودم. او با خانواده من 
بســیار صمیمی بود و خاطــرات زیادی از 

برادرم دارم.
وی تصریح می کند: زمانی که به او پیشنهاد 
دادیم تا ازدواج کند، گفت، سنگر، حجله من 

و تفنگ عروس من است.

آخرین دیدار س
حتی در آخرین اعزامش به مادرم گفت، زیر 
گلوی مرا ببوس به کربال می روم و این دفعه 

از کربال برایت نامه می نویسم.
به خاطر دارم آخرین بــار در راه آهن وقتی 
قطار به حرکت درآمد و حسین رفت، حال 
غریبی داشــتم، حالی که هیچ گاه در این 

19 ماهی کــه در خدمت بود، تجربه اش را 
نداشتم.

وی اظهــار کرد: پس از آنکه به جبهه اعزام 
شد  در منطقه عملیاتی شلمچه بر اثر اصابت 
ترکش خمپاره به پشت سرش به آرزویش 
رسید و عاشقانه به دیدار معشوقش شتافت. 
او با خون پاکش از کربالی ایران پیام صبر 
و استقامت و شجاعت را به تمامی مسلمانان 
داد.او با بیــان آنکه بعدها همرزمانش برای 
آن ها تعریف کرده بودند که حسین بالفاصله 
پس از رسیدن به منطقه، باوجود خستگی 
متقاضی حضور در خط مقدم بوده اســت، 
می گوید: گویا هرچه به بــرادرم می گویند 
تازه از مرخصی رسیده ای و استراحت کن، 
نمی پذیرد و وارد منطقه می شود و همان جا 

به شهادت می رسد.

آمادگی برای اعزام به لبنان س
وی در ادامه خاطرنشــان می کند: حسین 
طــی 19 مــاه خدمــت ســربازی اش در 
عملیات های مختلف حضور داشت و حتی 
به ما بارها گفت، پــس از اتمام خدمت در 
صورت نیاز به نیرو اعالم آمادگی کرده است 

که به لبنان اعزام شود.
پدرم ســه ماه داوطلبانه به جبهه رفته بود 
و همــه خانواده از شــرایط روزهای دفاع و 
ایثــار مطلع بودیم. بــرادرم آگاهانه دفاع از 

کشورمان را انتخاب کرده بود.

از شرکت در راهپیمایی تا شهادت س
برادر دیگر شــهید نیز با بیان خاطراتش با 
حســین می گوید: برادرم بسیار مهربان و با 
اخالق و مؤمــن بود و در دوران اول انقالب 
که من تازه از سربازی برگشته بودم با برادر 
بزرگم که از رابطان بسیج بود، همه با هم در 

تظاهرات ها حضور داشتیم.
محمد فتــاح می افزاید: او بســیار اهل کار 
و شجاع و خود ســاخته بود و جز مهربانی 
هیچ خاطره دیگری از او به یاد ندارم.حتی 
چند بار بحث ازدواج که مطرح شــد، گفت 
ان شــاءاهلل بــا حوری های بهشــتی ازدواج 

می کنم.
وی تأکید می کند: آخرین بار که به مرخصی 
آمد، خواب دیدم جایی آتش گرفت و بسیار 

نگران شدم.
حاال این برادر شهید در میان بغض و گریه 
می افزاید: چند روز بعد خبر شهادت حسین 
به ما اعالم شد، درست 27 شهریور 61 بود 
کــه پیکر برادرم در خواجــه ربیع به خاک 

سپرده شد.

گفت وگوی قدس با خانواده »شهید حسین علی فتاح مارشک« در سالروز شهادتش

شهادت را آگاهانه انتخاب کرد
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روی خط خبرروی خط خبر
 آغاز تعویض پالک اینترنتی خودروها •

در خراسان رضوی
ایرنــا: رئیــس پلیس 
راهنمایــی و رانندگــی 
انتظامــی  فرماندهــی 
گفت:  خراســان رضوی 
اجرای طــرح نوبت دهی 
اینترنتی در مراکز تعویض 
پالک خودروها در مشهد 

از دیروز آغاز شد.
سرهنگ حمیدرضا دهنوی افزود: طرح نوبت  دهی اینترنتی 
خدمات شماره  گذاری خودرو با توجه به ضرورت اجرایی آن، 
ضرورت کاســتن ازدحام جمعیت در شرایط شیوع ویروس 
همه گیر کرونا، رعایت پروتکل های بهداشتی و وضعیت قرمز 

خراسان رضوی، در این مراکز اجرایی شد. 
وی ادامه داد: بر این اســاس از ٢٩ شــهریور ماه جاری ارائه 
خدمات پالک خــودرو فقط با نوبت دهــی اینترنتی انجام 
می شود. وی بیان کرد: با اجرای نوبت دهی اینترنتی، خدمات 
شــماره گذاری خودرو در صورت تکمیل بودن مدارک ظرف 

کمتر از یک ساعت انجام خواهد شد.
وی گفت: مالکان خودروهای ســواری شــخصی و عمومی، 
وانت شخصی و عمومی، موتورسیکلت، خودروهای سنگین 
و ماشین های کشــاورزی در قالب طرح نوبت دهی اینترنتی 

شماره گذاری خودرو خدمات الزم را دریافت می کنند. 
وی ادامه داد: هر دو مرکز تعویض پالک فعال در مشــهد در 
سامانه»نوبت دهی تعویض پالک« از امروز بارگذاری شده اند. 
ارائه خدمت به خودروهای ســواری و موتورســیکلت فقط 
در مرکز شــماره یک واقع در بولوار ساجدی مشهد صورت 
می گیرد، اما در مرکز شماره دو واقع در رباط طرق به مالکان 

همه انواع وسایل نقلیه خدمات ارائه می شود.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی بر نوبت دهی اینترنتی برای 
همه خدمات مراکز تعویض پالک خودرو تأکید و بیان کرد: 
بر این اســاس هر فرد حقیقی و هر کد ملی در هر روز فقط 

یک نوبت دریافت می کند و بیشتر از آن امکان پذیر نیست. 
وی زمان ارائه خدمات پالک خودرو را ساعات ٧ تا ١٤ اعالم و 
بیان کرد: همچنین حضور مراجعان براساس نوبت در ساعت 
و تاریخ مشخص شده الزامی است. در صورت عدم حضور در 

ساعت مقرر، از طریق پیامک اطالع رسانی خواهد شد.

مدیرعامل این سازمان خبر داد
آغاز طرح بهسازی و نوسازی ناوگان •

اتوبوسرانی مشهد
قدس: مدیرعامل سازمان 
شــهرداری  اتوبوسرانی 
آغــاز طرح  از  مشــهد، 
نوســازی  و  بهســازی 
این  اتوبوســرانی  ناوگان 
داد.ســعید  خبر  شــهر 
حسینقلی زاده مقدم گفت: 

با توجه به اینکه پس از چند سال استفاده از اتوبوس ها، برخی 
از آن ها دچار شکستگی صندلی، آسیب دیدن میله های داخلی 
و نازیبایی های بصری بر اثر چســباندن پوسترهای مختلف 
تبلیغاتی می شوند، یکی از موضوع های مورد توجه رسیدگی 
به آراستگی و بهسازی اتوبوس هاســت.وی افزود: بر همین 
اســاس مدتی است طرح بهسازی ترمیم داخلی، پاک سازی 
ناوگان از اســتیکرهای تبلیغات بدنه و اورهال قوای محرکه 
اتوبوس های فعال در ناوگان اتوبوسرانی شهرداری مشهد آغاز 
شده است.مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد 
بیان کرد: در این طرح عالوه بر نصب کولر  روی اتوبوس های 
فاقد کولر، صندلی ها و میله های شکسته و آسیب دیده داخل 
اتوبوس و ســایر قطعات مســتهلک تعویض و بدنه و فضای 

داخلی، از استیکرهای تبلیغاتی قدیمی پاک سازی می شود.
حسینقلی زاده مقدم خاطرنشان کرد: در کنار بهسازی و زیباسازی 
ظاهری اتوبوس ها، طرح نوسازی تعدادی از اتوبوس های فرسوده 
که قابلیت اســتفاده مجدد پس از نوسازی را دارند نیز از سال 

گذشته آغاز شده و در سال جاری ادامه پیدا می کند.

وزیر ارتباطات پیگیری می کند
کالهبرداری های تلفنی با نام سامانه »شاد«•

خبرنگاران:  باشــگاه 
محمدجواد آذری جهرمی، 
توییت یکــی از کاربران 
دربــاره  فضای مجــازی 
کالهبرداری با نام سامانه 

»شاد« را پیگیری کرد. 
سودجویان و کالهبرداران 

همواره از روش های مختلف و به روز برای رســیدن به اهداف 
سوءخود اســتفاده می کنند و از ناآگاهی افراد در مواجهه با 
تغییرات فناوری جدید در این زمینه بهره می برند. با راه اندازی 
ســامانه دانش آموزی »شــاد« برای پیش بــردن آموزش 
دانش آمــوزان به صورت مجــازی و کمبود اطالعات در بین 
افراد و خانواده ها نســبت به این سامانه، بستر مناسبی برای 

سوءاستفاده و کالهبرداری فراهم شده است.
به تازگی یکی از کاربران فضای مجازی با انتشار توییتی عنوان 
کرده است پس از تماس گرفتن با پشتیبانی سامانه »شاد«، 
به ازای هر دقیقه 3هزار تومان بر قبض تلفن او افزوده شــده 
و مجبور به پرداخت مبلغ زیادی برای این تماس تلفنی شده 
اســت.محمدجواد آذری جهرمی، وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات کشــور، توییت این کاربر را پاسخ داده و به او گفته 
است که او به جای تماس با پشتیبانی »شاد«، با کالهبرداران 
تماس گرفته است. آذری جهرمی نوید پیگیری و توقف این 
کالهبرداری ها با سوءاستفاده از نام این سامانه دانش آموزی را 

در توییت خود داده است.

توقیف سواري پراید با 71 کیلوگرم •
مواد افیوني در نیشابور

نیشابور - خبرنگارقدس:  
فرمانده انتظامی نیشابور 
از توقیف یــک خودرو 
پراید و کشف ٧١کیلو و 
580 گرم موادافیونی در 
این شهرستان خبر داد.

وی گفت: در پی کسب 
خبری مبنی بر تردد یک خودرو ســواری پراید حامل مواد 
مخدر در ســطح حوزه استحفاظی این شهرستان، بالفاصله 
پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و مأموران 
دایره عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر نیشابور با اشراف 
اطالعاتی خودرو پراید را در ابتدای جاده ورودی به سروالیت 
شناسایی و با استفاده از قانون به  کار گیری سالح این خودرو 
را متوقف کردند. ســرهنگ حسین دهقانپور افزود: مأموران 
انتظامــی در بازرســی از این خودرو 6١ کیلــو و 580 گرم 
حشیش و ١0کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی 
شــده بود را کشف و در این رابطه یک متهم را دستگیر و به 

مراجع قضایی معرفی کردند.

تخریبگران تاغزارهای خراسان رضوی •
دستگیر شدند

اداره  رئیــس  ایرنــا: 
و  منابع طبیعــی 
ســبزوار  آبخیــزداری 
یگان  مأمــوران  گفت: 
اداره،  ایــن  حفاظــت 
چهار فرد متخلفی را که 
تاغزارهای  تاغ  درختان 

شهرستان ششتمد را قطع می کردند، دستگیر کردند.
عباســعلی کیانی فرد افزود: در پی گزارش مردمی و گشت 
و مراقبت نیروهای یگان حفاظت مبنی بر مشــاهده خودرو 
وانت مشکوک در منطقه تاغزار روستای یحیی آباد شهرستان 
ششتمد، مأموران یگان حفاظت این متخلفان را شناسایی و 
بازداشت کردند.وی ادامه داد: این متخلفان از شهرستان های 
فریمان و نیشابور به اطراف شهرستان ششتمد عزیمت کرده 
بودند که پس از قطع و تخریب ١50 اصله تاغ در حین انتقال 
چوب های جمع آوری شــده دســتگیر و پس از طی مراحل 

قانونی تحویل زندان شدند.

مرگ هشت نفر در تصادف وانت نیسان •
با پژو 405

روابط  مســئول  ایرنا: 
عمومی مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشــکی 
علوم پزشکی  دانشــگاه 
مشــهد گفت: تصادف 
خودرو وانت نیسان و پژو 
٤05 در جاده مشهد - 

سرخس، هشت کشته به جا گذاشت.
محمد علیشاهی افزود: این حادثه حوالی ساعت ١٧ دیروز در 

سه راهی صالح آباد رخ داد.
وی ادامه داد: در این حادثه تمامی سرنشینان دو خودرو بر اثر 

شدت جراحات وارده جان باختند.
مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: علت این حادثه در دست 

بررسی است.

توضیح پلیس در مورد انتشار کلیپ •
درگیری مأمور راهور با موتورسوار متخلف

ایرنا: معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا در 
خصوص کلیپی با عنوان »ضرب و شــتم راکب موتورسیکلت 
توسط راهور« توضیحاتی ارائه کرد. سرهنگ عین اهلل جهانی 
گفت: رسیدگی ها و پاسخ پلیس راهور استان خراسان رضوی 
بــه قرار زیر اســت:»در راســتای اجــرای طــرح برخورد با 
موتورســیکلت های متخلــف در محدوده میــدان فهمیده، 
عوامــل پلیس راهور منطقه ٢ راهور شــهر مشــهد تعدادی 
موتورسیکلت متخلف را متوقف و به داخل کفی حمل موتور 
منتقل کرده و در حالی که تقریباً طرح خاتمه یافته بود، یک 
نفر از شــهروندانی که موتورسیکلتش همان ابتدای طرح به 
علت ارتکاب تخلفات رانندگی)مشــمول انتقال به پارکینگ 
بــوده( در باالی کفــی حمل موتور قرار داشــته، با دو نفر از 
دوســتانش تماس گرفته و آنان را بــه صحنه فراخوانده و به 
محض رســیدن دوستانش یکی از آن ها که تبعه عراق است، 
به باالی کفی  رفته و ضمن گشــودن در آن، دو دســتگاه از 
موتورســیکلت ها را با پایین پرتاب کرده تا به موتورسیکلت 
خــودش که در البــه الی ســایر موتورها بوده دســت یابد.

مأموران راهور برای جلوگیری از تخریب اموال شهروندان و 
یا به سرقت رفتن موتورسیکلت هایی که رسید آن ها تحویل 
مالکان شــده و امانت در اختیار پلیس است، وارد عمل شده 
که نامبردگان ضمن توهین، فحاشــی و تهدید، در ابتدای 
امر شــروع به درگیری با مأموران کردند که تا زمان رسیدن 
عوامل انتظامی، کارکنان راهور در آن شرایطی که )با توجه 
به موقعیت محل( هر لحظه امکان خطرات دیگر متصور بوده، 
مقاومت کرده و در نهایت تحویل عوامل گشت انتظامی شده 

و از آن طریق به مرجع قضایی منعکس می کنند«.
 ســرهنگ جهانی افــزود: در همین راســتا پرونــده ای در 
شــعبه ٢3٢ بازپرســی مجتمــع قضایی شــهیدرجایی 
مشــهدمقدس تشکیل و  متهمان طبق دستور مقام محترم 
قضایی بــه زندان منتقل شــده اند و پرونــده همچنان در 
حال رســیدگی اســت. معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک 
پلیس راهور ناجا گفت: در خصوص فیلم منتشر شده الزم به 
توضیح است که شخص منتشر کننده بدون اعالم واقعیت و 
به قصد تخریب و زیر سؤال بردن مأموران پلیس راهور، فقط 
صحنه ای که مأموران اقدام به دستگیری فرد مذکور کرده اند 
را منتشر کرده، در حالی که در صحنه هایی که قسمت هایی 
از آن از طریق دوربین های سازمان ترافیک ضبط شده است، 
نامبردگان با توســل به زور و درگیری قصد بدســت آوردن 
موتورسیکلت خود را داشته اند که مأمور انتظامی در راستای 
وظایف محوله و مادامی که موفق به پیاده کردن آن ها نشده، 
با اســپری کردن افشانه فلفل به سمت آنان موجب شده تا 
مأموران راهور بتوانند فرد مذکور را به پایین منتقل کنند، در 
حالی که در فیلم منتشر شده این قسمت برش خورده است.

هاشم رســائی فر: هیئت رئیســه شورای 
شهرســتان مشــهد دیروز در حالی تشکیل 
جلسه داد که دو موضوع در دستور کار داشت. 
نخست اینکه در چهارمین سال پنجمین دوره 
شورا، انتخاب اعضای هیئت رئیسه برگزار شد 
و دومین موضوع حضور مدیرعامل شــرکت 
گاز خراســان رضوی در جلسه مذکور بود که 
گازرسانی به روستاهای شهرستان مشهد در 

آن مورد بررسی قرار گرفت.

توجه به روستاها برای جلوگیری از س
معضالت حاشیه نشینی

در ابتدای جلسه شهناز رمارم، رئیس شورای 
اسالمی شهرستان مشهد، به بیان فعالیت های 
یک سال اخیر شورا پرداخت و گفت:در شرایط 
فعلی و با توجه به رشد فزاینده حاشیه نشینی 
در شــهر مشــهد، برای جلوگیری از موضوع 
حاشــیه هایی که مربوط به حاشیه نشینی در 
مشهد می شود باید بخشی از درآمدهای شهر 
در حریم و اطراف شهر مشهد هزینه شود. به 
اصطالح شهر مادر با توجه به شرایطی که دارد 
بستر الزم برای حمایت از شهرها و روستاهای 
اطرافــش را فراهم آورد؛ چرا که بر این باوریم 
اگر روستاها امکانات داشته باشند مردم آن ها 
عزت زندگی در کنار آشنایان و زادگاه خود را 
به مهاجرت در حاشیه شهر بزرگی مثل مشهد 
ترجیح می دهند و برای داشتن امکانات بیشتر 
مجبور به مهاجرت نمی شوند.وی ادامه داد: اگر 
شهرداری مشهد بخشی از بودجه اش را در پهنه 
حریم این شهر و در شهرستان مشهد هزینه 
کند و آینده توســعه شهر را مشخص نماید، 
می توان به آینده امیــدوار بود. اگر هم اطراف 
مشهد ضعیف تر شــوند چاره ای به مهاجرت 
برای مــردم اطراف نمی ماند کــه این همان 
مسئله حاشیه نشینی بیشــتر را در پی دارد.

 افزایش مهاجرت ها س
از مشهد به روستاهای اطراف

رمام اظهار کرد: با توجه به گرانی مســکن و 
هزینه های زندگی در شهری مثل مشهد طبق 
آماری که موجود اســت مهاجرت معکوس از 

مشهد به روستاهای نزدیک 
و چســبیده به شهر رشدی 
٢0 درصدی داشــته که در 
این شــرایط موضوع ساخت 
شدت  غیرمجاز  وســازهای 
بیشتری می گیرد، در حالی 
کــه دهداری ها تــوان الزم 
بــرای برخورد با این موضوع 
را ندارنــد. پــس از اینکــه 
این موارد اتفــاق می افتد و 
آلونک ســازی ها در روستاها 
صورت می گیرد و ســاخت 
وســازهای غیرمجــاز انجام 

می شود، باز هم همین شهرداری مشهد است 
که مجبور خواهد بود چهره زشــتی که برای 
روستاها درست شــده را پاک کند، به همین 
دلیل باید شهرداری هر چه زودتر تکلیف حریم 

مشهد را مشخص نماید.
عبداهلل دهقان، نایب رئیس شورای شهرستان 
مشــهد نیز با اشــاره به مشکالت و معضالت 
موجــود در جامعه به  ویژه مســائل اقتصادی 
گفت:متأســفانه در بحث توزیع اعتبارات بین 
شهرها و روستاها تعادلی وجود ندارد و مسئوالن 
در این موضــوع از خیلی از روســتاها غافل 
ماندند، روســتاهایی که بسیاری از مشکالت 

را می توانند حل کنند، پس 
تنها راه غلبه بر مشــکالت 
توجه به روستاهاســت. اگر 
به روســتاهای شهرســتان 
مشهد رسیدگی شود مشکل 
بیکاری و حاشیه نشینی شهر 
مشهد حل خواهد شد؛ چرا 
که بسیاری از مسائل موجود 
در حاشیه نشــینی ریشه در 
اطراف  روستاهای  مشکالت 

شهر مشهد دارد.

آخرین شرایط س
گازرسانی به روستاهای شهرستان مشهد 

مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضوی نیز 
که میهمان جلســه دیروز شــورای اسالمی 
شهرســتان مشــهد بود و حضور وی برای 
بررســی شــرایط گازرســانی به روستاهای 
شهرســتان ترتیب داده شــده بود، در این 
جلســه گفت: 3٤8 روســتا در شهرســتان 
مشهد وجود دارند که واجد شرایط گازرسانی 
 بوده و هســتند کــه از این میــزان تاکنون
330 روســتا گازدار شــده اند که با احتساب 
این مورد ٩٧/5 درصد روستاهای شهرستان 
مشــهد که واجد شرایط گازرســانی بودند 

تاکنون گازدار شده اند. 
افتخاری ادامه داد: ١8 روستای واجد شرایط دیگر 
 باقی مانده که  عملیات گازرسانی به ١5  روستا
اکنــون در حال اجراســت و بــا اجرای طرح 
گازرســانی به این ١5 روستا، میزان پوشش 
گازرسانی به روستاهای واجد شرایط شهرستان 
مشهد به ٩٩ درصد خواهد رسید. زمان در نظر 
گرفته شده نیز برای تکمیل پروژه گازرسانی به 
این ١5 روســتا تا شهریور سال آینده در نظر 

گرفته شده است.
وی در واکنش به گالیه برخی از روســتاییان 
مبنی بر زمــان طوالنی نصــب علمک گاز 
اظهار کــرد: دلیل این بحث این اســت که 
هر روز درخواســت هایی بــه صورت تکی به 
شــرکت گاز ارسال می شود که به دلیل نبود 
پیمانکار مستقل در برخی از مناطق و درگیر 
بودن پیمانکارهای موجود در نطقه ای دیگر، 
این درخواســت ها زمانبر می شــود؛ بنابراین 
برای  برطرف شــدن این موضوع پیشــنهاد 
ما این اســت که تمامی درخواست هایی که 
موجود اســت و حتی تا دو و ســه ماه آینده 
قرار است تکمیل و ارسال شود تجمیع شده 
و برای همکاران ما ارسال شود. به طور مثال 
اگر تا ١5 مهر همه درخواست ها دریافت شود 
قول می دهیم ظرف یک ماه به تمامی موارد 

رسیدگی کنیم .

 ابقای رئیس شورای اسالمیس
 شهرستان مشهد

دیروز همچنین انتخابات هیئت رئیسه شورای 
اسالمی شهرستان مشهد برای چهارمین سال 
پنجمین دوره برگزار شد که در نهایت شهناز 
رمام بار دیگر به عنوان رئیس انتخاب شــد و 
عبداهلل دهقان همچنان نایب رئیس باقی ماند و 
اعضا به خزانه داری جواد حسینی رأی دادند و 

جواد نظری نیز منشی شد.
نکته جالب توجه اینکه طی دو بار رأی گیری 
بر سر انتخاب نایب رئیس، آرای اعضای شورا به 
دهقان و شکاری، نامزدهای این پست مساوی 
شد که در نهایت شکاری به نفع دهقان کنار 

کشید و دهقان در سمتش ابقا شد.

رئیس شورای اسالمی شهرستان با اشاره به گرانی مسکن و هزینه های زندگی خبر داد

رشد 20 درصدی مهاجرت معکوس از مشهد به روستاها

دیروز همچنین انتخابات 
هیئت رئیسه شورای 

اسالمی شهرستان مشهد 
برای چهارمین سال 

پنجمین دوره برگزار شد 
که در نهایت شهناز رمام 

به عنوان رئیس مجدد 
انتخاب شد

بــرشبــرش

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

قدس: براســاس تحلیل نقشــه ها و خروجــی مدل های 
هواشناسی در ٢٤ ساعت آینده افزایش سرعت وزش باد، در 
مناطق بادخیز به  ویژه جنوب شــرقی استان گاهی وزش باد 
شدید توأم با گرد و خاک، در نیمه شمالی افزایش ابرناکی  و 
در ارتفاعات شمال غرب احتمال رگبار پراکنده باران، پدیده 
جوی غالب خواهد بود. طی امروز تا جمعه کاهش نسبی دما 
و از روز شنبه هفته آینده افزایش محسوس دما دور از انتظار 

نخواهد بود.
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پروژه های نیمه تمام س
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فارس: رئیس اتحادیه طال و جواهر مشــهد از پلمب سه اتاق 
معامالت کاغذی طی یک سال اخیر در مشهد خبر داد.

چند ســالی است که بازار ارز و طال در ایران دچار نوسان های 
شدیدی شده که همین نوسان های شدید و مداوم راه را برای 
ایجاد فساد در این بازار افزایش داده است. همین نوسان های 
مداوم عامل ایجاد اتاق هایی تحت عنوان»اتاق معامله طال« در 
کشور شده که در آن طال به صورت کاغذی معامله می شود؛ به 
این معنا که حتی یک گرم طال هم بین طرفین مورد معامله قرار 
نمی گیرد بلکه تنها پول است که میان فروشنده و خریدار رد 
وبدل می شود.معبودی نژاد در خصوص کانال های تلگرامی که 
اقدام به تحلیل قیمت طال می کنند، می گوید: این پیش بینی ها 
واقعی نیست، چندی پیش همین تحلیلگران گفتند قیمت طال 
افزایش می یابد و این در حالی بود که قیمت کاهش یافت.وی 
با بیان اینکه متأسفانه این کانال ها در بیشتر استان ها فعالیت 
دارنــد، ادامه می دهد: اتحادیه ها در حال مبارزه با این کانال ها 
هستند و هر کجا تخلف محرز شود، ضمن تشکیل پرونده به 
دادگاه ارجاع می شــوند.رئیس اتحادیه طالوجواهر مشهد در 
ادامه به معامالت کاغذی طال اشاره و عنوان کرد: در این گونه 

معامالت، یک نفر اتاقی را اجاره و تلفن تماسی هم در اختیار 
می گیرد و با جمع کردن عده ای گرد هم اقدام به معامله طال به 
صورت کاغذی می کنند؛ بدون اینکه طالیی مورد معامله قرار 
گیرد.معبودی نــژاد با تأکید بر اینکه این معامالت کامالً قمار 
اســت، افزود: فعاالن این اتاق ها به انتهای هفته که می رسند، 
اصطالحاً تصفیه می زنند و از آنجا که معامالت بسیار سنگین 

است، بسیاری زندگی شان را می بازند.
وی ضمن توصیه به افرادی که وارد این بازار شــده و یا از این 
پس می خواهند وارد شــوند، خاطرنشان می کند: بارها اعالم 
کرده ایم فعالیت در این اتاق ها غیرقانونی اســت و در صورت 
مشاهده برخورد صورت می گیرد، اما متأسفانه برخی همچنان 
وارد ایــن اتاق ها می شــوند با این تفکر که ســودی هنگفت 

نصیبشان شود، اما هر چه دارند را می بازند.
رئیس اتحادیه طالوجواهر مشــهد از پلمب سه اتاق معامالت 
کاغذی در مشهد طی یک سال اخیر خبر داد و گفت: در حال 

حاضر نیز برای دو اتاق در دادگاه پرونده تشکیل شده است.
معبودی نــژاد با بیان اینکه در این معامالت فقط افراد خاصی 
سود می برند، در خصوص تأثیر این اتاق ها بر بازار طال، تصریح 

می کند: با توجه به اینکه طالیی جابه جا نمی شود و تنها روی 
کاغذ معامالت انجام و سود و ضرر حاصل از معامالت رد و بدل 
می شود؛ بنابراین تأثیر آنچنانی بر بازار ندارد و تنها فعاالن این 

بازار را از زندگی ساقط می کند.
وی می افزاید: قیمت طال رابطه مستقیم با قیمت دالر دارد و 
هر زمان که دالر افزایش قیمت یابد، طال هم افزایش قیمت را 
تجربه می کند؛ عرضه و تقاضا هم در رابطه با افزایش یا کاهش 

قیمت تأثیرگذار است.
رئیس اتحادیه طال  و جواهر مشهد تأکید می کند: در دو سال 
اخیر به  واسطه نوســان های شدید ارز و طال شاهد ایجاد این 
اتاق ها و کانال ها هستیم و سابق بر این، این اتاق ها را نمی دیدیم. 

رئیس اتحادیه طالوجواهر مشهد هشدار داد

قمار زندگی در معامالت کاغذی!

هشدارهشدار

پروین محمدی: معاون پشــتیبانی و منابــع اداره کل بیمه 
سالمت خراســان رضوی گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا 
تاکنون بیش از  یک هزارو65میلیارد تومان مطالبات مؤسسات 

درمانی استان تسویه و پرداخت شده است. 
دکتر محمدحسین برادران در حاشیه رزمایش سایبری سازمان 
بیمه ســالمت ایران که  از طریق ویدئوکنفرانس و با حضور 
اداره های  کل بیمه سالمت استان های سیستان و بلوچستان، 
کرمانشاه، خراسان شــمالی و جنوبی، کرمان، البرز، زنجان و 
همدان انجام شــد، افزود: بدین ترتیب 85درصد از بدهی های 
ســال٩8 اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی به مؤسسات 
طرف قرارداد در حوزه غیر از دانشگاهی تا بهمن ماه و در حوزه 
دانشگاهی بخشی از مطالبات دی ماه مؤسسات درمانی طرف 
قرارداد تسویه شده و از این طریق شرایط ارائه خدمات مطلوب 
به بیمه شدگان و بیماران در دوران سخت شیوع بیماری کرونا 
فراهم شده است. وی همچنین افزود: با توجه به تخصیص این 
اعتبار   تمامی بدهی های ســال ١3٩٧ به مؤسسات درمانی 

طرف قرارداد تسویه و پرداخت شده است. 
معاون پشتیبانی و منابع بیمه سالمت استان در ادامه یادآورشد: 

مطالبات مراکز درمانی در ســال ٩٩ در حوزه دانشــگاهی تا 
اردیبهشــت ماه و در حوزه غیر از دانشگاهی بخشی از تیر ماه 
و همچنین مطالبات مرداد ماه سطح یک روستایی در سطح 

استان خراسان رضوی، تسویه و پرداخت شده است.

نسخه نویسی الکترونیک در استانس
وی در پاســخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص اجرای طرح 

نسخه نویســی الکترونیک در مشهد گفت: از ابتدای این طرح 
در هشت شهرســتان نسخه نویسی الکترونیک آغاز و سه ماه 
است که نسخه نویسی الکترونیک در مشهد شروع شده و در 
حال حاضر همه شهرستان های استان زیرپوشش نسخه نویسی 
الکترونیک قرار گرفته اند به طوری که ٧0درصد نســخه های 

پزشکان مطب ها و مراکز به صورت الکترونیک ارائه می شود. 

چالش کنونی بیمه سالمتس
دکتر برادران مهم ترین مشکل بیمه سالمت را مراجعه افرادی 
اعالم کرد که به آزمون وســع وزارت رفاه اعتراض دارند، این 
درحالی است که ما نمی توانیم پاسخگو باشیم، زیرا آزمون وسع 
توسط  وزارت رفاه انجام شده و نتیجه آن به سرپرست خانوار 

پیامک شده است. 
وی گفــت: با این حال اگــر نماینده وزارت رفاه در اســتان 
پاســخگوی این اعتراض ها باشــد، ما شــرمنده پاسخ منفی 
بــه مراجعه تعداد زیادی از بیمه شــدگان نخواهیم بود و این 
اعتراض ها به اســتانداری، امامان جمعه و نمایندگان مجلس 

کشیده نخواهد شد. 

معاون پشتیبانی و منابع اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی:

70 درصد نسخه نویسی های پزشکان الکترونیکی انجام می شود

نشستنشست



خبرخبر خبرخبر

 مدارس قم تا اطالع بعدی •
غیرحضوری شد

قم: استاندار قم با تأکید 
رعایــت  ضــرورت  بــر 
بهداشــتی،  پروتکل های 
ســخت گیری و شــدت 
آن  اجــرای  در  عمــل 
از غیرحضــوری شــدن 
در  درس  کالس هــای 

مدارس قم تا اطالع بعدی خبر داد.
بهرام سرمســت روز چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران 
افزود: گزارش دانشــگاه علوم پزشکی قم از این حکایت دارد که 
باید حساسیت ها و سخت گیری های بیشتری در مدارس پیگیری 

شود.
وی با اشاره به اینکه ابتالی یک دانش آموز به کرونا می تواند انتقال 
این بیماری را به افراد دیگر باقدرت زیادی سرعت ببخشد، عنوان 
کرد: اصل در فعالیت دانشــگاه ها نیز بــر آموزش های مجازی و 

غیرحضوری است.

 اجرای طرح »هر کارمند یک حامی« •
در قزوین

کمیته  مدیرکل  قزوین: 
امداد استان قزوین گفت: 
طــرح هــر کارمند یک 
حامی در استان به منظور 
ســطح خدمات  افزایش 
فرزندان  و  ایتام  دریافتی 
محسنین از اقشار مختلف 

و بهبود وضعیت زندگی جامعه هدف اجرایی می شود.
مهرعلی حق گویان خاطرنشان کرد: براساس این طرح که از سوی 
معاون اول رئیس جمهوری به دســتگاه های دولتی ابالغ شده و 
استاندار قزوین نیز با نگاه مثبت پیگیری آن را به معاونت توسعه 
مدیریت و منابع انســانی ابالغ کرده است، مقرر شده کارمندان 
دستگاه های اجرایی استان حمایت مادی و معنوی حداقل یک 

فرزند یتیم و محسنین را برعهده بگیرند.

 موکب داران توان خود را •
در محرومیت زدایی به کار گیرند

فرمانــده  لرســتان: 
گفت:  لرســتان  ســپاه 
را  توان خود  موکب داران 
در محرومیت زدایی به کار 

گیرند.
مرتضی کشکولی با بیان 
اینکه باید محرومیت زدایی 

را نهادینه و مردمی کنیم، افزود: از موکب داران تقاضا داریم با توجه 
به تصمیم ستاد مقابله با کرونا مبنی بر عدم حضور در پیاده روی 
اربعین، به عنوان افرادی توانمند و فرماندهانی که بدون حمایت 
دستگاه های دولتی در اربعین، ســیل و کرونا خدمات متنوع و 
زیادی ارائه داده اند با تشــکیل جلســات اندیشه ورزی بخشی از 
توان خود را با بهره گیری از ظرفیت خیران در محرومیت زدایی 

در روستاها و مناطق محروم به کار بگیرند.

 در چذابه و شلمچه •
دسته روی اربعین نداریم

خوزستان: معاون امنیتی 
و انتظامــی اســتانداری 
هیچ  گفت:  خوزســتان 
گونه دسته روی و تجمعی 
را به سمت مرزهای چذابه 
و شلمچه نخواهیم داشت 
و اگر افراد مراجعه کنند با 

مشکالتی مواجه خواهند شد.
ولی اهلل حیاتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کشور عراق نیز از 
پذیرش هرگونه مسافر در مرزهای زمینی خود اعالم ممنوعیت 
کرده و این را هم به اتباع خود اعالم کرده است و اتباع خارجی را 
هم تحت هیچ شرایطی نمی پذیرد. به هر حال امیدواریم مردم با 
در نظر گرفتن این ممنوعیت، تدابیر الزم را بیندیشند و به سمت 

مرزها حرکت نکنند.

غیزانیه فارس را دریابید•
نماینده الرستان  فارس: 
در مجلــس بــا انتقاد از 
وضعیت آب شرب استان 
فارس گفت: مســئوالن، 
غیزانیه فارس را دریابند، 
آب شرب نیست و نیترات 

آن هم باالست.
حســین حســین زاده با انتقاد از وضعیت آب شــرب در حوزه 
انتخابیه اش گفت: آیا از درد بیش از ده ها بیمار مبتال به سرطان 
گوارشی، دیالیزی و کلیوی اطالع دارید؟ آیا از هزینه های سنگین 
تهیه آب شرب در آشفته بازار کرونا خبر دارید؟ مردم صبور بیرم 
تاوان چه چیزی را پس می دهند؟ آن ها انتظار دارند مسئوالن به 

فریادشان برسند.

اجرای طرح »هر مدرسه یک تبلت« •
برای کمک به دانش آموزان 

قزوین: مدیرکل آموزش 
و پرورش اســتان قزوین 
گفــت: دانش آمــوزان و 
فرهنگیان دست در دست 
هم طرح »هر مدرسه یک 
تبلــت« را برای کمک به 
دانش آموزان نیازمند اجرا 

می کنند. حســنعلی اصغری اظهار کرد: آموزش و پرورش آماده 
است تا از طریق ظرفیت های فیزیکی و مجازی در اختیار خود در 
شــور عاطفه ها که در سال جاری با شور و شعور حسینی همراه 

شده، مشارکت داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر ۲ هزار و ۳۳۸ مدرسه در استان قزوین 
فعال اســت که هر کدام به تناسب خود ظرفیت هایی دارند که 

می توانیم برای شور عاطفه ها از آن بهره ببریم.

 خروج خوابگاه های غیردولتی •
از چرخه خوابگاه داری

امور  معــاون  همدان: 
دانشجویی دانشگاه ملی 
مالیر گفت: امســال به 
علت شیوع کرونا بسیاری 
از خوابگاه های غیردولتی 
متحمــل زیان شــده و 
از چرخــه خوابگاه داری 

خارج شدند.
دکتر بشیر گنبد عنوان کرد: مطابق دستورالعمل سازمان امور 
دانشجویان، ما ملزم به استفاده از ۵۰ درصد ظرفیت خوابگاه ها 
در زمان شیوع کرونا هستیم که در اختیار دانشجویان مقاطع 

تحصیالت تکمیلی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه با توجه به زیرســاخت های دانشگاه امکان 
اسکان همه دانشــجویان در خوابگاه های دولتی وجود ندارد، 
تأکید کرد: تقاضای ما از مسئوالن ارائه تسهیالت و حمایت 
از ایــن بنگاه های اقتصــادی و نگه داشــتن آن ها در چرخه 

خوابگاه داری است.

 غیرفعال بودن•
۴۳ درصد معادن در کشور

ســمنان: معاون وزیر 
کشور با اشاره به ظرفیت 
باالی معدنی در کشور به 
چالش هــای پیش روی 
و  پرداخت  بخــش  این 
گفت: بیش از ۴۳درصد 
معادن کشــور غیرفعال 

هستند.
بابک دین پرســت با بیان اینکه در حال حاضر بر اساس آمار 
و اطالعات ۱۰ هزار معدن در کشــور وجود دارد، اظهار کرد: 

متأسفانه ۴۳ درصد از این معادن غیرفعال هستند.
وی افزود: با فعال کردن ۱۰۰ درصدی معادن کشــور، عالوه 
بــر اینکه ۸۸۸ هزار فرصت شــغلی به صورت مســتقیم و 
غیرمستقیم در کشور فراهم می شود، ظرفیت تولید کشور در 

بخش معدن نیز به ۴۲۷ میلیون تن در سال ارتقا می یابد.

 حیواناِت بی پناه شهر را •
اینجا تحویل دهید

کرمانشــاه: مؤسس و 
مدیر پناهــگاه حیوانات 
»زاگــرس« از نگهداری 
بیش از ۸۰۰ ســگ در 
ایــن مرکز خبــر داد و 
می توانند  افــراد  افزود: 
تمامی حیوانات رها شده 

و بدون صاحب را به این مرکز تحویل دهند.
شیالن لرســتانی با بیان اینکه افراد می توانند هر حیوان رها 
شده ای در شــهر را به این مرکز تحویل دهند، گفت: عمده 
حیوانات نگهداری شده در مرکز سگ هستند، اما چند قالده 
گربه هم در مرکز نگهداری می شــوند و سایر حیوانات حتی 
حیوانات وحشــی هم اگر تحویل شوند با هماهنگی محیط 

زیست به دامان طبیعت بر می گردانیم.

مارمولک های ایرانی بی خطرند•
یزد: معاون فنی محیط 
زیست استان یزد گفت: 
در  که  مارمولک هایــی 
ایران زیســت می کنند 
خود  از  هیچ گونه سمی 

ندارند.
اعظــم حبیبی پور بیان 
کرد: برخــالف باورهای عموم مــردم، مارمولک هایی که در 
کشــورمان زیست می کنند، هیچ گونه سمی از خود ندارند و 

برای انسان خطری ایجاد نمی کنند.
وی بیــان کرد: خزندگان یکی از اجزای مهم تنوع زیســتی 
به شمار می روند که نقش مهمی در اکوسیستم بازی می کنند و 
حفاظت از آن ها برای ایجاد تعادل در چرخه زیستی از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
وی گفت: در میان خزندگان ایران درصد کمی از مارها سمی 
هستند که از ســم آن ها نیز می توان در صنایع داروسازی و 

پزشکی استفاده کرد.

به دلیل برخورداری از معادن ارزشمندی همچون طال

»کردستان« روی گنج خوابیده است 
سنندج: استان کردستان به دلیل برخورداری 
از معادن طال یکی از اســتان های طالیی کشور 
محسوب می شود و یکی از معادنی که از ذخایر 
خوبی برخوردار است، معدن طالی »ساریگونی« 

که در همین استان واقع  شده است. 
معدن طالی ســاریگونی قروه با ۱۸ تن ذخیره 
برای مدت هفت ســال توســط یک شــرکت 

قزاقستانی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

امیدهای طالییس
معدن طالی ســاریگونی یا همان »داشکسن« 
چند سال پیش به یکی از بزرگ ترین شرکت های 
اکتشاف و بهره برداری طال با ماهیتی انگلیسیـ  

استرالیایی واگذار شد.
شرکت »ریوتینتو« از غول های معدن در جهان 
است که کار مطالعات اکتشــافی این معدن را 
انجام داد، اما به علت اختالف هایی که با مسئوالن 
وزارت صنایع و معادن آن زمان پیدا کرد، حاضر 
به ادامه کار و بهره برداری نشــد و اواخر ســال 

۱۳۸۹ از این طرح انصراف داد.
هرچند این طرح تا مرحلــه بهره برداری پیش 
رفت، اما شرکت خارجی یکباره از ادامه این طرح 
انصراف داد و حرف وحدیث های این انصراف در 
آن ســال ها زبان به زبان چرخید که بســیاری، 
به صرفه نبودن اســتخراج طال بــرای این غول 
معدنی و برخی، آن را ناشــی از تحریم ها اعالم 

کردند.
به هرحال هرچه بود، ســرمایه گذار خارجی این 
طرح کنار کشــید و امید برای طالیی شــدن 
کردســتان، رنگی خاکستری به خود  گرفت. در 
این زمان قزاق ها وارد عمل شدند و برای اجرایی 

شدن این طرح آستین باال زدند.
فعالیت رســمی قزاق ها در ایــن واحد معدنی 
از ســال ۱۳۹۱ آغاز شــد و عملیات اجرایی آن 
 یک سال بعد کلید خورد، ســال ۹۴ هم از آن 

بهره برداری رسمی شد.

ضرورت شفاف سازی س
در همیــن زمینــه نماینده مردم کردســتان 
در مجلس شــورای اســالمی اعتقاد دارد عدم 
شفاف ســازی اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
شــائبه تاراج طالی کردستان را در اذهان ایجاد 

می کند.

علی محمد مرادی اظهار کرد: 
قروه  داشکسن  معدن طالی 
یکی از معادن غنی کشور بوده 
و در قرارداد پیشین این معدن 
مقرر شده بود ۵۱ درصد آن 
متعلق به ایــران و ۴۹ درصد 
متعلق به سرمایه گذار خارجی 
باشد که متأسفانه در قرارداد 
بهره بردار  شــرکت  با  جدید 
قزاقســتان این درصد تغییر 
پیدا کرده ۷۰ درصد ســهم 
شرکت خارجی و ۳۰ درصد 

سهم ایران است.
عضو شورای عالی معدن ایران 
خاطرنشان کرد: به دلیل نبود 
نظارت های درست و شفافیت 
نداشتن عملکرد این شرکت 

بهره بردار و اداره کل صنعت، معدن و تجارت، این 
امر در اذهان مردم و من نماینده متبادر می شود 
که شاید ساالنه چندین تن مازاد این قرارداد طال 

از این معدن برداشت شود.
وی اظهار کــرد: نظارت کافی بر این شــرکت 
قزاقســتانی وجود ندارد و حتی کارکنان فنی و 
تخصصی و نیروهایی که در جریان برداشــت و 
تولید واقعی طال هستند همگی قزاقستانی بوده 
و نیروهای بومی منطقه اجازه تسلط بر عملکرد 

این شرکت را ندارند.
وی افزود: عــالوه بر عوارض 
جانبــی بســیاری کــه این 
معــدن برای کارگــران دارد، 
متأســفانه تاکنون سهم یک 
درصد تولید طال نیز به مردم 
حتی  پرداخت  نشده،  منطقه 
این شرکت بهره بردار عوارض 
بر ارزش افزوده را نیز پرداخت 
نکرده است و همه این موارد به 
عدم شفافیت و نظارت ضعیف 
صنعــت، معــدن و تجــارت 

برمی گردد.
مــرادی تصریح کــرد: هیچ 
قرارداد و پروانــه بهره برداری 
در خصــوص ایــن شــرکت 
قزاقستانی در اختیار نمایندگان 
قرار نگرفته است و همین امر شائبه ها را در اذهان 

بیشتر می کند.

سرمایه نهفته س
معاون امــور معادن ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت کردســتان با اشــاره به ظرفیت معادن 
استان اظهار می کند: اگر معادن به بحث فراوری 

برسد ظرفیت آن سه برابر می شود.
مهدی مــرادی می افزاید: در حال حاضر معادن 

ارزشمندی ازجمله طال، سنگ آهن، سنگ های 
تزئینی، سیلیس و باریت معادنی که در توسعه 
استان کردستان نقش اساسی دارند، همگی فعال 
هســتند. وی بابیان اینکه تولید شمش طالی 
اســتاندارد بین المللی با برند کردستان ازجمله 
برنامه های ســازمان صنعت، معدن و تجارت در 
این استان است، می افزاید: میزان سرمایه گذاری 
اولیه معدن ساریگونی ۷۸ میلیون دالر است که 
این سرمایه گذاری منجر به اشتغال یک هزار نفر 

به طور مستقیم شده است.
وی بیان می کند: بر همین اســاس ۱۲۸ نفر از 
نیروهای این معــدن خارجی و ۱۰ درصد آن ها 
غیربومی هستند، اما بقیه نیروهای مورد نیاز از 
روســتاهای اطراف و شهرستان های کردستان 

تأمین و به کارگیری شده اند.
معاون امور معادن و اکتشــافات معدنی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت کردســتان با اشاره به 
اینکه در معدن طالی ســاریگونی شمش طال 
تولید می شود، افزود: در چنین کارخانه ای باید 
مصنوعات طال تولید شــود تا با برند کردستان 
صادر شــود که این اقدام در دســت بررســی 

مجموعه سرمایه گذار است.
معاون امــور معادن ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کردســتان بیان می کند: معدن 
طالی ساریگونی در یک ســال گذشته حدود 
۶۴ میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کرده  
و به خزانه کشور اضافه  شده، این در حالی است 
که اگر حقوق دولتی حاصل از معادن به استان 
کردستان بازگردانده شود صرف ایجاد زیرساخت 
الزم برای معادن و افزایــش فراوری کارخانه ها 

خواهد شد.
مرادی نقش معادن را در اشــتغال زایی اســتان 
بسیار مهم دانست و عنوان کرد: در حال حاضر 
۴ هزار نفر در معادن اســتان مشــغول به کار 
هستند و بدون شک معادن در توسعه استان ها 
به ویژه استان های کمتر توسعه یافته ای همچون 

کردستان نقش بسزایی دارند.
وی بــا بیان اینکه تا زمانــی که مواد معدنی در 
محل مناسب خود فراوری نشوند منجر به صرفه 
اقتصادی نخواهد شد، ادامه داد: وجود معادن در 
مناطق محروم سبب ایجاد کارخانه فراوری، تولید 
طال و ایجاد اشتغال و سرانجام توسعه آن منطقه 

خواهد شد.

به دلیل نبود شفافیت 
عملکرد این شرکت 

بهره بردار و اداره 
کل صنعت، این امر 

در اذهان مردم 
متبادر می شود 
که شاید ساالنه 

چندین تن مازاد این 
قرارداد طال از این 
معدن برداشت شود
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اردبیل: قیمت ســیب زمینی ماه هاست که روی کیلویی ۳ هزار 
تومان برای مصرف کننده ثابــت مانده، اما این قیمت فقط برای 
مصرف کننده گران است و اال برای تولیدکننده با چنان نوسان هایی 

روبه رو است که به قول خودشان جانشان را به لبشان رسانده.
شاید باورتان نشود ســیب زمینی تازه و زرد را که در حال حاضر 
از مغازه ها کیلویــی ۳ تا ۵ هزار تومان خریداری می کنید، اما در 
 اســتان اردبیل به عنوان یکی از قطب هــای تولید این محصول 
هزار و ۴۰۰ تومان هم خریدار ندارد و همین موضوع داد کشاورزان 

را درآورده است!
درحالی که مصرف کنندگان هنوز موفق به خرید ســیب زمینی 
زیر قیمت ۲هزار و۵۰۰ تومان نشــدند، اما از ابتدای سال تاکنون 

تولیدکنندگان ضررهای بسیاری را متقبل شدند.
نبود سیستم منسجم تنظیم بازار موجب شده تا همیشه دالالن در 

این وسط بیشترین سود را به جیب بزنند.
تابستان امسال سیب زمینی کاران استان درحالی که امید داشتند 
محصول خود را به قیمت افزون بر ۲ هزار تومان روانه بازار کنند، 
اما همزمانی برداشت محصول آن ها با برداشت محصول در جیرفت 
استان کرمان قیمت این محصول را خاک کرد و به کیلویی ۵۰۰ 

تومان رساند.
امســال کرونا و البته افزایش قیمت هــا به ویژه کرایه حمل ونقل 
موجب زحمت برای سیب زمینی کاران شد و حاال نوبت به استان 

اردبیل رسیده است.

سیب زمینی یک سوم قیمت سال گذشتهس
درحالی که سیب زمینی مغز زرد هنوز در بازار روی قیمت ۳ هزار 
تومان در حال جوالن اســت، اما همین محصول بیش از کیلویی 

هزار و ۲۰۰ تومان در اردبیل مشتری ندارد.
کشاورزان اردبیلی که به گفته خودشان این محصول کیلویی هزار 
و ۵۰۰ تومان پایشــان آب خورده، اذعان می کنند با این قیمت ها 

ضرر می دهند!
آن ها می گویند سال گذشته که هنوز شاهد این موج گرانی نبودیم 
سیب زمینی را بیش از این قیمت ها فروختیم، اما امسال که هزینه 
کود و سم و از همه مهم تر حمل ونقل و کارگر سه برابر شده است 
مجبوریم محصول را به قیمت یک ســوم ســال گذشته به دالل 

بفروشیم.
کشــاورزان که از گرانی بذر و کود گالیه دارند، عنوان می کنند: 
کود ســه برابر شده و کیسه  بزرگ سیب زمینی از ۷۰۰ تومان به 
۲ هزار تومان رســیده اســت، اما قیمت محصول نسبت به سال 
گذشته تفاوتی نکرده که این موضوع موجب دلسردی کشاورزان 

شده است.

محصول روی دست مانده س
بنا بر اعالم مسئوالن جهاد کشاورزی میزان تولید سیب زمینی در 
اردبیل حدود ۸۰۰ هزار تن است که از این میزان صرفاً ۱۸۴ هزار 

تن به مصرف داخلی می رسد.
جهاد کشــاورزی خود را مسئول فروش نمی داند و عمالً سکوت 

اختیار کرده و در مرحله فروش کناره گیری کرده است.
اگرچه مســئوالن وعده داده بودند با راه انــدازی کارخانه »فرنچ 
فرایــز« بخش اعظمی از محصول را به دیگر نیاز مصرفی تبدیل 
می کنند، اما کارخانه های چیپس هم به عنوان سایر صنایع تبدیلی 
سیب زمینی، درمجموع نتوانسته اند در ایجاد ارزش افزوده و افزایش 

تولید ناخالص داخلی استان تأثیرگذار باشند.
حال بسیاری از تولیدکنندگان سیب زمینی بار دیگر چشم انتظار 
حمایت های دولتی هستند که شاید با خرید تضمینی و یا صادرات 
بتوانند محصول خود را با قیمت بیشــتری به فروش رســانده و 

مرهمی بر زخم های گرانی نهاده های خریداری شده بگذارند.

کشاورزان چشم انتظار حمایت دولت

سیب زمینی اردبیل خریدار ندارد ... 
گزارشگزارش

7909zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
               1 

               2 
               3 
               4 
               5 
               6 
               7 
               8 

               9 
               10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

 

۱. از مشهورترین مبتهالن جهان عرب که از 
قالب ابتهال براي رازونیاز با خدا ، مدح اولیای 
دین ، اشعار و سروده هایی با درون مایه دینی و 
عرفانی  استفاده کرد ۲. پلنگ- دشمنان- نوعي 
هواپیماي مسافربري مجهز ۳. بخش فرانسوي 
رودخانــه راین- جواب مثبت- جواب گرفته- 
میان بــدن ۴. خیاالت- نامي بــراي بانوان 
ایراني- ملخ بي ســر ۵.  فرمانفرمــا- الوان- 
قرآن خواني ۶. شــطي پرآب در جنوب غرب 
مورداعتمــاد  افــراد   کشــور- ســرزمین- 
 ۷. نشــان مفعولي- از علوفه جــات- مباني 
۸. نقشه فرنگي- کاغذ پیچیده شده- خریدن- 
 آســیب و صدمه ۹. برادر- سفره- صوت درد 
۱۰. چهارپا- آبگوشــت ساده- مقابل صورت 
۱۱. از انواع سیم کشي ساختماني- واحد پول 
روســیه- رها ۱۲. جاهل در هاون مي کوبد- 
نخست وزیر اسبق پاکستان که در سال۲۰۰۷ 
 ترورشــد- پرنــده وحشــي حالل گوشــت 
۱۳. آغــوز- به طور یقین- یماني مشــهور- 
یکي از دوجنس ۱۴. مایــه آرامش دل- قاره 
 کهن- برشــمردن اصوات و حــروف کلمه 

۱۵. محدوده ای از طیف نور خورشید که پس 
از طی میلیون ها کیلومتر به ما می رسد

۱. کودکــی کــه در دوران زیــر ۱۲ ماهگي 
زندگي انســان قرار دارد- مفید ۲. ذره باردار 
شیمیایي- اقیانوس باوقار- از حاالت دوگانه 
چراغ خودرو ۳. نوعي جامه ابریشــمي- میوه 
تلفني- ضدحمله- صوت افســوس ۴. سید 
شهیدان اهل قلم- ناکارشده- رب النوع آفتاب 
مصر باستان ۵. منطقه داراي آب و هواي گرم- 
ریاکار- حیوان مــکار ۶. اندازه و پیمانه - نام 
 چندتن از پادشــاهان فرانسه- جانشین وضو 
۷. وحشي- رویه -  فریاد ۸. فقیر و غني همه 
دارند- یک حرف و ســه حرف- لیست غذاي 
رستوران- مقعر ۹. تازه- تردید- راز ۱۰. صید- 
معاضدت- از حبوبات ۱۱. کوچه بي دررو-  به 
تعلیــل  ادات  از  کاال-  فرســتادن   بیــرون 
۱۲. مخفف نوک- شــعله آتش- نام پسرانه 
فرنگي ۱۳. لقبي در چرخ نخریســي- درس 
 نوشــتني- جرم و گنــاه- مرغ انگلیســي 
۱۴. دســته حروفي قرآني بــا خواصي ویژه 

هنگام برخورد با نون ساکن یا تنوین- به دردبخور- مدفن 
امام علي»ع« ۱۵. اشجار- از وسایل اصالح صورت
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