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گشت مشترک تعزیرات  حکومتی، سازمان صمت 
اســتان و اتاق اصناف مشــهد،  این بار با حضور 
خبرنــگار روزنامه قدس به بازار موبایل فروشــان 
مشــهد رسید. این گشــت در حالی در محدوده 
خیابان احمدآباد و در پاساژهای مرتبط به صنف 
فروشندگان موبایل برگزار شد که با شروع مدارس 

و نیاز دانش آموزان به تحصیل از ...

ســال 1313 در محله سرشــور مشــهد متولد 
شــد پدرش دوســتدار و اهل علم و اهل مجلس 
روضه خوانی بود. علی شــمقدری دوره ابتدایی 
را در مدرسه ســیروس گذراند. در سیزده سالگی 
هم زمان وارد دو عرصه کسب معارف دینی و بازار 
شد. از سویی به مدرسه گوهرشاد به درس تفسیر 

آیت اهلل سید هاشم نجف آبادی ...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 

کاشپسازپنجسالدستهای
پشتپردههممعرفیشوند

پروندهتخلفات
مالکآساکدوچرخ؛
بازگشتبهصفحهاول!

مخالفتاوقافباتخریب
مسجدمرویها

.......همین صفحه

.......صفحه3

گزارشقدسازلحظاتبازگشت
یککودکتحتپوششمجموعه
گلستانعلیبهآغوشخانوادهاش

اشک،زبان مشترک 
ناگفته ها

دیروز در خبرها آمده بود که نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس 
شــورای اســامی ضمن بازدید از کارخانه آساک دوچرخ با اشاره به 
برخی ســوء جریان ها در واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی از 
پیگیری مجدانه پرونده تخلفــات مالک این واحد صنعتی خبر داده 

است.این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای...

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: با مخالفت اوقاف، 
از تخریب مسجد تاریخی مروی های مشهدمقدس جلوگیری شد.

حجت االسام و المسلمین محمد احمدزاده با بیان اینکه مسجد 
مروی ها با تاریخی 1۶۸ساله به عنوان یکی از قدیمی ترین مساجد 

شهر مشهد، روایتگر هویت تاریخی مذهبی ...

»محمدعلی« که وارد می شــود از میان همــه افراد داخل اتاق به 
سوی خواهرش می دود و در آغوشش جای می گیرد. خواهری که 

.......همین صفحهدر نوجوانی مانند مادری که سال ها ...

بیمارستانکروناییهایمشهد•
تصفیهخانهفاضالبندارد!

مشهدفوری:مســئول فنی دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد گفت: تنها بیمارستانی که به سپتیک وصل 
می شــود یا دارای چاه های جذبی بوده، بیمارستان 

شریعتی طرقبه شاندیز است.
علی رحیمی مؤمــن افزود: به دلیــل قدیمی بودن 
این بیمارستان چنین شــرایطی دارد و مذاکراتی با 
شرکت آب و فاضاب داشتیم و درخواست استاندارد 
کردیم که ببینیم چه اســتانداردهایی را باید رعایت 

کنیم.
فاضابــی  تصفیه خانه هــای  خصــوص  در  وی 
بیمارستان های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
اظهار کرد: بیمارستان های قائم و امام رضا)ع( وصل 
به شبکه اســت. ما برای پروژه هایمان مشاور داریم، 
بیمارســتان های جدید همچون بیمارستان اکبر که 
فعال است یا هاشمی نژاد که در حال نوسازی است، 
سیستم تصفیه شبکه فاضاب لوکال دارد و آزمایش 

می شود.
مسئول فنی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد تصریح 
کرد: در بیمارستان های دیگر مربوط به دانشگاه هم 
با آب و فاضاب در ارتباط هســتیم و برای بسیاری 
از آن ها مشــاور گرفتیم. در مشهد به جز بیمارستان 
شریعتی که چاه جاذب دارد، جایی در خاطرم نیست 

که چاه جاذب داشته باشد.
وی بــا اعــام اینکه در مشــهد 11 بیمارســتان 
زیرمجموعه دانشــگاه علوم پزشکی است، اطمینان 
خاطر داد بیمارســتان های نوســاز کامًا استاندارد 

هستند و تصفیه خانه فاضاب دارند.
وی بــا بیان اینکــه مشــاوران آب و فاضاب برای 
فاضاب با ما قــرارداد می بندند، گفت: ما به صورت 
مــداوم با آب و فاضاب در ارتباط هســتیم و برای 
بسیاری از بیمارســتان ها مشاور گرفتیم. طبق نظر 
مشــاوران سیســتم های تصفیه فاضاب را یا انجام 

دادیم یا در حال انجام هستیم.
وی در واکنش به این مســئله که با توجه به شیوع 
کرونا شرایط برای تصفیه خانه بیمارستان کرونایی، 
بحرانی تر نمی شود، گفت: در آن حد کنترل می شود، 
آن طور هم نیست، اما باید استانداردهایی را رعایت 
کنند. مشــکلی بــرای کرونا ندارد بلکه مشــکات 
عمومــی و بحث های مربوط بــه آلودگی میکروبی 

است که دوستان آن را رفع می کنند.

نخبهکشتیباچوخهدرگفتوگوباقدس:
مسئوالنبهورزش•

صالحآبادتوجهکنند
جمعی  صاحبی: ابوالحسن
از ورزشکاران و ورزش دوستان 
صالح آبــادی در گفت وگــو با 
خبرنگار ما می گویند: 42 سال 
از عمر انقاب اسامی می گذرد 
اما شهرستان محروم و مرزی 
صالح آباد همچنــان در تمام 
عرصه ها از درد محرومیت ها و کاستی ها رنج می برد. یکی 
از این مشکات مهم که متوجه جوانان و نوجوانان بوده 
مربوط به بخش ورزش و تربیت بدنی است که همچنان 
جوانان و نوجوانان این خطه مرزی در حسرت نگاه ویژه 
مسئوالن هستند.شهرســتان صالح آباد با وجود داشتن 
استعدادهای فراوان ورزشــی فقط یک سالن ورزشی با 
یک ســرایدار و یک مســئول )از اداره دیگری با حفظ 
ســمت( دارد که پاسخگوی ورزشکاران و ورزش دوستان 
عاقه مند نیست و به شدت از کمبود امکانات و تجهیزات 
رنج می برد.یکی از استعدادهای ورزشی جوانان و نوجوانان 
صالح آباد، تخصص در کشــتی با چوخه است، بر همین 
اساس اواخر بهمن سال گذشته کلنگ ساخت گود بزرگ 
کشتی با چوخه صالح آباد به همت و پیگیری مردمی یکی 
از دلسوزان و پیشکسوتان این عرصه به زمین خورد و به 
دنبال آن ورزشــکاران ، ورزش دوستان و سایر اهالی این 
شهرستان کمک های خود را در قالب مصالح ساختمانی 
به وی اعام کردند، به همین بهانه خبرنگار ما سراغ این 
پهلوان کشتی با چوخه رفته و گپ و گفتی صمیمانه انجام 

داده که با هم می خوانیم.   
شعیب خزیمه با اشــاره به اینکه سختی های فراوانی را 
در راه ورزش متحمل شده به گوشه ای از افتخارات خود 
اشــاره می کند و می گوید: در سال ۷4 »قهرمان نیروی 
زمینی ارتش« و در ســال های ۷4 و ۷۵ »قهرمان ستاد 
مشــترک ارتش« و »نیروهای مســلح کشور« در رشته 
جودو شــده ام و همچنین در سال ۷4 در رشته کشتی 
با چوخه »قهرمان گود زینل خان اســفراین« شــدم و 
ســال های زیادی به عشــق موال علــی)ع( در گودهای 

شهرستان های مختلف خاک خورده و عرق ریخته ام.
او می افزاید: بنده به عنوان یک پیشکســوت ورزشــی 
از دولــت و خیران نیک اندیــش می خواهم که یک نگاه 
خاص و ویژه به ورزشــکاران این مناطق محروم و مرزی 
داشته باشند که خدای نکرده آنان اسیر مسائل ناهنجار 
حاشیه ای نشــوند و از همه مهم تر برای ادامه ورزش به 

کشورهای بیگانه مهاجرت نکنند.
شــعیب خزیمه می گویــد: همه جوانــان و مردم فهیم 
شهرستان اعام آمادگی کرده اند که به ساخت بزرگ ترین 
گود کشتی با چوخه کمک کنند اما فعاً به خاطر موضوع 
کرونا متوقف شــده که به محض به وجود آمدن شرایط 
عادی و ســفید، اجرای این طرح پیگیری خواهد شد و 
به عنوان یک خادم و مربی کشــتی و یک کشــتی گیر 
پیشکسوت که چندین سال برای مردم این منطقه کشتی 
گرفته ام از مسئوالن می خواهم که ما را در راستای این امر 

مهم ورزشی کمک و پشتیبانی کنند.

خبرخبرخبرخبر

محمدزاده:دیروز در خبرها آمده بود که نماینده مردم 
قوچان و فاروج در مجلس شورای اسامی ضمن بازدید 
از کارخانه آساک دوچرخ با اشاره به برخی سوء جریان ها 
در واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی از پیگیری 
مجدانه پرونده تخلفات مالک این واحد صنعتی خبر داده 
است.این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسامی 
گفت: قیمت واقعی بزرگ ترین کارخانه دوچرخه سازی 
خاورمیانه هنگام واگــذاری به بخش خصوصی و مالک 
شــخصی حدود ۶ تا ۸ میلیارد تومان بــوده اما با 12۰ 
میلیون تومان واگذار شد که نشان از تزویر و تقلب دارد.
به گزارش فارس، علی آذری در حاشیه ارسال نخستین 
محموله این واحد تولیدی پس از سال ها رکود اظهار کرد: 
کارخانه آساک دوچرخ اعتبار و هویت این شهرستان بوده 
و امروز قوچان به  واسطه فقر و بیکاری در الگوهای استانی 

در حداقل ها قرار گرفته است.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسامی 
با یادآوری اینکه یکی از اقدام های وی در دوران دادستانی 
عمومی و انقاب این شهرستان پیگیری مطالبات مردم 
در بحث مجتمع آســاک دوچرخ بوده است، گفت: این 
کارخانه در سال های ۸3 و ۸4 با سبک واگذاری خاص 

حدود 12۰ میلیون تومان قیمت گذاری و واگذار شد.
آذری با اشاره به این مطلب که تمام خسارت های مادی 
و معنوی وارد شده به مردم باید توسط واگذارکنندگان و 
مالک این کارخانه جبران شود، بیان کرد: پیشنهاد برای 

مالک این است که این کارخانه را به مردم برگشت دهد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسامی با بیان 
این موضوع که مجتمع کشت و صنعت ۵1، گروه تولیدی 
جاده ابریشم و لوازم  خانگی اطلس مشهد توسط مالک 
»آساک دوچرخ« خریداری و امروز اثری از آن ها نیست 
و محو شــده است، تصریح کرد: این موضوعات نشان از 
فســاد اقتصادی دارد که این موضوعات در کمیسیون 
اصل ۹۰ مورد رســیدگی قرار خواهد گرفت.دادســتان 
عمومی و انقاب قوچان نیز بــا بیان اینکه درباره اصل 
قرارداد مجتمع دوچرخه ســازی، دیوان محاسبات ورود 
پیدا کرده و انتظار می رود به ســمت ابطال برود، گفت: 
وام های دریافت شده توسط مالک این کارخانه در مسیر 
تولید قرار نگرفته و دیوان محاسبات نیز ورود جدی به 
این مسئله داشــته و اختیارات این واحد تولیدی را به 

دستگاه قضایی واگذار کرده است.
حسین ولیدخت با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی نظارت 
جدی بر این مجتمع داشته و از یک ماه گذشته تاکنون 
افزایش تولید و فعال شــدن تمام قسمت ها در »آساک 
دوچرخ« رخ  داده اســت، بیان کرد: از این  پس نظارت ها 
افزایش پیدا خواهد کرد تا اصل قرارداد ابطال شود و این 

مجتمع دوچرخه سازی به مردم برگردد.

بازگشت به نقطه صفرس
اینکــه حاال مدیران شهرســتان در بخش های مختلف 

مدعی بررسی دقیق و احتماالً مجازات متهم اصلی این 
تخلفات شده اند قابل قدردانی است و امیدواریم به زودی 
شاهد احقاق حقوق کارگران و حتی شهروندان قوچان در 
این مجموعه باشیم اما شاید ذکر یک نکته خالی از لطف 
نباشد و یادآوری آن انگیزه ای شود برای سرعت بخشیدن 

به اموری که باید انجام شود.
روزنامه قدس برای نخستین بار تخلفات رخ داده در این 
مجموعــه صنعتی و البته تخلفات دیگر مالک آن را 14 
اردیبهشت ســال ۹۵ در مطلبی با تیتر »وام های کان 
برای هیچ، خرید کارخانه برای تعطیلی!« رسانه ای کرد 
هر چنــد در آن مقطع هم بنا به دالیل نامعلوم آنچنان 
که باید مدیران محلی پای کار نیامدند ولی وقتی چند 
گزارش منتشر کردیم برخی دستورات برای پیگیری ها 

صادر شد.
ابتدای ماجرا برخی از مدیران وقتی فهرســت تخلفات 
مالک این مجموعه را می دیدند وعده پیگیری و برخورد 
می دادنــد و تصور ما این بود که به دلیل روشــن بودن 
بسیاری از اتهام ها کمتر از یک سال سرنوشت این واحد 

صنعتی بزرگ مشخص خواهد شد.
اما گذشت ماه ها نشان داد تصورات ما صرفاً در حد خیال 
است و همان مدیرانی که وعده برخورد می دادند سرانجام 
به تشکیل یک کارگروه و شاید نوعی حکمیت رسیدند 
و در کمال تعجب با وجود اینکه بارها خبر واگذاری این 
مجموعه منتشر شد ولی در نهایت باز همه چیز در اختیار 

مالک قبلی قرار گرفت و هیچ کس پیگیر تخلفات دیگر 
این فرد نشد.

تکرار حرف های پنج سال پیشس
امروز پنج ســال از آن تاریخ می گذرد و در حالی که ما 
می دانیــم تخلفاتی که در گزارش های ســال ۹۵ خود 
منتشر کرده ایم صورت گرفته ولی هیچ خبری از تشکیل 
پرونده برای سایر تخلفات این فرد منتشر نشد، اینکه او 
چگونه توانسته چند واحد تولیدی را به کمترین قیمت 
بخــرد و بعد همه این واحدهــا را از چرخه تولید خارج 
و کارگران زیادی را بیکار کند و پرســش مهم تر اینکه 
حامیان قدرتمند او چه کســانی هســتند که در حالی 
که چند ده میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بود باز 

توانست برای خود و اطرافیانش وام بگیرد؟
خاصه اینکه هر چنــد از گفته های نماینده مردم این 
شهرستان در مجلس خرسندیم و امیدواریم با فعال شدن 
این واحد بزرگ چند صد نفر از جوانان بیکار قوچان کار 
دایمی داشته باشند اما باز ترسمان از این است که مانند 
سال ۹۵ همه تخلفات عیان این افراد خواسته یا ناخواسته 
نادیده گرفته شود و چند سال دیگر شاهد این دور باطل 
باشیم؛ چراکه به باور نگارنده امروز و با گذشت پنج سال 
از علنی شدن تخلفات صورت گرفته در این واحد و دیگر 
تخلفات مالک آن یک بار دیگر به نقطه صفر بازگشته ایم 

و قرار است به این تخلفات رسیدگی شود.

سرورهادیان:»محمدعلی« که وارد می شود از میان 
همه افراد داخل اتاق به ســوی خواهرش می دود و در 
آغوشش جای می گیرد. خواهری که در نوجوانی مانند 
مادری که سال ها از فرزندش جدا مانده او را در آغوش 
می کشد و حاال اشک برای همه ما، زبان مشترک همه 

حرف های ناگفته می شود.
داستان محمدعلی شبیه خیلی از بچه های بدسرپرست 
شهرمان است که از نامایماتی که سرنوشت برایشان 
رقم زده به مجموعه گلســتان علی، حامی بچه های 
بی سرپرســت و بدسرپرســت پناه آورده است . انگار 
پیگیری یک تماس توســط دختر بــزرگ خانواده با 
اورژانس اجتماعی می خواسته اتفاقات خوبی را برای 

حفظ  کانون این خانواده رقم بزند.
ســه شنبه گذشته اما پس از طی شدن مسیر قانونی 
برای تحویل محمدعلی به مادربزرگش، شــور و حال 
خاصــی در مرکز)محمدی( گلســتان علی به پا بود، 
خیلی هــا بودنــد، از مادربزرگ تا خالــه محمد و دو 
خواهــرش که آنان نیز روز گذشــته از مرکز دختران 
گلستان علی به مادربزرگشان تحویل داده شده اند، در 
جمع همه کارکنان مرکز برای او خوشحالی می کردند.

حاال محمدعلی در میان هدیه هایی چون اسباب بازی 

و نوشــت افزار، لباس و ...که خانواده برایش آورده اند از 
خوشحالی در پوستش نمی گنجد.

خواهــر بزرگترش با چشــمانی شــرجی می گوید: 
خوشحالم پس از ماه ها برادرم را می بینم.

محمدعلی که درآینده می خواهد پلیس شود، در بین 
گریه هایی از سر شوق دیدار دو خواهر و مادربزرگش، 
می گوید: بزرگ که شــوم پلیس خواهم شد تا همه 
آدم های بد را دستگیر کنم تا دیگر آدم بدی نباشد تا 

دیگران را اذیت کند.
وی تأکید می کند: خوشحالم دوباره کنار خواهرهایم 
خواهم بود و دلم برای همه دوســتانم، مربی، مددکار 
و مســئوالن اینجا که خیلی مهربان هســتند، تنگ 

می شود. 
در حاشیه این لحظات زیبا، مددکارمجموعه )محمدی( 
گلستان علی در خصوص محمدعلی و گذشته اش به 
خبرنگار ما می گوید: پدر محمدعلی با بدرفتاری های 
فــراوان و معتاد کردن همســرش، در خانواده فضای 
ناامن، فقر و خشونت خانوادگی را به وجود آورده بود و 
از طرفی با وجود یک بار ترک اعتیاد مادر محمدعلی، 
پدرش مجــدد او را وادار به اعتیاد می کند که در این 
شرایط متأســفانه فرزندان خانواده در شرایط بدی به 

سر می بردند.
مائده رحمانی تصریــح می کند: از این رو طی تماس 
دختر 1۷ســاله خانواده با اورژانس اجتماعی، شرایط 
تحویل بچه ها به بهزیستی مهیا شد و نگهداری آن ها 

در مراکز گلستان صورت گرفت. 
وی می افزاید: خوشــبختانه در صحبت بــا خانواده 
مادری شان، آن ها سرپرستی سه فرزند کوچک خانواده 
را پذیرفتند و شرایط ترک اعتیاد مادر خانواده نیز در 
کمپ ترک اعتیاد فراهم شد و مادر خانواده نیز در حال 
تاش برای ترک اعتیادش اســت تا بتواند سرپرستی 

فرزندانش را به عهده بگیرد و از آن ها دور نباشد.
وی در ادامــه خاطرنشــان می کند: همه تاشــمان 
در بحث کودکان بدسرپرســت آن اســت که بتوانیم 
مشکات خانواده آن ها را رفع کنیم تا فرزندان بتوانند 

در کنار والدینشان با آرامش زندگی کنند.
رحمانی با اشاره به آنکه در برنامه های مددکاری بچه ها 
تا هنگام بهبودی کامل مادر و جدا شدن او از پدربچه ها، 
در کنار مادربزرگ و پدربزرگ مادریشان هستند، اظهار 
می دارد: همچنین ثبت نام مدرسه، کمک هزینه های 
تحصیلی و معیشتی آن ها انجام خواهد شد تا بچه ها از 

ادامه تحصیل بازنمانند.

وی تأکید می کند: خوشبختانه خانواده مادری امکان 
واگــذاری یکی از طبقات منزلشــان را بــه دختر و 

نوه هایشان دارند.
در بین اشک های شوق وصال، به سراغ دختر نوجوان 
خانواده که محمدعلی و خواهر کوچکش را در آغوش 
کشیده است و می بوسد می روم، او می گوید: خوشحالم 

دوباره با خواهر و برادرم کنار هم خواهیم بود. 
وی تصریح می کند: امیدوارم مادرم سامتی و بهبودی 
کامل را پیدا کند و پس از ترک اعتیاد برایمان مادری 

کند.

کاشپسازپنجسالدستهایپشتپردههممعرفیشوند
پرونده تخلفات مالک آساک دوچرخ؛ بازگشت به صفحه اول!

گزارشقدسازلحظاتبازگشتیککودکتحتپوششمجموعهگلستانعلیبهآغوشخانوادهاش

اشک، زبان مشترک ناگفته ها
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توافق همه طرف ها برای بافت اطراف حرم
تملک های غیرضروری بافت پیرامون حرم رضوی متوقف می شود
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روایتی از »حاج علی شمقدری« یار مقام معظم رهبری

یار »امین«
قدس: ســال 1313 در محله سرشور مشهد 
متولد شــد پدرش دوستدار و اهل علم و اهل 
مجلس روضه خوانی بود. علی شمقدری دوره 
ابتدایی را در مدرســه ســیروس گذراند. در 
سیزده ســالگی هم زمان وارد دو عرصه کسب 
معارف دینی و بازار شــد. از سویی به مدرسه 
گوهرشاد به درس تفسیر آیت اهلل سید هاشم 
نجف آبادی جد مــادری رهبر انقالب راه پیدا 
کرد و از ســویی دیگر در کنار برادر و پدرش 

در کاروان سرای چوب وارد بازار شد. 
آقای شــمقدری کــه به قول خــودش از 
کودکی ســرش توی حســاب و کتاب بود 
ضمــن گذرانــدن فرازونشــیب های بازار و 
آزمون و خطا در مشــاغل مختلف ازجمله 
شعربافی و ابریشم فروشی موقعیت خود را 

تثبیت کرد.
 اهــل ورزش بود آن هم از نــوع حرفه ای اش  
در ســال 1334 در مســابقات ژیمناستیک 
در  کشــور  دبیرســتان های  دانش آمــوزی 
اصفهان شــرکت کرد ســال 133۶ مستقل 
شــد و کاروان ســرای چوب افتتــاح کرد اما 
ازآنجاکه آزادی خواهی در ذاتش نهفته بود با 
مأمورین رژیم شاه درگیر شد و با باتوم مورد 
ضرب وشــتم قرار گرفت و از آن زمان هرگز 
میانه اش با دولت طاغوت خوب نشــد ســال 
1339با دختــری از فامیل پدری ازدواج کرد 
زنی که تا پایان عمر به پای همه سختی های 

مبارزات و زندان رفتن شوهرش ایستاد. 
هم زمان بــا فعالیت های اقتصادی و قرآنی به 
آموختن صرف و نحــو ادبیات عرب پرداخت 
صمدیــه را در مدرســه مرحوم عابــدزاده و 
دوره های محاوره و تکلم را نزد آقای حافظیان 

گذراند و درس  تفسیر قرآن 
را بــه جد دنبال کرد و پایش 
به تفســیر آقا باز شد کم کم 
محــرم و رازدارشــد ورفیق 
اســتاد ســید علی حسینی 
خامنه ای. از اســتاد بزرگ تر 
بود اما رســم رفاقــت را بلد 
بود این شد که بعد از انقالب 

رفاقت ،او را به تهران کشــانید و شــد امین 
رئیس جمهــور خامنه ای .  این آشــنایی او 
را تا مرتبــه رازداری و یار امین رهبر انقالب 
پیش برد. سال 1342  با نهضت امام خمینی 
آشنا شــد و تا پیروزی انقالب چندین بار به 
زندان افتاد و تحت شکنجه های بی رحم ترین 

بازجوهای ساواک قرار گرفت.
صبر و اســتقامتش ســاواک 
را به عجز آورد و ســینه اش 
صندوقچــه راز و رمز مبارزه 
واســامی یاران مبارزش باقی 
انقالب  بحبوحــه  در  مانــد. 
فعالیت هــای مبارزاتــی اش 
و  تکثیر  گرفت.برای  شــدت 
پخش اعالمیه های امام و رساندن پیام امام به 

سراسر استان تالش گسترده ای کرد. 
ابتــدای  در  و  انقــالب  پیــروزی  از  بعــد 
شکل گیری نهادهای انقالب از جمله کمیته 
انقالب و سپاه پاســداران انقالب اسالمی و 
حزب جمهوری اســالمی تــالش مضاعفی 

در شــکل گیری و قوام و انسجام این نهادها 
اصناف  اســالمی  انجمــن  داشــت. جامعه 
خراسان را تشکیل داد و فعالیت های انقالبی 
چــون برهــم زدن تحصن های ســاختگی 
منافقین و ضدانقالب ها در دســتور کارش 
بود. ســال 13۶0 هم زمان با آغاز ریاســت 
جمهــوری آیت اهلل خامنه ای به درخواســت 
ایشان به تهران رفت و در ریاست جمهوری 
مستقر شد این ماموریت تا آغاز رهبری رهبر 
معظم انقالب ادامه داشت ازآن پس به دستور 
رهبر انقالب به مشهد آمد و  تولیت حسینیه 
آیت اهلل ســید جواد خامنه ای و مســئولیت 
دفتــر مطالبات مردمی معظم له در مشــهد 
را عهده دار شد. حاج علی شمقدری در سن 
۸۶ سالگی ظهر روز پنجشنبه بیست وهفتم 
شــهریور 99  دار فانــی را وداع گفــت و به 
فرزند شهیدش مهدی و برادر شهیدش حاج 
رضا شــمقدری پیوســت روحش شاد.رهبر 
معظم انقالب در پیامی درگذشــت ایشــان 
را تســلیت گفتند و از او به عنوان دوســت و 
همراه قدیمی مرد مؤمن و انقالبی و متشرع 
یاد کردند که در بیش از نیم قرن آشنایی او 
را به پایداری در جبهه حق و غیرت و صدق 

و وفا شناختند.
خاک این خطه چو الطاف نهانی دارد

هرچه مرد است ازاین خطه نشانی دارد
گفتنی اســت پیکر حاج علی شــمقدری روز 

گذشته در بهشت رضای مشهد آرام گرفت.
مراسم بزرگداشــت مرحوم شمقدری از طرف 
نماینده ولی فقیه  در خراسان رضوی و تولیت 
 آســتان قدس رضوی روز یکشــنبه ســاعت
10 صبح در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

 نماینده مردم مشهد و کالت 
در بازدید از این پروژه خبر داد 

 ورود کمیسیون اصل 90 مجلس•
به طرح نیمه تمام بیمارستان رضا

اصل  کمیسیون  قدس: 
مجلــس شــورای   90
نیمه تمام  طرح  اسالمی 
بیمارستان رضا در مشهد 

را بررسی می کند.
اصل  کمیسیون  رئیس 
مجلــس شــورای   90

اســالمی در بازدید از پروژه نیمه تمام بیمارستان رضا که در 
بزرگراه آزادی مشــهد- قوچان قرار دارد ضمن ابراز تأسف از 
اینکه این پروژه تا به امروز به این شــکل رها شده است، بیان 
کرد: بخش مهمی از اعتبارات بیت المال در این طرح هزینه و 
مصرف شده است، ولی به دلیل بعضی از مسائل مدیریتی این 

طرح نزدیک به 42 سال است که رها شده است.
حجت االسالم والمسلمین پژمان فر افزود: برای بررسی دقیق تر 
این پروژه نیمه کاره که قرار بوده بیمارســتانی در زمینی به 
مساحت 14هکتار ساخته شود پرونده ای در کمیسیون اصل 
90 مجلس شورای اسالمی باز خواهد شد تا مسئوالن سازمان 

تأمین اجتماعی در این زمینه پاسخگو باشند.

20 مهر؛ آخرین مهلت ارسال آثار •
عکسواره حسینی »جان من است او«

دبیرخانــه  قــدس: 
»جان  حسینی  عکسواره 
من اســت او« بــا اعالم 
از  عکسواره  این  برگزاری 
استادان  عکاسان،  تمامی 
عکاســی، پژوهشــگران 
عکاســی و فعاالن عرصه 

هنر آیینی خواســت تا برای هر چه پربارتر شــدن این حماسه 
هنــری آثار خود را طبــق تاریخ های اعالم شــده به دبیرخانه 
این فراخوان ارســال کنند.مهدی ســروری، دبیر این عکسواره 
بزرگ همچنین از عالقه مندان خواســت برای کسب اطالعات 
بیشــتر به سایت پایگاه عکس چیلیک یا آدرس های اعالم شده 
 در شــبکه های مجازی مراجعه کنند.آخرین مهلت ارسال آثار

20 مهر ماه 1399 است که اطالع رسانی از طریق شبکه اجتماعی 
 @chiilick :و حامی رســانه ای )پایگاه عکس چیلیک( تلگرام

اینستاگرام: Janeman_ast_oo امکان پذیر شده است.
مراسم اختتامیه این عکسواره نیز یکشنبه 4 آبان ماه 99 است.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف در مشهد 
خبر داد 
 کاهش ۶0 درصدی هزینه ها •

با اجرای مجازی مسابقات قرآنی
قدس: رئیس مرکز امور 
قرآنی ســازمان اوقاف و 
امور خیریه گفت: اجرای 
مسابقات  مجازی  روش 
قرآنی در کاهش هزینه ها 
مؤثر بــوده و ۶0 درصد 
هزینه ها شــامل رفت و 
آمد، هتل، اسکان و پذیرایی را کم کرده و این روش در مواردی 

که امکان برگزاری حضوری را نداریم جایگزین خوبی است.
مهدی قره  شیخلو در حاشیه برگزاری مرحله استانی چهل 
و سومین دوره مســابقات قرآن کریم خراسان رضوی در 
مشهد مقدس افزود: امسال به دلیل وضعیت خاص کشور 
و شیوع ویروس کرونا این دوره از مسابقات را در بخش های 
مختلف و روش های مختلفی امتحان کردیم که در بعضی 
اســتان ها حضوری و بعضی دیگر همچون استان خراسان 
رضوی کامــاًل غیرحضوری و در برخی اســتان ها تلفیقی 

برگزار شد.
وی بــا بیان اینکه برگزاری مجازی در این دوره تجربه خوبی 
بوده و تمام آن چیزهایی که برای اجرای مسابقات کیفی نیاز 
داریم فراهم شــده است، گفت: اگر این وضعیت ادامه داشته 

باشد می توان از این ظرفیت حداکثر استفاده را کرد.
قره شیخلو با بیان اینکه رقابت فنی در مسابقات کشوری بسیار 
باالست، گفت: بنا داریم که مســابقات کشوری را حضوری 
داشته باشیم اما اگر شــرایط ادامه داشته باشد مدل اجرایی 

خود را عوض می کنیم.
وی در ادامــه گفت: اولویت دوم ما این اســت رشــته هایی 
که انتخابی بــرای بین المللی دارد را بــه صورت حضوری و 
رشته هایی که انتخاب بین المللی ندارد به صورت غیرحضوری 

برگزار کنیم.
وی افزود: با توجه به تجربه خوبی که خراســان رضوی دارد 
می توان میزبانی این بخش از مســابقات را به این استان داد 
و اگر شرایط خیلی بحرانی شد مجبور می شویم کل مرحله 

کشوری را به صورت غیرحضوری برگزار کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:
82/5 درصد مدارس استان •

پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند
حســین پورحسین: 
و  آمــوزش  مدیــرکل 
رضوی  خراسان  پرورش 
گفت: با توجه به بازدید 
صورت  بررســی های  و 
گرفته از مدارس توسط 
کارشناسان دانشگاه علوم 
پزشــکی ۸2/5 درصد مدارس استان پروتکل های بهداشتی 

ابالغ شده را رعایت کرده اند.
قاســمعلی خدابنده جلب اعتماد عمومی به دستگاه تعلیم و 
تربیت را بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: جلب اعتماد 
همکاران، خانواده ها و دانش آموزان با ایجاد نظم و شفافیت در 
امور می تواند سطح مشارکت آن ها را افزایش دهد که در نتیجه 
بسیاری از مشکالت ما در آموزش و پرورش مرتفع خواهد شد.

وی بــا بیان اینکه مســتندات بارگذاری شــده فعالیت های 
دانش آموزان و معلمان در شــبکه شاد تنها منبع ارزشیابی 
دانش آموزان و ارزیابی فعالیت معلمان در آموزش غیرحضوری 
اســت، اظهار کرد: در سامانه شاد اطالعات کاربران تنها روی 
سرور آموزش و پرورش قرار می گیرد و می توان از آن به عنوان 

یک سامانه پاک برای استفاده دانش آموزان نام برد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بجنورد:
 20 میلیارد تومان اعتبار•

 برای اکتشافات »آلبالغ« لحاظ شد
خبرنگار  بجنــورد- 
قــدس: معــاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت 
گفت: 20 میلیارد تومان 
اعتبار برای اکتشــافات 
معدن آلبــالغ از طریق 
ایمیدرو برای سال جاری 
لحاظ شده است .دکتر غریب پور در هشتمین جلسه شورای 
معادن خراسان شمالی که در سالن شهدای دولت استانداری 
برگزار شد، اظهار کرد: ایمیدرو اصرار دارد تا بخش خصوصی 
وارد کار شود بنابراین با ارائه تسهیالت و تأمین مالی مشکالت 
معدن کاران را حل خواهیم کــرد.وی افزود: موضوعی که در 
بحث معدن آلبالغ اســفراین پذیرفته ایم بدون شــک انجام 
می دهیم بنابراین کار اکتشافاتی آلبالغ یکساله انجام می شود.

معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: ۶50 
هزار کیلومترمربع از اکتشافات کشور در اختیار ایمیدرو است 
که ما 22 درصد بازار ســرمایه را در بخش معادن در اختیار 
داریم.غریب پور گفت: آلومینای جاجرم از کارخانه های خوبی 
است که عملکرد آن روز به روز بهتر می شود بنابراین تعهدات 

سفر رئیس جمهور را انجام می دهیم.
وی ادامه داد: 11/5 میلیــارد تومان اعتبار حفاظتی برای 
معدن آلبالغ در نظر گرفته شده که بدین منظور مناقصه ای 
را برگزار کردیم اما کســی اظهــار تمایل نکرد بنابراین در 
پانزدهم مهرماه این مناقصه دوباره تکرار می شــود.معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی تصریح کرد: 
احیا و تأمین مالی معادن کوچک مقیاس خراسان شمالی 

را در دستور کار می گذاریم.
غریب پور افزود: برای فوالد اسفراین نیز آمادگی سرمایه گذاری 
را داریم.وی گفت: اگر فوالد اســفراین با فوالد مبارکه تلفیق 

شود می توانیم توسعه بیشتر این شرکت را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه 300 نمونه از معدن آلبالغ اسفراین برداشت 
شــده و به آزمایشگاه ارسال شده که به زودی به استان ابالغ 
می شود، گفت: فاز نخست شناســایی معدن آلبالغ انجام و 

پروانه نیز صادر شده است.

در روستای رباط سمنگان تربت جام انجام شد
ساخت مدرسه خیرساز ۶ کالسه در 90 روز•

پیش دبســتانی  قدس: 
و دبســتان ۶ کالســه 
نیازهای  با  دانش آموزان 
پری  »زنده یــاد  ویــژه 
روســتای  در  داوری« 
رباط سمنگان تربت جام 
خراســان رضــوی بــا 

مشارکت نیک اندیشی که خود نیز به همراه خانواده شبانه روز 
در ساخت مدرسه کار کردند، افتتاح شد. خیر نیکوکار مهندس 
رضــا داوری مقدم کــه خود از کارکنان آمــوزش و پرورش 
استثنایی اســت در مراسم افتتاح این مدرسه گفت: همیشه 
آرزو داشــتم در ساخت مدرسه برای دانش آموزان با نیازهای 
ویژه مشارکت کنم و اکنون خوشحالم و خدا را شاکرم که به 
آرزوی خود رسیدم؛ چرا که برکت زندگی من از این بچه های 
نازنین اســت.در این مراسم امام جمعه اهل سنت تربت جام، 
مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل نوسازی مدارس، رئیس و 
نایب رئیس و مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز، فرماندار و 

دیگر مسئوالن تربت جام نیز حضور داشتند.
 برای ساخت این فضای آموزشــی با زیربنای 2۸2 مترمربع
۸ میلیارد ریال هزینه شده که 4 میلیارد ریال آن توسط این 

خیر نیکوکار پرداخت شده است.

فرمانده جدید هنگ مرزی تایباد •
منصوب شد

قدس: مراســم تکریم و معارفه فرمانده هنگ مرزی تایباد با 
حضور فرمانده مرزبانی خراسان رضوی برگزار شد.

سردار ماشاءاهلل جان نثار، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در 
این مراســم هفته دفاع مقدس را فرصتــی برای زنده کردن 
یاد و خاطره شــهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران و تجلیل 
از خانواده هــای این افراد اعالم کرد.فرماندار تایباد نیز در این 
مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گفت: به لحاظ 
تسلط و اشراف اطالعاتی و اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی 
امنیت قابل قبول و پایداری را در نوار مرزی شهرستان داریم، 
هر چند امنیت یک محصول تولیدی اســت که مشارکت و 
همراهی همگان را می طلبد.محســن ســیاح اظهــار کرد: 
شهرســتان تایباد نماد وحدت و همبســتگی است که این 
وحدت و همبســتگی را در امنیت و سایر مباحث شهرستان 
شــاهد هســتیم.در پایان این مراســم، از زحمات سه ساله 
ســرهنگ کاظم صمدی تجلیل و سرهنگ محمد چراغ به 

فرماندهی هنگ مرزی تایباد منصوب شد.
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ایرنا: رئیس اداره آموزش و پــرورش گناباد گفت: اهالی 35 
روستای این شهرستان در شرایط شیوع کرونا و برای ارتباطات 
آموزشــی از طریق فضای مجازی با مشکل برقراری اینترنت 

مواجه هستند.
حسین احمدی افزود: با وجود اقدام های مخابرات برای کاهش 
و برطرف کردن تنگناهای اینترنت در مناطق روستایی، هنوز 

هم زیرساخت های این مناطق کافی نیست.
۶5 روستا در بخش های مرکزی و کاخک گناباد طی چند ماه 
گذشته با مشکالتی در این بخش دست به گریبان بودند که از 
این تعداد در 30 روستا زیرساخت های الزم فراهم شد و مودم 
رایگان در اختیار مدارس آن ها قــرار گرفت و ارتباط آن ها با 

شبکه شاد برقرار شد.
رئیس اداره آموزش و پرورش گناباد گفت: بیشتر روستاهایی 
که در برقراری اینترنت دارای مشکل هستند با شهر فاصله 
زیادی دارند و مشــکل حادی از نظر شیوع کرونا در آن ها 
وجــود ندارد و آموزش مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس 

آن ها به صورت حضوری برگزار می شود ولی اگر شرایط در 
این مناطق هم حاد شــود در تشکیل کالس ها و ارتباطات 
آموزشی از طریق فضای مجازی در آینده نزدیک با مشکل 

مواجه می شوند.
وی اضافــه کرد: در برقراری اینترنت پرســرعت هم عالوه بر 
تعدادی از روستاها، برخی مدارس شهر گناباد نیز با مشکالتی 
مواجه اند و بــرای کاهش معضل برقــراری ارتباط اینترنتی 
مودم هــای دارای ســیمکارت خریداری کرده اند تا مشــکل 
برقراری ارتباط آموزشی با دانش آموزان از طریق فضای مجازی 

کاهش یابد.
رئیــس اداره آموزش و پــرورش گنابــاد در ادامه کمبود 
نیروی انسانی را از مشکالت دیگر آموزش و پرورش گناباد 
در ســال تحصیلــی جدید ذکر کرد و گفــت: 1۸4 نفر از 
معلمان این شهرســتان به مقطع بازنشستگی رسیده اند و 
25 نفر هم به دلیل مشــکالت، تقاضای بازنشستگی پیش 
از موعد کرده اند که مذاکراتی بــا برخی از این افراد برای 

ادامه اشــتغال به کار در سال جاری انجام شده و تعدادی 
موافقت کردند ولی همچنان این معضل به قوت خود باقی 
اســت به طوری که هنوز 14 کالس درسی این شهرستان 

آموزگار ندارند.
رئیس اداره مخابرات گناباد هم با اشاره به مشکالت اینترنت در 
برخی مناطق این شهرستان و از جمله مناطق روستایی گفت: 
کاهش تنگناهای این بخش باید از منظر پدافند غیرعامل مورد 

توجه خاص قرار بگیرد.
اکبر مؤذن افزود: مشــکلی از نظر ارتباطــات اینترنتی برای 
برقراری کالس هــای دانش آموزان از طریق فضای مجازی در 
بیشتر مناطق شهری این شهرستان وجود ندارد و 44 روستای 
گناباد دارای اینترنت پرسرعت هستند و برقراری اینترنت تلفن 
همراه 10 روســتا از محل طرح های ســفر سال گذشته وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در دســت اجراســت و در آینده 
نزدیک برقرار می شــود و 12 روستای دیگر هم در برنامه قرار 

دارند.

محبوبه علی پور: طی سال های اخیر شاهد رشد فعالیت های 
مراکز اقامتی بومگردی در اســتان خراســان رضوی بوده ایم، 
چنان که مدیران این حوزه معتقدند تقاضا برای راه اندازی مراکز 
یادشده 140 درصد رشد داشته است. همچنین در هفته های 
اخیر که شیوع کرونا جدی ترین چالش حوزه گردشگری است، 
متولیان این عرصه اظهار امیدواری کردند شمار این مراکز تا 

پایان دولت دوازدهم به 1۶0 واحد افزایش  یابد. 
این درحالی اســت کــه بنابر اظهارات فعاالن ایــن حوزه؛ تا 
وضعیت حمایت های دستگاه های متولی همچنان در مرحله 
گفتاردرمانی باقی بماند، نمی توان به تحقق آرزوی رشد مراکز 

بومگردی امید داشت.

تسهیالت بانکی؛ درد همیشه فعاالن گردشگریس
علی اکبر کمالی، مدیر اقامتگاه بومگردی جاده ابریشم با تشریح 
وضعیت فعالیتش می گوید: پیش از ورود به عرصه فعالیت در 
حوزه گردشــگری ساکن مشهد بودم، اما پس از بازنشستگی 
بــه راه اندازی اقامتگاهی در منطقه احمدآباد پرداختم. به این 
ترتیب با ســرمایه ای حدود350 میلیون تومان کسب وکارم 
را آغــاز کردم. البتــه جدی ترین حمایت از ســوی نهادهای 
متولی، مســاعدت در زمینه صدور مجوز بود، چراکه به دلیل 
سخت گیری ها و بی برنامگی ها توانستیم از تسهیالت مورد نظر 

استفاده کنیم.
این مدیر اقامتگاه عشایری هفت سنگ درباره آثار فعالیت های 
گردشگری بر روستاها اظهار می کند: روستای ما در حال خالی 
شدن از سکنه بود که در سال های اخیر این رویه تغییر کرده و 
شاهد مهاجرت معکوس هستیم، حتی روستاییانی که به عنوان 
کارگر فصلی و موقت بازمی گشتند با رونق کسب وکارها به طور 
دائم مستقر شده اند. همچنین برارزش افزوده اراضی این منطقه 

اضافه شده است.
در ســال گذشته نیز طرح »روستای بدون بیکار« با تأکید بر 
حمایت از صنایع دستی در این منطقه به اجرا درآمد و به 20 

نفر از فعاالن صنایع دستی این روستا، تسهیالتی تعلق گرفت.
کمالی با اظهار ناخشنودی از حمایت های دوران کرونا می افزاید: 
روستای ما هیچ جاذبه گردشگری نداشت، اما با ایجاد اقامتگاه 
بومگردی توانستیم عالوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای هشت 
نفر و به طور غیرمستقیم برای 20 نفر در جذب گردشگرانی 
از 25 کشور جهان موفق شویم. این درحالی است که در زمان 
اوج فعالیت های گردشگری شاهد شــیوع کرونا بودیم که تا 
 امروز هیچ حمایتی از ما نشــده و تمام وعده ها در حد حرف

باقی مانده است. 

اقامتگاه بومگردیس
هادی علی پور، مدیر اقامتگاه بومگــردی قوامیه گناباد نیز با 
اشــاره به تفاوت های بومگردی با صنعت هتلداری می گوید: 
مالکان این اقامتگاه ها با تکیه بر ســرمایه های خانوادگی و در 
منزل شخصی خود میزبان مسافران هستند و برای تداوم روند 
جذب گردشگران باید پیوسته خالقیت و نوآوری داشته باشند. 
به این ترتیب ما نیز فعالیــت خود را با دریافت 200 میلیون 
تومان تسهیالت آغاز کردیم و طی این سال ها نیز ناچار شدیم 
تمام درآمد دریافتی را صرف پرداخت هزینه ها کنیم، چراکه 
فعالیت در این حوزه حتی در شرایط عادی چندان آسان نبوده 
و عواید چندانی نداشته اســت. ازاین رو تمام آن هایی که در 
حوزه بومگردی فعالیت کرده اند با انگیزه کســب منافع مادی 

صرف به این کسب وکار نگاه نکرده اند.
این فعال حوزه گردشــگری تأکید می کند: حدود 10 ســال 
پیش روستای ما از سوی بنیاد مسکن به عنوان روستای هدف 
گردشگری انتخاب شد و با ساخت اقامتگاه بومگردی این هدف 
گسترش پیدا کرد و در کنار اشتغال ما، حرفه ها و محصوالت 
بومی روستا معرفی شدند. درحال حاضر نیز چندین فروشگاه 

صنایع دستی در این منطقه فعال هستند. 
علی پور ادامه می دهد: به منظور جذب بیشتر گردشگر؛ سال 
گذشته با صرف هزینه گزاف و دریافت تسهیالت، به تعمیر و 
گسترش محوطه های اقامتگاه قوامیه پرداختیم این درحالی بود 
که با شیوع کرونا، زمان اوج فعالیت خود را در ماه های نخست 
سال جاری و تابستان از دست دادیم. حال آنکه در همین دوره 
هیچ حمایتی از ما نشده است، درصورتی که اعالم شد مشاغلی 
که بیمه تأمین اجتماعی نداشته باشند، می توانند ۶ میلیون وام 
تسهیالت کرونا بگیرند ما نیز ثبت نام کردیم. البته سال هاست 
در زمینه بیمه تأمین اجتماعی مشکل داریم، زیرا این سازمان 

هیچ گاه فعالیت ما را پوشش نداده و می گوید به عنوان مشاغل 
آزاد باید هر ماه ۸00 هزار تومان بپردازید. این درحالی است که 
سال هاست ۶ تا 7 نفر بدون بهره مندی از بیمه کار کردیم. مرکز 
اقامتی ما نیز خانه پدری است و جزو اولین خانه های شخصی 
اســت که در ســال ۸4 در گناباد ثبت ملی شده و سرمایه ای 
چند میلیاردی محسوب می شود. عالوه بر مشکل عدم دریافت 
تسهیالت کرونایی، با چالش پرداخت در تسهیالت گذشته نیز 
مواجه شــدیم، زیرا یک قسط از وام دریافتی ما در اواخر سال 
گذشــته عقب افتاد ازاین رو بانک مزبور اعالم کرد به همین 
دلیل؛ حمایت در پرداخت ها و تأخیر سه ماهه تعلق نمی گیرد.

 
 تسهیالت کروناییس

به تازگی مدیرکل ســازمان میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی خاطرنشان کرده، 39/5 میلیارد 
تومان تسهیالت برای کسب و کارهای خسارت  دیده از شیوع 
کرونا در حوزه گردشگری و صنایع دستی این استان پرداخت 
شده است. همچنین 740 واحد گردشگری در خراسان رضوی 
برای حفظ اشــتغال ۶ هزار و 523 نفر و دریافت 9۸ میلیارد 
تومان تسهیالت تشکیل پرونده داده اند. اما پرسش اینجاست 
که طی دریافت این حمایت ها چــرا حدود هزار نفر فعال در 
حوزه بومگردی نادیده گرفته شده اند؟ آن هم در شرایطی که 
مدیران استانی مدعی هستند این استان در پرداخت تسهیالت 
روستایی موفق بوده و ۸7 درصد از سهم خود در این بخش را 

محقق کرده است.
یوسف بیدخوری، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی خراســان رضوی نیز با اشاره به 
خســارت های کرونا بر صنعت گردشــگری می گوید: درحال 
حاضر برای حــدود 103 اقامتگاه مجوز صادر شــده و تمام 
شهرستان های ما دارای اقامتگاه بومگردی هستند. گرچه این 
مراکز در ســال های اخیر ظرفیت قابل تأملی برای اشتغال و 
جذب گردشگران داشــته اند، اما با شیوع کرونا همانند دیگر 
عرصه ها این حوزه نیز دچار تنگناهایی شده است. حدود یک 
ســوم مراکز یادشــده همچنان تعطیل و ضریب اشغال سایر 
مراکز نیز ماهانه کمتر از 10درصد است. این درحالی است که 
بیشتر مراکز یادشده به صورت خانوادگی اداره شده و اعضای 
این مجموعه ها از خدمات بیمه برخوردار نیســتند، بنابراین 
مشمول دریافت تسهیالت ۶ میلیون تومانی می شوند. البته این 
تســهیالت نسبت به دیگر افرادی که سوابق بیمه دارند و 1۶ 
میلیون تومان تسهیالت دریافت می کنند؛ چندان کافی نیست. 

از همین رو درحال پیگیری این قضیه هستیم. 

کمبود معلم و نبود اینترنت در 35 روستای گناباد

قدس از مشکالت و گالیه های دست اندرکاران این مراکز گزارش می دهد

ناکامی مراکز بومگردی در دریافت تسهیالت کرونایی

زگارشزگارش

پیگیریپیگیری



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
مخالفتاوقافباتخریبمسجدمرویها•

قدس:مدیــرکل اوقاف و 
امور خیریه خراسان رضوی 
اوقاف،  با مخالفــت  گفت: 
تاریخی  مسجد  تخریب  از 
مشــهدمقدس  مروی های 

جلوگیری شد.
حجت االسالم و المسلمین 

محمد احمدزاده با بیان اینکه مسجد مروی ها با تاریخی ۱۶۸ساله 
به عنوان یکی از قدیمی ترین مساجد شهر مشهد، روایتگر هویت 
تاریخی مذهبی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی اســت، افزود: 
بررسی های کارشناسی مؤیِد امکان تثبیت مسجد مروی ها در طرح 
توسعه و نوسازی منطقه ثامن است؛بنابراین شرعاً ضرورتی برای 
تخریب آن وجود ندارد.وی خاطرنشان کرد: با توجه به الزامات 
احکام شرعی مسجد و عدم مزاحمت مسجد مروی ها با اجرای 
طرح منطقه ثامن، در صیانت از هویت تاریخی مذهبی بافت 
اطراف حرم مطهر، با پیگیری اداره کل اوقاف و امور استان و 
موافقت شهرداری مشهد، مسجد مروی ها به عنوان یکی از 
قدیمی ترین مساجد تپل محله در طرح نوسازی منطقه ثامن 

تثبیت و از تخریب آن جلوگیری شد.

احداث۱۰زمینروبازتنیسدرمجموعه•
ورزشیثامناالئمه)ع(مشهد

حضــور  بــا  قــدس:
مدیــرکل ورزش و جوانان 
خراســان رضوی، رئیس و 
اعضای هیئت رئیسه تنیس، 
ورزشکاران، پیشکسوتان و 
مربیان این رشته ورزشی، 
احداث  کلنگ زنی  مراسم 

۱۰ زمیــن روباز تنیــس در مجموعه ورزشــی ثامن االئمه)ع( 
مشــهد برگزار شــد.فرزاد فتاحی، مدیرکل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی در این مراســم اظهار کرد: امروز در راستای 
فعال سازی بیشتر مجموعه ورزشی ثامن االئمه )ع( مشهد با 
همکاری هیئت تنیس خراسان رضوی، کلنگ زنی ۱۰ زمین 
تنیس را در مجموعه ثامن االئمه )ع( داشتیم که این ۱۰ زمین 
تنیس از محل اعتبارات خیران و اعتبارات هیئت تنیس استان 
تأمین می شود.وی ادامه داد: براســاس قرارداد و تفاهم نامه 
خیران تا پایان سال جاری ساخت ۱۰ زمین اجرایی می شود، 
در کنار این زمین ها یــک مجموعه تحت عنوان زمین های 
کشتی باچوخه قرار اســت احداث کنیم که این زمین را به 
صورت یک اســتادیوم با گنجایش ۲هزارو5۰۰تماشــاچی 
درآورده ایم.وی با بیان اینکه یک میلیارد ریال اعتبار از محل 
اعتبارات ۹۸ این مجموعه داشت که با این مبلغ آهن آالت و 
تجهیزات خریداری کردیم، افزود: منتظر تخصیص اعتبارات 
۹۹ هســتیم تا ساخت آن آغاز شود. این مجموعه در برخی 
از فصول مسابقات کشتی باچوخه در آن برگزار می شود و در 
زمان هایی مسابقات کشتی پهلوانی، کشتی آزاد و فرنگی در 
فضای باز را می توانیم برگزار کنیــم و در زمان مورد نیاز به 
عنوان ســنتر کورت تنیس از آن استفاده کرد که ان شاءاهلل 
مجموعه بین المللی برای برگزاری مسابقات تنیس ایجاد کنیم 
که طبیعتاً یک مجموعه زیبا و دیدنی خواهد شد که می تواند 
به فعال سازی بیشتر مجموعه ورزشی ثامن )ع( کمک کند.

رئیس هیئت تنیس خراسان رضوی در خصوص آغاز عملیات 
احداث ۱۰ زمین روباز تنیس در مجموعه ورزشی ثامن االئمه 
)ع( مشهد، اظهار کرد: قرار است با همکاری اداره کل ورزش 
و جوانان خراســان رضوی، زمین روبــاز تنیس در زمینی به 

مساحت ۱5هزار مترمربع ساخته شود.
محمدرضا تدین گفت: اگر شــرایط جوی مناسب باشد این 

پروژه بزرگ تا ۲۲بهمن ماه به بهره برداری می رسد.

مشاوررئیسسازمانبهزیستی:
تنهاهتلترازمعلوالنکشوردرمشهد•

آذرماهبهبهرهبرداریمیرسد
ایرنا:مشاور رئیس سازمان 
نخستین  گفت:  بهزیستی 
هتل تراز معلوالن کشور که 
در مشهد در حال ساخت 
است، آذر ماه امسال در این 
کالنشهر مورد بهره برداری 
گزارش  می گیرد.بــه  قرار 

قدس آنالین، علی همت محمودنــژاد در جریان بازدید این طرح 
افزود: پیش از این هیچ مکانی در سطح کشور به عنوان هتل تراز 
افراد دارای معلولیت ساخته نشده بود.  وی ادامه داد: تالش داریم 
این هتل که امیدواریم به عنوان الگو در دیگر نقاط کشــور مورد 
توجه قرار گیرد، ۱۳ آذر ماه آینده برابر با ســوم دسامبر میالدی 
»روز جهانی معلوالن« به بهره برداری برسد.  مشاور رئیس سازمان 
بهزیستی گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است یک 
هتل تراز معلوالن هم در سواحل خلیج فارس برای استفاده این 
قشر جامعه بنا شود.وی افزود: آرزوی ما در سازمان بهزیستی این 
اســت که همه هتل ها در سطح کشور از نظر امکانات و خدمات 
در ســطحی قرار گیرند که برای همه معلوالن قابل اســتفاده 
باشند.  محمودنژاد ادامه داد: یک میلیون و ۴۷۰هزار نفر تاکنون 
به عنوان شــهروند معلول در ســازمان بهزیستی کشور ثبت نام 
شــده  و خدمات مختلف اجتماعی رفاهی دریافت می کنند.وی 
همچنین به محدودیت کنونی سازمان بهزیستی در ارائه خدمات 
به »افراد دارای معلولیت شــدید و خیلی شــدید« اشاره و بیان 
کرد: گفت وگوهایی با نایب رئیس مجلس شورای اسالمی صورت 
گرفته تا ارائه خدمات سازمان بهزیستی به افراد »معلول متوسط 

و خفیف« نیز مورد بررسی قرار گرفته و عملی شود.

مرگدلخراشسرنشینسمند•
زیربارخاککامیون

نیشابور-خبرنگارقدس:
رئیس مرکــز مدیریت 
حــوادث و فوریت های 
از  نیشــابور  پزشــکی 
دســتگاه  یک  تصادف 
خودرو سمند با کامیون 
حامل خــاک در محور 
قدیم نیشابور-ســبزوار محدوده روســتای شوراب خبر داد. 
مصطفی افشــارنیک گفت: طی تماس بــا مرکز ارتباطات 
اورژانس ۱۱5 نیشــابور مبنی بر تصادف خودرو ســواری با 
کامیون، آمبوالنس پایگاه اورژانس جاده ای نصرآباد و بالگرد 

اورژانس برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.
 وی خاطرنشان کرد: این حادثه چهار مصدوم داشت که سه 
مصدوم توســط بالگرد به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 
۲۲ بهمن نیشابور منتقل شدند و یک مصدوم که زیر خاک 

مدفون شده بود، تالش ها برای نجات وی نتیجه نداد.
 افشــارنیک تصریح کرد: حال دیگر مصدومان نیز مســاعد 
نیســت و تالش همکاران ما در بیمارستان برای نجات جان 

مصدومان ادامه دارد.

سارقانلوازمخودروواحشام•
درصالحآباددستگیرشدند

صالحآباد-خبرنگارقدس:با هوشــیاری مأموران پاسگاه 
نیروی انتظامی روســتای بنی تاک )صالح آبــاد( و همکاری 
مردم، ســارقان لوازم خودرو و احشام دســتگیر و متهمان 
تحویل مقام های قضایی شدند. فرمانده نیروی انتظامی پاسگاه 
بنی تاک با بیان این مطلب گفت: ســارقانی که از تربت جام 
در حال آمدن به صالح آباد بودند در طول مســیر جاده ابتدا 
قطعــات لوازم خودرو پیکان وانت را که خراب بوده و صاحب 
آن در محل حاضر نبوده ســرقت می کننــد و پس از آن در 
حوالی روســتای بنی تاک هنگامی کــه می بینند صاحب 
گوسفندان تنها و سن و سال باالیی دارد، اقدام به اغفال آن 
کرده و دست های او را می بندند. ستوان اخالقی خاطرنشان 
کرد: سارقان در حال سرقت گوسفندان بودند که با واکنش 
سریع مأموران پاسگاه بنی تاک و مردم مواجه شده و آن ها را 

دستگیر و به پاسگاه انتظامی بنی تاک منتقل می کنند .
وی ادامــه داد:ســارقان پس از دســتگیری نه تنها به جرم 
خویش)ســرقت گوســفند( اعتراف کردند  بلکه به سرقت 
وسایل خودرو پیکان وانت هم اعتراف کرده و وسایل سرقتی 

خودرو را هم تحویل دادند.

4تیمارزیاببهمناطقزلزلهزده•
نهبنداناعزامشدند

بیرجند:مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی 
گفت: چهار تیم ارزیاب به مناطــق زلزله زده نهبندان اعزام 
شدند.سیدابوالحسن میرجلیلی  با اشاره به زلزله ۱5:5۱ عصر 
روز جمعه در فاصله ۶ کیلومتری شهرستان نهبندان، اظهار 
کرد: برای ارزیابی خسارت های احتمالی این زلزله چهار تیم 
ارزیاب به منطقه زلزله زده اعزام شــده اند.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه این زلزله در 
عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است، بیان  کرد: تاکنون 
خســارتی بر اثر این زلزله به ما گزارش نشــده و امیدواریم 
مردم منطقه دچار آسیب جدی نشده باشند.وی یادآور شد: 
بررسی ها و ارزیابی ها از خسارت های احتمالی تا رسیدن به 
نتیجه دقیق و در تمامی مناطق زلزله زده ادامه خواهد داشت.

عاملسمریزیدرآبشخورگوسفندان•
بهدامافتاد

قدس:فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان صالح آباد گفت: 
عامل سم ریزی در آبشخور گوسفندان که چند ماه پیش در 
یکی از روســتاهای این شهرستان مرتکب تلف شدن ۴۲۷ 
رأس گوسفند در محدوده سد دوستی شده بود، دستگیر شد.
سرهنگ جواد ابراهیمی افزود: با هوشیاری و تحقیقات میدانی 
تیم کارآگاهان پلیسی شهرستان صالح آباد، یکی از عوامل این 
حادثه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد و تحقیقات این 

پرونده همچنان ادامه دارد.

امدادرسانیبهمصدومانواژگونی•
پرایددرنیشابور

نیشابور-خبرنگارقدس:
رئیس مرکــز مدیریت 
حــوادث و فوریت های 
از  نیشــابور  پزشــکی 
سواری  خودرو  انحراف 
پراید و ســقوط از پل 
روستای ســیف آباد در 

محور قدیم نیشابور-سبزوار خبر داد.
مصطفی افشارنیک اظهار کرد: در پی تماس با مرکز ارتباطات 
اورژانس ۱۱5 نیشابور مبنی بر انحراف خودرو سواری پراید و 
سقوط از پل، آمبوالنس پایگاه اورژانس شهری سه و یک به 

محل حادثه اعزام شدند.
وی خاطرنشــان کرد: در این حادثه دو نفر مصدوم شــدند 
که پس از انجام اقدام های اولیه درمانی به مرکز آموزشــی، 

پژوهشی و درمانی ۲۲بهمن نیشابور منتقل شدند.

شمارفوتیهایکرونادر•
خراسانجنوبیبه۱۵۰نفررسید

قدس:رئیس دانشــگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: با ثبت 
یک مورد فوتی جدید در ۲۴ ساعت گذشته )پنجشنبه هفته 

گذشته( شمار فوتی های کرونا در استان به ۱5۰نفر رسید.
محمد دهقانی فیروزآبادی اظهار کرد: هم اکنون ۱۶۲ بیمار با 
عالئم بیماری حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری 

هستند.
وی عنوان کرد: از این تعداد 5۸ نفر مبتالی قطعی بیماری 
کرونا بوده اند که ۶ نفر از مبتالیان در بخش مراقبت های ویژه 
بســتری هستند و حال عمومی یک نفر از بیماران کرونایی 

بستری در بخش مراقبت های ویژه وخیم است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی بیرجند خواســتار رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی شهروندان شد و گفت: تقاضا 
داریم هم استانی ها از سفرهای غیرضروری به سایر استان ها و 

شهرستان های استان و حتی روستاها پرهیز کنند.

قدس:پس از کش و قوس های فراوان در رابطه 
با طرح جدید بافت پیرامون حرم مطهر رضوی 
و با ابتکار ســتاد تدابیر ویژه اقتصادی استان و 
دادگســتری خراســان رضوی، طی هفته های 
گذشته جلساتی با هدف ایجاد وفاق روی مسائل 
طرح تفصیلی جدید بافت پیرامون حرم مطهر 
برگزار و نسبت به بخش های اصلی طرح جدید 
توافقات مهمی صورت گرفته است. نتایج حاصل 
از این جلسات که مورد تأکید همه مدیران استانی 
اســت، حاکی از عزم جدی برای تغییر شرایط 
فعلی و حرکت به سمت تصویب طرح جدید آن 
هم بر پایه حفظ حقوق همه ذی نفعان است.در 
این جلسات که با حضور اعضای ستاد تدابیر ویژه 
اقتصادی )استانداری،دادگستری،سازمان بازرسی 
و ســپاه پاسداران( و نیز قائم مقام تولیت آستان 
قدس رضوی، مدیرکل راه و شهرسازی، شهردار 
مشهد، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی 
مشهد و نماینده مشــاور طرح تفصیلی جدید، 
برگزار شده، بر حفظ و تثبیت بخش های عمومی 
که براساس طرح گذشــته تملک و اجرا شده، 
تأکید شده اســت. همچنین بر پایه این توافق، 
تملک بخش های باقیمانده از طرح گذشته که 
تملک امالک مردم در آن صورت نگرفته متوقف 
و در طرح جدید مالکیت مردم تثبیت می شود. 

در یکی دیگر از مصوبات این جلســات نســبت 
بــه کاهش عرض مقطع خیابان شارســتان در 
محدوده نوغان تأکید شــده است که می تواند 
موجــب جلوگیری از تملک هــا و تخریب های 
اجباری شود که به تازگی مورد اعتراض فعاالن 

مردمی و ساکنان نوغان قرار گرفته است.

 آغاز عملیات اجرایی ره باغ س
حضرت زهرا)س(

همچنین براساس این توافق، پنجشنبه گذشته 
مراســم آغاز عملیــات اجرایــی ره باغ حضرت 
زهرا)س( نیز با حضور اســتاندار خراسان رضوی 
برگزار شد. رزم حســینی  در این مراسم ضمن 
تأکید بر وجود انسجام مدیریتی در مسئله طرح 
بافت پیرامون حرم رضوی، خاطرنشــان کرد: با 
وفاق صورت گرفته در استان طرح جدید به زودی 
در شــورای عالی معماری و شهرســازی کشور 

تصویب خواهد شد.رئیس کل 
خراسان رضوی  دادگســتری 
نیز در این مراسم اظهار کرد: 
توافقات  واسطه  به  امیدواریم 
و هم افزایــی خوبــی که بین 
بخش های مختلف در مشهد 
و استان شــکل گرفته است، 
به  باقیمانده  بخش هــای  در 
خصــوص مســیرها و معابر، 
شاهد اتفاقات ارزنده ای باشیم.

 پایان 15 سالهس
 بالتکلیفی طرح 

شــهردار منطقه ثامن هم در این مراسم گفت: 
برای بافت اطراف حرم هشــت ره بــاغ در نظر 
گرفته شــده که زائران مشــهدالرضا)ع( شاهد 
منظره بهتری باشند. 5۰ درصد از ساخت ره باغ 
پردیس، ۸۰ درصد از ره باغ بهشت و ۳۰ درصد از 

ره باغ فردوس، تکمیل شده است.
نعمتی افزود: برای اتمام ساخت ره  باغ طوبی یک 
پالک باقی مانده است. ره  باغ حضرت زهرا)س( 
از سال ۸۴ آغاز شده و در تملک بوده است، ولی 
بنا به تشخیص کارشناسان مربوط ساخت این 
ره باغ مشکالت زیست محیطی داشت، به همین 
دلیل ۱5 سال رها شده بود.رئیس شورای شهر 

مشهد نیز در این مراسم اظهار 
شــهری  مدیریت  عزم  کرد: 
در ایــن دوره فراهم ســازی 
زیرساخت های طرح نوسازی 
و بازسازی بافت پیرامون حرم 
مطهر بوده است.حیدری بیان 
کرد: ره باغ حضرت زهرا)س( 
با همکاری شهرداری و سایر 
حال  در  مربــوط  متولیــان 
تکمیل بــوده و به تازگی این 
طرح ۲/5 درصد رشد داشته 
است. ما باید زیرساخت ها را 
محور اصلی امور خود بدانیم 
و منظــره را برای ســواره و پیــاده در نزدیکی 
حرم مطهر رضوی ایجاد کنیم. نباید ره باغ ها را 
نصفه و نیمه رها کنیم و به این شــکل مردم از 
آن اســتفاده کنند تا بعدها برای ساخت ادامه 
آن تصمیم بگیریم.وی خاطرنشان کرد: تاکنون 
بخش عمده ای از ساخت وساز ره باغ ها انجام شده 
و نمی توان برای تصمیم گیری کار را متوقف کرد. 
در حال حاضر به دنبال احیای مسیرهای اصلی 
حرم مطهر رضوی هستیم.امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی نیز 
در این جلسه اظهار کرد: هرکسی که مسئولیتی 
دارد باید آن را به نحو احسن اجرا کند تا عالوه بر 

کسب رضای خدا، میان مردم از وی به نیکی یاد 
شود. برخی مسئوالن تعداد زیادی طرح و پروژه 
را با افتخار اعالم می کنند و پس از مدتی آن ها را 
از یاد می برند.جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم 
مشهد در مجلس هم گفت: امور مربوط به بافت 
پیرامونی حــرم رضوی باید بدون توقف انجام و 
ضمن حرکت اصالح شــود، ۶ ماه توقف ما را دو 

سال عقب می اندازد.

پیرترین پروژه شهری مشهدس
طرح توسعه بافت پیرامون حرم امام رضا)ع( که 
از ســال ۱۳۷۱آغاز شده اســت به دلیل نادیده 
گرفتن حقوق مردم در ســال ۱۳۸۶ با تذکرات 
جدی رهبر انقالب به مدیران وقت مواجه شد، 
ولی این دســتورات صریح رهبری در عدم نگاه 
انتفاعی به این محدوده و توجه به حقوق ساکنان 
مورد بی اعتنایی واقع شد و مشکالت بسیاری را 

به نام توسعه ایجاد کرد. 
 اکنون با فضای مثبت ایجاد شده در استان انتظار 
مــی رود طرح جدید بافت پیرامون حرم هر چه 
سریع تر در شــورای  عالی معماری و شهرسازی 
ایران به تصویب رســیده و قفل مشکالت این 
منطقه مهم که به خســارت گســترده مردم و 
اختالل در خدمت رسانی شایسته به همه زائران 

منتهی شده است، باز شود.

تملکهایغیرضروریبافتپیرامونحرمرضویمتوقفمیشود

توافق همه طرف ها برای بافت اطراف حرم

نتایج حاصل از این 
جلسات که مورد تأکید 

همه مدیران استانی 
است، حاکی از عزم 

جدی برای تغییر شرایط 
فعلی و حرکت به سمت 
تصویب طرح جدید آن 

هم بر پایه حفظ حقوق 
همه ذی نفعان است

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
پیشبینیکاهشمحسوسدماو•

بارشهایپراکندهدرخراسانرضوی
قدس:هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق تحلیل 
نقشــه ها و خروجی مدل های هواشناســی در ۲۴ ســاعت 
آینده جو نســبتاً آرامی را در سطح استان خواهیم داشت و 
فردا یکشنبه در نواحی شمال غرب استان افزایش ابرناکی و 
بارش های پراکنده ای در این منطقه دور از انتظار نیســت و 
برای نیمه جنوبی به ویژه مناطق بادخیز جنوب شرق گاهی 
وزش باد نســبتاً شدید توأم با گردوخاک پدیده جوی غالب 
خواهد بود. به لحاظ دمایی طی امروز کاهش نســبی دما و 
در یکشنبه هفته آینده افزایش محسوس دما در غالب نقاط 

پیش بینی می شود. 
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سخنی با اتوبوسرانیس
اتوبوس های واحد شهری حرم به طبرسی، 
عامل انتقال بیماری کرونا هســتند، چون 
نخست دســت کم یک سوم مسافران بدون 
ماســک سوار می شــوند که رانندگان هیچ 
تذکــری به آن هــا نمی دهنــد. دوم اینکه 
تــا اتوبوس ها پر نشــوند رانندگان حرکت 
نمی کنند که در برابر اعتراض های  مسافران 

دیگر، رانندگان جواب سرباال می دهند.
    ۹۱۵۰۰۰۰334

دریافت عوارض دلخواهس
رســید عوارض آزادراه کنار گذر شــمالی 
مشــهد کیوســک اول ۲5  هزار ریال بعد 
کیوســک دوم ۲۰ هزارریــال می گیرنــد. 
می خواهم  بدانم مگر هزینه چقدر اســت، 
مبلغ اضافه گرفته شــده برای چیست؟ در 
حالی که  پشــت شیشه ایســتگاه نوشته 
خودرو ســواری مبلغ ۲۰ هزار ریال. مبلغ 

اضافه را از چه کسی باید گرفت؟
    ۹۱۵۰۰۰۰2۰۰

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

هاشمرسائیفر:گشت مشترک تعزیرات  حکومتی، سازمان 
صمت استان و اتاق اصناف مشهد،  این بار با حضور خبرنگار 

روزنامه قدس به بازار موبایل فروشان مشهد رسید. 
این گشت در حالی در محدوده خیابان احمدآباد و در پاساژهای 
مرتبط با به صنف فروشندگان موبایل برگزار شد که با شروع 
مدارس و نیاز دانش آمــوزان به تحصیل از طریق کالس های 
آموزشی مجازی، نیاز بازار به وجود کاال در این حیطه بیشتر از 
گذشته شده و مردم برای اینکه فرزندانشان بتوانند از فرصت 
حضور در کالس های مجازی استفاده کنند رغبت بیشتری به 
خرید گوشــی های همراه داشته و دارند. به گفته کارشناسان 
تب و تاب این روزهای بــازار موبایل در کنار افزایش نرخ ارز، 
گرانی های اخیر در بازار تلفن همراه را به دنبال داشــته است، 
گرچه این همه آنچه این روزها در بازار این وسیله الکترونیکی 
وجود دارد نیست و نبود تعادل در میزان عرضه و تقاضا و نیز به 
ثبت نرسیدن به موقع سفارش واردات نیز در افزایش قیمت ها 

بی تأثیر نیست.

تخلف هایی که رؤیت شدس
گشت مشــترک نهادهای نظارتی مذکور در پی یافتن دالیل 
افزایش قیمت ها و نیز برخورد با متخلفان در این حوزه با حضور 
در بازارموبایل مشهد از نزدیک در جریان واقعیت های موجود 

در این بازار قرار گرفت.
در این گشــت به متصدیان چند واحد صنفی که تخلفاتی از 
جمله درج نشــدن قیمت روی کاال، نداشتن فاکتور خرید و 
مواردی از این دست را داشتند، تذکر و گزارش هایی بر همین 
مبنی توسط این تیم گشتی تنظیم شد. برای یک واحد عرضه 
کلی نیز بــه دلیل ظن به قاچاق بــودن تبلت هایی که برای 
آموزش دانش آموزان طراحی شده بود، اما در این  واحد صنفی 
انبار شــده بود، تشکیل پرونده شد و ۷۱ دستگاه تبلت از این 

واحد جمع آوری و تحویل مرجع ذیصالح شد.
متصدی این فروشگاه با رد موضوع قاچاق بودن این تبلت ها، 
همکاری نکردن شــرکت فروشنده این کاال برای ارائه فاکتور 
فروش و مشخصاتی از این دست را عنوان کرد و مدعی شد به 
زودی مدارک مورد نیاز برای رفع ظن قاچاق این تبلت ها را به 

مراجع قانونی ارائه خواهد کرد.

ثبت سفارش ها منتظر تأییدیه بانک مرکزی س
یکی از متصدیان شــرکت های واردکننده تلفن همراه با انتقاد 
از شرایط موجود برای تسریع واردات گوشی می گوید: درست 

اســت تقاضا این روزها به دلیل شروع مدارس بیشتر شده و 
دالر هم قیمتش بــاال رفته، اما اصلی ترین دلیلی که در حال 
حاضر بر سر موضوع افزایش قیمت تلفن همراه وجود دارد این 
اســت که ترخیص به موقع کاال و پیگیری ثبت سفارش های 
شرکت ها و تأیید آن ها از سوی بانک مرکزی صورت نمی گیرد 
و این موجب می شود تا کاالیی که خریداری شده در گمرگ 
بماند و وارد بازار نشــود.وی اظهار کرد: در همین چند روزی 
که از ابتدای ســال تحصیلی می گذرد به دلیل افزایش تقاضا 
و حضور دانش آموزان در  ســامانه شاد برخی از گوشی هایی 
که ارزان قیمت تر بودند به دلیل قابلیتی که برای استفاده برای 
کالس های مجازی دارند ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار تومان قیمتشان باال 
رفته اســت، چون همان طور که عنوان شد عرضه در بازار کم 
و تقاضا زیاد است.وی ادامه می دهد: آخرین تأییدیه ای که ما 
برای ورود کاال توانســته ایم از بانک مرکزی بگیریم مربوط به 
5۰ روز گذشــته اســت و در این مدت هر چه تالش کردیم 
نتوانســته ایم تأییدیه جدیدی بگیریــم در حالی که ۳۷هزار 
دستگاه تلفن همراهی که خریداری کردیم برای ورود به بازار 

همچنان در انتظار همین تأییدیه است!
وی می افزاید: مشهد در حال حاضر قطب دوم در بازار فروش 
موبایل کشــور است و خیلی از قیمت ها در این شهر کمتر از 
تهران است و این فرصتی برای عرضه کاال با قیمت های پایین تر 
است، اما متأسفانه سنگ اندازی هایی که بر سر راه واردکنندگان 
می شــود موجب شده تا این کمبودها در بازار احساس شود و 
برخی از این طریق فرصت طلبی کرده و قیمت ها را باالتر ببرند.

تسهیل در واردات و کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت س
تلفن همراه

در بازدید از انبار یکی دیگر از شــرکت های واردکننده موبایل 
مشهد به صحنه ای جالب برخوردیم، اینکه تعداد اندکی شاید 
به اندازه ۲۰ دستگاه تلفن همراه در این انبار موجود بود و بقیه 
قفسه خالی از جنس دیده می شد. به گفته مدیر این شرکت 
همین تعداد نیز برای پشتیبانی گارانتی دستگاه های فروخته 
شده در انبار نگهداری شده و جنس دیگری برای فروش وجود 

نداشت!
وی نیز با تکرار ادعای مدیر شــرکت قبلی مبنی بر مشکالتی 
که بر ســر راه واردات در بازار تلفن همــراه وجود دارد، گفت: 
بانک مرکزی نزدیک به  دو ماه است که تأییدیه ای برای ما صادر 
نکرده و این موجب شده تا ثبت سفارشی که داشتیم را نتوانیم 

وارد کنیم و اینچنین دستمان خالی بماند.

وی مدعــی شــد: چنانچــه در همین بازار کــه قیمت ها به 
دلیــل تقاضا و نبود جنس باال رفتــه  و با همین قیمت دالر 
بانک مرکزی ثبت ســفارش ها را تأییدیه بدهد، قول می دهم 
قیمت تلفن همراه ۳۰ تــا ۴۰ درصد کاهش یابد. نکته بعدی 
اینکه درج سابقه واردات در کارنامه واردکننده نیز خود دلیلی 
شده تا عده خاصی بتوانند این کار را انجام دهند و واردات را در 
انحصار بگیرند که این خود مشکلی بزرگ است، چون هر آنچه 
این عده تصمیم بگیرند در بازار موبایل کشور اتفاق خواهد افتاد 

و همه چیز آن انحصاری خواهد شد.

مشکالتی که به چشم آمدس
فروتن، قاضی کشیک تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی 
که به همراه این گشــت مشترک در محل حضور داشت نیز 
با اشــاره به شرایط موجود در بازار موبایل گفت: شرایط فعلی 
در بازار و نیازی که مردم به خصوص در شروع سال تحصیلی 
بــه تلفن همراه دارند در این وضعیت کرونایی بازار این کاال را 
تحت تأثیر خود قــرار داده و برخی به عناوین مختلف از این 
موضوع سوءاســتفاده کرده و قیمت ها را جابه جا می کنند، بر 
همین اساس تصمیم براین شد تا گشت مشترکی که حاضر 
هستند در این محل حاضر شده و اوضاع بازار تلفن همراه را از 

نزدیک رصد نمایند.
وی افزود: در این گشــت به مــواردی از تخلفات برخی از 
واحدهــای صنفی برخورد کردیم که در همان محل ضمن 
تذکر به متصدیان، گزارش های تخلف آن ها تنظیم و جهت 
رسیدگی در وقت الزم مکتوب شد. اما آنچه بیشتر به چشم 
آمد مشکالتی بود که برخی از واردکنندگان تلفن همراه به 
آن اشــاره کردند که بزرگ ترین آن طوالنی شــدن زمان 
صدور تأییدیه از ســوی بانک مرکزی بود که با مشــخص 
شدن این بحث انتظار می رود متصدیان و مسئوالن مرتبط 
با این مباحث آنچه را که عنوان شــده مدنظر قرار داده و 
موانع موجود بر ســر راه واردکنندگان را برداشــته تا بازار 

عرضه و تقاضا متعادل شود.

درگشتمشترکسازمانهاینظارتیباروزنامهقدسازبازارتلفنهمراهمطرحشد

دست بازارموبایل زیر سنگ بانک  مرکزی

زگارشزگارش
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 بازگشت پیکر پاک دو شهید •
پس از 32سال 

فــارس: فرمانده ســپاه 
شیراز  موسی)ع(  احمدبن 
از میزبانی 2 شهید دوران 
دفاع مقدس همزمان با ایام 
هفته دفاع مقدس خبر داد 
و گفــت: پیکرهای مطهر 
این شهدا روز یکشنبه، ۳۰ 

شهریور وارد شیراز خواهند شد. مرتضی خسروانی عنوان کرد: پیکر 
مطهر دو شهید گلگون کفن دوران هشت سال دفاع مقدس پس از 
۳2 ســال دوری از وطن و خانواده، در داریون و فسا به خاک سپرده 
خواهد شــد. وی اظهار کرد: تمامی مراسم شهیدان با رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا انجام خواهد شد.

 کاهش 50 درصدی •
ورودی جمعیت کیفری کرمانشاه

رئیــس  کرمانشــاه: 
کل دادگســتری اســتان 
کاهش 5۰  از  کرمانشــاه 
جمعیت  ورودی  درصدی 
کیفری اســتان نسبت به 

سال پیش خبر داد.
در  توســلی زاده  پرویــز 

نشســتی با معاونان و قضات برخی محاکم با موضوع تعیین تکلیف 
پرونده هــای معوق، از کاهش 5۰ درصدی ورودی جمعیت کیفری 

استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
وی تأکید کرد: پرونده های معوق در کمترین زمان و به بهترین شکل 
ممکن باید تعیین تکلیف شوند، چراکه این امر رضایت مراجعان را به 
دنبال خواهد داشت و این موضوع از اصول مدیریتی و قضایی است.

 کرونا •
استادان حق التدریس البرز را بیکار کرد

کرج: رئیس انجمن صنفی 
حق التدریــس  اســاتید 
دانشــگاه ها و مؤسســات 
البرز  استان  عالی  آموزش 
گفــت: شــیوع کرونا و به 
دنبال آن مجازی شــدن 
کالس  دانشــگاه ها در این 

استان سبب بیکاری استادان حق التدریس البرز شده است.
زهرا قدســی تصریح کرد: در این اوضاع بحرانی، وضعیت معیشتی 
بســیاری از فرهیختگان استان البرز که به صورت حق التدریس در 
دانشگاه ها تدریس می کنند به خطر افتاده و کیفیت آموزش نیز به 

شدت افت کرده و به علم هم خیانت بزرگی می شود.

 ساخت 2 هزار و ۶00 واحد مسکونی •
برای مددجویان لرستان

خرم آباد: مدیرکل کمیته 
امــداد امام)ره( لرســتان 
گفت: 2 هزارو ۶۰۰ واحد 
مسکونی ویژه مددجویان از 
ابتدای سال گذشته تاکنون 
در این استان ساخته شده 
اســت. جاســم محمدی 

فارسانی روز جمعه به خبرنگاران با اشاره به اینکه سیل ۹۸ به عنوان 
فرصتی بزرگ برای بهســازی و بازسازی خانه های افراد زیر پوشش 
کمیته امداد بود، اظهار کرد: پس از سیل ۹۸ عالوه بر ساخت 2 هزارو 
۶۰۰ واحد مســکونی، کار تعمیر ۳ هزار واحد آسیب دیده با همت 

دولت و کمک خیران نیز در سال گذشته به اتمام رسید.

 افزایش مراجعات مردمی •
به کمیته امداد امام)ره( قم

قم: مدیرکل کمیته امداد استان قم گفت: سال گذشته هزار و ۴۴۸ 
خانواده را زیر پوشش قرار دادیم، اما امسال در پنج ماه گذشته هزار و 

۶۹۴ خانواده که شرایط مناسبی نداشته را زیر پوشش قرار داده ایم.
اکبر میرشــکار با بیان اینکه وضعیت نامناسب اقتصادی بیشترین 
فشــار را به قشــر ضعیف جامعه وارد کرده است، اظهار کرد: روزانه 
در سایر اداره های کمیته امداد استان، شاهد مراجعه بیش از 5۰۰ تا 
۶۰۰ نیازمند هستیم و بیشتر این مراجعات نیز افراد خارج از پوشش 
کمیته هستند که پرونده ای نداشته و به دنبال رفع مشکالت موقت 

خود هستند.

 موکب ها اجازه فعالیت •
در خوزستان را ندارند

ستاد  ســخنگوی  اهواز: 
مبارزه با بیماری کووید۱۹ 
در خوزستان گفت: به دلیل 
گســترش ویروس کرونا و 
بسته شدن مرزهای عراق 
در آستانه اربعین حسینی، 
موکب داران اســتان اجازه 

ندارند در مسیر های منتهی به مرزهای استان موکب برپا کنند.
رضا نجاتی بیان کرد: تنها برخی موکب های درون شهرها با رعایت 
موازین بهداشــتی اجازه فعالیت دارند. وی بیان کرد: امسال برنامه 
پیاده روی  در شهرستان ها را نداریم و مراسم سوگواری سرور و ساالر 
شهیدان در سطح مساجد با رعایت تهویه، فاصله گذاری و استفاده از 

ماسک برگزار می شود.

 احیا و مرمت بازار تاریخی اردبیل •
سرعت می گیرد

اردبیل: فرماندار اردبیل گفت: احیا و مرمت بازار تاریخی اردبیل 
سرعت می گیرد تا بازاریان دغدغه ای نداشته باشند.

مسعود امامی یگانه اظهار کرد: مجموعه تاریخی شیخ کلخوران و 
جمعه مسجد اردبیل در حال حاضر مراحل نهایی بازسازی و مرمت 
را سپری می کنند که امیدواریم گردشگران و اهالی استان با حضور 
در این مجموعه ها به عظمت و شایســتگی تاریخی این دیار کهن 
افتخار کنند. وی خاطرنشان کرد: این مجموعه های تاریخی باید به 
تناسب شرایط مکانی و زمانی مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته و 

این روند با دقت و حساسیت بیشتر انجام شود.

 کشف محموله •
پرنده شکاری قاچاق در بوشهر

بوشهر: مدیرکل حفاظت 
محیط زیســت اســتان 
بوشــهر گفــت: محموله 
پرندگان شکاری در خطر 
انقــراض قاچاق شــامل 
55 بهله شاهین و باالبان 
 در بندر دیر این اســتان 
کشــف شد. فرهاد قلی نژاد به رســانه  ها اعالم کرد: این محموله 
توســط سربازان گمنام امام زمان)عج( با همکاری مأموران یگان 

حفاظت محیط زیست استان بوشهر از متخلفان کشف شد.
وی افزود: کشف 55 بهله پرنده شکاری در خطر انقراض در استان 
بوشهر و جلوگیری از قاچاق آن ها به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
یک عملیات موفق بود و این دومین محموله پرندگان شــکاری 

قاچاق است که در هفته جاری در این استان کشف شده  است.

سرقت و راه بندی در المرد تکذیب شد•
فارس: فرمانده انتظامی شهرستان المرد شایعه های منتشر شده 
در فضــای مجازی درباره وقوع ســرقت و راه بندی در جاده های 

مواصالتی این شهرستان را تکذیب کرد.
سرهنگ مهراب زارع پور بیان کرد: در پی انتشار اخباری در فضای 
مجازی مبنی بر وقوع سرقت در جاده های مواصالتی شهرستان 

المرد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در بررســی های اولیه مشــخص شد هیچ گونه 
سرقتی به این صورت به پلیس گزارش نشده است، گفت: پلیس با 
افرادی که بخواهند با انتشار اخبار بی پایه و اساس آرامش فکری 

جامعه را بر هم زنند برخورد خواهد کرد.

 نگران بازگشت دوران پراضطراب•
 اوج بیماری هستیم

خوزســتان: سخنگوی 
بیماری  مدیریت  ســتاد 
کرونا در خوزستان گفت: 
گذشته  شرایط  متأسفانه 
در حال تکرار شدن است و 
نگران بازگشت دوران تلخ 
بیماری  اوج  پراضطراب  و 

در استان خوزستان هستیم.
رضا نجاتی اظهار کرد: از مردم عزیز استان خوزستان انتظار داریم 
توصیه ها را جدی گرفته و شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند. 
وی با تأکید بر اهمیت و تأثیر استفاده از ماسک در کنترل شیوع 
این بیماری گفت: گرچه استان خوزستان استانی با آب و هوای 
گرم است، اما تحمل گرما قابل تحمل تر از این بیماری و از دست 

رفتن عزیزان است.

 مثبت شدن تست کرونای •
۱3فروشنده یک فروشگاه در سمنان

سمنان: مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی 
و رئیس کمیته بازرســی و ارزیابی ستاد مقابله با کرونای استان 
سمنان از مثبت بودن آزمایش و تست کرونای ۱۳ نفر از کارکنان 
یکی از فروشــگاه های زنجیره ای این استان در بازرسی سرزده از 

آن خبر داد.
 قاسم شــریفی ادامه داد: اعضای کمیته بازرسی و ارزیابی ستاد 
استانی مدیریت مقابله با کرونا بر حسب وظیفه ذاتی و حساس 
خود، بازرسی از مراکز عمومی، فروشگاه ها، اداره ها، سازمان ها و... را 

به صورت مداوم، مستمر و 2۴ ساعته انجام می دهند.

افتتاح هزار و ۴00خانه هالل در کشور•
دبیــرکل  اردبیــل: 
هالل احمــر  جمعیــت 
با  گفــت: امــروز جمعه 
ویدئوکنفرانســی  حضور 
رئیس جمهور هزار و ۴۰۰ 
خانه هالل در کشور افتتاح 

شد.
 محمدحسن قوسیان مقدم با اشاره به اینکه با راه اندازی خانه های 
هالل به دنبال کاهش تلفات در مواقع بحرانی و حوادث مختلف 
هستیم، افزود: خانه های هالل بیشتر در زمینه آموزش همگانی، 

امدادرسانی و توانمندسازی روستاییان فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: در مواقع بحرانی و حوادث، کمک های مردمی بسیار 
بیشتر از کمک های جمعیت هالل احمر است و این نشان می دهد 

مردم در کنار جمعیت هالل احمر هستند.

بادخیزترین نقطه ایران، نیروگاه بادی ندارد

انرژی های بر باد رفته سیستان
زاهدان:  اســتان سیســتان و بلوچســتان 
اگرچه واژه محرومیت را یدک می کشــد، اما 
قابلیت هایــی دارد که اگر آن هــا را کنار هم 
گذاشته و کمی همت و توجه را با آن بیامیزیم 
کیمیایی در این سرزمین حاصل می شود که 

می تواند بسیاری از مشکالت آن را حل کند.
استان سیستان و بلوچستان از نظر منابع انرژی 
تجدیدپذیر یکی از استثنایی ترین استان های 
کشور اســت؛ تابش بسیار خوب نور خورشید 
و نیز وزش بادهای مســتمر در شــمال این 
استان و همچنین موج های خروشان با ارتفاع 
۴ متر در سواحل دریای عمان در جنوب این 
استان همگی زمینه مناسبی را برای استفاده از 

انرژی های نو مهیا کرده است.
بادهای ۱2۰ روزه در شمال سیستان اگرچه در 
چشم مردم محلی به عنوان یک عامل مزاحم 
در انتشــار گردوغبار و همچنیــن اخالل در 
زندگی تداعی شده است، اما اگر توربین تولید 
برق در این منطقه بر پا کنیم با استفاده از این 
قابلیت درحالی که افغانستان به شدت نیازمند 
تأمین برق و انرژی است، می توان به ارزآوری 
دســت  یافت و برای یکی از مشــکالت دیگر 
این استان که همان بیکاری است به راه حلی 

مطمئن رسید.

منطقه ای بکر و استثناییس
در همین راســتا رضا ابراهیمی، کارشــناس 
ارشــد برق و انرژی به ما می گوید: در منطقه 
سیستان مناطق گسترده ای وجود دارد که از 
نظر نصب توربین های بادی در جهان بی نظیر 
یا کم نظیر هستند، اما در حال حاضر به دلیل 
عدم مدیریت شرایط و استفاده از علم روز، هیچ 
امکاناتی وجود ندارد و حتی باد به زحمتی برای 

زندگی مردم منطقه تبدیل  شده است.
وی اظهــار می کند: بــا توجه بــه موقعیت 
مناسب استان و مطالعات و تحقیقات استادان 
دانشــگاه ها، مناطقــی مانند »میل نــادر« و 
»رامشار« از لحاظ ســرعت و جهش وزش باد 
شرایط خوبی نســبت به مناطق دیگر کشور 
ازجمله منجیل دارد، بر همین اساس بستر ها 
برای ایجاد چنیــن نیروگاه ها یی که انرژی نو 

تولید می کنند، فراهم است.
وی می افزاید: با توجه به مرز گسترده ای که این 

منطقه با کشور افغانستان دارد و 
نیاز جدی این کشــور به منابع 
انرژی، با تولید بــرق و صادرات 
آن از این مــزارع بادی، می توان 
رونق اشــتغال و کارآفرینی در 
منطقه سیستان را از هم اکنون 

متصور شد. 

سیستان و بلوچستان س
پرانرژی است 

ابراهیمی با تأکید بر این موضوع 
که باید از ظرفیت های بی شمار 
سیستان و بلوچســتان ازجمله 
عمان،  دریــای  مواج  ســواحل 

بیش از ۱5۰ روز باد با حداکثر ســرعت ۱۰۸ 
کیلومتر بر ســاعت، گرمایش زمین و آفتاب 
دائمی برای تولید انرژی های نو بهترین استفاده 
را کرد، می افزاید: به طور مثال منطقه میل نادر 
سیســتان با هزار و5۰۰ کیلومترمربع سطح 
صاف و ناهمواری کم، بهترین گزینه برای ایجاد 

نیروگاه بادی در کشور است.
وی عنوان می کند: در کشور ما متوسط تعداد 
ساعت های آفتابی، از 2 هزار و ۸۰۰ ساعت در 
ســال بیشتر است و این در حالی است که در 
 شهری مانند زاهدان، ســاعت های آفتابی به 

۳ هزار و 2۰۰ساعت نیز می رسد.

سیستان  می افزاید:  وی 
به طــور  بلوچســتان  و 
متوســط در طول سال 
بیش از ۳۰۰ روز آفتابی 
دارد آن هم نه یک آفتاب 
آفتابی  بلکــه  معمولی، 
پرانــرژی کــه به عنوان 
نعمتی بی پایان در اختیار 
این اســتان اســت، اما 
باید  که  آن طور  تاکنون 
از آن بهره ای برده نشده 

است.
نخستین  راه اندازی  وی 
خورشــیدی  نیــروگاه 
بــه ظرفیت ۱۰ مــگاوات آن هم در حاشــیه 
شهر زاهدان را مشــتی نمونه خروار می داند 
و می گوید: بــا همکاری پیمانــکار آلمانی و 
مشارکت بانک صنعت و معدن و عزم مسئوالن 

معلوم شد که این اقدام شدنی است.

سرمایه گذاری خارجی س
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار 
سیستان و بلوچستان در همین زمینه بابیان 
اینکه ســرمایه گذاری برای ایجاد نیروگاه های 
بادی و خورشــیدی با کمک ســرمایه گذاران 
داخلی و خارجی در دســتور کار است، افزود: 

در منطقــه میل نادر زون انــرژی تجدیدپذیر 
بادی و در منطقه رامشــار و گراغه زون انرژی 
تجدیدپذیر خورشیدی شناسایی و ایجاد شده 

است. 
ماندانا زنگنه گفت: در همین راستا با مجموعه 
انجام شــده شاهد  برنامه ریزی های  اقدام ها و 
ایجاد مزرعه بــادی میل نادر با ظرفیت تولید 

هزار مگاوات برق خواهیم بود.
وی بابیان اینکه افزون بر ۷۰ میلیون دالر برای 
ســاخت نیروگاه بادی 5۰ مگاواتی »میل نادر« 
در شــمال اســتان سیســتان و بلوچستان 
ســرمایه گذاری می شــود، افزود: سیستان و 
بلوچســتان به دلیــل شــرایط آب و هوایی 
ظرفیت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری 

و اشتغال دارد.
وی عنوان کرد: ســاخت بزرگ ترین نیروگاه 
بادی کشور در استان تحول عظیمی در تولید 
برق کشــور و صادرات به کشورهای همسایه 

ایجاد کرده است.
وی با اشاره به این موضوع که فاز نخست طرح 
ساخت نیروگاه بادی 5۰ مگاواتی در محل زون 
انرژی تجدیدپذیر میل نادر شهرستان نیمروز تا 
پایان شــهریور به بهره برداری می رسد، یادآور 
شد: این زون مهم انرژی به وسعت 2۰ هکتار، 
ظرفیت تولید بیش از هزار مگاوات انرژی برق 
را دارد و می توانــد در دور اول بهره بــرداری 
حداقل 5۰۰ نفر اشتغال زایی به همراه داشته 

باشد.

انرژی پاک در خدمت اقشار آسیب پذیر س
وی بابیان اینکــه تاکنون بیش از ۹۰ نیروگاه 
پنج کیلوواتی خورشیدی خانگی برای برخی 
مددجویان زیر پوشــش کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( و سازمان بهزیستی با هماهنگی 
قرارگاه محرومیت زدایی نیروی قدس ســپاه 
پاسداران در این استان ایجاد شده است، افزود: 
برای برق تأمین  شده در این نیروگاه ها قرارداد 
خرید تضمینی با شرکت برق منطقه ای منعقد 
شده که بر اساس آن، شرکت برق برای مدت 
2۰ سال برق تولیدشــده تمامی نیروگاه ها را 
خریداری خواهد کرد که این امر سبب ایجاد 
درآمدی پایدار برای این قشر از جامعه خواهد 

شد.

سیستان و بلوچستان 
در طول سال بیش 

از ۳۰۰ روز آفتابی 
دارد آن هم نه یک 

آفتاب معمولی، اما 
تاکنون آن طور که 
باید از آن بهره ای 

برده نشده است
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سمنان: مســئوالن آب منطقــه ای سمنان 
اذعان دارند فرونشســت و شــکاف زمین در 
برخی نقاط سمنان از ۱۰ سانتیمتر آغاز و در 
برخی نقاط نیز تا حد 5  متر نیز می رســد و 
در حال حاضر میزان متوسط فرونشست در 
دشت های استان سمنان در مناطق مختلف 

به ۷۰ سانتیمتر رسیده است.
 بــا توجــه بــه اعــالم جهانی اگر دشــتی 
۴ میلیمتر فرونشست داشته باشد، مخاطره 
محسوب می شــود و این در حالی است که 
بیشتر دشــت های ایران روزی یک میلیمتر 

فرونشست دارند.
براساس آمار کارشناسان، اکنون از یک هزار 
و ۶25 روستای اســتان سمنان در گذشته 
تنها ۴۰۰ روستا دارای سکنه است که تعداد 
قابل توجهی از این روســتاها به دلیل پهناور 
بودن استان ســمنان در نقاط دورافتاده قرار 
دارند و به بســیاری از آن ها به وســیله تانکر 

آبرسانی می شود.
کسری مخزن آب زیرزمینی در استان سمنان 
به ۱۴۳ میلیون مترمکعب در سال می رسد 
و عامل اصلی بحران آب، اضافه برداشت های 

مستمری است که توسط چاه های عمیق از 
آبخوان اصلی دشت ها انجام  شده است.

در استان سمنان حدود یک میلیارد و 25۰ 
میلیون مترمکعب آب در سال تولید می شود 
 کــه ۸۷ درصد در بخش کشــاورزی، حدود 
۸ درصد در بخش صنعت و خدمات و حدود 
5 درصــد در بخش آب آشــامیدنی مصرف 

می شود.

سرانه مصرف آب اصالح شودس
مدیــرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری 
سمنان گفت: سرانه مصرف آب کشور ۱55 
لیتر در شــبانه روز اســت، ولی در سمنان با 
توجه به کم آبی، ســرانه مصرف بیشــتر از 
شاخص کشــوری و در حدود ۱۶۳ لیتر در 

شبانه روز است.
ایرج رئیسیان افزود: استان سمنان با کمبود 
آب مواجه است و حداقل باید مصرف سرانه 

به شاخص کشوری نزدیک شود.
وی بر لزوم فرهنگ سازی برای کاهش سرانه 
مصرف و استفاده درست و بهینه از منابع آبی 

استان سمنان تأکید کرد.

رئیســیان با اشــاره به درگیر بودن کشور با 
تغییرات اقلیمی و خشکســالی، اظهار کرد: 
آب به منزله کاالیی است که جایگزین ندارد 
و مصــرف بهینه این مایــع حیات بخش در 
درازمدت نقشی مهم در جلوگیری از افزایش 

فرونشست دارد.
وی با اشاره به درصد باالی مصرف منابع آبی 
استان سمنان در کشــاورزی، بیان کرد: این 
بخش در اســتان باید به سمت علمی شدن 

پیش برود و مدیریت ها کارشناسی باشد.
مدیــرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری 
ســمنان خاطرنشــان کرد: محدودســازی 

برداشت منابع آب زیرزمینی، اجرای طرح های 
آبخیزداری، مقاوم سازی سازه های و تأسیسات 
احداثــی و تغییــر الگوی کشــت ازجمله 
راهکارهای کاهش نرخ فرونشست در استان 
سمنان است. وی با اشاره به عبور خط راه آهن 
تهران- مشــهد از استان سمنان به عنوان یکی 
از خطوط ریلی مهم کشــور، اضافه کرد: گذر 
شــریان های حیاتی مهم مانند خطوط گاز و 
نفت، باند فرودگاه و بسیاری از سازه های انتقالی 
دیگر، ایجاب می کند عالوه بر تهیه نقشه نرخ 
فرونشست زمین در این استان، عوامل مؤثر در 

ایجاد آن مورد بررسی قرار گیرد.

نرخ فرونشست در این استان باالست

سمنان غرق در سرانه باالی مصرف آب! 

گزارشگزارش

79۱0zadehalireza@gmail.comجدول
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۱. سبک هنري پســادریافت نمایي 2. قرار 
یافتــن- طریقــه و روش- رشــدکردن و 
بالیــدن ۳. امپراتوري باســتاني- طایفه اي 
 آسیایي- ســایز بزرگ لباس- حرف فاصله 
 ۴. پسوند مانندي- درهم آمیختن- اجازه نامه 
5. حیوانــي از خانــواده  میمون- شــاعر 
 شــیرازي خالــق »پریشــان«- جان پنــاه 
۶. نگهبانــي دادن- گماشــتن کســي بر 
سر کاري- ســخن چیني ۷. از لوازم برقي 
آشپزخانه- نوعي پارچه ابریشمي- دورویي 
۸. پادگاني در تهران- از وسایل کار مکانیک- 
رود آرام شولوخف ۹. واحد سرعت هواپیما- 
 پســوند صفت تفضیلــي- شــترگاوپلنگ 
۱۰. هم صــدا- پیگیــري مســیر حرکت 
سیارات- ذره باردار شیمیایي ۱۱. نماینده- 
دلسرد و ناامید- بي آبرو ۱2. شهر قالیچه- 
شــهر و صحرایــي در صدکیلومتري غرب 
بغداد- الفبای حیات ۱۳. قلب قرآن- مصغر 
مرد- تکیه کالم بچه مشهد- کبک مشهور 
۱۴. پراکنده- راهروي بلند سرپوشیده- نام 
یکــی از حواریون ۱5. بنایــي در مالکیت 

انجمن زرتشــتیان کرمان واقع در خیابان 
صمصام که در سال ۱2۸۰ هجري شمسي 

ایجادشد

 ۱. ســال قبــل- روزنامه اي چــاپ ترکیه 
2. درجــه اي در ارتــش- برابــر فارســي 
اس ام اس- روشــني و فروغ  ۳. برترین نوع 
اختیــار- چاق و فربــه- خیانتکار- نیم تنه  
مردانه ۴. عزیز عرب- ســیال عبورکننده از 
جداره ظرف- نیمه گرم 5. چراغ غارنشین- 
مقدس و پاک- پرنده شناگر ۶. مداراکردن- 
خشن- نام یکي از صحابه پیامبر اعظم»ص« 
۷. میگو- نام دخترانه وطني- واحد شمارش 
قند ۸. واحــد ورزش تنیس- نخســتین 
خودروي دو سرنشــین ایراني که چندسال 
قبل توســط محققان دانشگاه خواجه  نصیر 
ساخته شد- اسم ترکي ۹. سال ترکي- مرد 
اصیل و نجیب- نوعي بازي فکري روســي 
۱۰. پرحرفــي- مفتوح و گشــاده- پرنده 
آش سردکن ۱۱.نویسنده و مبارز هندي و از 
بنیانگذاران نهضت عدم تعهد- ازدست رفتن 

چربي  زائد بدن- ترس و بیم ۱2. نام پسرانه - معاضدت 
-مغز ســر ۱۳. آفت گندم- کمربند ترســایان- دیوار 
ســیمي- طلب حاجت از خداوندگار ۱۴. نمونه خروار 
اســت- منتخب- معکوس ۱5. گیاه ســنبل الطیب- 

هیئت وزیران

  افقی

  عمودی

ویژه نامه 3726  
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