
برترین های چهل و سومین دوره مسابقات قرآن 
کمک 1/4 میلیاردی خیرین به کرونایی هاخراسان رضوی معرفی شدند

 در حاشیه جلسه خیریه شورایبا پایان یافتن مرحله استانی
 مشارکت های مردمی بیمارستان کامیاب عنوان شد 

با پایان یافتن مرحله استانی چهل و سومین دوره 
مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی، نفرات برتر 
این مسابقات معرفی شدند.رئیس اداره امور قرآنی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: 
در این دوره از رقابت ها ۱۲۳ شرکت کننده آقا و 94 
شرکت کننده خانم از خراسان رضوی از ۲6 تا ۲9 

شهریور ماه در رشته های حفظ ...

اجرای پروژه جدید بیمارستان کامیاب مشهد)امدادی 
ســابق( با هزینه ۲0 میلیارد تومان توسط  »سعید 
محمودی اسکویی« یکی از خیران شهرمان در حال 
انجام اســت که امید می رود تا پایان سال آینده به 
بهره برداری برسد.این مطلب را دکتر مسعود خانی، 
مدیر مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کامیاب در 

حاشیه بیست و هفتمین ...
.......صفحه ۲ .......صفحه ۲ 

به نام آبادگری، کوه خواری کردند!
 گفت وگوی قدس با برترین های 

کنکور 99 خراسان رضوی

در هیچ مؤسسه آموزشی 
کنکور حضور نداشتیم

شهردار مشهد:

فضای سبز پادگان ارتش 
»شهرباغ« می شود 

.......صفحه ۲ 

فرمانده قرارگاه منطقه  ای نیروی 
زمینی ارتش در شمال شرق کشور 
در نشست مطبوعاتی  به مناسبت 

آغاز هفته دفاع مقدس :

اقتدار ارتش را 
به رخ دشمن 
خواهیم کشید

فرمانــده قرارگاه منطقــه  ای نیروی زمینــی ارتش در 
شمال شرق کشــور گفت: تا ۳۱ شهریور ۱۳59، زمان 
آغاز رسمی حمله نظامی رژیم بعث عراق به ایران 6۳6 
مورد تجاوز از سوی این کشور به مناطق مرزی جمهوری 
اسالمی به ثبت رسید که 4۲0 مورد آن مربوط به مرداد 
و شهریور 59 است.امیر آذریان روز گذشته به مناسبت 
آغاز هفته دفاع مقدس طی نشســت خبری با بیان این 
که از دستاوردهای دفاع مقدس باید برای بهبود شرایط 
کشوراستفاده کنیم،گفت: دفاع مقدس مظهر حماسه، 
معنویت و دینداری اســت.وی افزود: دشــمنان ایران از 
ابتدای انقالب اســالمی دســت به اقدام هایی زدند تا با 
اســتفاده از آن ها به خیال خام خــود اجازه ندهند این 
انقالب مقدس و اسالمی ریشه دار شود، بنابراین از تحرک 

و توسل به گروهک های منافقین ...

تیشه فرهادهای دروغین بر کوه های مشهد

.......صفحه ۳ 

 11 هزار واحد مسکونی 
بدون متقاضی در خراسان رضوی

مسکن های 
خالی از مهر!

.......صفحه ۲ 

.......صفحه ۲ 

.......صفحه ۲ 
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khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

دوشنبه  31 شهریور 1399

  3 صفر 1442  
 21 سپتامبر 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9349  
 ویژه نامه 3728 
+ صفحه »میهن« 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1135-99 مورخ 99/04/17 هیئت به شماره کالسه 97-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گل صنم بهادری 
فرزند چهاریار بش��ماره شناس��نامه 278 صادره از در یک باب منزل به مس��احت 117.60  مترمربع از پالک 414 فرعی از 155 اصلی  واقع 
در اراضی کهنه کند خریداری از مالک رسمی آقای حمید پناهی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ9906033
تاریخ انتشار نوبت اول:  16                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 31                  /06                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد - احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1109-99 مورخ 99/04/16 هیئت به شماره کالسه 433-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسم پور عباس فرزند 
علی بش��ماره شناس��نامه 96 صادره از کاشمر در یک باب منزل به مساحت 160 مترمربع از پالک 907 فرعی از 163 اصلی  واقع در اراضی 
پنبه زار بخش دو بجنورد خریداری مع الواس��طه از مالک رس��می شهرداری بجنورد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ9906039
تاریخ انتشار نوبت اول:  16                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 31                  /06                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد - احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1665-99 مورخ 99/05/29 هیئت به شماره کالسه 194-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رمضانعلی نجاتی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 6 صادره از بجنورد در یک باب خانه به مساحت 168 مترمربع از پالک 907 فرعی از 163 اصلی  واقع در اراضی 
پنبه زار بخش دو بجنورد خریداری از مالک رس��می ش��هرداری بجنورد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ9906031
تاریخ انتشار نوبت اول:  16                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 31                  /06                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد - احمد اصغری شیروان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه ی انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی

به اّطالع می رس��اند جلسه ی مجمع عمومی عادی ساالنه ی انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان 
رضوی س��اعت 16 روز چهارش��نبه موّرخ 1399/07/09 با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی در اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به نشانی مشهد، خیابان امام خمینی، جنب باغ مّلی 
با رعایت تش��ریفات قانونی برگذار می گردد. بدین وس��یله از کّلیه ی اعضای حقوقی عضو انجمن جهت 
ش��رکت دراین مجمع و با دستورجلس��ه ی ذیل به صورت حضوری دعوت به عم��ل می آید. الزم به ذکر 
اس��ت که طبق اساس��نامه فقط اعضای محترمی که دارای کارت بازرگانی یا کارت عضویت دارای اعتبار 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هستند، حّق رأی خواهند داشت. حضور تمام 

اعضای قطعی انجمن در این جلسه بالمانع است.
دستور جلسه:  1- ارائه ی گزارش عملکرد هیئت مدیره ؛

2- ارائه ی گزارش بازرس ؛   3- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1398/12/29 ؛
4- تعیین حّق ورودی و حّق عضویت ساالنه ی اعضای انجمن ؛

5- تصویب بودجه ی سال 1399 انجمن ؛   6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل ؛
/ع دبیرخانه ی انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی 7- سایر موارد
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پیرو مصوبات مجامع فوق العاده مورخ 1399/05/18 و 1399/06/05 ش�رکت آهنگری پودر مش�هد ) س�هامی 
خاص ( در رابطه با افزایش س�رمایه ش�رکت از مبلغ 30 میلیارد ریال منقسم به 30/000/000 سهم 1/000 ریالی 
به مبلغ 500 میلیارد ریال منقس�م به 500/000/000 س�هم 1/000 ریالی از طریق افزایش تعداد س�هام یا ارزش 
اسمی هر سهم وفق مقررات و بر اساس صالحدید و تصمیم هیئت مدیره از محل آورده نقدی یا مطالبات حال 
شده سهامداران یا تجدید ارزیابی دارایی و یا توامان طی چندین مرحله و چندین نوبت حداکثر ظرف مدت 
پنج س�ال و تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت انجام اقدامات و تش�ریفات قانونی جهت عملیاتی شدن آن و 
به استناد ماده 162 قانون تجارت ، بدینوسیله به اطالع سهامداران گرامی می رساند که هیئت مدیره تصمیم به 
افزایش سرمایه و ثبت مرحله اول ) مبلغ 150 میلیارد ریال افزایش سرمایه و صدور و انتشار 150/000/000 سهم 
1/000 ریالی جدید بانام  ( نموده است و لذا وفق ماده 169 قانون تجارت ،اعالم و تقاضا می شود سهامداران 
گرامی ظرف مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ نشر آگهی حاضر جهت اطالع از تبدیل مطالبات حال خود و استفاده 
از ح�ق تقدم  به دفتر ش�رکت به نش�انی زیر مراجع�ه و از طریق خرید س�هام جدید و واریز مبلغ س�هام جدید 
به حس�اب ش�ماره  0100991780005   نزد بانک صادرات ایران ش�عبه مگا موتور )ک�د 4319( اقدام و بالفاصله 
قبض آن را به امور مالی ش�رکت به آدرس مش�هد - کیلومتر 15 جاده کالت مقابل شهرک صنعتی مشهد ، شرکت  
آهنگری پودر مشهد تحویل و رسید دریافت نمایند . بدیهی است در صورت انقضاء مهلت فوق و عدم استفاده 
س�هامداران از حق تقدم خود ، هیئت مدیره ش�رکت می تواند تا سقف فوق االشاره نسبت به افزایش سرمایه و 
از محل فروش سهام به اشخاص ثالث و عملی نمودن آن و اصالح ماده 5 اساسنامه و ثبت سرمایه جدید اقدام 

نماید .

آگهی استفاده سهامداران از حق تقدم شرکت آهنگری پودر مشهد ) سهامی خاص ( ثبت شده 
به شماره شناسه ملی 10380290276 ، جهت عملی نمودن افزایش سرمایه شرکت 
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هیئت مدیره شرکت آهنگری پودر مشهد ) سهامی خاص (

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
فروشندگان فرش ماشینی و موکت مشهد «  

اتحادیه های  بازرسان  انتخابات هیئت مدیره و  نامه اجرایی برگزاری  1 « ماده » 6 « آئین   « به استناد تبصره 
نظارت  اجرای مصوبه مورخ 99/05/23 کمیسیون  در  و  نظام صنفی(  قانون  ماده 22  تبصره 3  )موضوع  صنفی 
صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  کلیه  از  بدینوسیله  مشهد  صنفی  سازمانهای  بر 
فروشندگان فرش ماشینی و موکت مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت می شود ظرف مدت 15 روز ) از روز 
چهارشنبه مورخ 99/07/02 تا روز چهارشنبه مورخ 99/07/16 ( شخصًا با مدارک ذیل، ابتدا در سامانه ایرانیان 
اصناف ) iranianasnaf.ir ( - سامانه ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین، 
مراجعه و با درج شناسه صنفی ، نسبت به ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، اقدام و 
سپس شخصًا با ارائه اصل و تصویر مدارك ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسشنامه ) در 
مهلت قانونی فوق (، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد، واقع در سازمان 

صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند.
شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس 4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (

2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 
3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو 

4- اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر اداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی
* ارائه اصل اعتبارنامه هیئت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی 

حداقل دیپلم ضروری است .  
5 - اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی

ایرانیان  اجرائی، در سامانه  به دبیرخانه هیئت  از مراجعه حضوری  بایست قبل  الزامًا می  ** داوطلبان محترم 
اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت، ثبت نام آنان بصورت حضوری، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش از ثبت 
، پیش از شروع به کار در هیئت  نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده 

علیرضا ساالریمدیره اتحادیه ، الزامی است .
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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 ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت ماده 
4و5 آئی��ن نام��ه مال��ی ش��هرداری ها خدمات 
روف��ت وروب َو جم��ع آوری وحم��ل زباله های 
س��طح ش��هر را ب��ه صورت دو س��اله ب��ه بخش 
خصوص��ی واج��د ش��رایط واگ��ذار نمای��د. ل��ذا 
متقاضی��ان واج��د ش��رایط م��ی توانن��د جه��ت 
دریافت اس��ناد مناقص��ه از تاری��خ درج آگهی 
نوبت دوم به مدت 10روز جهت دریافت اس��ناد 
مناقصه به امور مالی ش��هرداری گناباد مراجعه 
ویا جهت کس��ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد  ,ع

99
06
49
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 آگهی مناقصه شهرداری گناباد
 ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت ماده 
13 آئی��ن نام��ه مالی ش��هرداری ها نس��بت به 
واگذاری مکانهای مناس��ب جه��ت تعداد حدودا 
26عدد تابلو تبلیغ��ات فلزی ویکصد عدد تابلو 
آویز س��طح ش��هر جهت اکران تبلیغات محیطی 
ش��امل آگهی های تج��اری. خدمات��ی. فرهنگی 
بص��ورت اج��اره اقدام نمای��د. ل��ذا متقاضیان 
واجد ش��رایط م��ی توانندظ��رف 10روز از تاریخ 
درج آگه��ی نوب��ت دوم جه��ت دریافت اس��ناد 
مزای��ده ب��ه امور مال��ی ش��هرداری مراجعه ویا 
با ش��ماره تلف��ن 05157222276تماس حاصل 

نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد ,ع

99
06
49
4

 اداره اوق�اف و ام�ور خیری�ه ناحی�ه ی�ک  آگهی مزایده شهرداری گناباد
اج�رای  راس�تای  در  دارد  نظ�ر  در  مش�هد 
وظای�ف محوله و احی�اء وصیانت از حقوق موقوف�ات ، نگهداری و حفاظت اصولی از اس�ناد و 

مدارک وقفی نزد اشخاص حقیقی و حقوقی ،  را جمع آوری نماید. 
ل�ذا اش�خاصی که وقف نامه، حبس نامه، وصیت نامه یا س�ایر مدارک مرتبط با وق�ف در اختیار خودرا ، 
ب�ه اداره اوقاف و امور خیریه تحوی�ل نمایند، پاداش وهدیه، دریافت خواهند نمود و در آثار و برکات 

معنوی حاصل از اجرای این طرح سهیم خواهند بود.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 05138432011 داخلی3208 تماس حاصل فرمایید.
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 طرح تشویقی جمع آوری اسناد وقفی

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک مشهد



فرمانده قرارگاه منطقه  ای نیروی زمینی ارتش در شمال شرق کشور در نشست مطبوعاتی  به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس :

اقتدار ارتش را به رخ دشمن خواهیم کشید
هاشم رسائی فر: فرمانــده قرارگاه منطقه  ای 
نیروی زمینی ارتش در شــمال شرق کشور 
گفت: تــا 31 شــهریور 1359، زمــان آغاز 
 رسمی حمله نظامی رژیم بعث عراق به ایران
636 مورد تجاوز از سوی این کشور به مناطق 
مرزی جمهوری اسالمی به ثبت رسید که 420 

مورد آن مربوط به مرداد و شهریور 59 است.
امیر آذریان روز گذشته به مناسبت آغاز هفته 
دفاع مقدس طی نشست خبری با بیان این که 
از دستاوردهای دفاع مقدس باید برای بهبود 
شرایط کشوراستفاده کنیم،افزود : دفاع مقدس 

مظهر حماسه ، معنویت و دینداری است.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان ایران از ابتدای 
انقالب اســالمی دست به اقدام هایی زدند تا 
با اســتفاده از آن ها به خیال خام خود اجازه 
ندهند این انقالب مقدس و اسالمی ریشه دار 
شــود، بنابراین از تحمیل جنگی که هشت 
ســال به طول انجامید گرفتــه تا تحرک و 
توســل به گروهک های منافقیــن در نقاط 

مختلف کشور دریغ نکردند.
وی تصریح کرد: در طول هشــت ســال دفاع 
مقدس نیروهای نظامــی و جوانان این مرز و 
بوم جانفشانی ها کردند تا امروز این اقتداری که 

ایران صاحب آن است، حفظ شود.

خیال واهی صدامس
وی ادامــه داد: از آغازیــن روزهای تشــکیل 
انقالب، نیروی زمینی ارتش جزو نخســتین 
نیروهایی بود که در برابر ضدانقالب ایستادگی 
و از انقــالب حفاظت کرد که بــا درایت امام 
خمینی)ره( دشــمن در همه موارد شکست 

خورد. 
امیر آذریان افزود: در آن زمان همه در کنار 
صــدام بودند از ابرقدرت های شــرق و غرب 
گرفته تا کشــورهای عربی. صــدام با هدف 
جدا کردن خوزستان از ایران، تسلط بر اروند، 
سرنگونی نظام اســالمی و رهبری بر جهان 
عرب به کشــورمان حمله کرد تا به تنهایی 

زمانی  که  منطقه  ژاندارمی 
ایران به این لقب شــناخته 
می شــد را بــه تنهایی در 
اختیار بگیرد. صدام به هیچ 
نرســید؛  اهدافش  از  کدام 
چرا کــه امام اعــالم کرد 
جلو پیشــروی های دشمن 
را بگیریــد. در همــان روز 
ارتش  یگان های  اول جنگ 
جلو دشمن ایستادند و پس 
از عزل بنی صــدر و زمانی 
که ارتش در کنار ســپاه و 
ســایر نیروهای نظامی قرار 

 گرفت در نخســتین عملیات برای اولین بار
256 اسیر از دشمن گرفتیم.

نقش مؤثر لشکر 77 در عملیات شکست س
حصر آبادان

فرمانده قرارگاه منطقه  ای نیروی زمینی ارتش 
در شمال شرق کشور با یادآوری رشادت های 
لشکر 77 پیروز خراسان در عملیات شکست 
حصر آبادان اظهار کرد: عملیات ثامن االئمه)ع( 

کــه در پنجم مهــر انجام 
شــد پس از فرمان امام)ره( 
برای شکســت حصر آبادان 
پایه ریزی شــد کــه در این 
عملیــات لشــکر 77 پیروز 
خراسان نقش محوری را ایفا 
کرد و در مدتی کوتاه حصر 
آبادان شکســته شده و قلب 
امام شاد می شود ضمن اینکه 
ســخت ترین ضربه به صدام 

نیز وارد می شود.
وی بیــان کرد: 2 هــزار و 
877 روز ملت بزرگوار ایران 
و نیروهای مسلح کشورمان در مقابل دشمن 
ایســتادگی کردند و این ایستادگی شد دفاع 
مقدس که نتایجــش را امروز می بینیم. تمام 
جریان هایی که دشــمن پــس از جنگ برای 
کشورمان به وجود آورده چه در عرصه سیاسی 
و چه در جایی دیگر همه اش با شکست آن ها 
همراه بوده که ریشه در همان هشت سال دفاع 
مقــدس دارد. دفاع مقدس ما را در همه ابعاد 

قوی کرد.

برنامه های گرامیداشت هفته دفاع س
مقدس در استان

امیر آذریان همچنین در خصوص برنامه هایی 
که قرار است در هفته دفاع مقدس در مشهد 
و سایر شهرستان های استان خراسان رضوی 
برگزار شود گفت: اگر چه به دلیل شرایطی که 
فعالً به لحاظ شیوع ویروس کرونا رژه نظامی 
را نداریم اما از طریق رســانه ها، صدا و سیما و 
نیز فضای مجازی اقتدار خود را به رخ دشمن 
خواهیم کشــید، ضمن اینکه در مشهد امروز 
پس از بیانات مقام معظم رهبری که به صورت 
ویدئوکنفرانس به مناسبت هفته دفاع مقدس 
برگزار خواهد شد نمایشگاه دستاوردهای دفاع 
مقدس در محل نمایشــگاه بین المللی مشهد 
افتتاح می شــود. مردم می تواننــد با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشــتی از نزدیک از این 
نمایشگاه بازدید کنند.فرمانده قرارگاه منطقه  ای 
نیروی زمینی ارتش در شــمال شرق کشور 
ابراز داشت: همچنین در روز اول مهر رزمایش 
کمک مؤمنانه را خواهیم داشت. در همین روز 
پس از رزمایش کمک مؤمنانه با هماهنگی که 
با آموزش و پــرورش به عمل آمده تعدادی از 
مدارس شــهر مشهد ضدعفونی خواهد شد تا 
اعالم کنیم همچنان در کنار مردم هستیم و 
خواهیم بــود. اقدام خوب و زیبای دیگری که 
امسال با مســاعدت آستان قدس رضوی قرار 
است انجام شود این است که هر شب در حرم 
مطهر امام رضا)ع( یــک برنامه خاص پس از 
نماز مغرب و عشا برگزار می شود که مطمئن 

هستیم بازخورد خوبی خواهد داشت.
امیر آذریان همچنین در حاشیه این نشست 
رسانه ای در مورد آخرین وضعیت انتقال پادگان 
لشکر و توافق با شهرداری مشهد گفت: تاکنون 
هــر همکاری که از عهده ما برمی آمده در این 
خصوص انجام دادیم و با مباحث شهری هیچ 
مشکلی نداریم حتی هفته گذشته با شهرداری 
جلســه ای را برگزار کردیم امــا هنوز مصوبه 
شورای عالی شهرسازی به ما ابالغ نشده است.

گفت وگوی قدس با برترین های کنکور 99 
خراسان رضوی

 در هیچ مؤسسه آموزشی کنکور •
حضور نداشتیم

قدس: ســه دانش آموز 
خراســانی از بیــن یک 
هــزار   92 و  میلیــون 
آزمون  شــرکت کننده 
کنکور امســال موفق به 
برتر  رتبه های  کســب 
شــدند. در همین رابطه 

گفت وگویی با این دانش آموزان که به ترتیب رتبه سوم، چهارم 
و دهم را کسب کرده اند انجام دادیم که با هم می خوانیم.

نگاه واقع بینانه به موفقیت ها و شکست ها س
علی انصاری، دارنده رتبه سوم کنکور سراسری در گروه علوم 
ریاضی و فنی درباره این موفقیتش می گوید: انتظار کسب رتبه 
زیر 100 را داشتم اما تصور نمی کردم بتوانم رتبه ای تک رقمی 

را بدست بیاورم.
این دانش آموز 18 ساله مشهدی می افزاید: در پایه های دهم 
و یازدهم در المپیادهای علمی رشته کامپیوتر شرکت کرده 
و مقام هایی را نیز کســب کردم امــا از پایه دوازدهم به طور 
جدی به شرکت در کنکور و قبولی در دانشگاه متمرکز شدم. 
همچنین بیشتر زمان درس خواندنم در مدرسه بود به طوری 
که هر روزه در کنار دیگر دانش آموزان از صبح تا ســاعت 9 
شــب در کتابخانه مدرسه درس می خواندم. ناگفته نماند که 
خانواده ام نیز با همراهی فراوان ســعی کردند شرایط را برای 

مطالعه مؤثر فراهم کنند. 
انصاری ادامه می دهد: هیچ دوره و آموزش ویژه ای نداشــتم 
البته ســعی کردم بیش از کمیت بر کیفیت یادگیری تمرکز 
داشــته باشــم؛ چراکه معتقدم کمیت زمان مطالعه اهمیت 
خاصی برای موفقیت ندارد بلکه مهم کیفیت و بازدهی است 
که از این مدت کســب می شود. از همین رو به دانش آموزان 
پیشنهاد می کنم که هنگام مطالعه برای کنکور چنانچه دچار 
خستگی و ســردرگمی شدند، زمان کوتاهی استراحت کرده 
و ســپس به خواندن دروس ادامــه دهند. همچنین توصیه 
می کنم که دانش آموزان در مسیر تحصیل و شرکت در کنکور 
ناامید نشوند و به شکست ها و پیروزی ها واقع بینانه نگاه کنند. 
به طوری که شکســت ها ســبب ناامیدی و ناکامی نشده و 

پیروزی ها نیز غرور کاذبی را به همراه نداشته باشد.
وی اضافه می کند: از آنجا که دانشگاه شریف برترین دانشگاه 
کشور محسوب می شود عالقه مندم در این دانشگاه و در رشته 

کامپیوتر ادامه تحصیل بدهم. 
پدر این دانش آموز مشــهدی نیز می گویــد: فرزندم در هیچ 
کالس کنکوری تاکنون شرکت نکرده است و هر گونه ادعایی 
در این باره را تکذیب می کنم.بهــزاد انصاری که از کارکنان 
آستان قدس رضوی و شاغل در شرکت داروسازی ثامن است، 
تصریح می کند: فرزندم از دوران کودکی عالقه زیادی به درس 
خواندن و مطالعه داشت و سال گذشته نیز در المپیاد کامپیوتر 
کشوری مدال نقره را بدســت آورد.وی همچنین می افزاید: 
فرزندم دانش آموخته دبیرستان شهید  هاشمی نژاد یک مشهد 
با معدل 19.02 است و امیدوارم در ادامه مسیر زندگی با توکل 

به خداوند متعال موفق و سربلند باشد.

تالش، نقطه تمایز ما و دیگران س
رضا ابراهیمی نیز که در کنکور سراسری موفق به کسب رتبه 
چهارم در گروه آزمایشی زبان شده می گوید: پیش از کنکور 
چندان به اینکه رتبه برتری کسب کنم امید نداشتم اما پس از 
دریافت کارنامه و مشاهده نتایجی که کسب کرده بودم انتظار 

داشتم که رتبه برتری را بدست بیاورم.
این دانش آموز ســبزواری ادامه می دهد: مطالعه جدی برای 
کنکور را از کالس دهم شــروع کردم اما این قضیه از ســال 
یازدهم برایم اهمیت بیشتری پیدا کرد.  از همان زمان برای 
مطالعه و درس خواندن برنامه ریزی دقیقی داشتم و روزی 10 
تا 11 ساعت درس می خواندم. همچنین حجم باالیی از مدت 

مطالعه را به تست زدن پرداختم.
وی با اشــاره به مطالعه کتاب های غیردرسی می افزاید: طی 
زمان آمادگی برای کنکور تقریباً در بازار کتابی نبود که مطالعه 
نکرده باشم از این رو مطالعه کتاب های متنوع درسی را به همه 
کسانی که می خواهند در کنکور موفق باشند پیشنهاد می کنم. 
ابراهیمی رمز موفقیت خود را تالش شــبانه روزی دانسته و 
درباره مقایسه اثرگذاری میان تالش و امکانات تأکید می کند: 
همواره برای خودم نیز همین قضیه مطرح بود اما دریافتم آنچه 
افراد را از بقیه متمایز می کند فقط تالش است. البته نمی گویم 

امکانات بی تأثیر است اما تنها عامل تعیین کننده نیست.
وی همچنین می افزاید: طی زمان آمادگی کنکور از همراهی 
خانواده خیلی استفاده کردم؛ چراکه آن ها بهترین کمک حالم 
بودند و خیلی روحیه می دادند و نمی گذاشــتند ناامید شوم. 
البته پیش می آمد که خســته شــوم و اعتماد به نفسم را از 
دســت بدهم اما خانواده ام در همه این مدت بهترین پشت و 

پناهم بودند.
ابراهیمی که در کنار کسب رتبه برتر زبان های خارجه توانسته 
رتبه ســی ام علوم تجربی را نیز کســب کند، ادامه می دهد: 
تصمیم دارم که در رشته پزشکی دانشگاه تهران ادامه تحصیل 

بدهم.

نقش پررنگ خانواده در موفقیتمس
محمد قاســمی، رتبه دهم کنکور در گروه علوم انسانی نیز 
درباره روند مطالعاتش می گوید: برنامه ریزی برای شرکت در 
کنکــور را از پایه یازدهم آغاز کــردم و در پایه دوازدهم و با 
نزدیک تر شدن به زمان آزمون با جدیت بیشتری به مطالعه 
پرداختــم. به طور میانگین روزی هشــت ســاعت مطالعه 
می کردم. وی همچنین می افزاید: در ابتدا تصور نمی کردم که 
رتبه برتری در کنکور کسب کنم اما با گذشت زمان و پیشرفت 
در دروس این امیدواری در من ایجاد شــد که می توانم رتبه 

باالیی بدست بیاورم.
این دانش آموز مشهدی ادامه می دهد: عالقه مندی به مباحث 
علوم انسانی موجب شــده که در این رشته تحصیل کنم. از 
همین رو نیز عالقه مندم در رشــته حقوق دانشگاه تهران یا 

رشته حقوق قضایی به تحصیل ادامه بدهم.
قاســمی همچنین می گوید: خانــواده ام نقــش مؤثری در 
موفقیت هایم داشتند. همچنین مسئوالن و دبیران مدرسه نیز 
بــا برگزاری کالس ها و آموزش هــای الزم  ما را یاری کردند. 
البته به طور کلی رمز موفقیتم را تالش مستمرم می دانم. از 
همین رو به دانش آمورانی که برای کنکور در حال برنامه ریزی 
هستند توصیه می کنم  بیش از توجه بر نحوه مطالعه و شرکت 

در آزمون ها و کالس های ویژه؛ متکی بر پشتکار خود باشند.

آیت اهلل علم الهدی در آیین تجلیل از برگزیدگان 
هیئت های مذهبی خراسان رضوی:

دهه آخر صفر زمان اثبات نوکری ما به •
ساحت مقدس اهل بیت)ع( است

آیـــت اهلل  قـــدس: 
علم الهدی گفت: از شما 
اباعبداهلل  عاشق  عزیزان 
الحسین)ع( بابت یک ماه 
عــزاداری خالصانه برای 
عرض  سیدالشــهدا)ع( 
تشکر دارم. مسئله ای که 
به عنوان یک برگ برنده در زندگی شما عاشقان اهل بیت)ع( 

وجود دارد این است که شما نوکر امام حسین)ع( هستید.  
وی شــنبه شــب گذشــته در آیین تجلیل از برگزیدگان 
هیئت های مذهبی خراسان رضوی که در جوار بقعه متبرکه 
امام زادگان یاســر و ناصر طرقبه برگزار شــد ادامه داد: همه 
دل ها رابطه عشق به اهل بیت)ع( را دارند که بستگی به نحوه 
بیان فضائل آنان دارد. نوکران اهل بیت)ع( دالل محبت اهل 
بیت)ع( هستند که دل ها را به دنبال خاندان نور می کشند و 
وظیفه دارند که همه دل ها را به سمت اهل بیت)ع( بکشانند. 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: شما عزیزان همت 
کردید و نوکری خودتان را در این شــرایط ویژه به باالترین 
سطح رساندید و به گونه ای عمل کردید که مجلس عزای امام 
حسین)ع( از خانه ها به داخل کوچه ها و خیابان ها کشیده شد 
و محرم امسال، ایران یکپارچه حسینیه سیدالشهدا)ع( شد. 
دهه آخر صفر دهه ویژه ای برای اثبات نوکری ما به ســاحت 
مقدس اهل بیت)ع( است که نیازمند همراهی شماست تا با 
برقراری تکایا و رعایت پروتکل های بهداشتی بتوانیم میزبانی 

عزاداران را هر چه باشکوه تر انجام دهیم. 

برترین های چهل و سومین دوره مسابقات •
قرآن خراسان رضوی معرفی شدند

قدس: با پایــان یافتن 
مرحله اســتانی چهل و 
ســومین دوره مسابقات 
قــرآن کریم خراســان 
این  برتر  نفرات  رضوی، 

مسابقات معرفی شدند.
رئیــس اداره امور قرآنی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی گفت: در این 
دوره از رقابت ها 123 شــرکت کننده آقا و 94 شرکت کننده 
خانم از خراسان رضوی از 26 تا 29 شهریور ماه در رشته های 
حفظ 5، 10 و 20 جزء و حفظ کل قرآن، قرائت تحقیق، قرائت 

ترتیل، اذان و دعاخوانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
جعفر حسینی اظهار کرد: این مسابقات 26 تا 29 شهریور در 
رشته های حفظ 5، 10، 20 جزء و کل، قرائت، ترتیل، اذان )ویژه 
 برادران( برگزار شــد و 13 داور در بخش خواهران و 12 داور

در بخش آقایان به قضاوت در این مسابقات پرداختند.
حسینی گفت: محمدرضا جاهدی نیا، محمد الئینی و مسعود 
لعل اول در رشــته »حفظ کل« و امید حســینی نژاد،  هادی 
اسفیدانی و حمید صفدری در رشته »قرائت« حائز رتبه های 
اول تا سوم شدند. همچنین ابوالفضل چمنی، محمدحسین 
باغدار کریم آبادی و اکبر رودکی برگزیدگان در رشــته اذان و 
سیدحجت ترحمی، علی ابراهیمی و حمید حسینی در رشته 
»ترتیل« به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف استان افزود: در رشته 
»حفظ 5 جــزء« محمدجواد مؤذن، علیرضا غفوری بیلندی 
و ذکریا رادانی، در رشــته »حفظ 10 جزء« ســیدحمیدرضا 
جاوید شفیعی، فضل احمد کریمی و حامد صدیق و در رشته 
»حفظ 20 جزء« حسن حسین زاده، صالح اخترشناس و علی 
سبزه رتبه های برتر را کسب کردند.وی اظهار کرد: در بخش 
بانوان نیز ریحانه  هادی زاده، فهیمه فاضلی و نسرین جوانبخت 
دیزاوندی در رشــته ترتیل؛ معصومه صهبایی استاد، زینب 
ضیاءدوست و فاطمه زهرا ندافی در رشته قرائت تحقیق؛ رؤیا 
فضائلی، فاطمه علی آبادی و سیده سمانه محروقی در رشته 

حفظ کل به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند.
حسینی گفت: در رشته حفظ 5 جزء الهه سرافرازی، محدثه 
ذوالفقاری و زهره شــاد؛ در رشته حفظ 10جزء محبوبه گلی 
جفری، سیده سمانه اسکندری و مریم ساری؛ در رشته حفظ 
20جزء علیه مهدوی نیا، نجمه ملک پورزاده و فاطمه دروگر به 

ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.
وی افزود: اسامی نفرات راه یافته به مرحله کشوری در ادامه 
از طریق پایگاه اطالع رسانی اوقاف استان و پیامرسان های این 

اداره در شبکه های اجتماعی اطالع رسانی می شود.

شهردار مشهد:
فضای سبز پادگان ارتش »شهرباغ« می شود•

ایرنا: شهردار مشــهد گفت: پس از تحویل پادگان ارتش به 
شــهرداری مشهد، فضای ســبز واقع در پادگان را تبدیل به 
»شهرباغ« خواهیم کرد.محمدرضا کالیی روز گذشته در جلسه 
بررسی پروژه های بزرگ مقیاس منطقه 8 شهر مشهد افزود: 
 فضای سبز پادگان ارتش در مشهد مساحتی حدود 30 هکتار 
است که دارای درختان ارزشمندی است که می تواند به شکل 
باغ برای استفاده در اختیار مردم قرار داده شود.وی ادامه داد: 
پروژه دیگری که در محدوده پــادگان ارتش در اولویت قرار 
دارد ایجاد موزه مشهد در این محل است؛ چرا که در بخشی 
از پادگان ارتش سه سوله قدیمی به مساحت سه هکتار وجود 
دارد که یکی از آن ها متعلق به دوره قاجار اســت و برای این 
کار در نظر گرفته شــده است.شهردار مشهد گفت: در کنار 
این ســوله ها تونلی وجود دارد که به باشگاه افسران و خیابان 
ارگ منتهی می شود که این مجموعه می تواند به عنوان گذر 
تاریخی و موزه مشــهد مورد استفاده قرار گیرد.کالیی افزود: 
احیا و ساماندهی محله تاریخی سرشور از دیگر پروژه های این 

منطقه است که در کنار دقت بر سرعت کار تأکید می شود.
وی در خصوص باغ موزه دفاع مقدس نیز گفت: در پروژه باغ 
موزه دفاع مقدس به فضاهای عمومی به ویژه پارکینگ هم نیاز 
داریم که این موضوع نیز باید در دستور کار قرار گیرد.شهردار 
 مشــهد گفت: یکی از پروژه هــای در حال اجرا در منطقه 8،

ساخت پارک جنگلی 28 هکتاری در اراضی آبشار است.
کالیی افزود: این پارک در ضلع جنوبی بولوار ارتش جانمایی 
شده  است و به صورت فضای سبز کوهستانی و جنگلی برای 

استفاده مردم ساخته می شود.

در طول هشت سال 
دفاع مقدس نیروهای 
نظامی و جوانان این 

مرز و بوم جانفشانی ها 
کردند تا امروز این 

اقتداری که ایران 
 صاحب آن است،

 حفظ شود

بــرشبــرش
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محمدزاده: خانه و خانه دار شــدن هر چند در تمام کشورها 
موضوع سختی اســت اما بی هیچ تردیدی می توان گفت در 

کشور ما بسیار سخت تر است.
این نکته نیز نباید فراموش شــود دلیل این ادعا آن است که 
در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا دولت ها شرایط الزم و البته 
راحت برای خانه دار شــدن مردم خود را فراهم می کنند و به 
گونه ای نیســت که همه سنگینی این کار مستقیماً به دوش 

متقاضیان باشد.
از ســوی دیگر همچنان که می دانیم در اغلب کشورها خانه 
از جمله کاالهای سرمایه ای نیســت و فرمول خاص و ثابتی 
برای قیمت گذاری وجود دارد و این گونه نیست که یک خانه 
قدیمی تنها به خواســت مالک آن به هر قیمتی عرضه شود 
مانند آنچه در کشــور ما وجود دارد و تفاوت میان خانه های 
نوساز با خانه های قدیمی آنچنان نیست که تصور کنیم عده ای 
که توان خرید خانه نوســاز را ندارند بتوانند یک خانه قدیمی 

خریداری کنند.
با این حال با نگاهی به سیاست های مختلف دولت به معنای 
عام کلمه در 40 ســال گذشــته می بینیم تقریباً هیچ برنامه 
موفقی در این حوزه تدوین نشــده و در این بین طرح مسکن 
مهر به عنــوان بزرگ ترین طرح اجرایی دولت برای خانه های 

ارزان شاید به نوعی موفق ترین برنامه اجرایی بوده است.
هر چند ایرادهای طرح مسکن مهر هم بسیار بوده و هنوز هم 
خریداران بخش قابل توجهی از این خانه ها با مشکالت ریز و 
درشت آن از بخش سند تا ایرادهای مهندسی درگیر هستند و 
جدی ترین نقد وارده به این طرح این بود که زمین های انتخابی 
برای اجرای این طرح عمدتاً دور از شــهرها بود و اســتقبال 

کمتری از آن ها شد.
یکی دیگر از کانون های بزرگ خانه سازی در طرح مسکن مهر، 
شهر جدید گلبهار بود که متأسفانه جمعیت قابل توجهی در 
خود جا داده و ســاکنانش همچنان از نبود امکانات و خدمات 
در بخش های مختلف رنج می برند و برای کوچک ترین خدمتی 

باید راهی چناران یا مشهد شوند.

با تمام این اوصاف به نظر می رسد اگر مدیریت بهتری بر اجرای 
طرح مسکن مهر می شد می توانست تعداد قابل توجهی از افراد 
فاقد مســکن را صاحب خانه کند ولی بنا به دالیل زیادی که 
بارها گفته شــده اســت این طرح هم به سرانجام رسید و بر 
اساس آخرین اعالم متولیان استانی هم اکنون 18 هزار واحد 
مسکن مهر نیمه تمام یا فاقد متقاضی در خراسان رضوی وجود 
دارد.به گفته مســئوالن نزدیک به 11هزار واحد از این تعداد 
بدون متقاضی مانده و آنچنان که گفته شــده قرار است این 
واحدها به طرح مسکن ملی دولت منتقل شوند و در قالب آن 

به متقاضیان داده شوند.
نکته قابل توجه دیگر اینکه با توجه به عمر باقیمانده از دولت 
نمی توان امیدوار بود طرح مسکن ملی به سرانجام برسد و در 

حد یک ایده باقی خواهد ماند.

بی مسئولیتی دولت در خانه دار شدن مردمس
حال با تمام این اوصاف به نظر می رسد دولت در حوزه مسکن 
عمالً هیچ اقدام و مسئولیتی ندارد و صرفاً به تدوین یک طرح 
می پردازد و نهایت همکاری دولت این است که شرایط واگذاری 
تسهیالت را فراهم می کند و خودش هیچ هزینه ای را متقبل 
نمی شود.بنابراین با توجه به آنچه متولیان استانی می گویند بنا 
به دالیل مختلفی حدود 11 هزار واحد مســکن مهر موجود 

در خراســان رضوی متقاضی ندارد که عمــده دلیل این امر 
ناچیز بودن تســهیالت اعطایی به نسبت قیمت این واحدها 
در سال های اخیر اســت که عمالً تهیه مابقی پول الزم برای 
خریداران کم درآمد مسکن مهر مقدور نیست و حتی به علت 
شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه برخی از این افراد توان پرداخت 
اقساط این تســهیالت را هم ندارند و به همین دلیل با وجود 
چندین هزار نفر فاقد مســکن در استان 11هزار نفر داوطلب 
خرید این واحدها نشده اند.بر همین اساس یک پیشنهاد مطرح 
می شود که اگر دولت مسئوالنه تر به خانه دار شدن افراد جامعه 
توجه می کند اندکی مسئولیت بپذیرد و با روش های مختلف 
مالــی هزینه خرید این تعداد واحد را تقبل کند و یا حتی این 
وظیفــه را به عهده بانک ها بگذارد و ســپس به روش اجاره به 
شرط تملیک همین واحدهای فاقد متقاضی را عرضه کند که 

بی تردید در مدت چند روز به فروش خواهند رفت.

ورود بانک ها به عرصه اجاره به شرط تملیکس
آنچه مسلم اســت با توجه به تعداد زیاد بانک ها اگر هر بانک 
در اســتان چند صد واحد از این 11هزار واحد بدون متقاضی 
را بخــرد رقم زیادی برای آن ها نخواهد بــود و به جای آنکه 
تســهیالت در اختیار این افراد قرار دهد با آن ها قرارداد اجاره 
به شرط تملیک ببندد که در هر دو صورت سرمایه اولیه خود 
همراه با سود متعارف تسهیالت را در پایان دریافت می کند و 

عمالً هیچ جای ریسکی برای بانک وجود ندارد.
خالصه اینکه اگر متولیان حوزه مســکن به سراغ ساده ترین 
راه برای ســاخت و فروش خانه هایی که قرار اســت در قالب 
طرح های ملی ساخته شوند نروند می توانند به کمک روش های 
قانونی دیگر واحدهای بیشتری در اختیار متقاضیان قرار بدهند 
بنابراین امیدواریم مسئوالن استانی خراسان رضوی با اجرای 
این ایده پیشگام تحولی در حوزه مسکن شوند و شاید به این 
بهانه بخشی از سرمایه های بانک ها هم به جای سرمایه گذاری 
در بخش های ســودآور صرف برای بانک هــا اندکی در حوزه 

منفعت دار برای عموم مردم صرف شود.

۱۱ هزار واحد مسکونی بدون متقاضی در خراسان رضوی

مسکن های خالی از مهر!
زگارشزگارش

بیمارســتان کامیاب  پــروژه جدید  اجرای  پروین محمدی: 
مشهد)امدادی سابق( با هزینه 20 میلیارد تومان توسط  »سعید 
محمودی اسکویی« یکی از خیران شهرمان در حال انجام است 
که امید می رود تا پایان ســال آینده به بهره برداری برســد.این 
مطلب را دکتر مســعود خانی، مدیر مرکز آموزشی، پژوهشی و 
درمانی کامیاب در حاشیه بیست و هفتمین جلسه خیریه شورای 
مشارکت های مردمی این بیمارستان که به دلیل کرونا در فضای 
باز و با رعایت پروتکل های بهداشتی تشکیل شد، در گفت وگو با 
خبرنگارما عنوان کرد و افزود: خیران بازوهای توانمند ما در ارائه 
خدمات مطلوب به بیماران هستند و افزون بر مشارکت در تجهیز 
و تأمین نیازهای بیمارســتان و بیمــاران )347میلیون تومان(، 
از ابتدای کرونا تاکنــون 141 میلیون تومان نیز برای کمک به 
بیماران کرونایی هزینه کرده اند.وی از کمک 200 میلیون تومانی  
»کارخانجات نورد شگفته« برای راه اندازی آسانسور بیمارستان 
که 10 ســال اســت نیمه کاره رها شــده خبر داد و اضافه کرد: 
به زودی بخش آی سی یو 3 نیز توسط خیران آقایان سالمتیان 
و  کنعانی ســاخته خواهد شد که کمک بزرگی به مصدومان و 
مراجعان به این مرکز تروما خواهد بود. دکتر خانی با قدردانی از 

مشارکت خیران در کمک رسانی به  بیماران نیازمند با اشاره به 
مشکالت و شرایط موجود، گفت: با توجه به کاهش نقدینگی ما 
حتی برای تأمین و تهیه مایع دستشویی با مشکل روبه رو هستیم 
که در این زمینه نیز از کمک خیران استفاده کرده ایم.طرح های 
جدید مشارکت مردمیدکتر عبداهلل بهرامی، پیشکسوت خیرین 
سالمت و رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه به 
طرح های جدید مشــارکت در حوزه سالمت اشاره و خاطرنشان 
کرد: با همکاری شــهردار و شورای شهر سه گروه تشکیل دادیم 
که گروه نخست به بررسی آسیب های اجتماعی مانند بیکاری، 
اعتیاد، طالق، بزهکاری و... رسیدگی خواهد کرد و گروه دوم به 
رفاه اجتماعی محرومان خواهد پرداخت و دســته سوم نیز گروه 
مشــارکت های وقف هســتند که در زمینه اهدای زمین و وقف 
اراضی و... برای رفع مشــکالت حوزه ســالمت تالش خواهند 
کرد که خوشــبختانه در این گروه ها شهردار مشهد حضور فعال 
داشته و قول همکاری مالی در حد نیاز را داده است.دکتر بهرامی 
به  فعالیت مداوم  »خیریه مشــارکت های میزبانان خورشــید« 
در بیمارســتان امام رضا)ع( اشــاره کرد و یادآور شــد: عالوه بر 
فعالیت های مستمر این خیریه برای کمک به بیماران نیازمند، 

از ابتدای کرونا تاکنون توانستیم با بهره گیری از مشارکت خیران 
شهرمان و نیک اندیشان تهران مبلغ 10 میلیارد تومان جمع آوری 
و به بیماران کرونایی و خانواده هایشان در تأمین تجهیزات و لوازم 

درمان و مایحتاج معیشتی کمک کنیم.

تشکیل مؤسسه حمایتی برای معلوالنس
وی به تشــکیل مؤسســه حمایتی برای کمک به معلوالن 
استان اشاره و اظهار کرد: با کمک مسئوالن بازنشسته استان 
اقدام به تأســیس یک مؤسسه حمایتی کردیم تا بتوانیم با 
مشــارکت خیران برای معلوالن دســت و پــای مصنوعی 
تهیــه کنیم، زیرا اغلب معلوالن قــادر به تأمین هزینه زیاد 
آن نیســتند و نمی توانند کار کنند و زندگی طبیعی داشته 
باشــند.دکتر بهرامی در ادامه با بیــان اینکه ویروس کرونا 
دست کم تا پایان سال آینده ماندگار خواهد بود، گفت: همه 
ما بــه درجات مختلف به این بیماری مبتال خواهیم شــد، 
اما رعایت دســتورالعمل های بهداشتی آمار مبتالیان و نوع 
شــدید آن را به طور حتم  کاهش خواهد داد و به تعبیری 

عدم رعایت آن، احیای ویروس کرونا را دربردارد .

در حاشیه جلسه خیریه شورای مشارکت های مردمی بیمارستان کامیاب عنوان شد 
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
کارشناس مسئول بازرسی و نظارت صمت 

خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:
 عرضه کپسول گاز بیشتر•

 از ۹هزارو700تومان غیرقانونی است
قدس آنالین - رضاطلبی: 
مســئول  کارشــناس 
نظارت صمت  و  بازرسی 
گفت:  خراســان رضوی 
گاز  کپســول  عرضــه 
مایع ۱۱کیلویی بیشــتر 
9هزارو700تومــان  از 

غیرقانونی اســت و در شهرستان مشهد ۸۵پرونده تخلف به 
ارزش ۳۲میلیارد تومان در این زمینه تشکیل شده است.

بخشــعلی بیاتــی در گفت وگو با قدس آنالیــن اظهار کرد: 
الکترونیکی شدن توزیع کپسول گاز مایع که از سوی شرکت 
فراورده های نفتی ایران از طریق ســایت تجارت نیو آســان 
برنامه ریزی و از اول مرداد ماه به صورت آزمایشــی و از اول 
مهرماه نیز به صورت سراسری اجرا خواهد شد، به دلیل نداشتن 
زیرساخت های الزم در زمینه ورود اطالعات مصرف کنندگان 
در بخش های خانوار به ویژه در مناطق روستایی، مشکالتی 
را برای دسترســی افراد به گاز مایع به وجود آورده اســت.

کارشناس مســئول بازرسی و نظارت صمت خراسان رضوی 
ادامه داد: به دلیل اینکه تعدادی از روستاهای خراسان رضوی 
در زمینه دسترسی به اینترنت با مشکالتی مواجه هستند و 
پوشش اینترنت در این مناطق بسیار ضعیف است و از طرفی 
برخی افراد از سواد کافی و الزم جهت ثبت نام در این سامانه 
برخوردار نیستند، نتوانسته اند در این طرح الکترونیکی شدن 
توزیع کپسول گاز مایع مشارکت و ثبت نام داشته باشند که 
این موضوع برخی کمبودها را در بازار دربرداشــته است. وی 
تصریح کرد: تقاضای ما از فرمانداران، بخشــداران و دهیاران 
این است که در جهت ثبت نام افراد روستایی و حاشیه شهرها 
در این سامانه الکترونیکی و دریافت کد رهگیری به منظور 
دریافت ســهمیه کپسول گاز مایع، مشارکت و تالش الزم را 
داشته باشــند تا در آستانه فصل پاییز و زمستان که نیاز به 
این کپسول ها افزایش پیدا می کند، مردم با مشکالت کمتری 

مواجه باشند.

 در حاشیه دیدار 
 مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان عنوان شد

توسعه دو برابری فضاهای مذهبی •
اطراف حرم مطهررضوی

قدس: شــهردار منطقه 
ثامن گفت: در ســه سال 
اخیر ۴هزارو۵60مترمربع 
در  جدید  مذهبی  فضای 
دســت  در  ثامن  منطقه 
انجام است که این رقم دو 
برابر کل دوره اجرای طرح 
طی ۲۵سال گذشته است.

سیدمصطفی نعمتی در حاشــیه دیدار مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه اســتان خراســان رضوی از برخی پروژه های مذهبی 
و مســاجد در حال ســاخت و برخی رقبات وقفی موجود در 
محدوده اجرایی طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم 
مطهر رضوی، با اشــاره به اینکه یکی از موارد مورد توجه در 
طرح نوسازی و بهســازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، 
ایجاد و توســعه فضاهــای فرهنگی و مذهبی بوده اســت، 
خاطرنشــان کرد: پس از آغاز اجرای طرح نوسازی و بهسازی 
بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، دو مســجد امام هادی)ع( و 
مسجد امام خمینی)ره( واقع در قطاع ۳ ، محدوده بولوار شهید 

شوشتری )شارستان قطاع۳( ساخته شده است.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر مسجد امام صادق)ع( در 
حاشــیه بولوار رضوان، مسجد صاحب الزمان )عج( در حاشیه 
بولوار شهید حاجی حســنی کارگر، مسجد ارشاد در محدوده 
شارســتان تپل محله و مســجد حاج فرهاد در حاشیه کوچه 
مخابرات در حال ســاخت هســتند، تصریح کــرد: از ابتدای 
فعالیت دوره پنجم مدیریت شــهری و بــا توجه به تأکید بر 
موضوع تســریع در گسترش امکانات رفاهی اطراف حرم و به 

ویژه فضاهای با کاربری مذهبی و فرهنگی است.

 اهدای عضو در مشهد •
به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

اعضای  اهــدای  قدس: 
بیمــار مرگ مغــزی در 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
مشــهد موجب نجات و 
ادامه زندگی ســه بیمار 

نیازمند به عضو شد.
مسئول واحد فراهم آوری 

اعضای پیوندی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در 
نهصد و نود و چهارمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ 
مغزی؛ آقای برات عبداللهی ۴۸ ساله که از بیمارستان شهید 
هاشــمی نژاد به واحد فراهــم آوری اعضای پیوندی در مرکز 
پیوند اعضای دانشــگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام 
مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی، در بیمارستان 

منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی خاطرنشان کرد: کبد زنده یاد عبداللهی 
در تهران به زنی ۵۳ساله پیوند شد و  قرنیه های مرحوم برای 

پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

معاون فرماندار مشهد خبر داد
 رفع تصرف ۱۴مکان محصور •

در کال اسماعیل آباد
خبرنگاران:  باشگاه 
مشهد  فرماندار  معاون 
گفت: ۱۴ مکان محصور 
اســماعیل آباد  واقع در 
مشــهد، تخریب و رفع 

تصرف شده است.
معــاون  دانشــورنیا،   
امنیتی انتظامی فرمانداری مشــهد در ادامه عنوان کرد: این 
مکان های غیرمسقف دیوارکشــی در بستر رودخانه، زمانی 
محل فروش ضایعــات یا حتی تجمع معتادان بود؛ بنابراین 
در گام نخســت آزادسازی، با اقدام شــرکت آب منطقه ای 
خراســان رضوی رفع تصــرف شــد.معاون امنیتی انتظامی 
فرمانداری مشــهد تصریح کرد: همچنین رفع تصرف حدود 
۱00 واحد مسکونی واقع در بستر رودخانه اسماعیل آباد، در 
گام بعدی و در قالب توافق با شهرداری مشهد و متولی گری 
شــرکت آب منطقه ای، صورت خواهد گرفت. دانشورنیا در 
ادامــه به برنامه رفع تصرف زمین در هشــت پهنه واقع در 
حاشیه شهر به عنوان مکان های درگیر معضالت اجتماعی از 
جمله موادمخدر اشاره و بیان کرد: کال اسماعیل آباد نخستین 
گام در اجرای این برنامه است. روستای اسماعیل آباد 6هزار 
و ۲00 نفر جمعیت دارد و تنها بخشی از جمعیت این روستا 
با تصرف بستر رودخانه در قالب ۱00 واحد مسکونی در این 

منطقه ساکن شده اند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی این استان خبر داد
 کاهش ۱0درصدی قتل•

 در خراسان رضوی
باشــگاه خبرنگاران: جانشــین فرمانده نیروی انتظامی 
خراسان رضوی گفت: جرایم مربوط به قتل در خراسان رضوی 
۱0درصد کاهش داشت.ســردار ابراهیم قربان زاده، جانشین 
فرمانده نیروی انتظامی خراســان رضوی در مراسم تودیع و 
معارفه فرمانده نیروی انتظامی تایباد گفت: فوتی های ناشی 
از تصادفات ۳0درصد کاهش داشــته ، به طوری که به طور 

متوسط ۱9۲ نفر نسبت به آمار های قبلی کمتر شده است.
وی افزود: امروزه عوامل ناامن کننده دیگر نمی توانند از مرز ها 
عبور کنند و در مناطق مرزی به وصول مطالبات بپردازند؛ هر 
چند در سال های گذشته شاهد آن بودیم.سردار قربان زاده با بیان 
اینکه فراخوان معاندین برای ایجاد ناامنی ۱9۵درصد افزایش 
داشته است، بیان کرد: شورش زندانیان مرخص و آزاد شده به 
دلیل محدودیت های کرونا  با حضور به موقع پلیس مهار شد.

بجنورد لرزید•
ایرنا: زلزله ای به بزرگی ۳/۲ درجه در مقیاس امواج درونی 
زمین )ریشتر(، نیمروز یکشنبه گذشته، شهر بجنورد، مرکز 
استان خراسان شمالی را لرزاند.براساس اعالم مرکز لرزه نگاری 
کشور وابسته به مؤسســه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمان 
وقــوع این زمین لرزه ســاعت ۱۳:۲0 و ۱6 ثانیه و در عمق 
هفت کیلومتری زمین رخ داده است.براســاس این گزارش، 
مختصــات جغرافیایی این زمین لــرزه ۳7/۳۸ درجه عرض 
شــمالی و ۵7/۲۴ درجه طول شــرقی بوده اســت.هنوز از 
خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.

اســتان خراسان شمالی از دیدگاه لرزه زمین ساختی در زون 
کپــه داغ قرار دارد که در این زون گســل های فعال و مهمی 
وجود دارد، این گســل ها برخی مواقــع با حرکاتی که انجام 
می دهنــد موجب وقــوع زمین لرزه های مخرب می شــوند.

مهم ترین گســل های خراسان شــمالی گســل اســفراین 
اســت که این گســل با حدود ۱70 کیلومتر و در شــمال 
باختری- جنوب خاوری واقع شــده که از حاشــیه شــمال 
خاوری شــهر اسفراین گذر می کند. گســل باغان- گرماب 
نیز گســلی اســت با ۵۵ تا۵0 کیلومتر و در راستای شمال، 
شــمال باختری - جنــوب، جنــوب خاوری واقع اســت.

حادثه در حوالی بجنورد
نبستن کمربند ایمنی نتیجه اش مرگ شد•

رئیس  قرمــز:  خط 
پلیس راه خراسان شمالی 
از وقــوع یــک مــورد 
واژگونی خــودرو پراید 
بــا دو کشــته و یــک 
مجروح در بجنورد خبر 
داد. ســرهنگ علیرضا 
حسین زاده با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع یک 
مورد واژگونی خودرو پراید در کنار گذر شمالی شهر بجنورد، 
بالفاصله کارشناسان پلیس راه، عوامل انتظامی و اورژانس به 
محل حادثه اعزام شــدند.رئیس پلیس راه استان با اشاره به 
اینکه در این حادثه متأسفانه راننده خودرو و سرنشین جلو به 
علت نبستن کمربند ایمنی جان خود را از دست دادند، افزود: 
یک نفر نیز در این حادثه به شدت مجروح شده بود که توسط 
عوامل امدادی به بیمارســتان منتقل شد.این  مقام انتظامی 
با بیان اینکه در بررســی های انجام شده مشخص شد  علت 
وقوع حادثه، خستگی و خواب آلودگی بوده است، تصریح کرد: 
رانندگان عزیز با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 

از بروز حوادث اینچنینی پیشگیری کنند.

برنج فروش متخلف با برخورد قاطع تعزیرات 
حکومتی خراسان رضوی داغ شد 

 محکومیت 38 میلیاردی•
 برای عرضه خارج از شبکه برنج 

خط قرمز: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی 
از محکومیت ۳۸/۸ میلیارد ریالی عرضه خارج از شبکه برنج 
در اســتان خبر داد.ســیدمرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات 
حکومتی خراسان رضوی گفت: حسب گزارش واصله از اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرســتان سبزوار مبنی بر عرضه 
خارج از شبکه ۱۱۸هزار کیلوگرم برنج پاکستانی، پرونده برای 
رسیدگی به شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان سبزوار 
ارسال شد.مدنی افزود:پس از طی مراحل قانونی مشخص شد 
برنج های مذکور خارج از استان خراسان رضوی فروخته شده 
اســت. در نهایت با احراز تخلف متهــم عالوه بر عرضه کاال 
در شــبکه، به پرداخت مبلغ ۳۸ میلیــارد و ۸97 میلیون و 
600 هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم  و 

پرونده در مرحله اجرای حکم  قرار دارد.

روز  کالنشهر مشــهد هر  شیرین امروزی: 
بزرگ و بزرگ تر می شــود و این فربگی کوه ها 
را نیز به عقــب رانده، کوه هایی که فرهادهای 
دروغین تیشه  زنش عده ای سوداگرند که سنگ 

را نه برای عشق که برای پول می تراشند.
بــه گزارش خبرگــزاری صدا و ســیما مرکز 
خراســان رضوی، ارتفاعات جنوبی مشهد که 
براســاس همه سندهای باالدســتی قرار بود 
روزی تنفســگاه شــهر و محلی برای تفریح 
گردشگران باشــد حاال غذای روز سرآشپزان 

کوه خوار است.

کوه هایی که گم شدس
روی پشت بام خانه اش ایستاده ایم، دستش را 

باال گرفته که چیزی را نشانم بدهد.
کوهی را شــاید که امــروز جایش بین همان 
انگشت اشــاره و چند ساختمان خالی است. 
می گویــد: حــاال دیگر از روی پشــت بام هم 
کوه ها پیدا نیست. آقای محمدی که خانه اش 
سال هاست در خیابان کوهسنگی مشهد است 
لبخندی می زند و می افزاید: »آن قدر گرسنه 

شده اند که کوه را هم می خورند«.  

اعالم خطر رهبر انقالب س
ارتفاعات جنوبی مشــهد تــا دو دهه پیش 
فقــط کوه ها و مراتعش بودند و روســتاییان 
و باغ هایشــان تا اینکه جاده ها از راه رسیدند 
و با خودشــان بذر سبز شــدن برج و هتل و 
شــهرک های خصوصی را ســوغات آوردند. 
این مسئله به حدی رســید که رهبر معظم 
انقالب در ســال 9۳ بازدیــدی از ارتفاعات 
جنوبی مشــهد انجام دادند.»در مشهد، شهر 
ما، مــن رفتم دیدم طــرف ارتفاعات جنوب 
شهر که در واقع مرکز تنفس شهر است، دارند 
افرادی آن باال خانه می سازند، هتل می سازند، 
ساختمان های چندطبقه می سازند؛ این ها بد 
است، این ها غلط است؛ جرم بدانید این ها را. 
یکی از کارهای اساسی »جرم انگاری« در قانون 
اســت؛ این ها را باید جرم دانست در قانون و 
این کسانی که این کارها را می کنند تعقیب 

قضایی کرد«. 
این سخنان بخشی از فرمایشات رهبر معظم 
انقالب است که حجت را بر همه ما و مسئوالن 
تمام کردند، تأکید مقام معظم رهبری بر این 
اســت که این اراضی به  عنوان منابع طبیعی 
متعلق به مردم است و هیچ شخصی حق ندارد 
تحت عناوین و مجوزهای مختلف آن ها را به 

مالکیت خود درآورد.
حاال چند سال هم از گفته های رهبری می گذرد 
و شهر به سمت ارتفاعات جنوبی حمله ور شده 
و اراضی بســیاری از آن آماده ساخت و ساز و 
زمین ها و کوه هایی که متعلق به همه مردم بود 

اشتهای کوه خواران را برانگیخته است. 

 آسيب محيط زیست س
در ارتفاعات جنوبی مشهد

عالوه بر ســاخت و سازهای 
غیرمجاز در کوه های مشهد 
ساخت کمربند جنوبی مشهد 
با هدف کاهش بار ترافیکی 
در حالی آغاز شد که اعتراض 
محیط  ســمن های  اعضای 
زیستی خراسان رضوی را در 

پی داشت.
یکی از فعاالن محیط زیست 
مشهد می گوید: طرح کمربند 
جنوبی بر خــالف اصل ۵0 
قانون اساســی، دســت به 
تخریــب منابــع طبیعی و 
کوه هایــی زده که متعلق به 

مردم است.
 براســاس اصل ۵0 قانون اساسی فعالیت های  
اقتصادی  و غیر آن  که  با آلودگی  محیط زیست  
یا تخریب    جبران ناپذیر  همراه باشــد ممنوع 
اســت و این تخلف در کمربند جنوبی مشهد 
کامالً مشهود است.حمید ناصری از بین رفتن 
بیش از ۴0 آبراهه و تخریب چشــمه ها، ایجاد 
گسست بین شهر و طبیعت، از بین رفتن امکان 
دسترسی راحت مردم به تفرجگاهی طبیعی، 
در معرض سیالب قرار گرفتن مناطق مشرف به 
ارتفاعات و هجوم ریزگردها، شدت بخشیدن به 
آلودگی  هوا و توجیه نداشتن رفع گره ترافیکی 

را از معضالت کمربند جنوبی مشهد می داند.

مرگ ریه های شهرس
 در همین حــال مهدی کالهی، عضو هیئت 
علمی دانشــگاه فردوسی مشــهد می گوید: 
کمربند جنوبی مشــهد موجب می شــود که 
حجم وسیعی از طبیعت بکر و ریه های شهر از 
بین برود و مشکالتی مانند شکل گیری جزایر 

گرمایش در شهر ایجاد شود.
همه این ها نگرانی هایی اســت کــه از طرف 
ســمن های محیــط زیســتی، دانشــگاه و 
عالقه منــدان به محیط زیســت و گروه های 

کوهنوردی گوشزد می شده است.

آبادگران، مصداق بارز کوه خواریس
سال ها پیش دل کوه های جنوبی مشهد شکافته 
و ســاختمانی از دل آن برآمد، ساختمانی که 
اگرچه ویرانی زیادی برای محیط زیست مشهد 
بر جای گذاشت اما نام آبادگران را بر خود نهاد 
تا اندک اندک اراضی اطراف را هم بلعیده و در 
کنارش ده ها ساختمان دیگر و حتی یک هتل 

چند ستاره را هم در خود جای دهد.
امروز اگــر بتوانید در آبادگــران دور کوتاهی 
بزنید، احســاس می کنید وارد یک شــهرک 
شــده اید با مجموعه ای از برج های عظیم در 

مجــاورت ســاختمان هایی 
کوتــاه با ســقف های رنگی 
که تماماً مســکونی است و 
اغلب به عنــوان دفاتر کاری 
الکچری  آپارتمان هــای  یا 
ســاخته و به مردم فروخته 
اســت.فضاهایی چون   شده 
رستوران و کافی شاپ نیز در 
مالکیت خصوصی افراد است 
و میانگین قیمت خودروهای 
پارک شده در پارکینگ ها گاه 
میلیاردی است، اما کمترین 
اثری از فضای گردشــگری 
عمومی  امکانــات  همچون 
مانند پــارک و پیــاده راه و 
فضاهای نشستن و قدم زدن 
دیــد. هتل هفت  نخواهید 
ستاره پارس )پروژه ای دارای ۴۲ طبقه و ۱۴۵ 
متر ارتفاع( که بر روی گسل جنوبی مشهد واقع 
 شده در همین مجموعه قرار دارد و در صورت 

وقوع زلزله، فاجعه ای انسانی به بار خواهد آمد.
به باور کارشناســان و برخی مسئوالن سابق 
و فعلی خراســان رضوی، کوه خــواری، خرید 
و فروش هــای غیرقانونی اراضــی بیت المال، 
تغییر کاربری و انحراف طرح از گردشــگری 
به مســکونی از مهم ترین اشکال های وارده به 
مجموعه آبادگران است که با ظاهری موجه و 

قانونی انجام شده و می شود.
شــهردار مشهد نیز در نشســت اخیر خود با 
خبرنگاران گفت: آبادگــران بدون تردید یک 
طرح مضر برای مشــهد بوده و درســت است 
که بر اســاس قانون، مصوبات و مجوز ساخت  
و ســاز در این منطقه گرفته شده اما به لحاظ 
فنی به آن معترض هستیم و معتقدیم مصداق 
بارز کوه خواری اســت.محمد کالیی افزود: در 
آبادگران قرار بود حــدود ۴7 هکتار از اراضی 
ارتفاعات غربی کوهســنگی تبدیل به مرکزی 
توریستی و رفاهی شود که مسیر دسترسی به 

این مجتمع، کمربند جنوبی است.

ورود شورای حفظ حقوق بيت المال س
با وجود همه تأکیدهــا و ممنوعیت ها باز هم 
ســاخت  و ســاز غیرمجاز در پهنه ارتفاعات 
جنوبی در چند سال اخیر انجام می شود، البته 
این ساخت  و سازهای غیرمجاز نه  تنها توسط 
افراد حقیقی صورت می گیرد بلکه افراد حقوقی 
هم بدون مجوز اقدام به ساخت  و ساز و تصرف 
زمین می کنند.رئیس شــورای حفظ حقوق 
بیت المال در اراضی و منابع طبیعی می گوید: 
برخی ارگان های دولتی به بهانه های قانونی یا 
غیرقانونی تاکنون اقدام به تصرف اراضی ملی 
کرده اند که با پیگیری  های صورت گرفته، از این 
اراضی رفع تصرف شده است.غالمعلی صادقی 

می افزاید: هم  اکنون طرح هتل هفت ســتاره 
پارس تا تعیین تکلیف نهایی پلمب و اقدام هایی 
از قبیل آزادسازی ۲0 هکتار از اراضی ارتفاعات 
جنوبی نیز به انجام رســیده است.رئیس کل 
دادگستری خراسان رضوی تأکید می کند: در 
صورتی  که زمین خواران بخواهند همچنان بر 
مواضع خود پافشاری کرده و کارشکنی کنند 
به شدت تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.

وی می افزاید: برخی از افراد متخلف دستگیر و 
برای آنان پرونده تشکیل شده است.همچنین 
در پی وصول گزارش ها و اعالم نارضایتی های 
مردمی درباره تخریب ارتفاعات جنوبی مشهد، 
شــورای حفظ حقوق بیت المال طرح کمربند 
جنوبی مشهد را با کاربری حمل و نقل متوقف 
کرد تا کاربری تفریحی و فضای ســبز )پارک 

جنگلی( جایگزین آن شود.

کوه پارک و کاربری پارکينگ راهکار س
مقابله با کوه خواران

مدیر طرح ارتفاعات جنوبی شهرداری مشهد 
می گوید: تصمیمی که برای ارتفاعات جنوبی 
مشــهد گرفته شــده، تبدیل بخشی از طرح 

کمربند جنوبی به »کوه پارک« بوده است.
امیر رمضانی می افزاید: کاشت ۲میلیون و ۲00 
هزار اصله درخت برای کمربند ســبز مشهد 
در نظر گرفته شده و تاکنون ۳00 هزار اصله 

درخت کاشته شده است.
مدیر طرح ارتفاعات جنوبی شهرداری مشهد 
خاطر نشــان می کند: هم اکنــون اقدام های 
الزم بــرای تبدیل ارتفاعات و کمربند جنوبی 
به تفرجگاهی طبیعی به سرعت در حال انجام 
است تا پس از کاهش شیوع کرونا در یکی دو 
ماه آینده به عنوان تفرجگاهی نزدیک شهر در 
اختیار مردم قرار داده شود.رمضانی همچنین 
ایجاد پارکینگ برای زائــران و مجاورانی که 
قصــد اســتفاده از فضای طبیعــی ارتفاعات 
جنوبی مشــهد را دارند و ســاخت امکاناتی 
مانند پایگاه بهداشــتی، اورژانس، نمازخانه و 
مسیر دوچرخه ســواری و پیاده روی را از دیگر 
برنامه های مقابله با کوه خــواری در ارتفاعات 

جنوبی مشهد عنوان کرد.
زمین خواری و کوه خــواری، جرم پیچیده ای 
است که دســت های زیادی در پس آن دیده 
می شــود، برخورد قاطع قضایی می تواند این 
دست ها را قطع کند، هر چند به نظر می رسد 
سازمان های دولتی هم باید در واگذاری ها دقت 
کنند تا زمین ها و مستغالت به نام مردم و کام 
زمین خواران رها نشود و آنچه مسلم است همه 
مردم باید نسبت به حفظ و حراست عرصه های 
طبیعی احساس مسئولیت و تکلیف کنند و با 
مشارکت و همکاری رسانه ها پدیده زمین خواری 
در کالنشهر مشــهد برچیده شود. نکند فردا 
دیر شــود و ســرمایه های ملــی از بین برود.

تیشه فرهادهای دروغین بر کوه های مشهد

به نام آبادگری ،کوه خواری کردند !
 رئيس کل دادگستری: 

در پی وصول گزارش ها 
و اعالم نارضایتی های 

مردمی درباره تخریب 
ارتفاعات جنوبی مشهد، 

شورای حفظ حقوق 
بيت المال طرح کمربند 

جنوبی مشهد را با 
کاربری حمل و نقل 

متوقف کرد تا کاربری 
تفریحی و فضای سبز 

جایگزین آن شود

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
احتمال بارش پراکنده در نواحی •

شمال غرب خراسان  رضوی
قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق بررسی 
نقشــه ها و مدل های پیش بینی در ۴۸ ساعت آینده آسمان 
در نواحی مرکزی و جنوبی اســتان صاف و در نیمه  شمالی 
در ســاعات بعدازظهر انتظار افزایش ابر پیش بینی می شود 
که طی فردا بعدازظهر در نواحی شــمال غرب احتمال بارش 
پراکنده وجود دارد. ضمن اینکه در بعدازظهر امروز وزش باد 
در ســطح استان پیش بینی می شود که شدت آن در نواحی 
بادخیز بیشــتر و توأم با گردوخاک خواهد بود. همچنین از 
امروز تا چهارشنبه شاهد کاهش دما به  ویژه در نواحی شمالی 

و شرقی استان خواهیم بود.
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خط قرمز: فرمانده انتظامی مشهد از عملیات ضربتی کالنتری 
آبکوه برای دستگیری دو عامل سرقت های  سریالی در محدوده 

سه بولوار و خیابان های اطراف آن خبر داد. 

شليک برای جلوگيری از فرار متهمان س
سرهنگ عباس صارمی ســاداتی در تشریح این خبر گفت: از 
چندی پیش گزارش ســرقت های سریالی خودرو و همچنین 
سرقت قطعات و لوازم داخل وسایل نقلیه شخصی در مناطقی از 
مشهد به فوریت های پلیسی ۱۱0اعالم و با توجه به بررسی های 
اولیه، دســتورات الزم برای پیگیری سریع پرونده به کالنتری 

آبکوه صادر شد. 
فرمانده انتظامی مشهد افزود: تیم تجسس کالنتری آبکوه در 
تحقیقات اولیه به سرنخ هایی دست یافت که منجر به چهره زنی 
دو عامل اصلی این سرقت ها شد، اما با توجه به اینکه متهمان 
پرونده  سرقت ها و اقدام های مجرمانه در هر سرقت خودرو  را 
تغییر می دادند موجب شده بود روند پیگیری پرونده و ردزنی 

آن ها  کمی پیچیده تر شود. 
این مقام انتظامی تصریح کرد:بررســی های فنی  پلیس روی 
سرنخ های بدســت آمده منجر به این شد که مشخص شود 
خودروهای مورد اســتفاده سارقان همگی مسروقه هستند و 
تیم های گشــتی کالنتری آبکوه مأموریت یافتند با دقت نظر 
بیشــتری ماجرا را رصد و محدوده های قرمز که بیشــترین 
تردد مجرمان در آن شعاع بود توسط چند تیم تحت کنترل 

نامحسوس و پوششی قرار گرفت. 
ســرهنگ صارمی ساداتی خاطرنشــان کرد:این سلسله رفتار 
پلیســی که توسط تیم های گشت موتوری و خودرو کالنتری 
آبکوه صورت گرفت ســرانجام نتیجه بخش بود و موجب شد 

در حوالی ساعت 6:۲0 بامداد متهمان را سوار بر یک دستگاه 
خودرو سواری پراید در حوزه استحفاظی کالنتری شناسایی و 

تحت نظر قرار دهند. 
وی گفت: پلیس پس از طی مسافت کوتاهی که سایه به سایه 
دو متهم پرونده که در حال پرســه زنی و شناسایی طعمه ای 
دیگر بودند، به آن ها دستور ایست دادند، اما آن ها وقتی مأموران 
را دیدند ســرعت خودرو را چند برابر کرده و از محل متواری 
شدند و عملیات تعقیب و گریز پلیسی تا نزدیکی میدان شهید 

فهمیده ادامه یافت. 
فرمانده انتظامی مشــهد عنوان کرد:از ســوی دیگر مأموران 
کالنتری آبکوه با توجه به اینکه این احتمال را می دادند خودرو 
تحت تعقیب وارد مکانی پرتردد شود و نقشه سارقان فرار در 
آن محل بود، با رعایت مالحظات الزم و اســتفاده از قانون به 
کارگیری ســالح، اقدام به تیراندازی هوایی کرده و سارقان با 
شنیدن صدای شلیک پلیس و قاطعیت مردان قانون در انجام 

وظیفه، زمینگیر و دستگیر شدند. 

وی تصریح کرد: دو متهم که هر دو ۳۴ساله و سابقه دار هستند 
وقتی در برابر شــواهد و ادله موجــود پرونده قرار گرفتند لب 
به اعتراف گشوده و در تحقیقات اولیه به سرقت پنج دستگاه 
خودرو سواری و دستبرد به وسایل و قطعات ۴0خودرو دیگر 
در محدوده بولوار توس، فرامرزعباسی و جانباز مشهد، اعتراف 
کردند. ســرهنگ صارمی ساداتی با اشاره به این مطلب که در 
بازرســی از وســایل همراه متهمان تعدادی الستیک و باند و 
ضبط خودرو کشــف شده است، ادامه داد: با توجه به احتمال 
افزایش جرایم صورت گرفته از سوی متهمان بازداشت شده، 

تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. 

با هر پراید پنج سرقت می شدس
وی بیان کرد: دو جوان ۳۴ســاله که سابقه کیفری دارند در 
اعتراف های خود بیان کردند فقط خودروهای پراید را به سرقت 
می بردند و با هر خودرو مســروقه چهار تا پنج  فقره سرقت از 

وسایل داخل خودروهای شخصی را رقم می زدند.
این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست به توصیه های 
پلیسی در پیشگیری از سرقت خودرو و لوازم و قطعات وسایل 
نقلیه توجه بیشــتری داشــته و ضمن تجهیز خودرو خود به 
تجهیزات استاندارد بازدارنده سرقت، نسبت به نکات مراقبتی 
مانند پارک خودرو در مکان های مناسب دقت بیشتری داشته 
باشند. وی تأکید کرد: افرادی نیز در این گونه پرونده ها به اتهام 
مالخری اموال مسروقه دستگیر می شوند که با آن ها برخورد 
قاطع خواهد شــد. در این رابطه نیز شهروندان و به خصوص 
مالکان فروشگاه های وسایل خودرو باید مراقب و هوشیار باشند 
و از خرید و فروش قطعات خودرو مستعمل از افراد ناشناس و 

بی هویت خودداری کنند.

۴5 فقره سرقت در محدوده سه بولوار 
شلیک پلیس در حوالی میدان فهمیده سارقان را زمینگیر کرد 

خط قرمزخط قرمز
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 مرزهای چهارگانه •
ایران و عراق بسته است

تهران: جانشین فرمانده 
ناجا با اعالم اینکه مرزهای 
چهارگانــه کامالً بســته 
ترددی  است و هیچ گونه 
انجام نمی شــود، تصریح 
کرد: سالمت مردم به ویژه 
زائران برای ما بسیار مهم 

اســت. سردار قاسم رضایی با تأکید بر روابط حسنه مرزی میان 
ایران و عراق گفت: عاشــقان و زائران امام حســین)ع( به مرزها 
مراجعه نکنند، چراکه کشور عراق آمادگی پذیرش زائران را ندارد.
وی تأکید کرد: مرزهای این کشــور برای همایش اربعین بسته 
است و از زائران وعاشقان اباعبداهلل الحسین)ع( درخواست داریم با 
توجه به مصوبات ستاد مقابله با کرونا همکاری الزم را داشته باشند 

و به مرزها مراجعه نکنند.

 پرونده موکب های اربعین •
در خوزستان بسته شد

ســتاد  رئیس  اهــواز: 
بازســازی عتبات عالیات 
خوزســتان گفت: پرونده 
اربعین  موکب های  کاری 
با قطعی  در خوزســتان 
شدن ممنوعیت پذیرش 
زائران اربعین حسینی از 

سوی دولت عراق به طور رسمی بسته شد.
حجت االسالم ســیدمحمود موســوی عنوان کرد: موکب های 
شهری، ورودی به استان خوزستان، منتهی به مرزها و موکب های 
مســتقر در نقاط صفر مرزی گذرگاه های چذابه و شلمچه اجازه 

هیچ گونه فعالیتی در اربعین امسال را نخواهند داشت.
وی به خیران، نیکوکاران و موکب دارانی که مایل هستند در امور 
خیریه مشــارکت کنند توصیه کرد بسته های بهداشتی، کمک 

مؤمنانه، کمک به دانش آموزان نیازمند و... داشته باشند.

احتمال تعطیلی مدارس وجود دارد•
دانشگاه  رئیس  همدان: 
اســتان  پزشــکی  علوم 
همدان گفت: با توجه به 
وضعیت کنونی همه گیری 
کرونا در کشــور و استان 
به طور حتم تــداوم این 
تعطیلی  وضعیت موجب 

مدارس و مراکز آموزشی تا دو هفته آینده می شود.
رشید حیدری مقدم اظهار کرد: براســاس بررسی ها ۷۳درصد 
دانش آموزان مدارس ابتدایی، ۷۵ تا ۷۷ درصد متوســطه اول و 
۸۰ درصد متوسطه دوم پروتکل های بهداشتی را رعایت کردند 
یعنی در خوشــبینانه ترین حالت ۲۰ تا ۲۵ درصد دانش آموزان 

شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نمی کنند.

 ۱۳ طرح محرومیت زدایی •
در همدان آماده بهره برداری است

همدان: جانشین فرمانده 
انصارالحسین)ع(  ســپاه 
گفــت: همزمان  همدان 
با هفته دفاع مقدس ۱۳ 
طرح محرومیت زدایی در 
استان  این  نقاط مختلف 

بهره برداری می شود.
ســردار مهدی فرجی افزود: این طرح ها شامل ساماندهی گلزار 
شــهدا، ســاخت خانه عالم، الیروبی قنوات، بازسازی مساجد و 

واگذاری واحدهای مسکونی برای مددجویان بهزیستی است.
وی از افتتاح اردوگاه پارک کرامت ویژه درمان معتادان اســتان 
همدان در هفته دفاع مقدس خبر داد و افزود: با این طرح رضایت 

مردم را جلب می کنیم. 

 مشکل خروج 200 کامیون •
در مرز مهران حل شد

ایالم: رئیس اداره صمت 
مهــران گفت: مشــکل 
خروج ۲۰۰ کامیون حامل 
کاالهای صادراتی در مرز 

مهران حل شد.
فرزاد مــرادی اظهار کرد: 
بــا توجــه به وقفــه ۴۸ 

ســاعته در خروج کامیون های عراقی حامل بــار کاال ایرانی در 
مرز بین المللی مهران به علت خرابی دستگاه ایکس  ری گمرک 
زرباطیه )عراق(، با پیگیری های مسئوالن استان و رایزن بازرگانی 

جمهوری اسالمی ایران در بغداد این مشکل رفع شده است.
وی ادامــه داد: حدود ۲۰۰ دســتگاه تریلر کفــی و یخچال دار، 
کامیون، کامیونت عراقی حامل مواد غذایی، میوه و تره بار و مصالح 
ساختمانی که به علت مشکل فنی پیش آمده در تجهیزات گمرکی 
زرباطیه پشت درِ ورودی گمرک معطل شده بودند خوشبختانه با 

رایزنی صورت گرفته موفق به خروج شدند.

 امسال به هزار و ۷0۸ روستا •
آبرسانی می شود

مدیرعامــل  همــدان: 
فاضالب  و  آب  شــرکت 
کشــور گفت: در ســال 
 ۷۰۸ و  هــزار  جــاری 
روستای کشــور با ۹۱۴ 
هزار نفر جمعیت آبرسانی 

خواهند شد.
حمیدرضا جانباز یکشــنبه ۳۰ شهریور در آیین افتتاح همزمان 
طرح های آبرســانی به ۴۰۰ روستا در ۲۰ استان کشور با حضور 
وزیر نیرو، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون آبرسانی به ۴۴۸ روستا 
انجام شــده که ۴۸ روستا افتتاح شــده و ۴۰۰ روستا هم امروز 
افتتاح می شــود. وی افزود: تا پایان سال گذشته به ۷.۷ میلیون 
نفر از جمعیت روستایی کشور آبرسانی شده که با این افتتاح ۸.۱ 

میلیون معادل بیش از ۱۱ هزار روستا آبرسانی خواهد شد.

ارائه رایگان خدمات اتوبوسرانی قزوین •
در روز اول مهر

قزوین: اول مهرماه امسال 
اتوبوس های  از  اســتفاده 
شــهر قزوین به مناسبت 
گرامیداشــت هفته دفاع 
مقــدس و روز ســرباز و 
بازگشــایی  همچنیــن 
نمادیــن مــدارس و روز 

جهانی بدون خودرو رایگان است.
سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: 
اول مهر امســال با ۲۲ سپتامبر روز جهانی بدون خودرو مقارن 
شده اســت که در این روز مردم به خودداری از استفاده خودرو 
شــخصی و همچنین به کارگیری ســایر روش های حمل ونقل 
همچون پیاده روی، دوچرخه سواری و ناوگان حمل ونقل عمومی 

فراخوانده می شوند.
شیما زرآبادی پور افزود: امسال به دلیل شیوع کرونا تأکید اصلی 
بر پیاده روی و دوچرخه ســواری است؛ اما به منظور تسهیل در 
جابه جایی و رفاه حال دانش آموزان و خانواده ها، سربازان و سایر 
شهروندان زمینه استفاده رایگان آنان از اتوبوس در روز یکم مهرماه 

فراهم شده است.

ایجاد ۳۵ پارک جدید در تبریز•
شــرقی:  آذربایجان 
معاون فنــی و عمرانی 
شهرداری تبریز از تدوام 
عملیــات اجرایــی ۳۵ 
پارک محله ای و شهری 
در نقاط مختلف شــهر 

خبر داد.
محمدحسین اسحقی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: 
امسال ۳۵ پارک محله ای با محوریت مناطق کم برخوردار در 
دست احداث داریم که مساحت هریک از آن ها از هزار و ۵۰۰ 

متر تا ۱۰ یا ۲۰ هکتار متفاوت است.
وی افــزود: یکی از این پارک ها، مجموعه پارک بزرگ تبریز، 
بزرگ ترین پروژه فضای سبز شهری به مساحت ۶۰۰ هکتار 
است که عملیات اجرایی آن با یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار آغاز شده است.

 ایجاد 2هزار و ۳۵0 شغل •
با ساخت کارخانه سیمان چابهار

سیستان و بلوچستان: 
معــاون هماهنگی امور 
اقتصــادی اســتانداری 
وبلوچستان  سیســتان 
گفت: کارخانه ســیمان 
در صورت  چابهار  تیس 
شــروع فعالیت می تواند 
برای حداقل ۳۵۰ نفر به طور مستقیم و برای بیش از دو هزار 

نفر به طور غیرمستقیم اشتغال زایی به همراه داشته باشد.
ماندانا زنگنه افزود: در مســیر آغاز فعالیت این واحد تولیدی 
برخی مسائل در بخش هایی از قبیل آب، برق و سوخت مورد 
نیاز واحد وجود داشت که با توجه به میزان اشتغال زایی که این 
واحد می تواند داشته باشد برای رفع این مسائل پس از بررسی 

راهکار های مناسب، تصمیمات و تمهیدات الزم اتخاذ شد.

 کاهش ۸ درصدی ورود متهمان •
به زندان در قزوین 

قزوین: دادستان عمومی 
انقالب مرکز اســتان  و 
قزوین گفت: با تمهیدات 
دستگاه  در  شــده  اجرا 
افراد  قضا میزان ورودی 
 بــه زندان هــای قزوین 
پیدا  کاهــش  ۸ درصد 

کرده است.
محمد قاسمی افزود: کاهش تعداد احکام حبس، رویکرد اصلی 
قوه قضائیه در دوره ریاست جدید این قوه است که با قدرت و 

جدیت پیگیری می شود.
وی با اشــاره به اجرای طرح پاالیــش زندانیان خطرناک در 
دادگستری استان قزوین، گفت: دستگاه قضایی در قرارهای 
تأمین  و ضمانت هایی که از متهمان باید اخذ شود، دقت نظر 
الزم را دارد تــا پاالیش زندانیان خطرناک از کم خطر صورت 

گیرد.

امکان همدلی برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت سیستان و بلوچستانی فراهم شد

»آجر به آجر« تا رفع محرومیت آموزشی 
زاهدان: به گفته کارشناســان در سیستان و 
بلوچستان به ویژه در مناطق جنوبی این استان 
هنوز مشکل ساخت مدرسه و یا کالس درس 
برای دانش آموزان حل  نشده و حتی بسیاری از 
مدارس به ویژه کالس های عشایری از داشتن 
انشــعاب آب و برق و یا ســرویس بهداشتی 
محروم هستند چه برســد به آموزش شبکه 

مجازی که واژه ای کامالً غریب و ناآشناست!
بنا بر اعالم آمار رســمی در کل کشور تا سال 
گذشــته حدود ۴۰۰ مدرســه خشتی وگلی 
وجود داشت که نیمی از این تعداد در استان 
سیستان و بلوچستان قرار دارد و این کالس ها 
عمدتاً در مناطق روســتایی و محروم از توابع 
ســراوان، راسک،  سیب و ســوران، قصرقند و 

جاسک مشاهده می شود.
متأسفانه مدارس خشتی و گلی بعد از مدارس 
کپری از نابســامان ترین فضاهای آموزشــی 

سیستان و بلوچستان محسوب می شوند.

در انتظار رسیدن به شاخص های کشوری 
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی 
دانایی و رفاه نسبی را از مؤلفه هایی می داند که 
اگر برای هر انسانی فراهم شود، او در جاده ای 
مســتقیم حرکت می کند و اگر فراهم نشود، 
معلوم نیست در جاده سر سالمت به درمی برد 

یا خیر!
حبیــب اهلل دهمرده در این زمینه می گوید: از 
همین رو بیراه نیست اگر یکی از عوامل ایجاد 
و فراگیر شــدن پدیده قاچاق در این استان را 
نبود این دو فاکتور مهم در منطقه عنوان کنیم.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
بابیان اینکه سیســتان و بلوچستان در مقوله 
بازماندن از تحصیل در کشور رکورددار است، 
یادآور می شــود: شاخص های فضای آموزشی 
این استان از میانگین کشوری بسیار پایین تر 

است.
دهمرده اذعان می کنــد: ازنظر ضعیف بودن 
ســرانه ســاالنه  و وجود کالس های خشت و 
گلی، سیســتان و بلوچستان شرایط مناسبی 
ندارد و متأســفانه هیچ زمان فکری برای این 
مهم نمی شود؛ حال باید از مسئوالن پرسید تا 
چه زمانی این شرایط در استان حکمفرماست؟

سرانه آموزشی س
نماینده مــردم خاش نیز با 
بیان اینکه حتی بسیاری از 
مدارس استیجاری یا اهدایی 
از سوی خیران در روستاهای 
اغلب ســنگی،  منطقه  این 
خشــتی و گلی هســتند، 
می گوید: در برخی روستاها 
مدرسه وجود نداشته و هنوز 
کالس هــا در چــادر برگزار 

می شوند.
زهی  حســین  اســماعیل 
بــا اشــاره بــه مشــکالت 
دانش آموزانی که در مدارس 
کپری یــا خشــتی و گلی 
تحصیل می کنند، یادآور شد: 
اختالف دمــا در فصل های 

گرم و سرد سال در این استان بسیار زیاد است 
به همین دلیل دانش آموزان با مشکالت جدی 

برای حضور در کالس مواجه هستند. 
وی ابــراز می کند: کمبود امکانــات و وجود 
مخصوص  فقط  نامناســب  ســاختمان های 
روســتاهای این منطقه نبوده، بلکه مدارس 
مرکز اســتان هم با این مشــکالت مواجه اند 

فاقد  و حتی بیشــتر آن ها 
ســرویس های  نمازخانــه، 
بهداشتی مناســب و سالن 

ورزشی هستند.
وی تصریــح کرد: هم اکنون 
سیستان  اســتان  جمعیت 
و بلوچســتان یــک درصد 
اما  اســت،  کشور  جمعیت 
ساخت وساز مدارس در این 
منطقــه به گونه ای نیســت 
که بتوانیم خود را با ســرانه 
آموزشــی در کشــور وفق 

دهیم.
وزارت  کــرد:  تأکیــد  وی 
از  بایــد  آموزش وپــرورش 
ظرفیت خیــران و امکانات 
دولتی برای ارتقای وضعیت 
آموزشی و مناسب ســازی مدارس این استان 

به ویژه در روستاها استفاده کند.

آجر به آجر برای رفع محرومیتس
طــرح سراســری »آجر بــه آجــر« ازجمله 
طرح هایــی اســت که بــا پیشــنهاد وزیر 
آموزش وپرورش مقررشده تا امکان مشارکت 

همگانی در قالــب کمک های دولتی، مردمی 
و خیران برای ساخت وساز و توسعه فضاهای 
آموزشی در استان سیستان و بلوچستان فراهم 

شود.
سیستان و بلوچســتان تاکنون دستاوردهای 
خوبــی در جلــب مشــارکت شــرکت ها، 
سازمان های خصوصی، دولتی و ایجاد شبکه 
داوطلبان مدرسه ساز داشــته است، بنابراین 
مســئوالن امیدوارند تداوم ایــن طرح بتواند 
معضل کودکان بازمانــده از تحصیل را برای 

همیشه حل کند.
مدیرکل آموزش وپرورش سیستان و بلوچستان 
در ایــن زمینه می گوید: در حــال حاضر در 
تمامی شهرستان های این استان برای اجرای 
این طرح در مجمع خیران یک حساب بانکی 
بازشده و این طرح برای همه افرادی که قصد 
کمک و مشارکت در ساخت مدرسه دارند این 
امکان را می دهد تــا از یک هزار تومان تا هر 

مبلغی که مایل هستند پرداخت کنند.
حمیدرضا رخشــانی با اشــاره به اینکه حتی 
شــاهد بودیم با پرداخت های کم و ســاخت 
تنها دو کالس درس، آن را برای ســال جدید 
تحصیلی آماده کرده اند، اظهار می کند: اجرای 
این طرح پس از شیوع بیماری کووید۱۹ برای 
ســال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ آغاز شــد و با 
موفقیت در حال پیشــروی است و امیدواریم 
بــه زودی با مشــارکت های مردمی، خیران و 
تمامی بخش هــای ذی ربط شــاهد افزایش 
ساخت مدارس به خصوص در مناطق محروم 
باشــیم تا هیــچ دانش آمــوزی از تحصیل و 

امکانات آموزشی باز نماند.
مدیرکل آموزش وپرورش سیستان و بلوچستان 
ارائه آموزش های مجازی و استمرار این فرایند 
را نیازمند تقویت و توســعه زیرســاخت های 
مخابراتی دانســت و تصریح می کند: در این 
مســیر ۳هزار و ۵۰۰ مدرســه روســتایی با 
تفاهم نامه ای که با اداره کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات به امضا رســیده مجهز به اینترنت 

خواهند شد. 
وی بیان می کند: ازآنجایی که مردم در مقاطع 
مختلف با حضورشان نوع دوستی خود را ثابت 
کرده اند این بار نیز با مشارکت پررنگ خود در 
شهرهای مختلف گام های مثبتی را برداشته اند.

طرح سراسری 
»آجر به آجر« 

ازجمله طرح هایی 
است که امکان 

مشارکت همگانی 
برای ساخت  

فضاهای آموزشی 
در استان سیستان و 
بلوچستان را فراهم 

کرده است
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کرج: داســتان پلیس ساختمان محمدشهر کرج که به تازگی به 
سوژه فضای مجازی در این شهرستان تبدیل  شده است از انتشار 
یک فیلم که با ضرب و شتم کارگر ساختمانی است آغاز می شود.

در آخرین روز هفته گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد 
که در آن مأموران اجرائیات شهرداری در حال اعمال قانون توسط 

مشت و لگد بودند.
در این فیلم تعدادی مرد با لباس فرم بنفش یک کارگر ساختمانی 
در محمدشــهر کرج را زیر مشت و لگد گرفتند، اگرچه شهردار 
محمدشــهر کرج اظهار می کند این تمام فیلم نیســت، اما این 

صحنه های خشونت بار را تأیید می کند.
شهر ۱۳۰ هزار نفری محمدشــهر در جنوب کرج پس از تهران 
دومین شــهری است که نظارت بر ساخت وســازها را به بخش 
خصوصی سپرده است و البته این چهارمین درگیری فیزیکی است 

که از ابتدای سال تاکنون در رابطه با همین موضوع رخ می دهد.
شرکت های انتظام شــهری در مناقصه ها شرکت می کنند و کار 
نظارت بر ساخت وســازها را با عنوان پلیس ســاختمان بر عهده 

می گیرند. 
حادثه روز چهارشــنبه هفته گذشته حال این بحث را در شورای 
شهر محمدشهر مطرح کرده که آیا سپردن مسئولیت نظارت به 

بخش خصوصی درست است؟
در همین حال شهردار محمدشهر کرج اظهار کرد: اگرچه در این 
حادثه درگیری و ضرب و شتم توسط کارگران ساختمانی شروع  

شده بود، اما با  وجوداین عوامل ضرب و شتم این کارگر ساختمانی 
اخراج شدند.

سعید صفری در تشــریح این ماجرا بیان کرد: به دنبال گزارشی 
مبنی بر تخلف در ساخت وســاز، عوامل پلیس ساختمان بخش 
خصوصی با عنوان شــهربان وابسته به شهرداری محمدشهر به 

محل ساختمان موردنظر اعزام شدند.
وی گفت: ازآنجاکه مالک ساختمان در محل حضور نداشت، عوامل 
شرکت پلیس ساختمان خصوصی از کارگران خواستند تا ادامه کار 
را متوقف کنند اما کارگران به اخطارها توجهی نکردند و شهربانان 
اقدام به جمع آوری تعدادی از ابزار کار کارگران کردند که کارگران 
با هجوم به یکی از عوامل پلیس ســاختمان وی را زیر دست و پا 

قرار دادند که اصل فیلم در اختیار شهرداری است.
وی افزود: ازآنجاکه یکی از عوامل پلیس ســاختمان زیردست و 
پای کارگران بوده سه نفر از عوامل شهربانی یا پلیس ساختمان 
خصوصی برای نجات همکار خود به ضرب و شتم یکی از کارگران 

پرداختند که البته کار اشتباهی بوده است.

پیمان سپاری به بخش خصوصی درست یا نادرست؟س
شــهردار محمدشــهر بابیــان اینکه واگــذاری امــور نظارتی 
ساخت وســازها به بخش خصوصی اقدامی اصولی است، گفت: 
هرچند چنین حوادثی حین اعمال قانون در محمدشــهر تکرار 
شده، اما نحوه فعالیت شرکت های بخش خصوصی برای جلوگیری 

از ساخت وسازهای غیرمجاز بهتر از گذشته است.
وی عنوان کرد: شرکت پیمانکاری خصوصی شهرداری محمدشهر 
از شرکت های انتظام و مورد تأیید نیروی انتظامی بوده و انتخاب 

آن قانونی است.

درگیری مسبوق به سابقهس
در همین حال محمد کورانی، عضو کمیســیون عمران شورای 
اسالمی محمدشهر بابیان اینکه من از ابتدا با برون سپاری نظارت 
بر ساخت وسازهای شهر محمدشهر مخالف بودم و معتقد هستم 
نباید چنین نظارت هایی به بخش خصوصی داده شود، اظهار کرد: 
من بارها آسیب های برون سپاری نظارت ها به بخش خصوصی را 
به مدیریت شهری محمدشهر متذکر شدم. امسال این چهارمین 
درگیری فیزیکی بین کارگران ســاختمانی و شــهربانان بخش 
خصوصی است که در محمدشهر رخ می دهد و ما باید از این گونه 

اقدام ها جلوگیری کنیم.

اعمال خشونت پلیس ساختمان در محمدشهر کرج 

با متخلفان برخورد شد

گزارشگزارش
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 10 ا   ب ل ه   ا ش ی ل   ج ن ا ن
 11   ف ل ف ل ز ب ا ن   ی ا ک ن د
 12 چ و   ت ا ر ت ن   م ا ه ر   ا
 13 ی ر ه   ک ی س   ب ن ج ل   ح ر
 14 ت ی و ن   ن ا ب و ک و   ر و ا
 15 ا ه ر ا م   م ن ا ر ج ن ب ا ن
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۱. برابر پارســی»لووردراپه«- اقامتگاهی که 
در قبــال پرداخت ماهیانه پولــی،  از آن غذا 
و اقامت بگیرند ۲. نومید- با رهبری سلیمان 
صردخزایی و به خونخواهی امام حسین»ع« 
به پاخواســتند– بخشــی از خاک لرستان را 
دربــر می گیرد ۳. الزمه طبــخ آش- صفت 
گربه- جریان گرفتن فرمان خدا ۴. نوعی کاغذ 
نامرغوب- ظرف جوش آوردن آب- مســاوی 
 ۵. لبه شمشــیر- عابد دیرنشین- معکوس 
۶. رهاشدن- بافت فیبرمانندی که عضله را به 
استخوان وصل می کند- چه کسی؟ ۷. رفیق 
 شفیق- از جزایرایرانی خلیج فارس- دریانورد 
۸. ابــر پرباران- پارچه ای که برســر بندند- 
میوه ای با ســته خوراکی و مزه شــیرین و 
کمی گس به شــکل بیضی گوشتدار شبیه 
 زیتــون و رنــگ زرد نارنجی مایــل به قرمز 
اعــدام  درخــت  بی پایــان-  اجیــر-   .۹ 
۱۰. هواپیمــای عجول- کامپیوتر- ســخن 
گوینده ۱۱. شــهری در ایتالیا- خرمافروش- 
عالمت جمع فارسی ۱۲. دیوار کوتاه است و 
مقابل ترا- قلیل- محوکردن ۱۳. بسته شده- 

بازیکن ملی پوش بداخالق ســابق تیم ملی 
انگلستان - امپراتوری بزرگ چین حدفاصل 
قرن۱۴تا۱۷میالدی ۱۴. ســقف فروریخته- 
مشت زن- مکانی مقدس در مکه که بیشترین 
اعمال حج درآن انجام می شــود ۱۵. کنایه از 

کالم نیش داراست- مشورت کردن

۱. بهشــت انگلیســی که صورتــی از کلمه 
فارســی پردیس است- ســجاده ۲. زخم و 
 جراحت- به زحمت انداختن کسی- نفوذکردن 
۳. دفتر ثبت حساب های موقتی- از نام های 
رودخانه ارس- »بانو«ی فرانسوی ۴. حافظه 
 رایانــه- نــام دخترانه وطنی- کســب وکار 
۵. پوستین- ترسناک- پوشش و سقف خانه 
۶. روزانه- نیایشــگاهی متعلق به زرتشتیان 
 در خیابــان جمهوری تهران- حرف همراهی 
۷. سفیدموی شاهنامه- امر از ترسیدن- داخل 
۸. کتــاب در گویش بچه لندن- ترکیبی آلی 
از دســته آلکان ها با هشت اتم کربن- بخیه 
لباس ۹. اســتوانه متحرکی درون ســیلندر 
 خــودرو- جــالل و جبــروت- ســوره زنان 

۱۰. لحظه- جوانمرد- نومید ۱۱. شــمالی و جنوبی اش 
 ایالتــی اســت دراتریــش- کبوترصحرایــی- برهنــه 
۱۲. حدفاصل زانو تا مچ پا- سیاره ناهید- مهربانی کردن 
۱۳. خداوند- کم- اشــاره کردن ۱۴. شهر روی آب- تفاله 
کنجد- لوس و بی مزه ۱۵. ناخشنود- محلی کوچک برای 

معالجه سرپایی بیماران

  افقی

  عمودی


	Page 1 Khorasan
	Page 2 Khorasan
	Page 3 Khorasan
	Page 4 Khorasan

