
 ایران همزمان با ۴۰ سالگی دفاع مقدس 
شهادت را بی ادعا برگزیددر قله افتخار قرار دارد

 گفت وگو با خانواده شهید »َعِبد َعبیات«مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس:
از نخستین شهدای جاویداالثر دفاع مقدس

همزمان با چهلمین ســالگرد دفاع مقدس آیین 
تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکســوت دفاع 
مقدس و مقاومت به صورت ویدئوکنفرانس برگزار 
شد. این مراسم در مشــهد با حضور حدود ۳۰۰ 
نفر از پیشکســوتان دفاع مقدس و خانواده معظم 
شهدای خراسان رضوی، حجت االسالم والمسلمین 

احمد مروی؛ تولیت آستان قدس ...

روایت نوعروســی که فقط سه ماه و ۱۵ روز از 
زندگی مشترکش گذشته و حاال به جای لباس 
سپید، در پس ســال ها انتظار، سایه سیاهی بر 
دل و جانش رخنه کرده، کار ســاده ای نیست. 
این روایت همسر شهید »عبد عبیات« است که 
در نخستین روز از ماه مهر ۱۳۵9 برای همیشه 

جاودانه شد...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 
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پیگیر توقف تخریب بافت پیرامونی حرم مطهر هستیم
مدیرعامل شبکه جامع دانشگاه های 

استان در گفت وگو با قدس هشدار داد

دام مؤسسه های غیرمجاز 
 برای داوطلبان 

انتخاب رشته

.......صفحه ۳ 

.......صفحه 2 

 الحاق قانونی 
خواسته اهالی پنج روستای 

چسبیده به مشهد

مشکالتمان 
شهری است 

امکاناتمان 
روستایی! 

پنج روستای بزرگ با ۵۰هزار نفر جمعیت در مجاورت 
مشهد به دلیل توسعه شهری به این کالنشهر چسبیده 
و به بخشی از حاشــیه  آن مبدل شده اند.گرجی سفلی، 
دهرود، همت آباد، اســالم آباد و علی آباد، روســتاهایی 
هســتند که از نظر ســکونتگاهی به شهر مشهد وصل 
شده اند، اما از نظر تقسیمات کشوری همچنان روستا به 
حساب می آیند.ساکنان و متولیان مدیریت این روستاها 
سال هاست خواستار الحاق قانونی این محدوده منفصل 

شهری به کالنشهر مشهد...

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد در گفت وگو با قدس:

.......صفحه 2 

طی نیمه اول امسال 
در خراسان رضوی صورت گرفت

 هر نیم ساعت 
یک طالق!  

 مدیر عامل شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی گفت: 
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری مراقب تبلیغات 
اغواکننده مؤسسه های آموزشی و مراکز غیرمجاز مشاوره باشند و 

فریب آن ها را نخورند...

.......صفحه 2 

مهر: هر چند نمایندگان خراســان رضوی بر توانایی 
رزم حســینی در تصدی وزارت صمت صحه می گذارند، 
اما از طرف دیگر، برخی از آنان، تغییر وی در شــرایط 

موجود را به نفع استان نمی دانند.
پس از عدم موفقیت مدرس خیابانی، وزیر پیشــنهادی 
رئیس جمهــور در گرفتن رأی اعتمــاد از مجلس برای 
وزارت صمت، حرف و حدیث هــا و گمانه زنی ها درباره 

گزینه های بعدی این وزارتخانه شروع شد.
در میان این گزینه ها بار دیگر نام علیرضا رزم حسینی، 
استاندار فعلی خراســان رضوی در کنار نام هایی مثل 
جعفر ســرقینی؛ سرپرســت فعلــی وزارت، مصطفی 
ســاالری؛ رئیس ســازمان تأمین اجتماعی و داریوش 
اســماعیلی؛ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صمت دیده می شــود. البته روابط عمومی اســتانداری 
خراسان رضوی همچنان نسبت به این گمانه زنی اظهار 

بی اطالعی می کند.
برخــی منابع رزم حســینی را جــزو گزینه های اصلی 
می داننــد و برخی دیگر معتقدنــد انتخاب او به  عنوان 
گزینه اصلی به  دلیل اینکه خارج از بدنه وزارت فعالیت 

کرده و تجربه کمتــری در این زمینه از دیگر رقبایش 
دارد، بســیار کم اســت؛ خبرهایی نیز از ایجاد رقابت 
تنگاتنگ در بدنه دولت برای نشســتن بر مسند وزارت 

به گوش می رسد.
نماینده مردم درگز در مجلس شــورای اسالمی در این 
خصوص اظهار کرد: کار آقای رزم حسینی به اندازه یک 
وزیر قوی اســت و به نظر من ایشان توانایی الزم برای 

این سمت را دارند. 
حســن رزمیان با اشــاره به اینکه هنوز صحبت درباره 
گزینه های اســتانداری خراسان رضوی زود است و باید 
ابتدا منتظر تعیین تکلیف وزارت باشیم، ادامه داد: کار 
اســتاندار کمتر از مســئولیت یک وزیر نیست ؛ مانند 
شــهرداری تهران که حداقل انــدازه چند وزیر زحمت 
دارد، اســتانداری خراسان رضوی هم به همین صورت 

است.
نماینــده چناران در مجلس نیز ضمن اشــاره به اینکه 
هنوز در این مورد اطالعات دقیقی در دسترس نیست، 
گفت: آقای رزم حســینی پیش تر نیز جزو گزینه ها بود 
که بنا به دالیلی که هنوز مشخص نیست، آقای مدرس 

انتخاب شد. 
حسین امامی افزود: در همان زمان هم که زمزمه هایی 
درباره احتمال حضور ایشــان بود، نماینده هایی که وی 
را می شناختند و عمدتاً هم از کرمان و خراسان بودند، 
اعتقاد داشتند رزم حسینی نیروی توانمندی برای این 
ســمت اســت اما پر کردن جای وی به عنوان استاندار 

کمی مشکل است.
همچنین حجت االســالم جواد نیک بین، نماینده مردم 
کاشمر در مجلس، رزم حسینی را بهترین گزینه برای 
وزارت صمت دانست، گزینه ای که به او رأی خواهد داد.

این نماینده مجلس افزود: اســتاندار خراســان رضوی 
فردی پرتالش و جهادگر است که با اجرای الگوی مثلث 
توسعه اقتصادی - فرهنگی در شهرستان های خراسان 
رضوی، زمینه توســعه اقتصادی در مناطق مختلف را 
فراهم کرد و در صورت انتخــاب وی به وزارت صمت، 
می توان به اجرای این طرح در سطح ملی امید داشت، 

زیرا می تواند منشأ خدمات زیادی در کشور باشد.
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس 
نیز در خصوص گزینه هــای اعالمی دولت برای وزارت 

صمت، اظهار کرد: دولت باید مراقب باشد گزینه هایی را 
بــرای این وزارتخانه به مجلس معرفی کند که بتواند از 
مجلس رأی اعتماد بگیرد. تعدادی از نمایندگان مجلس 
نسبت به آقای رزم حسینی نظر مثبت دارند اما من در 
جریان اینکه دولت تا چه حد نســبت به معرفی ایشان 

جدیت دارد، نیستم. 
علی  اصغــر عنابســتانی، نماینــده مردم ســبزوار نیز 
رزم حســینی را گزینه مناسبی در شــرایط فعلی برای 
وزارتخانه دانست و گفت: ما نمایندگان خراسان رضوی 
که با ایشــان کار کرده ایم، نظر مثبتی نســبت به این 

موضوع خواهیم داشت.
این نماینده مجلس افزود: برای اســتانداری خراســان 

رضوی هم حتماً گزینه مناسبی پیدا خواهد شد.
همچنین محمد صفایی، نماینده گناباد و بجســتان 
در مجلــس با بیان اینکه این موضــوع هنوز در حد 
شــایعه اســت، گفت: صحت این موضــوع را باید از 
خود اســتاندار جویا شــد، اما با توجه به برنامه ریزی 
و مجموعه فعالیت های ایشان در استان و تأکیدشان 
بر مثلث توسعه اقتصادی، تغییر وی به صالح استان 

نیست.
این نماینده مجلس افزود: در صورت تغییر رزم حسینی، 
دوباره خراســان رضوی با سرپرست اداره می شود و در 
چنین شــرایطی، هیچ  گونــه برنامه ریــزی و تصمیم 
بلندمدتی در این چند ماه در استان اتفاق نخواهد افتاد.

جلیــل رحیمی جهان آبــادی، نماینده مــردم تایباد و 
تربت جام نیز، رزم حســینی را گزینه مناســبی برای 
وزارت صمت عنوان کرد و گفت: در صورت معرفی رزم 

حســینی به مجلس از همه توان خود برای کسب رأی 
الزم از سوی نماینده ها استفاده خواهیم کرد.  

ایــن نماینده مجلس اظهــار کرد: اگر رونــد انتصاب 
استاندار جدید طوالنی نشود، فعالیت های استان دچار 

وقفه نخواهد شد.
وی ادامــه داد: حضور رزم حســینی در وزارت صمت، 
فرصت بزرگ تری را برای پیشبرد استان در فعالیت های 

صنعت، معدن و تجارت ایجاد خواهد کرد.

نمایندگان خراسان رضوی از احتمال وزارت »رزم حسینی« می گویند

بیم و امیدها از پاستورنشینی استاندار

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

سه شنبه  1 مهر 1399

  4 صفر 1442 
 22 سپتامبر 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9350  
 ویژه نامه 3729 
+ 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 ش��ماره 1660-99 مورخ 99/05/29 هیئت به ش��ماره کالسه 
264-196 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 غالمرضا مهنانی فرزند 
حس��ینعلی بشماره شناسنامه 612 صادره از بجنورد در یک باب خانه به 
مس��احت 204.10  مترمربع از پالک 164 فرعی از 164 اصلی  واقع در 
اراضی حصارش��یرعلی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی مریم 
س��اجدی حصاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوب��ت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار 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 س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-9906090
تاریخ انتشار نوبت اول:  17                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 01                  /07                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان
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پیرو مصوبات مجمع فوق العاده مورخ 1398/12/25  ش�رکت متالورژی پودر مش�هد ) سهامی خاص ( در رابطه با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 250/000 میلیون ریال به 
مبلغ 500/000 میلیون ریال از طریق افزایش تعداد سهام 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 سال و تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت انجام 
اقدامات و تشریفات قانونی جهت عملیاتی شدن آن و به استناد ماده 162 قانون تجارت و همچنین پیرو اقدام و ثبت مرحله اول افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 250/000 
میلیون ریال به مبلغ 320/000 میلیون ریال ، بدینوس�یله به اطالع تمامی س�هامداران گرامی می رس�اند که هیئت مدیره ، تصمیم به عملیاتی و ثبت ش�دن افزایش سرمایه 
مرحله دوم از مبلغ 320/000 میلیون ریال تا سقف 500/000 میلیون ریال ) مبلغ 180/000 میلیون ریال افزایش سرمایه و صدور و انتشار 9/000/000 سهم 20/000 ریالی 
جدید بانام ( را از محل آورده نقدی سهامداران و یا مطالبات حال شده سهامداران و یا تجدید ارزیابی دارائیها و یا توامان و یا هر طرق قانونی دیگر ، اخذ نموده است. 
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 حق تقدم به دفتر شرکت به نشانی زیر مراجعه و از طریق خرید سهام جدید و واریز مبلغ آن به حساب شماره 0104324741001   نزد بانک صادرات ایران شعبه 
.مشهد )کد 15( اقدام و بالفاصله قبض آن را به امور مالی شرکت به آدرس مشهد – کیلومتر 15 جاده کالت مقابل شهرک صنعتی مشهد ، شرکت متالورژی پودر مشهد تحویل 
و رسید دریافت نمایند . بدیهی است در صورت انقضاء مهلت فوق و عدم استفاده سهامداران از حق تقدم خود ، هیئت مدیره شرکت 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 از حق تقدم شرکت متالورژی پودر مشهد ) سهامی خاص ( ثبت شده به شماره شناسه ملی 10380209877 ، 
جهت عملی نمودن افزایش سرمایه شرکت 
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هیئت مدیره شرکت متالورژی پودر مشهد ) سهامی خاص (



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد در گفت وگو با قدس:

پیگیر توقف تخریب بافت پیرامونی حرم مطهر هستیم
قدس: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای 
شهر مشــهد می گوید: طرح دوفوریتی شورای 
شــهر مشــهد در اصالح طــرح تفصیلی بافت 
پیرامون حرم مطهــر تالش برای احقاق حقوق 

ساکنان این محدوده است.
شورای شهر مشهد در جلسه هفته گذشته خود 
مصوبه ای دوفوریتی داشــت که به اســتناد آن 
باید فرایند تصویب طرح تفصیلی منطقه ثامن 
مشــهد هم مانند تمام طرح های مشابه ابتدا در 
شورای شهر مطرح و تصویب و در ادامه به مراجع 

باالدستی ارسال شود.
هر چنــد این مصوبه بر اســاس ضوابط قانونی 
مصوبه ای بدون ایراد است ولی برخی از منتقدان 
معتقدند با توجه بــه توافق های صورت گرفته 
قبلی و نیــز تهیه طرح تفصیلی منطقه ثامن با 
همکاری معاونت پژوهشــی دانشگاه تهران به 
عنوان مشاور طرح این مصوبه شورا به نوعی دور 

زدن توافق های قبلی است.
امــا بتول گندمی به عنوان رئیس کمیســیون 
برنامه و بودجه شورای شهر مشهد معتقد است 
این مصوبه تأکید بــر اجرای روند صحیح تهیه 
طرح تفصیلی منطقه ثامن است؛ چراکه هر گونه 
تصمیم گیری در مواردی مانند تهیه طرح های 
تفصیلی باید در صحن علنی شــورا مطرح و به 

تصویب اعضا برسد.
او می افزاید: در جلسه مورد ادعای منتقدان این 

نکته قابل توجه است که دعوت نامه ای 
به شــورای شــهر ارسال نشــده و در 
آخرین دقایق مطلع شدیم و نماینده ای 
به این جلســه فرستاده شد و قرار بود 
تا مباحث مطرح شــده در آن جلسه 

در جلسه علنی شــورا مطرح شود و نکته دیگر 
اینکه اظهارات هر یک از اعضا در جلسات دیگر 

به منزله اظهارنظر شورای شهر نیست.
وی ادامــه می دهد: انتقاد دیگر این اســت که 
نمی توانیم طرح تفصیلی یک منطقه را از سایر 
طرح ها مستثنا کنیم و بدون اینکه مراحل قانونی 
آن برای تصویب در شــورا و کمیســیون های 

تخصصی ماننــد ماده 5 طی شــود 
مستقیماً به شــورای عالی شهرسازی 
ارســال شــود بنابراین این مصوبه به 

منظور اجرای قانون است.
گندمی در خصوص حاشیه های ایجاد 
شده درباره جانبداری ضمنی شورای شهر از طرح 
سابق و ذی نفعان آن هم اظهار می دارد: اعضای 
شورای شهر منتخبان شهروندان هستند و حفظ 
حقوق شــهروندان مأموریت اصلی آن هاست بر 
همین اساس در خصوص این حاشیه ها هم باید 
به چند نکته توجه کرد؛ نخســت اینکه در حال 
حاضر منتقدان طرح بیشتر افرادی هستند که 

خودشــان در گذشته از طراحان آن بودند و این 
پرســش مطرح است که اگر ایرادی مطرح بوده 

چرا دو دهه آن را اجرا کرده اند.
نکته دیگر اینکه شورای پنجم مخالف خروج 
ساکنان این منطقه است پس تالش می کنیم 
تا حــد امکان جمعیــت ســاکن در منطقه 
همچنان بماننــد و مجبور به تــرک منطقه 
نشوند اما در بخش هایی که امالک خریداری 
و تخریب شده نمی توان توقع بازگشت شرایط 
به قبل را داشــت. او می گوید: مســئله دیگر 
این اســت که به استناد طرح قبلی اقدام هایی 
انجام شــده، برخی از اقدام هــا پایان یافته و 
بخش دیگری هم در مرحله اجراست؛ چگونه 
می تــوان مثاًل یک پــروژه ای را که 70درصد 
آن انجام شــده به صورت نیمه تمام رها کرد 
با این حــال با تمام توان پیگیر توقف اجرا در 
بخش هایی هســتیم که هنوز اقدامی صورت 

نگرفته و جمعیت ساکن دارد.
گندمی در پایــان با اظهار امیــدواری از نتایج 
اقدام های صورت گرفته در شــورای شهر برای 
اصالح فرایندهــای تهیه طرح تفصیلی منطقه 
ثامن می افزاید: بر اســاس اخباری که به دست 
ما رســیده جلساتی در تهران برگزار شده و قرار 
است بخشی از فرایند تهیه طرح به مشهد سپرده 
شود و آن زمان می توان طرحی منطبق با شرایط 

حاکم بر منطقه تدوین کرد.

طی نیمه اول امسال 
در خراسان رضوی صورت گرفت

هر نیم ساعت یک طالق! •
رضوی  خراسان  قدس: 
و  ازدواج  دوم  رتبــه 
طــالق در کشــور را به 
خود اختصاص داد.مدیر 
کل ثبت اسناد و امالک 
بیان  با  رضوی  خراسان 
ایــن مطلب گفــت: در 

نیمه نخســت امســال 26 هزار و 560 واقعه ازدواج و 8 هزار 
و 301 واقعه طالق در استان خراسان رضوی به ثبت رسیده 

است.
 این یعنی هر نیم ساعت یک طالق در این استان اتفاق می افتد. 
به این ترتیب استان خراســان رضوی، رتبه دوم را در طالق و 
ازدواج کشــور به خود اختصاص داده است. همچنین در شهر 
مشــهد نیز طی همین مدت 11 هــزار و 765 واقعه ازدواج و 
4 هزار و 222 واقعه طالق ثبت شــده است.محمدحسن بهادر 
افزود: بر اساس آمار موجود طی همین مدت در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته؛ طالق در شهر مشهد 13/68 درصد کاهش 
یافته است. همچنین در استان خراسان رضوی این کاهش آمار 
به 6/13 درصد می رسد. این در حالی است که مطابق داده های 
موجود، ثبت واقعه ازدواج در سال جاری در مشهد 6/56 درصد 
نسبت به 6 ماهه نخست سال گذشته کاهش یافته است. حال 
آنکه طی همین زمان ثبت واقعه ازدواج در اســتان خراســان 
رضوی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 0/47 درصد رشد 
داشته است. وی در ادامه خاطرنشــان کرد: در فروردین سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز در استان خراسان 
رضوی ثبت واقعه ازدواج 45/61 درصد و طالق 61/46 درصد 
کاهش داشته است. ناگفته نماند که نسبت ازدواج به طالق در 

این استان همچنان سه به یک است.

معاون شهردار مشهد:
 تقاطع غیرهمسطح ابوطالب •

با مشکل تحصیل حریم مواجه است
قدس: معــاون عمران، 
حمل و نقــل و ترافیک 
با  مشــهد  شــهرداری 
اشــاره به مشکل تملک 
در اجــرای پروژه تقاطع 
ابوطالب  غیرهمســطح 
گفت: در صــورت حل 
نشدن مشــکل، در اجرا 

و بهره برداری پروژه طبق زمان بندی مشــخص شده با تأخیر 
روبه رو خواهیم شد.خلیل اهلل کاظمی در حاشیه جلسه علنی 
شورای شهر اظهار کرد: با توجه به این موضوع، طرح دوفوریتی 
در خصوص تملک و رفع معارض پروژه تقاطع غیرهمسطح 
ابوطالــب و ضــرورت بهره برداری این پــروژه در زمان بندی 
مشــخص شده در 22 بهمن را به شورای شهر ارائه دادیم که 
با دوفوریت آن موافقت نشد.وی افزود: به دلیل افزایش قیمت، 
شرکتی که متعهد به تحصیل حریم در پروژه ابوطالب شده 
بود، مبلغ بیشتری را درخواست کرده است که ما اعتقاد داریم 
تحصیل حریم در تعهد این شرکت براساس قرارداد بوده است.

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد با بیان 
اینکه این موضوع ممکن اســت به ناچار موجب قفل شدن و 
یا تأخیر در بهره برداری پروژه شــود، بیان کرد: بر این اساس، 
با ارائه الیحه دوفوریتی به شــورای شهر درخواست کردیم تا 
مجوز تملک پالک های موجود در مسیر توسط شهرداری را 
بدهند.کاظمی خاطرنشان کرد: نکته دوم اینکه شاید تعدادی از 
پالک های موجود در مسیر، مایل به توافق با شهرداری نباشند، 
بنابراین یکی دیگر از درخواست ها این بود که در صورت چنین 

اتفاقی اجازه اعمال ماده 9 به شهرداری داده شود.
وی اضافه کرد: در مجموع این الیحه دوفوریتی با این هدف 
ارائه شد که در اجرا و بهره برداری پروژه ابوطالب تأخیر ایجاد 
نشــود و طبق زمان بندی در نظر گرفته شده، در بهمن ماه 
آماده بهره برداری شود.معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری مشهد با اشاره به اینکه اکنون در حال نزدیک شدن 
به فصل بارندگی هستیم و اگر نتوانیم از وضعیت جوی مناسب 
حال حاضر استفاده کنیم، مســلماً در فصل بارندگی تأخیر 
دوچندان خواهد شد، گفت: بنابراین با ارائه الیحه دوفوریتی 
درخواست در نظر گرفتن اعتبار مورد نیاز و اعمال ماده 9 در 
صــورت نیاز برای تملک پالک های معارض پروژه ابوطالب را 

داشتیم که با دوفوریت آن موافقت نشد.
کاظمی اظهار کرد: با توجه به این مسئله اگر هر چه سریع تر 
این موضوع، تعیین تکلیف و مشکل تملک پروژه ابوطالب حل 
نشــود، با توجه به اینکه آب و هوا را نیز نمی توان پیش بینی 

کرد، اجرای پروژه با تأخیر روبه رو خواهد شد.

سرپرست امور آب شهرستان اعالم کرد
 70 هزار رأس دام•

عامل کمبود آب شرب در رشتخوار
قدس: سرپرســت امور 
آب رشــتخوار نگهداری 
70 هــزار رأس دام در 
مســکونی  واحدهــای 
عامــل  را  روســتایی 
کمبود آب شرب در این 

شهرستان اعالم کرد.
نجفــی  محمدجــواد 

با اشــاره به اجاره چاه از بخش خصوصی بــرای تأمین آب 
مشترکان بر جداسازی آب شرب از دام تأکید کرد.

وی منابع تأمین آب شرب شهرستان رشتخوار را 22 حلقه چاه 
در روســتاها و پنج حلقه چاه در شهرهای رشتخوار و جنگل 
اعالم کرد و افزود: در سال جاری به دلیل شیوع بیماری کرونا 
مصرف آب تا 25درصد افزایش داشت که همین امر موجب 

بروز مشکالت کم آبی و کم فشاری در روستاها شد.
وی از حفــر 6 حلقه چاه در شهرســتان به عنوان مهم ترین 
برنامه های ســال آینده نام برد و خواستار استفاده از ظرفیت 
معادن منطقه در اجرای پروژه های آبرســانی شد و افزود: در 
صورت عدم اســتفاده از این ظرفیت شهرستان رشتخوار در 

سال آینده با بحران کم آبی مواجه خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
در آیین افتتاح نمایشگاه »اقتدار چهل«: 

ایران همزمان با ۴0 سالگی دفاع مقدس •
در قله افتخار قرار دارد

هاشــم رســائی فر: 
همزمــان بــا چهلمین 
مقدس  دفاع  ســالگرد 
آیین تجلیل و تکریم از 
یک میلیون پیشکسوت 
مقاومت  و  مقدس  دفاع 
به صورت ویدئوکنفرانس 
برگزار شــد. این مراسم در مشهد با حضور حدود 300 نفر از 
پیشکســوتان دفاع مقدس و خانواده معظم شهدای خراسان 
رضوی، حجت االسالم والمسلمین احمد مروی؛ تولیت آستان 
قدس رضوی، استاندار خراسان رضوی و جمعی از فرماندهان 
نظامی در محل نمایشگاه بین المللی این شهر برگزار شد. پس 
از افتتاح رسمی آیین مورد نظر حاضران در مراسم به صورت 
زنده به بیانات و منویات مقــام معظم رهبری که به صورت 
سراســری و با استفاده از ویدئوکنفرانس انجام شد گوش فرا 
دادند.مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان 
 رضوی در این مراســم گفت: ایران همزمان با 40 ســالگی

دفاع مقدس در قله افتخار قرار دارد و این در حالی اســت که 
دشمنان عالقه نداشتند 40 روزگی جمهوری اسالمی ایران 

را ببینند.
سردار حسینعلی یوســفعلی زاده ضمن اشاره به شکل گیری 
ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس از ابتدای سال 
جاری گفت: این ســتاد از آغازین روزهای سال جدید شکل 
گرفت که از سوم خرداد تاکنون بیش از هزار برنامه در همین 
راســتا اجرایی شده اســت و این برنامه ها تا 29 اسفند سال 

جاری نیز ادامه خواهد داشت.
وی افزود: از زمان شکل گیری ستاد مرکزی تاکنون 500 ستاد 
فرعی در دســتگاه ها، ادارات و شهرستان ها تشکیل دادیم و 
برنامه هــای خاصی را برای هفته پیش رو در نظر گرفتیم که 

اجرای مراسم امروز نیز یکی از همین برنامه هاست. 
وی ادامه داد: در سطح استان پیش بینی می کنیم در بیش از 
هزار نقطه برنامه های نکوداشت برگزار شود که افتتاح نمایشگاه 
دفاع مقدس در نمایشگاه بین المللی مشهد که با همت همه 
نیروهای نظامی و دســتگاه ها شــکل گرفته است در همین 
راستاست. سردار حسینعلی یوسفعلی زاده اظهار کرد: حدود 
 43 یگان از نیروهای مسلح و تشکل های مردمی در 400 غرفه

در فضای ســالن فردوســی نمایشــگاه بین المللی آخرین 
دستاوردهای خود را در معرض دید عالقه مندان گذاشته اند.

نمایش ۲۵ جنگ افزار سنگین ارتشس
25 دســتگاه جنگ افزار سنگین و خودرو زرهی در چهلمین 
نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس در نمایشگاه بین المللی 

مشهد به نمایش درآمد.
رئیس ستاد قرارگاه منطقه ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران روز گذشته با بیان این  مطلب به ایرنا 
گفت: دو دستگاه نفربر زرهی، یک دستگاه تانک، دو عراده توپ 
122 میلیمتری، چهار ســامانه پدافندی، 10 دستگاه جیپ 
 نظامی به همراه پرتابگرهای نصب شده روی آن ها و 6 فروند

موشک از انواع مختلف شامل ســامانه »هاوک« و توپ های 
»اورلی کن«؛ 25 جنگ افزار سنگینی است که در فضای باز 

نمایشگاه به نمایش درآمده است.
ســرهنگ ســتاد حســین زنگویی افزود: این ادوات تنها 
بخشی از توانمندی نظامی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در قرارگاه منطقه ای شمال شرق است که به عنوان نمونه 
در معرض دید مردم عزیز مشهد قرار گرفته است.وی ادامه 
داد: عالوه بر این تجهیزات، خودروهای تاکتیکی »کراس«، 
خــودرو »درخش« مخصوص رفع آلودگی های میکروبی و 
شــیمیایی در جنگ های نوین، دوربین های دید در شب، 
ادوات مختلف مهندســی و خودروهای جنگ الکترونیک 
از جمله بخشــی از خودروهای بــه نمایش درآمده در این 
نمایشــگاه اســت. رئیس ســتاد قرارگاه منطقه ای شمال 
شــرق نزاجا گفــت: اتاق عمل پیشــرفته و ســیار، واحد 
دندانپزشــکی ســیار، تعدادی موتورآمبوالنس، موتورهای 
تاکتیکی و همچنین آشــپزخانه و خبازی ســیار از دیگر 
تجهیزات پشــتیبانی ارتش جمهوری اسالمی ایران است 
که مراجعه کنندگان به نمایشگاه می توانند از آن ها بازدید 

کنند.
عالقه مندان به بازدید از نمایشــگاه اقتدار 40 می توانند همه 
روزه از امــروز تا هفتم مهرماه از ســاعت 17 تا 22 به محل 
نمایشــگاه بین المللی مشهد مراجعه و با رعایت پروتکل های 

بهداشتی از این نمایشگاه دیدن کنند.

 افتتاح نمایشگاه•
 »کوپن های صلح و جنگ« در مشهد

میراث  معــاون  قدس: 
فرهنگی اداره کل میراث  
فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع  دســتی خراسان 
رضوی گفت: به مناسبت 
صلــح،  جهانــی  روز 
نمایشگاهی از کوپن های 
صلح و جنگ در محل ســالن شــماره 2 موزه نادری مشهد 

افتتاح شد.
مرجان اکبری افزود: داســتان صلح و جنگ از قدیمی ترین 
رخدادهای بشــری است و نیاز به صلح و یادآوری جنگ های 
ویرانگر و خانمان ســوز همواره ما را بــه این مهم راهنمایی 
می کند که در هر فرصتــی، صدای صلح و پایان جنگ را به 
صدا دربیاوریم و یکی از این صداها، اسناد و کوپن های تاریخی 

است.
او ادامــه داد: در زمــان جنگ، ارزاق عمومی به  وســیله این 
کوپن ها، جیره بندی می شدند و کوپن در کشورهای مختلف 

مورد استفاده قرار می گرفته است.
اکبری تصریح کرد: در این نمایشگاه بیش از 50 نوع کوپن از 
ادوار مختلف به نمایش گذاشته  شده و همزمان با روز جهانی 
صلح 31 شهریور افتتاح و به مدت یک هفته به نمایش عموم 

گذاشته  شده است.
عالقه مندان می توانند با رعایت پروتکل های بهداشــتی و به 
 صورت محدود از ساعت 9 تا 17 از این نمایشگاه در باغ موزه 

آرامگاه نادر واقع در چهارراه شهدای مشهد بازدید کنند.
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سرور هادیان : روایت نوعروسی که فقط سه 
ماه و 15 روز از زندگی مشــترکش گذشته 
و حاال به جای لباس ســپید، در پس سال ها 
انتظار، سایه ســیاهی بر دل و جانش رخنه 

کرده، کار ساده ای نیست.
 این روایت همسر شهید »عبد عبیات« است 
که در نخســتین روز از ماه مهر 1359 برای 

همیشه جاودانه شد.
شهید عبد عبیات متولد 3مرداد 1334 بود 
که در خانواده ای متدین در روستای میهن آباد 
ســابله از توابع بستان خوزستان به دنیا آمد. 
او در حمیدیــه قد کشــید و بــرای دفاع از 
ارزش های اســالمی و ناموس و حفظ خاک 

کشورمان بی ادعا شهادت را برگزید. 

ازدواج ساده س
»ســهیال شــریفات« همسر  شــهید عبد 
عبیات که حاال بیش از 10 ســال اســت که 
مجاورالرضاست، می گوید: 15 خرداد سال 59 
با پسرعمه ام »عبد« ازدواج کردم. مادرم فارس 
بود اما عبد عرب ایرانی خوزستان بود. بسیار 

مؤمن، مهربان، بااخالق و اهل کار خیر بود.
سه روز پس از ازدواجمان به حمیدیه آمدیم و 
در یکی از اتاق های عمه ام زندگی مشترکمان 

را شروع کردیم.
این بانوی صبور می افزاید: 40 سال از روزی 
که عبد رفت و دیگر بازنگشــت، می گذرد. او 
همراه با چهار پاســدار دیگر جزو نخستین 
شــهدای جاویداالثر دفاع مقدس هســتند. 
شهدایی که اول مهر 59 و درست  24ساعت 
پس از حمله عراق، به درجه رفیع شــهادت 

نائل آمدند.
این زن صبور به گذشته های دور بازمی گردد 
و می گوید: عبد پاسدار و جزو گروه شناسایی 

بود و مأموریت هایی که می رفت، بیشــتر و 
طوالنی تر شده بود یک بار 15 روز از او بی خبر 
بودم. دو بار خبر شهادت عبد را طی سه ماه 
و نیمی که همسرش بودم آوردند. هر بار داغ 
نداشتنش دلمان را سوزاند اما هر دو بار عبد 
که بازگشت گفت تا هنگامی که جنازه من را 
نیاوردند گریه نکنید، عده ای می خواهند با این 

خبر قلب شما را بلرزانند.

شروع انتظار 1۵ ساله س
او از نحوه شهادت همســرش برایم توضیح 
می دهــد: ارتش عراق حمله کرده بود و گویا 
پاسداران با آن ها لب مرز درگیر شدند. ماشین 
مهمات، وســط میدان می ماند. عبد و چند 
پاســدار دیگر برای آوردن ماشــین مهمات 
می روند چــون آن زمان مهمــات کم بود و 
نمی خواستند مهمات را آنجا و به نفع دشمن 
رها کنند. عراقی ها ماشین را می زنند و هیچ 
اثر و خبری از عبد و آن ســه نفر دیگر نشد 
و فقط یکی از آن پنج نفر که دســتش قطع 
شده بود با وضعیت وخیم خودش را به جاده 
می رساند و جانباز 70 درصد است، او به من 

گفت از سرنوشت عبد و بقیه بی اطالع است.
این همسر شهید با بغض برایم می گوید: 15 

سال انتظار کار ساده ای نیست؛ 
اول گفتند احتماالً اســیر شــده است. چند 
ســال بعد گفتند شاید مفقوداالثر باشد. بعد 
از چند سال اعالم شد شــهید و جاویداالثر 
است. حاال می دانم نام او در دومین روز حمله 
عراق جزو نخستین شهدای دفاع مقدس ثبت 
شده است.او تأکید می کند: همه مردم، تاریخ 
رســمی جنگ را از 31 شهریور می دانند، اما 
عراقی ها از چند ماه پیش از آن تحرکات خود 
را شروع کرده بودند. عبد پاسدار پاسگاه مرزی 

ســوبله بود و در بین گفت وگو هایش با زبان 
عربی که بخشی از آن را متوجه می شدم بارها 
از عدم امنیت حرف هایی می زد. 31 شهریور 
بود که چند جنگنده از روی آسمان حمیدیه 
رد شــد. فردای آن روز خبر احتمال شهادت 

همسرم و شروع جنگ به ما داده شد.

چند سنگ و یادمان مزاری در منزل س
او از هشت سال، دربه دری زیر خمپاره و تیر 
و ترکــش برایم می گویــد و می افزاید: چند 
روز حمیدیه بودیم. عراق با 12 لشــکر کاماًل 
مکانیزه سمت شهر می آمد. من و مادر و پدر 

عبد چشم به انتظار عبد بودیم.
 با نزدیک شدن عراقی ها به همه گفتند شهر 
را خالــی کنید. در تمام مدت جنگ چند بار 
دل از حمیدیه کندیم. بوشــهر و ماهشهر و 

مجدداً بازگشتیم.
سرانجام در آذرماه 1382 مصوبه ای در بنیاد 
شهید تصویب شد که بر اساس آن باقیمانده 
مفقودان دفاع مقدس، شهید اعالم شدند و نام 
آن ها با عنوان شهدای جاویداالثر ثبت شد و 
از آن زمان در منزل عمه ام سنگ مزاری برای 
عبد درست کردیم و هر سال برایش همان جا 

یادمانی می گیریم زیرا او مزاری ندارد.
او در ادامه بیان می کند: پس از 15 سال چشم 
انتظــاری با برادر کوچک عبــد، علی ازدواج 
کردم. محمدرضا، حسین و فاطمه حاصل این 
ازدواج است که متأسفانه دخترم در 9 سالگی 

طی حادثه ای از میان ما رفت.

10 سال مجاوریم س
او اظهار می دارد: هر ســال به پابوســی امام 
هشتم می آمدیم و از او خواستم ما را بطلبد و 
خوشبختانه 10 سال است که مجاور هستیم. 

برادر کوچک عبــد می گوید: بــرادرم جزو 
نخستین شهدای دفاع مقدس بود. شهیدی 
که نه نام و نشــانی از او ماند و نه حتی حاال 
پس از40  سال در کوچه های حمیدیه، اسمی 

از او می توان یافت.
آن ها ســاکن کوچه حسین باشی2 هستند 
و این کوچه در مشــهد به نام شهیدشــان 
نام گذاری شده است و تصویری از شهید عبد 

عبیات روی دیوار به یادگار مانده است.
علی عبیات می افزاید: ما ســه بــرادر و یک 
خواهر هســتیم که مــن از همگــی آن ها 
کوچک تر هســتم و از عبد که فرزند ســوم 
خانواده بود 10 ســالی کوچک ترم. پدرم مرد 
انقالبی بود و عبد در پخش اعالمیه های امام 
خمینی)ره( کمک می کرد و با کمک دوستان 

انقالبی اش راهپیمایی برگزار می کردند.
از او کــه در دوران جنــگ همانند برادرش 
احساس دین کرده و به دفاع از میهن پرداخته 
است، درباره خصوصیات اخالقی برادرش که 

می پرسم، می گوید: 
عبد کارمند سازمان آب و برق خوزستان بود 
و اصالً نیازی به پول نداشــت. او کارش را به 
خاطر انقالب کنار گذاشت و از آن استعفا داد. 
وقتی در خط ســخنان امام)ره( قرار گرفت 
منزل پدری ام را به کانون فعالیت های انقالب 
تبدیل کرد و با همکارانش شبانه به کارهای 

انقالبی مشغول می شدند.

گفت وگو با خانواده شهید »َعِبد َعبیات« از نخستین شهدای جاویداالثر دفاع مقدس

شهادت را بی ادعا برگزید

عشقستانعشقستان

ایرنا: پنج روستای بزرگ با 50هزار نفر جمعیت در مجاورت 
مشــهد به دلیل توسعه شهری به این کالنشهر چسبیده و به 

بخشی از حاشیه  آن مبدل شده اند.
گرجی سفلی، دهرود، همت آباد، اسالم آباد و علی آباد، روستاهایی 
هستند که از نظر سکونتگاهی به شهر مشهد وصل شده اند، اما 

از نظر تقسیمات کشوری همچنان روستا به حساب می آیند.
ساکنان و متولیان مدیریت این روستاها سال هاست خواستار 
الحاق قانونی این محدوده منفصل شهری به کالنشهر مشهد، 
برخورداری از مزایای خدمات شهری و حل مشکالت اجتماعی 
هستند.با این حال دستگاه های مسئول و ذی ربط اجابت این 
درخواست را که در ظاهر حالل مشکالت روستاهای حاشیه 
شهر مشهد تلقی می شود، منوط به تصمیم دیگری می دانند 
و هر یک از خود ســلب مسئولیت می کنند به طوری که این 

موضوع به یک معضل اجتماعی مزمن مبدل شده است.

خطر توسعه بی رویه بافت متراکم ناهمگونس
رئیس شــورای شهرســتان مشــهد در این خصوص گفت: 
حل مشکالت روستاهای »گرجی ســفلی، دهرود، همت آباد، 
اســالم آباد و علی آباد« با مجموع جمعیــت 50هزار نفری در 
منطقه منفصل شــهری بین شــهرک مهرگان و منطقه سه 
شهرداری مشهد، سال هاست بالتکلیف مانده است.شهناز رمارم 
افزود: با وجود موافقت وزارت کشور با الحاق این منطقه به شهر 
مشــهد، شورای شهر پیشین مشهد در دوره چهارم این نهاد، 
در نشست 17 اردیبهشت 1396 خود با این تصمیم مخالفت 
کرد.وی به مشکالت ناشی از این موضوع اشاره و بیان کرد: به 
دلیل مهاجرت قشر کم درآمد برای خرید زمین ارزان قیمت با 
متراژ زیر 60 مترمربع که شرایط صدور پروانه را ندارند، ساخت 
و ساز غیرمجاز به شدت در این منطقه گسترش یافته است. 
همچنین بافت متراکم بدون رعایت اصول شهرسازی با سیما 
و منظر نامناسب شکل گرفته و توسعه بی رویه بافت متراکم 

ناهمگون در این منطقه حاشیه شهر مشهد در واقع مانند یک 
بمب ساعتی است که اگر به سرعت اقدامی صورت نگیرد، خطر 
انفجار آن وجود دارد.عضو شورای اسالمی پنجم شهر مشهد 
ادامه داد: شــورای شهرستان مشهد برای جلوگیری از ایجاد 
حاشیه جدیدی در شهر مشهد به عنوان میانجی با استانداری، 
فرمانداری، بنیاد مسکن، اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری، 
در تسهیل فرایند تعیین تکلیف مکاتبه دارد و البته الحاق این 
منطقه به شــهرداری مشهد برای این سازمان هزینه بر است، 
اما از سویی دیگر افق آینده شهر مشهد با طرح توسعه مشهد 

پیوند دارد و نمی توان به این منطقه منفصل بی توجه بود.

سرریز جمعیت ناشی از گرانی مسکن در مشهدس
بخشدار مرکزی مشهد نیز گفت: شورای عالی شهرسازی و 
معماری، الحاق روستای همت آباد به شهر مشهد را تصویب 
کرده اســت، اما شورای فعلی شهر مشهد و شورای قبلی به 
دلیل رعایت نشــدن ضوابط شــهری در این مناطق، با آن 
مخالفت کرده اند؛ چرا که ســاخت و ســازهای این مناطق 
غیراصولــی بوده، حریم هــای گاز، آب، برق و کشــف رود 
رعایت نشــده، خانه ها بــا متراژ کم و متراکــم و کوچه ها 
کم عرض و غیراســتاندارد اســت و در واقع به دلیل نظارت 
ضعیف، ســاختار معماری این مناطق بسیار ناامن است و 
سرریز جمعیت ناشــی از گرانی مسکن در شهر مشهد نیز 
در ســال های اخیر به ســوی این مناطق روان شده و روند 
ســاخت وســازهای ناایمن و متراکم را افزایش داده  است.

ابوطالب ســرابیان افزود: وجود مشــکالت گفته شده مانع 
سلب مسئولیت ما نیست و تأمین آب شرب سالم برای این 
مناطق وظیفه ماســت و در حال حاضر با افزودن یک چاه 
 آب توسط شرکت آب و فاضالب مشهد و اختصاص 12 لیتر

آب در ثانیه از آب مشــهد کیفیت آب شرب این منطقه را 
افزایش داده ایم.

نبود امکانات و خدمات شهریس
دهیار روســتای دهرود نیز گفت: این روستا در عمل به شهر 
مشــهد چسبیده و سال هاست ســرریز جمعیت این شهر را 
تحمل می کند که کمبود آب شرب و باکیفیت، گوشه کوچکی 
از آن به شمار می رود.امیر رضایی افزود: این روستای 18هزار 
نفری در حالــی که از هیچ گونه امکانات و خدمات شــهری 

برخوردار نیست و جزو شهر مشهد محسوب نمی شود.

یک بام و دو هوای خدماتس
دهیار روستای همت آباد همچنین با بیان اینکه این روستا کاماًل 
به شهر چسبیده اســت و با فاصله کمتر از یک متر اختالف 
فاحش در عرضه امتیازات و محرومیت از امتیازات وجود دارد،  
گفت: یک زمین مجوز ساخت پنج طبقه دارد، چون در طرح 
شهر مشهد قرار دارد، اما زمین مجاور آن به دلیل قرار گرفتن 
در روســتا از این خدمات محروم است. یک کوچه از خدمات 
آب، برق، گاز، تلفن، بهداشت ، آسفالت، جمع آوری زباله و سایر 
خدمات شهری برخوردار است، اما کوچه بعدی به دلیل واقع 

شدن در طرح روستایی فاقد این امکانات و خدمات است.
جــالل تقوی افزود: در حال حاضر با بودجه اندک دهیاری در 
حد توان در حال خدمات رســانی به مردم محل هســتیم در 
حالی که با وجود سرریز جمعیت مشهد و وجود اتباع خارجی، 

جمعیت این مناطق چند برابر آمارهای اعالم شده  است. 

الحاق قانونی، خواسته اهالی پنج روستای چسبیده به مشهد

مشکالتمان شهری است، امکاناتمان روستایی!

زگارشزگارش



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
در جلسه شورای شهر تصویب شد

 صدور مجوز خرید 200 دستگاه•
 اتوبوس دیزلی برای مشهد

اعضای شــورای  قدس: 
اســامی شهر مشهد در 
یکصد و ششمین جلسه 
علنــی، چهــار الیحــه 
شــهرداری  پیشنهادی 
شامل توسعه استفاده از 
برقی  موتورسیکلت های 

و بهای خدمات صدور پروانه فعالیت موتورســیکلت ها، الیحه 
انتشــار اوراق صکوک اجاره برای خرید اتوبوس و مجوز خرید 
۲۰۰ دســتگاه اتوبوس دیزل شهری را پس از بحث و بررسی 

به تصویب رساندند.

احداث 47 کیلومتر مسیر دوچرخه در سال جاریس
معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شــهرداری مشهد در این 
جلسه گفت: تمامی ایســتگاه های دوچرخه تا پایان مهرماه 
جمع آوری می شوند.کاظمی افزود: تا امروز حدود 63 ایستگاه 
دوچرخه که از قبل در نقاط مختلف شهر داشتیم جمع آوری 
شــده و تا پایان آبان ماه تمامی این ایســتگاه ها جمع آوری 
می شود.وی با بیان اینکه احداث 47 کیلومتر مسیر دوچرخه 
در برنامه سال 99 شهرداری مشهد قرار دارد، اظهار امیدواری 
کرد: با تکمیل این مســیرها، طول مسیرهای دوچرخه شهر 

مشهد به ۲48 کیلومتر برسد.
وی بــا بیان اینکه در طرح جامع مطالعات حمل و نقل، ۲65 
کیلومتر مسیر دوچرخه برای شهر مشهد در نظر گرفته شده 
است، افزود: پایان امسال با تکمیل اعتبارات در اصاح بودجه، 
۲۰ کیلومتر تا مطالعات طرح جامع فاصله خواهیم داشــت.

کاظمی گفت: در ســال گذشــته 4/9میلیارد تومان و امسال 
هم 8میلیارد تومان برای ایجاد مسیرهای دوچرخه در بودجه 
دیده شده است.وی بزرگ ترین پروژه امسال در بحث احداث 
مسیرهای ویژه دوچرخه را حدفاصل تقاطع هاشمیه با بولوار 
نماز تا پل شهید ناصری دانست و تصریح کرد: طول این مسیر 
5/5 کیلومتر است.کاظمی در ادامه افزود: یکی از تأکیدات ما 
ایجاد مسیر دوچرخه در پیاده رو است؛ تنها در صورتی مسیر 
دوچرخه در خیابان احداث می شود که عرض پیاده رو کم باشد.

وی با بیان اینکه بهبود و بهسازی مسیرهای دوچرخه یکی از 
اولویت ها بوده و سال گذشته 3/3 میلیارد تومان برای این مهم 
تخصیص یافته است، گفت: امسال هم 5/6 میلیارد تومان به 

این امر اختصاص پیدا می کند.

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس صورت گرفت
نخستین پرواز بالگرد اورژانس هوایی  •

بر فراز آسمان بجنورد
اورژانــس پیش رئیــس ســازمان   بجنورد-خبرنگارقــدس: 

علوم پزشــکی  دانشــگاه  مدیرحــوادث  و   بیمارســتانی 
خراسان شــمالی، از نخستین پرواز بالگرد اورژانس هوایی  بر 
فراز آسمان شــهر بجنورد همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس 
خبر داد.دکتر تقی دولت آبادی گفت: با ورود اورژانس هوایی به 
استان، انتقال مصدومانی که در نقاط سخت گذر و کوهستانی 
دچار سانحه می شــوند و فاصله آن ها با مراکز درمانی بسیار 
زیاد است، تســریع می یابد.وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی 
اورژانس هوایی، خدمت رسانی به نقاط مرزی و کمتربرخوردار 
نیز افزایش می یابد و انتقال مادران باردار در روستاهای دور از 

مرکز و ... نیز به راحتی قابل انجام است.

 اجرای هشت مورد قلع بنا •
در منطقه 11 مشهد

قدس: شــهردار منطقه 
11 مشــهد از اجــرای 
هشــت مــورد رأی قلع 
بنا از ابتدای سال جاری 
تاکنــون در ســطح این 
داد.مریم  خبــر  منطقه 
عرب احمــدی بــا بیان 
اینکه ســاخت و ســاز 

برخاف ضوابط و اصول فنی، یکی از تخلفات رایج است، بیان 
کرد: در ســال های اخیر میــزان نظارت ها افزایش پیدا کرده 
اســت. به مالکان و شهروندان توصیه می کنیم پیش از خرید 
ملک و اقدام به ساخت و ساز حتماً از شهرداری محل زندگی 
خود استعام های الزم را دریافت کنند تا در آینده با مشکلی 
روبه رو نشــوند.وی افزود: تخلفات ساختمانی تنها به قوانین 
خاصی از جمله ماده 55 و 1۰۰ قانون شــهرداری ها محدود 
نمی شــود و ممکن است عواقب بسیاری را برای فرد متخلف 
به همراه داشته باشد. شهردار منطقه 11 در خصوص تخلفات 
ســاختمانی بیان کرد: براساس قانون شهرداری  ها، نظارت بر 
ساخت و ساز ابنیه و صدور مجوزهای الزم در این خصوص بر 
عهده شهرداری است و قانون برای اعمال این حق که از وظایف 
شهرداری هاست، کمیسیون هایی را نیز پیش بینی کرده است 
که آرای صادره از آن با حضور نمایندگان دادگستری رسمیت 

یافته و قابلیت اجرایی پیدا می کند.

باغ وحش مشهد بازگشایی شد•
ایســنا: مالک باغ  وحــش وکیل آباد مشــهد با اشــاره به 
بازگشــایی مجدد این مکان گفت: در حال حاضر مشکل آب 
شــهری باغ  وحش حل شــده و در باغ وحش مشهد به روی 

بازدیدکنندگان باز است.
مهدی رســتمی در خصوص بازگشــایی مجــدد باغ  وحش 
وکیل آباد، اظهار کرد: این باغ  وحش  از ابتدای کار خود مشکل 

لوله کشی آب شهری داشت. 
به دستور مقام دادستانی قرار بر این شد زمانی که لوله کشی 

در باغ وحش انجام شود، بازگشایی باغ وحش صورت بگیرد. 
به تازگی به دستور دادستانی و فرمانداری مشهد، لوله کشی آب 

شهری در باغ  وحش وکیل آباد انجام شد.

فرمانده  انتظامی خراسان جنوبی خبرداد
دستگیری آدم  رباهای اجاره ای•

فرمانده قرمــز:   خط 
 انتظامی خراسان جنوبی 
شــدن  متاشــی  از 
یک بانــد آدم ربایی در 
بیرجنــد  شهرســتان 
خبر داد و گفت: چهار 
دستگیر  باند  این  عضو 
شــدند. سرهنگ ناصر فرشید بیان کرد: فردی با مراجعه به 
پلیس آگاهی خراسان جنوبی مدعی شد چندی پیش توسط 
سه مرد و یک زن با تهدید ســاح سرد ربوده شده است و 
آدم ربایان با اخذ چند فقره سفته، چک و سرقت خودرواش، 
وی را رها کرده اند.فرمانده انتظامی اســتان خراسان جنوبی 
گفت: با دریافت گزارش از شاکی بافاصله موضوع به صورت 
ویژه توســط مأموران پلیس آگاهی پیگیری شــد و خودرو 
شــاکی در یکی از خیابان های شهرستان بیرجند به صورت 
باصاحب کشــف شد.سرهنگ فرشــید بیان کرد: در ادامه 
تحقیقات پلیس، مأموران با اقدام های  فنی و پلیسی و بررسی 
سرنخ های موجود، به یک نفر در این رابطه مشکوک شدند 
و نامبرده را تحت نظر قرار دادند که با هماهنگی مقام قضایی 
متهم احضار و دستگیر شد.این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: 
متهم دستگیر شده که در ابتدا منکر هر گونه عمل مجرمانه ای 
بــود و ارتباط خود را با این آدم ربایی تکذیب می کرد، با ارائه 
مســتندات مستدل پلیس لب به اعتراف گشود و پرده از راز 
این آدم ربایی برداشت.متهم دستگیر شده در اظهارات خود 
بیان کرد: با انگیزه مالی ســه نفــر را اجیر کرده تا به دلیل 
اختافات میان او و شاکی دست به این اقدام زده و از طعمه 
اخاذی کنند. متهم در ادامه بیان کرد: با طرح نقشه ای از پیش 
برنامه ریزی شده شاکی را ربوده و با اخذ چند سفته و چک 
وی، آدم رباها او را رها کردند.سرهنگ فرشید با بیان اینکه با 
شناســایی سه عضو دیگر این باند هر سه متهم در عملیات 
غافلگیرانه و ضربتی پلیس دســتگیر شدند، تصریح کرد: با 
معرفی اعضای باند به مقام قضایی، همه آن ها روانه زندان شدند.

 فرمانده پایگاه بسیج دادگستری
 خراسان رضوی خبر داد

مشاوره رایگان قضات به خانواده ایثارگران•
عقیـل رحمـانی: 
فرمانده پایگاه بسیج 
دادگستری خراسان 
رضوی از برپایی میز 
بــا حضور  خدمت 
در  بسیجی  قضات 
نمایشــگاه هفتــه 
خبر  دفاع مقــدس 
داد.فروتنی در تشــریح این اقــدام ارزنده به قدس گفت: در 
ایــام هفته دفاع مقدس تصمیم بر آن شــد که میز خدمتی 
جهادی به منظور ارائه خدمات مشاوره ای در مکان نمایشگاه 
بین المللی مشــهد برپا شــود.وی ادامه داد: در این مســیر 
طبق هماهنگی های صورت گرفته قرار اســت سرپرســتان 
مجتمع های قضایی شــهر مشــهد همراه با قضات بسیجی 
دادگستری خراســان رضوی در سالن فردوسی، غرفه پایگاه 
بسیج دادگســتری خراســان رضوی حضور پیدا کرده و به 
خانواده های معزز ایثارگران مشاوره قضایی مورد نیاز را  ارائه 
کنند.برهمین اساس زمان ارائه مشاوره در هفته دفاع مقدس 

همه روزه از ساعت 17 الی ۲1 خواهد بود.

 مدیرکل حفاظت محیط  زیست 
خراسان شمالی خبر داد

 بیش از 7 هکتار از مراتع •
در آتش سوخت

خــط قرمــز: وقوع 
آتش سوزی روز گذشته 
مراتــع  از  7/7هکتــار 
شــمال شــرق استان 
خراســان  شــمالی در 
شیروان  شهرستان های 
و فاروج را خاکستر کرد.

مدیرکل حفاظت محیط  زیســت خراسان شــمالی گفت: 
روز گذشــته حدود 1/۲ هکتار از عرصه های مرتعی منطقه 
حفاظت  شده گلیل واقع در بخش سرحد شهرستان شیروان 
طعمه حریق شد و در آتش سوخت.مهدی اهلل پور با اشاره به 
مهار آتش تا ظهر همان روز، اظهار کرد: بررسی ها مشخص 
کرد این آتش سوزی به  وسیله یکی از عشایر منطقه گلیل به 
 صورت عمدی صورت گرفته است که وی شناسایی  شده و در 
این خصوص پرونده ای تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به 
مراجع قضایی ارسال  شده است.فرمانده یگان حفاظت منابع 
طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی نیز از بروز آتش سوزی 
در ســطح 6/5 هکتار از پهنه های طبیعی محدوده روستای 
چوکانلوی فاروج خبر داد و گفت: این حادثه آتش ســوزی 
نیمه شــب گذشــته روی داد که با تاش شــبانه نیروهای 
حفاظتی منابع طبیعی فاروج و شــیروان و نیروهای مردمی 
مهار شد.ســرهنگ موســی الرضا حیاتی علــت وقوع این 
آتش سوزی را نامعلوم دانست و اظهار کرد: این آتش سوزی 
سه ساعت به طول انجامید که کارشناسان منابع طبیعی در 

حال برآورد میزان خسارت های وارده هستند.

حکم جالب یک قاضی برای شکارچی غیرمجاز
تعمیر  وسایل نقلیه    به جای چهار ماه  حبس•

باشــگاه خبرنگاران: رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
تربت حیدریه گفت: فردی که چندی پیش اقدام به شــکار 
غیرمجاز کرده بود، با رأی قاضی دوســتدار محیط زیســت 
مواجه شــد.داوود نورمحمدی، رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست تربت حیدریه گفت:  فرد خاطی حین شروع به شکار 
جانوران وحشی در ارتفاعات منطقه شکار ممنوع ژرف و پس 
از چند ســاعت ردزنی و تعقیب به وسیله مأموران حفاظت 
محیط زیست دستگیر شــد که با حکم قابل تقدیر قاضی 
دوستدار محیط زیست، به انجام 3۰۰ ساعت خدمات عمومی 
رایگان از طریق تعمیر و تجهیز وسایل نقلیه متعلق به حفاظت 

محیط زیست، جایگزین چهار ماه حبس، محکوم شد.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون این پنجمین رأی مجازات 
جایگزین در حوزه محیط زیست است که توسط مقام های 

قضایی که دغدغه محیط زیست را دارند صادر شده است.

عقیل رحمانی: صبح روز گذشته در حاشیه 
آغاز به کار نمایشگاه هفته دفاع مقدس، تعدادی 
از سرکانترهای مشــهد به تشریح اقدام های 
خود پرداخته و ماجرای ردزنی و دســتگیری 
باندهای شــرارت و ســرقت که عوامل آن ها 
به صورت مســلحانه در برخی مناطق مشهد 

جوالن می دادند را تشریح کردند.

دستگیری سارقان مسلحی که مواد هم س
سرقت می کردند!

حســین  ســرهنگ 
ســرکانتر  کارگــری، 
شمال شــهر مشهد در 
تشریح اقدام های صورت 
حــوزه  در  گرفتــه 
سرزمینی این سرکانتری به قدس گفت: در 
این نمایشــگاه انواع ســاح های گرم از نوع 
وینچســتر و... و ساح های ســرد به نمایش 
گذاشته شــده که با تاش مأموران پلیس در 
منطقه سپاد و اســماعیل آباد کشف شد که 
باندهای شرارت و ... با استفاده این ادوات جرم 
در مناطق خلوت شــهروندان را هدف حمله 
خود قرار داده و با تهدید اموال آن ها را سرقت 

می کردند.
سرکانتر شــمال شهرمشهد تصریح کرد: در 
این میان مجرمان موصوف حتی به افراد معتاد 
هم رحم نمی کردند و مواد همراه آن ها را هم 
به سرقت می بردند. اعضای این باند که دو نفر 
هستند با تاش شبانه روزی مأموران کانتری 
ســپاد مورد شناســایی قرار گرفته و در یک 

عملیات ضربتی دستگیر شدند.
وی عنوان کرد: از ناحیه این مجرمان خشن دو 
قبضه ساح کلت و وینچستر و یک ساح گرم 
دیگر هم کشف کردند و متهمان پس از تکمیل 
مراحل و شناسایی تمامی شکات که بیش از 
1۰ نفر بودند، به دستگاه قضایی معرفی شدند.

سرکانتر شــمال شهر مشهد در ادامه عنوان 
کرد: از شــهروندان درخواست می کنیم برای 
پیشگیری از این اتفاقات سعی کنند از همراه 
داشتن وجوه نقد قابل توجه صرف نظر کرده و 
بیشتر برای مراودات مالی از کارت های بانکی 

استفاده کنند. 
همچنین شهروندان عزیز می توانند هر گونه 
اطاعاتی از جــوالن اوباش و هویت آن ها در 
منطقه دارند به 11۰ اطــاع دهند.در ادامه 
ســرهنگ مالکی، ســرکانتر جنوب هم به 
قدس گفت: در این نمایشگاه ادوات جرمی در 
معرض دید عموم قرار داده شــده که از سوی 
دو باند شرارت شناخته شده به نام باند جنگلی 
و سگ مورد استفاده قرار می گرفته است.وی 
بیان کرد: اعضای این باندها در منطقه آبکوه 
اقدام به شــرارت و زورگیری کرده بودند که 
ســرکرده این باندها و اعضــای اصلی آن ها 
مورد شناســایی قرار گرفته و دستگیر شدند 
و شکات تمامی پرونده ها هم مورد شناسایی 

قرار گرفتند.

کشف 90 دستگاه تلویزیون و گوشی س
تلفن همراه سرقتی در منطقه ثامن

دیگر سرهنگ  از سوی 
رئیس  عباسی،  اسحاق 
پلیس پیشگیری منطقه 
ثامن هم بیان کرد:در پی 
از  واصله  گزارش هــای 
ســوی زائران و مجــاوران حــرم مطهر امام 
هشــتم)ع( مبنی بر وقوع سرقت های متعدد 
گوشــی تلفن همــراه در محــدوده کانتری 
آستانه پرست، دســتورات ویژه ای برای ردزنی 
عامان این اقدام ها صادر شد. در پی این اقدام 
با تاش مأموران تجســس کانتری مذکور، 

چهــار نفر از عامــان ســرقت ها در منطقه 
شناســایی و در یک عملیات دقیق دستگیر 

شدند. 
رئیس پلیس پیشگیری منطقه ثامن ادامه داد: از 
ناحیه این افراد 4۰ دستگاه گوشی تلفن همراه و 
5۰ دستگاه تلویزیون ال ای دی هم کشف شد. از 
سوی دیگر با توجه به جوالن برخی اراذل و اوباش 
در محدوده حرم مطهر،عملیات دستگیری دیگری 
در دســتور کار مأموران قرار گرفت که در پی آن 
با فعال کردن منابع محلی و در پی یک سلسله 
عملیات پیچیده، حدود 4۰ نفر از مجرمان خشن 
هم دستگیرشدند. سرهنگ اسحاق عباسی بیان 
کرد: در این محل ادوات مورد استفاده اوباش در 
جرایم مانند دو قبضه ســاح گرم ، انواع ساح 
سرد و همچنین یک اسلحه کلت قابی نیز به 

نمایش گذاشته شده است.
رئیس پلیس پیشگیری منطقه ثامن ادامه داد: 
به شهروندان توصیه می شود تا حد امکان حین 
صحبت با تلفن همراه حرکت نکنند و پشت به 
دیوار باشــند تا به راحتی بتوانند اطراف خود 
را مشــاهده کنند. اگر هــم در داخل خودرو 
حضور دارند گوشــی تلفن همراه را به سمت 
داخل خودرو بگیرند و شیشه های وسیله نقلیه 
را تا  حدی پایین بدهند که امکان وارد شــدن 
دست وجود نداشته باشد؛ چرا که شیوه برخی 
سارقان این گونه است که سوار بر یک دستگاه 
موتورسیکلت خاف جهت به سمت خودروهای 
سواری حرکت و از غفلت طعمه سوءاستفاده و 
اقدام مجرمانه خود را رقم می زنند. وی عنوان 
کرد: از ســوی دیگر همان گونــه که از نقاط 
مختلف کشور افرادی به مشهد سفر می کنند، 
باندهایی در منطقه مورد شناسایی قرار گرفته اند 
که از استان های مختلفی برای انجام اقدام های 
مجرمانه به مشــهد آمده بودنــد که آن ها هم 

دستگیر شدند.

رئیس کالنتری بانوان مشهد:رد رشوه س
300 میلیون ریالی از سوی مأمور کالنتری

ســرهنگ  همچنیــن 
کانتری  رئیس  خزائی، 
بانوان مشهد در تشریح 
اقدام های صورت گرفته 
کانتری  کــرد:  عنوان 
بانوان مشهد به عنوان تنها کانتری بانوان در 
سطح کشور و به صورت پایلوت در حال ارائه 
خدمات به شهروندان عزیز است. کشفیاتی که 
در محل قرار داده شده با تاش عوامل آگاهی 

کانتری بانوان مشهد از سوی یک باند حرفه ای 
سرقت گوشی تلفن همراه ضبط شد.

رئیس کانتری بانوان مشهد ادامه داد: در این 
عملیات از ســوی اعضای باند 6نفره ســرقت 
تلفن همراه و کیــف پول کــه در اتوبوس ها 
اقدام هــای مجرمانــه خود را رقــم می زدند، 
حدود یک هزارو 6۰۰ گوشــی تلفن همراه به 
 همــراه انواع کیف پول زنانه، طا و جواهر و ...

نیز کشف شد. ســرهنگ خزائی تصریح کرد: 
مدتی پیش یک باند هشــت نفره ســارقان 
خودرو و باند 6 نفره فروشــندگان مواد مخدر 
نیز توســط مأموران کانتری بانوان مشــهد 
ردزنی و تمامی مجرمان دســتگیر شدند. در 
حین دستگیری اعضای باند فروش موادمخدر 
از سوی مجرمان به یکی از مأموران ما پیشنهاد 
رشــوه 3۰۰ میلیون ریالی داده می شــود که 
مأمور وظیفه شناس این اقدام را رد و موضوع 
صورتجلسه شد.تنها رئیس کانتری بانوان در 
سطح کشور در پایان به بانوان شهر توصیه کرد: 
افرادی که از سرویس های حمل و نقل عمومی 
استفاده می کنند مراقب اطراف خود باشند و 
از افراد مشکوک دوری کنند. سعی کنند طا 
و جواهرات شــخصی را داخل کیف و با خود 
همراه نکنند. سعی کنند در این گونه مکان ها 
یک دست خود را روی کیف قرار داده تا مانع 
ســرقت لوازم داخل آن شوند. وی عنوان کرد: 
نکته جالبی که در حین بررسی جوانب مختلف 
پرونده برخی ســرقت ها برای ما روشن شده 
این اســت بانوانی که از پوشش چادر استفاده 
می کنند کمتر از دیگران هدف ســرقت قرار 
می گیرند، یکی از دالیل این اقدام هم این است 
که سارق به راحتی نمی تواند لوازم همراه طعمه 

را مشاهده و برای سرقت آن برنامه ریزی کند.

 دستگیری 40 مجرم خطرناکس
 در محدوده سرکالنتری شرق

در ادامه ســرگرد معینی فرد هم در تشــریح 
اقدام های سرکانتری شرق بیان کرد: به واسطه 
اقدام های پلیسی که در منطقه صورت گرفت، 
تعداد زیادی ساح سرد از قبیل قمه، شمشیر و 
نیمچه از باندهایی که در منطقه به واسطه ایجاد 
نزاع و درگیری رعب و وحشت ایجاد می کردند، 
کشف شــد.وی بیان کرد: کشفیات مذکور که 
در منطقه گلشهر و ... توسط همکاران ما ضبط 
شده متعلق به حدود 4۰ مجرم خطرناک بود که 
اهالی منطقه از اقدام های آن ها احساس نگرانی 
کرده و از پلیس درخواست برخورد قاطع داشتند 

که طرح برخورد با آن هــا اجرا و تمامی اوباش 
دستگیر شــدند.در مرحله دیگر چندین قبضه 
ساح وینچستر هم از ناحیه افراد دستگیر شده 
کشف شد که متأسفانه اوباش پس از دستگیری 
عنوان می کنند این ســاح ها شکاری است، در 
حالی که اگر گلوله آن به ســمت انسان شلیک 
شود، کشندگی باالیی دارد. حتی اگر از فاصله 
نزدیک شلیک شود همزمان چند نفر را می تواند 
از پای درآورد.سرگرد معینی فرد افزود: از ناحیه 
این باند همچنین یک ساح کمری کشف شد 
که افراد مجرم این ساح  را حین خرید و فروش 

مواد مخدر و زورگیری همراه می بردند.

رئیس پلیس مشهد: کنترل رفتار س
فرزندان موجب کاهش جرایم

ســرهنگ  ادامــه  در 
صارمی ســاداتی هم که 
برای بازدید به نمایشگاه 
هفتــه دفاع مقدس آمده 
بود، ضمــن تبریک این 
ایام به شهروندان، به خبرنگار ما گفت: برپایی این 
نمایشگاه در این وسعت جای تقدیر و تشکر دارد. 
در این نمایشــگاه تمامی پلیس های تخصصی 
مشهد و استان با تمام توان حضور پیدا کرده و 
قسمتی از زحمات شبانه روزی خادمان ملت در 
نیروی انتظامی را به معرض نمایش درآورده اند.

وی تصریح کرد: ان شاءاهلل شهروندان از نمایشگاه 
هفته دفاع مقدس بازدید پرشوری داشته باشند و 
از نزدیک با اقداماتی که عزیزان ما در ناجا و دیگر 
دستگاه ها برای برقراری و ایجاد امنیت در شهر 
صــورت می دهنــد، بیشــتر آشــنا شــوند.

صارمی ساداتی ادامه داد: اصحاب رسانه در این 
مسیر نقش بسیار مفیدی با انتقال ابعاد مختلف 
اقدام های خادمان ملت بر دوش دارند که جای 
تشکر دارد. از شهروندان انتظار داریم به توصیه ها 
و هشدارهای پیشــگیرانه پلیس توجه ویژه ای 
همانند گذشته داشته باشند تا به ایجاد امنیت 
پایدار و کشف جرم کمک شود.این مقام ارشد 
انتظامی بیان کرد: اگر شهروندان عزیز از برخی 
محل پاتوق ســارقان، مجرمان و مراکز فســاد 
اطاعاتی دارند موضوع را به پلیس منتقل کنند 
تا در اســرع وقت با مجرمان برخورد شــود. از 
خانواده ها درخواست می شود روی رفتار فرزندان 
کنترل بیشــتری داشته باشــند؛ چرا که وقوع 
برخی نزاع هــا که گاهی قتــل را در پی دارد، 
می تواند به دلیل کوتاهی خانواده ها و عدم نظارت 

روی رفتار فرزندانشان باشد.

فرماندهان ارشد انتظامی مشهد در حاشیه آغاز به کار نمایشگاه هفته دفاع مقدس تشریح کردند

متالشی شدن ده ها باند شرارت مسلحانه در مشهد
آب و هواآب و هوا

هوای خراسان رضوی کاهش می یابد•
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعام کرد: براساس تحلیل 
نقشــه های آینده نگری و تصاویر ماهواره ای، امروز در اغلب 
مناطق استان کاهش نسبی دمای هوا رخ داده و تا پایان هفته 

هوای خنک ماندگار است.
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قدس آنالین - رضــا طلبی: مدیر عامل 
شــبکه جامع دانشگاه های اســتان خراسان 
رضوی گفت: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته 
کنکور سراســری مراقب تبلیغات اغواکننده 
مؤسسه های آموزشی و مراکز غیرمجاز مشاوره 

باشند و فریب آن ها را نخورند.
عباس شیخ االســامی در گفت وگو با قدس 
آناین اظهار کرد: اگرچه در دهه های گذشته 
انتخاب رشته کنکور سراسری کاری پیچیده 
و مشــکل بود اما در شرایط فعلی با توجه به 
اینکــه داوطلبان کنکور سراســری از امکان 
انتخاب رشــته محل های زیــادی برخوردار 
هســتند در صورت مطالعــه دقیق دفترچه 
انتخاب رشته و استفاده از نرم افزارهای انتخاب 
رشــته که تهیه شده است این موضوع آسان 
شده و داوطلبان به راحتی خودشان می توانند 
فراینــد آن را انجام دهنــد و اگر در انتخاب 
نهایی نیاز به مشاوره داشتند از خدماتی که در 
دانشگاه های استان در این زمینه وجود دارد 

استفاده کنند.
وی با بیــان اینکه مؤسســه های غیرمجاز 
انتخاب رشــته صرفاً به منظور کسب درآمد 
ایجاد می شوند، ادامه داد: اغلب مؤسسه ها و 
مراکز مشاوره انتخاب رشته که برخی از آن ها 
یک شبه ایجاد می شوند و پس از پایان زمان 

انتخاب رشته هیچ نام و نشانی از آن ها وجود 
ندارد با تبلیغــات اغواکننده، مبالغ کانی را 
بدون اینکه تخصــص الزم در زمینه انتخاب 
رشــته را دارا باشــند از داوطلبــان دریافت 

می کنند.
مدیرعامل شــبکه جامع دانشگاه های استان 
خراســان رضــوی تصریح کرد: افــراد برای 
آشنایی با رشته های دانشگاهی و آینده شغلی 
آن ها می توانند از مراکز مشــاوره در دانشگاه 
فردوسی مشهد، دانشــگاه آزاد و سایر مراکز 
آموزشی در شهرستان های استان که مشاوران 

متخصص و مجرب دارند استفاده کنند.

وی در مــورد خریــد و فــروش شــماره 
تلفن های داوطلبان از ســازمان ســنجش 
و همچنیــن آمــوزش و پرورش توســط 
مؤسسه های آموزشــی و همچنین برخی 
ســوء اســتفاده هایی کــه مؤسســه های 
غیرمجــاز از کارت بانکی و اطاعات افراد 
انجــام می دهند نیز گفــت: در این زمینه 
نمی توان اظهارنظر خاص و قاطعی داشت 
اما اگر داوطلبی در این زمینه و یا دریافت 
مبالغ ســنگین انتخاب رشــته از ســوی 
مؤسسه های آموزشی شکایتی داشته باشد 
می تواند به هیئت نظارت و رســیدگی به 

تخلفاتی که در دانشــگاه فردوسی مشهد 
فعال است، اعام کند. 

شیخ االســامی افــزود: توصیــه مــن به 
داوطلبــان مجاز به انتخاب رشــته کنکور 
سراسری این است که درباره رشته هایی که 
تمایل به انتخاب آن را دارند ابتدا اطاعات 
الزم از جمله محتوا و سرفصل های دروس 
و همچنین بازار کار و آینده شــغلی آن را 
جمع آوری کنند و صرفاً به عناوین جذاب 
و فریبنده رشــته ها توجه نداشته باشند تا 
یک انتخاب رشته درست که مسیر زندگی 

آن ها را تعیین خواهد کرد را ثبت کنند.
وی ادامه داد: یکــی از دالیل تغییر انتخاب 
رشته بسیاری از افراد پس از پذیرفته شدن در 
دانشگاه ها و طی کردن چند ترم تحصیلی که 
زمان زیادی از عمر آن ها را تلف می کند؛ نبود 
آگاهی و شــناخت کافی و الزم از رشته های 
دانشــگاهی در زمان انتخاب رشــته اســت 
که در این زمینه می توانند از دانشــجویان و 
دانش آموختگان آن رشته و همچنین استادان 
دانشگاهی مشــاوره بگیرند. از طرفی افراد به 
این نکته نیز توجه داشته باشند که اگر در یک 
رشته دانشگاه دولتی پذیرفته شوند و سپس 
اعام انصراف کنند سال آینده امکان حضور 

در کنکور سراسری را نخواهند داشت.

مدیرعامل شبکه جامع دانشگاه های استان در گفت وگو با قدس هشدار داد

دام  مؤسسه های غیرمجاز برای داوطلبان انتخاب رشته 

گزارشگزارش



خبرخبر خبرخبر

 طرح اهدای خون به نیت شهدا •
در قم آغاز شد

قم: مدیرکل انتقال خون 
قم با اشــاره به آغاز طرح 
»اهــدای خــون به نیت 
شهدا« گفت: اهدای خون 
بزرگوار،  شهدای  نیت  به 
زنــده نگه داشــتن یاد و 
خاطره شهیدان واالمقام و 

باقیات الصالحات برای آن ستارگان فروزان خواهد بود.
مرتضی نوریان تصریح کرد: این اقدام ارزشــی و نوع دوستانه که 
همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز شده و تا ۲۲ اسفند نیز ادامه 
دارد، از سویی قدردانی از مقام شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
آنان است و از سوی دیگر، باقیات الصالحات برای آن شهید بزرگوار 

که اهدای خون به نیت او صورت می گیرد، خواهد بود.

راه اندازی پویش »چهار_هفته_در_•
خانه_بمانیم« در چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری: 
علوم  دانشــگاه  رئیــس 
پزشکی شهرکرد گفت: به 
منظور جلوگیری از شیوع 
کرونــا پویــش همگانی 
»چهار_هفته_در_خانه_

بمانیم« در چهارمحال و 
بختیاری راه اندازی شده است.

مجید شیرانی اظهار کرد: افزایش تعداد موارد سرپایی مبتال به 
کرونا در صورت توجه نکردن به پروتکل های بهداشــتی، رعایت 
نکردن فاصله گذاری اجتماعی و استفاده نکردن همگانی از ماسک 
می تواند موجب افزایش تعداد بیماران بستری مبتال به کرونا در 

هفته جاری و هفته های آتی شود.
وی خاطرنشان کرد: تنها راه شیوع بیماری کرونا، انتقال فرد به فرد 
است و از مردم درخواست می شود با خودداری از برقراری تعامالت 

اجتماعی و روابط نزدیک از گسترش بیماری پیشگیری کنند.

 محدودیت های کرونایی بیشتری •
در کرج اعمال می شود

کرج: معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج گفت: در صورت 
ادامــه بی توجهی ها به پروتکل های بهداشــتی محدودیت های 
کرونایی بیشتری در این شهرستان اعمال می شود. غفور قاسم پور 
اظهار کرد: گزارش های دانشگاه علوم پزشکی استان البرز حاکی از 

افزایش روزانه پیک ابتالست.
وی با اظهار نگرانی از تازه ترین آمارهای مراکز بهداشتی و درمانی 
ادامه داد: به نظر می رســد در موج سوم کرونا بار دیگر مجبور به 

اعمال محدودیت های کرونایی شویم. 

 ساخت ۳هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی •
به نام شهید سلیمانی در کرمان 

مدیرکل  ایرنا:  کرمان- 
راه و شهرســازی استان 
آغــاز عملیات  از  کرمان 
اجرایــی پــروژه 3 هزار و 
اقدام  واحدی طرح   ۵۰۰
ملــی مســکن در ایــن 
 شهر به نام سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانی با کارگزاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
خمینی)ره( در آینده ای نزدیک خبر داد.

علی حاجی زاده افزود: کلنگ زنی این پروژه با حضور خانواده این 
شهید واالمقام به زودی در کرمان عملیاتی می شود. 

7 هزار تبلت به مدارس مناطق محروم •
خوزستان اختصاص یافت

آموزش  مدیرکل  اهواز: 
خوزســتان  وپــرورش 
گفــت: 7هــزار تبلت از 
سوی شرکت پتروشیمی 
معاونــت  و  ماهشــهر 
ریاست  روستایی  توسعه 
جمهــوری به مــدارس 

مناطق محروم استان خوزستان اختصاص داده شد.کوروش مودت 
بیان کرد: این تعداد تبلت قرار اســت بین دانش آموزان مناطق 

محروم شهرستان های ماهشهر، آبادان و خرمشهر توزیع شود.
وی با اشاره به اینکه خوزستان جزو چهار استان با جمعیت باالی 
دانش آموزی و نیروی فرهنگی اســت، افزود: فعالیت آموزشی از 

۱۵ شهریورماه در ۱۲ هزار و ۴7 آموزشگاه خوزستان آغاز شد.

 ساخت شهرک ویالیی •
در جوار پارک ملی گلستان 

گلستان: رئیس کل دادگستری گلستان، دادستان گالیکش را مأمور 
بررسی موضوع ساخت وساز در مجاورت پارک ملی گلستان کرد. 

هادی هاشمیان اظهار کرد: ایجاد شهرک ویالیی در حاشیه پارک 
ملی گلستان، به عنوان ذخیره گاه زیست کره که در یونسکو ثبت 
شده است پذیرفته نیست و با متخلفان این حوزه برخورد می شود.

وی افزود: بر اساس اعالم محیط زیست استان بخشی از زمین های 
این شــهرک ویالیی 37 هزار مترمربعی در محدوده پارک ملی 

گلستان است.

محور هراز ۱۳ مهرماه مسدود می شود•
رئیــس  مازنــدران: 
گفت:  مازندران  پلیس راه 
محور هــراز روزهای ۱3 
و ۱۴ مهر امسال مسدود 

می شود.
علیرضا قدمی اظهار کرد: 
راســتای  در  هراز  محور 

اجرای عملیات ایمن سازی و اصالح شیب ترانشه مسیر در منطقه 
پیچ ابتهاج در روزهای ۱3 و ۱۴ مهرماه مسدود است.
وی افزود: زمان انسداد محور از ساعت ۸ تا ۱7 است.

رئیس پلیس راه مازندران بیان کرد: سوادکوه و کندوان به عنوان 
محورهای جایگزین برای تردد در ایام انسداد اعالم شده است.

 تحویل ۵۰۰ واحد مسکونی •
به مددجویان در هفته دفاع مقدس

فرمانــده  کردســتان: 
استان  بیت المقدس  سپاه 
به  اشــاره  با  کردســتان 
پروژه های محرومیت زدایی 
اعالم  اســتان  ســپاه در 
کــرد: در روز دوم هفتــه 
دفاع مقــدس ۵۰۰ واحد 
مســکن محرومان به بهره برداری می رسد و به مددجویان کمیته 
امداد تحویل داده می شود. سیدصادق حسینی با اشاره به اجرای 
طرح های محرومیت زدایی تصریح کرد: تا پایان سال گذشته ۵۰۰ 
مورد جهیزیه به نوعروسان تحویل داده شد که یک میلیارد آن را 
سپاه پرداخت کرده بود.وی ادامه داد: مراسم کلنگ زنی ۲۹۰ پروژه 

نیز در چند روز آینده و در هفته دفاع مقدس انجام خواهد شد.

 تردد از مرزهای خسروی •
و پرویزخان ممنوع است

قصرشیرین: فرماندار قصرشیرین گفت: مرزهای رسمی خسروی 
و پرویزخان برای تردد زائران و مسافران بسته است و هیچ گونه 

ورود و خروجی از این مرزها انجام نمی شود.
مرادعلی تاتــار اظهار کرد: باتوجه به قرمز بودن وضعیت تمامی 
استان های کشــور به لحاظ همه گیری ویروس کرونا در شرایط 
کنونی و با تأکید رهبر معظم انقالب مبنی بر حفظ پروتکل های 
بهداشتی از مردم درخواست می شود از سفر و مراجعه به مرزها 
خودداری کنند، زیرا عراق تمامی گذرگاه های خود را با ایران بسته 

و هیچ مجوزی برای خروج افراد به سمت عراق صادر نمی شود.

 استفاده از گازمایع •
در خودروها باید متوقف شود

اهواز: مدیر شرکت ملی 
نفتی  فراورده های  پخش 
)اهواز(  خوزستان  منطقه 
گفت: استفاده گازمایع در 
خودروها باید متوقف شود 
تا این فراورده سوختی که 
جایگاهی در سبد سوخت 

خودرو ندارد به دست مصرف کننده اصلی برسد.
نعمت اهلل نجفی افزود: این باور که کمبود گازمایع موجب ایجاد 
صف طوالنی شده قابل قبول نیست، چون این شرکت چند برابر 

نیاز مصرف کنندگان واقعی، گازمایع توزیع می کند.
وی گفت: تا زمانی که انحراف در مصرف گازمایع اصالح نشــود 
اگر همه تولید گازمایع کشور در خوزستان توزیع شود باز صف 

طوالنی برچیده نخواهد شد.

 ارائه خدمات حقوقی رایگان •
به ایثارگران چهارمحال و بختیاری

شهرکرد: رئیس کانون وکالی چهارمحال و بختیاری گفت: ارائه 
خدمات حقوقی به جامعه ایثارگران، رزمندگان، جانبازان و خانواده 

شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس رایگان است.
تقی مبینی عنــوان کرد: وکالی عضو کانون در طول هفته دفاع 
مقدس از 3۱ شــهریور تا ششم مهرماه به تمام جامعه هدف که 
دارای مشکالت حقوقی هستند، مشاوره رایگان می دهند.وی گفت: 
پیش از این کانون وکالی استان آمادگی خود را برای یکسال ارائه 
خدمات و مشاوره حقوقی رایگان به کادر درمان و سالمت استان 

که درگیر مبارزه با بیماری کرونا هستند، اعالم کرده بود.

۱۰ ویالی غیرمجاز شهرستان الهیجان •
تخریب شد

الهیجــان: دادســتان 
شهرستان الهیجان گفت: 
۱۰ ویــالی غیرمجاز در 
ســاحل دریای خــزر و 
محدوده روستای »حسن 
بکنــده« بخــش رودبنه 
تخریب و افــزون بر ۵۰ 

هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان آزادسازی شد.
رضا رحمانی اظهار کرد: این ویالها هر کدام به مســاحت ۱۰۰ 
مترمربــع به صورت غیرقانونی در ســاحل دریا در روســتای 
ســحرخیز محله رودبنه الهیجان ساخته شده بود. وی با بیان 
اینکه زمین های ســاحلی این ویالها قابلیــت فروش به غیر را 
ندارند، افزود: اهالی روستا به طور غیرقانونی زمین های ساحلی 

را به اشخاص فروخته بودند.

آبزیان گران قیمت خلیج فارس چگونه از آن سوی آب سر در می آورند؟ 

ماهی جنوب در تور قاچاق 
قدس: دریا که به تالطم می افتد به ناچار صیادان 
را خانه نشین کرده و صید متوقف می شود و بازار 
ماهی فروشان هم از رونق می افتد، اما وقتی حال 
دریا خوب اســت و صیاد هم مشغول صید، چرا 
بازار ماهی فروشان رونقی ندارد؛ این سؤالی است 

که در این گزارش به دنبال آن رفتیم.
ماهی یکــی از اصلی ترین غذاهای مردم جنوب 
کشــور اســت که این روزها به گفته بسیاری از 
خانواده ها به دلیل گرانی در سبد معیشتی مردم 

کمتر دیده می شود.
از گرانی و گالیه های صیادان جنوب که بگذریم، 
یکی از موضوع های مهمی که ذهن بســیاری از 
مردم و ساحل نشــینان را با خــود درگیر کرده، 

کمبود ماهی در بازار است.
در این زمینه بســیاری از خانواده های این بندر 
اذعان می کنند که برخی گونه های آبزی در بازار 

کمیاب و یا بهتر بگوییم نایاب شده است.

ماهی های الکچریس
صالح یکی از همین فروشــندگان در بازار ماهی 
کــه بنا بر اظهاراتش از توان پرداخت هزینه های 
نگهداری غرفه در بازار ماهی فروشان بندرعباس 
برنمی آید به خبرنگار قدس می گوید: از ســال 
گذشــته تاکنون بازار ماهی فروشان با مشکالت 

بسیاری روبه رو شده است.
وی بابیان اینکه ابتدا شــیوع بیماری کرونا این 
بازار را کســاد و به تعطیلی کشاند و حاال کمبود 
ماهی برای عرضه عمالً دست و پای فروشندگان 

را بسته است.
وی اظهار می کند: صید نسبت به گذشته بسیار 
کمتر شده است و گونه های پرمشتری مانند هامور 
اصلی، حلوا سفید، شیرقالب، شوریده و سنگسر 
با وزن بیش از یک کیلو در بازار ماهی فروشــان 

خیلی کم است.
وی در خصــوص این وضعیــت اذعان می کند: 
متأســفانه ماهی هــم به لیســت قاچاقچیان 
اضافه شده است و این  گونه های پرمشتری برای 
مصرف حاشیه نشینان خلیج فارس قاچاق می شود.

وی بابیان اینکه به جز دالیلی مانند افزایش هزینه 
سوخت، قطعات و ادوات ماهیگیری، باید وجود 
دالالن در شرق هرمزگان را هم به عوامل اصلی 
گرانی ماهی اضافه کرد به ما می گوید: صیادان در 
این شرایط ترجیح می دهند محصول خود را به 
خریداران حاشیه خلیج با قیمت بیشتری عرضه 

کنند و تنها سر مصرف کننده 
بی کاله  وســط  این  ایرانــی 

می ماند.
متأســفانه  می گویــد:  وی 
گونه های درجه یک صیدشده 
از دریای خلیج فارس هنوز به 
ساحل نرسیده توسط صیادان 
به دالالن برای ارسال به صورت 
غیرقانونی به کشورهای حاشیه 
می شود  فروخته  خلیج فارس 
و این موضوع کســب وکار ما 
و همچنین سفره بسیاری از 
مــردم را از ماهی خالی کرده 

است.

خطر بیکاری س
یکی از اعضــای هیئت مدیره شــرکت تعاونی 
ماهی فروشــان بندرعباس درباره اینکه کمبود 
ماهی، بازار ماهی فروشــان را با خطر تعطیلی و 
بیکاری مواجه کرده است، اظهار کرد: متأسفانه 
با کمبود شــدید آبزیان و کاهش فروش در بازار 
روبه رو هستیم و این موضوع هزینه های گزافی را 

رو دست غرفه داران گذاشته است.
عابد بقاپور با اشــاره به اینکه متأســفانه بخش 
عمــده ای از ماهی هــای خلیج فــارس قاچاق 
می شود، ادامه داد: در حال حاضر با کمبود شدید 
ماهی هایی همچون شیرماهی، سنگسر و شهری 
در بازار ماهی فروشــان  مواجه هستیم. وی ادامه 

داد: شیرماهی که در گذشته 
۱۰۰ هــزار تومــان فــروش 
می رفت، اکنون به ۲۴۰ هزار 
تومان رسیده و ماهی سنگسر 
هم به ۱۱۰ هزار تومان رسیده 

است.
وی نبود نظارت الزم را سبب 
کمبود آبزیان در بندرعباس و 
کساد شدن بازار ماهی فروشان 
دانســت و افزود: متأســفانه 
نظارتی بــر صید در بندرلنگه 
و بنــدر مقام وجود نــدارد و 
ماهی ها به کشــورهای حوزه 

خلیج فارس قاچاق می شوند.
در هفته هــای اخیر با افزایش بی ســابقه قاچاق 
ماهی به کشــورهای حــوزه خلیج فارس به ویژه 
امارات شاهد کمیاب شدن انواع ماهی ها در بازار 

ماهی فروشان بندرعباس بودیم.
بقاپور یادآور شــد: در صورت ادامه این شــرایط 
بیشتر غرفه داران با رکود حاکم، به صف بیکاران 
خواهند پیوســت و ما نیز شــاهد تعطیلی بازار 

ماهی فروشان بندرعباس خواهیم بود!

برخورد جدی تری نیاز داریمس
در همین راستا ســردار حسین دهکی، فرمانده 
دریابانی استان هرمزگان که به طور مستقیم در 
برخورد با قاچاقچیان ماهی مواجه اســت، اظهار 
می کند: نکته مهم در این زمینه این اســت که 

مرزبانی با تمام توان و تالش با این پدیده مقابله  
می کند، اما پس از توقیف شناور متأسفانه پس از 
چند روز با پرداخت جریمه ناچیز به سادگی شناور 
متخلف رفع توقیف  شده و مجدد فعالیت غیرمجاز 

خود را از سر می گیرد.
وی بیان می کنــد: با توجه به اینکه فراورده های 
شــیالتی یکی از اقالم اساسی و نیازهای اصلی 
مردم اســتان و کشــور اســت، بنابراین برای 
بازدارندگی و عبرت دیگران، مقامات قضایی باید 
نسبت به مصادره تعدادی از شناورهای متخلف 

اقدام کنند.
وی با اشــاره به آمار برخــورد با متخلفان افزود: 
از ابتدای ســال جاری تاکنون، مقدار ۱73 هزار 
و ۲۵۸ کیلوگــرم انواع فراورده های شــیالتی و 
همچنین بیش از ۲۶ فروند شناور سنگین در این 

راستا توقیف شده است.
فرمانده دریابانی اســتان هرمــزگان به نقش 
اعضای ســتاد ملی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
اشــاره و تصریح کرد: در جلسات برگزار شده، 
تمامی اعضا، نظر و تأکید بر مقابله همه جانبه با 
این موضوع دارند، اما در عمل الزم است شیالت 
در برخورد با این پدیده شــوم، همت و تالش 

بیشتری داشته باشد. 
وی تأکید کرد: البته عالوه بر شــیالت، مراجع 
قضایی نیز باید همراه با سایر ارگان ها، نقش خود 
را پررنگ تر کرده و با توقیف، مصادره و یا صدور 
جریمه های سنگین طوری عمل کنند که موجب 

عبرت و بازدارندگی در این خصوص شود.

متأسفانه ماهی هم 
به لیست قاچاقچیان 

اضافه  شده است و 
 گونه های پرمشتری 

برای مصرف 
حاشیه نشینان 

خلیج فارس قاچاق 
می شود

بــرشبــرش
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کرمانشاه: استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت 37۱ 
 کیلومتر مرز مشــترک با عراق دارد کــه این ظرفیت برای 
۲۱ هزار خانوار ســاکن مرز در این اســتان زمینه ای برای 

فعالیت کولبری فراهم کرده است.
کولبری ازجمله موضوعاتی است که تاکنون جان بسیاری از 
فعاالنش را گرفته و البته ســوژه ای برای داستان سرایی های 

رسانه های بیگانه بوده است.
کولبران در این اســتان اجناسی را روی دوش خود از نقاط 
صفر مرزی با کشور عراق به داخل ایران حمل می کنند و در 

ازای آن پولی از صاحب بار دریافت می کنند. 
پرت شــدن از صخره، تصادف، غرق شــدگی و سرمازدگی، 
ریزش کــوه یا بهمن، انفجــار مین و تیراندازی از ســوی 
مأمــوران نوار مرزی ازجمله خطراتی اســت که کولبران را 

تهدید می کند. 
بر اســاس مشــاهدات عینی نگارنــده؛ کولبــران از نقاط 
سخت گذر و میانبری عبور می کنند که هم زودتر به مقصد 
برسند و هم از دید مأموران مرزی پنهان بمانند که همین 
موضوع موجب ورود آسیب های فراوانی به آن ها شده است. 
از سوی دیگر بقایای مین و مواد منفجره باقیمانده از زمان 
جنــگ تحمیلی در نوار مرزی ایران بــا عراق همچنان در 
ایــن مناطق قربانی می گیرد که کولبــران یکی از قربانیان 

آن هستند.

با قاچاق کاال برخورد می شودس
در همین راستا فرماندار پاوه یکی از شهرستان های محل تردد 
کولبــران، درباره اینکه کولبری مجاز اســت یا غیرمجاز اظهار 
می کند: ما با کولبری مشــکلی نداریم، زیرا قانون برای حمایت 
از مرزنشینان کولبری را پیش بینی کرده است؛ اما با قاچاق کاال 
مخالفیــم و با آن برخورد می کنیم. پرویز ایده پور به رخدادهای 
اخیر و مطالب منتشــر شــده در فضای مجازی اشاره کرده و 
می افزاید: اتفاقی که این روزها رخ می دهد کار قاچاقچیان است 
کــه خود را جای کولبر قلمداد می کنند، زیرا تصمیم به واردات 
کاالهای غیرقانونی دارند از همین رو خود را پشت کولبر ها پنهان 

کرده و این افراد را در معرض خطر قرار می دهند.

مراودات فقط از گذرگاه های رسمی س
معاون استاندار کرمانشــاه نیز با اشاره به اینکه تمام کولبران 
مجوزدار که مشخصات آن ها پیش ازاین ثبت  شده، می توانند 
برای واردات کاالهــای مجوزدار اقدام کننــد، بیان می کند: 
البته متقاضیان ابتدا باید نوع کاالی وارداتی موردنظر خود را 

مشخص و سپس نحوه تأمین ارز آن را تعیین کنند.
هدایــت حاتمی اظهار می کند: پس از طی کردن این مراحل 
آنان می توانند کاالی موردنظر خود را از طریق مرزهای رسمی 

و زیر نظر گمرک وارد کشور کنند.
وی با تأکید بر این موضوع که  هیچ گذرگاهی برای عبور افراد 
که قصد واردات کاال به کشــور را دارند باز نخواهد شد و باید 
فقط از طریق گذرگاه های رســمی اقدام شود، ادامه می دهد: 
تاکنون چندین بار به صورت مشترک با استانداری کردستان 
برای تقویت تجارت چمدانی با هیئت دولت مذاکره کردیم، اما 

پس از گذشت دو سال تاکنون سرانجامی نداشته است.
معاون استاندار کرمانشاه توضیح داد: مقامات کشوری تأکید 
دارنــد واردات کاال به صورت چمدانــی باید به صورت انفرادی 
باشد، اما معتقدیم که تجار ما برای فعالیت در قالب تعاونی های 

کوچک تمایل دارند.
حاتمی می افزاید: باید به سمتی برویم که تا حد امکان واردات 
کاال به صورت تجمیعی باشــد تا سود بین ساکنان نوار مرزی 

توزیع شود.

سنگینی هزینه قاچاق بر پشت کولبران

حساب کولبری از قاچاق کاال جداست

گزارشگزارش

79۱۳zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. از اماکن زیبا و دیدنی انگلستان ۲. بی زن 
 و فرزند- مناظر- پس از پشــتک می زنند 
3. میــوه نیکــو- خراب- محکم– شــهر 
خون وقیام ۴. لقب پیامبــر»ص« پیش از 
اسالم- داخل چیزی- پدربزرگ ۵. آواز آن 
از دور شنیدن خوش است- پرنده سخنگو- 
افراد شریف و بااصل و نسب ۶. به دور از اتهام 
 - شهری در تهران- منتسب به عامه مردم 
7. نت چهارم- از مراحل ســلوک هندی- 
واحد ســنجش طول مــوج ۸. امپراتوری 
 باستانی- سکسکه- جاودانگی- اسب چاپار 
۹. آهســته- مجوز حمل بــار ۱۰. گیاهی 
دارویی بــا خاصیت نرم کنندگی ســینه- 
زیــرک- »میوه دوســره«+»صوت تعجب 
خانمانه« ۱۱. از صنایع شعری- اثاثیه عروس 
خانم- میوه آبدار تابستانی ۱۲. پدر ترکی- 
ابزار نواختن ویولن- پشــیمان ۱3. پیشوند 
استمرار- قرمزرنگ- خواهر- پوستش آفت 
جانش شده۱۴. هستی و وجود- ماشین یا 
قطار تندرو- عمل کردن ۱۵. از تن پوش ها- 

آزادکردن 

۱. نقصان- مثنوی عاشــقانه از »ســلمان 
ســاوجی« ۲. گودی میــان دریا- حریف- 
خــودرو  الســتیک  درونــی   قســمت 
3. مساوی- جزیره ای در ایتالیا که ناپلئون در 
 آن زندانی شد- پشت سر- حرف  دهن کجی 
۴. از عناصــر دوگانــه نمک طعــام- رود 
اروپایی-یاریگر- ماده بیهوشی ۵. کم قیمت- 
علم نجوم ۶. برد مشــهود- شک و تردید- 
 پری 7. فلز چــاپ- آدم خیر- زاری کردن 
۸. بوی رطوبت- غنی و ثروتمند – به سختی 
افتادن ۹. ســهولت و سادگی- کنایه از هر 
 موجود زنده روی زمین اســت- مادر باران 
۱۰. زیردســت- کلمه احترام آمیز مردان- 
متراکــم ۱۱. ســتاره – درهــم آمیختن 
۱۲. عدد فوتبالی- بچه گوســفند- خدای 
درویــش- چیــره و غالــب ۱3. پســوند 
شــباهت- بــاغ و آرامگاهــی در مرکــز 
مشــهد- درشــت اندام- پادگانی در تهران 
۱۴. پیشرفت کردن- الکل چوب- »دانش« 

کوچک ۱۵. بیماری تورم مفاصل- معلق

  عمودی  افقی


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

