
 حاشیه  شهر از مزایا و آبادانی مشهد
 برخوردار می شود

 عشق و ایثار 
رمز پیروزی دفاع مقدس بود

پای خاطرات معاون اسبق لشکر ۷۷ ثامن االئمه)ع(آیت اهلل علم الهدی:

آیت اهلل علم الهدی از همت مسئوالن شهر و استان 
در جریان عمران و آبادانی کامل از نظر مســکن و 
وســایل رفاهی برای مردم مناطق حاشــیه شــهر 
قدردانی کرد.نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی 
در مراسم کلنگ زنی پروژه ساماندهی کال شهرک 
شهید باهنر که با حضور شهردار مشهد و جمعی از 

مدیران شهری و استانی برگزار ...

هر روز دفاع از میهن پر از خاطرات نابی است که در 
دل بســیاری از فرماندهان، سربازان و رزمندگانمان 
وجود دارد. روایت هایی که نشــان ازعشــق، ایثار، 
شهادت و از خودگذشتگی دارد. به طور طبیعی اگر 
همه آن دالوری ها و شــجاعت ها نبود، این پیروزی 
میسر نمی شد. در ســالروز شکست حصر آبادان به 

سراغ سرتیپ بازنشسته »بهروز اکبری«...
.......همین صفحه .......صفحه 2 

خطر مرگ »کشف رود« با فاضالب چرمشهر
 توزیع واکسن آنفلوانزا 

 در خراسان رضوی 
آغاز شد

گزارش قدس از یک سوژه مردمی 

جاده سیمان، محصور 
در زباله و فاضالب!

.......صفحه 2 

 مدیر کل آموزش و پرورش 
با اشاره به بدهی 150میلیاردی:

 مدارس 
 خراسان رضوی

از پرداخت قبوض 
معاف نشده اند!

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه در 
سال تحصیلی 99-98 هیچ مدرسه ای در استان از معافیت 
قبوض آب، برق و گاز برخوردار نشده است، گفت: مدارس 
اســتان ۱۵ میلیارد تومان به شــرکت های آب، برق و گاز 
بدهی دارند.قاسمعلی خدابنده در خصوص بدهی مدارس 
خراســان رضوی به دستگاه های خدمت رسان، اظهار کرد: 
براساس قانون بودجه ســال 98 و 99، معافیت مدارس از 
پرداخت قبوض مصرفی آب، برق و گاز مشروط بر رعایت 
ســقف مجاز و الگوی مصرف شد. در بودجه ۱۰۰ میلیارد 
تومان برای مدارس سراسر کشور مشخص کردند، این در 
صورتی است که اگر مدارس الگوی مصرف را رعایت کنند 
از پرداخت قبوض معاف هستند. وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ 

میلیارد تومان برای این منظور...

مهلت 72 ساعته محیط زیست به شرکت شهرک های صنعتی امروز به پایان می رسد 

.......صفحه 2 

 در پی اجرای یک طرح نظارتی 
توسط تعزیرات حکومتی مشخص شد

 فروش آزاد 
آرد نیمه یارانه ای!

با دســتور مســتقیم مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 
و حضور کارشناســان معاونت بازرسی ســازمان صمت استان، با 
نانوایی های غیرمجاز در سه نقطه شهر برخورد قانونی و سه واحد 

.......صفحه 3 متخلف هم پلمب شد...

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 
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سرور هادیان: هر روز دفاع از میهن پر از خاطرات نابی است 
که در دل بســیاری از فرماندهان، سربازان و رزمندگانمان 
وجود دارد. روایت هایی که نشان ازعشق، ایثار، شهادت و از 
خودگذشــتگی دارد. به طور طبیعی اگر همه آن دالوری ها 
و شــجاعت ها نبود، این پیروزی میسر نمی شد. در سالروز 
شکســت حصر آبادان به سراغ ســرتیپ بازنشسته »بهروز 
اکبری« می روم. او که متولد ۱332 در شهرســتان بیرجند 
اســت از سال ۶۰ تا ۶8 در جبهه ها و عملیات های مختلف 
حضور داشــته و آخرین مســئولیتش معاون لشــکر ۷۷ 
ثامن االئمه)ع( بوده اســت.او می گوید: بــا توجه به درجه ام 
در آن زمان مســئولیتم در رده فرمانده گروهان و گردان در 
خطــوط مقدم بود، از این رو دو بار مجروح شــدم و جانباز 
دفاع مقدس هستم و هم اکنون نیز در مراکز آموزش عالی 
مشــغول تدریس دروس مدیریتی و علــوم و معارف دفاع 

مقدس هستم.

شهدا برگزیدگان درگاه الهی س
ســرتیپ اکبری بــه دوران دفاع مقدس و 39 ســال قبل 
بازمی گردد و می افزاید: ابتدا به خاطره ای از شهید سرهنگ 
ابراهیم ثابت، فرمانده گردان ۱۴9 لشکر ۷۷ ثامن االئمه)ع( 

اشــاره می کنم که در یکی از روزهای سال ۶۰ که در شرق 
کارون مســتقر بودیم  و من فرماندهی گروهان را به عهده 
داشتم، برای هماهنگی های عملیاتی به سنگر او در گردان 
رفتم اما از گردان به ما خبر دادند که سربازی مجروح شده 

است و او را به بهداری می آورند.
وی در ادامه تصریح می کند: دو نفری فوری به بهداری رفتیم. 
او یکی از سربازان ترخیصی ۵۶ بود که به جبهه ها فراخوانده 
شــده بود و در بهداری متوجه شــد که ترکش به قفســه 
سینه اش اصابت کرده است. در حالی که دکتر بهزاد، پزشک 
بهداری در حال کمک های اولیه بود، دســت از کار کشید. 
حاال با یادآوری آن لحظه بغض می کند و می گوید: همچنان 
که سر او را روی زانوانم داشتم، پرسیدم، دکتر چه شده؟ با 
اشاره سر گفت کارش تمام  است. برخالف خصوصیات یک 
فرمانده به دلیل عالقه ای که به سربازانم داشتم اشکم سرازیر 
شد و در این حالت متوجه شدم ، شهید ثابت رو به قبله دارد 
زمزمه می کند: »خدایا به خاطر فرمانده اش او را نجات بده«.

او آرام آرام به روایت حس خوب آن لحظه اشــاره می کند و 
می افزاید: چند لحظه بعد دکتر برگشــت، صدا کرد: جناب 

سرهنگ، سربازتان زنده است.
حس غیر قابل توصیفی است که چقدر آن لحظه خوشحال 

شــدم و بالفاصله آن سرباز به بیمارستان آبادان اعزام شد و 
پس از مدتی مداوا در بیمارستان دوباره به یگان بازگشت. 

امیر اکبری تأکید می کند: ســرهنگ ثابت برای ســربازان 
دغدغه داشــت. او فردی مؤمن، متعهــد و باانضباط بود و 
قلبی بسیار رئوف داشت و خدا دعای او را مستجاب کرد. به 
راستی شهدا برگزیدگان درگاه الهی اند و نزد او دارای حرمت 
هستند. شهید ثابت همیشــه می گفت دوست ندارم اسیر 
بشوم و آرزوی شهادت داشت. سال ها بعد در سمت فرمانده 
تیپ لشکر 28 سنندج در کمین گروهک ها حاضر به اسارت 

نشد و آن قدر جنگید تا به شهادت رسید.

سبقت در ایثار س
وی در ادامه بیان مــی دارد: از خاطرات دوران دفاع مقدس 
بســیار می توان گفت اما خاطره ای از گروهبان سفیدروز در 
عملیات رمضان نیز یکی دیگر از رشادت های آن دوران است.

وی خاطرنشان می سازد: عملیات رمضان در حال اجرا بود و 
ما در منطقه عملیاتی کوشک در جنوب عمل می کردیم. در 
غروب یکی از آن روزها پیش از تاریکی هوا که ماشین غذا 
را به خط اول آورده بودند، توپخانه عراق شروع به گلوله باران 

منطقه ما کرد که احتماالً دیده بانشان ماشین را دیده بود. 

ســرتیپ اکبری اظهار مــی دارد: در 
نتیجه در اثر ترکش گلوله، گروهبان 
سفیدروز از ناحیه پا و یک سرباز دیگر 
از ناحیه قفسه سینه مجروح شدند. 
حــال عمومی آن ســرباز وخیم تر از 
ســفیدروز بود. هر چند سفیدروز از ناحیه ساق پا به شدت 
آسیب دیده بود و فقط گوشت و پوست آویزان مانده بود که 
پایش را با دست گرفته بود و در حال خون ریزی شدید بود. 
هنگامی که آمبوالنس برای تخلیه رســید و پزشکیار قصد 
بردن سفیدروز را داشت او نپذیرفت و با اصرار از اینکه حال 
آن سرباز بدتر است اول سرباز تخلیه شد و بعد سفیدروز برای 
درمان اعزام شــد.وی تأکید می کند: این عمل ایثارگرانه او 
ناشی از فرهنگ ایثار و سبقت گیری در خطرپذیری رزمندگان 
در جبهه ها بود که یکی از عوامل پیروزی دفاع مقدس است.

عشق به وطنس
امیر در ادامه خاطره ای از رزمنده دالور سرباز موسی فوالدی 
را روایــت می کند و می گویــد: در عملیات کربالی۶ که در 
منطقه عملیاتی ســومار آغاز شــد پیش از شروع عملیات 
گروه های گشتی شب هنگام به جلو اعزام شدند تا معابری 
را برای تردد رزمندگان در زمان اجرای عملیات در میادین 
مین عراقی ها باز کنند، گردان ما در این مأموریت به عنوان 
اولین یگان به اصطالح خط  شکن می بایست عمل می کرد. 
در یکی از شب ها که گروه گشتی اعزام شده بود هوا بارانی 
و مه آلود شــد و فردا صبح متوجه شــدیم دو نفر از اعضای 

گشتی برنگشتند.
سرتیپ بهروز اکبری بیان می کند: به دلیل اینکه قرار بود این 

عملیات با کربالی ۴ و ۵ در جنوب هماهنگ باشد، عملیات 
عقــب افتاد. صبح عملیات که منطقه ما بــا دود و باروت و 
گرد و غبار همراه شــده بــود در دیدگاه خط مقدم متوجه 
شدم ســربازان زیر بغل فردی را گرفته و به عقب می آورند 
و او کســی نبود جز ســرباز فوالدی. این دالور اهل میناب 
بندرعباس پس از ۱8 روز با چهره ای سیاه، موهایی مجعد و 
قیافه ای ضعیف به سمت ما می آمد. به او گفتم کجا بودی؟ 
چه می کردی؟ به ســختی پاســخ داد، آن شب در تاریکی 
گروه را گم کردم. فردا صبح متوجه شدم نزدیک سنگرهای 
عراقی ها هستم که در زیر یک صخره پنهان شدم. روزها در 

میان صخره ها و بوته ها می ماندم و شــب ها برای تهیه مواد 
غذایی از ریشه علف ها استفاده می کردم و در برابر تشنگی 

دو بار باران آمد ولی ننگ داشتم به عراقی ها پناهنده شوم.
امیر در ادامه می گوید: او حتی تفنگ خود را همراه داشــت 
و خشاب و وســایل اضافی را زیر خاک کرده بود که دست 
عراقی ها نیفتد. ۴۵ روز باقی مانده خدمت وی با هدیه ای از 
طرف فرمانده لشکر بخشیده شد و پس از هفته ای بستری 
در بهداری و بهبود نسبی ناشی از ضعف به آغوش خانواده اش 
رفت.وی در پایان تأکید می کنــد: جنگ را فوالدی ها اداره 

کرده اند.

پای خاطرات معاون اسبق لشکر ۷۷ ثامن االئمه)ع(

عشق و ایثار رمز پیروزی دفاع مقدس بود

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

دوشنبه  7 مهر 1399

  10 صفر 1442  
 28 سپتامبر 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9355  
 ویژه نامه 3734 
+ صفحه »میهن« 

ش��هرداری باخرز در نظر دارد به اس��تناد بند 1 مصوبه ش��ماره 240 مورخه 99.3.24 
ش��ورای اسالمی ش��هر باخرز و صورتجلسه ش��ماره 99.3348 مورخه 99.6.17 هیئت 
عالی معامالت شهرداری باخرز و آئین نامه مالی شهرداریها ، واحدهای تجاری مجتمع 
ولیعصر)ع��ج( را به ش��رح و مش��خصات ذی��ل به اجاره واگ��ذار نماید ل��ذا متقاضیان                  

می توانند پیشنهادات خود را به دبیر خانه شهرداری باخرز تحویل نمایند.
1.موضوع مزای��ده : اج��اره واحده��ای 12.11.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1.به صورت مغازه 
تجاری هم کف به انضمام انشعابات شهری  و دیوار و کف سرامیک - نمای کامپوزیت 
- کرک��ره اتوماتیک - حاش��یه خیابان ولیعص��ر )عج( و خ فرهنگیان جنب ش��هرداری 
باخرز بر اس��اس قیمت کارش��ناس رس��می دادگس��تری مبلغ اجاره ماهانه هر یک از 
واحدهای تجاری واقع در حاش��یه خ فرهنگیان ولیعصر )عج( از قرار ماهیانه به مبلغ 

8.200.000 ریال می باشد 
2. اجاره بهاء واحد تجاری ش��ماره 6 واقع در نب��ش مجتمع تجاری موصوف نبش چهار 

راه ولیعصر : از قرار ماهیانه مبلغ 19.300.000 ریال می باشد.
3.اج��اره به��اء هر ی��ک از واحدهای تج��اری داخل مجتم��ع ولیعصر از ق��رار ماهیانه 

3.350.000 ریال می باشد.

4.متقاضبان جهت شرکت در مزایده واحدهای تجاری مذکور بایستی 5 در صد مبلغ 
اجاره سالیانه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 216379999005 
نزد بانک ملی باخرز واریز نمایند و یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ فوق تسلیم نمایند . 

الزم به ذکر است مدت اعتبار تضمین ارائه شده حداقل 3 ماه می باشد
5.س��پرده برندگان اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط می گردد.

6.متقاضیان بایستی پیشنهادات خویش را از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک هفته 
به دبیرخانه شهرداری باخرز تحویل نمایند.

7.در صورت نیاز ش��هرداری به مغازه های فوق مس��تاجر موظف است بر اساس ابالغ 
کتبی ش��هرداری در موعد تعیین شده در ابالغیه نسبت به تخلیه واحدهای تجاری و 

فسخ قرار داداقدام نماید.
8.شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است

9.در صورت تس��اوی قیمت ها و پیشنهادات مستاجرین قبلی در اولویت می باشند.
10.هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده واحدهای تجاری مجتمع ولیعصر )عج( شهرداری باخرز ) نوبت دوم(

,ع
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0

محمد جواد حیدری  شهردار باخرز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده  شركت تعاونی همت 

فرهنگیان شهرستان خواف 
تاریخ انتشار : 1399/7/7 نوبت :اول 

 
بدینوسیله از کلیه اعضای شرکت تعاونی فوق الذکر 
دعوت می شود در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 
1399/08/01 در محل کانون ش��هید کاظمیان واقع در 
خیابان پیر احمد خواف حضور بهم رسانند . ) هر یك از 
اعضا که قادر به حضور در مجمع عمومی نمی باشند می 
توانند شخصا با مراجعه به دفتر شرکت و تکمیل برگه 
وکالت تا روز ش��نبه م��ورخ 1399/7/26 حق رأی خود 
را به ش��خص دیگر واگ��ذار نمایند ( . ضمنًا هر یك از 
اعضای شرکت می توانند وکالت سه نفر از اعضا را به 
عهده داشته باشند و هر فرد غیر عضو نمی تواند بیش 
از یك وکالت داش��ته باشد . بررسی وکالت نامه های

 این افراد راس س��اعت 9 صبح روز دوش��نبه مورخه 
1399/07/28 در مح��ل دفت��ر ش��رکت تعاونی انجام 
م��ی گی��رد . بدیهی اس��ت در موقع برگ��زاری مجمع 
هیچ گون��ه وکالت��ی پذیرفته نخواهد ش��د .اعضایی 
که تقاض��ای کاندیداتوری برای س��مت هیئت مدیره 
)علی البدل( و بازرس��ی را دارند می بایست حداکثر 
ت��ا1399/7/26 درخواس��ت کتبی خ��ود را به تعاونی 

ارائه و رسید دریافت نمایند .
 هیئت مدیره

دس��تور جلس��ه :   1-اس��تماع گزارش هیئت مدیره 
و بازرس��ین     2-ط��رح و تصوی��ب صورتحس��ابهای 
مالی س��ال 1398    3-طرح و تصویب لیس��ت بودجه 
پیش��نهادی سال 1399    4- انتخاب بازرسان اصلی و 

علی البدل برای مدت یك سال مالی 
5- انتخ��اب اعضای هیئ��ت مدیره عل��ی البدل برای 

مدت باقیمانده تا پایان دوره  9ع
90
70
89

آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده 
و عادی به طور فوق العاده

شركت خدمات بیمه ای اندیشه فردای سبز 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 18711

 
س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
ش��رکت ف��وق دعوت میش��ود در جلس��ه 
مجم��ع ع��ادی به ط��ور فوق الع��اده مورخ 
در   17 س��اعت   99/7/15 سه ش��نبه 
مح��ل مش��هد بل��وار احمدآب��اد - بل��وار 
اب��وذر- نب��ش اب��وذر غف��اری 34 پالک 
 17 س��اعت  در  ی��ک  منف��ی  طبق��ه   310
برگ��زار میگ��ردد، حض��ور بهم رس��انید.

دستورجلسه:
1- انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره
2- تعیین بازرسان اصلی و علی البدل

3- انتخاب روزنامه محلی
همچنین مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
نیز در همان تاریخ و مکان در س��اعت 18 

برگزار خواهد گردید. 
دستورجلسه:

1- تغییر نشانی شرکت ع
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مهلت 72 ساعته محیط زیست به شرکت شهرک های صنعتی امروز به پایان می رسد 

خطر مرگ »کشف رود« با فاضالب چرمشهر
هاشم رسائی فر: داستان تصفیه خانه فاضالب 
شهرک چرمشــهر قصه امروز و دیروز نیست 
که کســی از آن بی خبر باشــد. این داستان 
سال هاست سریالی و دنباله دار ادامه دارد و گویا 
برای پایانش به این زودی ها سناریویی نوشته 

نخواهد شد!
شهرک چرمشهر محل فعالیت کارخانجات و 
کارگاه هایی است که همان طور که از اسم آن 
پیداست شهرکی برای صنایع مرتبط با صنعت 
چرم اســت. فاضالب این صنایع به دلیل نوع 
فعالیتی کــه کارخانجات و کارگاه های چرم و 
روده شویی دارند فاضالبی از نوع صنعتی همراه 
با عناصر فلزات سنگین از جمله کروم است که 
وجود کروم در این فاضالب خطرناک بودن آن 

را دوچندان می کند.

تأخیر پشت تأخیرس
در طــول ســال های اخیر به دلیــل خرابی 
تجهیــزات تصفیه خانه موجــود در مجاورت 
شــهرک چرمشــهر مشــهد این فاضالب با 
کمترین تغییری راهی کشــف رود شده است! 
مشــکالتی که فاضالب چرمشهر برای منابع 
حیاتی منطقه از جملــه حیوانات، گیاهان و 
حتی مردم روستاهای همجوار با شهرک داشته 
مســئوالن را به فکر به روزرسانی تصفیه خانه 
موجود انداخت تا بلکه فاضالب پس از تصفیه 
شدن در بستر کشــف رود رها شود. عملیات 
اجرایی پــروژه جدید تصفیه خانه با بودجه ای 
18 میلیاردی کلید خورد و مســئوالن وقت 
قــول دادند در مدت دو ســال فــاز یک و دو 
پروژه را به بهره برداری رســانده و منطقه را از 
شر مشکالت فاضالب مرگبار شهرک چرمشهر 
رهایی بخشند. طبق برنامه می بایست تا اواخر 
سال 97 یا حداکثر اوایل 98 کار پروژه به پایان 
می رسید اما بهانه های مختلف از جمله افزایش 
نــرخ ارز و وارداتی بودن برخی از تجهیزات از 
ســوی مســئوالن دلیل آن ها شد برای عقب 
افتادن پروژه تا جایی که با فشارهایی که وارد 
شــد و بودجه ای که مجدد تزریق شد فاز یک 
تصفیه خانه چرمشهر مشهد در ابتدای اسفند 

98 افتتــاح شــد آن هم با 
حضور معــاون وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت و خیلی از 
مسئوالن اســتانی از جمله 

اجرایی و قضایی. 
بــا افتتاح فاز یــک مرحله 
تصفیــه  و  آشــغال گیری 
فیزیکی فاضالب انجام شده 
امــا اقدامی اساســی برای 
تصفیه شیمیایی این فاضالب 
این  که  نمی گیــرد  صورت 
خود موجب می شود تا 3هزار 
مترمکعــب فاضالب مرگبار 
همچنان بــا همان کیفیت 

سابق راهی کشف رود شود!

 کشف رود،س
 بستر فاضالب مرگبار چرمشهر 

بــر پایه اظهــارات مدیرعامل وقت شــرکت 
شهرک های صنعتی خراسان رضوی در مراسم 
افتتاحیه فاز یک مجموع پیشرفت پروژه در فاز 
یک و دو 73 درصد تا روز افتتاح فاز یک بوده 
و قرار بر این شــده تا ابتدای تابستان 99 فاز 

دوم تصفیه خانه چرمشــهر 
تکلیفش مشخص شده و به 

بهره برداری برسد.
آنچــه در حال حاضر پس از 
هفت مــاه از افتتاح فاز یک 
این پــروژه می توان در مورد 
پیشــرفت پــروژه در فاز 2 
عنوان کرد این است که عماًل 
چندان کاری برای آن انجام 
نشــده و پروژه تصفیه خانه 
شــهرک چرمشــهر در فاز 
دوم آن دچار روزمرگی شده 
است. تا جایی که حتی یکی 
دو روز گذشــته صدای مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای خراســان رضوی هم درآمد و اعالم 
کرد پیشــرفت تصفیه خانه شهرک چرمشهر 

قابل قبول نیست.
اخبــار حکایــت از آن دارد که هیچ تحرکی 
برای رساندن فاز 2 به مرحله افتتاح نمی شود 
و کارگران و مهندســان حاضر در پروژه فقط 
روز را شــب می کنند بدون اینکه کاری پیش 
ببرند! با این اوصاف همچنــان روزانه 3هزار 
مترمکعب فاضالب مرگبار راهی کشف رود و 

اراضی اطراف آن می شود.

ضرب االجل محیط زیست به شرکت س
شهرک ها

مدیرکل محیط زیست خراســان رضوی در 
واکنش به آنچه اهمــال کاری در وضعیت فاز 
دوم پروژه تصفیه خانه چرمشــهر وجود دارد 
در گفت وگو با قدس بیــان کرد: آنچه در این 
مورد می توان گفت این است که تعلل زیادی 
در خصــوص راه اندازی فــاز دوم تصفیه خانه 
وجــود دارد به همین جهت نامه ای را خطاب 
به شرکت شهرک ها نوشــته و ارسال کردیم 
که در آن نسبت به این موضوع هشدار داده و 
عنوان کردیم که ارزیابی خود از نحوه فعالیت و 
پیشرفت پروژه را به عنوان کارفرمای این پروژه 

به ما اعالم کنند.
تورج همتی ادامه داد: 72 ســاعت برای اعالم 
نظر شرکت شهرک ها در این خصوص مهلت 
تعیین شده اســت که فردا )امروز( این مهلت 
به پایان می رســد اما هنوز جوابی از آن ها در 
این باره نگرفتیم. آنچه مسلم است این است 
که تأخیر در راه اندازی فاز دوم جدی اســت و 
به نظر می رســد از زمان افتتاح فاز یک اتفاق 
جدیدی در مجموعه تصفیه خانه نیفتاده است! 
به دنبال این هستیم تا دلیل تأخیر 6 ماهه این 
موضوع را از زبان مسئوالن شرکت شهرک های 

استان بشنویم.
وی در پاســخ به این پرسش که اگر شرکت 
شهرک ها پاسخ ندهد یا اقدامی پس از هشدار 
شــما صورت ندهد تکلیف چــه خواهد بود، 
اظهار کرد: مسئله ســالمت مردم خط قرمز 
ماست؛ چنانچه دوستان به همین رویه ادامه 
دهنــد و توجیهی برای این موضوع نداشــته 
باشند در جلســه ساماندهی فاضالب موضوع 
مطرح خواهد شــد و در این جلسه از شرکت 
شــهرک ها در این خصوص توضیح خواسته 
می شود. آخرین مرحله نیز معرفی به مراجع 
قضایی اســت اما همان طور که بیان شد باید 
ابتدا دالیل تأخیرهای به وجود آمده را جست و 

بعد تصمیم گیری کرد.

 سردیس شهید فرامرز عباسی •
در مشهد رونمایی شد

قدس: سه اثر دیوارنگاری 
شــهدا و سردیس شهید 
فرامرز عباسی همزمان با 
ششمین روز از هفته دفاع 
مقدس در مشهد رونمایی 
روابط  اداره  شــد.رئیس 
عمومی سازمان اجتماعی 

و فرهنگی شــهرداری مشهد گفت: دیوارنگاری های یاد شده با 
عنوان »روشنای شــهر3« ترسیم سیما و رشادت های شهدای 
انقالب اســالمی جنبه روایی و داستانی و شهدای دفاع مقدس 
و مدافع حرم است.محسن خیرآبادی افزود: همچنین سردیس 
شهید فرامرز عباسی نیز طی مراسمی با حضور مسئوالن شهری 
رونمایی شد. پیش از این سردیس شهید ابراهیم فخرایی، شهید 
محمود صارمی و شــهید پرویز حبرانی نیز رونمایی شده بود.
فرمانده لشــکر 77 ثامن االئمه)ع( نیروی زمینی ارتش در این 
مراسم اظهار کرد: در هشت سال دفاع مقدس جمله »می توانیم« 
را اثبات کردیم و اکنون هم می گوییم که قوی هستیم.  سرتیپ 
دوم محمدحسین مستشاری افزود: امروز به لطف خدا نیروهای 
مسلح به جایی رسیده اند که با قدرت اعالم می کنند قوی هستیم 
و همه جانبه از کشــورمان دفاع خواهیم کرد و ان شاءاهلل بتوانیم 

این امنیت پایدار را با قدرت هرچه تمام تر ادامه دهیم.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران:
 ۵۳۳ خانواده در خراسان رضوی •

بیش از یک شهید تقدیم انقالب کرده اند
قدس: مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراســان 
رضوی گفت: ۵33 خانواده در این استان بیش از یک شهید 
در راه حراست از کشور و آرمان های انقالب اسالمی تقدیم 

کرده اند.
حجت االسالم حسین معصومی افزود: براساس آمار بنیاد شهید 
و امور ایثارگران خراسان رضوی یک خانواده در این استان پنج 
شهید، دو خانواده چهار شهید، ۵۴ خانواده سه شهید و همچنین 
۴76 خانواده دو شهید برای حفظ آرمان های بلند نظام اسالمی 
تقدیم کرده اند. وی تقدیم 17 هزار و 28۴ شهید استان را سند 
هویت انقالبی مردم این خطه عنوان کرد و ادامه داد: 16 هزار و 
3۵9 خانواده این استان نیز یک شهید داده اند و 6۵ خانواده نیز 
تک فرزند آن ها به شهادت رسیده و 327 خانواده نیز تنها فرزند 

پسر خانواده را در راه اسالم داده اند.

قطار شهری مشهد واگن ملی می سازد•
قدس: شرکت بهره برداری 
قطار شــهری مشــهد با 
فضایی  فناوری های  ستاد 
و حمل و نقل پیشــرفته 
معاونــت علمی و فناوری 
در  جمهــوری  ریاســت 
تولید واگن ملی مشارکت 

می کند. مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد با 
اعالم این مطلب گفت: گزارشی از عملکرد شرکت بهره برداری 
قطار شهری مشهد در عرصه مهندسی معکوس و بومی سازی 
قطعات و تجهیزات سیستم های حمل ونقل ریلی درون شهری 
ارائه کردیم که با اســتقبال روبه رو شــد. در جلسه همکاری 
مدیران، عملکرد شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد مورد 
بررسی و ارزیابی قرار گرفت.وحید مبین مقدم افزود: با توجه 
به موفقیت های این شرکت در بومی سازی قطعات و تجهیزات 
سیســتم های حمل ونقل ریلی درون شهری از قطار شهری 
مشهد دعوت شد تا در پروژه تولید واگن ملی مشارکت داشته 
باشــد.وی ادامه داد: طبق توافق با این ســتاد برای مدیریت 
ساخت برخی از سیستم های مترویی، مشارکت در مدیریت 
استانداردسازی قطعات و تجهیزات ریلی به شرکت بهره برداری 
قطار شهری مشهد سپرده شد. همچنین این شرکت در ایجاد 
بانک اطالعاتی قطعات و تجهیزات مورد نیاز آن مشــارکت 

خواهد داشت.

 رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس:

اقالم توزیعی سازمان صمت گران است، •
چیزی دریافت نکردیم

رضا   - آنالین  قدس 
طلبی: رئیس شــورای 
هیئات مذهبی خراسان 
رضوی گفــت: به دلیل 
گران بودن اقالم توزیعی 
سازمان صمت، با وجود 
تماس های مکرر روزانه از 

سوی این سازمان، بنایی برای جذب و دریافت آن ها نداریم.
سیدمهدی طباطبایی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
در ماه های محرم و صفر امســال به جز 1۵ تن گوشــت که 
بین هیئت های مذهبی استان توزیع شده، هیچ گونه کاالی 

دیگری از سازمان صمت خراسان رضوی دریافت نکرده ایم.
وی تصریح کرد: ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
ســهمیه ای را برای هیئت های مذهبی استان آن هم پس از 
اتمام دهه اول محرم اختصاص داده اســت اما به دلیل اینکه 
قیمت این اقالم بسیار گران اســت از دریافت آن ها اجتناب 
کرده ایم به طوری که یک کیســه 1۰ کیلویی برنج هندی را 
که در ماه مبارک رمضان به قیمت 72هزار تومان به ما تحویل 
می دادند در حال حاضر در اداره غله و در محل سیلو به قیمت 
1۴۵ هزار تومان به ما تحویل می دهند که با احتساب هزینه 
باربری هزینه هر کیسه 1۰ کیلویی برنج هندی به 1۵۰ هزار 
تومان افزایش پیدا می کنــد که در توان هیئت های مذهبی 
استان نیست.طباطبایی با اشاره به اینکه قیمت همین برنج 
در بــازار در حال حاضر 16۰ هزار تومان اســت، ادامه داد: با 
وجود اینکه تمایلی برای جــذب و دریافت این اقالم نداریم 
اما سازمان صمت هر روز برای جذب این سهمیه با ما تماس 
می گیــرد، از طرفی عنوان مطالبی نظیر توزیع اقالم مختلف 
از سوی این سازمان برای هیئت های مذهبی صحت ندارد و 

تکذیب می شود. 

آیت اهلل علم الهدی:
حاشیه  شهر از مزایا و آبادانی مشهد •

برخوردار می شود
قدس: آیت اهلل علم الهدی 
از همت مسئوالن شهر و 
عمران  جریان  در  استان 
و آبادانــی کامــل از نظر 
مســکن و وسایل رفاهی 
برای مردم مناطق حاشیه 
شــهر قدردانــی کــرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در مراسم کلنگ زنی پروژه 
ساماندهی کال شهرک شهید باهنر که با حضور شهردار مشهد و 
جمعی از مدیران شهری و استانی برگزار شد، اظهار کرد: از اول 
دغدغه ما این بود که مسئله ای به نام حاشیه شهر نداشته باشیم، 
حاشیه شهر با خود شهر فاصله پیدا نکند که این دغدغه در حال 
برطرف شدن است.وی خاطرنشان کرد: همه عزیزان و مسئوالن 
در حوزه ها و ابعاد مختلف مسائل امنیتی، محیط زیستی، عمران 
و آبادانی و همچنین مسئله مهم مسکن، همه اهتمام ورزیدند که 
این دغدغه در حال برطرف شدن است و دیگر مسئله ای به نام 
حاشیه شهر نخواهیم داشت، حاشیه شهر می شود متن شهر و 
از همه مزایا و آبادانی های متن شهر هم از نظر امنیتی و جهات 

مختلفی که در اینجا به وجود آمده، برخوردار خواهد بود.
وی افزود: از همه مسئوالنی که در این جهت فعالیت می کنند 
و عشــق و ارادت به مقام والیت سبب شده عزیزان مسئول این 
همت بزرگ را در نظر بگیرند، تشــکر می کنم که عمدتاً رضای 
مقام معظم رهبری و خشنودی خاطر ایشان نیز در این مسئله 
اســت.وی با بیان اینکه بنا شــد 6 هزار مسکن در این مناطق 
به وجود بیاید، تصریح کرد: نه اینکه ســکنه اش از جای دیگری 
بیایند، خانه هایی که از نظر ساختمان وضعیت مناسبی ندارد، 
ساکنانش در این 6 هزار خانه مستقر می شوند.امام جمعه مشهد 
مقدس گفت: بنا شد خانه هایی که در شهرک شهید بهشتی و 
شهرک شــهید باهنر از نظر سامان، وضع خوبی ندارد، تخریب 
شود و به صورت مراکز رفاهی برای ساکنان این منطقه توسط 
آقای شهردار دربیاید.گفتنی است پروژه ساماندهی کال شهرک 
شهید باهنر در راستای کلنگ زنی 12 پروژه حاشیه شهر با شعار 
»یک حاشیه کمتر، صدها فرصت بیشتر« و در محل ورودی شهر 
مشهد از جاده ســرخس انجام شده که شامل بدنه سازی کال، 
تعریض پل و ایجاد پارک خطی است که زمان بندی پیش بینی 

شده نیز برای اجرای آن 23۰ روز است.

 مدیر کل آموزش و پرورش
با اشاره به بدهی 1۵0میلیاردی:

 مدارس خراسان رضوی•
 از پرداخت قبوض معاف نشده اند!

آموزش  مدیرکل  ایسنا: 
و پرورش خراسان رضوی 
با بیــان اینکه در ســال 
تحصیلــی 99-98 هیچ 
از  استان  مدرســه ای در 
معافیت قبوض آب، برق و 
گاز برخوردار نشده است، 
گفت: مدارس استان 1۵ میلیارد تومان به شرکت های آب، برق 

و گاز بدهی دارند.
قاســمعلی خدابنده در خصوص بدهی مدارس خراسان رضوی 
به دستگاه های خدمت رسان، اظهار کرد: براساس قانون بودجه 
سال 98 و 99، معافیت مدارس از پرداخت قبوض مصرفی آب، 
برق و گاز مشروط بر رعایت سقف مجاز و الگوی مصرف شد. در 
بودجه 1۰۰ میلیارد تومان برای مدارس سراسر کشور مشخص 
کردند، این در صورتی اســت که اگــر مدارس الگوی مصرف را 
رعایت کنند از پرداخت قبوض معاف هســتند. وی با اشاره به 
اینکه 1۰۰ میلیارد تومان بــرای این منظور به تمامی مدارس 
کل کشور اختصاص یافته، بیان کرد: این بودجه برای هر مدرسه 
مشخص نشده اســت. الگوی مصرف را شرکت های ارائه دهنده 
خدمات مشــخص کرده اند نه اداره آموزش و پرورش. اشــکال 
مسئله این است که الگوی مصرف به  گونه ای پیش بینی شده که 
تقریباً هیچ مدرسه ای در استان نمی تواند این الگو را رعایت کند. 
خدابنده با بیان اینکه رقم و الگو آن قدر پایین گرفته شــده که 
امــکان رعایت آن وجود ندارد، عنوان کرد: مشــکل بعدی این 
اســت که ظرفیت مدارس ما در زمانی که مجوز آب، برق و گاز 
گرفته، ظرفیت پایینی بوده است؛ مثالً در آن زمان مدرسه 1۰۰ 
دانش آموز داشــته و این در صورتی است که در حال حاضر این 

مدرسه در دو نوبت صبح و عصر 7۰۰ دانش آموز دارد.
وی با اشــاره به اینکه این مدرسه در دو نوبت فعالیت، مصرف 
آب، برق و گازش بیشــتر شده اســت، ادامه داد: دستگاه های 
خدمت رســان الگوی مصرف را بــرای 1۰۰ دانش آموز در نظر 
می گیرند. این در صورتی است که 7۰۰ دانش آموز در این مدرسه 
تحصیل می کنند. در مناطق شهری امکان اینکه مدرسه ای 1۰۰ 
دانش آموز داشته باشد، وجود ندارد ولی این امکان وجود دارد که 
در مناطق روستایی مدرسه ای 1۰۰ دانش آموز داشته باشد. این 
مسئله موجب شده که مدارس ما نتوانند، الگوی مصرفی مدنظر 
دســتگاه ها را رعایت کنند. مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی خاطرنشــان کرد: محاسبه میزان مصرف مدرسه پس از 
گذشــت الگوی مصرفی، به صورت تصاعدی باال می رود. اگر در 
بســیاری از مدارس معافیت از پرداخت قبوض و الگوی مصرف 
نباشــد، هزینه قبوض آب، بــرق و گاز ارزان تر درمی آید. اینکه 
به ما می گویند شما معاف هســتید، اما پس از استفاده بیشتر 
از الگوی مصرف تصاعدی حســاب می کنند، برای ما و مدارس 
گران درمی آید.خدابنده تأکید کرد: ما سال گذشته اصالح الگوی 
مصرفی مدارس را در دستگاه های خدمت رسان پیگیری کردیم. 
آن هــا به ما گفتنــد اگر می خواهید مثالً 1۰۰ نفــر را به 6۰۰ 
نفر تغییر بدهید باید مبلــغ ۵۰ میلیون تومان پرداخت کنید. 
هیچ مدرسه ای توان پرداخت چنین مبلغی ندارد. دستگاه های 
خدمت رسان به ما می گفتند که باید مبلغ حق انشعاب را افزایش 

دهید. این مسئله باز هم برای مدارس ما امکان پذیر نبود.
وی عنوان کرد: در شورای آموزش و پرورش استان که به ریاست 
استاندار خراسان رضوی تشکیل می شود، مصوب شده که هیچ 
دستگاه خدمت رسانی حق ندارد که آب، برق و یا گاز مدرسه ای 
را قطع کند. شرکت های خدمت رسان وصول قبوض خود را به 
یکسری شرکت های خصوصی واگذار کردند. مدیرکل آموزش و 
پرورش خراسان رضوی ادامه داد: شرکت های بخش خصوصی 
با وصول قبوض پرداختی مشترکان، درصدی از این مبلغ سهم 
آن ها می شــود. این شــرکت های خصوصی به مدارس مراجعه 

می کنند و آب، برق و گاز مدارس را قطع می کنند. 

 72 ساعت برای اعالم 
نظر شرکت شهرک ها 

در این خصوص مهلت 
تعیین شده است که 

فردا )امروز( این مهلت 
به پایان می رسد اما 

هنوز جوابی از آن ها 
در این باره نگرفتیم
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شماره پیامک: ۳00072۳0۵  

 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹0۳۸۳۴۳۸01 
فضای مجازی: 

محبوبه علیپور: ترافیک که کم باشد کمتر از نیم ساعت از 
دفتر روزنامه قدس واقع در بولوار سجاد تا بولوار رسالت فاصله 
اســت. در حالی که در مسیر بولوار رسالت پیش می رویم؛ هر 
متر به متر مسیر را که می پیمایی، فرسنگ به فرسنگ فاصله را 
از مناطق برخوردار تا مناطق غیربرخوردار شهر به رخ می کشد. 
وقتی پس از پشت سر گذاشتن ترافیکی سنگین به همت آباد 
می رسیم برای خودمان هم دشوار است که باور کنیم این راه 
امتداد همان مسیری است که از بوستان بهار چند دقیقه پیش 

طی کرده ایم. 

منطقه ای که رسمیت نداردس
براســاس تقســیمات کشــوری محدوده همت آباد جزیی از 
بخشداری مرکزی مشهد محسوب می شود که از تشکیل آن، 
بیش از 8۰ ســال می گذرد. این در حالی است که با گذشت 
چندین دهه همچنان مسیر طی شده از ناحیه مزبور تا انتهای 
جاده ســیمان را می توان، نمونه روشــنی از ساکنانی دانست 
که میان زندگی شهری و روســتایی گرفتار شده اند. چنانکه 
شاهدیم از یک سو در کنار ده ها کسب و کار جدید و چشمنواز، 
همچنان گاراژها و سوله هایی کانون جمع آوری ضایعات و انبار 
محصوالت دامی و کشاورزی هستند و از سوی دیگر در جوار 
مناطق مسکونی ده ها متر فضای رها شده و پراکنده به محل 
دپوی نخاله های ساختمانی و زباله های شهری تبدیل شده اند. 
در کنار یکی از همین فضاهای بی نام و نشان که انبوهی از زباله 
قرار دارد، پسرک نوجوانی با چهره ای آفتاب سوخته در حالی 
که کیســه ای از ضایعات بر دوش دارد به طرفمان می آید و با 
اصرار می گوید: کمی پول بدهید، مادرم بیمارستان است... . او 
در حالی که پالستیکی از خرده های نان در دست دارد، ادامه 
می دهد: می خواهم بروم بیمارستان پول ندارم... پول بدهید... 
هــر کلماتی را که کوتاه، گنگ و نامفهــوم ادا می کند به واژه 

»پول« می رسد که واضح و روشن بیان می شود. 

محله هایی در محاصره زباله هاس
مسیر را ادامه می دهیم تا به منطقه ای به نام اسالم آباد می رسیم. 
روستامحله ای که نام، نشان و اطالع چندانی از آن در مستندات 

رسمی، فضای مجازی یا گزارش رسانه ها نمی بینیم. هنوز فصل 
بارندگی شروع نشده اما رد پساب ها و مانده زباله ها کناره های 
جاده را پوشانده و بوی ناخوشایندی به مشام می رسد. نسیم 
اندکی مــی وزد و تکه پاره هایی از کاغذ و پالســتیک در هوا 

سرگردان پیچ و تاب می خورند.
کنار بساط میوه فروشی؛ تلی از زباله ها خودنمایی می کند. مرد 
با دســتمالی چرکین میوه هایش را برق می اندازد. کودکان با 
روپوش مدرســه و کیف هایی بر دوش از کنار توده های خاک 
و زباله رد می شــوند. چند پسربچه زباله گرد با کیسه هایی بر 
دوش با نگرانی به عکاس ما نگاه می کنند و مسیرشان را تغییر 
می دهند. مادر جوانی که کنار ایستگاه اتوبوس ایستاده سعی 
می کند خاکی را که روی چهره طفلش نشسته با گوشه چادر 

پاک کند. 

اداره بهداشت کارایی نداردس
تصاویر مدام تکرار می شوند، شــیرابه های زباله و مردمی که 
بی تفــاوت از کنار حجمی از زباله عبور می کنند. کنار یکی از 
گاراژهای تعمیر خودرو؛ جویــی از آب های راکد و انبوهی از 
زباله های انباشته شده خودنمایی می کند. شدت باد سبب شده 

که گرد و غبار افزایش پیدا کند. 
مردی که به گفته خودش بیش از هشــت سال است کسب 
و کاری در ایــن منطقه به هــم زده می گوید: همت آباد چون 
جمعیت باالیی دارد دهیاری اش توجه اندکی داشته و زباله ها را 

قدری ساماندهی کرده است. مهرگان نیز تحت نظر شهرداری 
است و باکس حمل زباله وجود دارد اما از همت آباد تا محدوده 
بولوار کشمیری هیچ سطل زباله ای وجود ندارد. ما هیچ وقت 
مسئولی از دهیاری و شهرداری برای رسیدگی به این مسئله 
ندیدیم. هیچ گونه برنامه ای نیز برای ساماندهی زباله ها وجود 
ندارد و مردم خودشان زباله ها را در اطراف کال و خیابان ها و یا 
به منطقه کشمیری می برند؛ تاکنون هم هیچ کسی را ندیدیم 

که پیگیر مسئله باشد. 
خانه بهداشــت نیز در این محله فعال است اما تالش چندانی 
برای ســاماندهی امور ندارد. به نظرم فقط باید شهرداری وارد 

عمل شود.

شهرداری پول را می شناسدس
یکی از ســاکنان محلــه نیز اظهار می کند: شــهرداری هیچ 
برنامــه ای برای جمع آوری زباله نــدارد، دهیاری ها نیز کاری 
نمی کنند، به طور کلی این منطقه دلسوزی ندارد. هر از گاهی 
مأموران شهرداری برای دریافت مجوز و گرفتن عوارض سراغ 
کسبه می آیند و فقط کارشان پلمب کسب و کارهاست، آن هم 
در شرایط فعلی که وضع اقتصادی مناسب نیست. همین چند 
روز پیش  گاراژ یکی از کسبه را پلمب کردند و برای بازگشایی 

چند میلیون گرفتند.
او می افزاید: بیشتر از 1۵ سال است که اینجا زندگی می کنیم 
شرایط همیشه همین است. شــهرداری هم با ارائه کمترین 
خدمات به دنبال بیشترین درآمد از ناحیه مردم در بخش های 

مختلف است.

همت آباد و حومه منطقه مسکونی نیست س
پس از گفت وگو با ســاکنان محله همت آباد که همه بیش از 
نظافت این منطقه، نگرانی نان سر سفره شان را دارند؛ در مسیر 
منطقه رســالت باکس های زباله را می بینیم که کنار کوچه ها 
قــرار گرفته اند. همچنین پس از طی چندین محله و خیابان؛ 
کنار یکی از زمین های رها شده تابلویی به چشم می خورد که 
روی آن نوشــته شده »اینجا منطقه مسکونی است از ریختن 

زباله خودداری کنید!«.

فارس: رئیس ســازمان نظام پزشــکی مشــهد با اشاره به 
تصمیم های ســتاد اســتانی و ملی مبارزه  با ویروس کرونا، 
گفت: در خصوص بحث مدارس به صراحت اعالم کردیم که 
شرایط مناسبی برای حضور دانش آموزان در مدارس وجود 
ندارد و باید روی تدریس غیرحضوری متمرکز شود؛ چرا که 

سالمت جامعه بسیار مهم تر است.
دکتــر علی بیرجندی نــژاد در خصوص موج ســوم کرونا، 
اظهار کرد: آمار ابتال به کووید19 رو به افزایش اســت البته 
شرایطی پیش نیامده که به صورت دقیق بخواهم وضعیت 
موجود را ارزیابی کنم، اما با توجه به شرایط فعلی و عملکرد 
مردم و رفتاری که انجام می دهند، ممکن اســت موج سوم 

را تجربه کنیم.
وی عدم استفاده از ماسک، سفر کردن و تجمعات مختلف را 
از عوامل مؤثر انتشار کووید19 توصیف کرد و ادامه داد: اگر 

بتوانیم مانند بعضی از کشــورها فرهنگ استفاده از ماسک 
را بــه آماری حدود باالی 9۰ درصد برســانیم به طور قابل 

توجهی می توانیم از انتشار این ویروس جلوگیری کنیم.
بیرجندی نــژاد خاطرنشــان کرد: اگر به فرمایشــات مقام 
معظم رهبری در خصوص کرونا عمل کنیم به نظر می آید 
می توانیم بر کرونا غلبه کنیم، اما شــواهد گویای آن است 
که اگــر همین روال پیش رود شــاهد پیک خطرناکی در 

کشور هستیم.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشــهد با بیان اینکه وقتی با 
پیک مواجه می شویم، یعنی رعایت پروتکل ها مناسب نبوده 
است، بیان کرد: اینکه ما یک روند افزایشی را شاهد هستیم 
بدین مفهوم اســت که پروتکل ها به خوبی اجرا نمی شود. 
تجمعات شکل می گیرد، ســفر ها انجام می شود، بچه ها در 
مدارس امکان رعایت پروتکل ها را ندارند، حضورشــان در 

مدرســه با عدم رعایت پروتکل ها توسط کودکان و مشکل 
بودن رعایت این پروتکل ها همراه اســت و به همین ترتیب 
درصد میزان اســتفاده مردم از ماسک هم به نظر می آید با 

شرایط مطلوب بسیار فاصله دارد.

گزارش قدس از یک سوژه مردمی 

جاده سیمان، محصور در زباله و فاضالب!

مخالفت سازمان نظام پزشکی مشهد با حضور دانش آموزان در مدارس
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 توزیع واکسن آنفلوانزا •

در خراسان رضوی آغاز شد
مرکز  رئیــس  ایرنــا: 
واگیــر  بیماری هــای 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
مشــهد از توزیع واکسن 
آنفلوانزا بــرای گروه های 
هدف بــه طور رایگان در 
مناطق زیرپوشــش این 

دانشگاه در استان خراسان رضوی خبر داد.
دکتر زهرا نهبندانی گفت: نخستین محموله واکسن آنفلوانزا 
براساس اعالم نیاز دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحویل گرفته 
شــد و از روز گذشــته توزیع آن در مراکز بهداشت و درمان 

زیرپوشش این دانشگاه آغاز شده است.
وی افزود: گروه های هدف که به صورت رایگان واکسن آنفلوانزا 
دریافت می کنند شامل مادران باردار پرخطر، بیماران دچار 
ضعف سیستم ایمنی با اولویت بیماران دیالیزی، گیرندگان 
پیوند و بیماران مبتال به بدخیمی، مبتالیان به تاالسمی ماژور 
و کارکنان مراکز بهداشــتی و درمانی به ویژه افراد در معرض 
خطر ابتال به کووید۱۹ هستند. رئیس مرکز بیماری های واگیر 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: تأمین و توزیع واکسن 
آنفلوانزا در پاییز امسال با توجه به خطر تداخل و همزمانی این 

بیماری با همه گیری کرونا از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی گفت: تعداد واکسن های ارسالی از سال های گذشته بیشتر 
است و گروه های هدف مشمول واکسیناسیون آنفلوانزا از این 
بابت نگرانی نداشته باشند و با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی برای دریافت واکسن به مراکز خدمات 
جامع سالمت مراجعه کنند.  بیماری آنفلوانزا دارای سه تیپ 
A،B،C است و مجموعه ای از ویروس های عامل این بیماری 
شناخته شده اند که گونه های آن هر سال در حال تغییر است 
اما عمده بیماری آنفلوانزای انسانی از نوع و تیپ A است که 

در سال گذشته گونه H۱N۱ بود. 

معاون شهردار خبر داد
اعمال قانون 6هزار و 600 مورد آالینده •

زیست محیطی در مشهد
قدس: معــاون خدمات 
شهری شهرداری مشهد 
از اســتقرار تنها ۳۳ روز 
هوای پــاک در نیمه اول 
ســال جاری در شــهر 
مشــهد خبر داد.مهدی 
یعقوبی گفــت: در نیمه 

نخست امسال ۳۳ روز هوای پاک، ۱۴۴ روز هوای قابل قبول 
و ۹ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس، سهم شهروندان 

مشهدی بود.
وی افزود: در این مدت روزهایی با وضعیت ناسالم برای تمام 

گروه ها، خیلی ناسالم و خطرناک نیز نداشتیم.
وی ادامــه داد: در نیمه اول ســال جاری همچنین بیش از 
۶هــزار و ۶۰۰ مورد از تخلفات تأثیرگذار بر کاهش کیفیت 
هوا و محیط زیست توســط گشت های کنترل آالینده های 
زیست محیطی با همکاری پلیس راهور اعمال قانون شدند 
که بیشترین موارد تخلف در این بازه زمانی مربوط به نداشتن 

معاینه فنی و رانندگی با وسیله نقلیه دودزا بوده است.

 رئیس اداره نگهداری
 راه های اداره کل راهداری خراسان رضوی:

 اعتبارات موجود برای مرمت•
 و نگهداری جاده ها کافی نیست

اداره  ایســنا: رئیــس 
اداره  راه هــای  نگهداری 
کل راهداری و حمل و نقل 
رضوی  خراسان  جاده ای 
گفت: با توجه به کاهش 
شدید اعتبارات در سنوات 
گذشته، متأسفانه روکش 

راه ها به موقع انجام نشده و در حال حاضر شاهد اوج گرفتن 
خرابی ها در راه های استان هستیم.

 علی رجایی در خصوص میزان آسفالته بودن راه های خراسان 
رضوی اظهار کرد: اســتان در مجموع دارای ۲۰ هزار و ۵۸۳ 
کیلومتر راه است که ۶هزار و ۴۳۱ کیلومتر آن راه بین شهری 

و ۱۴ هزار و ۱۵۲ کیلومتر آن راه روستایی است.
 از ایــن میزان ۸۱ درصد از راه های شــهری و ۵۴ درصد از 
راه های روســتایی اســتان که در مجموع ۶۳ درصد راه های 

خراسان رضوی را شامل می شود، آسفالت شده است.
 بــا توجه به ابــالغ اعتبارات، احداث و روکش آســفالت 
راه های فرعی و روســتایی به مــرور در برنامه کاری قرار 
خواهد گرفت و هر سال به تناسب اعتبارات آسفالت راه ها 

انجام می شود.
وی در خصوص میزان اعتبارات راهداری خراســان رضوی 
خاطرنشان کرد: کل اعتبار نگهداری راه های خراسان رضوی 
از محل طرح ملی و اســتانی هزار و ۷۸۲ میلیارد ریال است 
کــه با توجه به طول راه ها و خرابی های موجود به طور قطع 

جوابگوی هزینه های تعمیرات و نگهداری نیست.
 در صورتی که حداقل اعتبار الزم برای هزینه های نگهداری 
راه های خراســان رضوی ۶هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال است تا 
بتوان آن ها را به طور مســتمر و به نحو مطلوب نگهداری و 

مرمت کرد.

با تالش پلیس خراسان جنوبی صورت گرفت 
 کشف بیش از 40 تن مواد مخدر •

از سوداگران مرگ
فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامی استان از کشف 
۴۰ تن و ۷۵۶ کیلوگرم 
انواع مــواد مخدر در ۶ 
جاری  سال  ابتدای  ماه 
در خراســان جنوبــی 
خبر داد. سرهنگ ناصر 
فرشید اظهار کرد: مأموران پلیس در خراسان جنوبی در ۶ ماه 
گذشته ۴۰ تن و ۷۵۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر از سوداگران 
مرگ کشــف کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۹ 

درصد افزایش کشف داشته است.
فرمانده انتظامی خراســان جنوبی بیان کــرد: مأموران در 
مــدت ۶ ماه ۳۴ تن و ۹۲۲ کیلوگرم تریاک، یک تن و ۸۰۶ 
کیلوگرم مرفیــن، ۲ تن و ۵۳۵ کیلوگرم حشــیش، ۸۶۳ 
کیلوگرم هروئین و ۶ تن و ۲۹۰ کیلوگرم ســایر مواد مخدر 
کشف کردند که در این زمینه ۳ هزار و ۴۲۰ حمل و توزیع 
کننده مواد مخدر دستگیر و ۹۷۲ خودرو توقیف شده است.

ســرهنگ فرشید در ادامه با اشاره به تصادفات درون و برون 
شــهری در خراسان جنوبی گفت: در ۱۸۰ روز ابتدایی سال 
جاری تلفات حوادث رانندگی در شــهرهای استان ۷ درصد 
رشــد و در جاده ها ۳۱ درصد کاهش داشــته و مجروحان 
حــوادث رانندگی نیز در شــهرها ۲۷ درصــد کاهش و در 
جاده ها ۲۴ درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
داشته است.  این مقام ارشد انتظامی با هشدار درباره افزایش 
سرقت های خرد در خراســان جنوبی، تصریح کرد: افزایش 
ســرقت های خرد ناشی از مشــکالت اقتصادی، هشداری 
برای شــهروندان در خصوص رعایت بیشــتر نکات ایمنی 
در پیشــگیری از سرقت هاســت که در بررسی کارشناسان 
پلیس ســهم عمده ای از وقوع سرقت ها در پی بی احتیاطی 

مالباختگان در نگهداری از اموال شخصی بوده است.
سرهنگ فرشید با تأکید بر اینکه آمار جرایم خشن در خراسان 
جنوبی نزدیک به صفر است؛ گفت: مأموران پلیس در حوزه 
کاالی قاچاق نیز طی ۶ ماه ۴۴ هزار نخ ســیگار، ۱۵۰ هزار 
لیتر ســوخت و هزار و ۲۲۱ رأس دام قاچاق کشف کرده اند.

باند توزیع موادمخدربه دام افتاد •
قــدس: دســتگیری 
اعضای اتباع خارجی باند 
توزیع کننده گســترده 
کراک )هروئین فشرده(
و شیشه توســط اداره 
کل اطالعات خراســان 
رضــوی و فرماندهــی 
پلیــس مبارزه با موادمخدر در مشــهدمقدس بــا اقدامات 
گسترده و شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره 
کل اطالعات خراســان رضوی و فرماندهی پلیس مبارزه با 
موادمخدر ، روز گذشــته طی عملیاتی فشرده و غافلگیرانه، 
قاچاقچیان اتباع خارجی توزیع کننده موادمخدر صنعتی در 
بلوار طبرســی دوم منهدم و ضمن دستگیری ۵متهم، کل 
محموله این افراد به وزن ۳۰کیلوگرم هروئین و شیشه کشف 

و ضبط گردید و متهمین تحویل مراجع قضایی شدند.

عامالن 56 فقره سرقت تجهیزات •
کشاورزی در محاصره مأموران 

رئیس  قرمــز:  خط 
اســتان  آگاهی  پلیس 
سارق  دو  دستگیری  از 
تجهیــزات  حرفــه ای 
کشــاورزی در بیرجند 

خبر داد.
سرهنگ سید غالمرضا 
حسینی اظهار کرد: با چند فقره شکایت شهروندان مبنی بر 
سرقت تجهیزات کشاورزی در روستاهای اطراف شهرستان 
بیرجند، موضوع پیگیری و شناسایی ســارق یا سارقان در 

دستور کار مأموران قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی خراســان جنوبی گفــت: مأموران در 
تحقیقات پلیسی به دو سارق سابقه دار در این زمینه مشکوک 
شدند و آنان را تحت نظر قرار دادند.سرهنگ حسینی در ادامه 
افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضایی دو سارق شناسایی 
شده را دستگیر و تعداد زیادی اموال سرقتی را از آنان کشف 
کردند.وی تصریح کرد: ســارقان در بازجویی های پلیسی به 
۵۶ فقره سرقت انواع تجهیزات کشاورزی اعتراف کردند که در 

این زمینه سه مالخر لوازم سرقتی نیز دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی خراســان جنوبی بیان کرد: ســارقان 

دستگیر شده با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

در محور تربت جام رخ داد
 یک کشته و دو مجروح •

در سانحه رانندگی 
باشگـاه خبرنگـاران: 
واژگونی پــژو پارس در 
محور تربــت جام یک 
 کشــته و دو مصــدوم 

برجای گذاشت.
رئیس  سعید شــیری، 
هالل احمر  جمعیــت 
تربت جــام گفت: بر اثــر واژگونی یک دســتگاه خودرو پژو 
پارس در کیلومتر ۲۵ محور تربت جام به فریمان یک نفر از 

سرنشینان کشته و دو نفر مصدوم شدند.
او افــزود: پس از اطــالع از وقوع حادثــه بالفاصله دو تیم 
امدادی در محل حادثه حاضر شدند و با استفاده از تجهیزات 
ســت نجات هیدرولیک و تجهیزات فنی اقدام به رهاسازی 
مصدومان از خودرو واژگون شده کردند. رئیس جمعیت هالل 
احمر تربت جام ادامه داد: یک نفر از سرنشــینان خودرو در 
محل حادثه جان باخت و دو سرنشین دیگر توسط اورژانس 

به بیمارستان سجادیه تربت جام منتقل شدند.

عقیل رحمانی: با دســتور مستقیم مدیرکل 
تعزیرات حکومتی خراســان رضوی و حضور 
کارشناســان معاونت بازرسی سازمان صمت 
اســتان، با نانوایی های غیرمجاز در سه نقطه 
شــهر برخورد قانونی و سه واحد متخلف هم 

پلمب شد.

دستور مدیرکل پس از بررسی س
نامحسوس

حدود یک هفتــه پیش مدیــرکل تعزیرات 
حکومتی خراسان رضوی به صورت نامحسوس 
از نحوه ارائه خدمات برخی نانوایی ها در منطقه 
پنجتن، سیدی و شــهیدآوینی بازدید کرد و 
در پی آن مشخص شــد برخی نانوایی ها که 
به صــورت قارچ گونه و یک شــبه در منطقه 
ســبز می شــوند نه تنها هیچ مجوز فعالیتی 
ندارند، بلکه پروتکل های بهداشــتی را هم به 
دقــت رعایت نمی کنند. از همیــن رو مدنی 
فدکی از شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد 
خواســت با اجرای یک طرح نظارتی فوری به 
محل های شناسایی شــده مراجعه و اقدامات 
قانونی را صورت دهند. این گونه بود که شنبه 
شــب گذشــته همراه با بیگ، رئیس شعبه 
سیارتعزیرات حکومتی، اعضای اتحادیه نانوایان 
مشهد، کارشناســان معاونت بازرسی سازمان 
صمت و مأمــوران نظــارت براماکن عمومی 
فرماندهی انتظامی خراســان رضوی به اولین 
مکان که یک نانوایی غیرمجاز که فک پلمب 
کرده بود در منطقه سیدی مراجعه کردیم به 
محض توقف خودرو تعزیرات حکومتی، افراد 
متخلف دســت از کار کشیده و تنور روشن را 

رها کردند و پشت مغازه گریختند.

 گران فروشی 400 تومانیس
 در هر قرص نان!

رئیس شعبه سیار همراه با تیم کارشناسی وارد 
محل شدند و بررسی ها نشان می داد در محلی 
کــه هیچ مجوز فعالیتی نــدارد، هر نان ۸۰۰ 
تومانــی را ۴۰۰ تومان گران تر یعنی یک هزار 
و ۲۰۰ تومان به مردم می فروختند. از ســوی 
دیگر کارشناســان معاونت بازرسی با بررسی 
نوع نان های ارائه شــده اعالم کردند نان ها با 
جوش شیرین تهیه شــده که استفاده آن در 

خمیر دارای اشکال است.
از طرفــی وقتی انبار نگهداری آردها هم مورد 
بازدید قرار گرفت مشخص شد حدود ۲۵ کیسه 

آرد نیمــه یارانه ای در حالی 
در محل دپو شــده بود که 
کیسه های  قانون  براســاس 
۵۰ کیلویــی این نــوع آرد 
مجاز  نانوایی های  مخصوص 
است که با قیمت مصوب نان 
این موضوع  پخت می کنند. 
رئیس شــعبه سیار  توسط 
تعزیزات حکومتی از متصدی 
نانوایی غیرمجاز درمحل مورد 
تحقیــق قرار گرفــت و فرد 
متخلف پاسخ عجیبی داد و 
مدعی شد: کیسه های آرد را 

از نانوایی هایی که سهمیه مازاد دارند به قیمت 
آزاد خریداری کرده ام!

درمقابل وقتی از وی خواســته شد نام واحد 
نانوایــی را که آرد هــای نیمه یارانــه ای را از 
چرخــه عرضه قانونی خود خارج کرده و برای 
سودجویی در بازار آزاد فروخته است را اعالم 
کند، مقاومت کــرد و اطالعاتی در این زمینه 
نداد.پــس ازآن محل مذکور با دســتور بیگ 
توســط مأموران اداره نظارت براماکن عمومی 
فرمانده انتظامی استان پلمب شد. در مرحله 
دوم، تیم گشت مشترک برخورد با نانوایی های 
غیرمجاز چند خیابان آن طرف تر به سراغ یک 
واحد صنفی دیگر رفته که سابقه فک پلمب 

را داشت. 

سه بار پلمب یک واحدس
اما باحضور مأموران در محل مشــخص شــد 
کرکره های این واحد پایین کشیده شده و فرد 
متخلف محل را ترک کرده اســت، بررسی ها 
نشــان می داد در گذشته و با فاصله چند روز 
محل دو بار اعمال قانون و پلمب شده بود، اما 
هــر بار فرد متخلف پلمب ها را فک و اقدامات 
غیرمجازی که هیچ نظارت بهداشتی و... روی 

آن نیست را از سر گرفته است.
از همین رو سومین برچســب پلمب زیر دو 
پلمب دیگــر نصب و صورتجلســه این اقدام 
هم تنظیم شد. ســومین مکان برای بازرسی 
در بولوار شــهید آوینی قرار داشت، هدف دو 
نانوایی بود که بــا فاصله چند ده متری ازهم 
برپا شده و متعلق به یک خانواده بود. مدارک 
موجــود حاکی از آن بود کــه یکی از واحد ها 
مجوز فعالیت نداشــت. همان ابتدای بازرسی 
رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی به عدم 

رعایت اصول بهداشتی حین 
تحویل نــان به مردم و نبود 
مــواد ضدعفونــی در محل 
ایراد گرفت، ایــن ماجرا به 
کنار، شیشــه های این واحد 
صنفی که باســالمت مردم 
سروکار داشت آن قدر آلوده 
و کثیف بود که داخل نانوایی 

به راحتی دیده نمی شد.
وقتی تیــم نظارتــی برای 
بررســی دیگر تخلفات، هر 
دو نانوایــی را بازدید کردند 
مشــخص شــد در یکی از 
واحد ها که پروانه کسب داشت در حق مشتری 
کم فروشــی صورت می گرفت و وزن هر چانه 
حدود ۷۰ تا ۸۰ گــرم کمتر بود، اما پول نان 
را کامل دریافت می کــرد. در واحد دیگر هم 
تعداد زیادی از کیســه های آرد نیمه یارانه ای 
خارج شده از مسیر مصرف دپو شده بود. این 
امر زنگ خطری برای دســتگاه های متولی و 
نظارتی اســت، چراکه وجود کیســه های آرد 
نیمــه یارانه ای در محل یعنی گران فروشــی 
علنی بــا آردی کــه باید بــا قیمت مصوب 
تبدیل به نان می شد.صورتجلسه کم فروشی 
درحالی در محل تنظیم شد که در مقابل هم 
تمامی کیسه های آرد در همان مکان توقیف 
و امانت سپاری شــد، چراکه از نظر قانون این 

کیسه ها قاچاق محسوب می شوند.
آخرین نانوایــی غیرمجاز که انــگار بویی از 
بهداشــت نبرده بود و به شیوه پیش از شیوع 
کرونا رفتار می کــرد، در انتهای پنجتن واقع 
شده بود، بازرســی از این واحد نشان می داد 
آنجا هم از پروانه فعالیت خبری نیست. تذکرات 
بهداشتی به متصدی داده و دستور پلمب آن 

محل هم صادر شد.

رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی س
مشهد: گاز واحدهای متخلف قطع 

می شود
در حاشــیه این گشت مشترک، رئیس شعبه 
سیار تعزیرات حکومتی مشهد به خبرنگار ما 
گفت: درپی بازرسی از چند واحد صنفی، همان 
طور که مشاهده کردید چندین تخلف برای ما 
مشهود بود. این تخلفات شامل فعالیت بدون 

پروانه، کم فروشی، گران فروشی و... بود. 
بیگ تصریح کرد: در شــرایط کرونایی رعایت 

نکات بهداشتی برای ما بسیار مهم است که باز 
هم مشاهده کردید در برخی واحد ها توجهی 
به این ماجرا نمی شد که اخطار الزم داده شد.

وی افزود: در این گشــت مشترک با قاطعیت 
با برخی واحد ها برخورد و محل پلمب شــد، 
متأسفانه در این میان مشاهده شد تعدادی از 
واحد های صنفی ظاهر کارشان درست بود، اما 

در پس پرده کم فروشی جریان داشت.
رئیس شعبه ســیار تعزیرات حکومتی مشهد 
بیان کــرد: وجود آرد های نیمه یارانه ای خارج 
از مسیر قانونی می تواند دو منشأ داشته باشد، 
یکی آنکه برخی واحد های تولید آرد، آردهای 
مــازاد نانوایی ها را خریداری و در اوراق مذکور 
درج می کنند »خودحمل« و در ادامه هر کیسه 
آرد را تا حدود ۱۱۰ هزارتومان در بازار آزاد به 

فروش می رسانند.
 این ماجــرای »خودحمل« یک اشــکال در 
سیستم است. از طرف دیگر برخی واحد ها هم 
که ســهمیه آن ها بیش از مصرف است دست 
به این اقدام می زنند. این ماجرا نیز باید توسط 
سازمان صمت، غله و اتحادیه مورد رصد قرار 

بگیرد.

جانشین اتحادیه نانوایان مشهد: س
برخورد با متخلفان ادامه دارد

متأسفانه در دو مورد شاهد آن بودیم که فک 
پلمب صورت گرفته، یک دلیل این ماجرا این 
اســت که برخورد بازدارنده ای در این زمینه 
وجود ندارد. بــرای اینکه از فعالیت واحدهای 
غیرمجازی که بــه راحتی قیمت های مصوب 
را زیر پا می گذارند جلوگیری شــود تصمیم 
گرفته ایم همزمان با پلمب این واحد ها انشعاب 
گاز آن ها را هم قطع کنیم و این تنها راه است، 
برای این کار هم هماهنگی های الزم با شرکت 

گاز صورت خواهد گرفت.
همچنین تحقیقی، معــاون اتحادیه نانوایان 
مشهد در این زمینه گفت: آنچه در این گشت 
مشترک دیده شد این بود برخی واحد ها بدون 
پروانــه فعالیت می کردند که پلمب شــدند، 
بعضی ها هم که پروانه داشتند، نرخ مصوب را 

رعایت نمی کردند.
وی ادامه داد: کم گرفتن وزن خمیر هم تخلفی 
آشکار اســت و نباید این گونه باشد، بابت این 
ماجرا هم فرم تخلف تعزیرات برای واحد های 
شناسایی شده صادر شد و اتحادیه نیز با این 

گونه اقدامات برخورد خواهد کرد.

در پی اجرای یک طرح نظارتی توسط تعزیرات حکومتی مشخص شد

فروش  آزاد آرد  نیمه یارانه ای !
 در شرایط کرونایی 

رعایت نکات بهداشتی 
برای ما بسیار مهم است 

که باز هم مشاهده 
 گردید در برخی
  واحد ها توجهی

  به این ماجرا نمی شد
  که اخطار الزم

 داده شد

بــرشبــرش

مخاطبان گرامی!
لطفاً نظرات خود را در خصوص مطالب حوادث  این 

صفحه به شماره 300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی کاهش دما، بارش باران•

 و آبگرفتگی معابر خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: بر اساس تحلیل 
نقشه های آینده نگری و تصاویر ماهواره از امروز تا صبح فردا 
سه  شــنبه عالوه بر وزش باد شدید لحظه ای، برای مناطقی 
به ویژه نیمه شمالی استان )شهرستان های نیشابور، مشهد، 
قوچان، کالت نادر و توابع شهرستان های درگز، تربت حیدریه 
و سبزوار( بارش باران با احتمال رعدوبرق و آبگرفتگی معابر در 
مناطق کوهستانی سردسیر در ساعت های شب بارش پراکنده 
باران و برف پیش بینی می شــود. پدیده مه آلودگی و کاهش 
میدان دید افقی نیز رخ خواهد داد. ضمن اینکه از امروز روند 
کاهش محســوس دمای هوا آغاز شده و تا چهارشنبه اوایل 

صبح ادامه خواهد داشت.
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قدس: تعدادی از سهامداران پروژه دایان با مراجعه به روزنامه 
قدس خواهان برخورد قاطعانه تر دستگاه قضایی با مالک این 
مجموعه و احقاق حق خود پس از هفت ســال رفت وآمد به 

محاکم قضایی شدند.
اوایل دهه ۹۰ تب ســاخت مجتمع های تجــاری و اداری در 
مشــهد باال بود و بسیاری از فعاالن حوزه ساخت وساز با روش 
ســاده تأمین هزینه ســاخت از طریق پیش فروش واحدهای 
این مجموعه ها اقدام به این کار می کردند هرچند تعداد قابل 
توجهی از مجموعه ها ســاخته و تحویل خریداران شد، ولی 
متأســفانه برخی از این پروژه ها به سرانجام نرسیده و گاهی 
شاهد خبری شدن اتفاق های افتاده در یکی از این مجموعه های 
مشکل دار هستیم که یکی از این موارد؛ پروژه »دایان« در تقاطع 
عبدالمطلب و مطهری مشهد است.در روزهای اخیر تعدادی 
از ســهامداران این پروژه با مراجعه به روزنامه قدس خواهان 
انعکاس مشکالت خود شدند تا شاید به بروکراسی بی نتیجه 
چندین ســاله پرونده تخلفات صورت گرفته در این مجموعه 
پایان داده شود.یکی از این افراد می گوید: سال ۹۱ در پی انتشار 
آگهی پیش فــروش واحدهای این مجموعه ۲۰۵ نفر اقدام به 
خریداری این واحدها به شــیوه پیش خرید کردند و براساس 
تعهد مالک قرار بود خرداد ســال ۹۲ این واحدها تحویل داده 
شوند.او می افزاید: حدود ۶ماه بعد نخستین نشانه های تخلفات 
مالک مجموعه عیان شد، چراکه قراردادها را به نام دختر خود 
تنظیم کرده بود و نکته قابل تأمل اینکه دختر وی در آن زمان 
به لحاظ قانونی نمی توانست چنین معامالتی انجام دهد، چون 
متولد سال ۷۸ بود و هنوز به سن رشد نرسیده بود، ولی گویا به 
هر طریقی توانسته بود مجوز رشد او را بگیرد تا بتواند قراردادها 
را به نام وی تنظیم کند.وی ادامه می دهد: با تمام این اوصاف 
زمان به ســرعت گذشــت و باوجود اینکه ۵۰درصد تعهدات 
مالی را انجام داده بودیم، اما در موعد مقرر پروژه هنوز فاصله 
بسیاری تا پایان کار داشت و حدود ۱۵ ماه به نوعی مالک این 
مجموعه در دسترس نبود و پس از آن بهانه افزایش قیمت ها 
تنها دلیل مالک برای کندی کار بود.یک سال دیگر هم گذشت 
و متأســفانه در تیرماه ۹۳ خبردار شدیم پروژه به یک شرکت 
دیگر )پردیسبان( واگذار شده که خود این شرکت هم مشکالت 

فراوانی داشت، بنابراین شکایت ها و اعتراض ها بیشتر شد.

گم شدن مغازه ها در نقشه ساختمانس
یکی دیگر از این مالباخته ها که زن میانسالی است، می گوید: 
نکته قابل توجه در این جابه جایی ها این بود که متوجه شدیم 
در نقشــه جدیدی که مالک جدید در دست دارد تعدادی از 
مغازه ها حذف شده و عمالً ما برای چیزی پول پرداخت کرده 

بودیم که دیگر وجود خارجی نداشت.
او ادامه می دهد: شــکایت ها بیشــتر و بیشتر شد و در نهایت 
مدتی بعد پروژه به مالک قبلی انتقال داده شــد و در آن زمان 
یعنی اواخر ســال ۹۵ و اوایل ســال ۹۶ مقامات عالی قضایی 
شهرســتان و استان هم در جریان ریز تخلفات صورت گرفته 
در این پروژه بودند ودر مقطعی دادســتان وقت مشــهد وارد 
پرونده شد تا آن را ســامان دهد.وی می افزاید: رفت و آمدها 
و پیگیری های بسیار سهامداران و جلسات متعدد در نهایت به 
ظاهر نتیجه داد، چراکه از سوی مقامات عالی قضایی اعالم شد 
سهامداران مابقی پول تعهد شده خود را )که بنا بود همزمان 
با تحویل و انتقال سند پرداخت نمایند( زودتر از زمان موعد به 
حساب مالک واریز نمایند و وی متعهد شده سه طبقه از ۱۱ 

طبقه این مجموعه را تا پایان سال ۹۶ تحویل دهد.
این  مالباخته اظهار می کند: با اعتماد به گفته این مقام قضایی 
بسیاری از خریداران مابقی پول را پرداخت کردند، اما سال ۹۶ 
هم به پایان رسید و خبری از اتمام پروژه نشد و عمالً به نقطه 
صفر رسیدیم. با پیگیری های مجدد و رسیدگی در یکی از شعبات 
دادسرا مالک به پیش فروش آپارتمان و واحد تجاری بدون سند 
رسمی، کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، گرفتن 
وجوهی به باطل و اعمال واهی از جمله تبلیغات و معرفی فرزند 
خردسال به عنوان مالک و انتقال مال غیر در حکم کالهبرداری 
تفهیم اتهام شــد و با قرار روانه زندان شد تا تحقیقات بیشتر از 

سوی پلیس آگاهی در این باره انجام شود.

تکرار خسته کننده س
یکی دیگر از مالباختگان می گوید: با دستور دادستانی پرونده به 
میانجیگری ارسال شد و خرداد سال ۹۷ مؤسسه میانجیگری 

رســماً در نامه ای به دادســتانی اعالم کرد »به نظر می رسد با 
پرداخت معوقات پیش خریداران بــا هر توافقی پروژه مذکور 
به پایان نمی رسد همچنین در جهت رفع شبهه بی اعتمادی 
مستأجران و الزام مالک استدعا دارد به نحوی عمل شود که در 
صورت عدم اجرای تعهد از سوی آقای )ب( )مالک( مشارالیه 
بازداشت گردد تا خود را ملزم به انجام تعهدات در مهلت تعیین 
شده نماید«.او ادامه می دهد: تصور ما این بود که وقتی مؤسسه 
میانجیگری عدم تعهد مالک را به مقام قضایی اعالم نماید کارها 
ســرعت خواهد گرفت، اما از خرداد سال ۹۷ تا کنون عمالً در 
مرحله تکرار داستان خود برای مراجع قضایی هستیم و هیچ 
نتیجه ای نداشــته و در این بین باز هم مالک به اهداف خود 
رسیده است، چراکه با استفاده از خستگی خریداران نیمی از 
۲۰۵ خریدار اولیه سهم خود را به وی واگذار کرده اند و در حال 

حاضر ۱۰۳ نفر مانده اند.

درخواست صریح س
این افراد می گویند ما فقط یک درخواست داریم اینکه حتی اگر 
مقامات قضایی معتقدند ما دچار اشتباه شدیم که پیش خرید 
کردیم حکم به بی حقی ما بدهند تا این پرونده بســته شود، 
چراکه برای دســتگاه قضایی خوب نیســت پرونده ای به این 
روشنی و سادگی نزدیک به هفت سال از زمان تعهد اولیه مالک 
در قرارداد که سال ۹۲ بوده در محاکم مطرح شود و با گذشت 
این مدت همچنان بالتکلیف باشیم و معلوم نیست چه زمانی 
این پرونده بســته می شود، چون مدام در حال فرصت دادن به 
مالک هستیم و هر روز بهانه او بزرگ تر می شود چون قیمت ها 
افزایش می یابد و اگر این گونه باشد شاید هیچ وقت ما به اموال 
خود نرسیم، بنابراین لطفاً به دور باطل پرونده دایان پایان دهید.

خواسته صریح پیش خریداران این پروژه پس از هفت سال پیگیری

به دور باطل پرونده »دایان« پایان دهید

گزارشگزارش
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 قرارگاه سازندگی مسکن محرومان •
در ایالم تشکیل شد

استاندار  با دستور  ایالم: 
ایالم قرارگاه ســازندگی 
مسکن محرومان با هدف 
تمام  بین  انسجام بخشی 
اجرایــی  دســتگاه های 
ذی ربــط در خصــوص 
تســریع در روند ساخت 

مسکن محرومان استان ایالم راه اندازی شد.
قاسم سلیمانی دشتکی بیان کرد: هدف قرارگاه سازندگی مسکن 
محرومان در استان این است که مسائل و مشکالت در خصوص 
ساخت این واحدهای مسکونی ریشه یابی شود تا برای حل آن ها 

به صورت اساسی برنامه ریزی داشته باشیم.

 برگزاری نخستین همایش ملی•
 اربعین حسینی در اردبیل

اردبیل: رئیس دفاتر نهاد 
نمایندگی مقــام معظم 
رهبری در دانشــگاه های 
آمادگی  از  اردبیل  استان 
دانشــگاه محقق اردبیلی 
نخستین  برگزاری  برای 
همایــش ملــی اربعین 

حسینی در روزهای آینده خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی ششم مهرماه در نشست 
هماهنگی اولین همایش ملی اربعین حسینی با بیان اینکه توفیق 
حاصل شــده تا امسال میزبان نخســتین همایش ملی اربعین 
حسینی در دانشگاه محقق اردبیلی باشیم، گفت: این همایش در 

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم)ISC(  ثبت شده است.
وی همچنیــن از عزاداری دانشــجویان به صــورت مجازی با 

سخنرانی مقام معظم رهبری در روز اربعین خبر داد.

 بیش از 31 هزار فرصت شغلی •
در کرمانشاه ایجاد شد

مدیرکل  کرمانشــاه: 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمانشاه گفت: در 
امســال  ابتدایی  6ماهه 
31 هــزار و 886 فرصت 
شغلی در اســتان ایجاد 

شده است.
حسن عزیزی عنوان کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده، 
هدف گذاری کرده ایم برای امسال 47 هزار و 308 فرصت شغلی 
ناخالص در استان ایجاد کنیم تا طبق سند اشتغال 2.5 درصد از 

نرخ بیکاری استان را کاهش دهد.
وی تصریح کرد: براســاس این برنامــه، تا پایان 6 ماهه ابتدایی 
امســال باید 24 هزار و 755 شغل ایجاد می کردیم که در این 

مدت 31 هزار و 886 فرصت شغلی ایجاد شده است.

 زائران اربعین •
به مرز شلمچه مراجعه نکنند

آبادان: مســئول کمیته 
اســکان، تغذیه و جذب 
ســتاد  مشــارکت های 
اربعین در شلمچه گفت: 
مرزهای مشــترک ایران 
و عــراق تا پس از اربعین 
حسینی بســته است و 

زائران اربعین به مرز شلمچه مراجعه نکنند.
مکی یازع اظهار کرد: هیچ گونه تمهیداتی برای پذیرایی از زائران 
اربعین حسینی در مرز بین المللی شلمچه پیش بینی نشده است 

و افرادی که به مرز مراجعه می کنند برگشت داده می شوند.
وی به بازگشت دادن سه دستگاه اتوبوس حامل زائران اربعین از 
مرز شلمچه به شهرهای مبدأ حرکت آن ها در روز شنبه اشاره 
کرد و افزود: هموطنان از حرکت به ســمت مرز شلمچه برای 

شرکت در راهپیمایی اربعین خودداری کنند.

 بهره برداری •
از ۴۰ طرح سازندگی در البرز

کرج: همزمــان با هفته 
دفاع مقدس از 40 طرح 
پیشــرفت و آبادانــی و 
جهادی در اســتان البرز 

بهره برداری شد.
رئیس بســیج سازندگی 
استان البرز اظهار کرد: از 

این تعداد 20 طرح موضوعی مربوط به قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
استان و 20 طرح نیز به بسیج سازندگی استان مربوط است.

سرهنگ پاسدار مهران طیران گفت: طرح های قرارگاه پیشرفت و 
آبادانی در دو دهستان هدف پلنگ آباد اشتهارد و نجم آباد نظرآباد 

و طرح های بسیج سازندگی در سراسر استان اجرا شده است.

 13۰ زندانی غیرعمد •
در استان مرکزی آزاد شدند

اراک: مدیــر نمایندگی 
ستاد رســیدگی به امور 
دیــه و کمک به زندانیان 
نیازمنــد جرایم غیرعمد 
اســتان مرکــزی گفت: 
غیرعمــد  130زندانــی 
در این اســتان امسال با 

حمایت  خیران و پیگیری  این ستاد از زندان آزاد شدند.
محمدحسن حسین بیگی افزود: سه نفر از این زندانیان غیرعمد 
به جرم قتل غیرعمــد از قبیل تصادفات، 84 نفر بدهکار مالی، 
26 نفر مهریه و 17 نفر نیز بــه دلیل پرداخت نکردن نفقه در 

ندامتگاه های استان مرکزی در بند بودند.
وی ادامه داد: بدهی این زندانیان بیش از 480 میلیارد ریال بود 
که 100 میلیارد ریال آن از ســوی شــاکیان بخشیده شد و 8 
میلیارد و 500 میلیون ریال نیز از سوی خود محکومان پرداخت 

شد.

 ساماندهی مساجد یزد •
به اقدام جهادی نیاز دارد

یزد: رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه یزد گفت: ساماندهی 
امور مســاجد برای انجــام وظایف مذهبی و فرهنگــی و ارتقای 

فعالیت های آن ها به اقدام جهادی و پیگیری جدی نیاز دارد.
حجت االســالم ســید جمال الدین نجم الهدی اظهار کرد: اعتالی 
فرهنگی مساجد و بهره گیری از تمام ظرفیت های آن عزم همگانی و 

روحیه انقالبی می خواهد.
وی با بیان اینکه باید مســاجد فعال و پویا عالوه بر جذب جوانان 
دارای برنامه های مناســب در طول سال باشند، خاطرنشان کرد: 
برنامه ریزی و جلب همکاری مردم و جوانان نقش اصلی در ارتقای 

فعالیت ها در این مراکز دارد.

 توزیع تبلت •
بین دانش آموزان آذربایجان شرقی

قائم  شرقی:  آذربایجان 
مقام کمیته امداد آذربایجان 
شــرقی گفت: همزمان با 
آغاز سال تحصیلی جدید 
تهیــه و توزیع تبلت برای 
دانش آمــوزان در دســت 

اجراست.
غالمعلی مالمهدی اظهار کرد: هــم اکنون 12 هزار دانش آموز در 
استان زیرپوشش این نهاد حمایتی هستند که نیازمند تجهیزات 

و امکانات الکترونیکی مورد نیاز برای اتصال به سامانه شاد هستند.
وی خاطرنشان کرد: با هدف بهره مندی دانش آموزان کم بضاعت زیر 
پوشش این نهاد حمایتی از آموزش مجازی با همکاری خیران، این 

تبلت ها خریداری و در اختیار فرزندان مددجو قرار می گیرد.

اخراج ۲۰ هزار دام غیرمجاز از مراتع تهران•
منابع  اداره  رئیس  تهران: 
آبخیــزداری  و  طبیعــی 
شهرستان شمیرانات گفت: 
اجرای  مــدت  در طــول 
مدیریــت چــرای دام در 
مراتع ییالقی الر، 51فقره 
پرونده تخلف برای دامداران 
متخلف تشــکیل و حدود 20 هزار رأس دام غیرمجاز از این مراتع 
اخراج شدند. حسن شکری با بیان اینکه وسعت مراتع ییالقی الر 
حدود 73 هزار هکتار اســت، افزود: ظرفیت چــرای دام مجاز در 
این مراتع بیش از ۹0 هزار رأس دام اســت که هرساله و در زمان 
فصل چرا، این مراتع میزبان دام هایی از استان های سمنان، البرز و 

شهرستان های جنوب استان تهران هستند.

وضعیت خوزستان در آستانه قرمز شدن•
اهواز: رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی جندی شاپور اهواز 
گفت: اگــر مردم همچون 
سابق پروتکل های بهداشتی 
را رعایــت نکنند وضعیت 
همه شهرهای استان قرمز 

می شود.
دکتر فرهاد ابول نژادیان اظهار کرد: مردم باید مثل گذشته روش های 
مراقبتی همچون استفاده از ماسک، پرهیز از حضور در تجمع ها و 

رعایت فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه روند شیب بیماری کرونا با شدت کم رو به افزایش 
است، توضیح داد: بی توجهی به پروتکل های بهداشتی و عادی شدن 

وضعیت می تواند سرعت این شیب را افزایش دهد.

شهردار پلدختر برکنار شد•
پلدختر: با مصوبه کمیته 
انطباق فرمانداری پلدختر، 
شهردار پلدختر برکنار شد.

31 شهریور ســال جاری 
مصوبه اســتیضاح شهردار 
پلدختر مطرح شد و پس 
از برگزاری جلسه های این 
شورا، پاسخ های شهردار به 31 سؤال طرح شده نتوانست سه عضو 

شورا را قانع کند.
بنابراین مصوبه استیضاح شهردار به کمیته انطباق فرمانداری پلدختر 
برای سیر مراحل قانونی ارسال شد که در جلسه شنبه شب کمیته 
انطباق با حضور اعضا و با استناد به نظرات موافقان و مخالفان با دو 
رأی موافق و یک رأی مخالف مصوبه عزل شهردار پلدختر تأیید شد.

صید در تور گرانی

قیمت میگو بال درآورد!
قدس: امسال بنا بر اظهارات مسئوالن شیالت 
صید میگو افزون بر 65 درصد و صید میگو های 
پرورشــی تا 35 درصد افزایش داشت، اما جالب 
اینجاست که باوجود افزایش صید 65 درصدی، 
قیمت این آبزی همچنان در تور گرانی قرار دارد.

استان بوشهر به عنوان یکی از استان های برتر در 
حوزه صید محســوب می شود و امسال برخالف 
انتظار، صید آبزیانی همچــون میگو با افزایش 
چشــمگیری روبه رو بود و این صید تا به سفره 

مردم می رسد قیمتش بال درمی آورد!
هرچند برخی از گونه های میگو که کوچک تر بوده 
و کیفیت پایین تری دارند با قیمت های حدود 40 
و 50 هــزار تومان در بازار یافت می شــوند، ولی 
میگوی باکیفیت، قیمتی افزون بر130 هزار تومان 
دارد و همین موضوع سبب شده تا سفره بسیاری 

از مردم خالی از میگو باشد.
در آب های خلیج فارس استان بوشهر گونه های 
مختلف میگو چون ســفید، سرتیز، ببری سبز 
و خنجــری وجود دارند که بیــش از 80 درصد 
میگوها را گونه ببری ســبز تشکیل می دهد که 

بهترین گونه است.
بررسی گشــت های تحقیقاتی نشــان می دهد 
بهترین نقطه تجمع ذخایر میگو در خلیج فارس 
استان بوشهر، منطقه محمد عامری تنگستان تا 

»موند دشتی« است.
اگرچه فصل صید میگو تا پایان شهریور است، اما 
این همه تالش برای صید نتوانست قیمت آن را 

کاهش دهد.

وسایل صید سر به فلک کشیده استس
عامر یکــی از صیادان محلــی در گفت وگو با 
خبرنگار قدس می گوید: قیمت وسایل صید و 
صیادی سر به فلک کشیده است و لنج داران از 

این بابت مقصر نیستند.
وی با ابراز رضایت از صید در شهریورماه امسال 
در مقایسه با سال گذشته می گوید: از صید امسال 
بسیار خرسندیم، زیرا دست پر به خانه برگشتیم و 

خوشبختانه تورهایمان خالی نماند.
وی در این زمینه می گوید: در هر هفته و در طول 
صید 6 روزه موفق به صید 700 تا 800 کیلو میگو 

شدیم که این رقم بسیار مطلوب است.
این صیاد در پاسخ به پرسش ما مبنی بر اینکه 
چرا باوجــود افزایش صید، قیمت میگو تا این 

حد گران است، بیان می کند: میگوهای معمولی 
را کیلویی 40 هزار تومان به فروش رســاندیم، 
اما میگوهای خوب و دارای کیفیت و بزرگ تر 
را کیلویی 100 تــا 110 تومان به بازار عرضه 
کردیم و طبیعی است که این محصول تا دست 
مصرف کننده می رســد به 125 هــزار تومان 

می رسد. 
عامر در خصوص علت گرانی نیز به ما می گوید: 
قیمت ادوات و وسایل صیادی چندین برابر شده 

است.
او ادامه می دهــد: به طور مثال یک جفت باتری 
که ســال گذشــته برای لنج یک میلیون تومان 
خریداری می کردیم امسال قیمت آن به پنج برابر 

رسیده است.
وی با اشاره به تورهای ماهیگیری بیان می کند: 
قیمت یک تور خالی که در زمره نخســتین ابزار 
صید اســت و در هر صید نیز به کرات و به دالیل 
مختلف پاره می شود به 8 میلیون تومان رسیده 
اســت و این هزینه ها به غیراز هزینه های جانبی 
ماننــد لوازم یدکی موتور، روغن و هزینه کارگر و 
تعمیرات لنج است ضمن اینکه صید همیشه برای 

صیادان وجود ندارد.

بهبود صیدس
درحالی که در سال گذشته یک هزار و 142 تن 
میگو از آب های استان بوشهر برداشت شده بود، 

میزان صید میگو در سال 
جــاری به بیــش از یک 
هزار و 8۹3 تن رســیده 
که بیانگــر افزایش حدود 
65 درصدی صید در این 

فصل است. 
سرپرســت معاونت صید 
ماهیگیــری  بنــادر  و 
شــیالت اســتان بوشهر 
می گوید:  زمینه  درهمین 
برای  مــا  پیش بینی های 
صید در سال جاری حدود 
یک هزار و 500 تن بوده 
که شاهد افزایش صید تا 
یک هزار و 800 تن بودیم.
با  ابراهیمی  جعفــر  رضا 
اشــاره بــه رضایتمندی 
بیشتر صیادان از وضعیت 
صیــد در ســال جــاری 
بیان می کنــد: درمجموع 

وضعیــت صید میگو در این فصل بهبود یافت و 
رضایت بخش بود.

وی ادامه می دهد: میانگین پنج ساله تجمعی صید 
میگو در استان بوشــهر در این مدت یک هزار و 
156 تن بوده و در مقایســه با امسال 47 درصد 

افزایش داشته است.

وی، میانگین 10 ســاله تجمعی 
صید میگــو را یک هزار و 2۹6 تن 
عنوان کرده و ادامه می دهد: امسال 
این میزان صید به نسبت میانگین 
10 ساله 31 درصد افزایش داشت.
ابراهیمی بابیــان اینکه در صید 
میگو 782 فروند شناور مشارکت 
داشــتند، یادآور می شود: در صید 
میگــو امســال 388 فروند لنج و 
3۹4 فروند قایق مشارکت داشتند 
که تعداد خدمه و ملوان هر شناور 
لنج نیز بین 8 تا 11 نفر و قایق دو 

تا چهار نفر بوده است.
وی با اشــاره به قیمت میگو در 
بازار اســتان بوشــهر نیز اظهار 
می کند: براساس بررسی ها قیمت 
میگوی ببــری هر کیلوگرم بین 
۹0 تا 110 هزار تومان و میگوی 
سرتیز یا ســفید 35 تا 45 هزار 

تومان در بازار به فروش رسید.
وی عنوان می کند: بررســی ها نشــان می دهد 
 ســرانه مصرف ماهی در کشــور برای هر ایرانی 
11 کیلوگرم در ســال است که این شاخص در 
بوشــهر 20 کیلوگرم برآورد شده است، ولی این 
روزها که قیمت آبزیان افزایش داشته این سرانه 

به شدت کاهش  یافته است.

درحالی که در سال 
گذشته یک هزار 
و ۱۴۲ تن میگو 

از آب های استان 
بوشهر برداشت شده 

بود، میزان صید 
میگو در سال جاری 
به بیش از یک هزار 

و ۸۹۳ تن رسیده که 
بیانگر افزایش حدود 
۶۵ درصدی صید در 

این فصل است

بــرشبــرش
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البرز: هنگامی که نخستین کارخانه تولید لوازم خانگی کشور 
بــا نام »ارج« به طور رســمی در خرداد ســال ۹5 تعطیل و 
ماشــین آالت کهنه این کارخانه هم به فروش گذاشــته شد، 
بسیاری از مردم البرز از این پایان تلخ آزرده شدند و هنگامی که 
رئیس جمهور برای افتتاح یک کارخانه لوازم یدکی در منطقه 
پیام این اســتان از طریق ویدئوکنفرانس اقدام کرد بار دیگر 

روزنه ای از امید در دل صنعتگران این استان پدیدار شد. 
چندی پیــش با حضــور ویدئوکنفرانســی رئیس جمهور و 
مسئوالن البرزی یک واحد بزرگ تولید لوازم خانگی در منطقه 
ویژه اقتصادی پیام البرز افتتاح شــد، امــا باوجود تعاریف و 
مقدمه چینی هایی که برای رونق تولید و جهش اقتصادی این 
واحد تولیدی در رسانه ها و تریبون های مختلف توسط مدیران 
به راه انداخته شد، جالب اینجاست که این کارخانه در همین 
گام نخســت برای تأمین برق خط تولید کولرگازی با مشکل 

مواجه است.
عملیات اجرایی ســاخت این کارخانه تیرمــاه ۹7 با اعتباری 
حــدود 600 میلیارد تومان و با ظرفیت به کارگیری 300 نفر 
پرســنل برای تولید روزانه 500 دستگاه ماشین لباسشویی و 

یخچال آغاز شد.
گفتنی است در حال حاضر این واحد تولیدی برای راه اندازی 
خــط تولید کولرگازی با مشــکل تأمین برق روبه رو اســت، 
موضوعی که بسیاری از مسئوالن را در ستاد رفع موانع تولید 

در استان و همچنین استان تهران به چالش می کشاند!

از این استان تا آن استان فرج استس
اگرچه در تمام سخنرانی ها صحبت از تسهیل قوانین و برداشتن 
موانع از سر راه تولیدکنندگان اســت تا شرایط برای عبور از 
تحریم و تکیه  بر خوداتکایی در داخل کشور بیشتر شود، اما در 
عمل به نظر می رسد هنوز برخی قوانین دست وپا گیر بوده و 
تحقق این آرزو برای تسهیل خط تولید کمی زمانبر است مانند 
همین سوژه گزارش ما که تولیدکننده در البرز با قوانین استان 

تهران درگیر است!
مدیر دفتــر برنامه ریزی فنی برق اســتان البرز در توضیحی 

درخصوص تأمین برق ایــن کارخانه تولید لوازم یدکی اظهار 
می کند: با توجه به درخواست این شرکت تولیدی برای تأمین 
برق و راه اندازی خــط تولید کولرگازی، در زمینه تأمین برق 
به میزان 4 مگاوات، شــرکت  توزیع برق استان البرز، نامه ای 
برای بررسی امکان و نحوه تأمین برق متقاضی به شرکت برق 

منطقه ای تهران ارسال کرد.
محمدعلی صفاری بیان می کند: الزم به ذکر است با توجه به 
دستورالعمل های شرکت توانیر، درخواست متقاضیان باالی 2 
مگاوات برای نحوه تأمین برق و ایجاد زیرساخت باید به شرکت 
برق منطقه ای تهران ارسال شود و آن شرکت نحوه تأمین برق 

را به شرکت توزیع ابالغ کند.
وی اظهار می کند: با توجه بــه میزان برق موردنیاز متقاضی 
و پیگیری هــای صورت گرفته از برق منطقــه ای تهران، باید 
موضوع در کمیسیون انشعابات برق منطقه ای تهران مطرح و 
تصمیم گیری الزم انجام شود که در حال انجام و بررسی است.

حل می شودس
تأمین برق موضوع حل نشــدنی و پیچیده ای نیست و ازآنجا که 
استاندار البرز اعتقاد دارد تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در البرز 
تنها نیستند به طور حتم این اعتقاد خود می تواند راهگشای حل 
مشکالتی ازاین دست باشــد حال باید دید همین موضوع ساده 

برای حمایت از تولیدکننده چه زمانی به نتیجه می رسد؟

به دلیل وجود موانع سد راه تولید

چرخ صنعت نیازمند روان سازی است

گزارشگزارش

7918zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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1. نویسنده ایرانی کتاب االمثال که در بغداد 
به دنیا آمد 2. خارج- محصول آب و صابون- 
 ســازمان جاسوســی یانکی ها- عدد دایره 
3. سهل و ساده- بازار بی رونق- کنده شدن 
هواپیما از زمین 4. اهلی و دست آموز- شهری 
در شمال مشــهد- سیاهه 5. انکراالصوات- 
بازرگان- سلول های عصبی 6. دومین شهر 
بزرگ تاجیکستان پس از دوشنبه- روزنامه 
پرتیــراژ چــاپ ســوریه- حرف20الفبای 
انگلیسی 7. از وســایل هندسی برای رسم 
 و اندزه گیــری زاویه- بی صدا- شــلوارجین 
8. رسانای جریان برق- تلخ- »ناز« توخالی- 
ابتدا ۹. شــهر بی دفــاع- نوبــاوه- از انواع 
خوراک سوســیس 10. ماه سرد- نوشته یا 
 تصور حک شده برای چاپ- ازنظر گذراندن 
11. مقروض و بدهکار- خنــده رو- دل آزار 
کهنه 12. آوای خــواب کودکانه- آب بندی 
با هسته نسبتا نازک رسی- از خدایان مصر 
باستان به شکل انسانی کوتاه قد 13. اعمال 
و فرایض حج- ســتاره دنبالــه دار- عرصه 
مســابقات بوکس 14. تخم مرغ انگلیسی- 

پخش شده روی زمین- قدم یکپا- یکرنگ 
15. شــهری در روسیه که شاهد بر یکی از 
مهلک ترین و سرنوشت ســازترین نبردهای 

جنگ دوم جهانی بود

1. داراالنشــاء- مترجــم 2. ســمت چپ- 
کاال  تجارتــی  برچســب   قرائت کننــده- 
3. گرداگــرد خانــه و عمــارت- خانــواده 
درس خوانــده  مشــهدی-   کشــتی گیر 
4. دانه کش بــی آزار- بروزکردن- ســردار 
یونانــی درهم شــکننده قیام بــردگان به 
رهبری اســپارتاکوس که در نبرد حران به 
دســت ایرانیان کشته شــد 5. همسرمرد- 
 زدنی مشــتری- ابزار صید- اسلحه کمری 
6. دانه روغنی خوراکی پرخاصیت- زیردست 
رئیــس- تعجب خانمانه 7. قرص مســکن 
دورنــگ - دمان 8. رویگــر- حرف فاصله- 
عددمنفــی- تهی ۹. عالم و فرزانه- بســتر 
10. معاون هیتلر- عیدباستانی- سیاه رنگ 
11. نشــانه- بر صورت آقایان می بینید- از 
ادات تعلیــل- خشــکی 12. از مصنوعات 

پرکاربرد شیمیایی در صنایع بسته بندی- پسر شیث 
و از نــوادگان حضرت آدم»ع«- دورویــی 13. عداوت 
 و دشــمنی- از ماشین آالت راهســازی- گم و ناپیدا 
 14. نگهبانــی دادن- آماده و مهیــا- کودک کودکانه 

15. بیماری خناق- خیرخواه

  افقی
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