
 پرونده شهادت 17 مدافع سالمت 
به کجا رسید؟

 محدودیت های کرونایی 
برای مشهد تخصصی تر اعمال شود

آیت اهلل علم الهدی در دیدار هیئت نظام پزشکی خراسان رضوی:مدیرکل بنیاد شهید استان به قدس پاسخ می دهد

مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی گفت: ۱۷ نفر در شبکه بهداشت و درمان 
استان، جان خود را در راه خدمت رسانی به بیماران 
کرونایی از دست داده اند، اما هنوز نمی توان برای 
آن ها عنوان شــهید را اعام کرد.حجت االســام 
حســین معصومی در گفت وگو بــا قدس آناین 

اظهار کرد: وزارت بهداشت ...

 نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: با شیوع 
ویروس کرونا، ضربه اقتصادی بزرگی به مشــهد 
وارد شــده بنابراین این شهر نیازمند تصمیم های 
تخصصی تر بــرای اعمال محدودیت های کرونایی 
است.آیت اهلل علم الهدی روز گذشته در دیدار هیئت 
نظام پزشکی استان خراسان رضوی بیان کرد: باید 

برای هر شهر مطابق ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

مشارکت فعاالنه وزارت  شهرسازی در بافت پیرامون حرم
 گزارش قدس به بهانه 

روز ملی روستا و عشایر

آبادانی؛ رؤیای آبادی

 مدیرکل آموزش و پرورش استان 
به قدس خبر داد

تعیین تکلیف تعطیلی 
مدارس در جلسه امروز 

ستاد مبارزه با کرونا

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

طی مصوبه شورا و با هدف افزایش 

کرامت انسانی افراد بی خانمان 

شهرداری مشهد 
مأمور به ساخت 
10 گرمخانه شد

صدوهشتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد را می توان 
جلسه ای با محوریت کارتن خواب ها دانست؛ چراکه عاوه 
بر تأکید رئیس شورا برای هزینه اعتبارهای استقبال از 
زائران پایان صفر در حوزه کارتن خواب ها، ســاخت ۱0 

گرمخانه هم در این جلسه به تصویب رسید.
رئیس شورای اسامی شــهر مشهد در ابتدای جلسه 
دیروز گفت: هر ســال منابع زیــادی در دهه پایانی 
صفر برای اســتقبال از زائران پیاده در مشــهد هزینه 
می شــد که چه خوب است امســال این منابع برای 
حــذف جریان کارتن خوابی و معتــادان متجاهر و در 
مناطق حاشیه شــهر هزینه شــود.محمدرضا حیدری 
افزود: امسال با توجه به شــرایط کرونایی، پیاده روی 
بزرگ اربعین و همچنین پیاده روی مراسم دهه پایان 
صفر برگزار نمی شــود و باید در شهر امام رضا)ع( این 

اعتبارات صرف خدمت در ...

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت وگو با قدس تأکید کرد

.......صفحه 2 

رئیس پلیس مشهد یک پرونده 
سرقت به عنف را تشریح  کرد

سرقت طال  مثل 
آب خوردن ! 

رنا.......صفحه 3 
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قدس: مدیرکل اطاعات خراســان رضوی گفت: 
هر استاد دانشگاه به مثابه یک فرمانده است که با 
تاش و خودسازی به این جایگاه دست یافته و اگر 
امروز شاهد توفیقاتی در زمینه های مختلف هستیم 
به خاطر موفقیت شما در تربیت نسل جدید است.

حجت االســام والمســلمین صفدری در نشست 
هم اندیشــی با مســئوالن دانشــگاه های خراسان 
رضوی در مشــهد افزود: هر اســتاد دانشــگاه در 
تعامــات و تعالیم خود پیــش از اینکه دیگران را 

مخاطب قرار دهد باید خودسازی کند. 
مشــاور وزیر تصریح کرد: جامعه امروز ما با وجود 
چالش ها دارای رشــد متوازنی اســت و در حوزه 
تربیت نیروی انســانی گام های بلندی برداشــته 
شــده که این پیشرفت ها نیز به واسطه تاش های 
مسئوالن دانشــگاهی ما رخ داده است، مشکات 
و فشارهای موجود نباید سبب کمرنگ شدن این 

اقدام مؤثر در ذهن ها شود. 
وی یادآور شــد: امروز در توســعه به توازن قابل 

ماحظه ای رســیده ایم چون نیروی انســانی ما 
متوازن رشــد کرده اســت و یکی از مواردی که 
می توان در مــورد پیشــرفت های قابل ماحظه 
امروز کشــور به آن اشــاره کرد مدیریت بیماری 
کرونا با وجود تحریم ها و فشــارهای دیگر است، 
بدون شک با تکیه بر نیروهای مؤثر پرورش یافته 
در دانشگاه ها و همت واالی مردم، جنگ اقتصادی 
که امروز دچار آن هستیم را با موفقیت پشت سر 
می گذاریم. وی با اشــاره به نقش آمریکا در ایجاد 
چالش برای ملت مقاوم ایران یادآور شد: رهبران 
کاخ ســفید برای حفظ برتری خود در معادالت 
جهانــی و منطقه ای راهبرد تضعیــف ایران را در 
پیش گرفته اند که در مقابل، جمهوری اســامی 
قاطعانــه در برابــر این رویکرد ایســتاده و آن را 

ناکارآمد ساخته است.
در ابتدای این جلسه تعدادی از رؤسای دانشگاه ها 
آخرین وضعیت دانشــگاه های اســتان را تشریح 

کردند.

مدیر کل اطالعات در نشست هم اندیشی با مسئوالن دانشگاه های خراسان رضوی:

جنگ اقتصادی را با موفقیت پشت سر می گذاریم
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت تولیدی تیم )سهامی عام(

شناسه ملی 10380184927 
و شماره ثبت 2810

بدین وس��یله از کلیه صاحبان س��هام ش��رکت 
و ی��ا نماین��دگان قانونی آنها دعوت می ش��ود 
تا رأس س��اعت ده صبح روز چهارش��نبه مورخ 
1399/07/30 در مح��ل ته��ران، خیاب��ان خالد 
اس��المبولی )وزرا( کوچه 26 پالک 1 حضور بهم 

رسانند
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- بررس��ی و تصوی��ب حس��اب های عملکرد و 

ترازنامه سال مالی منتهی به 1399/03/31
3- انتخ��اب بازرس اصل��ی و علی البدل برای 

سال مالی منتهی به 1400/03/31
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

5- س��ایر م��وارد قاب��ل طرح در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی سالیانه.
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آگهی دعوت نوبت اول 
تاریخ انتشار 99/7/15

جلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده هیئت امناء 
الذه��ب  فاطمی��ه سلس��له  خیری��ه  موسس��ه 
اخروی به شماره ثبت 4869 در ساعت 18 روز 
یکشنبه مورخ 99/7/27 در محل خیریه واقع 
در مشهد ، خیابان صاحب الزمان 10 پالک 77 ، 
با دس��تور جلسه ذیل برگزار می گردد از کلیه 
اعض��ای هیئت امن��ا دعوت بعمل م��ی آید در 

جلسه مذکور شرکت فرمائید .
دستور جلسه :

1-تغییر در تبصره 1 ماده 22
2-تغییر ماده 17 اساسنامه 

 هیئت مدیره
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آگهی دعوت به مجمع عمومی انجمن 
نویسندگان ، خبرنگاران و عکاسان ورزشی 

خراسان رضوی 
بدینوس��یله از کلی��ه اعض��ای انجمن دعوت 
می ش��ود تا در مجمع عمومی انتخاباتی  این 
انجمن که در روز چهارشنبه 30 مهر ماه  ساعت 
11 صبح در فرهنگس��رای رس��انه واقع در بلوار 
هفت تیر و پارک الله تش��کیل می گردد حضور 

بهم رسانند .
دستور جلسه :

1-استماع گزارش فعالیت هیات مدیره توسط 
رئیس انجمن 

2-استماع گزارش مالی توسط خزانه دار 
3-استماع گزارش بازرس به اعضا

4-انتخاب اعضای هیات مدیره جدید و بازرس
هیات مدیره انجمن  ع 9

90
75
25
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گزارش قدس به بهانه روز ملی روستا و عشایر

آبادانی؛ رؤیای آبادی
درخواســت  دنبال  به  مقدم:  کاهانی  مهدی 
مرکز توسعه روستایی و موافقت شورای فرهنگ 
عمومی، ۱۵ مهرماه به  عنوان روز ملی روســتا و 
عشــایر در تقویم رسمی کشور ثبت  شده است 
تا شــاید به ایــن طریق قدردانــی و تجلیلی از 
زحمتکشان غیور و سلحشور روستایی و عشایری 
و خدمات ارزنده آنان به کشــور عزیزمان انجام 
شود. این روز همچنین می تواند بهانه و فرصتی 
برای توســعه و ترویج فرهنگ روســتایی باشد. 
روستاییان و عشایری که عمدتاً در عین محروم 
بــودن از امکانات اولیه زندگــی و رفاهی، نقش 
ارزنده ای در هر دوره و زمانه ای به  ویژه در زمینه 
توسعه و رشد اقتصادی مملکت داشته اند و برای 
عمران و آبادانــی ایران زحمات فراوانی متحمل 
شده و در راه داشتن وطنی سرافراز، جانفشانی و 

ایثارگری های فراوانی از خود نشان داده اند.
در مقابــل اما طــی دهه های گذشــته تاکنون 
دولتمــردان و قانون گــذاران، کمتر توجهی به 
روســتاییان و عشایر و پاســخگویی به نیازها و 
مطالبات آنان داشته اند و اگر اقدامی هم در این 
حوزه انجام  شــده، در حد رفع نیازهای ابتدایی 
بوده و بس! در سال های اخیر اما این بی توجهی 
به روستاییان و عشایر نمود بیشتری داشته است؛ 
دولت تدبیر و امید هم با وجود ادعای ارائه خدمات 
و برنامه ریزی و سیاســت گذاری های فراوان، در 
زمینه توجه به ایجاد و توســعه زیرساخت های 
روستایی، معیشــت روستاییان، اقتصاد و هویت 
بخشــیدن به روستا به عنوان اساس تمدن ایران 
بزرگ، حرکت رو به  جلو و ملموســی نداشته و 
ادعای این دولت مبنی بر برنامه ریزی کالن برای 
اشتغال زایی، کارآفرینی و تقویت بنیه اقتصادی 

روستاها، در حد همان شعار باقی  مانده است.

ناکامی دولت در جلوگیری از مهاجرتس
استان خراسان رضوی ۲ هزار و ۵۴۰ روستا دارد 
که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ یک میلیون و 
۷۱۳ هزار و ۱۲۱ نفر، معادل ۸.۴ درصد جمعیت 

روستایی کشور را در خود جای  داده است.
در حالی  که به باور کارشناسان، یکی از راهکارهای 
اساسی برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به 
شهرها و شکل گیری مهاجرت معکوس از  شهرها 
به روستاها، ایجاد فرصت های اشتغال پایدار است، 

اما در این زمینه خیلی ضعیف عمل شده است.
حجت االســالم پژمان فر، نماینده مردم مشهد 

و کالت در مجلس شــورای 
اسالمی در این  باره می گوید: 
در گذشته ۷۵ درصد جامعه ما 
روستایی بودند اما امروزه این 
موضوع معکوس شده است، به 
این دلیل که در حوزه اشتغال 
روســتایی کار نشــده و تنها 
خدمت رســانی صورت گرفته 
است.توسعه صنایع تبدیلی در 
حوزه کشاورزی به  عنوان یکی 
از عوامل مؤثــر در ماندگاری 

روستاییان، همچنان مورد غفلت واقع  شده است. 
در حوزه تولید و اشتغال در روستاهای خراسان 
رضوی، ســرمایه گذاری مناســبی انجام  نشده 
و دولت نتوانســته زمینه هــای الزم برای جذب 

سرمایه گذاران را فراهم کند.
در حوزه ایجاد و توسعه امکانات رفاهی، ورزشی 
و فرهنگی در روستاها نیز شاهد ضعف عملکرد 
دســتگاه های مسئول هســتیم. ظرفیت سازی 
توانمندســازی روســتاییان، کارآفرینــی و  و 
اشتغال زایی برای آنان، ارتقای سطح زیست پذیری 
روســتاها و حفاظت از محیط  زیست روستایی، 
محرومیت زدایــی و کاهش فقــر، حمایت های 
معیشتی و اجتماعی و بهبود شاخص های سالمت 
روســتاییان نیز از جمله مســائلی هستند که 
برخالف شعار و وعده های مسئوالن و دولتمردان 
همچنان در زمره مطالبات و خواسته های اجابت 

نشده روستاییان این خطه به شمار می آیند.
تا جایی که به گفته مدیر صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان رضوی، 

از مجموع ۵۰ درصد جمعیت 
روســتایی هدف این صندوق 
که بانوان هستند، تنها ۱۳/۵ 
درصــد زیــر پوشــش بیمه 
اجتماعــی روســتاییان قرار 

گرفته اند.

۳۵ طایفه درگیر س
کمبودها و مشکالت

خراسان  عشــایری  جمعیت 
رضوی هــم بــا کمبودها و 
مشــکالت فراوانی دســت  و پنجه نرم می کنند 
که دست کمی از مشکالت روستاییان این خطه 
ندارد. بیش از ۷هزار خانوار عشــایری خراسان 
رضوی با ۳۵ هزار نفر جمعیت در قالب ۳۵ طایفه 
در این استان زندگی می کنند و با اینکه کمتر از 
یک درصد جمعیت 6میلیون و ۴۰۰ هزار نفری 
اســتان را تشــکیل می دهند اما ۱۵ درصد دام 
منطقه را در اختیار دارند که بر اساس آمار رسمی، 
هر یک نفر از جمعیت عشایر گوشت مورد نیاز ۱6 
نفر را تولید می کند. عشایر خراسان رضوی عالوه 
بر این، با تولید ساالنه ۱۹ هزار تن فراورده دامی 
شامل شیر، روغن، پشم، کرک و کود حیوانی و 
نزدیک به ۴۲ هزار مترمربع صنایع دستی شامل 
گلیم، قالیچه، فرش و تابلوفرش نقش بسزایی در 

اقتصاد استان ایفا می کنند.
جالب اســت بدانیم که در مقابل این ظرفیت و 
قابلیت های توسعه ای عشــایر، امسال تنها پنج 
پروژه با هدف گسترش عدالت و توسعه پایدار در 
مناطق عشایری، در هفته دولت به بهره برداری 

رسید که شامل احیا و مرمت یک چاه مالداری، 
ساخت مخزن آب، بازسازی و مرمت پل عبوری، 
تأمین تانکر ۱۰ هزار لیتری ذخیره آب شرب در 
شهرستان های ســبزوار، قوچان، درگز و چناران 
و افتتــاح دامداری شــرکت تعاونی عشــایری 

کویرنشینان شهرستان خواف بوده است. 
در همین حال گفته می شود، 66 درصد فضای 
آموزشــی دانش آموزان عشــایر در شهرستان 
قوچان، بخش رضویه مشــهد و روداب سبزوار 
کانکسی اســت و نوســازی و تجهیز فضاهای 
آموزشی کانکسی در خراســان رضوی نیازمند 
تأمین ۲۰ دستگاه کانکس دیگر با یاری و کمک 

خیران است.  
همچنین با وجود شــیوع بیمــاری کووید۱۹ و 
تأکید بر استفاده از سامانه آموزشی شاد، وضعیت 
آنتن دهی بســیاری از مناطق عشــایری استان 

مطلوب نیست.

ضرورت محرومیت زدایی در مناطق س
روستایی و عشایری

کالم آخر اینکه، شواهد نشان می دهد در سالیان 
اخیر به روســتا و عشایر، آن  گونه که باید توجه 
نشده است؛ هر چند که نظام اسالمی در راستای 
محرومیت زدایــی و ارائــه امکانــات به مناطق 
روستایی و عشایری خدمات ارزنده ای ارائه داده، 
اما در راستای جلوگیری از مهاجرت روستاییان 
به شهرها، امکانات الزم فراهم نشده؛ برای جبران 
خسارت وارده به مزارع و دام های درصد زیادی از 
روستاییان و عشایر بر اثر حوادث و خشکسالی ها 

تسهیالتی پرداخت نشده است.
ایجاد راه های ارتباطی روســتاها و شــبکه های 
دسترسی روستاییان به مراکز شهری به  ویژه برای 
فروش محصوالت زراعی، باغی و دامی از یک سو 
و درمان و خریــد مایحتاج آن ها به خصوص در 
مناطق سخت گذر کوهستانی یا بیابانی هنوز جای 
کار فراوانی دارد.رفع مشــکل بی آبی یا کم آبی، 
ارائه آموزش هــای ترویجی به روســتاییان در 
خصوص مسائل مرتبط با کشاورزی و دامپروری 
و همچنین توســعه کتابخانه های روســتایی و 
کمک به رفع محرومیت های آموزشــی روستا و 
ســیاه چادرهای عشایری و بهبود وضع بهداشت 
و درمان روستاییان و عشایر نیز از جمله مسائل 
مهمی است که باید با جدیت و هر چه سریع تر 

اجرایی شود.

 مدیرکل بنیاد شهید استان
به قدس پاسخ می دهد

 پرونده شهادت 17 مدافع سالمت •
به کجا رسید؟

کل  مدیر  طلبی:  رضا 
امور  و  شــهید  بنیــاد 
خراســان  ایثارگــران 
رضوی گفــت: ۱۷ نفر 
و  بهداشت  شــبکه  در 
درمان استان، جان خود 
راه خدمت رسانی  در  را 

به بیماران کرونایی از دست داده اند، اما هنوز نمی توان برای 
آن ها عنوان شهید را اعالم کرد.

حجت االسالم حسین معصومی در گفت وگو با قدس آنالین 
اظهار کرد: وزارت بهداشــت و درمان آیین نامه ای را درباره 
شــرایط الزم برای معرفی افرادی که در شــبکه بهداشت 
و درمان در راســتای خدمات رســانی به بیماران کرونایی 
جان خود را از دســت داده اند به عنوان شهید، اعالم کرده 
اســت که به دلیل ایجاد محدودیت های زیاد مورد اعتراض 

دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه یکی از این شرایط داشتن رابطه استخدامی 
بین فرد و دولت است، افزود: تا زمانی که اعتراض ها به این 
آیین نامه از سوی وزارت بهداشت و درمان مورد بررسی قرار 
نگیــرد و نتیجه نهایی اعالم نشــود نمی توان به طور قاطع 
تعداد شهدای مدافع سالمت خراسان رضوی را اعالم کرد.   
مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراســان رضوی 
همچنین درباره وضعیت اشــتغال خانواده های شــهید و 
ایثارگر اســتان بیان کرد: در حال حاضــر حدود ۱۰هزار 
نفر از اعضای خانواده های شــهید و ایثارگر خراسان رضوی 
شــامل برادر شهید، همسر شهید ، خواهر شهید و فرزندان 
جانبازان بیکار هستند که ســعی داریم از طریق پرداخت 
تسهیالت خوداشتغالی مشکل بیکاری این افراد را برطرف 
کنیم، زیرا در حال حاضر فرصت استخدامی برای این افراد 

فراهم نیست.  
حجت االســالم معصومی همچنیــن در مــورد پرداخت 
هزینه های درمان خانواده های شهید و ایثارگر استان گفت: 
پرداخت هزینه درمان بســتری جانبازان و ایثارگران به روز 
و در کمتــر از یک هفته انجام می شــود اما برای پرداخت 
فاکتورهای داروخانه ها و درمانگاه ها این مدت زمان تا ســه 

ماه به طول می انجامد.
وی در خبــری دیگری گفت: ایثارگران واجد شــرایط در 
مشهد و شهرســتان های خراســان رضوی برای واگذاری 
زمین شناسایی شده اند که این روند همچنان ادامه و مراحل 

قانونی را طی می کند.
حجت االسالم حسین معصومی در همایش اعضای شورای 
معاونان و رؤســای شهرســتان های خراسان رضوی که در 
مشهد مقدس برگزار شــد با بیان اینکه ایثارگرانی که فرم 
»ج« آن ها قرمز نیست واجد شرایط دریافت زمین هستند، 
افزود: به دنبال اجرایی شدن قانون جامع خدمات رسانی به 

ایثارگران هستیم.
وی در خصــوص فرم »ج« توضیح داد: هــر ایثارگری که 
خدمــات دریافت می کند، در ســامانه ســجایا که متعلق 
به بنیاد اســت، ثبت می شــود و اصطالح فرم »ج« به این 
معناســت که تاکنون مسکن، زمین و یا وام مسکن دولتی 

دریافت نکرده است. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان به قدس خبر داد
 تعیین تکلیف تعطیلی مدارس•

 در جلسه امروز ستاد مبارزه با کرونا
پورحسین:  حسین 
و  آمــوزش  مدیــرکل 
پرورش خراسان رضوی 
یــا  تعطیلــی  گفــت: 
ادامــه فعالیت حضوری 
دانش آموزان در مدارس، 
امروز در جلســه ستاد 

مبارزه با کرونای استان تعیین تکلیف می شود.
قاسمعلی خدابنده با بیان اینکه با سرد شدن هوا دیگر امکان 
باز گذاشتن درها و پنجره های کالس ها وجود ندارد و فعالیت 
کالس ها در این شــرایط به صالح ســالمت دانش آموزان و 
معلمان نیست افزود: با توجه به شرایط اعالم شده و وضعیت 
حاد همه گیری کرونا در مشهد و استان در خصوص موضوع 
تعطیلــی و یا ادامه فعالیت مدارس بــه صورت حضوری در 
جلسه ستاد مبارزه با کرونای استان که امروز برگزار می شود 

تصمیم گیری خواهد شد.
وی در عیــن حــال تصریح کرد: اولویت آمــوزش و پرورش 
ســالمت دانش آموزان است و براســاس دستورالعمل وزارت 
آموزش و پرورش و ســتاد اســتانی مبارزه با کرونا با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی دانش آموزان به صورت اختیاری 
در کالس آموزش می بینند و حضور آن ها در مدارس اجباری 

نیست.
مدیر کل آمــوزش و پرورش خراســان رضوی همچنین 
از ارتقای جایگاه اســتان در کســب رتبه های برتر کنکور 
سراســری و المپیادهای دانش آموزی خبــر داد و افزود: 
آمــوزش و پرورش اســتان هر ســاله جزو اســتان های 
سرآمد کشــور در کســب رتبه های برتر کنکور سراسری 
و المپیادهــای دانش آموزی بوده اســت. زحمات و تالش 
همکاران ما در اســتان موجب افتخارآفرینی دانش آموزان 
اســتان در حوزه های علمی، پرورشی، فرهنگی و ورزشی 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه کســب رتبه های برتــر در کنکور 
سراســری و تعداد دانش آمــوزان ورودی به مرحله نهایی 
المپیادهای ملی و بین المللی به عنوان یکی از شاخصه های 
اصلی آموزش و پرورش در حوزه علمی به حســاب می آید 
تصریح کرد: امسال شاهد رشد خوبی از این نظر در آموزش 
و پرورش استان بوده ایم که می توان در این راستا به کسب 
ســه رتبه تک رقمــی و ۴۸ رتبه دورقمــی و در مجموع 
اختصاص جایگاه دوم کشوری به آموزش و پرورش استان 
از نظر کســب رتبه های برتر کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ 

اشاره کرد.
خدابنده افزود: همچنین ۵۲ دانش آموز از اســتان به مرحله 
دوم المپیادهای کشوری راه یافته اند و از این نظر جایگاه دوم 

کشوری را به خود اختصاص داده ایم.

 آیت اهلل علم الهدی در دیدار 
هیئت نظام پزشکی خراسان رضوی:

محدودیت های کرونایی برای مشهد •
تخصصی تر اعمال شود

قدس: نماینده ولی فقیه 
در خراسان رضوی گفت: 
با شــیوع ویروس کرونا، 
ضربه اقتصــادی بزرگی 
به مشــهد وارد شــده 
بنابراین این شهر نیازمند 
تخصصی تر  تصمیم های 

برای اعمال محدودیت های کرونایی است.
آیت اهلل علم الهدی روز گذشته در دیدار هیئت نظام پزشکی 
استان خراسان رضوی بیان کرد: باید برای هر شهر مطابق با 
شرایط اقتصادی آن شهر اعمال محدودیت ها صورت گیرد، با 
فرا رســیدن فصل سرما زیارت امام رضا)ع( برای مردم بسیار 
سخت خواهد بود، زیرا در فصل سرما بسیاری از زائران می آیند 
و در هوای سرد در صحن ها می نشینند و سرما می خورند، از 
همین  رو مســتلزم تصمیم خاصی برای باز کردن رواق های 
سرپوشیده حرم امام رضا )ع( هستیم؛ چرا که صرفاً با اعمال 

محدودیت های بیشتر نمی توان مانعی برای کرونا شد.
وی افزود: دانشــگاه علوم پزشــکی مسئول درمان و سالمت 
مردم است، پس باید در اعمال محدودیت های صحیح نقش 
مؤثرتری داشته باشــد، از طرفی باید تالش شود با پرداخت 
تســهیالت به موقع به جامعه پزشکی و ســاماندهی آن ها، 

خدمت رسانی به بیماران بهتر صورت گیرد.
امام جمعه مشهد در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین 
مسئولیت های ما این اســت که قدرشناس شهدای خدمت 
باشــیم، اظهار کرد: باید امکانات الزم را برای جامعه درمانی 
که در خط مقدم مبارزه هســتند فراهم کنیم. سازمان نظام 
پزشــکی باید نظارت های خود را بیشتر کند و مراقب نقض 

قوانین بهداشتی در جامعه باشد.
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین اســتانداری خراسان 
رضوی هم در این جلسه گفت: امسال با توجه به قرار گرفتن 
در شرایط کرونایی راهپیمایی اربعین حسینی برگزار نخواهد 
شــد، همچنین حضور کاروان های پیاده در مشــهدالرضا را 
نخواهیم داشــت.محمدصادق براتی افزود: بــرای پیاده روی 
اربعین برنامه های جایگزین خوبی از جمله بحث تولید برنامه از 
حرم امام رضا)ع( در نظر گرفته شده است که به صورت زنده از 
رسانه ملی پخش خواهد شد.در ادامه این دیدار از سوی رئیس 
سازمان نظام پزشــکی مشهد گزارشی از فعالیت های بخش 
خصوصی در حوزه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی در دوران 
شیوع کرونا ارائه و همچنین عملکرد معاونت انتظامی و بخشی 
از فعالیت های این ســازمان در حوزه رسیدگی به شکایت ها 
شرح داده شد.اشکال های آیین نامه مرتبط با شهدای مدافع 
ســالمت که در بخش خصوصــی فعالیت داشــته و در راه 
خدمت رسانی به هموطنان عزیز جان خود را از دست داده اند 
نیز در این دیدار مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و مقرر شد 
پیگیری های الزم از سوی دفتر امام جمعه و نماینده ولی فقیه 

در استان صورت پذیرد.

 در بیانیه سازمان تبلیغات اسالمی استان
از وزیر آموزش و پرورش درخواست شد

فضای ناامن مجازی برای دانش آموزان •
را کنترل کنید

قدس: سازمان تبلیغات 
اسالمی خراسان رضوی 
بــا توجــه به شــرایط 
برگــزاری کالس هــای 
مجازی و حضور کنترل 
نشــده دانش آموزان در 
مجازی،  ناامــن  فضای 
بیانیه ای خطاب به وزیر آمــوزش و پرورش صادر کرد که به 
امضای ۱۵۰ معلم و دغدغه مند حوزه آموزش، به نمایندگی از 

فرهنگیان استان رسید.
در بخش هایی از این بیانیه آمده است:

جنــاب آقای حاجی میرزایی، وزیر آمــوزش و پرورش؛ مقام 
معظم رهبری در آغاز ســال تحصیلی جدید، مطالب مهم و 
ارزشــمندی را در موضوع خطر فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی یادآور شــدند. ایشان در دیدار مســئوالن وزارت 
آموزش و پرورش ضمن معرفی فضای مجازی به عنوان فضایی 
بی بند و بار، رها، ســرگرم کننده و خطرناک از نظر اخالقی و 
اعتقادی، بر لزوم اقدام جدی و عملیاتی جهت اجتناب از آلوده 
شدن دانش آموزان و آسیب های فضای مجازی تأکید کردند. 
فرمایشــات ایشان، حجت را بر تمام دلسوزان عرصه تعلیم و 

تربیت تمام می کند و تکلیف ما را روشن می سازد. 
جناب آقای وزیر! جناب عالی مستحضر هستید که انتخاب 
فضای آموزشی مناسب یکی از ارکان مهم آموزش و پرورش 
اســت، در فضای آموزشی سعی می شود همه چیز با آموزش 
هماهنگ باشــد لذا سؤال مهم این است که آیا برای آموزش 
مجازی اســتانداردی وجود ندارد؟ آیا قبل از انتقال کالس و 
درس بــه فضای مجازی الزم نیســت که این اســتانداردها 

مشخص و مدون شود؟
از این منظر و به تعبیر مقام معظم رهبری، طراحی شبکه شاد 
گامی بسیار خوب قلمداد می شود لکن در عمل به دلیل فقدان 
استانداردهای معین و ضعف آشنایی با خطرات جبران ناپذیر 
فضای مجازی و آلوده آن اتفاق ناگواری در حال رخ دادن است.

ما جمعی از معلمان دلسوز با درک صحیح از شرایط فعلی قویاً 
خواستار تغییر این رویه هستیم و امور ذیل را از خدمت جناب 

عالی مطالبه می نماییم:
۱.موضع گیــری صریح و روشــن جنــاب عالــی در قالب 

پیام رسان هایی مانند تلگرام و واتس آپ.
۲. اعمال نظارت های دقیق و بازدارنده جهت اجتناب از الزام 
ورود دانش آموزان به پیام رسان های خارجی و برگزاری کالس 

در آن ها.
۳. تدویــن اســتانداردهای آموزشــی در فضــای مجازی و 

اطالع رسانی آن به والدین و دانش آموزان.
۴.برنامه ریزی فوری جهت ارتقای ســواد رسانه ای معلمین و 

مدیران عزیز و گرانقدر.
 در پایان ضمن عرض خداقوت و خسته نباشید خدمت همه 
دلسوزان عرصه تعلیم و تربیت اعالم می داریم که این جمع تا 
حصول نتیجه، پیگیری مطالبات رهبر معظم انقالب و خدمت 

به مردم ایران اسالمی را ادامه خواهد داد.

با وجود شیوع بیماری 
کووید۱۹ و تأکید بر 

استفاده از سامانه 
آموزشی شاد، وضعیت 

آنتن دهی بسیاری از 
مناطق عشایری استان 

مطلوب نیست

بــرشبــرش

ایثارایثار

دمرهسدمرهس
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قدس: معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شــرکت 
بازآفرینی شــهری ایران با اعالم توافق این شــرکت با آستان 
قدس رضوی بــرای همکاری در رفع معضالت بافت پیرامون 
حرم مطهر رضوی و حاشــیه شهر مشــهد، بر حضور فعاالنه 
و همه جانبه این شــرکت در طرح بافت پیرامون حرم مطهر 

رضوی تأکید کرد. 
پس از آن که مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شــهری ایران در 
نامه ای به شهردار مشــهد، به دالیلی از جمله وقوع تخلفات 
عدیــده در طرح بافت پیرامون حــرم، عدم تمدید تفاهم نامه 
مشترک با شهرداری مشهد را اعالم کرد، برخی اعضای شورای 
شــهر مشهد و مدیران شهری با انتقاد شدید از مواضع معاون 
وزیر، اعــالم کردند که وزارت راه  و شهرســازی قصد خروج 
ســرمایه های خود از طرح بافت اطراف حــرم را دارد. رئیس 
شــورای شهر مشهد نیز در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی به 

این مسئله انتقاد کرد.
اما دکتر عبوری در پاســخ به پرسش قدس در رابطه با موضع 
شرکت بازآفرینی در خصوص این موضوع، ضمن اشاره مجدد 
به تخلفات صورت گرفته در طرح بافت پیرامون حرم رضوی، 

خروج ســهم شــرکت بازآفرینی از پروژه بافت اطراف حرم 
رضــوی را تکذیب کرد و گفت: نه در نامه اخیر و نه در جایی 
دیگر این موضع که وزارت راه و شهرسازی قصد خارج کردن 
ســرمایه خود از بافت پیرامون حرم را دارد، طرح نشده است. 
وی افزود: البته نباید عدم تمدید تفاهم نامه ای که عمده آن به 
زیان مردم مشهد و ســاکنان بافت پیرامون حرم مطهر بوده 
و موجب تخلفات گســترده ای نیز شده است را دلیلی بر عدم 
مشارکت وزارت راه و شهرسازی در پروژه مذکور و حل مسائل 

آن دانست.
وی خاطرنشــان کرد: در جلسه ای که دو هفته پیش، پیرو 
پرسش آقای کریمی قدوسی؛ نماینده مردم مشهد از وزیر 
راه و شهرســازی در کمیســیون عمران مجلس و با حضور 
شهردار و برخی اعضای شورای شهر مشهد برگزار شد نیز بر 
این مطلب تصریح شد ولی متأسفانه رئیس و برخی اعضای 
شورای شهر مشهد با علم به این موضوع سعی دارند چنین 
موضعی را آن هم به صورت غیرواقعی به افکار عمومی القا 

کنند.
مدیرعامل شــرکت بازآفرینــی همچنین بیــان کرد: در 
جلسه ای که هفته گذشته با قائم مقام آستان قدس رضوی 
برگزار گردید تأکید شــد وزارت راه و شهرســازی آمادگی 
دارد از این پس با محوریت آســتان قدس رضوی و با مبنا 
قرار دادن منویات رهبر معظم انقالب به خصوص دستورات 
ســال۸6 ایشان، ظرفیت های خود را بیش از گذشته صرف 
آبادانی، توســعه و حل مســائل واقعی بافت پیرامون حرم 
مطهر رضــوی به خصوص دغدغه ها و مشــکالت زائران و 

مجاوران حضرت رضا)ع( کند.

ســرور هادیان: سال هاســت که ایســتگاه های صلواتی و 
موکب های زیادی در شهر و کشورمان به عشق  عرض ارادت به 
سرور و ساالر شهیدان راه اندازی می شود. ایستگاه های صلواتی 
که با شــور و حال حســینی و ارائه خدمت به زائران حضرت 

یادآور همدلی و همبستگی است. 
»محمد صابر« متولد ۱۳6۴ یکی از هنرمندان جوان شهرمان 
است که فیلم مســتند نیمه بلندی را به این بحث اختصاص 
داده است.او که دانش آموخته رشته مهندسی کشاورزی است 
در گفت وگو با قدس می گوید: دانش آموخته انجمن سینمای 
جوان مشهد هستم و مدت ۱۰ سال است که در فضای سینما 
مشــغول به کار هستم اما سال ها در زمینه پویانمایی فعالیت 
می کردم و حدود دو سال است که در زمینه کارگردانی مشغول 

به کار هستم.از آثار او می توان به مستند داستانی کوتاه »یک 
نقاشی ســاده« اشــاره کرد، او در این باره بیان می دارد: یک 
نقاشی ساده را با خانم بیات به صورت مشترک ساختیم و این 
کار یک مستند داستانی است.وی در خصوص آخرین کارش 
که مستندی به نام »آزادی ۱۲۵« است، اظهار می دارد: این کار 
درباره اربعین است و به یک موکب و ایستگاه صلواتی در منطقه 

آزادی ۱۲۵ اشاره دارد. 
وی تأکید می کند: به اعتقاد من ســاخت این فیلم مستند به 
لطــف امام رضا)ع( و امام حســین)ع( برمی گردد.وی تصریح 
می کند: دو کار در این زمینه ســاخته شد؛ یک کار به صورت 
کلیپ که حدود ۱۰ دقیقه است و همچنین یک فیلم مستند 

که یک قصه نیمه بلند دارد و حدود ۴۰ دقیقه است.

وی می افزاید: این کار دارای خط داستانی است و به قصه افراد 
مختلفی در این موکب می پردازد.

کارگــردان آزادی ۱۲۵ می گوید: هدف از ســاخت این فیلم 
چگونگی شکل گیری ایستگاه های صلواتی یا موکب ها هستند و 

اشاره ای به تاریخچه آغاز این کار دارد. 
وی می افزاید: فیلم مستند نیمه بلند آزادی ۱۲۵ به گوشه ای از 

همین همدلی ها و عرض ارادت ها به زائران می پردازد.

فیاض: دومین جشــنواره فیلم و عکس »شهر جدید من« در 
شهر جدید گلبهار برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما؛ مدیرعامل 
شرکت عمران و توســعه شهر گلبهار با اعالم این خبر اظهار 
کرد: پس از آغاز به کار جشنواره فیلم و عکس شهر جدید من 
توسط شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، با رویکرد 
توجه به مسائل و موضوعات اجتماعی شهر از دید شهروندان 

و هنرمندان در سراسر کشور، ۴۹ هنرمند با ۴۴۵ عکس و ۲۲ 
فیلم در این جشنواره شــرکت کرده و آثار آن ها برای داوری 
و شــرکت در بخش کشوری، از دبیرخانه منطقه ای گلبهار به 
دبیرخانه کشوری ارسال شد.هومن گریوانی افزود: در همین 
راستا و به همت شرکت عمران شهر جدید گلبهار، تور عکاسی 
شهری ویژه این جشنواره با حضور عکاسانی از شهرهای مشهد، 

گلبهار و چناران و حضور در محله ها و اماکن مختلف از جمله 
فرودگاه، مجموعه تفریحی توریســتی سنجاقک، پارک های 
موضوعی، مســکن های مهر و... برگزار شــد.وی در ادامه به 
زمان بندی برگزاری این جشــنواره پرداخت و گفت: انتخاب 
آثار برتر به تفکیک هر شــهر و اختتامیه جشنواره منطقه ای 
فیلم و عکس در تمامی شهرهای جدید سراسر کشور در آبان 
ماه برگزار خواهد شــد. همچنین انتخاب آثار برتر کشوری و 

برگزاری اختتامیه کشوری نیز در آذرماه صورت می گیرد.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت وگو با قدس تأکید کرد

مشارکت فعاالنه وزارت راه  و  شهرسازی در بافت پیرامون حرم

گفت وگو با کارگردان مستند »آزادی 125«

موکب هایی برای عرض ارادت

دومین جشنواره فیلم و عکس »شهر جدید من« در گلبهار برگزار شد

زگارشزگارش

گپگپ

جشنوارهجشنواره



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
چراغ کرونا در مه والت قرمز شد•

ایرنا: سرپرســت شبکه 
درمــان  و  بهداشــت 
مه والت، با اشاره به اینکه 
لحاظ  به  شهرستان  این 
شــمار بیماران مبتال به 
ویروس کرونا در وضعیت 
قرمز قــرار دارد، گفت: از 

ابتدای همه گیری بیماری کرونا تاکنون ۳۰ نفر از مردم این 
منطقــه به علت ابتال به این ویروس جان خود را از دســت 
داده اند.مهدی دهقان افزود: از ابتدای شیوع بیماری کووید ۱۹ 
از ۵۰۱ شــهروند مه والتی در آزمایشــگاه های سطح استان 
خراسان رضوی آزمایش کرونا گرفته شده که نمونه آزمایش 

۱۶۲نفر مثبت اعالم شده است.
وی ادامــه داد: مرکز غربالگری امام رضا)ع( مه والت در مدت 
چهار ماه فعالیت خود از ۲۸۲نفر نمونه گیری کرده است که 

آزمایش کرونای ۹۶ نفر آن ها مثبت اعالم شده است.

تولد نوزاد عجول در آمبوالنس •
نیشابور - خبرنگارقدس: 
رئیــس مرکــز مدیریت 
حــوادث و فوریت هــای 
پزشکی نیشــابور از تولد 
نوزاد عجول در آمبوالنس 
اورژانــس ۱۱۵ خبر داد.
افشــارنیک  مصطفــی 

اظهارکــرد: در پــی مراجعه حضوری مادر باردار ۳۲ ســاله 
به پایگاه عطائیه مبنی بر شــروع درد زایمان، کارشناســان 
اورژانس ۱۱۵ سریعاً با هماهنگی مرکز ارتباطات بیمار را به 
آمبوالنس انتقــال دادند. وی گفت: پس از انتقال مادر باردار 
بــه آمبوالنس و انجام اقدام های اولیــه، با توجه به وضعیت 
اورژانسی، به علت فرارســیدن زمان زایمان، نوزاد  در طول 
مســیر در آمبوالنس به دنیا آمد. وی ادامه داد: نوزاد و مادر 
پس از زایمان و دریافت سایر اقدام های حمایتی، در وضعیت 
عمومی مساعد توسط کارشناسان اورژانس  به مرکز آموزشی، 

پژوهشی و درمانی حکیم انتقال داده شدند.

 مدیرعامل سازمان مدیریت
 حمل و نقل بار درون شهری شهرداری:

 رانندگان خودروهای باری مشهد •
برای دریافت سهمیه سوخت اقدام کنند

قــدس: مدیرعامــل ســازمان مدیریت حمــل و نقل بار 
درون شهری شهرداری مشــهد از آمادگی این سازمان برای 
اختصاص سهمیه سوخت به ناوگان باری خبر داد.علی باخرد 
گفت: با راه اندازی ســامانه جامــع مدیریت حمل و نقل بار 
درون شهری، شرکت های باربری می توانند با دریافت پروانه 
اشتغال و پروانه فعالیت، فرایند دریافت سهمیه سوخت قابل 

دریافت طبق ضوابط را طی کنند.
وی افزود: با بهره گیری از سامانه مذکور که با مشارکت سازمان 
فاوای شهرداری مشــهد راه اندازی شده  است، اطالعات الزم 
در خصوص عملکرد خودروهای باری درون شهری، تجمیع 
و ســازماندهی می شود و پس از ارائه به سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور، در اختیار ستاد سوخت قرار می گیرد.

مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شــهری 
شهرداری مشهد با اشــاره به بهینه سازی فرایند اختصاص 
سهمیه سوخت به خودروهای باری از این طریق افزود: این 
فرایند موجب کاهش مراجعه حضوری به سازمان و افزایش 
سرعت پاسخ به درخواست ها شــده است.باخرد با تأکید بر 
مدیریت دقیق و جامع بر اختصاص ســوخت به خودروهای 
باری گفت: با توجه به میزان باالی ســوخت اختصاص  یافته 
به این دسته از خودروها، با به کارگیری فرایندهای پیش بینی 

شده، از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شده است.
 

 مدیرکل هماهنگی و نظارت
 بر خدمات شهری شهرداری مشهد:

امنیت زیرگذرهای شهری افزایش می یابد•
مدیــرکل  قــدس: 
هماهنگــی و نظارت بر 
خدمات شهری شهرداری 
مشــهد گفــت: امنیت 
زیرگذرهای شــهر برای 
اطمینان خاطر شهروندان 
بــه هنگام عبــور از این 

زیرگذرها، افزایــش می یابد. علیرضا صحراگرد افزود: امنیت 
زیرگذرهــا به ویــژه در هنگام تاریکی هوا، همــواره یکی از 
مهم ترین دغدغه های مدیریت شهری بوده و به همین منظور 
در  سال های اخیر اقدام های مختلفی از سوی معاونت خدمات 
شهری صورت گرفت تا شهروندان با اطمینان خاطر بیشتری 
از این مسیرها تردد کنند.وی ادامه داد: در حال حاضر بازدید 
شبانه روشنایی زیرگذرها در دستور کار ناظرین شب مناطق 
قرار دارد و هر شــب در شروع بازدید، این ناظرین روشنایی 
زیرگذرها را به طور کامل کنترل و در صورت مشــاهده هر 
گونه نقص در سیستم روشنایی، موارد را برای  رفع نقص به 

اداره های خدمات شهری منطقه اطالع رسانی می کنند.
صحراگرد بیان کرد: در راستای افزایش امنیت این زیرگذرها 
اقدام هایی نظیر رنگ آمیزی روشــن و فسفری برای زیرگذر 
بولوار کالنتری، نصب پروژکتورهــای مخصوص در ورودی 
زیرگذرها نظیر زیرگذر بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و 
بررسی واگذاری قسمتی از زیرگذرها به صنف های مختلف 

به صورت پایلوت در حال انجام است.

در نیشابور
13 ضایعاتی پلمب شدند •

سرپرست  میرعلمدار: 
بهداشــت  معاونــت 
علوم پزشکی  دانشکده 
پلمــب  از  نیشــابور 
و  خریــد  ۱۳مرکــز 
در  ضایعــات  فــروش 
داد.دکتر  خبر  نیشابور 
محمدرضــا داوریان اظهار کرد: پیــرو بازدید و نظارت های 
بهداشــتی کارشناسان بهداشت محیط با حضور دادستان و 
جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه های نظارتی از جمله 
اداره اماکن، محیط زیست، شــهرداری و ... تعداد ۱۳ مرکز 
خرید و فروش ضایعات در نیشــابور پلمب شــد.وی افزود: 
اقدام های کنترلی و نظارتی در شرایط کنونی بسیار بااهمیت 
است و از حمایت های قاطعانه دادستان نیشابور در برخورد 
قضایی با افرادی که متعاقب عدم توجه به دستورالعمل های 
بهداشتی،سالمت عمومی جامعه را تهدید می کنند، تشکر 
می کنیم. وی خاطرنشــان کرد: رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی تنها راه مقابله با ویروس کرونا و آنفلوانزا به ویژه 
در فصل پاییز اســت . داوریان تأکید کرد: اقدام های نظارتی 
با تأکید بیشتر بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی ادامه خواهد 
داشت و در جهت سالمت عمومی جامعه قطعاً با متخلفان 

برخورد قانونی صورت می گیرد.

متخلفان شناسایی شده راهی دادسرا شدند
 رسیدگی قضایی•

 به 1۵پرونده  میراث   فرهنگی 
باشــگاه خبرنگاران: مســئول حقوقی و امالک اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی 
گفت: در سه  ماه تابستان امسال، ۱۵ پرونده حقوقی و قضایی 

در حوزه میراث فرهنگی استان تشکیل و پیگیری شد.
 ملک حســن قویدل، مســئول حقوقی و امــالک اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی 
گفت: از این تعداد، پنــج پرونده مربوط به جرایم حوزه آثار 

غیرمنقول و ۱۰پرونده در حوزه آثار منقول بوده است.
وی گفــت: ایــن پرونده ها با موضوع های حفــاری غیرمجاز، 
نگهداری اشیای تاریخی فرهنگی و یا نمونه تقلبی آن ها، کشف 
دستگاه فلزیاب، ساخت وســاز غیرمجاز و... پیگیری حقوقی 
شد.وی  افزود: کشف جرم و دستگیری مجرمان، تشکیل پرونده 
و معرفی به مراجع قضایی به  منظور رسیدگی و اجرای حکم، 
از جمله اقدا م های الزم برای  پیشــگیری از وقوع جرایم علیه 
میراث فرهنگی و صیانت از اماکن، تجهیزات و اموال منقول و 
غیرمنقول است.مسئول حقوقی و امالک اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی خراسان شمالی تصریح کرد: ارائه 
راهنمایی های الزم و پاسخ به استعالم های واحد های مختلف 
در جهــت ایجاد وحدت رویه و هماهنگــی در اجرای قوانین 
و مقــررات، از جملــه وظایف دفتر حقوقی و امالک اســت.

در هفت ماه گذشته  
بیش از 60 تن فراورده خام دامی •

غیربهداشتی معدوم شد
ایرنا: بیــش از ۶۱تن 
دامی  خــام  فــراورده 
شامل  غیربهداشــتی 
و  قرمز  سفید،  گوشت 
دامی  محصوالت  سایر 
در نیمه نخست امسال 
خراســان رضوی  در 
شناسایی و معدوم شد.مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی 
افزود: شناسایی این میزان فراورده خام دامی حاصل ۶۵هزار 
بازدید کارشناسان دامپزشکی از مراکز تولید و عرضه فراورده 
خام دامی و کشــتارگاه ها در این استان بوده است. این مقام 
مســئول افزود: در شرایط شــیوع ویروس کرونا بازرسی و 
نظارت های دامپزشکی خراسان رضوی از مراکز تولید و عرضه 
فراورده های خام دامی شــدت یافته اســت.وی اضافه کرد: 
رعایت پروتکل های بهداشتی در تولید و عرضه فراورده های 
خام دامی و تاریخ تولید و انقضای آن در این زمینه، از اهمیت 
بسزایی برخوردار است.مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی 
گفت: بیش از ۵۰۰ پرونده تخلف به مراجع قضایی ارســال 

شده و ۵۰ مرکز تولید و عرضه مهر و موم شده است.  

زمینگیر شدن قاچاقچیان در سرایان•
خط قرمز: فرمانده انتظامی خراســان جنوبی، از کشف ۱۶۵ 
کیلو و 7۵۰ گرم تریاک در بازرســی از ســواری پژو 4۰۵ و 

دستگیری دو قاچاقچی در شهرستان سرایان خبر داد.
سرهنگ ناصر فرشید بیان کرد: مأموران فرماندهی انتظامی 
شهرســتان ســرایان هنگام گشــت زنی در محــور فرعی 
ســه قلعه- ســرایان به یک دستگاه ســواری پژو 4۰۵ که 
با ســرعت زیاد در حال حرکت بود مشــکوک شــده و به 
راننده خودرو دســتور ایســت دادند.فرمانده انتظامی استان 
خراســان جنوبی بیان کــرد: راننده با مشــاهده مأموران بر 
ســرعت خودرو افزود و متواری شد که مأموران در عملیات 
پلیسی خودرو را متوقف و راننده و سرنشین آن را دستگیر 
کردنــد.وی تصریح کرد: مأمــوران در بازرســی از خودرو 
۱۶۵کیلــو و 7۵۰گرم تریاک کشــف کردنــد و متهمان با 
تشــکیل پرونده به مقام قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

پلیس فاروج خبر داد
واژگونی سواری با پنج مجروح•

خط قرمز: فرمانده انتظامی شهرستان فاروج از واژگونی یک 
دستگاه ریو با پنج مجروح در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ یداهلل نوروزی با اعالم جزئیات این خبر گفت: بامداد 
روز گذشــته در پی اعالم خبر واژگونی یک دستگاه خودرو 
ریو در مقابل پمپ گاز شهرستان فاروج، بالفاصله کارشناسان 
پلیس راه، گشت انتظامی و اورژانس به محل اعالم شده اعزام 
شــدند.فرمانده انتظامی شهرستان فاروج با اشاره به اینکه بر 
اثر این حادثه راننده و چهار سرنشــین این خودرو به شدت 
مجروح که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند، 

افزود: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.
این مقام انتظامی بــا بیان اینکه رعایــت قوانین و مقررات 
راهنمایی و رانندگی از بروز حوادث تلخ و دلخراش پیشگیری 
می کند، از رانندگان عزیز خواست تا این موضوع را همواره در 

دستور کار خود قرار داده و به آن توجه کنند.

خط قرمز: پیرزن تنها روزي که از خانه بیرون 
آمد تا پالســتیک زباله را کنار خیابان بگذارد 
نمي دانست برق النگوهاي طالیش ذهن مرد 
جواني که در همسایگي اش زندگي مي کرد را 

درگیر اجرای نقشه ای شیطانی کند.
چند روز بعد زنگ خانه به صدا درآمد. پیرزن 
در را گشــود، آن ســوی در زن جوان حضور 
داشــت که با خود ظرفي آب همراه داشت و 

طلب آب سرد از او داشت.
پیرزن کــه از هیچ چیز خبر نداشــت برای 
اجابت خواســته زن تشــنه به سراغ یخچال 
داخــل خانه رفت، اما ناگهان ســایه چندین 
نفر روی یخچال منعکس شــد و تا برگشت و 
پشت سرش را دید دو مرد قوی هیکل را مقابل 
خودش دید. لحظاتی بعد پی برد که تشنگی و 
درخواست آب برای رفع عطش، نقشه ای برای 
ورود افراد غریبه بوده است.لحظاتی بعد و در 
اجرای آخرین قسمت از پازل نقشه شوم افراد 
غریبه با همدستي زن جوان ۶ حلقه النگوي 
طال که بنابر ادعاي شــاکي پرونده حدود ۵۰ 
میلیون تومان ارزش داشت را از دست پیرزن 
بریدند و از صحنه متواري شدند.مالباخته که 
دچار ترس و وحشت زیادي شده بود موضوع 
را به فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ اعالم و از آن ها 

درخواست کمک کرد.

نخستين سرنخ پروندهس
فرمانده انتظامي مشــهد در تشــریح ماجرای 
ردزنی ســارقان گفت: در پي گزارش سرقت 
به عنف طالهاي شاکی پرونده به فوریت هاي 
پلیســي ۱۱۰ و با توجه به اهمیت موضوع ، 
دســتورات الزم براي پیگیري ســریع پرونده 

صادر شد.
سرهنگ عباس صارمي ساداتي افزود: تیم هاي 
تجسس کالنتري شهید آستانه پرست بالفاصله 
وارد عمل شــدند و بررســي هاي علمي آنان 
ردپــاي یک خودرو پژو پــالک مخدوش که 
متهمان به وســیله آن از صحنه متواري شده 
بودند را نمایان مي کرد.وي گفت: تیم تجسس 
کالنتري شــهید هاشمي نژاد در یک عملیات 
ســخت پلیســي و با دقت نظر هوشــیارانه 
توانستند یکي از متهمان این پرونده که راننده 

خــودرو بود را مورد شناســایي 
قرار دهند.سرهنگ صارمي بیان 
کرد:با پیگیري مأموران کالنتري 
شهید هاشمي نژاد، متهم پس از 
گذشت دو روز که تمام راه های 

فرار را مســدود دید و سایه 
قانــون را در چنــد قدمی 
خود احســاس می کرد،خود 
را تســلیم قانون کرد. او در 
تحقیقات اولیه ادعا کرد روز 
شنبه گذشته حدود ساعت 
۱۱:۳۰ یکي از دوستانش با 
او تمــاس مي گیرد و مدعی 
مقداري  فردي  از  می شــود 
پول طلب دارد و مي خواهد 
به ســراغش برود، به همین 
دلیــل در حوالــی پلیس راه 
امام هادی با او قرار می گذارد 

و کمی بعد هم او را سوار خودرواش می کند.
راننده خــودرو ادامــه داد: دقایقــي بعد به 
ایثارگران  درخواست دوســتش وارد خیابان 
شــده و مرد آنجا هم یک مــرد و زن دیگر را 
سوار خودرو مي کند و به سمت خیابان قرنی 
حرکت می کنند. متهم مدعی شد: دوستش و 
آن دو نفر دیگر در خیابان قرني داخل کوچه اي 
رفته و پس از چند دقیقه با عجله سوار خودرو 

شــدند، در حالي کــه مقداري 
طال همراه داشتند و پس از آن 
از او می خواهند ســریع از محل 
کند.فرمانده انتظامي  دورشــان 
مشــهد تصریح کــرد: متهم با 
ایــن ادعا که شــماره هاي 
پالک خودرو را دوســتانش 
مخدوش کــرده و او از این 
بــوده،  بي اطالع  موضــوع 
اظهــار کرد: من و دوســتم 
یک ســال قبل و از طریق 
برادرم با هم آشــنا شده ایم.

دستگيري متهمان س
اصلي پرونده

فرمانده انتظامي مشهد بیان 
کــرد: تیم دایره تجســس 
کالنتري شهید هاشمي نژاد 
با توجه به ســرنخ هاي جدیدي که بدســت 
آورده بود توانســتند دو مــرد و زن فراری که 
متهمــان اصلي پرونده بودند را شناســایي و 
دســتگیر کنند.سرهنگ صارمي تصریح کرد: 
زن جوان در تحقیقات اولیه اعتراف کرد جواني 
که همدســتش بوده و مدتي از آشنایي شان 
مي گذرد، نقشــه سرقت را طراحي و او نیز در 
ارتکاب این جرم خشــن دست داشته است.

این مقام انتظامي افزود: متهم اصلي پرونده نیز 
در اعتراف های خود اعالم کرد پس از ارتکاب 
سرقت، طالها را با اعالم تنها یک شماره ملی و 
این ادعا که فاکتور آن را گم کرده به مبلغ 4۳ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به یک طالفروشي 
فروخته اســت. در ادامه هم ۱۸میلیون تومان 
از پول آب کردن طالها را بین همدســتانش 

تقسیم کرده است.

شكایت یك مالباخته دیگر از متهمانس
فرمانده انتظامي مشــهد همچنین بیان کرد: 
درحالي که بررســي هاي پرونده ادامه داشت، 
یک زن دیگر نیز به کالنتري شهید هاشمي نژاد 
مراجعه و پس از مواجهه حضوري و شناسایي 
یکي از متهمان مدعي شــد دو سال قبل این 
فرد حدود ۳۰ میلیون تومان طال را با همین 
ترفند که مي خواهد براي همسرش هدیه بخرد 
و باید مدل و طرح طال را پسند کند، مقداری 

طال را از او گرفته و به سرقت برده است.
سرهنگ صارمي ساداتي گفت: همان گونه که 
در این پرونده مشــاهده می شود آشنایي یک 
خانم و مردي جــوان پس از مدتي کوتاه چه 
مشــکلي براي زن جوان ایجاد کرده اســت. 
موضوع بعدي اشاره به نحوه درگیر شدن راننده 
پژو با موضوع این سرقت است، از همه مهم تر 
ضرورت توجه بانوان عزیز به خصوص خانم هاي 
کهنســال به خودداري از همراه داشتن طال و 
زیورآالت و مراقبت در پنهان نگه داشتن طال و 

جواهرات همراه است .
وي در پایان بیان کــرد: خانواده ها باید دقت 
داشته باشــند هنگامي که فردي کهنسال یا 
کودکان خردسال در خانه تنها هستند به آن ها 
تأکید کنند در منزل را به روي افراد غریبه که 
شناسایي نشده اند باز نکنند تا از وقوع چنین 

سرقت هایي پیشگیري شود.

رئیس پلیس مشهد یک پرونده سرقت به عنف را تشریح  کرد

سرقت طال  مثل آب خوردن !

  فرمانده انتظامی مشهد :
خانواده ها باید دقت 

داشته باشند هنگامي كه 
فردي كهنسال یا كودكان 

خردسال در خانه تنها 
هستند به آن ها تأكيد 

كنند در منزل را به روي 
افراد غریبه كه شناسایي 

نشده اند باز نكنند

بــرشبــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی باران های رگباری•

 و کاهش نسبی دما در خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با توجه به 
تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی طی امروز و در ادامه 
بارندگی های روز و شب گذشته ،برای مناطق شمالی استان 
)به خصوص شــمال غرب( رگبار پراکنده بــاران با احتمال 
رعدوبرق پیش بینی می شود که احتمال جاری شدن رواناب 
در مناطق مســتعد این ناحیه از استان دور از انتظار نیست. 
ضمن اینکه از امروز روند کاهش نســبی دما در غالب نقاط 

استان آغاز شده که تا پایان هفته ماندگار است.
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آبیاری درختان حاشیه خیابان 
 فدائیان اسالم با آب فاضالب

 یک  مجتمع تعمیرگاهی !

عکس: امیر عسکری

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

زاوهی تصوریزاوهی تصوری

قدس: صدوهشــتمین جلسه علنی شورای 
شهر مشهد را می توان جلسه ای با محوریت 
کارتن خواب ها دانست؛ چراکه عالوه بر تأکید 
رئیس شورا برای هزینه اعتبارهای استقبال 
از زائران پایان صفر در حوزه کارتن خواب ها، 
ســاخت ۱۰ گرمخانه هم در این جلســه به 

تصویب رسید.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در ابتدای 
جلســه دیروز گفت: هر ســال منابع زیادی 
در دهه پایانی صفر برای اســتقبال از زائران 
پیاده در مشــهد هزینه می شد که چه خوب 
است امســال این منابع برای حذف جریان 
کارتن خوابی و معتادان متجاهر و در مناطق 

حاشیه شهر هزینه شود.
محمدرضا حیدری افزود: امســال با توجه به 
شــرایط کرونایی، پیاده روی بزرگ اربعین و 
همچنین پیاده روی مراســم دهه پایان صفر 
برگزار نمی شــود و باید در شهر امام رضا)ع( 
این اعتبارات صرف خدمت در مناطق محروم 
شهر مشهد  شود و مدیریت شهری نیز در این 

راستا تالش خواهد کرد.
بــا تصویب الیحــه تأمین زمیــن و احداث 
۱۰گرمخانه در شــهر مشــهد، شــهرداری 
مکلف شــد در اجرای تبصــره ۲۶ اصالحی 
مصوبــه شــماره ۲۳۵۹۶/۹۸/۵/ش مــورخ 
۱۳۹۸/۱۲/۰7 و به  منظــور افزایش کرامت 
انسانی افراد بی بضاعت و بی خانمان، حداکثر 

در مدت ســه ماه از تاریخ الزم االجرا شــدن 
این مصوبه، نسبت به تأمین زمین و احداث 
۱۰گرمخانه به شرح بند ها و تبصره زیر اقدام 

نماید.
۱- زمیــن مورد نیــاز از امــالک متعلق به 
شــهرداری و اســتفاده از ظرفیــت ســایر 
ارگان های دخیل و ذی ربط )از قبیل اداره کل 
راه و شهرســازی، اداره کل ورزش و جوانان و 
بهزیستی( یا از طریق تملک امالک و اراضی 

جدید خواهد بود.
۲- ســاخت گرمخانه ها با اولویت بهره گیری 
از ظرفیــت خیرین شــهر یــار )تبصره ۲۵ 

بودجه ســال ۱۳۹۹(، تشکل های مردم نهاد، 
کمیته های اجتماعی و ستاد های بازآفرینی 
استان و شهرســتان و در صورت عدم تحقق، 

از محل منابع داخلی شهرداری خواهد بود.
۳- بهره برداری از گرمخانه ها در قالب مشارکت 
با کلیه دستگاه های متولی و براساس فرایند ها 
و ضوابط مشــخص در خصوص جمع آوری و 

بهره برداری مشارکتی خواهد بود.
تبصره: شهرداری مشهدمقدس مکلف است 
الیحه موضوع این بند را حداکثر در مدت دو 
ماه از تاریخ الزم االجراشدن این مصوبه، جهت 

تصویب به شورای اسالمی شهر ارائه نماید.

بنابراین با این مصوبه شورای پنجم امیدواریم 
اقدام های الزم در مهلت های تعیین شده انجام 
و عملیات احداث این گرمخانه ها از اواخر سال 
جاری آغاز شــود و زمستان سال آینده همه 
کارتن خواب های کالنشهر مشهد زیر سقف 

این گرمخانه ها شب را به صبح برسانند.

مصوبات جلسه دیروزس
جلسه دیروز شورا چند مصوبه دیگر هم داشت 
که  تغییر نام میدان هفتم آذر واقع در بزرگراه 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به نام خلیج فارس 
و تسویه مطالبات دانشگاه علوم پزشکی از آن 

جمله بود.
ایجاد ناحیه )زون( فناوری و نوآوری مشــهد 
و شــرایط بهره بــرداری از آن و واگــذاری 
بهره برداری از کارخانه نوآوری مشهد هم دیگر 

لوایحی بودند که به تصویب رسیدند.
همچنین الیحــه تمدید قــرارداد برقراری 
انشــعاب و تأمین برق و انرژی حرارتی مورد 
نیاز و اجاره محل نیروگاه در پایانه مسافربری 

امام رضا)ع( با رأی مثبت اعضا روبه رو شد.
یکی دیگر از دســتورات جلسه دیروز تکلیف 
شهرداری مشــهد برای  در اختیار قرار دادن 
مکان مناســب، ملزومات و خدمات اداری به 
صورت صلح بالعوض به مدت پنج ســال به 
پژوهشکده ای به نام اندیشکده سیاست گذاری 

شهری بود که به تصویب رسید.

طی مصوبه شورا و با هدف افزایش کرامت انسانی افراد بی خانمان 

شهرداری مشهد مأمور به ساخت 10 گرمخانه شد

جلسهجلسه
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 تکذیب قاچاق خاک •
از سیستان و بلوچستان 

سیستان و بلوچستان: 
اســماعیل کهرم، مشاور 
محیط  حفاظت  سازمان 
زیســت گفته است: هر 
کامیون خاک سیســتان 
و بلوچســتان ۸ دالر به 
کشــورهای حوزه خلیج 

فارس فروخته می شود.
وحید پورمردان، مدیرکل حفاظت محیط زیســت سیستان و 
بلوچســتان با رد این ادعا گفت: هرگونه برداشت خاک و حمل 

غیرمجاز یا به عبارتی قاچاق خاک در استان تکذیب می شود.
وی افزود: خاک وطن، فروشی نیست و اداره کل حفاظت محیط 
زیست سیستان و بلوچستان در پهنه استان با تمام توان در تمامی 
حوزه ها و فعالیت ها حضوری فعال دارد و در خصوص برداشــت 
خاک و حمل غیرمجاز آن به خارج از کشور تاکنون هیچ موردی 

مشاهده نشده است.

 زندانیان جرایم غیرعمد رفسنجان •
در انتظار خیران

دادســتان  کرمــان: 
رفسنجان گفت: در حال 
حاضر ۴۰ نفر از زندانیان 
جرایم  زندانی  رفسنجان 
که  هســتند  غیرعمــد 
موکــب خاتم االنبیا)ص( 
بــرای آزادی آن ها اقدام 

کرده است. ایمان شهسواری اظهار کرد: زندان رفسنجان ظرفیت 
پذیــرش ۲۵۰ نفر را دارد در حالی کــه ۴۰۰ نفر زندانی در این 

زندان به سر می برند.
وی بیان کرد: آمار کل زندانیان رفسنجان ۷۰۰ نفر است که این 
تعداد زندانی زیبنده شهر رفسنجان با این همه افراد خّیر نیست و 
باید کمک شود تا کسانی که به دلیل جرایمی ناخواسته و غیرعمد 

گرفتار شدند زمینه آزادی آن ها فراهم شود.

 هشدار فرماندار خداآفرین•
 به تماشاگران جنگ 

شــرقی:  آذربایجان 
شهرســتان  فرمانــدار 
تماشاگران  به  خداآفرین 
و  ارمنســتان  مناقشــه  
جمهوری آذربایجان از مرز 
این شهرستان هشدار داد.

علی امیری راد اظهار کرد: 
متأسفانه یکی از مشکالت ما تعدادی از افراد هستند که با ایستادن 
روی تپه ها هم در منطقه  ما و هم در مرز اصالندوز اقدام به تماشای 
جنگ می کنند. وی با اشاره به مخاطرات این اقدام خطرناک برخی 
افراد، گفت: ممکن است در حین تماشا یکی از گلوله های خمپاره ها 

به جمعی که ایستاده اند اصابت کرده و تلفاتی را به بار آورد.

 راه اندازی پویش »مهر اربعین« •
در گلستان

گرگان: مســئول کمیته 
فرهنگی آموزشــی ستاد 
با  گفت:  گلستان  اربعین 
توجه به شــیوع کرونا و 
لغو پیاده روی اربعین، ۱۶ 
موکب فعال این اســتان 
پویش »مهــر اربعین« را 

برای ارائه خدمت در این ایام راه اندازی کردند.
حجت االســالم علی اصحابی اظهار کرد: قرائت زیارت اربعین در 
زندان های گرگان و گنبدکاووس، راه اندازی حسینیه سیار، برپایی 
مسابقه دلنوشته به امام حســین)ع( ویژه دانش آموزان، برپایی 
پویش هر خانه یک حســینیه، اعزام سخنران و مداح به منازل 
و اداره ها، اجرای روضه تلفنی و برپایی نمایشــگاه موکبداران از 
جمله برنامه های شاخص ستاد اربعین حسینی گلستان در این 

پویش است.

 استفاده از ماسک •
از دِر منازل الزامی می شود

تهران: اســتاندار تهران 
از اســتفاده ماسک از دِر 
منازل در هفته آینده خبر 
داد و اعالم کرد: جزئیات 
این طرح در روزهای آینده 

اعالم می شود.
انوشیروان محسنی بندپی 

در جمع خبرنگاران گفت: گزارش معاونت علوم پزشکی در مورد 
نظارت ها و برخوردها مثبت بوده و در این زمینه پلمب هایی نیز 
انجام شــده، اما مترویی که یک میلیون مســافر روزانه جابه جا 
می کند فاصله گذاری اجتماعی و تداوم استفاده از ماسک باید در 
آن مورد نظارت قرار گیرد که در این راستا به شهرداری تکلیف 

شده این کار را انجام دهد.

 راه اندازی •
»کاروان خودرویی« عزاداری در قزوین 

قزوین: مدیرکل تبلیغات 
اســالمی قزویــن گفت: 
کاروان خودرویی عزاداری 
اربعین حسینی در قزوین 
با هدف برپایی آیین های 
عــزاداری بــا پرهیــز از 
شــکل گیری تجمعــات 

انسانی به راه می افتد.
حجت االسالم سیدمحمدجواد زهرایی افزود: مراسم اربعین امسال 
به صورت تجمع خودرویی و بدون اجتماعات انسانی برگزار خواهد 
شد به همین علت چهار نقطه از شهر برای برگزاری این تجمع 
عظیم تدارک دیده شده است. وی افزود: کاروان و دسته عزاداری 
خودرویی روز اربعین در دو مسیر از سبزه میدان به سمت باال و 

دیگری از سبزه میدان به سمت پایین حرکت خواهند کرد. 

 مردم نذر خود را •
صرف خدمت به بیماران کرونا کنند

اصفهــان: رئیس مرکز 
اصفهان  استان  بهداشت 
از مردم خواســت تا نذر 
اربعیــن و ماه های محرم 
و صفــر خــود را بــرای 
هرچــه  خدمت رســانی 
بیشتر و بهتر به بیماران 

مبتال به کرونا و پیشگیری از این بیماری هزینه کنند.
کمال حیدری اظهار کرد: با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماری 
کرونا ناگزیر به تغییر ساز و کارهای پیشین برای ادا کردن نذور 
خود هستیم. وی افزود: الزم است همه مردم به طور جهادی در 
این عرصه قدم بردارند و با کمک های خیرخواهانه خود به مدافعان 

سالمت و بیماران خدمت رسانی کنند.

 بازگشت فعالیت •
به شورای شهر ساری با اعضای علی البدل

ساری: شورای شهر ســاری که به خاطر دستگیری تعدادی از 
اعضایش عمالً از ســه ماه پیش از مدار فعالیت خارج شده بود، 
از روز یکشــنبه با پیوستن اعضای علی البدل فعالیتش را از سر 
گرفت. جایگزینی اعضای علی البدل در شوراها مبتنی بر ماده ۸ 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور است. 
در این ماده که اصالحی تاریخ ۱3۸۲/۰۷/۰۶ اســت »در صورت 
اســتعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا، 

بخش و شهر، عضو علی البدل به ترتیب آرا جایگزین می شود«.

 پرورش قزل آال •
در منطقه سیستان آغاز شد

زاهدان: مدیرکل شیالت 
بلوچستان  و  سیســتان 
پــرورش  فصل  گفــت: 
در  ســردآبی  ماهیــان 
با رهاسازی  این اســتان 
بچه ماهی هــای قزل آالی 
در  کمانــی  رنگیــن 

استخرهای پرورش ماهی زهک آغاز شد.
عیسی میرانی شاهرودی افزود: در این راستا پس از ساماندهی، 
هدایت آبزی پروران و بررســی وضعیت بازار فروش بچه ماهی، 
متقاضیان به صورت گروهی اقدام به خرید و حمل بچه ماهی از 
خراسان رضوی کردند و برای نخستین بار طی چند سال اخیر 

رهاسازی بچه ماهی سردآبی در نیمه اول مهر انجام شد.

 ایران و عراق •
بر بسته ماندن مرزها تأکید دارند

آبادان: فرمانده مرزبانی کشور گفت : کشورهای ایران و عراق بر 
بسته ماندن مرزها تأکید دارند؛ بنابراین زائران تحت هیچ شرایطی 

عازم مرزها نشوند.
 سردار احمدعلی گودرزی در بازدید از مرز شلمچه گفت: مردم 
فهیم، والیی و مکتبی ایران اســالمی برای اربعین سرور و ساالر 
شهیدان، به مرزهای چهارگانه کشور مراجعه نکنند، چراکه کشور 
عراق در مرزهای خود پذیرای زائران گرامی نیســت. وی افزود: 
تأمین نظم و امنیت مناطق مرزی و استیفای حقوق مرزنشینان، از 
وظایف مهم مرزبانی در مرزهای کشور است و به حمداهلل این اقدام 

به نحو شایسته ای توسط مرزبانان محقق شده است.

 راه اندازی پویش •
»هر خانه یک حسینیه در منازل« در اربعین

شــرقی:  آذربایجان 
مدیرکل امــور اجتماعی 
و فرهنگــی اســتانداری 
از  شــرقی  آذربایجــان 
راه اندازی پویش هر خانه 
یک حســینیه در منازل 

خبر داد.
شــکوهی افزود: عدم برگزاری مراســم پیــاده روی اربعین 
بــه معنای تعطیلی فرهنــگ اربعین نیســت و برنامه های 
جایگزین در ستاد اربعین استان اجرایی می شود. وی فعالیت 
موکب هــای اربعین در قالب همت ها و کمک های مؤمنانه را 
اقدامی خداپســندانه در این شرایط دانست و گفت: ظرفیت 
عظیمی که در موکب های استان وجود دارد در راستای کمک 
به معیشــت افراد محروم به ویژه اقشار آسیب دیده از کرونا 

جهت گیری شده است.

دفع نامناسب پساب های شیمیایی ادامه دارد

پسماندهای پتروشیمی آفت کشاورزی لردگان
شهرکرد: مجتمع پتروشیمی لردگان واقع در 
استان چهارمحال و بختیاری منطقه فالرد در 
فاصله ۵۵ کیلومتری شهرستان لردگان در حال 

ساخت است. 
محصول تولیدی این شرکت آمونیاک با ظرفیت 
تولید روزانه ۲هزار و ۵۰ تن و »اوره« با ظرفیت 
تولید روزانه 3هزارو ۲۵۰ تن است که به گفته 
اهالی منطقه هنوز این کارخانه تولید خود را آغاز 
نکرده پساب آن  همچون اسید موجب قتل عام 
بســیاری از موجودات زنــده ازجمله ماهیان 
استخرهای پرورشــی و از بین رفتن بخشی از 

مزارع کشاورزی ازجمله شالیزارها شده است.
گفتنی است در هفته های گذشته با مرگ چند 
رأس دام اهالــی این منطقه، حدس و گمان ها 
برای علت مرگ و اینکه شاید رد پای پتروشیمی 
و مواد شیمیایی در میان باشد بین اهالی و البته 
مسئوالن باال گرفت و حاال نتایج حاصله نشان 
می دهد گمان های اهالی مبنی بر انتشــار مواد 
شیمیایی در طبیعت و نابودی زمین های آن ها 

درست بوده است.
اهالی روستای گرداب چهارمحال و بختیاری 
پس از ۱۰ ســال امیــدوار بودنــد راه اندازی 
پتروشیمی لردگان در نزدیکی روستایشان بتواند 
سبب رونق کسب وکار شود، اما حاال با گذشت 
سال ها نشت پساب آمونیاک این کارخانه که 
به صورت آزمایشی راه اندازی شده است و نفوذ 
آن به آب قنات روستا سبب شده حجم وسیعی 
از شالیزارها، باغ های میوه، استخرهای پرورش 

ماهی و دام های آن ها از بین برود.
به گفته اهالی این روستا میزان »ید« و آمونیاک 
در منابع آبی روستا به حدی باالست که دیگر 

هیچ موجودی در این آب ها زنده نمی ماند.

تلف شدن دام ها س
متأسفانه در ماه گذشته با تلف شدن تعدادی از 
دام های مردم روستای »گرداب سفلی« نگرانی 
در این منطقه ناشی از آلودگی های احتمالی این 

پتروشیمی باال گرفت.
گفتنی است با شــکایت روستاییان و بررسی 
مسئوالن نتایج نشــان داد پساب آمونیاک از 
خاکریز این کارخانه نشــت پیدا کرده اســت. 
امــا موضوع به همین چند دام خالصه نشــد 
و بعــدازآن پنج اســتخر ماهی و بخشــی از 

شالیزار های روستا هم دچار 
خسارت شدند.

به گفتــه اهالــی ازآنجاکه 
از  لــردگان  پتروشــیمی 
غیراســتاندارد  خاکریزهای 
و نفوذپذیــر برای نگهداری 
پســاب اســتفاده می کند، 
خاکریزها  ایــن  بنابرایــن 
را  توان نگهداری پسماندها 
نداشته و سالمت روستاییان 
»گــرداب ســفلی« را بــه 

مخاطره انداخته است.

نابودی شالیزارها س
متأسفانه خسارت های وارده به مردم این منطقه 
تنها به تلف شدن چند دام ختم نشده، بلکه بنا 
بر اعالم ســازمان جهاد کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری افزون بر ۲۰ هکتار از شــالیزارهای 
منطقه و همچنین بیش از پنج استخر ماهی نیز 
آسیب جدی دیده است به گونه ای که عطاءاهلل 
ابراهیمی اظهار می کند: این شالیزارها به دلیل 

افزایش غلظت اسیدی آب نابود شدند.
تلف شــدن ۴۵ رأس دام سبک و محصوالت 
پنج مزرعــه پرورش ماهی قــزل آال به علت 
مســمومیت بــا آمونیــاک تنها بخشــی از 

خسارت های وارده است.

اســتخرهای  آب  ازآنجاکــه 
پــرورش ماهــی از رودخانه 
ســندگان تأمین می شــود و 
شیمیایی  مواد  سرریزشــدن 
مجتمع پتروشــیمی لردگان 
آب این رودخانه را آلوده کرده، 
از  بسیاری  متأسفانه دسترنج 
پرورش دهنــدگان ماهی را از 

بین برده است.

خسارت ها جبران س
می شود

در همیــن راســتا مدیرکل 
حفاظــت محیــط  زیســت 
چهارمحال و بختیاری بابیان اینکه متأسفانه به 
دلیل نقص فنی در سیستم تصفیه خانه، نشت 
آمونیاک موجب تخریب محیط  زیســت شده 
است، بیان کرد: البته مســئوالن کارخانه  این 
موضــوع را پذیرفته و اعالم کرده اند خســارت 

مردم محلی را جبران می کنند.
شــهرام احمدی در خصوص مشــکالت این 
پتروشــیمی اظهار می کند: ازآنجاکه سیستم 
تصفیه خانه این مجتمع تکمیل نبوده، لذا اجازه 

کار نیز تا پیش ازاین به آن ها داده نشده است.
وی تأکید می کند: درواقع به آن ها اعالم کرده ایم 
تا زمانی کــه امکان اندازه گیری همه پارامترها 

وجود نداشته باشد مجوز بهره برداری به شرکت 
پتروشیمی داده نمی شود.

مدیرکل حفاظت محیط  زیست چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به تمهیداتی برای جلوگیری 
از بروز حوادث مشــابه از ســوی پتروشیمی 
لردگان می افزایــد: اخطارهــای الزم به این 
مجتمع داده و آن ها متعهد شــده اند عالوه بر 
تکمیل تصفیه خانه نسبت به نصب فیلترهای 
مورد نیاز و سیســتم پایش برخط در قسمت 
تصفیه فاضالب و سیســتم های خروجی هوا 
اقدام کنند و همه اصــول پدافند غیرعامل را 

نیز در نظر بگیرند.
مدیرکل حفاظت محیط  زیست چهارمحال و 
بختیاری می افزاید: مجتمع پتروشیمی لردگان 
در ســال ۸۷ جواز تأســیس خود را از محیط 
 زیســت دریافت کرده، اما ازآنجایی که احداث 
ساختمان و تجهیز تأسیســات این کارخانه تا 
سال گذشته زمان برده، هنوز پروانه بهره برداری 

آن صادر نشده است. 
وی عنوان می کند: البته از ابتدای امسال قرار بود 
این مجتمع بهره برداری خود را شروع کند، اما 
چون سیستم تصفیه خانه آن ها تکمیل نبود ما 

اجازه این کار را به آن ها ندادیم.

امید برای اشتغالس
جلوگیری از آلودگی محیط  زیســت به گفته 
مسئوالن قابل  پیشگیری است، اما آنچه بیش 
از هر چیزی در زمــره نقاط قوت این مجتمع 
به شمار می رود و بســیاری از روستاییان را به 
مماشات تشویق می کند ظرفیت اشتغال زایی 
اســت که این مجتمع در این منطقه محروم 

ایجاد خواهد کرد.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری این پروژه ظرفیت ایجاد ۲ 
هزار و ۶۰۰ شغل را دارد و بسیاری از روستاییان 
همجوار این مجتمع بر این امید هســتند که 
بتوانند از این ظرفیت برای اشــتغال فرزندان و 

ساکنان بومی بهره ببرند.
کاهش نرخ بیکاری در شهرستان لردگان و ایجاد 
فرصت های اشتغالی جدید و درنتیجه کاهش 
مهاجرت و افزایش درآمــد مردم از مهم ترین 
آرزوهایی است که مردم چشم انتظار تحقق هر 

چه زودتر آن هستند.

اهالی روستای 
گرداب چهارمحال 

و بختیاری خواستار 
جلوگیری از 

نشت آلودگی به 
اراضی کشاورزی و 
استخر های پرورش 

ماهی هستند
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لرستان: وعده های مسئوالن درباره ساخت سیل بند در شهرستان 
پلدختر آن قدر حجیم است که این گزارش مجالی برای نگارش 
همه آن ها ندارد، اما واقعیت این است که فصل بارش ها فرا رسیده 
و مردم معموالن و پلدختر نگران تکرار حادثه تأسف بار فروردین 

سال ۹۸ بر اثر سیل هستند.
بارش های بهاری در دوازدهم فروردین  سال ۹۸ سبب ایجاد سیل 
در برخی شهرستان های استان لرستان ازجمله پلدختر، معموالن 
و خرم آباد شد که با تخریب دیواره ساحلی شهر پلدختر موجب 
ورود سیل به مناطق شهری و روستایی و درنهایت خسارت جانی 
و مالی زیادی ازجمله از بین رفتن باغ ها، زمین های کشــاورزی، 

منازل مسکونی و دام ها شد.
متأســفانه در شهرســتان پلدختر هرســال این پدیده طبیعی 
خسارت های زیادی به بخش های منطقه وارد می کند، بهمن ماه 
۸۴ و سیل ویرانگرش در پلدختر را هنوز فراموش نکرده بودیم که 

در فروردین  سال ۹۸ داغ سیل یک بار دیگر تازه شد.
پس ازآن ســیل، همگان به فکر افتادند باید دیواره ساحلی این 
شهر هرچه سریع تر تکمیل شود و مسئوالن نیز بر این مهم صحه 
می گذاشــتند، اما این دیواره نه تنها تکمیل نشــد بلکه در سیل 
فروردین ســال ۹۸ نیز نتوانست مقابل خروش کشکان بایستد و 

قامتش خم شد.
در ســیل بهمن ماه ۸۴ بخشــی از دیواره های ساحلی این شهر 
تخریب و به حال خود رها شــد و تکمیل نشد. اینکه در این ۱۵ 

سال چرا و چگونه دیواره ساحلی پلدختر باوجود تأکیدات بسیار، 
بازسازی و تکمیل  نشده جای سؤال و نیاز به واکاوی دارد.

وعده های مسئوالن درباره ساخت این سیل بند آن قدر حجیم است 
که این گزارش مجالی برای نگارش همه آن ها ندارد، اما واقعیت 
این است که فصل بارش ها فرا رسیده و مردم معموالن و پلدختر 
نگران تکرار حادثه تأسف بار فروردین سال ۹۸ بر اثر سیل هستند.

ناتوانی مسئوالنس
یک هزار و ۸۰۰ متر طول ضلع غربی شــهر معموالن در مسیر 
عبور رودخانه کشــکان قرار دارد که پروژه دیوار حفاظتی آن  از 
سال گذشته شروع و تا اول مرداد سال جاری، ۸۵۰ متر پیشرفت 
فیزیکی داشــته، اما به علت نبود اعتبار از ابتدای مرداد امســال 

تاکنون این پروژه متوقف و تعطیل  شده است.
باوجوداینکه تخصیص اعتبار برای فعال ســازی دیواره حفاظتی 
شهر معموالن یکی از مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان لرستان است، اما هنوز این اعتبار برای تکمیل ساخت دیواره 

حفاظتی تأمین نشده است.
اقدامات مسئوالن مبنی بر ساخت دیوار حفاظتی در معموالن که 
حاال نیمه تمام متوقف  شده بنا بر نظر امام جمعه معموالن نشان از 

ناتوانی مسئوالن دارد.
حجت االسالم حسن رضایی در همین راستا بیان می کند: پروژه 
دیوار ساحلی شهر معموالن باوجود مشکالتی که از نظر کارشناسی 

دارد با توجیه عدم بودجه متوقف، نیمه کاره و ابتر مانده که این امر 
و نواقص این پروژه نتیجه عدم پیگیری و ناتوانی برخی مسئوالن 

است.

اعتبارات تمام شد، سیل بند به پایان نرسیدس
فرماندار پلدختر گفت: دیواره ساحلی شهر معموالن با متولیگری 
آب منطقه ای استان لرستان متأسفانه از چند ماه پیش تاکنون به 

دلیل نبود اعتبار متوقف مانده است.
حســن رضاییان بر تأمین اعتبار و ادامــه فعالیت اجرایی دیواره 
ســاحلی شــهر معموالن تأکید کرد و افزود: انتظار می رود آب 
منطقه ای لرســتان هرچه سریع تر با توجه به نگرانی های مردم و 
نزدیک شدن به فصل بارندگی برای تکمیل این پروژه در راستای 
تأمین اعتبار پیگیری های الزم را انجام دهد. وی خاطرنشان کرد: 
ســازمان مدیریت برنامه وبودجه استان لرستان در زمینه تأمین 

بخشی از اعتبار موردنیاز این پروژه قول مساعد داده است.

به دلیل کمبود اعتبارات

فصل سیل رسید و »سیل بند« نرسید!
گزارشگزارش

7925zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

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

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. بازیگر تئاتر ، ســینما، تلویزیون ایرانی و 
فارغ التحصیل رشته روانشناسی از دانشگاه 
شهیدبهشتی با هنرمندی درمجموعه های  
چندگانه »پایتخت« - بخار یخ بسته یخچال 
۲. آبورزی- کتاب شاعر- تماما" 3. کشوری 
اروپایــی در جنوب یونــان- عضو دفاعی 
 بعضی حیوانات- نیمه دیوانه- سخن و گفته 
۴. از نیروهای چهارگانه ارتش- دارای اراده 
آهنین- خیس و آبدار ۵. توسری خور کارگاه 
 آهنگری- جنگ و نبرد- از فروع دین اسالم 
۶. میوه زیربغل گذاشتنی- موز ۷. مجازات 
شــرعی- یاقوت – دریاچه ارومیه یکی از 
غنی ترین  منابع این جانور سخت پوســت 
آب های شیرین اســت ۸. سرزمین- دعای 
 زیرلب- چوب دســتی فیلبــان- پاکدامنی 
۹. نوعــی پالتو کوتــاه مردانــه قدیمی- 
اینترنتــی  مزاحمــت   درشــت اندام- 
قنــد  جوهــر  کیســه بافی-  گیــاه   .۱۰ 
 ۱۱. بــاران اندک- محــدب – آب خورده 
 ۱۲. رودی اروپایــی- فرزانــگان- ثقیــل 
۱3. گرامی تر- نپذیرفتن- حرف نوروز- ژرفا 

۱۴. شناکردن زیر آب- این پول را در کویت 
خرج کنید- ســخنان بیهــوده ۱۵. حافظه 
سخت رایانه ای- گریزان از خدمت مقدس 

نظام

 ۱. گیــاه پاپیتــال- زندان- شــهر صابون 
۲. گونه و لپ- پدیدآمده از دو نژاد مختلف- 
صحبت درگوشــی 3. سوبســید- دایره ای 
شکل- شهر خروس جنگی ۴. بندری بزرگ 
در اســترالیا- درس نوشتنی- چون که آن 
آمد نود هم پیش ماست ۵. دشمن- مطلبی 
 را به خاطر کســی آوردن - کبک مشــهور 
۶. تناوب زراعی- خدمتگذاری کردن- جگر 
۷. من آن چه شرط بالغ است با تو می گویم 
/ تو... پندگیــر ... مالل- رشــته کوهی در 
امریکا- منفــک و جدا- مروارید درشــت 
۸. واحد ســرعت هواپیمــا- زیرک- مولد 
فردوســی- میوه تابستانی که باعث تقویت 
قلب ، مغز و کبد می شود ۹. صحنه نمایش- 
 طعم- شــیرینی بزرگ عروســی- آبگینه 
۱۰. دشــمن- همایش و محفل- عشــوه 

و خرام ۱۱. ســبزی پیچیــده- »فزونی«+»بافتن« - 
طاقچه باال ۱۲. آش ساده- غصه و اندوه- فریب و حیله 
۱3. تاب و توان- دربرگیرنده - بندر و چهارمین شهر 
بزرگ ژاپن ۱۴. ساز بادی استوانه ای چوبی- موضع بند 
شــلوار- متضاد »خوابیده« ۱۵. واحدی برای انرژی- 

تکیه دادن- »کودک« در گویش خودش

  افقی

  عمودی
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