
 پرونده طرح تعطیلی پنجشنبه های مشهد 
دوباره باز شد

 گرانی روزافزون مردم را 
با مشکالت فراوانی مواجه کرده است

آیت اهلل علم الهدی:سرپرست استانداری خراسان رضوی:

سرپرست اســتانداری خراسان رضوی در خصوص 
طرح پیشــنهادی دبیر کارگروه با موضوع تعطیلی 
روزهای پنجشنبه در کالنشــهر مشهد گفت: این 
موضــوع با بازنگــری و ارائه نظرات کارشناســی و 
تخصصی اعضای کارگروه و تدوین میزان اثرگذاری 
آن در کاهش آلودگی هوا، مورد بررسی دقیق تر و در 

وزارت کشور دنبال می شود...

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه 
گرانی روزافزون مردم را با مشکالت فراوانی مواجه 
کرده، گفت: اعضای فراکسیون محرومیت زدایی 
مجلس باید در میدان مبارزه حضور پیدا کنند.

آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی در دیدار جمعی 
از اعضای فراکســیون محرومیت  زدایی مجلس 

شورای اسالمی ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

دخل و خرج آب های خراسان رضوی یکی نیست!

قدس گالیه شهروندان در خصوص گرانی 
خودسرانه نان توسط نانوایان را پیگیری کرد

نان خوردن به نرخ روز!

امروز برگزار می شود

 مراسم تشییع پیکر شهید 
 »حسن نیک  باف شاندیز« 

در مشهد 

.......همین صفحه 

در اربعین حسینی

مشهد 
چله نشین 

دل های جامانده 
از کربال شد

هر چنــد مراســم روز اربعین در مشــهد تحت تأثیر 
شیوه نامه های بهداشتی برای کاهش انتشار ویروس کرونا 
کم تعدادتر از سال های گذشته برگزار شد اما پیاده روی 
خانواده های مشــهدی به سوی بارگاه منور حضرت امام 
رضا)ع(، اربعینی بی نظیر آفرید.اجرای شــیوه نامه های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی که با همکاری مردم 
همراه بود موجب شد امسال محرم در مشهد، خلوت ترین 
محــرم قرن اخیر باشد.مراســم اربعین حســینی نیز 
از این قاعده مســتثنا نبود؛ مراســم عزاداری اربعین 
در حرم مطهر رضوی در نخســتین ســاعات صبح با 
حضور جمعی از خدام ایــن بارگاه منور در رواق امام 
خمینــی)ره( حــرم مطهر و با رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعی بدون حضور مردم و به صورت محدود انجام 

شد.پس از آن و در ساعات بعد...

قدس با توجه به آغاز فصل های بارشی بررسی کرد

.......صفحه 2 

 سفر به مشهد 
ممنوع اعالم شد

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 
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سرور هادیان: کرونا که آمد، روزهای متفاوتی را برایمان 
رقــم زد. روزهایی که در آغازین راه، ناشــناختگی اش، 
ناباوری را به همراه داشــت، اخبار گوناگون از شــناخت 
بیماری ســبب شــد تأثیر آن هر روز در زندگی مردم 
جدی تر شود و به طور قطع این تأثیرگذاری روی افرادی 
مانند نویسندگان که نگاه ژرفی دارند نیز کاماًل مشهود 

است. 
به ســراغ تنی چند از نویسندگان شهرمان می روم تا در 
خصوص حال و هوای نوشتن و خلق آثار در دوران کرونا 

برایمان بگویند.

یک فرصتس
»نجمه مولوی« متولد مشــهد و کارشــناس رشته علوم 
تربیتــی، یکی از پیشکســوتان عرصه داستان نویســی 
شهرمان اســت. او می گوید: گاهی شــرایط به گونه ای 
می شــود که اگر نتوانیــم به عنوان یــک فرصت از آن 
استفاده کنیم با مشکالت روحی و روانی عدیده ای مواجه 

خواهیم شد.
او می افزاید: حضور یک ویروس کشــنده و مرگ آور که 
شــرایط را برای همه مردم دنیا ســخت کرده است هم 

می تواند یک فرصت باشد.
این مدرس و منتقد داســتان تصریح می کند: به اعتقاد 
من این دوران می تواند فرصتی برای تفکر و نگاه به آنچه 
تاکنون پشت سر گذاشته ایم، باشد. توجه به خدایی که 

جز او هیچ قدرتی چاره ساز چنین وضعیتی نیست.
این مؤلف تأکید می کند: نویسنده ها نیز از این فرصت و 

لحظات اجباری مانــدن در خانه می توانند برای مطالعه 
عمیق تر و متفاوت تر و خلق آثار بهره ببرند.

نجمــه مولــوی اظهار مــی دارد: خدا را شــاکرم که 
توانسته ام دو مجموعه داستان کوتاه و داستان کودکم 
را در تابســتان۹۹ به چاپ برســانم و همچنین اولین 
رمان من نیز مجوز چاپ آن صادر و در حال گذراندن 
فرایند چاپ آن هســتم.این بانوی اهل قلم با اشاره به 
اینکه محتوای کتاب هایش در زمان کرونا خلق نشده 
اســت، بیان می دارد: نگارش کتاب هــا متعلق به این 
دوران نیست اما اصالحیه و ویرایش مجدد داستان ها 
در همین فرصت خانه ماندن انجام شده است که شاید 
اگر این اجبار نبــود، درگیری ها و دغدغه های زندگی 

مجال این کار را نمی داد.
وی تأکید می کند: امیدوارم هر چه زودتر این شــرایط 
نگران کننده تمام شــود و با درسی که از سپری کردن 
چنین شــرایطی گرفته ایم اندیشــه و تفکر خالق تر و 

سازنده تری داشته باشیم.

جامعه ای متأثر از کروناس
یکی دیگر از پیشکســوتان داستان نویسی مشهد نیز در 
خصوص شــیوع کرونا و اثرات آن بر خلق آثار نوشتاری 
آینــده می گوید: نویســندگان در ایــن جامعه زندگی 
می کنند و به طور قطع شــروع هر مسئله ای تأثیراتش 
روی نویسندگان بیشتر از همه احساس می شود؛ مسائلی 
از قبیل سیاسی، اجتماعی و... یا هر مسئله بزرگی که در 
جامعه رخ دهد، بیشتر روی آن ها تأثیر می گذارد و بالتبع 

در نوشته هایشــان دیده می شود، به طور قطع موضوعی 
مثل کرونا تأثیر شگرفی بر جامعه ایرانی گذاشته است.

علــی براتی کجوان می افزاید: بــرای مثال کرونا موجب 
محدودیت بســیاری در روابط شــد و خیلی از مسائل 
جدیدی را به همراه آورد و تأثیر زیادی روی نویسندگان 
خواهد گذاشــت. می توانم درباره خودم بگویم، شاید در 
ابتــدا این قضیه را همانند خیلــی  از افراد جامعه جدی 
نگرفتم و احساس می کردم گذرا و رفتنی باشد اما وقتی 
که پدر و مادرم هر دو به این بیماری مبتال شدند و هر دو 
در یک بیمارستان بستری بودند کم کم این تأثیر عمیق تر 

شد.
او تأکید می کند: بــه هر حال به طور قطع تحوالتی که 
در جامعه رخ می دهد، تأثیرات شــگرفی دارد و مطمئن 
هستم داستان های جدیدی که پس از این دوران بیرون 

بیاید تأثیرات خودش را نشان می دهد.

داستان هایی ماندگارس
اســتاد براتی کجوان خاطرنشان می سازد: با آن حسی 
کــه در دوران کار روزنامه نــگاری نســبت به وقایع 
دارم و زود واکنــش نشــان نمی دهم بــرای من باید 
زاویه های روشــن بیشتری داشــته باشد زیرا در حال 
حاضر تأثیرش احساسی است و خیلی روی تفکرات و 
اندیشه ها تأثیر عمیق تری نگذاشته است که منجر به 
فراورده ادبی به نام داستان شود ولی مطمئناً به زودی 
مجموعه و داســتان های زیادی چاپ خواهد شــد که 
مانا و ماندگار خواهد بود. نویســنده کتاب »پســر من 

قاتل اســت؟« تصریح می کند: در حال حاضر چندین 
مجموعه مانند »آماده طلوع« آماده چاپ و نشــر است 
و همچنین در حال ویرایش کتاب »کاغذباد« هســتم 

که درباره اسارت آزادگان است. 
این مدرس و منتقد داستان بیان می کند: همچنین اولین 
رمانــم به نام »من در اتریش هیتلــر را دیدم« که درباره 

علت مهاجرت است در مرحله تحقیق است.
وی تأکید می کند: البته کرونا برای من برکاتی هم داشت 
و حداقل فرصتی شــد که دو مجموعه ام را آماده کنم و 

ویرایش آن ها را انجام دهم.

دلنوشته کروناییس
یکی دیگر از نویســندگان شــهرمان مریــم عرفانیان ، 
کارشــناس علوم ارتباطات اجتماعی نیز می گوید: هنوز 
اتفاق خاصی برای خلق آثار کرونایی برایم پیش نیامده 

است جز نوشتن چند دلنوشته کرونایی.
این بانوی اهل قلم می افزاید: به اعتقاد من دوران قرنطینه 
فرصت خوبی است برای اتمام کتاب های دیگرم که از آن 
بهره بردم و آن ها را به اتمام رسانده ام. وی در ادامه تصریح 
می کند: این روزها تصمیم گرفته ام تقویمی تهیه کنم و 
حال و هوای این روزها را بنویسم. چون گمان می کنم این 
ویروس مدت ها با ما خواهد بود پس در روزهای قرنطینه 

می توان بیشتر نوشت.

ایرنا: هر چند مراســم روز اربعین در مشهد تحت تأثیر 
شیوه نامه های بهداشتی برای کاهش انتشار ویروس کرونا 
کم تعدادتر از سال های گذشته برگزار شد اما پیاده روی 
خانواده های مشــهدی به سوی بارگاه منور حضرت امام 

رضا)ع(، اربعینی بی نظیر آفرید.
اجرای شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
که با همکاری مردم همراه بود موجب شد امسال محرم 

در مشهد، خلوت ترین محرم قرن اخیر باشد.
مراسم اربعین حسینی نیز از این قاعده مستثنا نبود؛ 
مراســم عــزاداری اربعین در حرم مطهــر رضوی در 
نخستین ســاعات صبح با حضور جمعی از خدام این 
بــارگاه منور در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر و با 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی بدون حضور مردم و به 

صورت محدود انجام شد.
پس از آن و در ســاعات بعد، گروه های مختلف مردم و 
خانواده ها و معدود دســته های کوچک سینه زنی راهی 
خیابان های منتهی به حرم مطهر رضوی شدند و برپایی 
آیین های اربعین همچون دهه اول محرم در مکان های 

مشخص و روباز شهر مشهد برنامه ریزی شده بود.
امسال که عاشقان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( از زیارت 
و پیاده روی اربعین در کشور عراق بازمانده بودند حوالی 
ســاعت ۱۰ صبح در حرم مطهر رضــوی و خیابان های 
مفروش اطراف حرم، به همراه اعضای خانواده و در لبیک 
بــه توصیه رهبر معظم انقالب بــه قرائت زیارت اربعین 

پرداختند.
امــا فارغ از حال و هوای معنــوی وصف ناپذیر عزاداران؛ 
عزاداری ها و مطابقت آن با شیوه نامه های بهداشتی قابل 

توجه بــود. در چهار محور ورودی به حرم مطهر رضوی 
شامل خیابان های طبرسی، امام رضا)ع(، نواب صفوی و 
شــیرازی، پیش از ورود به این مکان مقدس چهار گروه 
ســازمان دهی شده به اجرای مراسم سینه زنی و مداحی 
مشغول بودند و صدها نفر با دیدگانی خیره به بارگاه منور 
رضوی با این آیین ســنتی و معنوی پشت درهای حرم 

همراه شده و به عزا نشستند.
اگر دلدادگی و عشق به سرور و ساالر شهیدان را شاخصه 
اصلی عزاداران حسینی بدانیم باید استفاده از ماسک را 
نیز به عنوان مشخصه ظاهری اغلب عزاداران در اربعین 
امسال دانست، اغلب افرادی که در خیابان های منتهی به 
حرم مطهر رضوی قدم می گذاشــتند ماسک زده بودند. 
هر چند در مقایسه با روزهای تاسوعا و عاشورای امسال 
استفاده از ماسک کاهش یافته بود اما باز هم حدود ۹۰ 

درصد مردم و خانواده ها ماسک بر صورت داشتند.
عزاداران در ادامه نماز ظهر اربعین را نیز به امامت آیت اهلل 
علم الهدی، امام جمعه مشــهد در خیابــان امام رضا)ع( 

برگزار کردند.

نویسندگان شهرمان در گفت وگو با قدس:

تهدید کرونا را به فرصت تبدیل می کنیم
در اربعین حسینی

مشهد، چله نشین دل های جامانده از کربال شد

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
اول شرکت تعاونی مسکن مهر 64 مشهد 

تاریخ انتشار: 99/07/19
جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده ش��رکت تعاونی 
مس��کن مه��ر ش��ماره 64 مش��هد راس س��اعت 13 
روز دوش��نبه  م��ورخ 1399/08/05 در مح��ل دفتر 
ش��رکت ، واق��ع در بلوار دانش��جو ، نبش دانش��جو 
30 پ��اک 1 واحد 2 برگزار میش��ود . از کلیه اعضای 
محترم دعوت میش��ود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این جلس��ه حضور به هم رسانند 
. اعض��ای محترمی که امکان حضور آن ها در جلس��ه 
مذکور مقدور نمی باش��د می توانند حق رای خود را 
ب��ه موجب وکالت نامه کتبی به ف��رد دیگری واگذار 
نمایند ، در اینص��ورت تعداد آرای وکالتی هر عضو 
حداکث��ر س��ه رای و هر فرد غیر عض��و تنها یک رای 
خواه��د بود . اعض��ای متقاضی اعط��ای نمایندگی به 
هم��راه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 9 صبح تا 13 
ظه��ر روزه��ای 28 ، 29 ، 30 مه��ر م��اه 1399 به محل 
دفتر ش��رکت به نشانی فوق مراجعه تا پس از تایید 
وکال��ت نام��ه های مزب��ور توس��ط مقام مج��از ورقه 
ی ورود ب��ه مجمع ب��رای فرد نماینده ص��ادر گردد . 

دستور جلسه : 1- طرح و تصویب انحال شرکت 
2- تعیین مکان تصفیه 
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بدینوسیله به اطالع کلیه همشهریانی که نیاز به خرید آهن آالت ساختمانی ، 
درب و پنجره پروفیلی ، نرده و حفاظ فلزی و استیل و مصنوعات فرفورژه 
دارن�د می رس�اند از واحد های صنفی معتبر پس از رویت  پروانه کس�ب و 
کارت شناس�ائی متصدی با دریافت فاکتور رسمی خرید نمائید و به هر گونه 
تبلیغات خیابانی ، دیوار نویسی ، روزنامه ها و پیام های تلفنی توجه نفرمائید 
وهمزمان با خرید نس�بت ب�ه تحویل و حمل کاالی خریداری ش�ده اقدام 
نموده و در صورت بروز هر گونه مش�کل با تلفنه�ای اتحادیه 32218399 و 
32258189 تماس گرفته یا به آدرس خیابان گنبد سبز بین آخوند خراسانی 

7 و 9 پالک 905 مراجعه نمائید.  

اطالعیه مهم اتحادیه آهن آالت و صنایع پروفیل مشهد 
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن مهر 

کارکنان بیمارستان دکتر شیخ
 تاریخ انتشار: 1399/07/19

 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت 
تعاونی مسکن مهر کارکنان بیمارستان دکتر شیخ 
روز دو ش��نبه مورخ��ه 99/08/05 رأس س��اعت 
15 در مح��ل دفتر تعاونی مس��کن واقع در خیابان 

شهید اسدا...زاده پاک 80 برگزار می شود.
اعض��ای متقاضی نمایندگی به هم��راه وکیل مورد 
نظر باید از س��اعت 9 الی 13 روزهای فرد به محل 
دفتر شرکت مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های 
مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای 
فرد نماینده صادر گردد که در این صورت تعداد 
آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص 

غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.
دستورجلسه:

تصمیم گی��ری در خص��وص تمدید م��دت فعالیت 
شرکت )موضوع ماده 5 اساسنامه(

 هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر کارکنان 
بیمارستان دکتر شیخ  /ع

99
07
59
6

مســئوالن دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد روز جمعه با صدور 
اطالعیه ای اعالم کردند: در شرایط کنونی از زائران و مسافران تقاضا 
داریم از هرگونه ســفر به کالنشهر مشهد و خراسان رضوی پرهیز 
کنند، چرا که هرگونه تجمع خطر گسترش بیماری کووید-۱۹ را به 

دنبال دارد و وضعیت را بحرانی خواهد کرد...



قدس گالیه شهروندان در خصوص گرانی خودسرانه نان توسط نانوایان را پیگیری کرد

نان خوردن به نرخ روز!
قدس: افزایش قیمت نان از ســوی نانوایی های 
آزادپز موجب گالیه شــهروندان شده است، اما 
نانوایان هم مدعی هستند علت اصلی این گرانی 
کمبود آرد آزاد و افزایش قیمت هر کیسه آرد تا 

دو برابر قیمت نسبت به یک هفته پیش است.
اگر این روزها ســری به صف های نانوایی ها در 
شــهر مشــهد بزنید چند گالیه را بارها و بارها 
خواهید شنید، برخی از شهروندان معتقدند وزن 
نان ها کم شده و عده ای معتقدند تعداد زیادی از 
آزادپز ها با ریختن چند دانه کنجد روی نان چند 

صد تومان نان را گران تر می فروشند.
بعضی ها هم بر این باورند که کیفیت نان فراموش 
شده و نظارت های الزم صورت نمی گیرد، با این 
حال در چند روز اخیر شاهد افزایش قیمت نان 
در بســیاری از نانوایی های آزادپز هســتیم که 

گالیه ها را بیشتر کرده است.

نبود نظارت بر قیمت و بی کیفیتی نانس
شهروندان معتقدند دســتگاه های متولی حوزه 
آرد و نان و مجموعه های نظارتی وظیفه دارند تا 
نسبت به تأمین ملزومات اصلی مانند گندم و آرد 
تالش الزم را داشته باشند و با برنامه ریزی دقیق 
از بروز هر گونه اختاللــی که منجر به افزایش 
قیمت ها شــود جلوگیری کنند اما متأسفانه یا 
برنامه دقیقی نیســت یا اینکه مجریان قادر به 
اجرای آن نیســتند که شرایط موجود در حوزه 

نان پیش آمده است.
شهروند دیگری می گوید: گرانی نان از سویی بر 
مردم که قوت اصلی آنان نان است فشار آورده و 
بی کیفیتی آن از سویی دیگر طاقت مردم را طاق 
کرده؛ چرا که اکنون در حالی نان را 200 تومان 
گران تر از قبل می خریم که یا خمیر اســت و یا 
بخش زیادی از آن سوخته که در برابر اعتراض 
مردم نانوایان موضوع را به بی کیفیتی آرد مربوط 
می دانند و پاسخگوی سهل انگاری خود نیستند.

کمیابی آردس
یکی از نانوایان اما می گویــد: آرد در بازار نایاب 
شده و ما برای هر کیسه آرد که تا هفته گذشته 
تــا80 هزار تومان پــول می دادیم حاال اگر پیدا 
کنیم باید 160 هــزار تومان بپردازیم و چاره ای 
نداریم نان هزار تومانی خود را هزار و 200 تومان 

بفروشیم تا حداقل کمتر زیان ببینیم.

کمبود آرد در بازارس
رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد در گفت وگو 
با خبرنگار ما می گوید: متأسفانه شرایط موجود 
نتیجه تصمیم های دو ســال گذشته در حوزه 
تخصیص آرد به نانوایــان آزادپز یا همان نیمه 

یارانه ای است.
مصطفی کشتگر می افزاید: تا سال 97 نانوایی های 
آزادپز بر اساس نیاز خود آرد تهیه می کردند و هر 

نانوایی به میزان فروش خود 
آرد خریــداری می کرد اما از 
تعریف  ســامانه ای  سال 97 
و مقرر شــد تا از طریق این 
ســامانه آرد مورد نیاز خود را 

ثبت و تهیه کنند.
وی اظهــار مــی دارد: آغــاز 
مشــکالت این حوزه از آبان 
ســال 98 و زمانــی بود که 
نرخ گذاری صورت گرفت و از 
آنجایی که نسبت قیمت تمام 
شــده نان در مقابل هزینه ها 
آرام  آرام  نداشــت  همخوانی 

گالیه نانوایان آغاز شد.
او می گوید: در یک ســال اخیر همان گونه که 
همه شــهروندان می دانند قیمت هــا در همه 
بخش ها افزایش زیادی داشته و در بخش نان هم 
همین اتفاق افتاده برای مثال قیمت مایه خمیر 
100درصد افزایش داشته، بیمه کارگران در دو 
نوبــت 30درصد افزایش یافته و اجاره مغازه هم 
که غیرمنطقی باال رفته و تقریباً تمام هزینه های 
یک واحد صنفی باال رفتــه، ولی ما توقع داریم 

آن ها به نرخ مصوب نان تولید کنند.
کشتگر می افزاید: در این مدت نانوایی های نیمه 
یارانه ای یا همان آزادپز ها آرد مورد نیاز بیشــتر 
از ســهمیه خود را از بازار آزاد تهیه می کردند و 
برای مثال هر کیسه آرد سهمیه ای 48 تا 51هزار 
تومــان در اختیار آن ها قــرار می گرفت و آن ها 
در بازار آزاد هر کیســه آرد را تا 80 هزار تومان 

خریداری می کردند.
اما در هفته اخیر آرد نایاب شده و کارخانه های 
آرد عرضه آزاد ندارنــد و همین کمبود در بازار 
موجب شده تا هر کیسه آرد تا 170 هزار تومان 
هم خرید و فروش شود پس در چنین شرایطی 
نمی توان امیدوار به تــداوم فعالیت نانوانی های 
آزادپز بود؛ چراکه با هیچ فرمولی نمی توان تصور 

سودآور بودن ادامه کار نانوایی را داشت. 

نانوایان  اتحادیه صنف  رئیس 
نکتــه  می گویــد:  مشــهد 
 قابــل توجه این اســت که از 
سال 93 تا ســال 97 قیمت 
نان در بخش آزادپز ها حدود 
افزایش داشت و  300 تومان 
در واقع بــازار عرضه و تقاضا 
همه چیز را متعادل کرده بود 
اما در شرایط فعلی نمی توان 
انتظــار رعایت قیمت مصوب 
نان از سوی نانوایی ها را داشت 
اصالح  اقدام  بهترین  بنابراین 
قیمت هاســت تا قیمت ها به 

نسبت هزینه ها تعدیل شوند.

تصمیم های جلسه ایس
سه شنبه هفته گذشته و به دنبال افزایش گالیه 
شهروندان و نانوایان از شرایط پیش آمده، جلسه 
کارگروه گندم، آرد و نان خراسان رضوی تشکیل 
شــد تا  برای ســاماندهی اوضاع حاکم بر نان 

تصمیم  گیری شود.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
خراسان رضوی در این جلسه گفت: 20 درصد از 
 سهمیه آرد دولتی نانوایی های شهری و 10 درصد

از ســهمیه آرد دولتی نانوایی های روســتایی 
در صورت عدم مراجعــه نانواها برای تمدید یا 
دریافت اعتبار پروانه کســب، کســر می شود و 
به نانوایی هایی که ســهمیه آرد کمتری دارند 
یا ضوابط بهداشــتی و دستورالعمل ها را رعایت 
می کنند اختصاص می یابد.علی رسولیان افزود: 
باید توازن الزم برای اختصاص سهمیه آرد دولتی 
به نانوایی ها برقرار شــود تا سهمیه نانوایی های 
متخلف با سهمیه نانوایی هایی که همه ضوابط 

و قوانین را رعایت می کنند یکی نباشد.
وی گفت: دانشــگاه علوم پزشــکی فهرســتی 
از نانوایی هایــی کــه نان با کیفیــت باال تولید 
می کنند را اعالم کند تا ســهمیه مشخصی از 

آرد به عنوان مشوق در اختیار آن نانوایی ها قرار 
گیرد. رسولیان، دونرخی بودن نان نیمه یارانه ای 
را معضلی در شــبکه عرضه نان دانست و گفت: 
در نامه ای با امضای سرپرست استانداری از وزیر 
صنعت، معدن و تجارت درخواست خواهد شد 
که آرد نانوایی های نیمه یارانه ای که دو نرخ دارند 
یکسان شود و همچنین نان جدید تحت عنوان 
»نان آزاد« بدون داشتن سهمیه ای از آرد دولتی 

برای صنف نانوایی تعریف شود.
رسولیان افزود: افزایش نرخ نان در صورتی قابل 
اجرا خواهد بود که کارگــروه ملی گندم، آرد و 
نان کشور آن را مصوب کند که این موضوع در 
آن کارگروه با در نظر گرفتن افزایش هزینه های 

تولید نان در حال بررسی است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضــوی نیز در این 
نشست گفت: گروه کارشناســان ذیل کارگروه 
آرد و نان استان کسر 20 درصد سهمیه آرد آن 
دسته از واحدهای نانوایی که پروانه کسب آن ها 
از درجه اعتبار ساقط شده و در مهلت مقرر برای 
تمدید اعتبار به اتحادیه نانوایان مراجعه نکرده 

بودند را مصوب کرد.
علی غفوری مقــدم افزود: پــس از اجرای این 
مصوبه عــده ای از نانوایان بــرای تمدید پروانه 
کسب خود به اتحادیه نانوایان مراجعه کردند و 
تعدادی از نانواها نیز مراجعه ای نداشتند بنابراین 
این کســر ســهمیه آرد انجام شد و از محل آن 
 250 تــن معــادل 6 هــزار و 250 کیســه به 
188 واحدی که سهمیه کمی معادل ماهانه 15 
کیسه دارند، به صورت موقت و دوماهه اختصاص 
یافت. وی اظهار کرد: طی دو ماه آینده در صورت 
عدم مراجعه واحدهای نانوایی برای تمدید اعتبار 
پروانه کسب خود، 20 درصد از سهمیه آرد آن ها 
کسر و به نانوایی های دارای سهمیه کم اختصاص 

می یابد. 

۳۶ میلیارد ریال تخلف نانوایی ها در س
خراسان رضوی 

سرپرســت معاونت بازرســی و نظارت سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت خراســان رضوی نیز 
 در این نشســت گفت: از ابتدای امسال تاکنون
10 هــزار و 894 بازرســی از واحدهای عرضه 
گنــدم، آرد و نان در اســتان انجــام گرفته که 
منجر به تشــکیل هزار و 56 پرونــده به ارزش 
36 میلیارد و 220 میلیون ریال شــده اســت.

محمدجواد ســاعدی افزود: نســبت ســهمیه 
 آرد نانوایی هــای یارانــه ای بــه نانوایی هــای

نیمه یارانه ای منطقی نیست و این موضوع سبب 
تأمین آرد از سوی نانوایی های نیمه یارانه ای از 
محل سهمیه آرد نانوایی های یارانه ای و خروج 

آرد از شبکه و تخلفات صنفی می شود. 

در سوگواری خسرو آواز ایران حیف •
است جانی از دست رود

به یقین نام و آوازه خســرو آواز ایــران فراتر از زمانه ما و در 
پهنه ای وسیع تر از جغرافیای ما باقی خواهد ماند. به نمایندگی 
از جامعه پزشکی مشهد، فقدان استاد محمدرضا شجریان را 

به خانواده ایشان و ملت ایران تسلیت عرض می کنم.
بی شک وداع باشکوه با استاد در مراسم تشییع وی کمترین 
سپاس ایرانیان اســت از بزرگمردی فرزانه که نغمه هایش، 
 میراث فرهنگی ایران زمین شــده اســت. اما افســوس و 
صد افسوس که در این روزهای کرونایی هر تجمعی برابر است 
با داغداری خانواده های زیــادی که این بیماری هزارچهره، 

عزیزانشان را ناجوانمردانه به آغوش خاک خواهد کشاند.
آسمانی شدن همکاران پزشک، پرستار و سایر کادر بهداشت 
و درمان در این روزها گواه این مدعاست؛ عزیزانی که غریبانه 
و مظلومانــه به خاک آرمیدند. از این رو از همه  هموطنان و 
همشــهریانم تقاضا دارم از هر گونه تجمعی در قالب مراسم 
سوگواری و تشییع استاد شجریان خودداری ورزند و بدانند 
که حیف است در مراسم خســرو آواز ایران که عمر خود را 

در راه خدمت به مردم ایران صرف کرد؛ جانی از دست رود.
اگر چه پرهیز از ازدحام و عدم اصرار به شــرکت در مراسم 
تشییع جنازه این اســتاد فقید، استفاده از فضای مجازی و 
ابزارهای غیرحضوری، توصیه نخست جامعه پزشکی به همه 
هموطنان است اما در صورت شرکت در مراسم خاکسپاری 
و تشییع، تقاضای من و همه همکارانم رعایت پروتکل های 

بهداشتی، استفاده از ماسک و رعایت فاصله ایمن است.

پرونده طرح تعطیلی پنجشنبه های •
مشهد دوباره باز شد

سرپرســت  قــدس: 
خراســان  اســتانداری 
رضوی در خصوص طرح 
پیشنهادی دبیر کارگروه 
با موضوع تعطیلی روزهای 
در کالنشهر  پنجشــنبه 
مشهد گفت: این موضوع 

با بازنگری و ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی اعضای کارگروه 
و تدوین میزان اثرگذاری آن در کاهش آلودگی هوا، مورد بررسی 

دقیق تر و در وزارت کشور دنبال می شود.
حســن جعفری در چهل و نهمین جلســه کارگروه اجرایی و 
اضطراری کاهش آلودگی هوای خراســان رضوی اظهار کرد: با 
تأکید بر دستورات دین مبین اســالم، حفظ سالمت مردم در 
اولویت اســت و مقابلــه با انواع آالینده هــا در قالب برنامه های 
مبتنــی بر هدف گذاری با زمان بندی مشــخص یک الزام برای 
تحقق برونداد اثربخش است.وی با اشاره به اهمیت حفظ محیط 
زیست و بررسی انواع آالینده ها در قالب قرارگاه زیستی در پدافند 
غیرعامل، اضافه کرد: مدل ســازی و کاهش آالینده ها به کمک 
ابزارهای علمی و روزآمد بسیار مهم است و پیش از آن زمان بندی 
اجرا و تعیین مسئولیت ها و تکالیف برای دستگاه های ذی ربط 

باید مورد توجه قرار گیرد. 
جعفری ضمن اشاره به ضرورت فرهنگ سازی و اعمال مشوق ها 
برای همراهی صاحبان منابع آالینده ثابت و متحرک، یادآور شد: 
توجه به تغییرپذیری مدل آالینده ها بسیار مهم است و در نظر 
داشتن ابعاد مختلف آلودگی هوا و به کارگیری ابزارهای متعدد 

برای مدیریت آن، یک پیش نیاز است.

کاهش استفاده از ماسک پذیرفتنی نیستس
سرپرست استانداری خراسان رضوی همچنین در نشست شورای 
اداری استان گفت: استفاده از ماسک توسط مردم استان طی یک 
ماه گذشــته از 82 درصد به 56 درصد کاهش یافته که به هیچ 
وجه قابل قبول نیست و افزایش نظارت و برخورد با رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشتی را در پی خواهد داشت. حسن جعفری با 
اشاره به تالش کادر پزشکی طی هشت ماه گذشته افزود: کادر 
درمان از مردم استان انتظار دارند پروتکل های بهداشتی را بیش 
از گذشته رعایت کرده و استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و شست وشوی دست ها را فراموش نکنند.وی ادامه داد: 
اینکه 62 درصد کارکنان دستگاه های اجرایی استان زدن ماسک 
و اجرای پروتکل های بهداشــتی را رعایت می کنند، پذیرفتنی 
نیست، همه دستگاه های اجرایی باید 100 درصد موارد بهداشتی 
در زمینه مقابله با کرونا را رعایت کنند، ستاد ملی مقابله با کرونا 
برخورد با کارکنانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند 
تا مرحله انفصال از خدمت تصویب کرده است و در نشست بعدی 
شــورای اداری از مدیران دســتگاه های اجرایی که این موارد را 
رعایت کرده باشند، قدردانی شده و خاطیان نیز معرفی می شوند.

وی با تأکید بر رعایت پروتکل های بهداشــتی توسط اصناف و 
مشــاغل مختلف نیز افزود: صاحبان صنوف از ورود افرادی که 
ماسک نمی زنند و پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند به 
اماکن عمومی، مجتمع  های تجاری و واحدهای صنفی خودداری 
کنند.جعفری ادامه داد: بر اساس ابالغ ستاد ملی مقابله با کرونا هر 
نوع سفر به خراسان رضوی و مشهد به صورت پیاده یا با ناوگان 
حمل و نقل بین شهری در روزهای پایانی ماه صفر ممنوع است.

آیت اهلل علم الهدی:
گرانی روزافزون مردم را با مشکالت •

فراوانی مواجه کرده است
قدس: نماینده ولی فقیه 
در خراسان رضوی با بیان 
اینکه گرانــی روزافزون 
مــردم را با مشــکالت 
فراوانــی مواجــه کرده، 
گفت: اعضای فراکسیون 
محرومیت زدایی مجلس 

باید در میدان مبارزه حضور پیدا کنند.
آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی در دیدار جمعــی از اعضای 
فراکسیون محرومیت  زدایی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
مقام معظم رهبری فرمودند، مجلس امید و انتظار یعنی اینکه 
انتظار ما از مجلس شــورای اسالمی این است که مشکالت 
مردم را حل کند، اگر مجلس این جمله را سرلوحه کارش قرار 
بدهد، به سمت جلو حرکت می کند، مجلس یازدهم مجلس 
جوانی است و خطری که در مجلس یازدهم احساس می شود 
این است که به جای بررسی و تصویب الیحه های مهم، سرگرم 
مسائل حاشیه شوند.وی ادامه داد: نمایندگان این مجلس باید 
جســور باشند و برای دفاع از حق و حقوقات مردم بکوشند و 
نباید بگذارند جریان قدرت و ثروت با بیان مســائل حاشیه، 
قــدرت حرکت را از آنان بگیرند، مقام معظم رهبری به بنده 
فرمودند، این انقالب از ابتدا با مبارزه آغاز شده و تا به انتها هم 

همین طور است و نباید مبارزه را زمین گذاشت.
وی تصریح کرد: مجلس شــورای اسالمی برای اینکه نشان 
بدهد توجه اصلی اش رفع مشکالت مردم است باید مبارزه کند 
و درصدد دفاع از حق باشد، عزیزان این مسئله گرانی روزافزون 
و معیشت مردم بسیار مهم است و مردم را با مشکالت فراوانی 
مواجه کرده اســت. باید در میدان مبارزه حضور پیدا کنید و 
مشکالت را پیگیری و حل کنید، باید راهبردی داشته باشید.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: شما فراکسیون 
محرومیت زدایی هستید و می توانید با مبارزه، محرومیت را از 
بدنه جامعه پاک کنید، متأسفانه بعضی از مسئوالن می گویند 
آخر ریاستشــان اســت و دیگر به فکر حل مشکالت مردم 
نیستند و این وظیفه شماست که پیگیر مشکالت مردم باشید 
و مقاومت کنید، اگر مجلس شورای اسالمی درست عمل کند 

مردم امید پیدا می کنند و همراه نظام و انقالب می شوند.
آیت اهلل علم الهدی با تأکید بر اهمیت حاشیه شهر، اظهار کرد: 
طبق دستور مقام معظم رهبری، ما ستاد ساماندهی فرهنگی 
حاشیه شهر را راه اندازی کردیم تا مسائل فرهنگی در حاشیه 
شهر را قوت ببخشــیم و در کنار آن مساجد را نیز بهسازی 

کردیم تا محلی برای آموزش و عبادت باشد.
او ادامه داد: الحمدهلل توانســتیم بــا وجود طلبه های جوان و 
انقالبی مضامین فرهنگی را در بین مردم حاشــیه شهر بیان 
کنیم و دانش آموزان؛ فعاالن و بســیجیان مساجد شوند که 
مشکالت امنیتی حاشــیه به واسطه خود جوانان آن منطقه 

برطرف شد، با کار فرهنگی می شود امنیت را برقرار کرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: محرومیت زدایی 
مســئله بسیار مهمی اســت که در مبارزه با جریان قدرت و 
ثروت ایجاد می شود، بعضی از شهرستان ها و روستاهای اطراف 
مشهد منطقه محروم است، جریان قدرت و ثروت زمین های 
مــردم را از آنان گرفتند و آنــان را روز به روز فقیرتر کردند، 
محرومیت زدایی امکان پذیر است، زیرا خدا راه آن را باز کرده و 

نباید بگذاریم جریان قدرت و ثروت مانع شود.
آیت اهلل علم الهدی اضافه کرد: آن چیزی که در محرومیت زدایی 
باید صورت بگیرد مبارزه با جریان قدرت و ثروت اســت، یک 
عده ســرمایه دار به این فکر افتادند که مشهدالرضا)ع( محل 
خوبی برای ایجاد گردشــگری ناهنجار اســت، بــا این امر 
می خواهند هویت امام رضا)ع( را از مشهد بگیرند، در صورتی 
که مشهد فضای زیادی برای کارآفرینی دارد که می تواند در 
صنعت کشاورزی بسیار موفق باشند، اگر شما عزیزان خواستید 
محرومیت زدایی کنید، اول باید با جریان قدرت و ثروت مقابله 
کنید، زیرا این جریان ریشه محرومیت هاست، شما اگر اشتغال 

ایجاد کردید محرومیت زدایی به سرعت صورت می گیرد.

 نماینده ویژه مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان رضوی به قدس خبر داد

برقراری عدالت آموزشی در حاشیه شهر•
پورحسین:  حســین 
مدیرکل  ویــژه  نماینده 
پــرورش  و  آمــوزش 
از  رضــوی  خراســان 
تشــکیل کارگــروه ویژه 
مشکل  قانونی  حل  برای 
تحصیــل دانش آمــوزان 

مشکوک التابعه مناطق حاشیه شهر مشهد خبر داد.
ابوالحسن حقیقی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش این 
اداره کل که چند روز پیش از ســوی مدیرکل آموزش و پرورش 
استان، مسئول ویژه رسیدگی به مشکالت دانش آموزان حاشیه 
شهر مشــهد شد، برقراری عدالت آموزشــی در حاشیه شهر را 
مأموریت بســیار مهمی برای آموزش  و پرورش دانست و اظهار 
کرد: بر اساس رویکردهای سند تحول بنیادین بنا بر فرموده مقام 
معظم رهبری تمام دانش آموزان باید از عدالت و کیفیت آموزشی 
برخوردار باشند، برقراری عدالت و کیفیت آموزشی وظیفه آموزش 
 و پرورش است که باید بین دانش آموزان عشایر، روستا یا حاشیه 

شهر با دانش آموزان شهر برقرار شود.
وی با بیان اینکــه پس از مراجعه جمعی از معلمان دغدغه مند 
روســتای کالته برفی برای حل مشــکل کــودکان و نوجوانان 
مشکوک التابعه و محروم از تحصیل، یک گروه ویژه تشکیل شد 
تا به ســرعت بحث آموزش این دانش آموزان پیگیری شود و هر 
چه سریع تر به نتیجه برسد، گفت: 40 برنامه در راستای تحقق 
رویکردهای سند تحول پیش بینی شــده که شامل برنامه های 
فرهنگی، ورزشی، مشاوره ای، بهداشتی و تغذیه ای است، عالوه بر 
این پروژه های نوسازی در حاشیه شهر نیز به همت خیران و اداره 

کل نوسازی در حال پیگیری است.
وی با تأکید بر اینکه نباید »بازمانده از آموزش« داشــته باشیم، 
اعالم کرد: پیش بینی طوالنی شدن کووید 19 را داشتیم به همین 
جهت محتوای تولیدی را به یک نقشــه یادگیری به  نام »نقشه 
یادگیری اســتانی« تبدیل کردیم، این نقشه در قالب چهار الیه 
تهیه شــد با این هدف و شعار که »هیچ دانش آموزی از آموزش 
باز نماند« و برای نخســتین  بار در کشــور رونمایی شد، اکنون 
این نقشه، روشن کننده مســیر دانش آموزان ما در حاشیه شهر 
است و باید توسط مدیر، حضوری یا غیرحضوری بودن آموزش 

دانش آموزان رصد و در این نقشه ترسیم شود.

امروز برگزار می شود
 مراسم تشییع پیکر شهید •

»حسن نیک  باف شاندیز« در مشهد
قدس: مراســم تشــییع 
حســن  شــهید  پیکــر 
نیک  باف شاندیز با رعایت 
پروتکل های بهداشتی پس 
از ادای احترام مســئوالن 
بهشت رضا)ع( مشهد  در 

برگزار می شود.
پیکر شهید حسن نیک باف شــاندیز که در منطقه شرهانی 
تفحص و از طریق آزمایش DNA شناسایی شده است، پس 
از 37 ســال به زادگاهش برگشت.مراسم تشییع این پاسدار 
رشید اســالم، رأس ســاعت 8 صبح امروز شنبه 19 مهر از 
مقابل حسینیه شهدا واقع در بهشت رضا تا مزار شهید برگزار 
می شود.پیکر این شــهید واالمقام در بلوک 15، ردیف 17، 

شماره 20 در جوار یاران شهیدش آرام خواهد گرفت.
شهید پاسدار حسن نیک باف شاندیز در 30 فروردین 1339 
چشم به جهان گشــود و در 24 فروردین 1362 در منطقه 

شرهانی عملیات والفجر یک به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

 هر کیسه آرد تا 170 
هزار تومان هم خرید و 
فروش می شود پس در 

چنین شرایطی نمی توان 
امیدوار به تداوم فعالیت 
نانوانی های آزادپز بود؛ 

چراکه با هیچ فرمولی 
نمی توان تصور سودآور 
بودن ادامه کار نانوایی 
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هاشم رسائی فر: بارش های دو سال اخیر موجب شد تا پس 
از سال ها خشکسالی و کمبود آب، سدها و مخازن آبی استان 
خراسان رضوی جان تازه ای بگیرند و ذخایر آن ها به میزان قابل 

توجهی افزایش یابد.
اخبار چند ماه گذشــته در مورد حجم آب موجود در پشــت 
ســدهای استان را که رصد کنیم می بینیم چندین سد لبریز 
شــده و بنا به اظهارات کارشناســان 70 درصد مخازن سدها 
آبگیری شدند. این شرایط نسبتاً مناسب موجب شده تا قدری 
از دغدغه مردم و مســئوالن برای تأمین آب مورد نیاز شهرها 
و آبادی های خراســان رضوی کاســته شــود اما آنچه مسلم 
اســت خطر بی آبی و کم آبی رفع نشده و همچنان باقی است. 
هشــدارهای مکرر مسئوالن در این مورد نشان از این دارد که 
مردم می بایست شــرایط را درک کرده و همچنان با مسائل 

کمبود آب به شکل جدی تری برخورد کنند.
بررســی هایی کــه از گزارش های هفتگی میزان آب پشــت 
ســدهای استان خراسان رضوی شده است نشان می دهد که 
در حال حاضر 58 درصد از مخازن ســدهای اســتان پر بوده 
که حجم قابل توجهی از این میزان را ســد دوستی که سدی 

مشترک بین ایران و ترکمنستان است را شامل می شود.

907میلیون و 410 هزار مترمکعب آب پشت سدهاس
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراســان رضــوی در این 
خصوص به قدس گفت: در مجموع 19 ســد استان در حال 
حاضر 907میلیــون و 410 هزار مترمکعب ذخیره آبی دارند 
که این میزان در مقایســه با میانگین سال گذشته در همین 
زمان که عدد 50 درصد را نشان می داد 8 درصد بیشتر است.

محمد عالیی بیان کرد: سد دولت آباد تنها سد خراسان رضوی 

اســت که در حال حاضر 100 درصد مخزن آن پر اســت که 
بررسی آمارهای اخیر نشان می دهد سد دوستی با 59 درصد، 
طــرق با 85 درصد ، کارده با 33 درصد، ارداک با 72 درصد و 
تبارک با 40 درصد جزو سدهای مطرح استان هستند که در  
بعضی موارد ظرفیت مخازن آن ها نسبت به سال گذشته کمتر 
 است.وی اظهار کرد: به طور مثال سد ارداک که در حال حاضر 
72 درصد میزان مخزن آن پر است در سال گذشته در همین 
 زمان 78 درصد بود، به همین نســبت سد زاوین سال پیش 
83 درصد پر بود که اکنون این میزان 74 درصد اســت، سد 
درونگر 6 درصد، ســد چالیدره 7 درصد و سد قره تیکان 14 

درصد کاهش مخزن در مقایسه با سال گذشته دارند.

پیش بینی بارش های مناسب پاییزیس
بر اساس نقشه های هواشناسی بارش باران طی فصل پاییز در 
مناطق مختلف خراســان رضوی عادی و بیشتر از حد عادی 

پیش بینی شده است.مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی نیز 
پیش تر در گفت وگو با قدس اعالم کرد: پیش بینی ها نشــان 
می دهد مقدار بارندگی استان در پاییز امسال در نیمه شمالی 

بیش از نرمال و در نیمه جنوبی در حد نرمال خواهد بود.
محسن عراقی زاده افزود: بر اساس این نقشه ها بارندگی استان 
خراســان رضوی در مهر ماه امسال در نیمه جنوبی استان در 
محدوده نرمال و در نیمه شمالی بیش از نرمال رخ خواهد داد.
وی اظهار کرد: در آبان ماه امســال به غیر از بخش اندکی از 
نواحی جنوب غربی خراسان رضوی، سایر نواحی استان بارش 

بیش از نرمال را تجربه خواهند کرد.
وی گفت: در آذر ماه امســال بیشــتر مناطق استان خراسان 
رضوی دارای بارش نرمال است و فقط قسمتی از شمال استان 

دارای بارش بیش از نرمال خواهد بود.

مصرف 20 تا 25 درصد بیش از حد طبیعی آب در استانس
همچنین مدیرعامل آبفای خراسان رضوی در دیدار با فرماندار 
شهرســتان خلیل آباد با بیان اینکه در روزهای ابتدایی شیوع 
کرونا مصرف آب مردم در این اســتان به 40 درصد بیشتر از 
مصرف طبیعی رسیده بود، گفت: در حال حاضر نیز مصرف آب 
در خراسان رضوی به بیش از 20 تا 25 درصد مصرف طبیعی 
آب در این اســتان رسیده است.سیدابراهیم علوی با اشاره به 
وجود 3 میلیون و 300 هزار مشترک در 72 شهر و 2 هزار و 
400 روستا در خراسان رضوی، اظهار کرد: همه ظرفیت آبی 
این استان بدون وقفه در حال تزریق آب به 47 هزار کیلومتر 
خط انتقال و شبکه توزیع آب مشترکان است.وی ادامه داد: در 
پنج شهر خراسان رضوی میزان تولید ما از مصرف کمتر است 

و در 16 شهر هم در نقطه سر به  سر قرار داریم.

قدس: دانشجویان دانشگاه فردوسی، شب اربعین را در کنار 
کارتن خواب های میدان امام حسین)ع( مشهد به عزاداری 
پرداختند. شماری از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، 
در ادامه تالش های خود برای پیگیری وضعیت گرمخانه ها، 
شب اربعین حســینی را در کنار کارتن خواب ها گذرانده و 
همــراه آن ها به عزاداری پرداختند. در این مراســم که به 
همت دانشــجویان، بــا همراهی خادمــان هیئت لبیک و 
زیر باران و ســرمای هوا برگزار شد، دانشجویان از نزدیک 

وضعیت کارتن خواب ها را مشاهده و بررسی کردند. به گفته 
این دانشــجویان در شــرایطی که به خاطر وجود بیماری 
منحوس کرونا حتی گرمخانه ها که در شــرایط عادی هم 
تعداد اندکی از این افراد را در شــب های سرد زمستان در 
خودشان پناه می داد بسته شده، شنیدن صدای این عزیزان 

و دغدغه کمک به آن ها بیش از پیش الزم است.
این دانشجویان در ادامه بر ضرورت پیگیری وضعیت گرمخانه ها 
و نیز اسکان کارتن خواب ها تأکید کردند. آن ها عنوان کردند در 

وهله نخست گرمخانه ها باید با اجرای درست دستورات و نکات 
بهداشتی باز شوند و سپس با ایجاد بستری مناسب برای درمان 
این افراد آسیب دیده اقدام شود؛ اقدامی که در آن برای بازگشت 

این افراد به زندگی عادی هم برنامه ای وجود داشته باشد.
دانشجویان دانشگاه فردوسی افزودند: ما به عنوان دانشجویان 
این سرزمین این موضوع را پیگیری می کنیم و به دنبال حل 
آن هســتیم و از دیگر افراد دغدغه منــد هم برای تبدیل این 

مسئله به مطالبه عمومی کمک می خواهیم.

قدس با توجه به آغاز فصل های بارشی بررسی کرد

دخل و خرج آب های خراسان رضوی یکی نیست!

در شب اربعین حسینی انجام شد 

عزاداری دانشجویان دانشگاه فردوسی همراه کارتن خواب ها 

زگارشزگارش

خبرخبر



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
سفر به مشهد ممنوع اعالم شد•

خبرگزاری ســالمت: 
علوم  دانشگاه  مسئوالن 
پزشکی مشهد روز جمعه 
با صدور اطالعیه ای اعالم 
کردند: در شرایط کنونی 
از زائران و مسافران تقاضا 
داریــم از هرگونه ســفر 

به کالنشهر مشهد و خراســان رضوی پرهیز کنند، چرا که 
هرگونه تجمع خطر گسترش بیماری کووید-۱۹ را به دنبال 

دارد و وضعیت را بحرانی خواهد کرد.
محمدحسین بحرینی سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با 
ویروس کرونا در استان خراسان رضوی نیز در این باره گفته 
اســت: این استان هم اینک در شرایط بسیار حساسی از نظر 
شیوع ویروس همه گیر کرونا و همزمانی آن با بیماری فصلی 

آنفلوانزا قرار گرفته است.

اعالم جزئیات توزیع واکسن  آنفلوانزا •
در مشهد

ایسنا: 85هــزار واکسن 
در دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد و ۱۴شهرستان 
تابعه آن توزیع شده که 
از این تعداد ۱۲هزار سهم 
زندان ها و مراکز بهزیستی 
خراســان رضوی اســت. 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اولویت توزیع واکسن 
آنفلوانزا را با زنان باردار، جانبــازان باالی 5۰ درصد، افرادی 
که تحت شیمی درمانی هستند و بیماران خاص، عنوان کرد. 
حمیدرضا رحیمی گفت: در تقســیم بندی اولیه براســاس 
محاســبات دانشگاه علوم پزشکی مشــهد نیاز به ۷۰۰هزار 
واکسن آنفلوانزا وجود دارد، اما با توجه به اینکه در حال حاضر 
تهیه این میزان واکسن امکان پذیر نیست، برای تزریق واکسن 
در افراد دارای اولویت  دوباره اولویت بندی انجام شــده است. 
یعنی مثــالً از بین زنان باردار، تنها زنان باردار پرخطر  برای 
تزریق واکسن اولویت دارند. همچنین از بین جانبازان باالی 
5۰ درصد آن هایی که در معرض خطر هســتند در اولویت 

تزریق قرار می گیرند.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی برای تزریق واکسن آنفلوانزا 
مرحله بندی و اولویت بندی انجام داده و به  افراد اولویت دار در 

مرحله های مختلف واکسن تزریق خواهد کرد. 
یکــی از  دالیلی که تمام واکســن ها در یک مرحله توزیع 
نمی شود نبود فضای کافی در تمام مراکز  از نظر سردخانه و 

حفظ زنجیره سرد برای نگهداری واکسن است.
وی یادآور شــد: فرایند اســتفاده از واکســن آنفلوانزا از 
خانه های بهداشــت آغاز می شود و افراد باید با کارت ملی 
به خانه های بهداشــت مراجعه کنند تا واکسن برای آن ها 

تزریق شود.
 به گفته مسئوالن، در این سیستم نظارت نیز انجام خواهد 

شد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود:  واکسن ها به 
دو مدل سه ظرفیتی و چهار ظرفیتی تقسیم می شوند؛ نوع 
نخست آن برای کودکان و نوع دوم آن برای بزرگساالن است. 
این واکسن ها تولید کشور هلند بوده و برای گروه های هدف 

۱۰۰درصد رایگان است . 
مهدی قلیان، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز 
از احتمال اینکه  سازمان غذا و دارو برای گروه های مسن در 
داروخانه ها واکسن آنفلوانزا با ارز  دولتی  توزیع کند خبر داد 
و گفت: در حال حاضر افراد مسن جزو گروه های هدف برای 

تزریق واکسن قرار ندارند.

فرماندار بشرویه:
کاهش حساسیت مردم به کرونا، •

خطری جدی است
خبرنگارقدس:   - بشرویه 
فرماندار شهرستان بشرویه 
گفت: افزایش فوت شدگان 
بر اثر  کرونا به دلیل کاهش 
مــردم  حساســیت های 

نسبت به کروناست.
علی شــفیعی در کارگروه 

اجتماعی، فرهنگی، سالمت، خانواده و بانوان این شهرستان، 
بیان کرد: نسبت به جان افراد بی تفاوت نباشیم و استفاده از 
ماسک و پروتکل های بهداشتی را در بازار، مدارس، مراسم های 
عــزاداری و تمام مکان های عمومــی فراموش نکنیم. دکتر 
حســینی نژاد، رئیس شبکه بهداشت و درمان بشرویه نیز در 
این جلسه با اشاره به افزایش آمار مبتالیان به کرونا در بشرویه 
و تعداد افراد بســتری در این شهرستان گفت: امروز نگران 

انتقال خانوادگی هستیم که بسیار افزایش پیدا کرده است.
وی از مــردم به ویژه دبیران و دانش آموزان خواســت هر چه 
بیشتر پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. حجت االسالم 
بهشــتی فر، رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان بشرویه 
نیز در این جلســه گفت: مراسم های عزاداری پایان ماه صفر 
براســاس چارچوب ســتاد مقابله با کرونا و در فضای باز در 

بشرویه برگزار خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمه خبر داد
 راز 13ساله ناپدید شدن•

 یک زن برمال شد 
فرمانده قرمــز:   خط 

 انتظامــی شهرســتان 
گرمــه از دســتگیری 
فردی که ۱3سال پیش 
اقدام به قتل همسرش 

کرده بود خبر داد.
پوربه  علیرضا  سرهنگ 
با اعالم جزئیات این خبر گفت: در راســتای رســیدگي به 
موضوع کشف جسدی از داخل یک حلقه چاه در حوالی شهر 
درق، اقدام های فنی و اطالعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی این 
فرماندهی برای کشــف پشت پرده ماجرا در دستور کار قرار 

گرفت.
 وی با اشاره به اینکه کارآگاهان در ابتدا با تحقیقات میدانی 
صورت گرفته دریافتند جســد متعلق بــه یک زن بوده که 
۱3ســال پیش به طور مرموزی ناپدید شده است، افزود: در 
استعالمات انجام شده از سامانه جامع پلیس آگاهی مشخص 
شــد همسر این زن در سال 8۷ مفقود شدن همسرش را از 
طریق اداره یازدهم پلیس آگاهی اســتان تهران اعالم کرده 
اســت. این مقام انتظامی ادامه داد: در روند رسیدگی به این 
پرونده چهار نفر از فرزندان این زن پس از شناسایی به پلیس 
آگاهی احضار که با رؤیت البســه و لوازمی که کشــف شده 
بود، جسد را شناســایی و اعالم کردند این جسد مربوط به 

مادر آن هاست. 
سرهنگ پوربه با اشــاره به اینکه برادران مقتول نیز به مقر 
پلیــس آگاهی احضار و تحقیقات الزم صورت گرفت، افزود: 
پس از شناسایی جســد، دیگر اعضای خانواده مدعی بودند 
خواهرمان مدت زیادی با همسرش اختالف شدید، درگیری 

و مشاجره داشت.  
وی با اشاره به اینکه پس از انجام تحقیقات فنی، کارآگاهان به 
این نتیجه رسیدند که مقتول توسط همسرش به قتل رسیده 
است، تصریح کرد: در ادامه روند رسیدگی به این پرونده محل 
زندگی این فرد در حوالی شهرســتان سبزوار شناسایی و با 
هماهنگی مقام قضایی کارآگاهــان به محل مورد نظر اعزام 
شــدند. این مقام انتظامی با بیان اینکه وی در یک عملیات 
غافلگیرانه توسط کارآگاهان دستگیر و به مقر پلیس آگاهی 
منتقل شد، گفت: متهم در بازجویی های انجام شده در ابتدا 
منکر این جنایت بوده که پس از مواجهه با ادله و مستندات 

موجود به بزه انتسابی خود اعتراف کرد. 
فرمانده انتظامی شهرستان گرمه با اشاره به اینکه در نهایت 
پرده از راز این قتل و جنایت هولناک پس از ۱3 سال برداشته 
شد، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام 
مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد. سرهنگ پوربه با 
تأکید بر اینکه پلیس برای ارتقای امنیت و آرامش در جامعه 
به صورت مداوم پای کار است و تمام فعالیت های مجرمان را 
به صورت لحظه ای رصد می کند، از شــهروندان خواست در 
صورت اطالع از هرگونه مورد مشکوک بالفاصله مراتب را از 

طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

باز کردن شیر تخلیه سوخت قاچاق در جاده!
28 هزار لیتر گازوئیل در نهبندان •

کشف شد
فرمانده قرمــز:   خط 

 انتظامي خراسان جنوبی 
هــزار   ۲8 کشــف  از 
به  قاچاق  لیتر سوخت 
ریال  ارزش ۲میلیــارد 
نهبندان  شهرستان  در 
ناصر  داد.سرهنگ  خبر 
فرشــید گفت: ماموران انتظامی شهرستان نهبندان هنگام 
کنترل محورهای مواصالتی به یک کامیون کشنده مشکوک 

شدند و به راننده خودرو دستور ایست دادند.
فرمانده انتظامی خراســان جنوبی گفت: مأمــوران خودرو را 
متوقف و برای بازرسی تکمیلی به حاشیه جاده منتقل کردند 
که راننده خودرو با سوءاستفاده از شلوغی محور متواری شد.

ســرهنگ فرشــید اضافه کرد: مأموران خودرو را تعقیب و 
مشاهده کردند راننده خودرو پس از طی مسافتی با باز کردن 
شیر تخلیه گازوئیل، خودرو را رها کرده و متواری شده است 
که با اقدام های پلیسی راننده خودرو دستگیر و خودرو حامل 

سوخت قاچاق به ایست و بازرسی سهل آباد منتقل شد.
این مقام ارشــد انتظامی تصریح کرد: در بررســی مأموران 
مشخص شد خودرو حامل ۲8 هزار لیتر سوخت قاچاق بوده 
اســت که کارشناسان ارزش ســوخت قاچاق کشف شده را 

افزون بر ۲میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ فرشید خاطرنشان کرد: گسترش قاچاق کاال اثرات 
منفي بر تولید داخلي داشته و امنیت اقتصادي را درجامعه به 
هم مي زند؛ به همین علت پلیس مصمم به برخورد جدی با 

قاچاقچیان کاال و ارز است.

 نقص فنی اسکانیا دو نفر •
را به کشتن داد

خبرنگاران:  باشگاه 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
و  مانــه  شهرســتان 
سملقان از برخورد یک 
دستگاه کامیون اسکانیا 
با خــودرو ســمند که 
منجر به کشته شدن دو 

سرنشین خودرو سمند شد، خبر داد.
ســرهنگ مهدی مهران فر، فرمانده انتظامی شهرستان مانه 
و ســملقان گفت: با اعالم خبر برخورد یک دستگاه کامیون 
اســکانیا با یک دستگاه ســمند در محور جوزک- درکش، 
بالفاصله گشــت انتظامی، کارشناســان پلیس راه و عوامل 

اورژانس به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
سرهنگ مهران فر با اشاره به اینکه در این حادثه دو سرنشین 
خودرو سمند به شدت مجروح که توسط عوامل اورژانس به 
بیمارستان منتقل شدند، افزود: هر دو مجروح به علت شدت 

جراحات وارده در بیمارستان فوت می کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان با بیان اینکه علت 
حادثه نقص فنی کامیون اسکانیا اعالم شده است، عنوان کرد: 
رانندگان عزیز همواره با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و 
رانندگی و همچنین اطمینان از سالمت خودرو خود، از وقوع 

این گونه حوادث پیشگیری کنند.

ایســنا: رئیس محاکم عمومــی و انقالب 
مشــهد با اشــاره به اینکــه در حال حاضر 
زندانیــان را بــه دادگاه هــا نمی خوانیم و 
رسیدگی به پرونده  آن ها به صورت مجازی 
انجام می شــود، گفت: دو شــعبه مرتبط با 
دادگاه خانواده در مشهد به صورت مجازی 
به پرونده ها رســیدگی می کند و 8۰ درصد 
شعب دیگر نیز در این زمینه اعالم آمادگی 
کردند که زیرساخت های آن به تدریج تهیه 
شده و جلســه ها به صورت مجازی برگزار 

خواهد شد.
حجت االسالم حسن سیدآبادی، ۱۶مهر، در 
نشســت خبری که با موضوع اطالع رسانی 
عملکرد دادگستری استان برگزار شد، اظهار 
کرد: بررسی پرونده های دادگاه ها نیاز به انواع 
تخصص های مختلف دارد. پرونده های مربوط 
به آب، زمین، مؤسســات مالی، ثبت احوال، 
موقوفــات، دیه، امور قســطی و...، هر کدام 
شــیوه خاصــی از رســیدگی را الزم دارند؛ 
بنابراین اگرچه قضات دادگستری صالحیت 
عمومی دارند، اما برای اتقان رأی و پیشبرد 
بهتر امور،  شــعب متعددی را تأســیس و 

موضوعات مختلف را تخصصی کرده ایم. 
این روشــی است که براســاس آن می توان 
از ظرفیت هــای خارج از دســتگاه قضایی 
نیز اســتفاده کرد. یکی از مسائل مهم مورد 
تأکید قوه قضائیه، اســتفاده از ظرفیت ها و 
تعامل با ســازمان های دیگر اســت. در این 
زمینه توفیقات خوبی حاصل شــده است. 
برای مثال مراکز مشاوره مخصوص خانواده 
دایر شــده که خانواده ها پیــش از اینکه به 
دادگاه بیایند، به مرکز مشــاوره قوه قضائیه 

فرستاده می شوند.

 ختم به خیر شدن ۴۰ درصدس
 از پرونده های نفقه در مراکز مددکاری

وی با اشــاره به تمهیــدات در نظر گرفته 
شــده بــرای پیشــگیری از معوق شــدن 
مجدد پرونده ها و انباشــت آن، خاطرنشان 
کرد: در هر شــعبه شــورای حــل اختالف 
یــک مرکز مــددکاری اجتماعی مســتقر 
شــده که پرونده های نفقه و تمکین به آن  
ارجاع می شــود. در ۶ مــاه اخیر ۴۰درصد 
از پرونده های نفقه و تمکین به مســاعدت 
منجر شــده اســت. پرونده های مربوط به 
حضانــت اطفــال نیز با هــدف عدم ارتباط 
اطفال با دادگاه به مراکز مددکاری اجتماعی 
فرستاده شده که ۴3درصد از این پرونده ها 

در ۶ ماه اخیر منجر به صلح شده است.
ســیدآبادی ضمن اشاره به اســتفاده این 
ســازمان از اورژانس اجتماعی بهزیســتی 
از درخواســت های  تصریح کــرد: ۹درصد 
طــالق در ۶ ماه اول ســال و با کمک این 
اورژانس به سازش منجر شده است. تالش 
شــده از ظرفیت های بیرونی ســازمان های 

دادگستری استفاده شود و از تمام همکاران 
درخواســت کرده ایم تــوان کاری خود را 
افزایــش دهند. امــروز و در زمان شــیوع 
ویــروس کرونا همــکاران مــا از زمان های 
خالــی خود اســتفاده می کننــد و به حل 
نتیجه همکاران  در  می پردازنــد؛  پرونده ها 
ما ساعات بیشــتری در شعبه حضور دارند 
و برخالف گذشــته که در هــر روز به پنج 
پرونده رســیدگی می شد، در حال حاضر به 
هفت پرونده رسیدگی می شود. رسیدگی به 
پرونده های معوق از دی ماه سال گذشته در 
دستور کار ما قرار گرفته و 8هزارو۴۰۰فقره 
پرونده در دادگاه عمومی مشهد مشمول این 
طرح بودند که تا بــه امروز برای ۷5درصد 
تعیین تکلیــف کرده ایم. پرونده ها  ایــن  از 

 عدم استقبال اصحاب دعویس
 از برگزاری الکترونیک دادگاه ها

رئیــس محاکم عمومی و انقالب مشــهد با 
تأکید بر رویکرد دستگاه قضایی بر استفاده 
از فناوری های جدیــد، اظهار کرد: خدمات 
الکترونیک این ســازمان هــر روز در حال 
افزایش اســت. تا امروز اگر فقط ابالغیه ها 
به صورت الکترونیک ابالغ می شــد، امروز 
۱۰۰درصد پرونده هــای عمومی، کیفری و 
الکترونیک  از طریق ســامانه های  خانواده، 
و توســط دفاتر خدمــات الکترونیک ثبت 
و بــرای اجرا ارجاع داده می شــود. در باب 
تشــکیل دادگاه هــای مجازی و دادرســی 
الکترونیک فعالیت هایی انجام شــده است. 
مشکل اساسی ما در استفاده از سامانه های 
الکترونیک فرهنگ ســازی و اعتمادســازی 
اســت. ما آمادگی برگزاری دادگاه مجازی 
در 8۰درصد از مجموع ۱3۰شعبه را داریم. 
در روزهای گذشته برای اجرایی کردن این 
طرح فعالیت هایی را آغاز کردیم، اما مشکل 
ما این اســت که خیلــی از اصحاب دعوا از 
این روش استقبال نمی کنند و تمایل دارند 

به صورت حضوری در دادگاه حاضر شوند.
وی اظهار کــرد: در حال حاضــر زندانیان 
را بــه دادگاه هــا نمی خوانیم و رســیدگی 

به پرونــده  آن ها به صورت مجــازی انجام 
می شود. دو شعبه مرتبط با دادگاه خانواده 
در مشــهد به صورت مجازی بــه پرونده ها 
رســیدگی می کنند و 8۰درصد شعب دیگر 
نیز در این زمینــه اعالم آمادگی کردند که 
زیرساخت های آن ها به تدریج تهیه شده و 
جلســات به صورت مجــازی برگزار خواهد 
شــد. انجام این پروژه نیازمند زیرســاخت، 
آموزش، اعتمادسازی و فرهنگ سازی است. 
تا پایان ســال قرار است کمبودهای موجود 
در زیرســاخت های مجازی برطرف شود و 
قضات از طریق سیســتم های تهیه شده به 
ارتباط بپردازنــد، زیرا اکنون این  برقراری 
ارتباط توســط تبلت یــا تلفن همراه برقرار 

می شود که بسیار دشوار است.
رئیــس محاکــم عمومی و انقالب مشــهد 
خاطرنشــان کرد: برون ســپاری در دادگاه 
خانــواده وســعت زیــادی دارد و شــامل 
مشــاوره، مددکاری اجتماعی و... می شود. 
ایــن خدمات در حــدی تأثیرگذار اســت 
کــه 5۰درصد پرونده های خانــواده در این 
مراکز حل و فصل شده و به دادگاه کشیده 
نمی شــود. یکی از موارد مهم برای دستگاه 
قضایــی توجه و تکریم ارباب رجوع اســت. 
خدمات مــا باید بی منــت و در عین حال 
همراه با تکریم باشــد. میز خدمت را بیش 
از یک ماه اســت که در برخی از مجتمع ها 
ایجاد کرده و بازخوردهای خوبی داشته ایم. 
طرح نوبت دهی الکترونیک یک ماه است که 
آغاز شده و با استفاده از آدرس الکترونیک 
دادگســتری افراد می توانند از منزل نوبت 
بگیرنــد و در زمان مقــرر در دادگاه حضور 
پیــدا کننــد. در نتیجه با اســتفاده از این 
ســامانه ترددهای غیرضــروری و صف های 
طویل پشــت در حذف شــدند. همچنین 
همــکاران مــا نیــز راحت تر و بــا آرامش 
بیشتری به بررسی پرونده ها می پردازند. در 
ماه گذشته حدوداً ۲ هزار نفر در نوبت گیری 

الکترونیک شرکت کردند.
ســیدآبادی بــا اشــاره بــه ایجــاد دفاتر 
خدمات در سطح شــهر تشریح کرد: مراکز 

ارائه دهنده خدمات قضایی در ســطح شهر 
پراکنده هســتند و حداقل در هر شهرک و 
یا منطقه یک دفتــر خدماتی داریم که در 
صورت گرفتن پاســخ از ایــن دفاتر، دیگر 
مراجعه به مراکز دادگســتری معنی ندارد. 
اگر مســئولیت و موضوعات یک ســازمان 
بیش از حد اســتاندارد باشد، ممکن است 
به بروز مشــکالتی منجر شود. آنچه موجب 
پیشــگیری از این مشکالت می شود، همت 

همکاران ماست.
 مــا در دادگاه های عمومی بر حســب نیاز 
همان قدر که شعبه قضایی داریم، به همین 
میزان هم نیازمند شعبه هستیم. در هر شعبه 
اگر بناســت به صورت استاندارد ۹۰ پرونده 
بررسی شــود، ۱8۰ پرونده بررسی می شود. 
در دادگاه های عمومی حجم کار باالست، اما 

ما در مقابل این حجم کار باال زانو نزدیم.
رئیس محاکم عمومی و انقالب مشــهد در 
رابطه با اهمیت برقراری ارتباط میان دانشگاه 
و قوه قضائیــه، گفــت: دســتورالعمل نحوه 
برقراری ارتباط دادگستری با سایر سازمان ها 
و نهادهای مردمی تصویب و ابالغ شده است. 
کار قضایی، فنی اســت و اســاتید برحسب 
میــزان علم حقوقی خود بــرای تدریس در 
دانشــگاه باز هم نیازمند داشتن کار تجربی 
و عملی هستند تا بتوانند به ما کمک کنند. 
جلســات مســتمری با نهادهــای مردمی، 
مســئوالن، دفتر نخبگان و اساتید دانشگاه 
داریم، نهادهایی که می توانند مرتبط با ارائه 
سیاست ها، رسیدگی و اجرای حکم فعالیت 
داشته باشــند و کمک کنند تا پرونده های 
ســطحی از گردانه قضا خارج شوند. نظرات 
این نهادها جمع آوری و از طریق دادگستری 

به تهران نیز ابالغ می شود.
ســیدآبادی با اشــاره به اینکه به تازگی نگاه 
قوه قضائیه به بحــث زندان و زندانیان متفاوت 
شــده، ادامه داد: کرونا با وجود ســختی های 
بســیاری که به همراه داشــت، ما را وادار کرد 
راهکارهایی برای برون رفت از مشکالت داشته 
باشیم. در هفته اخیر، مشهد بازنگری مجددی 
میان زندانیان کرد و براساس آن حدوداً بیش 
از ۲۰۰ نفر از زندانیان که نیازمند رســیدگی 
ســریع تر به پرونده بودند، آزاد شدند. کمبود 
کادر قضایی درد مزمنی برای قوه قضائیه است. 
همکاران ما هیچ وقت یاد نگرفتند براســاس 
استاندارد کار کنند و معموالً 5۰ درصد بیش 
از اســتاندارد کار می کنند. در دستگاه قضایی 
بیش از 35درصد پســت های سازمانی خالی 
اســت و هیچ وقت پر نشد. جذب نیرو در قوه 
قضائیه مستلزم تصویب مجلس، تأیید دولت و 
جذب دستگاه قضایی است. طبق برنامه پنج 
ساله ۴هزارتا 5هزار نیرو جذب می شود که در 
هر سال 8۰۰ نفر را شامل می شود. ورودی های 
ما هرگز منفی نبوده، اما بســیار کم هستند و 

پاسخگوی نیاز دستگاه قضایی نیست.

رئیس محاکم عمومی و انقالب مشهد خبر داد

آمادگی اجرای 8۰ درصد دادگاه ها  به صورت مجازی 
آب و هواآب و هوا

 سرمای صفر درجه •
در راه خراسان  رضوی

هواشناســی  قدس: 
اعالم  خراســان رضوی 
کرد: با توجه به تحلیل 
مدل های  و  نقشــه ها 
هواشناســی، بــا عبور 
موج ناپایــدار همراه با 
جریانات شمالی از روی 

اســتان، طی امشب حداقل دمای شبانه در نواحی سردسیر 
اســتان به کمتر از صفر درجه سلســیوس خواهد رسید )از 
جمله شهرســتان های قوچان، فریمان، کوهسرخ، نیشابور، 
باخرز، گلمکان و توابع شهرستان مشهد(. ضمن اینکه در ۲۴ 
ساعت آینده در ساعات شب و اوایل وقت، پدیده مه و کاهش 
دید نیز به خصوص در محورهای سردسیر و کوهستانی استان 

پیش بینی می شود.
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زورخانه جواداالئمه)ع(هوانیروز 
در مشهد افتتاح شد

یک عکس یک خبریک عکس یک خبر

عقیل رحمانی: فرمانده انتظامي مشهد از دستگیري متهمي 
خبر داد که با خوراندن آبمیوه آلوده به مواد بیهوشي از رانندگان 

سرقت مي کرد. 
سرهنگ عباس صارمي ساداتي در تشریح این ماجرا به قدس 
گفت: از چندي پیش گزارش هایي مبني بر سرقت از رانندگان 
وسایل نقلیه با روش بیهوشي به فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ اعالم 
شد و با توجه به اهمیت موضوع دستورات الزم براي پیگیري 

سریع پرونده صادر شد.
وي افزود: بررسي هاي تیم تجسس کالنتري سیدي مشهد نشان 
مي داد متهم خودروهاي سواري را محدوده میدان حافظ مشهد 
به مقصد خارج از شهر به طور دربست کرایه و در مسیر پس از 
جلب اعتماد رانندگان، با خوراندن چاي، آبمیوه، قهوه و خوراکي 
آلوده به مواد بیهوشي، از آنان سرقت مي کند. فرمانده انتظامي 
مشــهد ادامه داد: ۲۷ مرداد ماه امسال گزارشي به پلیس ۱۱۰ 
اعالم شد که در آن اشاره شده بود مردي جوان خودرو سواري 
پراید را به مقصد فریمان به طور دربست کرایه کرده و در طول 
مســیر با خوراندن آبمیوه آلوده، راننده 5۰ ساله را بیهوش و 
از کارت بانکــي اش ۲ میلیون و ۴۰۰ هــزار تومان و دو حلقه 
انگشتري به سرقت برده و پس از اجرای نقشه، خودرو و راننده 

بیهوش را به مشهد بازگردانده و در بولوار مصلي رها مي کند.

سرقت از خودرو پرايد دربستي به مقصد تهرانس
سرهنگ صارمي ساداتي در تشــریح نمونه ای دیگر از انجام 

سرقت، بیان کرد: همچنین یکم شهریورماه گزارش دیگري 
به پلیس ۱۱۰ اعالم شد که در آن فردي یک دستگاه خودرو 
پرایــد را به مقصد تهران با کرایه ۲ میلیون تومان دربســت 
کرایه و در طول مســیر با خوراندن آبمیــوه آلوده راننده را 
بیهوش و در سبزوار از طعمه سرقت مي کند. هنوز ۴8 ساعت 
از این ماجرا نگذشته بود که متهم یک دستگاه خودرو سواري 
سمند را نیز به مقصد کاشــمر کرایه مي کند و در سه راهي 
شــادمهر بازهم با خوراندن قهوه آلــوده راننده را بیهوش و 
اموال او را هم سرقت مي کند. پس از آن مالباخته میانسال با 

وضعیت جسمی وخیم به بیمارستان منتقل مي شود. 

ردزنی مرد شیاد در حال کرايه خودرويی ديگرس
این مقام انتظامي افزود: تیم هاي تجســس کالنتري سیدي، 
پنجشــنبه گذشــته پس از انجام اقدام هــاي اطالعاتي و 
گشت هاي نامحسوس در محدوده های تردد احتمالی عامل 
ایــن اقدام، در نهایــت متهم را در میــدان حافظ هنگامي 
که قصد کرایه دربســتي خودرو ســواري دیگری را داشت 
دســتگیر و در بازرســي از لوازم همراه متهــم ۷ میلیون و 
۴8۰ هزار تومــان وجه نقد و ۹5 عدد قرص خواب آور، یک 
تیغ موکت بري، چهار عدد دستبند پالستیکي یکبار مصرف، 
تعــدادي کارت بانکــي، یک بطري آبمیوه آغشــته به مواد 
بیهوشــی و ۱۲ گرم مواد مخدر مشــکوک به تریاک کشف 
کردند. سرهنگ صارمي ساداتي با اشاره به اینکه سه شاکي 
تا این لحظه مرد مسافرنما را شناسایي کرده اند، تصریح کرد: 
متهم در تحقیقات اولیه به چند فقره ســرقت از مســافران 
اتوبوس هاي مســافربري هم با همین ترفند اعتراف کرده و 
تحقیقات براي کشف دیگر ســرقت هاي انجام شده توسط 

فرد بازداشت شده ادامه دارد. 
فرمانده انتظامي مشــهد در پایان تأکید کرد:بررســي ها نشان 
مي دهد سهل انگاري مالباختگان در اعتماد بیجا به فرد غریبه 
شرایط سوءاستفاده براي متهم را فراهم کرده و در چند مورد 
مشخص مي شــود عامل سرقت شــماره رمزکارت عابربانک 
شــاکیان را هنگام خرید به خاطر سپرده و به راحتي مرتکب 

سرقت شده است.

رئیس پلیس مشهد خبر داد

دستگیری عامل سرقت از رانندگان با داروی بیهوشی 

خبرخبر

قدس: زورخانه جواداالئمه)ع(هوانیروز در مراسمی با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی در مشهد افتتاح شد.در این مراســم که با  حضور فرمانده پایگاه 
هوانیروز؛ سرهنگ خلبان رحیم عینی،رئیس هیئت استان؛ سرتیپ حسین 
فیروزیان و رئیس هیئت مشــهد برگزار شــد، با همراهی مشکیدان، مرشد 

کشوری، جمعی از پهلوانان این رشته به ورزش باستانی پرداختند.
در این مراسم همچنین جمعی از رؤسای هیئت های سرخس، تربت حیدریه ، 

کاشمر و نیشابور و دیگر شهرهای مجاور نیز حضور داشتند.



خبرخبر خبرخبر

 آزادی 40 زندانی •
توسط یک هیئت عزاداری در تبریز

شــرقی:  آذربایجان 
اهلل  ولیه  هیئت موکــب 
تبریــز که پیــش از این 
آزادســازی ۳۸  مقدمات 
غیرعمد  جرایــم  زندانی 
استان را فراهم کرده بود، 
فرا رســیدن  با  همزمان 

اربعین حســینی، زمینه آزادی دو زندانی دیگر را فراهم کرد تا 
چهلمین زندانی هم به آغوش گرم خانواده بازگردد.

رسول تقی پور، مدیر ستاد دیه آذربایجان شرقی بیان کرد: هیئت 
موکب ولیه اهلل تبریز که به نیت ۷۲ شهید کربال، آزادی ۷۲ زندانی 
جرایم غیرعمد را نیت کرده است، همزمان با اربعین حسینی و 
با مراجعه به ستاد دیه استان مقدمات آزادسازی چهلمین زندانی 

را نیز فراهم کرد.

 ایجاد هزار و 100شغل توسط •
بنیاد برکت در سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان: 
سیستان  دلگان  فرماندار 
و بلوچستان گفت: امسال 
بــه همت نهــاد انقالبی 
بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان حضــرت امام)ره( 
۵۶ صنــدوق خرد در ۵۶ 

روستا ایجاد شده است.
مجتبی شــجاعی با بیان اینکه بنیاد برکت در شهرستان دلگان 
از نیمه دوم سال ۹۷ با حضور پنج تسهیلگر بومی فعالیت خود 
 را آغاز کرد و تاکنون توانســته اســت هزار و ۱۰۰ شــغل برای 
هزار و۱۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۲هزار و۵۰۰ نفر به صورت 
غیر مستقیم ایجاد نماید، افزود: برای سال جدید نیز ۵۶۰ طرح 

اشتغال زایی در نظر گرفته شده است.

 خانه های بدون سند مالکیت •
در اهواز ساماندهی می شوند

اهواز: معاون امور عمرانی 
اســتانداری خوزســتان 
با اشــاره به اینکــه آمار 
خانه های  از  مشــخصی 
بدون ســند در اهــواز و 
مناطــق پیرامونی آن در 
با  دست نیســت، گفت: 

تشــکیل کمیته تسهیل؛ برای صدور سند، ساماندهی و نیز نوع 
مالکیت این خانه ها تصمیم گیری می شود.

فاضل عبیــات با بیان اینکه منازل فاقد ســند مالکیت تنها به 
کالنشهر اهواز محدود نمی شود، اظهار کرد: این وضعیت در خیلی 
از شــهرهای استان وجود دارد که اطالعات آماری در هرکدام از 

آن ها متفاوت به نظر می آید.
وی افزود: سیاســت مدیریت ارشد استان در این رابطه سنددار 
کــردن این منازل و ایجــاد رویه ای قانونی بــرای ارائه خدمات 

دستگاه های مربوطه است.

تمدید دورکاری اداره های استان مرکزی•
اراک: اســتاندار مرکزی 
گفت: براســاس تصمیم 
ســتاد مقابله بــا کرونا، 
و  اداره هــا  دورکاری 
در  مراکز  برخی  تعطیلی 
هفته آینــده )۱۹ تا ۲۵ 
به دلیل  جــاری(  مهرماه 

شیوع ویروس کرونا در استان تمدید شد.
سید علی آقازاده اظهار کرد: ماسک زدن از روز شنبه ۱۹ مهرماه 
جاری برای تمامی گروه های مردمی در استان مرکزی از درِ منزل 
اجباری است و می طلبد مردم در مرحله اول برای حفظ جان و 
سالمتی خود و در مرحله دوم برای حفظ جان و سالمتی دیگران 
ماســک بزنند و با متخلفان در این زمینــه برابر قانون برخورد 

می شود.

 ممنوعیت ورود بدون ماسک •
به ناوگان عمومی پایتخت 

معاونــت  تهــران: 
حمل و نقــل و ترافیــک 
در  تهــران  شــهرداری 
خصوص ممنوعیت ورود 
بدون ماســک به تمامی 
نــاوگان عمومی پایتخت 

اطالعیه ای منتشر کرد.
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با صدور اطالعیه ای 
اعــالم کرد: به دنبال افزایش آمار شــیوع ویروس کرونا و اعمال 
محدودیت ها از سوی ستاد ملی مقابله با این ویروس، از روز شنبه 
۱۹ مهرماه ورود افراد بدون ماسک در تمامی ناوگان عمومی شهر 

تهران ممنوع خواهد بود.
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و اســتفاده از ماســک در مترو، 

اتوبوس و تاکسی همچنان مورد تأکید است.

 کمبود آرد و نان •
در آذربایجان شرقی صحت ندارد

تبریــز: مدیــرکل غله 
بازرگانــی  خدمــات  و 
گفت:  آذربایجان شــرقی 
کاهش یــا کمبود آرد در 
شرقی  آذربایجان  استان 

صحت ندارد.
اســفندیار ابوالحسن زاده 

بیان کرد: سرانه آرد تخصیصی به استان یک کیلوگرم هم کاهش 
نیافته و در صورت احساس نیاز امکان توزیع بیشتر آرد وجود دارد.
وی ادامه داد: متأســفانه برخی نانوایی هــای غیرمجاز به دلیل 
برخوردهای قانونی اخیر برای ممانعت از فعالیتشان مبادرت به 
حاشیه سازی و ایجاد تشویش و تنش در سطح جامعه با عنوان 

قطع آرد سهمیه و نیز اقدام به گران فروشی نان کرده اند.

قطع درختان اورس حاشیه سد فینسک •
تکذیب شد

محمدشریف  ســمنان: 
ابراهیمی، دادستان عمومی 
و انقــالب مرکز ســمنان 
انتشــار مطلبی در برخی 
پایگاه های خبری و فضای 
مجازی مبنی بر دســتور 
دادستانی مرکز استان برای 

قطع درختان اورس را در حاشیه سد فینسک جعلی خواند.
روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان در پیامی آورده است: 
برای بررسی موضوع انتشار خبر جعلی در فضای مجازی مبنی بر 
دستور دادستان مرکز استان برای قطع درختان اورس، دستورات 
الزم به پلیس فتا صادر شد و منتشرکننده خبر شناسایی شده است.
در ادامه آمده است: با منتشرکنندگان این گونه اکاذیب که موجب 
تشــویش اذهان عمومی می شــوند، برابر قانون مجازات اسالمی 

برخورد قانونی و قضایی صورت خواهد گرفت.

کرونا در لرستان جان گل ها را گرفت•
لرستان: معاون بهبود تولیــدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
لرســتان گفت:  گلخانه های تولید گل این اســتان با شیوع کرونا 

خسارت مالی زیادی دیدند.
جواد صالحیان اظهار کرد: بخش کشاورزی و کسب وکارهای مرتبط 
با آن یکی از حوزه های اقتصادی متأثر از کووید۱۹ بوده که به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم با تعطیلی و رکود همراه شده است.
وی یادآور شــد: کاهش تقاضای محصــوالت از جمله پیامدهای 
نامطلوب شیوع این ویروس در بخش کشاورزی بوده که تولیدکننده 
با از دست دادن بازارهای خود، درنهایت متحمل هزینه هایی شده  

است.

مدارس استان یزد یک هفته تعطیل شد•
یــزد: معاون سیاســی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار 
یزد از تعطیلی یک هفته ای 
مدارس این استان از شنبه 

۱۹ مهرماه خبر داد.
احمد ترحمی عنوان کرد: 
براســاس  تعطیلی  ایــن 
تصمیم ســتاد مقابله با کرونای استان و برای پیشگیری از ابتالی 
دانش آموزان به کرونا با توجه به افزایش شــیوع این بیماری اتخاذ 

گردید.
وی تأکیــد کرد: در ایــن مدت، آموزش دانش آمــوزان به صورت 

غیرحضوری انجام می شود. 

 دستگیری دو نفر به اتهام •
تهدید سالمت عمومی در قم

قم: سخنگوی پلیس قم گفت: برابر خبر واصله دو تن که با تحریک 
کردن شــهروندان برای تجمع و برگزاری عــزاداری بدون رعایت 
شیوه نامه های بهداشــتی، قصد به خطر انداختن سالمت عمومی 

شهروندان را داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.
ســرهنگ مهرداد حاجی زاده اظهار کرد: این طور که مطلع شدیم، 
پیشتر افراد مذکور به دستورالعمل های بهداشتی بی توجهی نموده و 
بارها توسط مراجع ذی صالح به ایشان تذکرات الزم داده شده بود.

وی تأکید کرد: حفظ و صیانت از سالمتی مردم، مطالبه قمی ها از 
مسئوالن و بزرگان شهر مقدس قم است.

 راه اندازی طرح »آجر به آجر« •
برای توسعه فضای آموزشی 

به  »آجر  طــرح  تهران: 
آجر« با هدف توســعه و 
تجهیــز مدارس کشــور 
به ویــژه در مناطقی که با 
آموزشی  فضاهای  کمبود 
راه اندازی  هستند،  مواجه 

شده است.
فرهنگ ســازی و توجه به مدرسه ســازی در میان اقشار مختلف 
مردم از مهم ترین مقوله طرح آجر به آجر به شــمار می رود که با 
مشارکت نهادها، شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی در امر 
مدرسه سازی و حتی مشارکت و حمایت های ایرانیان خارج از کشور، 

مدرسه سازی توسعه خواهد یافت.
در این طرح می توان از ظرفیت مردمی و مشارکت خرد در زمینه 
ساخت و توســعه فضاهای آموزشی اســتفاده کرد و این موضوع 
می تواند به عنوان یک فرهنگ اجتماعی بین همه اقشــار جامعه 

ترویج یابد.
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دغدغه دوستداران آثار باستانی در استان گلستان

بزرگ ترین دیوار دفاعی جهان بی دفاع مانده است
گرگان: دیوار بزرگ گرگان یا »دیوار سرخ« که 
در متون قدیمی بانام »مار ســرخ« نامیده  شده 
و روزگاری ساســانیان را از گزند حمله دشمنان 
محفوظ نگاه می داشت متأسفانه این روزها خود 
مورد آماج حمله بســیاری از افراد سودجو قرار 

گرفته و خشت هایش در حال تاراج شدن است!
این دیوار عظیم تاریخی که ۲۰۰ کیلومتر طول 
دارد در ۲۹ تیر ســال ۱۳۷۸ به ثبت ملی رسید 
و به گفته بیشتر مورخان و باستان شناسان، این 
دیوار طوالنی ترین اثر معماری ایران باستان است 
که پس از دیوار چین )به طول ۶ هزار کیلومتر( و 
سمیز آلمان )به طول ۵4۸ کیلومتر( بزرگ ترین 

دیوار دفاعی جهان است.
این دیوار در منابع تاریخی به  نام های سد اسکندر، 
سد پیروز، سد انوشــیروان، قزل آالن و مار سرخ 
)به دلیل رنگ آجرهای آن( نیز شناخته می شود.

دیــوار گرگان بــه لحاظ بهره گیــری از مصالح 
بوم آورد و تولید خشــت و پخــت در کوره های 
آجرپزی حاشیه دیوار، نسبت به سایر دیوارهای 
ساخته شده در جهان باســتان کم نظیر است و 
می توان گفت، مستحکم ترین دیوار دفاعی بوده 

که به دست معماران ایرانی ساخته  شده است.

تاراج ثروت ملیس
متأسفانه درحالی که این دیوار تاریخی و پرآوازه 
جهان می تواند ظرفیت قابل توجهی برای جذب 
گردشگری و درآمدزایی باشد، اما متأسفانه مورد 
تعرض بســیاری از کشاورزان قرار گرفته و حتی 
برخی افراد ناآگاه و سودجو خشت های این دیوار 
تاریخــی را از جا درآورده و در ســاخت بناهای 
محلی از آن ها استفاده می کنند و یا به قیمت های 

ناچیز این خشت ها را به فروش می رسانند!
آنچه واضح است در بســیاری از روستاها مانند 
»سقر تپه«، »قلعه جیق«، »آلتیم« و »کله پست« 
شواهد نشــان می دهد تعدادی از افراد محلی با 
دســت اندازی به بخشی از بستر و حریم این اثر 
تاریخی مبادرت به کشــت گنــدم و جو در این 
محدوده کرده و با استفاده از تراکتور، ستون های 
)بنچ مــارک( معرف حریم این اثــر تاریخی را 

واژگون و یا جابه جا کردند.
گفتنی اســت عالوه بــر آن، تــردد کمباین و 
کامیون های سنگین حامل محصوالت زراعی در 
کریدور دیوار دفاعی گرگان، آسیب های غیرقابل 

جبرانی را به این اثر چند هزارساله 
وارد کرده است.

متأســفانه در ســال های گذشته و 
درنتیجه نظــارت و کنترل ضعیف، 
صدها هزار قطعــه از آجرهای این 
دیــوار تاریخی برای ساخت وســاز 
بناهای مسکونی مناطق پیرامونی به 
یغما رفته به گونه ای که کمتر خانه ای 
با عمر بیش از ۳۰ سال این منطقه 
را می توان یافت که حداقل چند صد 
آجر از آجرهای دیوار تاریخی گرگان 

را در خود جای نداده باشد.
در بخش هایی از حاشــیه دیوار که 

مورد استفاده و تردد کشاورزان منطقه است بقایای 
آجر این اثر تاریخی به عنوان نخاله برای پر کردن 
چاله های مسیر استفاده می شود تا در زمان های 
بارندگی، خودرو و ادوات کشاورزان با عبور از روی 
تکه های این دست ساخته های چندهزارساله، در 

جاده گلی و باتالقی گرفتار نشوند.

پیشه آجرکنی!س
مدیــر پایگاه دیوار بزرگ گــرگان در این زمینه 
می گوید: دیوار دفاعی گرگان طی هزاران سال به 
زیرخاک رفته و در نقاطی هم که قابل دسترس 

بــوده از آجرهای آن برای 
ساخت خانه در روستاهای 

مجاور استفاده  شده است.
اظهار  عمرانــی  حمیــد 
اهالی  برخــی  می کنــد: 
این  پیرامون  ساکن  مسن 
دیــوار می گویند در حدود 
۷۰ ســال پیش شغلی به 
نــام »آجرکنی« در اطراف 
دیوار دفاعی گرگان مرسوم 
افــراد دارای بنیه  بود که 
بیشــتر، آجرهــا را کنده 
و بــرای ســاخت خانه  به 
دیگران می فروختند. وی بیان می کند: در حال 
حاضر تخریب این دیوار به شــکل دیگری ادامه 
دارد تا آنجا که برخی افراد محلی به واسطه کشت 
محصول با ادوات کشاورزی خسارت های بسیاری 

به این اثر تاریخی وارد کردند.
وی می افزاید: بر اساس قانون، کشاورزانی که دیوار 
گــرگان و یا هر اثر تاریخی دیگــری در امالک و 
زمین های آن ها واقع است اجازه کشت دیم دارند و 
این موضوع از منظر قانونی جرم انگاری نشده است.

عمرانی ادامه می دهد: به سبب برخی مشکالت 
و خألهای قانونــی، امکان برخورد با زارعانی که 

مبادرت به کشــت جو و گندم در بستر یا حریم 
دیوار تاریخی گرگان می کنند وجود ندارد.

وی خاطرنشان می کند: با وجوداین شخم عمیق، 
خاک برداری، خاک ریزی و تسطیح در این مناطق 
ممنوع و مستوجب مجازات است و طی سالیان 
اخیر چند نفر بــه دلیل ارتکاب این تخلفات در 
حاشــیه دیوار دفاعی گرگان به مراجع قضایی 

معرفی شدند.

حفاظت از دیوار اسکندرس
اخباری مبنــی بر تخریب این اثر باســتانی به 
شــیوه های متفاوت ازجمله کشت محصوالت 
کشاورزی تا آجر فروشی در حالی موجب نگرانی 
دوستداران آثار تاریخی شده که مدیرکل میراث 
فرهنگی و گردشــگری گلســتان مدعی است 
مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی اســتان 
به صورت مستمر و شبانه روزی این اثر تاریخی را 

رصد کرده و مانع دست اندازی به آن می شوند.
احمد تجری بــا قدردانی از توجه فرهیختگان و 
نخبگان گلستان به این اثر تاریخی افزود: یکی از 
خواسته های مهم این جامعه نخبه، ثبت جهانی 
این اثر اســت که در آن صورت توجه بیشتر به 
دیوار دفاعی گرگان، امکان تخریب و دست اندازی 

به آن تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

برخی افراد 
ناآگاه و سودجو 
خشت های دیوار 

تاریخی گرگان را 
از جا درآورده و 
در ساخت بناهای 

محلی از آن ها 
استفاده می کنند

بــرشبــرش

تبریز: اگر شــما آوازه کیفیــت و دوام قالی تبریز و ســایر 
شهرستان های اســتان همچون هریس، آذرشهر و مهربان به 
گوشتان رســیده شک نکنید که تجمیع همه تولیدات اولیه و 
ارتباط جدایی ناپذیر مشاغل مربوط به فرش با یکدیگر یکی از 

عوامل کیفیت مثال زدنی تولید نهایی آن است.
مراکز رنگ رزی، ریسندگی دستی، ساخت دار قالی، قالی شویی، 
پرداخــت قالی، ابــزار قالیبافــی، مرمت قالی همــه و همه 
دست به دســت هم داده تا این استان را به یک استان نمونه در 

عرصه تولید فرش تبدیل کند.
از طرف دیگر وجود دانشــکده فرش در دانشگاه هنر اسالمی 
تبریز به عنوان یکی از معتبرترین مراکز علمی فرش در جهان و 
همچنین فعالیت هشت تشکل غیردولتی در زمینه تولید، فروش 
و صادرات فرش همه و همه سبب شده است استان آذربایجان 
شرقی با محوریت تبریز به پایلوت تولید فرش در ایران بدل شود.

در شــهری که فــرش و قالیچه آن در جهان معروف اســت و 
روزگاری یکی از کاالهای اساســی برای صادرات بود و از سوی 
سازمان جهانی صنایع دستی به عنوان شهر جهانی بافت فرش 
انتخاب شده است، حال شنیدن تعطیلی دانشکده فرش دانشگاه 
هنر و تبدیل آن به نقاهتگاه بیماران کرونایی تعجب همگان را 

برانگیخته است!
بر اساس آمار اتحادیه فرش فروشان بیش از یک هزار و ۸۰۰ باب 
واحد فروش فــرش در تبریز وجود دارد که عالوه بر واحدهای 

فروش، یک هزار و 4۵۰ کارگاه بافت فرش نیز در اســتان فعال 
اســت که از این محل ۲۰ هزار نفر بافنده در تبریز و ۲۰۰ هزار 
نفر در استان ارتزاق می کنند و انتظار می رفت با افتتاح دانشکده 
فرش این اســتعدادها بــا علم درآمیخته و بــر توانمندی این 
بافندگان بیفزاید، اما متأسفانه دانشکده فرش مشتری نداشته 

و امیدهای بافته شده را پنبه کرد!

نبود زیرساخت های الزمس
در همین راســتا معاون دانشــکده فرش دانشگاه هنر اسالمی 
تبریز علت تعطیلی این دانشــکده را نبود برخی زیرساخت ها 
برای میزبانی از دانشــجویان غیربومی عنوان کرده و می گوید: 

دانشکده فرش هریس پس از ۱۵ سال فعالیت و آموزش و تربیت 
دانشجویان بسیار تعطیل و به نقاهتگاه بیماران کرونایی تبدیل 

 شده است.
 به گفته عبداهلل میرزایی از ســال ۸4 این دانشکده در مقطع 
کاردانی دانشــجو می پذیرفت و از ســال ۹۲ بــه دلیل تمایل 
دانشــجویان برای تحصیل در دوره کارشناسی، این مقطع هم 
راه اندازی شــد و دانشــجویان بومی و غیربومی تحویل جامعه 
فرش داد، اما مشــکالتی مانند نبود امکانات و خدمات رفاهی 
همچون نبود مهمانسرا و اقامتگاه و مشکالت رفت و آمد انگیزه 
دانشجویان را برای انتخاب این دانشکده برای تحصیل کاهش 
داد تا اینکه با خالی شــدن ظرفیت صندلی های دانشــکده از 

دانشجو این دانشکده هم رو به تعطیلی رفت.
وی عدم استقبال دانشجویان بومی از رشته فرش در دانشکده 
هریــس را از دیگر علل تعطیل بودن این دانشــکده می داند و 
عنوان می کند: در طول ســال های گذشته، بارها برای پذیرش 
دانشجویان بومی در این دانشکده فراخوان داده ایم که متأسفانه 

با عدم استقبال بومیان مواجه شده ایم.
اما باید به این نکته هم اشــاره  کنیم که این دانشکده در طول 
چند سال گذشته تقریباً به حالت نیمه تعطیل درآمد تا جایی 
که از ابتدای امســال و با شدت گرفتن شیوع کرونا، با تصمیم 
ستاد مقابله با کرونای استان آذربایجان شرقی این دانشکده به 
نقاهتگاه ۶۰ تختخوابی برای بیماران کرونایی تبدیل  شده است.

رخنه مشکالت در تاروپود دانشکده فرش تبریز

دانشکده فرش نقاهتگاه بیماران کرونایی شد!

گزارشگزارش

7927zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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 4 م ي ا ن د ا ر   م ا ك   ا ل م
 5   غ ل ط   ك و پ ا ل   ك ل ت  
 6 چ   ف ا م   س ي ن   ق ل ه   ب
 7 ل ن   ق ن د   ر و ب ا ن   ق ي
 8 ي س ر   ك ا ر ا ي ي ب   خ و د
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 13 ا س ن و ك ر   چ   ن ي ا   ز ل
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 15 م ر ك ز   ل ا ر و س   ي ا ي ا
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۱. نوازنده برجسته و سرشناس تار ، سه تار 
و ردیف دان ، موســیقی دان و آهنگســاز، 
همچنین پژوهشــگر و مدرس موســیقی 
ســنتی ایرانی که چندی قبل براثر ابتال به 
ســرطان درگذشــت- رنگ و لون ۲. قاره 
کهن- حرمت امامزاده در دســت اوست- 
قطار ۳. بی ایمان- زمستان تازی- آیینه ها 
است و جمع مرآت 4. از مصالح ساختمانی 
 قدما- کســی کــه هیکلی کوچــک دارد 
۵. حمام مقتل امیرکبیر- شــکم خودرو- 
نوعی مسلســل آلمانی- پادگانی در تهران 
۶. عالمت جمع مونــث- جای اذان دادن- 
زیرپا مانده- سرپرســتی ۷. چندین قلب- 
درس خوانده- بزرگ اســت و شــاخه ای از 
اقتصاد ۸. از علوفه جات- قفل کمربند- شهر و 
تیم فوتبالی در فرانسه ۹. صحبت درگوشی- 
 ســازمان جاسوســی امریکا- تندرســت 
۱۰. »هویت« ناقص - جسم- منشی- صوت 
ندا ۱۱. سودای ناله- از زیر اندازها- روشنی و 
فروغ- »گناه« کوچک ۱۲. نوعی کفش پوش 
 ســاختمانی- هریک از برگ های نازک گل 

۱۳.  عقب انداختــن کاری- مــاه محبت- 
نشــت کردن ۱4. از جریان های دوگانه برق 
 شــهری- مولد بــرق خــودرو- کبودرنگ 

۱۵. شهر پرفروغ- ما ... غم سیالب نداریم

 ۱. ثروت- واحدی برای سنجش دما ۲.آلرژی- 
باآبرو- گذشــت کردن ۳. عرصه مسابقات 
چوگان- دعای دست نماز- راکب 4. برقرار- 
 پناهگاه- از وســایل سیم کشی ساختمانی 
۵. میــوه تــازه رس- تازیانــه ۶. گردهــم 
تایلند  آوردن- به ســمت خود کشــنده- 
سابق- بیماری ۷. از عناصر اربعه در اعتقاد 
قدما- شهر توت- عدد ماه- نقره ای ۸. بانی 
پروتســتان- هم قدم- دیرینه ۹. زرین- اثر 
 چربی- صوت تصدیق انگلیســی- ناپدری 
۱۰. قیمت بازاری- نویســنده »نانا«- ابزار 
تزریــق دارو- ابر زمینی ۱۱. پاک و مطهر- 
نوعی ســنگ ســخت و ســیاه و دانه ریز 
آتشفشــانی با کمتر از ۵۲درصد سیلیس 
۱۲. پیشرفت- درخت نوشابه- نوعی تفنگ 
سرپر ساخته چکسلواکی سابق ۱۳. فرش 

گسترنده- نیمه گرم-  تمایل داشتن ۱4. تند- آدمکش- 
کشوری آفریقایی به مرکزیت »لواندا« ۱۵.  از قاره های 
جهان که گروه هــای گوناگونی از جزیره های اقیانوس 

آرام را دربر می گیرد- حرفی در الفبای فارسی 

  افقی

  عمودی
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