
ضرورت برنامه ریزی برای توسعه و رشد درآمد موقوفات»فرستادگان رضا« از مشهد تا کربال

 پیشکسوت دفاع مقدس 
از پنج نقش محوری حرم حضرت رضا)ع( در سال  های جنگ می گوید 

 آیت اهلل علم الهدی در دیدار مدیران اوقاف استان عنوان کرد

پیشکســوت و فرمانده دوران دفاع مقدس درباره 
نقش محوری حرم امام رضا)ع( در سال های دفاع 
مقدس گفت: حرم حضرت رضا)ع( در ســال  های 
دفاع مقدس پنج نقش محوری داشــت که شامل 
اعزام رزمندگان، تشــییع پیکر شــهدا، میعادگاه 
رزمندگان، مرکز جمع آوری کمک های مردمی به 

جبهه ها و کانون انتقال فرهنگ ...

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: 
امروز توسعه موقوفات به عنوان یک جریان اصلی 
در نظام مدیریتی موقوفات مطرح است.به گزارش 
روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
خراسان رضوی، آیت اهلل علم الهدی؛ نماینده ولی 
فقیه در اســتان خراسان رضوی دیروز در دیدار با 

مدیرکل، اعضای شورای معاونین ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 
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محدودیت های کرونایی در مشهد اعمال شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد در 

پاسخ به پرسش قدس عنوان کرد

انجام تفکیک انشعاب 
 تنها با پرداخت

هزینه لوازم

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

 نگرانی اهالی 
»خواجه حسین آباد« از 

آسیب های فعالیت یک معدن 

 سنگ اندازی  
در مسیر آب 

روستا
تعدادی از اهالی روســتای خواجه حسین آباد در شمال 
شرق مشــهد از تبعات احتمالی فعالیت یک معدن در 
محدوده این روســتا ابراز نگرانی کرده و خواهان بررسی 
دقیق تر موضوع از سوی متولیان شدند.بنا به گفته یکی 
از اهالی این روستا که در جاده کالت قرار دارد بر اساس 
شنیده ها و البته برخی فعالیت های اجرایی در اطراف این  
روستا گویا قرار است مجوز معدنی صادر شود و مسئوالن 

این معدن در حال انجام مقدمات اولیه هستند.
این در حالی اســت که اهالی معتقدند معدن مورد نظر 
در مسیر چشمه آب روستا قرار دارد و این احتمال وجود 
دارد که بر اثر حفاری های معدن، مســیر آب مسدود یا 
دچار مشکالتی شود که منجر به خشک شدن منبع آبی 
این روستا خواهد شد.یکی از اهالی نیز می گوید: بر اساس 
قوانین و ضوابط حوزه معدن باید فاصله یا همان حریم 

خاصی بین مناطق مسکونی...

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد خواستار شد

.......صفحه 2 

دالتون ها در چنگال عدالت

پایان فرار سارقان 
24 میلیارد طال

گرفتن انشعابات مرتبط با واحد مسکونی یا تجاری یکی از ضروریات 
اســت و معموالً برای بهره برداری از اماکن مورد نظر می بایســت 
انشــعابات آب، برق، گاز و بقیه موارد را از دستگاه مربوطه دریافت 

کرده تا اجازه بهره برداری از آن برای واحد ...

جانشــین فرماندهی انتظامی اســتان از دستگیری هفت متهم 
پرونده سرقت 24میلیارد تومان طال از خانه مسکوني در مشهد 

.......صفحه 3 خبر داد...
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شهرداری باخرز در نظر دارد نسبت به واگذاری 
بهره برداری )اجاره(كارخانه آسفالت شهرداری 
به اش��خاص حقیقی و حقوقی از طریق برگزاری 
مزای��ده عموم��ی اق��دام نمای��د ل��ذا از تمام��ی 
متقاضی��ان واجدالش��رایط دع��وت م��ی گ��ردد    
ازتاری��خ درج آگه��ی ب��ه م��دت ده روز جه��ت 
دریافت اس��ناد مزایده به واحد حقوقی اداری 
ش��هرداری باخرز مراجعه نمائید وپیش��نهادات 
خویش رابه دبیرخانه شهرداری تحویل نمائید 
)سایرشرایط در اسناد مزایده ذكر شده است(

محمدجواد حیدری شهردار باخرز 99
08
20
2

آگهي مزايده كارخانه آسفالت 
شهرداری باخرز 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده   شركت كشاورزی  و تحقیقاتی بین 

الملل نوين ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 15402 
و شناسه ملی  10380310316

بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت 
می ش��ود كه در جلس��ه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده  مورخه 99/08/18 درساعت 8 
صبح واقع در ش��هرک صنعتی توس ، فاز دوم 
، نبش اندیش��ه 6 ، ش��ماره 305 حضور به هم 

رسانند.
دستور جلسه :

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید 
 2- سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی 

عادی به طور فوق العاده می باشد.
ع هیئت مدیره شركت  9

90
82
90

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شركت مجتمع گردشگری بوستان سرخانديز 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 36333 و
 شناسه ملی 10380518563

 
 بدینوسیله از كلیه صاحبان سهام شركت مجتمع 
گردشگری بوستان س��رخاندیز )سهامی خاص( 
دع��وت                          آنه��ا  قانون��ی  نماین��دگان  ی��ا  و 
می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
ش��ركت ك��ه راس س��اعت 8 صب��ح روز ش��نبه 
م��ورخ 99/8/17 در مح��ل ش��اندیز- خیاب��ان 
ابشار – پارک پردیس – ساختمان مشاركت های

 ش��هرداری ش��اندیز تش��کیل می گردد ، با در 
دس��ت داش��تن كارت ملی و یا اصل وكالتنامه  

حضور بهم رسانید .
دستور كار جلسه

1- قرائ��ت و اس��تماع گزارش هیئ��ت مدیره و 
ب��ازرس قانونی ش��ركت در خص��وص افزایش 

سرمایه شركت
2- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 

3- اصالح مواد 4 ،5 ، 37 ، 44 ، 51 اساسنامه 
شركت 

4- تغییر سال مالی شركت 
5- سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی 

فوق العاده باشد .
  هیئت مدیره شركت مجتمع گردشگری 

بوستان سرخاندیز  9ع
90
82
71

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  
شركت نوين زعفران  ) سهامی خاص (
به شماره ثبت 7355 و شناسه ملی  

10380231552
بدینوس��یله از كلیه س��هامداران شركت 
دعوت می شود كه در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده  مورخه 99/08/17 درس��اعت 
8  واقع در شهرک صنعتی توس ، فاز دوم 
، نبش اندیش��ه 6 ، شماره 306 حضور به 

هم رسانند.
دستور جلسه :

1- نقل  و انتقال سهام 
2- س��ایر مواردی ك��ه در صالحیت مجمع 

عمومی فوق العاده می باشد.
ع هیئت مدیره شركت  9

90
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آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  
شركت كشاورزی  و تحقیقاتی بین الملل نوين 

) سهامی خاص ( به شماره ثبت 15402 و
 شناسه ملی  10380310316

بدینوس��یله از كلی��ه س��هامداران ش��ركت 
دعوت می ش��ود كه در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده  مورخه 99/08/17 درس��اعت 10 
صب��ح  واقع در ش��هرک صنعتی ت��وس ، فاز 
دوم ، نبش اندیش��ه 6 ، شماره 305 حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه :

1- نقل  و انتقال سهام 
2- س��ایر م��واردی ك��ه در صالحی��ت مجمع 

عمومی فوق العاده می باشد.
99 هیئت مدیره شركت 
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شهرداری باخرز درنظر دارد نسبت به واگذاری 
بهره برداری )اجاره(ماشین آالت شهرداری به 
اش��خاص حقیق��ی و حقوقی از طری��ق برگزاری 
مزای��ده عموم��ی اق��دام نمای��د ل��ذا از تمامی 
متقاضی��ان واجدالش��رایط دع��وت می گردد 
ازتاری��خ درج آگه��ی ب��ه م��دت ده روز جه��ت 
دریافت اس��ناد مزایده به واحد حقوقی اداری 
ش��هرداری باخرز مراجعه نمائید وپیش��نهادات 
خویش را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمائید 
)سایرشرایط در اسناد مزایده ذكر شده است(

محمدجواد حیدری شهردار باخرز 99
08
20
9

آگهي مزايده ماشین آالت 
شهرداری باخرز نوبت اول

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  
شركت كشاورزی  و تحقیقاتی بین الملل نوين 

) سهامی خاص ( به شماره ثبت 15402 و
 شناسه ملی  10380310316

بدینوس��یله از كلی��ه س��هامداران ش��ركت 
دعوت می ش��ود كه در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده  مورخه 99/08/17 درس��اعت 10 
صب��ح  واقع در ش��هرک صنعتی ت��وس ، فاز 
دوم ، نبش اندیش��ه 6 ، شماره 305 حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه :

1- نقل  و انتقال سهام 
2- س��ایر م��واردی ك��ه در صالحی��ت مجمع 

عمومی فوق العاده می باشد.
ع هیئت مدیره شركت  9

90
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89

 س��ازمان مدیری��ت حم��ل  ونق��ل ب��ار و مس��افر 
شهرداری سبزوار در نظر دارد به استناد مصوبه 
هیئت مدیره س��ازمان نس��بت به واگذاری اجاره 
دفاترش��ركت های مس��افربری برون شهری واقع 
در داخ��ل س��الن پایان��ه مس��افربری را از طری��ق 
تجدیدمزایده كتبی اق��دام نماید. لذا متقاضیان 
می توانند ب��رای دریافت اس��ناد مربوطه به امور 
مالی س��ازمان مراجع��ه و یا جهت كس��ب اطالعات 
 051-44659774 تلف��ن  ش��ماره  ب��ا  بیش��تر 
تم��اس حاصل فرمایند. مبلغ س��پرده ش��ركت در 
تجدیدمزای��ده  مع��ادل پن��ج درص��د مبل��غ پایه                 
م��ی باش��د.ضمنًا س��ازمان در رد یا قب��ول یک یا 
كلیه پیش��نهادها مخت��ار می باش��د. آخرین مهلت 
شركت در تجدیدمزایده پایان وقت اداری ساعت 
14:10 روز دو شنبه مورخه1399/08/19 می باشد. 
بازگش��ایی پیشنهادها رأس س��اعت ده صبح روز 
سه ش��نبه مورخه 1399/08/20 در محل سازمان 

برگزار می گردد.
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر 

شهرداری سبزوار   

 آگهی تجديد مزايده
)نوبت دوم(

,ع
99
08
02
3

 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها عملیات 
س��رمایه گ��ذاری ومش��اركت در كاش��ت و 
داشت وبرداشت از مزارع و نهالستان های

 مثم��ر س��طح ش��هر را ب��ه بخ��ش خصوصی 
واگذار نماید ل��ذا از كلیه متقاضیان واجد 
شرایط حقیقی و حقوقی تقاضا می شود جهت 
دریافت اسناد به سامانه ستاد مراجعه ویا 
جهت كس��ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد

,ع
99
07
98
3

 تجديد آگهی فراخوان
 سرمايه گذاری شهرداری گناباد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شركت تعاونی همت فرهنگیان 

شهرستان خواف
تاريخ انتشار1399/8/6 نوبت دوم 

تعاونی            شركت  اعضای  ازكلیه  بدینوسیله 
صبح   10 ساعت  در  میشود  دعوت  الذكر  فوق 
روز سه شنبه مورخ 1399/8/20 در محل سالن 
شهید مدرس )اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خواف( حضور بهم رسانند. ضمنا به جهت ارائه 
گزارش عملکرد چندساله درخواست میگردد 
بدیهی  یابند.  حضور  جلسه  در  شخصا  اعضا 
نمیشود. پذیرفته  كس  هیچ  از  وكالت  است 

دستورجلسه :
1.استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین

پیشنهادی  بودجه  لیست  تصویب  و  2.طرح 
سال 1399

3.طرح و تصویب صورت حسابهای مال سال 1398
البدل  علی  مدیره  هیات  اعضای  4.انتخاب 

برای مدت باقیمانده تا پایان دوره
برای  البدل  علی  و  اصلی  بازرسان  5.انتخاب 

مدت یک سال مالی
هی��ات مدی��ره ش��ركت تعاون��ی هم��ت فرهنگی��ان 

شهرستان خواف 9ع
90
83
24

پروین محمدی: 3 میلیون و 183 هزار نفر در استان خراسان رضوی 
زیر پوشــش بیمه سالمت هستند که 2/5 میلیون نفر آن ها از بیمه 
رایگان اســتفاده می کنند. این مطلــب را دکتر علیرضا رمزی، مدیر 
کل بیمه سالمت اســتان در نشست خبری به مناسبت هفته بیمه 
ســالمت )3 تا 9 آبان( عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 18هزار و 
255 تبعه خارجی، 57هزار و 601 مددجوی کمیته امداد و 132 نفر 
مجهول الهویه زیر پوشش بیمه سالمت هستند و در مجموع 3 هزار 

و 902 مرکز و مؤسسه درمانی طرف قرارداد بیمه سالمت هستند.
وی اضافه کرد: دفاتر پیشــخوان طرف قرارداد این سازمان به 81 
دفتر پیشــخوان برای صــدور، ابطال، تعویــض و تمدید دفترچه 
افزایش یافته و از این طریق برای 242 نفر اشتغال زایی شده است. 

وی اظهار کرد: یکی از خدمات ویژه بیمه ســالمت از سال 94 تا 
97 بحث بیمه درمان اعتیاد بوده که تاکنون 80 مرکز دولتی زیر 
پوشش به 4 هزار نفر خدمت ارائه کرده و 56 میلیارد ریال هزینه 
شده است.مدیرکل بیمه ســالمت خراسان رضوی به بیان اهداف 
و محورهای مأموریتی این ســازمان پرداخت و خاطرنشــان کرد: 
تأمین و تعمیم پوشش بیمه ای برای آحاد جامعه، ایجاد دسترسی 
عادالنه برای دریافت خدمات ســالمت، حفظ و ارتقای ســالمت 
بیمه شدگان زیر پوشش و حفاظت مالی از بیمه شدگان مهم ترین 
هدف این ســازمان بوده و از آبان ســال 98 در راســتای قانون 
اجباری بیمه همگانی از طریق آزمون وســع برای 400 هزار نفر 
دفترچه بیمه صادر شــده است.دکتر رمزی به بررسی الکترونیک 

اســناد بیمارســتان ها اشــاره کرد و گفت: با اجرای طرح بررسی 
اسناد بیمارســتان ها به صورت الکترونیک ســاالنه افزون بر یک 
میلیارد تومان در هزینه کاغذ صرفه جویی می شود و نسخه نویسی 
الکترونیک از ســال گذشــته در 13 شهرستان آغاز شده و به کل 

استان توسعه خواهد یافت.
دکتــر رمزی با اشــاره بــه گســترش ارائه خدمــات بیمه ای به 
بیمه شــدگان تصریح کرد: خوشــبختانه ارائه خدمات درمانی به 
بیمه شــدگان افزایش یافته و با اجرای طرح تحول حدود 2 هزار 
و 400 کــد دارویی و یک هزار و 200 کــد پاراکلینیک در تعهد 

سازمان بیمه سالمت قرار گرفته است.
وی در ادامه اظهار کرد: از اسفند سال 98 با شیوع بیماری کرونا تا 

نیمــه مرداد 99 بیش از هزار و 64 میلیارد تومان اعتبار تخصیص 
یافته به این ســازمان به دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسه های 
غیردانشــگاهی واریز شده و در درمان بیماران کرونایی نیز بخش 

زیادی از هزینه درمان بیماران را تقبل و پرداخت کرده است.
وی در پاسخ به خبرنگار ما که مابقی مطالبات مؤسسه های طرف 
قرارداد بیمه ســالمت چه میزان است؟ گفت: حدود 250 میلیارد 
تومان باقیمانده مطالبات مؤسســه های زیر پوشش بیمه سالمت 

است که در صورت تأمین اعتبار تسویه خواهد شد.
مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی ضمن قدردانی از همکاری 
رسانه ها و نقشی که در آگاه ســازی جامعه دارند اظهار امیدواری 
کرد: با همکاری مردم، مســئوالن و رســانه ها رفتار مردم تغییر 

یافته و رشــد آگاهی عمومی موجب شــود که از اتالف سرمایه ها 
جلوگیری و با منابع بیشتر خدمات مطلوب تر به بیمه شدگان ارائه 

گردد.

در نشست مدیر کل بیمه سالمت خراسان رضوی مطرح شد

250 میلیارد تومان از مطالبات مؤسسه های زیر پوشش بیمه سالمت باقی مانده است



پیشکسوت دفاع مقدس از پنج نقش محوری حرم حضرت رضا)ع( در سال  های جنگ می گوید 

»فرستادگان رضا« از مشهد تا کربال
دفاع پرس/ پیشکسوت و فرمانده دوران دفاع 
مقدس درباره نقش محوری حرم امام رضا)ع( 
در سال های دفاع مقدس گفت: حرم حضرت 
رضا)ع( در ســال  های دفاع مقدس پنج نقش 
محوری داشــت که شــامل اعزام رزمندگان، 
تشییع پیکر شهدا، میعادگاه رزمندگان، مرکز 
جمع آوری کمک های مردمــی به جبهه ها و 
کانون انتقال فرهنگ جبهه به زائران و مجاوران 

می شد.
سیدهاشم موسوی درباره تأثیرات حرم مطهر 
رضوی بر حال و هوای رزمندگان و جبهه ها در 
آن زمان اظهار کرد: اگر تأثیر حرم مطهر رضوی 
را به صورت دقیق  مورد بررســی قرار دهیم به 
این نتیجه می رسیم که این تأثیر صرفاً منحصر 
بــه دوران دفــاع مقدس نبوده اســت. بارگاه 
منور رضوی پیش از انقالب اسالمی هم مبدأ 
حرکت های مختلف مــردم در مبارزه با رژیم 
ستمشاهی پهلوی مثل واقعه گوهرشاد بوده و 
این نقش تا دوران دفاع مقدس و حتی امروز نیز 

تداوم داشته است.
وی افزود: حرم حضرت رضا)ع( در ســال  های 
دفاع مقــدس پنج نقش محوری داشــت که 
شــامل اعزام رزمندگان، تشییع پیکر شهدا، 
محلی بــرای دیدار رزمنــدگان، مرکزی برای 
جمــع آوری کمک های مردمی و کانون انتقال 

فرهنگ جبهه به زائران و مجاوران می شد.
این پیشکســوت دفاع مقدس در تشریح نحوه 
اعزام رزمندگان خراسان به مناطق عملیاتی و 
جبهه های نبرد گفــت: در دوران دفاع مقدس 
همه رزمندگان خراســانی که خراســان های 
شمالی، رضوی و جنوبی فعلی را شامل می شد 
پس از سازماندهی در خیابان نخریسی مشهد 
در کنار حرم مطهر رضوی تجمع می کردند و 
پس از طواف و زیارت آن حضرت به وســیله 
اتوبــوس یا قطــار به مناطــق عملیاتی اعزام 
می شدند.موســوی همچنین در مورد تشییع 
پیکرهای شهیدان در حرم رضوی افزود: وقتی 
که پیکر شهیدان را از مناطق عملیاتی به استان 
خراســان می آوردند، در اینجا نیز حرم مطهر 
رضوی برای استان یک نقش محوری داشت؛ 
چراکه پس از آنکه پیکر شهدا به وسیله قطار 
یا کامیون های یخچال دار به مشهد منتقل و به 
معراج شــهدا تحویل داده می شد؛ برای طواف 
به حرم انتقال می دادند که پس از آن؛ خانواده 
شــهدای مشهدی شــهیدان خود را در حرم، 
بهشــت رضا)ع(، خواجه ربیع، سایر گلزارهای 
موجود در شهر و همچنین روستاهای نزدیک 
به خاک می سپردند و پیکر شهدایی که از سایر 
شهرستان های استان بودند به شهرهای خود 

منتقل می شدند.
وی بــا بیان ایــن نکته که 
مطهر رضوی  معنویت حرم 
فقط شــامل حال شــهدای 
ایرانی و خراســانی نمی شد، 
تصریح کــرد: در دوران دفاع 
عراقی ای  رزمندگان  مقدس 
هم بودنــد کــه از مجلس 
عراق  اسالمی  انقالب  اعالی 
و یا ســپاه بــدر آن زمان به 
ایــران می آمدنــد و در کنار 
رزمنــدگان ایرانی به مصاف 
با رژیم بعث عراق می رفتند 
و در نهایــت هنگامــی که 
به شــهادت می رسیدند؛ در 
این نکته  به  وصیت نامه شان 

اشاره داشتند که پس از شهادت، پیکرشان را 
به قصد تبرک و برای طواف به مشــهد و حرم 

مطهر امام هشتم ببرند.
این پیشکسوت دفاع مقدس با اشاره به اینکه 
محوریت حرم ثامن الحجــج)ع( تنها به اعزام 
رزمنــدگان و تشــییع شــهدا در دوران دفاع 
مقدس خالصه نمی شد، ابراز کرد: عالوه بر این 
دو نقش مهم، هر گاه که رزمندگان از مناطق 
 عملیاتی بــه مرخصی می آمدنــد نزدیک به

70 درصد قرارهای مالقاتشــان نیز در همین 
مکان انجام می شــد یعنی این کار یک تیر و 
دو نشــان بود؛ هم زیارت امام رضا)ع( صورت 
می گرفــت و هم تجدیــد دیدار با دوســتان 
رزمنده بود. موســوی با بیان اینکه حرم امام 
هشــتم در دوران دفاع مقدس کانون تقویت 
روحیــه رزمندگان بــود، تأکید کــرد: بارگاه 
حضــرت ثامن الحجــج)ع( در تقویت روحیه 

معنوی رزمندگان تأثیر بسیار 
عمیقی داشت و این تأثیر در 
وصایای برخی از شهدا خود 
را نشــان داده است. به طور 
مثال شــهیدانی بودند که از 
حضرت یا درخواست شهادت 
یا درخواست ثبات قدم در راه 
والیت را داشــتند؛ به همین 
جهت در آن روزها لشکر 21 
امام رضا)ع( به لشکر معنوی 
21 امــام رضا)ع( شــناخته 
شــده بود! این معنویت در 
آن روزها در چهره فرماندهی 
چون سردار اسماعیل قاآنی؛ 
فرمانده فعلی سپاه قدس هم 
مشهود بود. در آن زمان شعار 
رزمندگان خراســانی این بود: »ما فرستادگان 

رضاییم/ از مشهد عازم کربالییم«. 
وی همچنین در تشــریح نقــش چهارم حرم 
مطهر رضوی در سال های دفاع مقدس، یعنی 
پشــتیبانی از جبهه ها گفت: برای جمع آوری 
کمک هــای مردمی به جبهه ها در خراســان 
تشکیالتی به نام ستاد پشتیبانی از جنگ ایجاد 
شده بود که این ستاد در چهارراه لشکر، واقع 
در انبارهای شکالت سازی کارخانه شرکت مینو 
مستقر بود و سرپرستی آن را حسن آذرنیوا بر 
عهده داشــت. کمک  های مردمی که از سطح 
اســتان خراسان جمع آوری می شــد؛ پس از 
بارگیری در کامیون های پیش  بینی شــده، در 
قالب کاروان هایی در اطــراف حرم به حرکت 
درمی آمدند و این کمک ها در معرض دید عموم 

قرار می گرفت.
این پیشکســوت دفــاع مقدس با اشــاره به 

کمک های نقدی مردم در آن روزها به جبهه ها 
یادآور شــد: معنویت زیارت امــام رضا)ع( به 
تنهایی در مردم این انگیزه را ایجاد می کرد که 
برای کمک به جبهه ها پیشقدم شوند؛ بر همین 
اساس ستاد پشتیبانی جنگ در تمامی مراکز 
مهم شهر مشهد از جمله حرم مطهر رضوی، 
صندوق هایی را برای جمــع آوری کمک های 

نقدی مستقر کرده بود.
موسوی خاطرنشــان کرد: این صندوق ها در 
خیابان های منتهی به حــرم از جمله پنجراه 
پایین خیابان، فلکه برق، خیابان طبرســی و 
میدان شــهدا برپا بود. عالوه بر این، در برخی 
از روزهای مهم سال هم جلو درب های ورودی 
حرم صندوق های ســتاد پشــتیبانی جنگ 
کمک هــای مردمــی را تحویــل می گرفتند. 
مجموع این اقدام ها موجب شــده بود که در 
خراســان پول و امکانات بیشتری جمع آوری 
شــود به همین جهت اســتان خراســان هم 
یگان های خود را و هم یگان های دیگر استان ها 

را پشتیبانی می کرد.
وی بیان کرد: اســتان خراسان در شرقی  ترین 
نقطه کشــور قــرار دارد بنابرایــن از اتفاقات 
و حــوادث دوران جنــگ مثــل بمبــاران و 
موشک باران نیز بسیار دور بود؛ در نتیجه مردم 
برای فعالیت های اقتصادی فراغت بال داشتند 
که همین امر سبب شده بود در آن زمان استان 
خراســان کمک های قابل توجهی به جبهه ها 

داشته باشد.
این پیشکســوت دفــاع مقــدس در پایان 
با اشــاره به اینکــه حرم مطهــر رضوی در 
دوران دفــاع مقدس جایگاه مهمی در انتقال 
فرهنگ جبهه داشــت، گفت: بارگاه حضرت 
ثامن الحجــج)ع(، هــم جایــگاه خوبی برای 
جذب نیرو به جبهه ها محســوب می شــد و 
هم فرهنگ جبهه و بازخوردهای سیاســی و 
اجتماعی آن را به شــکل مناسبی به جامعه 
منتقل می کرد. هنگامی که به همراه بزرگان 
جنگ از جملــه شــهیدان کاوه، چراغچی، 
برونســی، رفیعی، علی حســینی، نظرنژاد و 
سایر سرداران دفاع مقدس از جبهه به مشهد 
می آمدیم در حرم جلســات سخنرانی برگزار 
می شد که طی آن فرهنگ جبهه و سجایای 
اخالقــی رزمندگان مثل همدلــی، وحدت، 
عشق و عالقه، خداجویی و خداباوری، عشق 
به امام حسین)ع(، امام زمان)عج( و سایر ائمه 
اطهار)ع( برای مخاطبان تبیین و این فرهنگ 
به آن ها منتقل می شد که این حرکت، خود 
رســانه بزرگی برای انتقال مبانی اســالم و 

انقالب به حساب می آمد.

 آیت اهلل علم الهدی در دیدار مدیران اوقاف 
استان عنوان کرد

ضرورت برنامه ریزی برای توسعه و رشد •
درآمد موقوفات

ولی فقیه  قدس: نماینده 
خراســان  اســتان  در 
امروز  گفــت:  رضــوی 
توسعه موقوفات به عنوان 
در  اصلی  جریــان  یک 
نظام مدیریتی موقوفات 

مطرح است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان 
رضــوی، آیت اهلل علم الهــدی؛ نماینده ولی فقیه در اســتان 
خراســان رضوی دیروز در دیدار با مدیرکل، اعضای شورای 
معاونین و رؤســای ادارات اوقاف و امور خیریه استان با بیان 
اینکه امروز توســعه موقوفات به عنوان یک جریان اصلی در 
نظام مدیریتی موقوفات مطرح است، گفت: توسعه و تحولی که 
در موقوفه گوهرشاد صورت گرفته ارزشمند است؛ اگر نبود این 

توسعه ها، هزینه های موقوف علیهم قابل تأمین نبود. 
آیت اهلل علم الهدی با اشــاره به اینکه ما امروز خوشبختانه در 
موقوفات گوهرشاد شاهد پیشــرفت هستیم هم در موقوف 
علیهــم و هم در موقوفه، تصریح کرد: پیشــرفت در موقوف 
علیهم ســبب افزایش هزینه ها چه در بخــش جاری و چه 
هزینه های تعمیرات و توســعه مســجد و بهره مندی بیشتر 
موقوف علیهم شــده است و پیشرفت در موقوفه سبب رشد 
عواید موقوفه شده است. وی افزود: اگر توسعه این موقوفه نبود 
در حال حاضر امکان اجرای کامل نیات واقفه وجود نداشت و 

این توسعه قابل قدردانی است.
امام جمعه مشهد اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور 
باید برای توسعه موقوفات و رشــد درآمد آن برنامه ریزی 
کــرد تا میزان اجرای نیت واقفــان کاهش پیدا نکند. وی 
بــا بیان اینکه واقف موقوفه گوهرشــاد هزینه مدیریت آن 
را در وقف نامــه در نظــر گرفته، گفت: آنچــه امروز برای 
مدیریت این موقوفه هزینه می شــود بسیار کمتر از چیزی 
اســت که واقف در نظر گرفته و این موجب افزایش سهم 
اجرای نیت شده است. آیت اهلل علم الهدی با اشاره به اینکه در 
موقوفه گوهرشاد عمالً چیزی تحت عنوان حق التولیه پرداخت 
نمی شود، تصریح کرد: حق التولیه تعیین شده در فعالیت های 

فرهنگی و اجتماعی هم راستا با نیات واقفه هزینه می شود. 
نماینده ولی فقیه در اســتان گفت: الزم اســت همایشی برای 
متولیان موقوفات برنامه ریزی شود و فعالیت های صورت گرفته 
در احیای موقوفات برای الگوگیری به متولیان نیز معرفی شود. 
آیت اهلل علم الهدی با اشــاره به اینکه واقف با وقف خود صدقه 
جاریه ای را ایجاد کرده و ما امروز باید به کمک این صدقه جاریه 
بیاییم، گفت: تالش هایی که در توسعه موقوفات صورت گرفته 
عبادت است و خداوند پاداشی را که به واقف داده به کسانی که 

سعی در زنده نگه داشتن موقوفات دارند، نیز می دهد.

پایان عملیات نجات کوهنوردان •
ارتفاعات غار نیشابور  

نیشابور - خبرنگار قدس: معاون مدیرعامل و رئیس جمعیت 
هــالل احمر نیشــابور از پایان عملیات نجــات کوهنوردان در 
ارتفاعات غار این شهرستان خبر داد.معاون مدیر عامل و رئیس 
جمعیت هالل احمر نیشــابور اظهار کرد: به دنبال اعالم مرکز 
EOC جمعیت هالل احمر اســتان مبنی بر گرفتار شدن سه 
کوهنــورد در ارتفاعات غار دو تیــم از نجاتگران امداد و نجات 
کوهستان به موقعیت اعزام که پس از درخواست تیم های اعزامی 
مبنی بر بیماری قلبی یکی از کوهنوردان، به سرعت تیم سوم 
با همکاری هیئت کوهنوردی و تجهیزات مورد نیاز به موقعیت 
اعزام شدند.اسماعیل شاه بیکی افزود: دو تن از کوهنوردان که در 
نقطه پایین تری بودند به سرعت توسط نجاتگران شعبه به مکان 
امن انتقال داده شدند و گیر افتادن کوهنورد دیگر در ارتفاعات 
باالتر و همچنین تاریکی هوا کار عملیات امداد و نجات را برای 
نجاتگران شعبه ســخت تر کرده بود.معاون مدیرعامل و رئیس 
جمعیت هالل احمر نیشابور ضمن تشکر از هیئت کوهنوردی 
تصریح کرد: این عملیات پس از 15 ســاعت تالش نجاتگران  و 

کوهنوردان سختکوش شعبه به پایان رسید.

تجلیل از واقفان و خیران صالح آباد•
ابوالحسن  صالح آباد- 
محمدیان،  صاحبــی: 
و  اوقــاف  اداره  رئیــس 
امور خیریه تربت جام در 
مراســم تجلیل از واقفان 
و خیــران صالح آبــاد در 
مســجد جامــع قائم آل 

محمد)عج( این شــهر گفت: وقف دارای برکات متعددی است 
و یکی از مهم ترین فواید آن فقرزدایی از جامعه اســالمی است 
و واقف در زندگی خود با خداوند معامله می کند و مطمئناً هیچ 
 وقت در زندگی شکست نمی خورد. رئیس حوزه علمیه حضرت 
ولیعصر)عج( صالح آباد هم در دومین روز از دهه وقف در مراسم 
عبادی سیاســی نماز جمعه از واقفانی کــه برای حوزه علمیه 

صالح آباد ملک و امالک وقف کرده اند تجلیل کرد. 

رئیس اتحادیه صنف طال، نقره و جواهر مشهد:
 معامالت کاغذی طال •

غیرقانونی و غیرشرعی است
ایرنا: رئیس اتحادیه صنف طال، نقره و جواهر مشــهد گفت: 
اتاق های غیرقانونی معامالت در مشــهد شــکل گرفته که 
معامالت »کاغذی« یا »فردایی« یا »شناور« سکه و طال انجام 
می دهند که غیرقانونی و غیرشــرعی است و موجب افزایش 
قیمت ها می شود. این اتاق ها فقط مختص به مشهد نبوده و 
در شهرهای دیگر ایران نیز وجود دارند.محمدباقر معبودی نژاد 
افزود: این اتاق ها پروانه کسب ندارند و ممکن است در یک واحد 
صنفی تشکیل شوند که پروانه کسب آن مربوط به طالفروشی 
یا کاالی دیگر باشــد، امــا از آن به عنوان اتاق معامالت بهره 
گرفته می شــود. وی تصریح کرد: وضعیت بازار طالی مشهد 
بسیار بحرانی است و خرید و فروش طال و سکه در آن انجام 
نمی شود، نوسان نرخ طال و سکه نیز در چند روز اخیر بسیار 
زیاد بوده و بازار فقط نرخ می دهد و خرید و فروش به حداقل 
ممکن رسیده اســت. معبودی نژاد ادامه داد: این اتحادیه به 
اداره آگاهی اطــالع داده که مانع از انجام این کار غیرقانونی 
شوند و آن ها نیز به صورت جدی به دنبال تعطیل کردن این 
اتاق ها هســتند، از سوی دیگر با ارسال پیامک به شهروندان، 
توصیه شــده اســت وارد این گونه معامالت شــناور نشوند.

گالیه های پیشکسوتان فوتبال استان
 غفلت »شهرخودرو« از  •

استعدادهای استان
قدس: جمعی از مربیان و پیشکســوتان فوتبال خراســان 
با حضور در محل هیئت فوتبال اســتان نسبت به مسائل و 
اقدام های اخیر باشــگاه شهرخودرو اعتراض کرده و مطالب و 

نقطه نظرات خود را بیان کردند.

انگیزه کشیس
حسین پاس، پیشکسوت فوتبال خراسان در این جلسه گفت: 
آقایانی که در رأس امور شــهرخودرو قــرار دارند چه قدرتی 
دارند؟ وقتی یک جوان به محل تمرین تیم شهرخودرو می رود 
باید انگیزه بگیرد اما وقتی دروازه بان تیم شهرخودرو از تهران 
می آید دیگر انگیزه ای برای دروازه  بان ها و حتی سایر جوانان 
این شــهر باقی نمی ماند. سیاست های باشگاه شهرخودرو در 

حال حاضر انگیزه جوانان را از بین برده است. 

توهین به مربیانس
جعفر خوشــحال، دیگر مربی خراسانی حاضر در این جلسه 
عنوان کرد: شهرداری مشهد به شهرخودرو کمک کرده است. 
پس حق دارند بگویند از پنج سهمیه زیر 23 سال، سه نفر باید 
خراسانی باشد. از 10 کمک مربی باید یک نفر خراسانی باشد. 
رضا ناصحی در حال حاضر مدرک مربیگری ندارد. اگر حسین 
بادامکی کمک  مربی شهرخودرو می شد، قابل قبول بود. حتی 
سیدمهدی رحمتی مدرک مربیگری ندارد. این کارها توهین 

به مربیان مشهدی است. 

کمک از بومی ها در رده پایه س
محسن سخن ســنج، مربی رده های پایه فوتبال خراسان در 
ادامه این نشست اظهار کرد: هدف باشگاه شهرخودرو از جذب 
بازیکنان سایر استان ها در رده های پایه شهرخودرو چیست؟ با 
باشگاه شهرخودرو تعامل کرده و باشگاه را توجیه کنیم که اگر 
می خواهد تیم های پایه خود را ببندد از بازیکنان همین شهر و 
استان استفاده کند. در حال حاضر بازیکنان از نظر فنی شرایط 
خوبی دارند و حتی  به دنبال این هستیم که هزینه نکنیم تا 
در لیگ برتر بازی کند. هیئت مدیره سایر تیم های شهرستانی 
تصویب کرده اند که بازیکن غیربومی جذب نکنند، مگر اینکه 

بازیکن کم داشته باشند. 

موضع رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی چیست؟س
احســان اصولی، رئیس هیئت فوتبال خراســان نیز در این 
نشست اظهار کرد: شــهرخودرو ده ها هفته در صدر جدول 
حضور داشــته، در لیگ قهرمانان آســیا شرکت کرده، حتی 
تیم پدیده در ابتدا از سرمایه همین مردم شهر به وجود آمده 
و کمک های شــهرداری مشهد را داشته که بودجه آن نیز از 
هزینه های مردم بدست آمده است. در حال حاضر شهرخودرو 

به این سرمایه ها بی توجهی می کند.
اصولی گفت: این تیم لیگ برتری مربوط به فوتبال خراسان 
است. نمی توانیم نسبت به امتیاز معنوی فوتبال این شهر که 
حاصل 50 سال فوتبال خراسان است بی تفاوت باشیم. ما به 
حمیداوی اعتماد کردیم و تیم شهرمان را به او سپردیم. باید 
برای بچه های این شهر انگیزه ای ایجاد شود تا سکویی برای 

بازیکنان جوان این شهر باشد.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد خواستار شد
 محدودیت های کرونایی •

در مشهد اعمال شود
ایسنا: علی بیرجندی نژاد، 
نظام  ســازمان  رئیــس 
پزشــکی مشــهد گفت: 
نشان  آمارها  متأســفانه 
می دهــد کــه رعایــت 
بهداشــتی  پروتکل های 
است،  کرده  پیدا  کاهش 
باید اعمال محدودیت ها به  صورت جدی در مشهد صورت گیرد. 
جریمه کردن افراد بدون ماســک عملی شود.وی افزود: مشهد 
شهر زیارتی و سیاحتی است، ضرورت دارد که ترددها به مشهد 
با اعمال محدودیت همراه باشد. تصمیم گیری در این خصوص به 
عهده ستاد ملی مقابله با کرونا و استان است. ما نظرات خود را به 

ستاد ملی مقابله با کرونا و استان منعکس کردیم.

فراخوان رئیس امور مساجد خراسان •
برای مقابله با کرونا  

از  بخشــی  در  فارس: 
فراخوان مرکز رسیدگی 
به امور مساجد خراسان 
بــرای بســیج عمومی 
ارکان و اهالی مساجد و 
مقابله  عرصه  در  حضور 
آمده  کرونا  ویــروس  با 
است: مرکز رسیدگی به امور مســاجد استان های خراسان، 
به این ندای ولی امر مســلمین لبیک گفته و از تمامی ارکان 
و پایگاه های مســتقر در مساجد دعوت می کند تا پرشورتر از 
همیشه فعال شــده و تا پایان این آزمایش الهی و دفع فتنه 
این بیماری، از پای ننشینند.محورهایی که مرکز رسیدگی به 
امور مساجد می تواند در این زمینه ها فعال شود عبارت اند از: 
تشکیل قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، هماهنگی و همراهی با 
قرارگاه مواسات و همدلی، ایجاد شبکه محلی توانمندسازی و 
آموزش با محوریت مساجد محله به منظور افزایش آگاهی های 
عمومی مــردم از روش های پیشــگیری و مقابله با ویروس 
منحوس کرونا و جلب هماهنگی و مشــارکت هر چه بیشتر 
خیران به منظور تقویت روزافزون قرارگاه مواسات و همدلی و 

یاری آسیب دیدگان اقتصادی بیماری کووید 1۹.

برگزاری نخستین کمپ مستندنگاری •
میراث معماری مدرن ایران در مشهد 

علیپور: نخستین کمپ مستندنگاری میراث معماری مدرن 
ایران در روزهای 5 الی 8 آبان با همکاری دانشــکده معماری 
و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد و دوکوموی ایران )نهاد 
بین المللی مســتندنگاری و حفاظت از آثار معماری مدرن و 
معاصر( و با حمایت ســیپا )کمیته بین المللی مستندسازی 
میراث فرهنگی( و مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت 

برگزار می شود.

استان خراسان از 
اتفاقات و حوادث 

دوران جنگ دور بود؛ 
در نتیجه مردم برای 

فعالیت های اقتصادی 
فراغت بال داشتند که 

همین امر سبب شده 
بود در آن زمان استان 

خراسان کمک های 
قابل توجهی به جبهه ها 

داشته باشد
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هاشم رسائی فر: گرفتــن انشعابات مرتبط با واحد مسکونی 
یا تجاری یکی از ضروریات اســت و معموالً برای بهره برداری 
از اماکن مورد نظر می بایســت انشعابات آب، برق، گاز و بقیه 
موارد را از دســتگاه مربوطه دریافت کرده تا اجازه بهره برداری 
از آن برای واحد مذکور صادر شود. پرداخت هزینه انشعاب نیز 
در همین راستا از سوی مالک به حساب شرکت یا دستگاهی 
که متولی آن اســت انجام می شود. گاهی نیز برای چند واحد 
یک انشعاب درخواست شده که این مورد معموالً در بناهایی 
با عمر باال بیشتر دیده می شود. این بناها نیز پس از مدتی به 
دلیل نیازی که وجود دارد، درخواست تفکیک از انشعاب مورد 
نظر برای واحدهای مختلف را داده یا می دهند که دســتگاه 
مرتبط نیــز پس از طی مراحلی اقدام به تفکیک انشــعابات 
می کند. البته این مورد بیشتر در خصوص انشعابات آب دیده 
می شود. در یکی از همین درخواست ها برای تفکیک انشعاب 
آب ســاختمانی 12 واحدی در خیابان فرهنگ شهر مشهد 
ابهام هایی وجود داشــته و دارد که شاید موردی مشابه برای 

سایر شهروندان نیز باشد.
یکی از ساکنان این ساختمان در خصوص این مورد می گوید: 
ساختمانی که در آن زندگی می کنیم با اینکه 12 واحدی است 
تنها یک انشعاب آب دارد که پس از مدت ها ما برای تفکیک 
انشــعاب اقدام کردیم؛ آنچه وجود دارد این اســت که پس از 
مراجعه به دفتر پیشــخوان و شرکت آب و فاضالب مشهد دو 
رقم متفاوت برای تفکیک به ما اعالم شد. وی می افزاید: پس از 

اینکه کنده کاری انجام شد و برای بازدید آمدند در شرایطی که 
هیچ راهی برای برگشت وجود نداشت رقمی که به ما گفتند 
خیلی باالتر از رقمی بود که پیش تر اعالم شــده بود و ما باید 
برای هر واحد یک میلیون و 600 هزار تومان پرداخت کنیم تا 

تفکیک انجام شود.

پرداخت هزینه لوازم برای انجام تفکیک انشعاب آبس
برای پیگیری این موضوع با حســین اسماعیلیان، مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب شهرستان مشهد تماس گرفتیم. وی 
با اشاره به اینکه برای انجام تفکیک انشعاب هیچ هزینه ای از 
سوی شرکت دریافت نمی شــود به قدس گفت: از زمانی که 

درخواست برای تفکیک به شرکت اعالم می شود تا زمانی که 
مجوزها صادر می شود و شهرداری برای انجام کنده کاری مجوز 
می دهد معموالً چند ماهی طول می کشد که این زمان عادی 

بوده تا همه چیز مهیای انجام مراحل تفکیک شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شهرستان مشهد ادامه داد: 
باید در نظر داشــت که حق انشعاب مبلغی ثابت است و برای 
تفکیک یک انشعاب در صورتی که پیش تر حق انشعاب کامل 
پرداخت شــده باشد از مالک دریافت نمی شــود. آنچه برای 
تفکیک می ماند، لوازماتی است که برای هر انشعاب جدید باید 
به کار برده شود که با توجه به شرایط بازار و نوسان های قیمتی، 
هزینه ها در این بخش معموالً متغیر است و نمی شود پیش از 
اینکه به مرحله کنده کاری رسید در مورد آن اظهار نظر کرد، 
به همین دلیل پیش از اینکه کنده کاری انجام شود هزینه های 
مورد نظر محاسبه شده و به درخواست کنندگان اعالم می شود 
که در صورت پرداخت هزینه ها و تمایل، کنده کاری انجام شود.

اسماعیلیان همچنین در مورد اینکه پس از کنده کاری اعالم 
هزینه شده اســت نیز عنوان کرد: به هیچ وجه این کار انجام 
نمی شود و نباید بشود. بر همین اساس زمانی که مجوز صادر 
شد و درخواست کننده هزینه های اعالمی را پرداخت کرد اقدام 
به کنده کاری می شود. چنانچه حتی اگر کسی هزینه ها را دو 
ســال قبل هم پرداخت کرده باشــد در زمان فعلی هزینه ای 
دریافت نمی شود و تفکیک انشعاب بدون دریافت هزینه جدید 

انجام می شود.

قدس: تعدادی از اهالی روســتای خواجه حســین آباد در 
شمال شرق مشــهد از تبعات احتمالی فعالیت یک معدن 
در محدوده این روســتا ابراز نگرانی کرده و خواهان بررسی 

دقیق تر موضوع از سوی متولیان شدند.
بنا به گفته یکی از اهالی این روستا که در جاده کالت قرار 
دارد بر اساس شنیده ها و البته برخی فعالیت های اجرایی در 
اطراف این  روســتا گویا قرار است مجوز معدنی صادر شود 
و مسئوالن این معدن در حال انجام مقدمات اولیه هستند.

این در حالی اســت که اهالی معتقدند معدن مورد نظر در 
مسیر چشمه آب روستا قرار دارد و این احتمال وجود دارد 
که بر اثر حفاری های معدن، مســیر آب مســدود یا دچار 
مشــکالتی شود که منجر به خشک شــدن منبع آبی این 

روستا خواهد شد.
یکــی از اهالی نیز می گوید: بر اســاس قوانیــن و ضوابط 
حــوزه معدن باید فاصله یا همان حریم خاصی بین مناطق 
مســکونی و معادن رعایت شود ولی این شرط در خصوص 

معدن مورد نظر رعایت نشــده و در فاصله بســیار کمی از 
روستا کارگاه معدنی در حال شکل گیری است.

ایــن افراد ضمن انعکاس این مســئله از مدیران و متولیان 
دستگاه های نظارتی یا مراجع دخیل در امر صدور مجوزها 
از قبیل سازمان محیط زیســت و سازمان صنعت و معدن 

خواستند تا دغدغه های اهالی را مورد بررسی قرار دهند.

تمام ضوابط مورد بررسی قرار می گیردس
در همین حال سرپرســت معاونت امور معــادن و صنایع 
معدنی ســازمان صمت خراســان رضــوی در گفت وگو با 
خبرنگار ما گفت: در زمان صدور پروانه معادن تمام ضوابط 
مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت مغایرت درخواست 

صورت گرفته با شرایط قانونی پروانه ای صادر نمی شود.
توکلــی در خصوص معدن مورد نظر در روســتای خواجه 
حســین آباد هم اظهار کرد: اگر اهالی نکته و دغدغه ای در 
این مورد دارند به ســازمان ارائه دهند تا مورد بررسی قرار 

گیرد اما براســاس روال تمامی درخواســت ها در شورای 
معــادن از تمام جوانب مورد بررســی کارشناســی و فنی 
قرار می گیرد و در صورت بروز خســارت عمومی یا داشتن 
آسیب های بعدی برای افراد یا محیط زیست مجوزی صادر 
نخواهد شــد. ذکر این نکته الزم است که موارد ذکر شده 
بنا به اظهارات اهالی این روســتا بوده و روزنامه قدس در 
روزهــای آینده و پس از کســب اطالعات دقیق تر گزارش 
کاملی در این باره منتشــر خواهد کرد تا صحت و ســقم 

موارد ذکر شده روشن شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد در پاسخ به پرسش قدس عنوان کرد

انجام تفکیک انشعاب تنها با پرداخت هزینه لوازم

نگرانی اهالی »خواجه حسین آباد« از آسیب های فعالیت یک معدن 

سنگ اندازیدر مسیر آب روستا

زگارشزگارش

زگارشزگارش



روی خط حادهثروی خط حادهث
در بیرجند رقم خورد

 جمع آوری بیش از یک تن •
داروی دامی تاریخ گذشته

خبرنگاران:  باشگاه 
رئیس شبکه دامپزشکی 
بیرجنــد از جمع آوری 
و  ویتامیــن  انــواع 
مکمــل ویتامینه دامی 
تاریخ گذشــته در این 

شهرستان خبر داد.
علیزاده گفت: بازرسین اداره دارو و درمان شبکه دامپزشکی 
بیرجند هنگام بازرســی از داروخانه های دامپزشکی بیش از 
یک تن انواع مکمل ویتامینه دامی تاریخ گذشته را جمع آوری 

و از چرخه مصرف خارج کردند.
وی افــزود: با توجه به افزایش قیمــت اکثر دارو ها از ابتدای 
امسال، مصرف برخی دارو ها و مکمل ها کاهش یافته است.

علیزاده عنوان کرد: افزایش قیمت ســبب شده تا دامداران 
مصرف بعضــی از دارو ها و مکمل های ویتامینی و معدنی را 
کاهــش دهند که این امر نیز موجب منقضی شــدن تاریخ 
بعضی از دارو ها می شود.رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند به 
دامداران توصیه کرد از مصرف دارو بدون مشــورت و تجویز 
دامپزشــک خودداری نمایند و پس از دریافت دارو به تاریخ 

تولید، انقضا و نحوه مصرف آن نیز توجه کنند.
وی ادامه داد: مصرف غیرضروری و خودســرانه دارو عالوه بر 
عدم پاسخ درمان مناسب گاهی منجر به بروز عوارض جانبی و 

حتی تلفات در حیوانات می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمه خبر داد
مرگ یک کارگر در پی سقوط لودر •

فرمانده قرمــز:   خط 
 انتظامــی شهرســتان 
فردی  مــرگ  از  گرمه 
داد کــه داخل  خبــر 
یــک گــودال در حال 
خاکبرداری سقوط کرد.

پوربه  علیرضا  سرهنگ 
گفت: روز گذشــته یک دستگاه لودر در شهر»درق« در حال 
گودبرداری بود که ناگهان یکی از افرادی که در کنار گودال 
ایستاده بود به دلیل نامعلومی و در پی ریزش خاک به داخل 

گودال سقوط می کند.
وی با اشــاره به اینکه در پی ریزش خاک، لودر نیز به داخل 
گودال سقوط می کند،  افزود: در این حادثه و پس از سقوط 
لودر روی مرد حدوداً 55 ساله، متأسفانه این مرد جان خود 

را از دست می دهد.

 رئیس اداره تعزیرات حکومتی 
شهرستان طبس خبر داد

 کشف 100هزار •
نخ سیگار قاچاق

خبرنگاران:  باشگاه 
تعزیرات  اداره  رئیــس 
شهرســتان  حکومتی 
کشــف  از  طبــس 
نخ  و ۲۰۰  ۱۱۹هــزار 
ســیگار قاچاق در این 
شهرســتان خبــر داد.

احمدی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرســتان طبس 
گفت: مأموران ایســت و بازرســی دیهــوک حین کنترل 
خودرو های عبوری محور بندرعباس به مشهد از یک دستگاه 
خودروی اتوبوس ۱۱۹هزار و ۲۰۰ نخ ســیگار قاچاق کشف 
کردند.وی افزود: پس از آن مأموران این ایســت و بازرســی 
گزارش تنظیمی را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی 

شهرستان طبس ارسال کردند.
احمدی تصریح کرد: در ادامه موضوع در تعزیرات حکومتی 
رسیدگی و پس از محرز شدن تخلف، متهم عالوه بر ضبط 
کاال های کشف شــده به پرداخت مبلغ ۳۲۲ میلیون ریال 
جزای نقدی در حــق دولت محکوم شــد.رئیس تعزیرات 
حکومتی شهرســتان طبس اظهار کرد: کاال های دخانی در 
ردیف کاالی مجاز مشروط بوده و به موجب بند ب ماده ۱۸ 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  جریمه آن یک تا سه برابر 
ارزش کاالست.طبق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، بازرسان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت باید هر گونه کاالی قاچاق 
اعم از دخانی، آرایشی، بهداشتی و کاال های سالمت محور را 
از ســطح عرضه جمع آوری و متخلفان به سازمان تعزیرات 

حکومتی و دستگاه های ذی ربط معرفی شوند.

کشف تریاک از یک اتوبوس•
خط قرمز: فرمانده انتظامی اســتان از کشف ۱۰4کیلوگرم 
تریاک در بازرسی از یک کامیون در شهرستان نهبندان خبر 
داد.سرهنگ ناصر فرشید گفت: مأموران انتظامي شهرستان 
نهبندان هنگام کنتــرل خودروهاي عبوري به یک کامیون 
باری مشــکوک شــدند و آن را برای بررسي بیشتر متوقف 
کردند.فرمانده انتظامي خراســان جنوبی افــزود: مأموران در 
بازرسي از کامیون ۱۰4کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای 

در خودرو جاسازی شده بود را  کشف کردند.
سرهنگ فرشید با بیان اینکه در این رابطه دو متهم دستگیر 
شده اند، تصریح کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده 

به مقام قضایی معرفی و پس از آن روانه زندان شدند.

در بجنورد صورت گرفت
پلمب مرکز غیرمجاز لیزر و زیبایی•

ایســنا: مدیر معاونــت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
خراسان شــمالی، از پلمب یک مرکز غیرمجاز لیزر و زیبایی 

در بجنورد خبر داد.
دکتر محســن محمدزاده گفت: این مرکز لیزردرمانی بدون 
مجوز و از ســوی افراد فاقد صالحیــت حرفه ای و در منزل 
مســکونی اداره می شد که در چارچوب اجرای طرح برخورد 
با مداخله گران سالمت، توسط کارشناسان نظارت بر درمان 
این دانشگاه و با همکاری مراجع قضایی پلمب شد. وی افزود: 
لیزردرمانی یک امر تخصصی پوســت اســت و تنها پزشک 
متخصص که دوره الزم را دیده باشد می تواند اقدام های الزم 
را انجام دهد.محمدزاده گفت: مردم نباید به تبلیغات این گونه 
مراکز در فضای مجازی اعتماد کنند و فقط به مراکز مجاز و 

مورد تأیید دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند.

خط قرمز: جانشین فرماندهی انتظامی استان 
از دســتگیری هفــت متهم پرونده ســرقت 
۲4میلیــارد تومان طال از خانه مســکوني در 

مشهد خبر داد.
سردار ابراهیم قربان زاده در توضیح این پرونده 
گفت: در پي گزارش سرقت مقادیر زیادي طال 
و ارز خارجي از یک خانه مسکوني در محدوده 
خیابان کوهسنگي مشهد به فوریت هاي پلیسي 
۱۱۰، دستورات الزم براي بررسي پرونده صادر 
و کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوي به 

صورت ویژه وارد عمل شدند.
جانشین فرماندهی انتظامی خراسان  رضوي 
افزود: کارآگاهــان اداره اطالعــات جنایي و 
عملیات ویــژه پلیس آگاهی، بــا تحقیقات 
گسترده به سرنخ هایي دست یافتند که ردپاي 
یک تبعه خارجي را در ارتکاب سرقت نمایان 

می ساخت.
وي افــزود: کارآگاهــان پلیــس آگاهــي با 
ردزني هاي دقیــق، متهم موردنظر را در یکی 
از روستاهاي حاشیه شهر مشهد شناسایی و 
با هماهنگي مقام قضایــي وی را در عملیاتی 
غافلگیرانه دستگیر که متهم در بازجویي هاي 
ابتدایــي صراحتاً به بزه انتســابي با همکاري 
دوســتانش اعتراف کرد و دســتگیري سایر 

متهمان در دستور کار قرار گرفت.

ســردار قربــان زاده اظهــار 
بررســي هاي  در  کــرد: 
تخصصي به عمــل آمده و 
متهم  اعتراف های  همچنین 
دستگیرشــده  مشخص شد  
همدستان او پس از سرقت به 
شمال کشور متواري شدند.

از همین رو عملیات پلیسی 
وارد فاز جدید شــد و در پی 

آن مأمــوران انتظامی با 
انجام اقدام هاي اطالعاتي  
سه متهم دیگر این پرونده 
را حوالي شهرستان میامي 
در حالی که قصد داشتند 
بــه مشــهد بازگردنــد، 
مقــر  بــه  و  دســتگیر 
انتظامــی منتقل کردند.

این مقام ارشــد انتظامی 

در ادامه بیان کرد: متهمان دستگیرشــده در 
بازجویی های بــه عمل آمده ضمن اعتراف به 
سرقت، هویت دو فرد دیگر را هم لو دادند که 
با آن ها در این اقدام مجرمانه شــریک بودند. 
عملیات دستگیری این افراد هم در دستور کار 
تیم های پلیسی قرار گرفت و آن ها هم دستگیر 
شدند. پس از دستگیری این افراد مجرم ، در 
بازرســي از مخفیگاه آنان 7 کیلوو ۳۰۰ گرم 
شمش طال، ۱5هزار دالر و مقداری یورو، یک 
دستگاه لپ تاپ، ۱۰ دستگاه گوشي تلفن همراه 
و تعــدادي گردنبند طال به ارزش ۲4 میلیارد 

تومان کشف شد.
اســتان  فرماندهی انتظامــي  جانشــین 
خراســان رضوي در پایــان با بیــان اینکه در 
این عملیــات هفت متهم دســتگیر و اموال 
مسروقه کشف و تحویل مالباخته شده است، 
خاطرنشان کرد: متهمان دستگیرشده پس از 
تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

دالتون ها در چنگال عدالت

پایان فرار سارقان 24 میلیارد طال

 در بازرسي از مخفیگاه 
آنان 7 کیلوو 300 گرم 

شمش طال، 15هزار دالر 
و مقداری یورو،  تعدادي 

گردنبند طال و... به ارزش 
24 میلیارد تومان کشف شد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

روی خط خبرروی خط خبر
 به واسطه همراهی کشاورزان 
خراسان شمالی صورت گرفت

 تخفیف ۷۷0میلیونی •
به مشترکان پرمصرف برق

ایســنا: مدیــر دفتر 
مدیریت مصرف شرکت 
خراسان شــمالی  برق 
گفت: در ســال جاری 
77۰میلیــون تومــان 
نصیــب  تخفیــف 
پرمصرف  مشــترکان 

برق این استان شــد. صدقی اظهار کرد: این میزان تخفیف 
شامل حال ۲هزار و 5۰۰ مشترک پرمصرف برق استان شده 
است. وی افزود: عالوه بر آن چند سالی است که طرحی نیز 
برای کشاورزان در نظر گرفته شده که کشاورزان در صورت 
خامــوش کردن چاه های کشــاورزی در زمــان اوج مصرف 
مشمول تخفیف خواهند شد که با ۲هزار و ۹۱4 کشاورز برای 
اجرای این طرح قرارداد منعقد شد که از این تعداد یک هزار و 

۸۶۹ نفر با شرکت برق همکاری داشته اند.
صدقی ادامه داد: با اجرای این طرح رقم ۱۳5میلیون تومان 
تخفیف به حساب برق کشــاورزان این استان واریز شد. وی 
تصریح کرد: این رقم نســبت به ســال گذشته ۱۰۰درصد 
رشد را نشان می دهد؛ چراکه کشاورزان به این موضوع آگاه 
شــده اند که میزان آبدهی در هنگام روز به خصوص در ظهر 
تــا ۲۰درصد به علت تبخیر و گرمــای هوا با کاهش مواجه 
خواهد شد. این مقام مسئول تأکید کرد: همکاری مشترکان 
برق در خراسان شــمالی سبب شــد تا این استان با مشکل 
خاموشی به هیچ عنوان مواجه نشــود.به گفته وی، در این 
اســتان ۳۳۰هزار مشترک وجود دارد که از این تعداد حدود 
5هزار مشترک، کشاورز هستند.  مدیر دفتر مدیریت مصرف 
شرکت برق خراسان شــمالی به اجرای طرح امید در استان 
نیز اشــاره کرد و گفت: مشترکانی که در فصول عادی سال 
کمتر از ۸۰ کیلووات برق مصــرف کنند، برق آن ها رایگان 
محاسبه می شــود. وی تصریح کرد: این رقم در فصل گرما 
باید کمتر از ۱۰۰کیلووات باشد که برق مشترکان به صورت 

رایگان محاسبه شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
خراسان شمالی:

آتش به جان ۵00 اصله درخت ارس افتاد•
فرمانــده  ایســنا: 
یــگان حفاظــت اداره 
کل محیــط زیســت 
از  خراسان شــمالی، 
ســوختن حدود 5۰۰ 
باارزش  درخــت  اصله 
ارس در پــارک ملــی 

ســالوک خبر داد.صالحی با اشاره به وقوع آتش سوزی که از 
روز سه شــنبه گذشــته در پارک ملی سالوک شعله گرفت، 
گفت: در این آتش ســوزی ۲5هکتــار از عرصه های طبیعی 
این منطقه دچار حریق شــد.وی افزود: در این آتش سوزی 
گونه های گیاهی بوته ای شامل زرشک، نسترن، افرا و کرکو 
نیز دچار حریق شــد و گونه های بالشتکی مانند گون، کاله 
میرحسن، چوبک و ... نیز در آتش سوختند.صالحی ادامه داد: 
خوشبختانه در این آتش سوزی به گونه های حیوانی صدمه ای 
وارد نشــده و موردی نیز مشاهده نشــده است.وی تصریح 
کرد: در حال حاضر آتش ســوزی به طور کامل مهار شده و 
نیروهــای امدادی و محیط بانی که آماده باش بودند، منطقه 
را ترک کرده اند.این مقام مسئول در ارتباط با شناسایی عامل 
آتش سوزی در منطقه نیز گفت: یک نفر شناسایی شده و قرار 

بر این است تا به مقام های قضایی ارجاع داده شود.

در پی یک بی احتیاطی 
یک جایگاه سی ان جی دچار حریق شد•

گناباد  شــهردار  ایرنا: 
سوخت  جایگاه  گفت: 
سی ان جی امام رضا)ع(  
گذشته  شب  یکشنبه 

دچار حریق شد.
حســین زاده  مهــران 
افزود: این حریق که در 
استانداردسازی  هنگام 

توســط شرکت پیمانکار و بر اثر ایجاد جرقه در محل تخلیه 
کپسول ها روی داده بود یک مصدوم داشت که برای درمان به 

بیمارستان عالمه بهلول گنابادی انتقال یافت.
وی ادامه داد: با اعزام به موقع پرســنل آتش نشانی و خدمات 
ایمنی گناباد به محل این حادثه، حریق اطفا شده است و از 
بروز خسارت به  قسمت اصلی جایگاه جلوگیری به عمل آمد.

شهردار گناباد گفت: میزان دقیق خسارت وارده به این جایگاه 
پس از بررسی های کارشناسی متعاقب امر اعالم می شود.

یک مسئول اعالم کرد
غیبت 1۵ درصدی دانش آموزان •

خراسان جنوبی در شبکه »شاد«
ایســنا: رئیــس اداره ارزیابی عملکرد آمــوزش و پرورش 
خراســان جنوبی اظهار کرد: با گذشــت بیش از یک ماه و 
نیم از آغاز ســال تحصیلی جدید، ۱5درصــد دانش آموزان 
خراسان جنوبی در شبکه آموزشی دانش آموزان »شاد« غایب 

هستند که علت اصلی آن نبود زیرساخت های الزم است.
حسینی فرد گفت: حدود ۲۶هزار دانش آموز در سراسر استان 
به علت نبود زیرســاخت های الزم برای اتصال به اینترنت، از 

آموزش های مجازی در شبکه شاد محروم  هستند.
وی افزود: این دانش آموزان در ۳۰۰ نقطه اســتان که شامل 
مناطق محــروم به ویژه شهرســتان های زیرکوه، نهبندان، 
سربیشــه، درمیان و خوسف هستند که به صورت حضوری 
در مدارس حاضر می شــوند و از درس نامه هایی که توســط 

معلمانشان تولید شده استفاده می کنند.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
با اشــاره به حل مشــکل اینترنت دانش آموزان روستایی و 
عشایری استان براساس انعقاد تفاهم نامه فی ما بین آموزش و 
پرورش و فناوری ارتباطات، تصریح کرد: فقر اقتصادی، کمبود 
منابع یادگیری، محرومیت از زیرساخت های فناوری، علمی و 
فرهنگی، از مهم ترین تفاوت های مناطق روستایی، عشایری و 

مرزی با دانش آموزان مناطق برخوردار است.

3
سه شنبه  6 آبان 1399

   10 ربیع االول 1442  27 اکتبر 2020  
 سال سی و سوم  
شماره 9376   ویژه نامه 3755 

در شهـردر شهـر شماره پیامک: 3000۷230۵  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸01 

فضای مجازی: 

ایرنا: سرپرســت مجتمع قضایــی خانواده 
دادسرای مشــهد گفت: متأسفانه کشور در 
حوزه خانواده متولی واحدی ندارد که شایسته 
است حداقل یک سازمان واحد در این حوزه 
برای هماهنگی ســایر نهادها  وجود داشته 

باشد.

رأی نهایی و فروپاشی خانواده س
حجت االســالم مهدی ابراهیمی روز گذشته 
در نشســت خبری که در محل دادگستری 
خراســان رضوی برگزار شــد، افزود: افزایش 
پرونده هــای حقوقی و خانواده را نمی توان به 
بیماری کرونا نسبت داد بلکه این مهم بیشتر 
معلول شرایط اقتصادی است. به عنوان نمونه 
در نیمــه اول ســال ۹7 به دلیــل گرانی ها، 
پرونده هــای حقوقــی و خانــواده در برخی 
حوزه ها تــا 7۰درصد افزایش یافت.وی ادامه 
داد: همیشه مداخله دستگاه قضا در مباحث 
خانواده باید آخرین مرحله باشد و در زمینه 
خانــواده و طالق نیــز رأی دادگاه به معنای 
فروپاشــی خانواده و ایجاد شقاق بیشتر در 
حوزه خانواده است؛بنابراین نهادهای مرتبط 
مکلفند پیــش از هدایت خانواده ها به دادگاه 

در امر سازش کمک کنند.
سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادسرای 
مشــهد گفــت: در موضوع طــالق توافقی 
مکلف هســتیم نظر مراکز مشــاوره را اخذ 
کنیم و دادگاه می تواند تمام دعاوی خانواده 
را برای ســازش به مراکز مشاوره ارجاع دهد.

حجت االسالم ابراهیمی افزود: بنیاد صیانت از 
خانواده به ریاست امام جمعه مشهد و متشکل 
از نمایندگان دستگاه های مختلف هر سه ماه 
یک بار جلســاتی برگزار می کند و مصوباتی 

دارد که در مراکز مشاوره طبق این مصوبات 
عمل می شود.

سازش در 48درصد پرونده های طالق س
وی ادامــه داد: در مجموع تاکنون 7۰درصد 
دعاوی خانواده نظیر طالق، نفقه و حضانت به 
مراکز مشاوره ارجاع داده شده است و در چهار 
سال گذشته بیش از ۱۰۰هزار پرونده طالق را 
در این مراکز بررسی کردیم و گفت وگوهای 
بین زوجین در سامانه ای با عنوان »تصمیم« 

وجــود دارد و منبع تحقیقاتــی خوبی برای 
پژوهشگران است.

سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادسرای 
مشــهد گفت: طی چهار سال گذشته حدود 
4۸درصد پرونده های طالق ارجاع شــده به 
مراکز مشــاوره تا پیش از ارجــاع به دادگاه 
به سازش منجر شــده و کمتر از ۳ درصد از 
این تعداد مجدد درخواست طالق داشته اند.

حجت االســالم ابراهیمی با بیان اینکه تعداد 
پرونده هــای مهریه در مشــهد طی یک ماه 
حدود ۶۰فقره است و در موضوع مهریه اصرار 
دستگاه قضا، توقیف اموال و عدم معرفی افراد 

به زندان است.
سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادسرای 
مشــهد گفت: عوامــل طالق و فروپاشــی 
خانواده شناسایی و به نهادهای مرتبط برای 
چاره اندیشی ارجاع می شــود و پرداختن به 
علت ها کار همه نهادهای مرتبط و قوه مجریه 

در حوزه اقدام و عمل است.
حجت االســالم ابراهیمی افزود: در کشــور 
ســه مدل خانواده متزلزل، خانواده متعادل و 
خانــواده متکامل داریم و باید خانواده ها را به 

سمت تکامل سوق داد.

خط قرمز: تالش شرور سابقه دار برای گروگان گیری با حضور 
به موقع پلیس اسفراین ناکام و در نهایت این فرد در پی درگیری 
با مأموران پلیس به هالکت رسید.ســرهنگ مجید یگانه پور، 
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین با اعالم جزئیات این خبر 
گفت: حدود ساعت ۱۲ ظهر روز گذشته مأموران انتظامی این 
فرماندهی به قصد دســتگیری یکی از فروشندگان موادمخدر 
صنعتی که دارای سوابق متعدد انتظامی و قضایی هم بود، وارد 
عمل شدند.وی با اشاره به اینکه این فرد با مشاهده مأموران، با 
یک قبضه چاقو به سمت آن ها حمله ور می شود، افزود: مأموران 
در ابتدا با اعالم هشدار و صدور اخطار پلیسی سعی کردند وی 
را که به قصد آسیب رساندن به مأموران به آن ها حمله ور شده 
بود را زمینگیر و دستگیر کنند، اما او به هشدار مأموران توجهی 
نداشت و مجدداً به آن ها حمله ور شد.سرهنگ یگانه پور تصریح 
کرد: مأموران ابتدا با رعایت قانون به کارگیری ســالح اقدام به 
تیرانــدازی هوایی می کنند کــه در واکنش بالفاصله متهم از 
صحنــه متواری و در این میان  دو بار قصد گروگان گیری یک 

راکب موتورسیکلت و یک راننده خودرو را داشت که با تالش 
مأموران  ناکام ماند.وی با بیان اینکه متهم در نهایت با پای پیاده 
از محل متواری شــد، ادامه داد: یکی از عوامل گشت انتظامی 
که در تعقیب  متهم بود، به محض مشاهده مرد شرور، باز هم 
اخطار ایســت صادر و پس از اعالم هشــدار با رعایت قانون به 

کارگیری سالح برای بار دوم اقدام به تیراندازی هوایی می کند، 
اما فرد سابقه دار بازهم قصد تسلیم قانون شدن را نداشت و در 
مواجهه با مأمور پلیس برای چندمین بار به سمت مأمور انتظامی 
حمله ور شد.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در ادامه پلیس 
اقدام به شلیک گلوله به پای متهم می کند، تصریح کرد:  این 
شرور سابقه دار با اصابت گلوله به پایش زمینگیر و سپس توسط 

مأموران انتظامی دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین افزود: از همین رو مأموران 
بالفاصله با اورژانس تماس گرفته و درخواست نیروی امدادی 
بــرای اعزام فرد مذکور به مراکــز درمانی را می کند تا هر چه 
ســریع تر فرد مذکور تحت درمان قرار بگیرد که این اقدام هم 
صورت گرفت.این مقام انتظامی با بیان اینکه با وجود اقدام های 
درمانی انجام شــده توسط  کادر درمان، این شرور سابقه دار به 
هالکت می رسد، خاطرنشان کرد: در بازرسی بدنی انجام شده 
از متهم مقدار 4گرم و 7۰سانت هروئین، ۶۰ سانت شیشه، یک 

عدد ترازوی توزین مواد و یک قبضه چاقو کشف و ضبط  شد.

باشگاه خبرنگاران: پس از آنکه رسانه های معاند روی ماجرای 
مــرگ یک معتادی که به خانواده همســرش و مردم منطقه 
حمله ور و آن ها را مورد ضرب و شتم قرار داد، برای ایجاد موج 
رسانه ای و انحراف افکارعمومی از اصل ماجرا اقداماتی را صورت 
دادند، روز گذشته مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی اعالم 
کرد تا اوایل هفته آینده علت مرگ فرد معتاد مشخص خواهد 

شد. 
دکتر آریا حجازی، مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی، با 
تأکید بر اینکه علت مرگ جوان مذکور در دست بررسی های 
تخصصی و علمی پزشکی است، گفت: نمونه برداری های دقیقی 
برای انجام آزمایش های سم شناسی انجام شده و باید این موارد 
در آزمایشگاه های تخصصی پزشکی قانونی مورد بررسی های 

علمــی قرار گیرد.دکتر آریا حجازی افزود: تا زمانی که نتیجه 
آزمایش های سم شناسی مشخص نشود، هیچ گونه اظهارنظر 

علمی و قطعی نمی تــوان درباره علت مرگ داشــت. تالش 
می کنیم تا اوایل هفته آینده علت مرگ را مشخص و به مراجع 

قضایی و ذی صالح اعالم کنیم.
حجازی تأکید کرد: آزمایشگاه تخصصی سم و آسیب شناسی 
خراسان رضوی تجهیزات پیشــرفته ای دارد، اما نتیجه برخی 
آزمایش ها مانند سم شناسی زمانبر است. این پزشک ادامه داد: 
هر نوع احتمالی در مرگ افراد وجود دارد، اما تا زمانی که نتیجه 
آزمایش های قطعی توسط پزشکان و متخصصان سم شناسی 
گزارش نشود، هیچ گونه احتمالی حتی قابل بررسی هم نیست.

وی تصریــح کرد: در این مورد نیز پــس از تکمیل معاینه و 
آزمایش ها با کالبدشکافی صورت گرفته علت مرگ مشخص 

و اعالم می شود.

سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادسرای  مشهد درمورد محکومان مهریه اعالم کرد

توقیف اموال  به جای زندان

اقدام به آدم ربایی و حمله به پلیس برای فرار از چنگ قانون 

هالکت یک شرور در درگیری با مأموران پلیس

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی :

علت مرگ مرد معتاد تا هفته آینده اعالم می شود
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محالت محروم گیالن توسط سپاه
اجتماعی  معاون  گیالن: 
ســپاه قدس گیــان با 
اشــاره به پیگیری و اراده 
تمــام ارکان ســپاه برای 
گفت:  محرومیت زدایــی 
مشکات محات محروم 
و  ســازمانی  به صــورت 

مردمی بررسی می شود.
سرهنگ پاسدار جاوید فاح اظهار کرد: معاونت اجتماعی سپاه 
قدس گیان در قالب قرارگاه جواداالئمه)ع( اقدام به شناســایی 

محات محروم استان و بررسی مشکات آن ها کرده است.
وی بیــان کرد: هدف اصلی ما، ایجاد امید و نشــاط عمومی در 
محات محروم است و اینکه مسئوالن در کنار مردم و مردم نیز در 
کنار مسئوالن باشند البته تمام ارکان نظام برای خدمت صادقانه 

و بی منت به مردم باید پای کار باشند.

ورودی پارک های خوزستان مسدود شد•
خوزستان: رئیس پلیس 
بسته  از  خوزستان  راهور 
تمامــی  ورودی  شــدن 
و  تفرجگاه ها  پارک هــا، 
در سراســر  بوســتان ها 
استان به منظور مدیریت و 
کنترل شیوع کرونا خبر داد.

ســرهنگ منصور جمشیدی اظهار کرد: اواسط هفته گذشته بر 
اساس دستور ستاد استانی مقابله با کرونا، ورودی تمامی پارک ها، 
مراکز تفریحی، تفرجگاه ها و بوستان های اهواز با موانع فیزیکی 

مسدود شد.
وی افزود: به همه مدیران راهور در شهرستان های خوزستان اعام 
کردیم ورودی تمام پارک ها، بوستان ها و مراکز تفریحی با موانع 
فیزیکی بســته شــود و از توقف خودروها در ورودی، خروجی و 

اطراف پارک ها جلوگیری شود.

 ۶ هزار و ۵۰۰ کودک یتیم کرمانی•
در انتظار حامی

کمیته  مدیرکل  کرمان: 
 امــداد کرمــان گفــت: 
۶ هــزار و ۵۰۰ کــودک 
یتیــم در اســتان بدون 
همچنین  هستند  حامی 
۶ هــزار و ۳۰۰ یتیم در 
اســتان حضور دارند که 

درآمد ماهیانه آنان زیر ۱۰۰ هزار تومان است.
یحیی صادقی بیان کرد: شرایط برای خانواده ها و فرزندان یتیم به 

سختی می گذرد و وضعیت آن ها مناسب نیست.
وی افــزود: در حــال حاضر ۱۹ هــزار و ۹۵۰ بچه یتیم و طرح 
محســنین )طرح محســنین مخصوص کودکانی اســت که 
خانواده هایشــان از هم پاشیده و سرپرستی ندارند و زیر پوشش 

کمیته امداد قرار دارند( در استان وجود دارند.

 متکدیان خارجی •
تحویل کشورهای خود می شوند

تهران: فرمانــدار تهران 
با بیــان اینکه ســفرای 
برای  همسایه  کشورهای 
جمــع آوری کــودکان و 
حاضر  خارجی  متکدیان 
در پایتخت قول همکاری 
داده اند، گفت: کودکان و 

متکدیان خارجی پس از جمع آوری در مرز تحویل کشور مبدأ می شوند.
عیســی فرهادی عنوان کرد: به دنبال این هستیم تا با همکاری 
سفرا، این متکدیان و کودکان کار و خیابانی را جمع آوری و به مرز 

ببریم و تحویل کشور مبدأ دهیم.
وی یادآور شد: نگهداری این کودکان و نوجوانان که زیر ۱۸ سال 
هستند در اردوگاه ها منع بین المللی دارد و اگر با پدر و مادرشان 
هم در این کمپ ها نگهداری شوند، هزینه باالیی به دولت تحمیل 

می کنند.

متخلفان صید ترال مجازات می شوند•
مدیرعامــل  بوشــهر: 
اتحادیــه تعاونی صیادی 
اســتان بوشهر با اشاره به 
در  ترال  صید  ممنوعیت 
آب های این استان گفت: 
با متخلفان این روش صید 

برخورد قاطع می شود.
محمد کارگر اظهار کرد: صید ترال به استثنای اعام قانونی برای 
صید میگو که به صورت ترال انجام می شود در دیگر فصل های 
سال ممنوع اســت. وی با بیان اینکه این نوع روش صید سبب 
نابودی مولدها و زیستگاه های آبزیان می شود، تأکید کرد: صید 
ترال در آب های خلیج فارس استان بوشهر ممنوع است و متخلفان 

براساس قانون مجازات های سنگین می شوند.

 توزیع 1۰ هزار بسته معیشتی •
بین نیازمندان در ساوه

اداره  رئیــس  مرکزی: 
اوقاف و امور خیریه ساوه 
گفت: بیــش از ۱۰ هزار 
به همت  بسته معیشتی 
خیــران و از محل درآمد 
حاصــل از موقوفات، بین 
نیازمندان این شهرستان 

توزیع شده است.
 حجت االسام سعید عطاءاللهی افزود: در سال جاری با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری مراسم اربعین، پخت غذای 
گرم و توزیع آن بین نیازمندان با مشارکت خیران با رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی صورت گرفت.
وی افزود: ارزش هر بســته معیشــتی 2۵۰ هزار تومان و شامل 
اقامی همچون مــرغ، برنج، خرما، کنســروماهی، رب گوجه، 

ماکارونی، قند و شکر بود.

کرونا هزینه کوچ عشایر ایالم را افزایش داد•
ایــالم: مدیــرکل امور 
عشایری اســتان ایام با 
بیــان اینکه رویــه کوچ 
استان  این  عشایر  سنتی 
به دلیــل شــیوع کرونا 
به کوچ ماشــینی تغییر 
کرده است، گفت: هزینه 
باالی جابه جایی دام ها از مبدأ به مقصد به وسیله ماشین موجب 

خسارت به این قشر شده است.
فرشاد یاسمی عنوان کرد: مهم ترین آسیب و خسارتی که کرونا به 
جامعه عشایر استان وارد کرد، عدم فروش دام های مازاد و پرداخت 

هزینه جابه جایی دام ها به روش ماشینی است.
وی یادآور شــد: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون جامعه عشایری 

استان هیچ فوتی ناشی از کرونا نداشته است.

 ۲ هزار روستای سیستان و بلوچستان•
 در طرح آبرسانی ملی قرار گرفتند

زاهدان: مدیرعامل شرکت آب و فاضاب سیستان و بلوچستان 
گفت: 2 هزار و ۱۹۴روستای این استان که فاقد شبکه آبرسانی 

و دارای تنش آبی هستند در طرح آبرسانی ملی قرار گرفتند.
علیرضا قاسمی اظهار کرد: اجرای ۱۸ مجتمع آبرسانی روستایی و 
۱۶ پروژه تک روستایی سیستان و بلوچستان در دست اجراست 

و آب به ۳۶۳ روستا متصل شده است.
 وی بیان کرد: برنامه ریزی شــده تا پایان ســال مالی امسال 
۱۷۳ روســتای جدیــد سیســتان و بلوچســتان در مدار 

بهره برداری قرار گیرند.

 برگزارکنندگان مراسم عمومی •
در لرستان بازداشت می شوند

خرم آباد: استاندار لرستان 
برگزارکنندگان  گفــت: 
و بانیان مراســم عمومی 
از جمله مجالــس عزا و 
عروسی در شرایط کنونی 
اوج شیوع کرونا بازداشت 

می شوند.
سیدموســی خادمی بیان کرد: الیگودرز، دورود، کوهدشــت و 
پلدختر در میان ۴۳ شــهر فوق حاد شیوع کرونا قرار دارند و از 
پنجم آبان تمامی محدودیت های ستاد ملی مدیریت کرونا در این 

شهرها اعمال می شود.
خادمی تصریح کرد: کاهش ۵۰ درصدی کارکنان دستگاه های 
اداری استان و بانک ها در محل کار تا اطاع ثانوی ضروری است و 
مردم می توانند موارد تخلف از این مصوبه را به استانداری لرستان 

اعام کنند.

 تردد مسافران ایرانی•
 به اقلیم کردستان عراق از سر گرفته شد

سنندج: مدیرکل گمرک باشماق مریوان با اشاره به اینکه پس از 
شیوع ویروس کرونا امکان تردد مسافر از این مرز وجود نداشت، 
گفت: با پیگیری های انجام شــده تردد مســافر ایرانی به اقلیم 

کردستان عراق از سر گرفته شد.
فرید حق پناه عنوان کرد: بنا بــر اعام مدیر مرز طرف مقابل و 
براساس دستورالعمل واصله از وزارت منطقه اقلیم کردستان عراق، 
اتباع کشورمان می توانند با داشتن گذرنامه رسمی )با حداقل۶ 
ماه تاریخ اعتبار( از طریق ســه مرز رســمی باشماق در مریوان، 
حاجی عمران در پیرانشهر و پرویزخان در قصرشیرین وارد اقلیم 

کردستان شوند. 

نیمی از تست های کرونا در فارس مثبت است•
فارس: جانشین استاندار 
فارس در ســتاد استانی 
کرونا  بیمــاری  مدیریت 
اعام کــرد: درصد مثبت 
شدن تست های کووید۱۹ 
در این استان به عدد ۵۰ 
رســیده و بدین ترتیب از 

هر دو تست، یک تست مثبت می شود.
عبدالرضا قاسمپور با بیان اینکه برای تمدید یا لغو محدودیت هایی 
که از 2۳ مهرماه آغاز شده، روز چهارشنبه ۷ آبان تصمیم گیری 
خواهد شــد، افزود: هم اینک شیراز و ۱۸ شهرستان دیگر استان 
فارس در وضعیت قرمز قرار دارند، اما در مجموع وضعیت استان 

در شرایط هشدار و نارنجی است.

شناورداران معترض در انتظار افزایش نرخ حمل ونقل 

لنگر انداختن کرونا در ناوگان دریایی جنوب
بندرعباس: حمل ونقل دریایی در اقتصاد دریایی 
هرمزگان نقش بســزایی را ایفا می کند، بنابراین 
فعالیت شناورهای مسافربری در بنادر این استان 
اهمیــت قابل توجهی در رونق اقتصــاد دارد، اما 
این روزها این صنعت به دالیل مختلف از جمله 
سایه اندازی کرونا و کاهش ۶۰ درصدی مسافران 

در اسکله های جنوب لنگر انداخته است.
اسکله های بندرهای لنگه، خمیر، قشم و کیش در 
تمام فصول به ویژه تابستان از حجم باالی مسافر 
برای تردد روبه رو می شــوند که حاال کرونا سایه 
ســنگینی روی آن انداخته و تا ۶۰ درصد حجم 

مسافرها را کاهش داده است.
تــا پیش ازاین حمل ونقل دریایی با اســتفاده از 
قایق های موتــوری و همچنیــن اتوبوس های 
دریایی انجام می شد و مردم برای تردد به جزایر 
به اجبار از قایق های تشت کوچک با ظرفیت ۱۰ 
تا ۱۵ نفر استفاده می کردند که شرایط نامساعد 
جوی، خطرات زیادی ازجمله غرق شدن را برای 

هموطنانمان به همراه داشت.
اگرچه اتوبوس های دریایــی دراین بین به دلیل 
مسقف بودن از استقبال بیشتری برای جابه جایی 
مسافران برخوردار بودند، اما این شناورها نیز به 
دلیل ســبکی در مقابل طوفان های دریایی تاب 
نیــاورده و گاه و بــی گاه حوادث تلخــی را رقم 
می زدند مانند اتفاق تلخ جان باختن یک خانواده 
مشهدی در سال های پیش که هنوز مردم استان 

و قایقرانان آن حادثه را یادشان نرفته است.

حجم مسافر با نرخ دریایی همخوانی نداردس
اگرچه در ســال های گذشته با ورود نسل جدید 
شناورهای جدید جابه جایی مسافران افزایش و 
ایمنی حمل ونقل دریایی ارتقا داشته است، اما به 
دلیل موج گرانی اخیر و از طرفی سایه اندازی کرونا 
بر جمعیت مسافران، این صنعت رو به رشد نیز با 

رکود و اعتراض مالکان آن ها روبه رو شده است.
بسیاری از مالکان شناورهای دریایی در حال حاضر 
نســبت به ثابت ماندن قیمت بلیت شناورهای 
خطوط دریایی مسافری در استان هرمزگان که 
در مســیرهای بندرعباس- قشم و بندرعباس- 
هرمز و بالعکس فعالیت دارند اعتراض داشــته و 
اعام می کنند: افزایش نجومی قیمت قطعات با 
درآمد و حجم مســافران آن ها همخوانی ندارد و 

باید در نرخ بلیــت تجدیدنظر کرد.
اعتــراض به نــرخ بهــای بلیت که 
حاال بــا اعتراض هــا و اعتصاب های 
جسته وگریخته مانند هفته گذشته 
همراه شده است شــناورداران را بر 
آن داشــته تا از مسئوالن درخواست 

تجدیدنظر در قیمت ها داشته باشند.
 آن ها می گوینــد: هزینه هایی که از 
مسافران در خطوط دریایی دریافت 
جاری  هزینه هــای  کفاف  می کنند 
شــناورها ازجمله هزینه ســوخت و 
تعمیر و تجهیز شــناور را نمی دهد 
و کار در بیــن بنــادر به هیچ وجــه 

مقرون به صرفه نیست!

هزینه ها جدید، نرخ نامه س
قدیمی

در همین راســتا رئیس تعاونی شناورهای تندرو 
بندرعباس بابیان اینکه نرخ نامه خدمات مسافری 
از سال گذشــته تاکنون تغییری پیدا نکرده، اما 
هزینه های نگهداری و جاری افزون بر ۶ برابر شده 
اســت، اظهار کرد: تغییر نکردن نرخ نامه در یک 
سال گذشته، گرانی معیشت و خرج زندگی، تغییر 
ناگهانی دالر در هشــت ماه گذشته و خرید لوازم 

تعمیرات با دالر موجب شده  
تا شناوردارها فشار اقتصادی 

زیادی متحمل شوند.
بابیان  اســحاق اصاحــی 
اینکه روی هر شناور ۱2 نفر 
پرســنل به صورت مستقیم 
مشغول به کار هستند، ادامه 
داد: با ســایه اندازی کرونا و 
کاهش مســافر و از طرفی 
افزایش بی حدوحصر قطعات 
لوازم یدکی و دستمزدها، در 
حال حاضر درآمد شناورها 
جوابگوی هزینه های مالکان 
آن ها نیســت و آن ها قادر 
به پرداخت حقوق پرســنل 
خود نیســتند. وی با اشاره 
به این موضــوع که در حال حاضــر ۴2 فروند 
شــناور داریم که به علت مســائل مختلف ۱۴ 
فروند از رده خارج  شــده اند، افــزود: در صورت 
تــداوم این رویه تا ماه های آینده، شــاهد خارج 
شدن تعداد دیگری از این شناورها خواهیم بود.

احتمال تجدیدنظر قیمت ها س
در همین حال مدیر بندر مسافربری شهید حقانی 

بندرعباس بابیان اینکه هزینه باالی شــناورها 
و تورم پیش آمده بســیاری از مالکان شناورها را 
با مشکل جدی روبه رو کرده است، افزود: دولت 
همان گونه که برای حمل ونقل ریلی و هوایی یارانه 
در نظر دارد، باید در این مورد تصمیمی  اتخاذ کند 
و با حمایت خود کمکی به درآمد شناورها کند.

احمدی زاده بیان کرد: رسالت سازمان بنادر در 
بحث نوســازی ناوگان استمرار داشته و در حال 
حاضر اگر کسی بخواهد از تسهیات استفاده کند 
امکان آن فراهم اســت، ولی با توجه به افزایش 
بی اندازه قیمت شــناور و بلیــت جذابیتی برای 

سرمایه گذار وجود ندارد.
وی در خصوص اعتصاب و اعتراض های مالکان 
شــناورها نیز توضیح داد: این موضوع توســط 
فرمانــدار بندرعباس، صنعت و معدن و ســتاد 
تنظیم بازار استان در حال بررسی و پیگیری است.

وی بابیان اینکه هم اکنون خدمات به مردم برای 
رفتن به جزایر در حال انجام اســت و مشــکلی 
از بابت ارائه خدمــات نداریم، افزود: امیدواریم با 
فروکش کردن کرونا وضعیت اقتصادی کشــور 
 به ثبات برســد، ولی شــرایط فعلــی و کاهش 
۶۰ درصدی مسافر در هفت ماه گذشته منجر به 
کاهش شدید درآمد شناورها شده است که باید 

چاره ای اندیشیده شود.

 مالکان شناورهای 
دریایی به ثابت 

ماندن قیمت بلیت 
شناورهای خطوط 

دریایی مسافری در 
هرمزگان اعتراض 

داشته و اعالم 
می کنند هزینه آن ها 

با کرایه دریافتی 
همخوانی ندارد
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قم: جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که همواره 
به ریاســت اســتاندار قم و با حضور نماینده مردم قم در مجلس 
شورای اسامی و سایر مدیران دســتگاه های اجرایی و دولتی و 
همچنین تشکل های اقتصادی و بخش خصوصی برگزار می شود 
فرصت مغتنمی است تا مشکات بازرگانان و وضعیت اقتصادی 

تجار مورد بررسی قرار گیرد.
مشکات ارزی، تعلیق کارت های بازرگانی، کاهش صادرات استان 
قم نسبت به سال گذشته، قصور بانک مرکزی و درنهایت استمداد 
برای رفع این مشکات از مهم ترین خواسته های جامعه بازرگانان 

و تجار استان قم است.
 
مشکالت ارزیس

در همین راســتا رئیس اتاق بازرگانی قم ایجاد مشــکات ارزی 
در استان و کشــور برای صادرکنندگان را با توسعه صادرات که 
از هدف گذاری های دولت است مغایر دانسته و بیان کرد: در این 
خصوص جلسه های کارشناســی متعددی برگزار کردیم، تهاتر 
منافع حاصل از تخصیــص ارز صادراتی »حاصل از صادرات« به 
درخواســت کنندگان ارز برای واردات مواد اولیه قطعات و اجزای 

تولید، درخواست بخش خصوصی است.
ابوالفضل خاکی گفت: درگذشــته از ۱۰۰ درصد ارز صادراتی ۳۰ 
درصد آن را خود شــخص واردات انجام مــی داد و ۷۰ درصد به 
سیستم نیمایی فروخته می شد که اختافات نرخ ارز مشکاتی را 
به وجود می آورد، به تازگی طبق بخشنامه جدید ۳۰ درصد به ۵۰ 
درصد افزایش پیدا کرده، اما خواســته فعاالن اقتصادی همچنان 

این است که با ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات بتوانند مواد اولیه 
واحد تولیدی خود را وارد کشور کنند و یا در نهایت بتوانند به واحد 
تولیدی دیگری واگذار کنند که این پیشنهاد از سوی اتاق ایران نیز 

به وزارت کشور اعام  شده است.

کاهش ۳۰ درصدی صادرات س
خاکی معتقد اســت صادرات ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته 
کاهش داشته و عدم به روزرسانی اطاعات بانک مرکزی و محاسبه 
زمان هایی که صادرات معاف از تعهد بانک مرکزی بوده اســت، 
موجب شده تا آن دسته از واحدهایی که شامل معافیت می شدند 
در رسته تعلیق کارت های بازرگانی قرار گیرند و این  یکی از علل 
کاهش صادرات در کشور است که امیدواریم هرچه زودتر اصاح 

این سیستم انجام شود.
وی گفت: در استان قم ۳۰ شرکت صادراتی ورود موقت کاال دارند 

و پس از تولید محصوالت، به کشــورهای آسیای میانه صادرات 
انجام می دهند که متأسفانه همین شرکت ها نیز جزو آمار تعهدات 

ارزی آورده شدند و در لیست ابطال کارت بازرگانی قرار گرفتند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: تعلیق کارت بازرگانی 
توسط سازمان توسعه تجارت خاف قوانین بین المللی است و اگر 
اتاق های بازرگانی صاحیت و اهلیت در خصوص کارت بازرگانی را 

نداشته باشند پس وظیفه و رسالت آن ها چیست؟ 

اعتبار تولیدکنندگان در حال از بین رفتن استس
عضو اتاق بازرگانی قم افزود: متأســفانه بانک مرکزی در جامعه 
صنعتی و اقتصادی بابت تأخیر در پرداخت هزینه، مطالبات طرف 
خارجــی را پرداخت نمی کند و جنس تولیدکننده را در گمرک 
نگه داشــته این در حالی است که تولیدکننده پول پرداختی را از 

صرافی دولت دریافت و به بانک مرکزی پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: کاالهایی که در گمرک می مانند برای دولت، مردم 
و صادرکننده سودی نخواهند داشت؛  طرف خارجی اسناد ما را به 
دلیل عدم پرداخت پول از سوی بانک مرکزی تحویل نمی دهد و 

متأسفانه امروز اعتبار تولیدکنندگان در حال از بین رفتن است.
وی بابیان اینکه هرروز شاهد تغییراتی هستیم که نمی توانیم در 
محاســبات خود برای تولید بیاوریم، گفت: امروز ماشین آالت و 
تجهیزات تولیدکننده به روز نمی شــود، چراکه دولت اجازه ۱۰۰ 
درصد واردات در مقابل صــادرات را به صادرکنندگان نمی دهد 
تقاضای بخش خصوصی همراهی دولت به جهت عبور از بحران 

اقتصادی در سال جهش تولید است.

در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان شد 

ضرورت رسیدگی به مشکالت بازرگانان قم 

گزارشگزارش
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۱. پایداري کــردن- نوعي ابربــاران زا 2. لقب 
پادشــاهان چین- یوزپلنگ- فرمان نظامي 
 کوبیــدن پاهــا برزمیــن بدون پیشــروي 
۳. طایي رنــگ- رود اروپایي- لون- خریدن 
۴. جــواب عروس خانــم- مي خورند و لنگر 
مي اندازند- شــیریني بزرگ عروسي- الفباي 
موســیقایي ۵. عزیز عــرب- جامه یا هرچیز 
ویژه آقایان- مخترع ماشــین بخار ۶. حواري 
 خائــن- یکدندگــي- نرمي و شــکنندگي 
۷. چندین درس- گوشــه ها- خورشید تازی 
۸. خیسي اندک- سیاستمدار- از جزایرایراني 
خلیج همیشه فارس- برهنه ۹. باطري و زمین 
دوتایي اش را دارند- نیســتي- زادگاه رستم 
۱۰. تبعیدگاه ابوذر- گناهکار- دریچه موتور 
خــودرو ۱۱. تقویت امــواج رادیویي- بمبي 
که بــراي انهــدام هدف هایي در دوردســت 
پرتاب شــود- ریشه ۱2. مســاوي- قورباغه- 
بهتر از هیچي اســت- تابه نان پــزي ۱۳. بر 
 صورت آقایان بجویید- ننر- راه میان بر- تک 
۱۴. آراینده- حمیت- بمب کلسیم ۱۵. عملي 
که با خودنمایي یا تکبر همراه باشد - جانوري 

از خانواده میمون

۱. مغز ســر- خطاط و کاتب قرآن که فرزند 
شــاهرخ و نوه تیمــور بــود 2. معروف ترین 
 ظرف آشــپزخانه- محل کار پزشــک- مهتر 
۳. تواناتــر- دوست داشــتن- دانــه گیاه که 
براي کاشت زیرخاک شــود- ضربه فوتبالي 
۴. پســوند شــباهت- روحاني مبــارز عصر 
رضاخــان- میوه شــیرین تابســتاني- کام 
بي پرده ۵. ضمیر وزني- زیره ســبز- شوخي 
 ادبــي ۶. زیــرک- تندرســت- هیاهوکردن 
۷. از وســایل غذاخوري- سجده گذار- بدبوي 
پرخاصیت ۸. طایه دار الفباي التین- سرباز 
همه فن حریف- سقف کشویي خودرو- زادگاه 
رازي ۹. پوشش- ترسناک- سختي و مشقت 
۱۰. خودروي جنگي- اجازه نامه- فرزند ۱۱. از 
پهلوانان بزرگ و خوش نام ایرانی شاهنامه- همه 
و تمامي- رایحه ۱2. نام ترکي- برنج شوشتري- 
نیلي رنگ - از جریان هاي دوگانه برق شهري 
۱۳. سبزي غده اي- از مزه ها- گونه برجسته- 
برودت ۱۴. عملیــات دفع علف هاي هرز- به 

 پشت افتاده- بخشي از خاک خوزستان را دربر مي گیرد 
۱۵. اولین مستند نادرطالب زاده که در امریکا ساخته شد- 

ابر زمیني
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