
کدامین از هیچ!جهاد با طعم زعفران
حبیب اهلل بی گناه، شاعر نام آشنای خراسانی چشم از جهان فرو بستابتکار جهادگران بسیجی قرارگاه اقتصادی زعفران

لطافت گرمای پاییزی ظهر پنجشــنبه گذشته، 
موجب نمی شود تا لطافت و گرمای بر و بچه های 
جهــادی قــرارگاه اقتصــادی زعفــران در کنار 
زیبایی های انبوه زعفران ها در سوله بزرگ ورزشی 
منطقه حر شهرک شهید رجایی مشهد لمس و 
ادراک نشود. قبول که زعفران طالی سرخ است، 

اما طالیی تر از آن حرکت جهادی و...

 استاد حبیب اهلل بی گناه، شاعر و ادیب نام آشنای 
خراســانی چهارشــنبه بر اثر ســکته مغزی در 
بیمارستان امام رضا)ع( مشــهد دار فانی را وداع 
گفت و شعر خراسان را تنها گذاشت. حبیب اهلل 
بی گنــاه در شــهریور ۱۳۱۸ در بجنورد دیده به 
جهان گشود. نوجوانی اش در تب وتاب رخدادهای 

سیاسی زمانه گذشت و سال های ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 
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جیره بندی انسولین
راهیابی مستند »روزهای 

بی خبری« به سی و هفتمین 
جشنواره فیلم کوتاه تهران

 پیام استاندار 
 خراسان رضوی 

به مناسبت آغاز هفته وحدت

.......صفحه 2 .......صفحه 2 

.......صفحه 2 

قرعه سوء مدیریت این بار به نام بیماران قندی افتاد

احکام جایگزین حبس، بهترین راه کاهش برخی جرایم

جزای مزاحمت خیابانی؛  
300 ساعت کاردر مدارس 

با پیگیری دستگاه قضایی و مسئوالن

 کارخانه فوالد ایالم 
احیا می شود

»روزهــای بی خبری« روایتگر سرگذشــت علی محمــد، پیرمرد ۸4 
ســاله، آخرین بازمانده از نمدماالن روســتایی از توابع شهرســتان 
نیشابور است و به زندگی و کار علی محمد می پردازد. عوامل مستند 
»روزهای بی خبری« عبارتند از: نویســنده و کارگردان نیشــابوری: 
ابوالفضــل تاجیک، مشــاور کارگردان: پیــام زین العابدینی، تدوین: 

مجید شتی، تصویربردار...

فردی که در یکی از خیابان های مشــهد برای یکی از بانوان ایجاد مزاحمت 
کرده بود، با شــکایت این فرد به جای دو ماه حبس و 40 ضربه شــالق با 
رأی »مجید شــرقی شهری«،قاضی شــعبه ۱46 دادگاه کیفری دو مجتمع 

امام خمینی)ره( به ۳00 ساعت کارگری در مدارس...

محمدصــادق معتمدیــان، اســتاندار خراســان رضوی به مناســبت 
آغــاز هفتــه وحــدت، پیامی صــادر کرد.بســم اهلل الرحمــن الرحیم
ُقوا« دین مبین اســالم و پیامبر اکرم  »َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهلَلِ َجِمیًعا َواَل تََفَرّ
حضرت محمد مصطفی)ص( به همراه کتاب آسمانی ایشان »قرآن کریم«، 
موجب فخر و آبروی اجتماع میلیونی  مسلمانان جهان در این گیتی است. 

امروز پیامبر اکرم نه تنها متعلق به مسلمانان بلکه ...

کارخانــه »نــورد ایوان« با هزار امیــد و آرزو و با ارائه مشــوق های الزم ازجمله 
تسهیالت ارزان قیمت در سال ۱۳۸7 راه اندازی شد و درحالی  که انتظار می رفت 
نقش بسزایی در تولید ملی و ارزآوری داشته باشد، اما متأسفانه افزون بر دو سال 

است که چرخ تولید این کارخانه از حرکت بازایستاده ... .......صفحه 4 .......صفحه ۳ 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

شنبه  10 آبان 1399

  14 ربیع االول 1442  
 31 اکتبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9379  
 ویژه نامه 3758 
+ صفحه »میهن« 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم بطور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف کارکنان صدا و سیما
جلس��ه مجمع عمومی نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان صدا و سیما در روز پنجشنبه مورخ 99/08/29 ساعت 

13 در محل مسجد مرکز )در محیط باز مجتمع رضوان( تشکیل خواهد شد.
لذا از کلیه اعضا دعوت می ش��ود ش��خصًا یا وکالتًا برای اتخاذ  تصمیم در مورد موضوعات ذیل در این جلس��ه حضور 
به هم رس��انند. با توجه به ماده 19 آیین نامه تش��کیل مجمع عمومی تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر 
شخص غیرعضو تنها یک رأی و محل بررسی وکالت نامه ها تا 24 ساعت قبل از جلسه و در ساعت اداری در محل شرکت 
تعاونی خواهد بود. ضمنًا کسانی که متقاضی کاندیداتوری برای عضو اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس اصلی 

و علی البدل می باشند تا تاریخ 1398/08/28 به محل تعاونی مراجعه و ثبت نام کنند.
دستورجلسه: 1- گزارش عملکرد سال 1398 بوسیله هیئت مدیره و بازرس

2- اتخاذ تصمیم درباره عملکرد مالی س��ال 1398 تعاونی ش��امل: ترازنامه، حس��اب سود و زیان، تقسیم سود و سایر 
گزارش ها

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399    4- خط مشی آینده شرکت تعاونی مصرف
5- افزایش سرمایه اعضا )با توجه به گرانی بسیار زیاد قیمت اجناس در بازار و پایین آمدن قدرت خرید تعاونی مصرف(

6- تعیین حق الجلسه و پاداش هیئت مدیره و بازرس
7- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال

8- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال     9- سایر موارد
,ع رئیس هیئت مدیره تعاونی مصرف کارکنان صدا و سیما- جواد صداقتی راد 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 64 

مشهد تاریخ انتشار: 99/08/10

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت 
تعاونی مس��کن مهر شماره 64 مشهد راس ساعت 14 
روز چهارش��نبه  م��ورخ 1399/08/28 در محل دفتر 
شرکت ، واقع در دانشجو 30 پالک 1 زنگ دوم برگزار 
می شود ، از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه 
حضور ب��ه هم رس��انند . اعضای محترم��ی که امکان 
حض��ور آن ها در جلس��ه مذکور مقدور نمی باش��د 
می توانند حق رای خود را به موجب وکالت نامه کتبی 
ب��ه فرد دیگری واگذار نمایند ، در این صورت تعداد 
آرای وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر فرد غیر 
عضو تنها یک رای خواهد بود . اعضای متقاضی اعطای 
نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 9 
صب��ح تا 13 بع��د ازظهر روزه��ای 20 ،21، 22 آبان ماه 
1399 به محل دفتر ش��رکت به نشانی فوق مراجعه تا 
پس از تایید وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز 
ورقه ی ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد .
دس��تور جلس��ه : 1-اس��تماع گزارش هیئ��ت مدیره 
و ب��ازرس 2- تصوی��ب صورته��ای مال��ی س��ال های

 98 شرکت به انضمام گزارش حسابرس رسمی
 3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 99 هیئت مدیره 

4- انتخاب سه نفر هیئت تصفیه به مدت 2 سال  
5 - انتخاب یک نفر ناظر تصفیه

6 - تعیین حق الزحمه هیئت تصفیه
 هیئت مدیره  شرکت تعاونی مسکن مهر 64 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
دوم شرکت تعاونی مسکن مهر 64 مشهد

 تاریخ انتشار: 99/08/10

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 
مهر ش��ماره 64 مشهد راس ساعت 12 روز چهارشنبه 
م��ورخ 1399/08/28 در مح��ل دفت��ر ش��رکت ، واقع 
در بلوار دانش��جو ، نبش دانش��جو 30 پالک 1 واحد 2 
برگ��زار می ش��ود ، از کلیه اعض��ای محترم دعوت 
می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این جلسه حضور به هم رسانند . اعضای محترمی که 
امکان حضور آن ها در جلس��ه مذکور مقدور نمی باشد 
می توانند حق رای خود را به موجب وکالت نامه کتبی 
ب��ه فرد دیگری واگذار نمایند ، در این صورت تعداد 
آرای وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر فرد غیر 
عضو تنها یک رای خواهد بود . اعضای متقاضی اعطای 
نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 9 
صب��ح تا 13 ظهر روزهای 20 ،21، 22 آبان ماه 1399 به 
محل دفتر ش��رکت به نش��انی فوق مراجعه تا پس از 
تایید وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ی

 ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد . 
دستور جلسه : 1-طرح و تصویب انحالل شرکت

 2- تعیین مکان تصفیه
9ع هیئت مدیره  شرکت تعاونی مسکن مهر 64 
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آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی منحله اتحاد توس سناباد به شماره ثبت 37287

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول رأس س��اعت 9صبح   روز 99/8/23 به آدرس: 
هاش��میه 91/1 میدان س��مت چپ پالک 14 دفتر ش��رکت برگزار می گردد. از کلیه اعضاء محترم دعوت 
می ش��ود با در دس��ت داش��تن برگ س��هام و کارت ملی جهت اتخاذ تصمیم درباره موضوعات ذیل، در 
جلسه حضور به هم رسانند. اعضاء محترمی که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند حق رأی خود 
را با وکالتنامه کتبی به فرد دیگر واگذار نمایند. در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 
رأی و هر فرد غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود که می توانند در س��اعت 18 تا 19 روز پنج ش��نبه مورخ 

به محل دفتر مراجعه نمایند.  99/8/22
دستورجلسه:

1- تصمیم گیری در خصوص قرارداد فروش مورخ 1397/12/8 به شماره 97/1240
2- ارائه گزارش هیئت تصفیه، ناظر تصفیه و حسابرس

3- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1398
4- پیشنهاد و تصویب بودجه سال 1399

,ع هیئت تصفیه شرکت تعاونی منحله اتحاد توس سناباد 
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بررسی مطالعات محیط زیستی یک پروژه شهریبررسی مطالعات محیط زیستی یک پروژه شهری

اما و اگرهای کارشناسی کمربند جنوبیاما و اگرهای کارشناسی کمربند جنوبی
.......صفحه 2 



بررسی مطالعات محیط زیستی یک پروژه شهری

اما و اگرهای کارشناسی کمربند جنوبی
معصومه مؤمنیــان: در حالی که چند روز به 
پایان مهلت مشاور محیط زیستی کمربند جنوبی 
باقی اســت، خبرها حاکی از »درخواست تمدید 
مهلت« دارد، صاحبنظران به نتایج این مطالعات 
خوشــبین نیســتند و به روش ارزیابی ها نقد 
جدی دارند و از همه مهم تر اینکه براساس نظر 
پژوهشگران شــهری و ترافیک، این پروژه صرفاً 
یک بزرگراه درون شهری است! انجام مطالعات 
محیط زیستی پروژه پرحاشیه کمربند جنوبی 
مشهد که قرار بود فصل الخطاب همه حاشیه ها 
و تعیین کننده سرنوشــت این پروژه پرمناقشه 
باشد، حاال مدتی است که خودش حاشیه ای بر 

حاشیه ها افزوده است.

تناقضی که برمال شد س
بیستم فروردین سال جاری، خلیل اهلل کاظمی 
معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 
مشــهد از به کارگیری یکی از مشــاوران عالی 
محیط زیســت کشــور برای انجــام مطالعات 
محیط زیستی کمربند جنوبی در اواخر سال 98 
خبر داد و اظهار کرد: دانشگاه فردوسی مشهد هم 
قرار است به عنوان دستگاه ناظر بر این مطالعات 
نظارت داشــته باشد و مقرر شده در 6 ماهه اول 
ســال جاری گزارش اولیه را به ما ارائه کنند. اما 
در همان تاریخ، مشــاور پــروژه کمربندجنوبی 
مشــهد با بیان اینکه شــروع مطالعات محیط 
زیستی منوط به انعقاد قرارداد است، تصریح کرد: 
قرارداد از طرف ما امضا شــده، اما متوجه تعلل 
شک برانگیز شهرداری در امضای قرارداد و قطعی 
کردن موضوع نمی شــویم. انتشار این موضوع و 
ایجاد فشار رســانه ای، در نهایت موجب انعقاد 
قرارداد مشــاور محیط زیست شد. اما حاال پس 
از گذشت حدود 6 ماه و در حالی که مشاور باید 
تا پایان آبان ماه نتایج مطالعات را تحویل دهد، 

می خواهیم بدانیم کار در چه مرحله ای است؟

مشاور محیط زیست کمربند جنوبی س
خواستار تمدید مهلت زمانی شد

دانشگاه فردوسی مشهد ناظر بر مطالعات محیط 
زیستی کمربند جنوبی است، پس در گام نخست 
موضــوع را از رئیس دانشــکده منابع طبیعی و 
محیط زیســت پیگیری می کنــم. محمدتقی 
دستورانی درباره مطالعات محیط زیستی کمربند 
جنوبی می گوید: مطالعات در حال انجام است و 
هنوز نتایجی به دست ما نرسیده و فقط یکسری 
مطالعات پایه انجام شده است. وی با بیان اینکه 
مشــاور تا پایان آبان مهلت داشته است، عنوان 
می کند: با توجه به نقص اطالعات درخواســت 
تمدید زمان کرده اســت، اما نمی دانم موافقت 

شده است یا نه؟

کمربند جنوبی یا بزرگراه؟!س
برای یافتن پاسخ پرسش هایم به سراغ مدیرعامل 
بنیاد چهارطبقه می روم تا روال انجام مطالعات 
محیط زیســتی را جویا شوم، موضوعی که من 
را با سؤال چالشــی تازه ای مواجه کرد. سروش 
باغبان در پاســخ به این پرســش که مطالعات 
محیط زیستی کمربند جنوبی در چه مرحله ای 
است، می پرسد: کمربند جنوبی یا بزرگراه؟ این 
پژوهشگر شهری ادامه می دهد: این پروژه گاهی 
کمربند جنوبی گفته شــده و گاهی نام بزرگراه 
شــهری را با خود یدک کشــیده است. از نظر 
اسناد قانونی هم الزاماً در چنین مکانی کمربند 
پیشنهاد نداده اند؛ بلکه یکسری پیشنهادها کلی 

بوده اســت کــه تناقضاتی با 
وضــع موجــود دارد. او ادامه 
می دهد: در توجیه ســاخت 
کمربند جنوبی ادعا شده بود 
پنج سند پشــتیبان دارد که 
شــامل طرح جامع مهرازان 
در سال 72، مطالعات جامع 
حمل ونقل دانشــگاه صنعتی 
شــریف در ســال 73، طرح 
تفصیلی مهرازان ســال 79، 
ترافیک  جامــع  مطالعــات 
ســال 87 و طرح جامع سوم 
مشهد است. مدیرعامل بنیاد 
می کند:  عنــوان  چهارطبقه 

در خصــوص اینکه این پروژه »کمربند« اســت 
یا »بزرگراه« هم حــرف وجود دارد، اکنون همه 
کارشناســان شهرســازی و ترافیکی بر سر این 
مسئله متفق القول هستند که این پروژه کمربند 

نیست و صرفاً یک بزرگراه درون شهری است.

وجود تناقض های مشهور در استنادهای س
موافقان کمربند جنوبی 

باغبان در بیــان تناقض های وضــع موجود با 
پنج ســندی که موافقان کمربند به آن استناد 
می کنند، می گوید: طرح جامــع مهرازان اصاًل 
معبری با عنوان کمربند جنوبی ندارد، بلکه فقط 
یک معبر در قسمت جنوب فکوری در نظر گرفته 
شده که حول و حوش بولوار نماز فعلی می شود 
و طبق آن طرح پــس از بولوار نماز فعلی پهنه 
ســبزی به نام کمربند سبز در نظر گرفته است. 
پس آن چیزی که در طــرح جامع مهرازان به 
آن اشاره شــده کمربند سبز است نه یک معبر 

با کاربری ترافیکی!
وی اضافه می کند: در مطالعات جامع حمل ونقل 
دانشگاه صنعتی شریف وقتی نقشه شبکه معابر 
را نگاه می کنیم، متوجه می شویم چیزی مانند 
بزرگراه جنوبی با این مختصات و نقشی که االن 
برای آن تعریف کرده اند وجود ندارد؛ نوشته است 
کمربند جنوبی، اما وقتی با وضع فعلی تطبیق 
می دهیم حول و حوش بولوار نماز اســت و در 

تقاطع هاشمیه هم ادامه پیدا نکرده است.
این پژوهشگر شهری می گوید: در طرح تفصیلی 
مهرازان نیز بزرگــراه در همین محدوده وجود 
دارد، اما به عنوان کنارگذر جنوبی است و نقشی 
که برایش تعریف شده نقش برون شهری است 
در حالی که چیزی که اکنون به عنوان کمربند 
جنوبی در حال احداث است نقش یک بزرگراه 
درون شهری دارد، بنابراین نمی توان برای ساخت 

آن به طرح تفصیلی مهرازان استناد کرد.

باغبان خاطرنشــان می کند: 
مطالعات جامع حمل ونقل در 
ســال 87 تنها سندی است 
که می توان گفت یک بزرگراه 
درون شهری را در این محل 
پیش بینی کرده و به پروژه ای 
که بــه نام کمربند جنوبی در 
حال انجام اســت شــباهت 
زیــادی دارد، امــا مشــکل 
اینجاست که این مطالعات باید 
در طرح جامع سال 95 نمود 
پیدا می کرده که چنین اتفاقی 
نیفتاده است و در طرح جامع 
سوم می بینیم این بزرگراه را به 
صراحت از سایر معابر درون شهری جدا کرده و 
بیان کرده این کنارگذر جنوبی یک راه فراشهری 
است. پس در آنجا هم نقش متفاوت است. اما در 
طرح تفصیلی این منطقه بزرگراه درون شهری 
را به صراحت بیان کرده و این خود یک مغایرت 
دیگر است. مدیرعامل بنیاد چهارطبقه این طور 
ادامــه می دهد: حاال اگر ما فــرض را بر بزرگراه 
شــهری هم بگذاریم باید گفت بزرگراه مسئله 
زیست محیطی بسیار زیادی دارد به خصوص در 
جنوب مشهد که از منابع اصلی زیست محیطی 
و یک تنفســگاه اصلی است این آسیب ها نمود 
مخرب تری خواهد داشــت، یعنی هم در زمان 
احداث زیســت بوم منطقه نابود می شود و هم 
زمان بهره برداری به شدت آلودگی هوا و آلودگی 

صوتی را شاهد خواهیم بود.
باغبان خاطرنشان می کند: از نظر شهرسازی روز 
دنیا، دیگر ساخت هرگونه بزرگراه شهری توجیه 
ندارد و زیر ســؤال است، اگر ســهم بودجه ای 
ســاخت این پروژه را هم بررسی کنیم، متوجه 
می شویم ســهم خیلی زیادی را به خودروهای 
شــخصی داده ایم و این یک مــد حمل و نقلی 
آلوده کننده و غیرعادالنه است پس سهم مدهای 
دیگر حمل ونقل در مشــهد چه می شــود؟ وی 
کــه به نتایج مطالعات محیط زیســتی چندان 
خوشبین نیست، می گوید: با انجام این مطالعات، 
نگرانی ها همچنان پا برجاست، چراکه آن چیزی 
که شــهرداری از مشاور محیط زیست خواسته 
مطالعــات EMP بــه معنای مدیریــت اثرات 

زیست محیطی است، و مورد قبول نیست.

تعامل مشاور محیط زیستی س
کمربندجنوبی با سمن های محیط زیستی در 

حد یک گروه مجازی است
براساس گفته این پژوهشگر شهری، مشاور محیط 
زیست کمربند جنوبی، از وقتی مطالعات را آغاز 

کرده موظف بوده همراهی و نظرات سازمان های 
مردم نهاد زیست محیطی را نیز لحاظ کند، اما در 
عمل این اتفاق رقم نخورده است. باغبان اظهار 
می کند: مشاور محیط زیست؛ گروهی با حضور 
برخی موافقان و مخالفــان کمربند جنوبی در 
فضای مجازی تشکیل داد؛ در آنجا اختالف نظرها 
بین این دو گروه زیاد است و کسانی که به خاطر 
توجیه ترافیکی موافق ایجاد کمربند هســتند 
پاســخ های قانع کننده ای را به منتقــدان ارائه 
نمی کنند و آن تعاملی که قرار بود باشد در عمل 
اتفاق نیفتاد. فرشته تقی زاده، نماینده سمن های 
محیط زیســتی هم از این موضوع گالیه دارد و 
معتقد است بحث ها و تبادل نظرهای مختلفی در 
این گروه می شود، ولی موافقان اجرای کمربند 
که اکثراً توجیه ترافیکی را مطرح می کنند خیلی 
پاسخگو نیستند؛ از طرفی مشاور نیز درباره روال 
مطالعات و نتایج، شفاف سازی نمی کند که این با 

فضای تعامل فاصله دارد.

مطالعات محیط زیستی با این روش های س
مشاور، بی نتیجه است

عضو گروه نظارت بر مطالعات محیط زیســتی 
مشــاور اما بر روش مطالعات نقــد جدی دارد. 
مهدی کالهی می گوید: زمانی که روش شناسی 
این مطالعات را به من ارائه دادند حدود 6 صفحه 
ایــراد گرفتم و گفتم روش هایــی مثل ارزیابی 
ســریع که در این مطالعات مدنظر مشاور است 
برای مناطق خیلی دور از شهرهاست، اما ما در 
محدوده کمربند جنوبی اکوسیستم کوهستان 
داخل شــهر داریم که درحال تخریب اســت و 
باید از روش هایی اســتفاده کنیم که گسستگی 
اکوسیستم را نیز بررسی کند. این استاد دانشگاه 
ادامه می دهد: هشت مدل برای مطالعات محیط 
زیستی پیشنهاد دادم که الزم است همه آن ها 
انجام شود، چراکه روش مطالعاتی که مشاور در 
نظر گرفته بی فایده خواهد بود. در ارزیابی سریع 
یک کارشناس نظر می دهد و هر چه گفت مرجع 
تصمیم گیری اســت، اما در روش مدل ســازی 
قضاوت از یک کارشــناس را دریافت می کند و 
با روش های میدانی و دقیق تر سنجیده می شود.

این روش ارزیابی سطحی، مربوط به س
بیابان است

کالهی تصریح می کند: این روش ارزیابی سطحی 
مربوط به بیابان اســت. البته ادعای مشاور این 
است که شــهرداری مشهد این روش مطالعه را 
به آن ها داده اســت که این حرف برای من قابل 
قبول نیســت و حتی اگر چنین چیزی باشــد 
مشاور نباید قبول می کرد. براساس اظهارات این 
عضو گروه نظارت بر مطالعات محیط زیســتی 
مشاور، این روش ارزیابی سریع یک روش ارزان 
و سطحی است. وی می گوید: البته مشاور اظهار 
می کند سه روش در این مطالعات انجام می دهد 
که وقتی توجیه هاتشان را می شنویم باید بگوییم 
هیچ امیدی به این مطالعات نیست، چون روش 
مدل ســازی و گسستگی اکوسیســتم را لحاظ 
نکرده اند. کالهی خاطرنشان می کند: ما زمانی که 
در اتاق فکر به این نتیجه رسیدیم باید مطالعات 
محیط زیستی برای کمربند جنوبی انجام شود، 
منظورمان مطالعه درست بود نه هر مطالعه ای با 
هر روشی. از طرفی دیگر قرار بود نتیجه مطالعات 
را گام به گام در اختیار ما بگذارند، اما در این مدت 
هیچ بازخوردی به ما ارسال نشده و نمی دانیم االن 

مطالعات در کدام مرحله است.

 ابتکار جهادگران بسیجی
قرارگاه اقتصادی زعفران

جهاد با طعم زعفران•
لطافت  فیــاض:  احمد 
گرمــای پاییــزی ظهــر 
پنجشنبه گذشته، موجب 
و  لطافت  تــا  نمی شــود 
بچه های  و  بــر  گرمــای 
اقتصادی  قرارگاه  جهادی 
زعفران در کنار زیبایی های 

انبوه زعفران ها در ســوله بزرگ ورزشی منطقه حر شهرک شهید 
رجایی مشهد لمس و ادراک نشود.

 قبول که زعفران طالی ســرخ اســت، اما طالیی تر از آن 
حرکت جهــادی و آتش بــه اختیار جهادگران بســیجی 
ناحیه مسلم ســپاه امام رضا)ع( اســت که برای نخستین 
بــار با تشــکیل این قــرارگاه؛ گامی مســتحکم در جهت 
اشــتغال زایی و رفع بیکاری شهروندان محروم و نا برخوردار 
این منطقه حاشــیه شهر مشهد برداشــته و با توزیع روزانه 
1/5 تن زعفــران بیش از هزار و100 نفر را با ســاماندهی 
خداپســندانه از شغل بهره مند ســاخته اند. در بدو ورود به 
 ســوله با گلفرش گســترده ای از گلبرگ های بنفشی رنگ

روبه رو می شوم که حکایت از زحمات نیمروزی شاغالن در 
این قرارگاه اســت. این گلفرش زعفرانی در قسمت جایگاه 
توزیــع زعفران و کالله های پاک شــده، خودنمایی می کند 
و در کنــار آن کارگاه تنظیف کالله های تر زعفران و کارگاه 
خشــک کردن کالله های تر مشــاهده می شــود. معصومه 
دادرســان یکی از همان هزار و100 نفری است که در کنار 
چند کدبانوی دیگر به تنظیف و جداسازی کالله از پرچم و 
گلبرگ زعفران مشغول است. خانم دادرسان ساکن چندین 
ســاله شهرک شهید رجایی می گوید: عضو خانواده 6 نفری 
است که پدرشان به خاطر تومور مغزی بستری است و حاال 
به همــراه دیگر اعضای خانواده تــالش می کند تا عالوه بر 
نان آوری، نقشی در تأمین هزینه های سنگین درمان پدر ایفا 
نماید. این شهروند مشــهدی در حالی که به دقت مشغول 
جداســازی کالله های قرمز زعفران اســت در ادامه با ارج 
نهادن به همت جهادی بســیجیان ناحیه مسلم در تشکیل 
این قرارگاه از آنان تشکر نموده و به خبرنگار ما می گوید: از 
22 مهرماه مشــغول به کار است و گاهی )مثل روز گذشته( 
آنقدر زعفران می آید که دو شیفت هشت ساعته کار می کند.

فرمانده سپاه ناحیه مسلم مشهد در محل قرارگاه اقتصادی 
زعفران به هدایت، کنترل و نظارت مشــغول اســت. وی در 
تشریح فعالیت های قرارگاه با اشاره به فرمایشات رهبر انقالب 
اظهار می کند: بسیجیان این ناحیه همسو با سایر جهادگران 
بســیجی در لبیک به مطالبه رهبر فرزانه انقالب و رزمایش 
مواســات، همدلی و کمک های مؤمنانه با تشــکیل قرارگاه 
همیاری زعفران به نام »بهشــت شرق مشهد« سعی و تالش 
دارند تا ســهمی در ایجاد اشــتغال و رفع محرومیت و البته 
تقویت صنعت زعفران داشته باشند. این قرارگاه طی دو ماه 
با ایجاد شبکه اشــتغال هزار و100 نفره؛ به بهترین صورت 
ممکن با پاک سازی و بسته بندی استاندارد و صادراتی برای 
تقویت صنعت زعفران همراه با ایجاد ارزش افزوده قدم های 

ارزشمندی برداشته است.
سرهنگ پاســدار محمد شریف افزود: شناسایی افراد شاغل 
بیشتر توســط 22 پایگاه بســیج صورت گرفته و این افراد 
براساس برنامه کمک های مؤمنانه شناسایی شده تا براساس 
ظرفیت خانواده به آن ها پیشنهاد و سپس بر اساس شرایط 
افراد به آن ها کار ســپرده می شــود. در واقع با این کار تنها 
سبد معیشــتی به افراد تعلق نمی گیرد، بلکه برای این افراد 

اشتغال زایی نیز فراهم شده است.
وی در تشــریح فراینــد تولید تا مصرف خاطرنشــان کرد: 
پس از شناسایی افراد توســط پایگاه های بسیج که معموالً 
بی سرپرســت و یا بدسرپرست هستند به آن ها آموزش داده 
و سپس توسط پایگاه ها شبکه سازی می شوند. در این پروسه 
از آنجایی که شبکه به صورت شبانه روزی فعال است، زعفران 
از شهرســتان تربت حیدریه و زاوه جمــع آوری و به قرارگاه 
آورده می شــود، سپس در بســته های یک کیلویی توسط 
پایگاه ها بین مردم منطقه توزیع شــده و پس از پاک سازی 
درمدت ۴8 ســاعت دوباره جمع آوری شده و سپس خشک 
و فراوری می شوند و در مرحله آخر به سمت تربت حیدریه 
به منظور بســته بندی نهایی برای بازار داخلی و نیز صادرات 

ارسال می شود.
فرمانده ســپاه ناحیه مســلم تصریح کرد: این افراد برای 
پاک ســازی هر کیلو زعفران بین 25 تــا 30 هزار تومان 
دستمزد دریافت خواهند کرد و هر خانواده می تواند روزانه 
تا 100 هزار تومان دســتمزد دریافــت نماید. با توجه به 
اینکه حدود 320 هزار نفر جمعیت در این منطقه حضور 
دارنــد، عالوه  بر اینکــه اولویت اولمــان در منطقه بحث 
امنیت اســت، اما مباحث اجتماعی، فرهنگی و معیشــت 
مردم برایمان از اهمیت بســیاری برخوردار است. با کمک 
به معیشــت مردم این منطقه بــه امنیت آن ها نیز کمک 
کرده ایم. ضمن اینکه در این قرارگاه روزانه 1/5 تن توزیع 
زعفران انجام می شود، ناگفته نماند که تا ظرفیت توزیع 5 
تن هــم آمادگی داریم. البته در بحث بازار هدف، این کار 
با مشورت صاحبنظران و متخصصان امر از قبل تحقیق و 
بررسی شده و همچنان این پروسه به روزرسانی می شود. 
هدف نهایی ما این اســت تا زعفران با برند و بســته بندی 

مناسب به کشورهای دیگر صادر شود.
وی با ســتایش از مشارکت هوشمندانه و مؤمنانه خیران در 
این زمینه گفت: خیــران به ما کمک می کنند تا زعفران به 
قیمت مناسبی از کشاورز خریداری شود و ریسک این قضیه 
را پذیرفته انــد. همچنین خیران در نظــر دارند تا با قیمت 
مناســبی زعفران را از این قرارگاه دریافت نموده تا عالوه بر 
حذف واســطه گری، بیشترین ســود به کشاورز و سپس به 
افرادی که در پاک ســازی، خشک ســازی و فراوری فعالیت 

می کنند، تعلق گیرد.
سرهنگ شریف با بیان این نکته که شرایط کرونایی وضعیت 
این منطقه نابرخوردار را خاکستری تر کرده، افزود: بنا بر تأکید 
فرمانده ســپاه امام رضا)ع( بر مقوله اشتغال و ایجاد فرصت 
شغلی برای خانواده های محروم و نابرخوردار، این فعالیت در 
این منطقه محروم انجام شــده و تمامی افراد شاغل در این 

طرح، بومی منطقه هستند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط منطقه قرار بر این است که 
این شبکه حفظ شــده و ارتباط 50 پایگاه و هزار و100 نفر 
فعال در این طرح با ما به طور مســتمر برای انجام کارهای 
دیگری از جمله تولید دمنوش ها و خشــک کردن گیاهان 
دارویی، چرم دوزی و... ادامه داشــته باشد، زیرا استمرار این 
طرح موجب ایجاد اشــتغال پایدار بــرای اهالی این منطقه 

خواهد شد.

حبیب اهلل بی گناه، شاعر نام آشنای خراسانی 
چشم از جهان فرو بست

کدامین از هیچ! •
استاد  فخرایی:  جلیل 
شاعر  بیگناه،  حبیب اهلل 
و ادیــب نــام آشــنای 
چهارشنبه  خراســانی 
بر اثر ســکته مغزی در 
رضا)ع(  امام  بیمارستان 
مشــهد دار فانی را وداع 
گفت و شعر خراســان را تنها گذاشت. حبیب اهلل بیگناه در 

شهریور 1318 در بجنورد دیده به جهان گشود.
نوجوانی اش در تب وتاب رخدادهای سیاسی زمانه گذشت و 
سال های جوانی و دوران دبیرستان را به مشهد آمد و با بزرگان 
ادبیات خراســان و مشهد آشنا شد و خیلی زود به محفل و 
همنشینی نام آورانی چون مهدی اخوان ثالث، محمد قهرمان و 
شفیعی کدکنی پای نهاد. تحصیالت دانشگاهی را در دانشکده 
ادبیات فردوسی مشهد دنبال کرد و این سرچشمه بهره مندی 

از مکتب بزرگانی نظیر زنده یاد دکتر فیاض بود.
بدین ترتیب ذوق و شوریدگی درونی او همراه با کسب علم 
از محضر نام آوران ادبیات پارســی، از او شــخصیتی عالم و 
عارف در ساحت فرهنگ و ادبیات ایران ساخت که با مطالعه 

پرشمار و جهد بسیار، بر غنای آن افزود.
او از همان آغاز با کنجکاوی درونی و جست وجوگری ویژه اش 
در البه الی صفحات و اوراق کتب ادبی و یا به فراست از میان 
گفته ها و نقل قدما به جمــع آوری رباعی های تاریخ ادبیات 
برخاست که پس از سال ها ویرایش و تطبیق نسخ، مجموعه 
گرانقدری از هزارسال رباعی سرایی فارسی را در کتابی به نام 
»چهارگانی« به انضمام مقدمه ای ژرف و دانش مدارانه منتشر 
کرد.بی گناه در احواالت شــیدایی خویش پیاپی دســت به 
سرایش شعرهایی بیشتر در قالب غزل می نمود که اکثر آن ها 
هنوز البه الی اوراق و دفترهای پراکنده اوست، لکن چندسال 
پیش مجموعه ای را که با وسواس گزینش نموده بود با عنوان 
»کدامین از هیچ« منتشر کرد. از دیگر مجموعه های شعری 
او می توان به کتاب »هیچ ترتیبی و آدابی مجوی« اشاره کرد 
که در سال های جوانی منتشــر شد و در کتابی که روانشاد 
مشفق کاشــانی با عنوان »خلوت انس« از شعر شعرای معاصر 
جمع آوری نمود، چندین شــعر بیشــتر در قالب غزل از او 
به جای مانده اســت.همچنین در زمینه تصحیح و گردآوری 
نسخ شعرای گذشته به چاپ کتابی که تدوین اشعار »حکیم 

الادری« بود، می توان اشاره کرد.
تســلط او بر خوانش عالمانه و تفســیر خردمندانه از آثار 
ادبی گرانسنگ ایرانی به ویژه مثنوی معنوی موالنا، سیری 
درونی و مکاشفه ای مستمر را با او همراه ساخته بود.آنچه 
عالوه بر کوشش های پژوهشی او در زمینه ادبیات می توان 
به مثابه چراغی روشــن و تابناک در زیستن پرثمرش نام 
برد، ســابقه بیش از 30  ســال آموزگاری ادبیات فارسی 
در دبیرســتان های مشــهد و تربیت خیل پرشــماری از 
شــاگردانی که به اذعان یکایک ایشان، آموزه هایش ختم 
آموزش دســتور و زبان فارســی بود، به گونه ای که بیشتر 
معلمان و اســاتید فن، در مباحث علمی، نظر او را مبنای 
می دانســتند.حبیب اهلل بی گناه سال های  استناد  و  صحت 
پایانی عمر بالنده و سرشارش را همچنان به خلوت عارفانه 
و سلوک عاشقانه اش در ساحت فرهنگ و ادب ایران زمین 
گذراند و در نیمروزی از ماه میانی پاییز سال99 به دیدار 
معشوقی شتافت که مکرر در میان نوشتار و گفتار عرفا و 

ادبای ایران زمین به جست وجویش بود.
پیکر این شــاعر و ادیب فرهیخته روز پنجشنبه در جوار 
یاران خویش در قطعه نام آوران هنرمندان بهشــت رضای 

مشهد آرام گرفت.

راهیابی مستند »روزهای بی خبری« به •
سی و هفتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

نیشــابور - خبرنگار قدس: »روزهای بی خبری« روایتگر 
سرگذشــت علی محمد، پیرمرد 8۴ ساله، آخرین بازمانده 
از نمدماالن روســتایی از توابع شهرســتان نیشابور است 
که این مســتند بــه زندگی و کار علی محمــد می پردازد. 
عوامل مســتند »روزهای بی خبری« عبارتند از: نویسنده و 
کارگردان نیشــابوری: ابوالفضل تاجیک، مشاور کارگردان: 
پیــام زین العابدینــی، تدوین: مجید شــتی، تصویربردار و 
صدابردار: جعفر عمارلو، صداگــذاری و ترکیب صدا: آرش 
قاســمی، صداگذاری: محمد قاسمی، دســتیارکارگردان: 
مجتبی عمــادی، مدیر تولید: محمدرضــا تاجیک، طراح 
پوستر: علیرضا بخشی، تیزر: مژگان عبدالهی، تصحیح رنگ 
ونور :حسین صدقی و تهیه کننده: مهدی مطهر. تهیه شده 

در خانه مستند انقالب اسالمی.

 پیام استاندار خراسان رضوی •
به مناسبت آغاز هفته وحدت

محمدصادق  قــدس: 
معتمدیــان، اســتاندار 
به  رضــوی  خراســان 
مناســبت آغــاز هفته 
وحدت، پیامی صادر کرد.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اهلَلِ  بَِحْبــِل  »َواْعَتِصُمــوا 
ُقوا« َجِمیًعا َواَل تََفَرّ

دین مبین اسالم و پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی)ص( 
به همراه کتاب آسمانی ایشان »قرآن کریم«، موجب فخر و 
آبروی اجتماع میلیونی  مسلمانان جهان در این گیتی است. 
امروز پیامبر اکرم نه تنها متعلق به مســلمانان بلکه متعلق 
به تمام انســان هایی اســت که در جست وجوی حقیقت و 
رسیدن به رستگاری هستند. حضرت ختمی مرتبت، پیامبر 
اکرم)ص( به عنوان خاتم پیامبران و اهل بیت پاک ایشان، 
آمدند تا امید مظلومان عالم در برابر ســتمکاران باشــند. 
باید گفت در شــرایطی که دشــمنان اسالم، امروز به خود 
اجازه اهانت به ســاحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسالم 
می دهند، شــاهد خروش و قیام مسلمانان جهان برابر این 

جرثومه های فساد هستیم.
بالشــک راه  آخرین فرستاده و پیامبر خدا حضرت محمد 
مصطفــی)ص( با قــدرت از ســوی عاشــقان و رهروان 
ایشان ادامه خواهد داشــت. در پایان اینجانب آغاز هفته 
وحدت و همچنین پیشــاپیش فرا رســیدن میالد پیامبر 
رحمــت و مهربانی، حضرت محمــد مصطفی)ص( و امام 
جعفر صادق)ع( را به زائران و مجاوران بارگاه مطهر رضوی 

تبریک و تهنیت عرض می کنم.

ادعای مشاور این است 
که شهرداری مشهد 

این روش مطالعه را 
به آن ها داده است 
که این حرف برای 

من قابل قبول نیست و 
حتی اگر چنین چیزی 

باشد مشاور نباید قبول 
می کرد
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   14 ربیع االول 1442  31 اکتبر 2020  
 سال سی و سوم  
شماره 9379  ویژه نامه 3758 

استان مااستان ما
شماره پیامک: 300072305  

 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 
فضای مجازی: 

قدس: ظهر روز جمعه خیابان ها خلوت تر از روزهای دیگر است 
برای بررســی میدانی ســوژه گزارش راهی خیابان های منطقه 
قاسم آباد مشهد می شوم تا برای چند دقیقه هم که شده خودم را 

به جای یک بیمار قندی تصور کنم.
داروخانه های اول و دوم در اطراف میدان حجاب تعطیل است و 
داروخانه بعدی در بولوار اندیشه هرچند باز است، اما فقط انسولین 
تزریقــی دارد و قلمی ندارد. هنگام صحبت با متصدی داروخانه 
پیرمردی هم که تازه وارد داروخانه شده با شنیدن این جمله که 
انسولین قلمی نداریم آهی می کشد و می گوید: »آقای دکتر پس 

ما چکار کنیم من از صبح چندجا رفتم انسولین ندارند«.
من هم مانند پیرمرد بدون مقصــد راهی خیابان های اطراف 
می شوم و تقریباً تمامی داروخانه هایی که می شناختم تعطیل 
هســتند و چنــد داروخانه ای هم که باز هســتند انســولین 
قلمی ندارند  وتنها کمکشــان این است که می گویند باید به 
داروخانه ای مراجعه کنم که در لیســت توزیع انسولین دولتی 
هستند، اما آدرسی ندارند یا اینکه دلشان نمی خواهد آن را در 

اختیار مراجعان انسولین قرار دهند.
اولین تلخی های داروی شیرینس

کمبود انسولین از اواخر تابستان و هفته های اول پاییز آغاز شد 
و اواخــر مهرماه بود که به یک بحران جدی برای بیماران قندی 
و البته مدیران بهداشــت و درمان کشور تبدیل شد و متأسفانه 
مانند تمام مواردی که دارویی کمیاب و نایاب می شود، این بار هم 
انســولین در بازار آزاد به وفور ولی با قیمت های باال پیدا می شد 
و باز مثل همیشه متولیان این حوزه تخلف برخی داروخانه داران 
و خروج انســولین از چرخه توزیع دولتی را عامل این ناهنجاری 
دانســتند و همان حرف های همیشگی از قبیل دالالن و قاچاق 
دارو مطرح شــد و خالصه اینکه باز همه سوءمدیریت ها به پای 

متهمان نامرئی نوشته شد.
با افزایش انتقادها و بازتاب گســترده مشــکالت بیماران قندی 
سرانجام وزارت بهداشت به صورت ویژه وارد موضوع انسولین شد 
و ادعا کرد مشکلی در تأمین انسولین وجود ندارد و به مقدار الزم 
انسولین وارد کشور شده و حتی محموله ای هم در گمرک وجود 

دارد و به زودی ترخیص می شود.

اما نکته قابل تأمل این بود که باوجود تمام این ادعاها خروجی کار 
و تصمیماتی که در اتاق فکر وزارتخانه بهداشت و درمان گرفته 
شد همان نسخه سنتی مدیریت بحران در جوامع بشری بود که 

تحت عنوان جیره بندی و سهمیه بندی شناخته می شود.

برش شهرستانی از یک مشکل ملیس
آنچه مسلم است در هفته های اخیر تمام استان های کشور درگیر 
این موضوع بوده و هســتند و بر اساس اعالم وزارت بهداشت و 
درمان داروخانه های خاصی مسئول توزیع انسولین قلمی هستند 
که طبق جدول ابالغی در حوزه مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد 80 داروخانه وجود دارد که 60 داروخانه در شهر مشهد 
و مابقی داروخانه ها در سایر شهرهای زیر پوشش دانشگاه علوم 
پزشــکی مشهد شامل درگز، سرخس، کاشــمر، تایباد، گلبهار، 

خواف، فریمان، رشتخوار، طرقبه و قوچان هستند.
حال تصور کنید در شهر 3میلیون نفری مشهد 60 داروخانه به 
عنوان داروخانه های توزیع کننده انسولین قلمی شناخته شده اند 
تا بتوانند پاسخگوی نیاز مراجعان در نقاط مختلف شهر باشند، 
اما با نگاهی به پراکندگی این داروخانه ها در شــهر، می بینیم در 
نقاط به اصطالح برخوردار شهر تراکم این داروخانه ها بیشتر است 
یــا حداقل با فاصله کمی از یکدیگر قــرار دارند و افراد متقاضی 
در زمان کمتری می توانند به یکی از این مراکز دسترسی داشته 

باشند.
در نقاط حاشیه شهر یا همان مناطق کم برخوردار داستان چیز 
دیگری اســت؛ به طور مثال در محدوده بولوار توس تا ســه راه 
فردوســی تنها دو داروخانه به عنوان توزیع کننده انسولین اعالم 
شده که یکی در توس 65 و دیگری با فاصله چندین کیلومتری 
در ســه راه فردوسی و کنار بیمارستان طالقانی است که قطعاً با 
توجــه به وضعیت مالی اکثر ســاکنان این مناطق حتی همین 

جابه جایی برای تعداد قابل توجهی از آن ها مشکل ساز است.
منطقه قاسم آباد با جمعیتی افزون بر یک میلیون نفر هم شرایط 
مشابهی دارد و 3 داروخانه برای کل منطقه معرفی شده است که 
به استناد مشاهده های روز گذشته خبرنگار ما، موجب سرگردانی 

بیماران متقاضی انسولین شده است.

نکته بعدی اینکــه در اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعه چرا باید 
تصمیمی گرفته شــود که بیماران قندی عالوه بر مشــکالت 
دســتیابی به انســولین باید به فکر تهیه پول ویزیت های مکرر 
باشند، چراکه بر اســاس اعالم وزارت بهداشت فعالً به هر بیمار 
دارای نسخه تنها دو یا سه عدد انسولین داده می شود و این به آن 
معناست که بیماران قندی برای هربار دریافت انسولین مورد نیاز 

خود باید به پزشک مراجعه کنند و هزینه نسخه نویسی بدهند.
حتی اگر بگوییم بیمه هزینه ها را پرداخت می کند یا به هر طریقی 
بخش زیادی از این هزینه بعد به آن ها برگشت داده می شود، باز 
این پرســش مطرح است که چرا حتی نتوانسته ایم با استفاده از 
زیرساخت های موجود یک بانک اطالعاتی جامع و قابل دسترسی 
از ســوی تمام ارکان دخیل در موضوعی مانند بیماران قندی را 
تهیه کنیم که با کمترین هزینه ای بشــود خدمات را در اختیار 

آن ها گذاشت یا حداقل جامعه هدف خاصی را پوشش داد.

کالم آخرس
شــاید گفتن این واقعیت تلخ باشــد ولی بنا به دالیلی یک باور 
ناخواسته در بین عموم جامعه شکل گرفته که به معنای تفسیر 
مخالف ادعای مدیران دولتی است به این معنا که وقتی مدیران 
دولتی مدتی قبل ادعا کردند خط تولید انسولین قلمی در کشور 
ایجاد شده و چنین و چنان خواهیم کرد، بسیاری براین باور بودند 
که به زودی در این بخش هم دچار مشکل خواهیم شد آنچنان 
که وقتی می گویند خودرو گران نمی شود همه می دانند که قرار 
اســت نه یک بار در سال که هر ســه ماه یک بار قیمت خودرو 
افزایش یابد. بــا تمام این اوصاف امیدواریــم حداقل اقدام های 
سریع تری برای کاستن از آالم بیماران قندی برداشته شود، چراکه 

با این شیوه روزگار بسیاری از آن ها تلخ تر از گذشته خواهد شد.

قرعه سوء مدیریت این بار به نام بیماران قندی افتاد

جیره بندی انسولین

گزارشگزارش



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
بیتوجهیدیگرانرادرخطرقرارمیدهد

شهادتیکمدافعسالمتدیگر•
حاجی پور،  علی  فارس:
کارمند شــبکه بهداشت 
بردسکن به دلیل ابتال به 
بیماری کرونا به شهدای 
ســالمت پیوست.شهید 
کارمند  حاجی پور،  علی 
شبکه بهداشت شهرستان 

بردســکن به عنوان نخستین شهید سالمت این شهرستان 
به دلیل ابتال به بیماری کرونا به جمع شــهدای ســالمت 
پیوست.این مدافع ســالمت ۴۵ساله و دو فرزند داشت. این 
شهید با سابقه ۲۰ سال خدمت به عنوان کارشناس  کاردانی 
پیشگیری از بیماری ها در مراکز مختلف بهداشتی بردسکن 

فعالیت داشت.

فرماندهمرزبانیاستانخراسانرضویخبرداد
طرحوکیلالشهدااجرامیشود•

فرمانده  قرمــز: خط
خراسان  استان   مرزبانی 
رضــوی با یــک جانباز 
مرزبانــی و تعــدادی از 
مرزبانی  شهدای  مادران 
در روســتای پاژ دیدار و 

گفت وگو کرد.
سردار مجید شجاع در دیدار با علی رحمتی، جانباز مرزبانی 
و مادران شــهدای مرزبانی، بیان کــرد: مقام جانبازی در راه 
حراست از مرزهای ایران اسالمی مقامی است واال که نشان از 

عنایت خداوند، اخالص و ازخودگذشتگی افراد دارد. 
وی در ادامه افزود: ازخودگذشتگی و حماسه آفرینی جانبازان 
و شهدای مرزبانی موجب شده مردم ما بتوانند در سایه امنیت 
و آسایش فراهم شده به فعالیت و کسب و کار بپردازند و همه 
ما باید قدردان این عزیزان باشیم و بکوشیم دنباله روی مسیر 

پرافتخار آن ها باشیم. 
در ادامه این دیدار ســردار شجاع خاطرنشان کرد: به فرموده 
مقام معظم رهبری زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت 
نیست. وی در تشــریح تصمیم های اتخاذ شده در خصوص 
خانواده شــهدا و جانبازان گفت: بنا به درخواســت مادران 
شهدای مظلوم مرزبانی برای حضور در مناطق مرزی، حضور 
این عزیزان در پاســگاه های مــرزی موجب ایجاد روحیه به 

فرزندان مرزبانشان خواهد بود.
سردار شجاع در ادامه از اجرای طرح وکیل الشهدا خبر داد و 
تصریح کرد: طرحی به نام طرح وکیل الشهدا برنامه ریزی شده  
به طوری که مســئوالن مرزبانی هر کدام کفالت تعدادی از 
خانواده شهدا را به عهده داشته باشند و بر خدمات رسانی به 

خانواده شهدا از نزدیک نظارت کنند.
 در این دیدار فرمانده مرزبانی استان ضمن قدرداني از زحمات 
جانباز رحمتی، به رسم یادبود لوح تقدیری به وی اهدا کرد. 
این جانباز در حادثه تروریستی سراوان طی درگیری با اشرار 

مسلح به درجه جانبازی نائل گشته است.

مدیرکلعملکردبازرسیاستانداری
خراسانشمالیاعالمکرد

پلمبسهتاالردربجنورد•
ایسنا:مدیرکل عملکرد بازرســی و امــور حقوقی استانداری 
خراسان شمالی از پلمب سه تاالر پذیرایی در شهرستان بجنورد در 
یک روز خبر داد.مهدی کرامتی افزود: سه تاالر به علت برگزاری 
عروســی پلمب شدند و دو تاالر دیگر تعطیل و تذکر گرفتند.

وی با تأکید بر اینکه با تاالرهای متخلف برخورد می شود، ادامه 
داد: تا این لحظه هیچ مجوزی از سوی ستاد مقابله با کرونای 
اســتان برای بازگشــایی تاالرهای پذیرایی صادر نشده است.

تعزیراتحکومتیخراسانجنوبیخبرداد
توقیفمحمولهقاچاق•

قطعاتمستعملخودرو
ایسنا: با کشف محموله 
قاچاق قطعات خودروهای 
حوالــی  در  ســنگین 
نهبندان، متهــم پرونده 
بــه پرداخــت جریمــه 
ریالــی  ۸۴۳میلیــون 
محکــوم شــد.مدیرکل 

تعزیرات حکومتی خراســان جنوبی گفت: مأموران ایست و 
بازرسی ســهل آباد نهبندان حین کنترل خودروهای عبوری 
به یک دستگاه خودروی تریلر که از زابل به مقصد تهران در 
حرکت بود، مشــکوک شده و خودرو را برای بازرسی متوقف 
کردند.محمدحســین اشــرفی، مدیرکل تعزیرات حکومتی 
خراسان جنوبی گفت: طی بازرسی صورت گرفته مقدار یک تن 
و 7۰ کیلوگرم انواع قطعات مستعمل خودرو سنگین شامل 
کاســه چرخ ، سر سیلندر و... کشف شد.وی افزود: تنها عامل 
این اقدام به همراه پرونده متشــکله برای سیر مراحل قانونی 
به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز شهرستان 
نهبندان معرفی شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی 
خاطرنشــان کرد: این شــعبه پس از بررسی اسناد و مدارک 
موجود متهم را عالوه بر ضبط کاالهای مکشوفه، به پرداخت 

۸۴۳میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

خبریازآتشنشانیمشهد
حریقهولناکدرکارگاه•

تولیدمصنوعاتپالستیکی
خبرنگاران:  باشگاه
مدیــر منطقه ششــم 
شــهر  آتش نشــانی 
مشــهد از تالش بیش 
 ۶ آتش نشــان   ۳۰ از 
مهار  بــرای  ایســتگاه 
مهیــب  آتش ســوزی 
کارگاه فرآوری ضایعات پالستیکی در شمال شرق این شهر 
خبر داد.باقری گفت: پنجشنبه شــب گذشته در پی تماس 
تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده آتش و دود 
از درون یک سوله در شمال شرق شهر مشهد، ستاد فرماندهی 
بالفاصله آتش نشانان ایســتگاه های ۱۸، ۴۲، ۸، ۶، ۳۸، ۲ را 
به همراه ۱۰ دستگاه خودرو سبک و سنگین اطفای حریق 
و همچنین خودرو توربوفن به محل حادثه در انتهای بولوار 

پنج تن اعزام کرد.
باقــری افــزود: با حضور آتش نشــانان در محل مشــخص 
شــد، حریق در داخل ســوله ای با کاربری فرآوری ضایعات 
پالستیکی به وسعت ۶۰۰ مترمربع به وقوع پیوسته و حریق 
در حال ســرایت به سایر قسمت های  این سوله بود که به 
 ســرعت آتش نشانان از چندین جهت ضمن محاصره آتش، 
این حریق را پس از دقایقی عملیات، مهار و با انجام عملیات 
لکه گیری این آتش ســوزی را به  صورت کامل اطفا کردند.

وی ادامه داد: سرعت عمل آتش نشانان موجب جلوگیری از 
ســرایت آتش سوزی به چندین کارگاه و انبار نگهداری مواد 
قابل اشــتعال در مجاورت این مکان شــد که اگر این اتفاق 

میسر نمی شد، خسارت های جبران ناپذیری رقم می خورد.
مدیر منطقه ششــم آتش نشانی شهر مشــهد  یادآور شد: 
متأسفانه این مجموعه بزرگ فاقد هر گونه سیستم اعالم و 
اطفای حریق و همچنین بیمه نامه آتش سوزی بوده و علت 
دقیق این حریق توســط کارشناسان آتش نشانی مشهد در 

دست بررسی است.

فرماندهانتظامیخراسانشمالیعنوانکرد
دستگیریدوبدلانداز•

خبـرنگاران: باشگاه
فرمانده انتظامی استان از 
دستگیری دو کالهبردار 
ریال  ۱۰میلیــارد  بــا 
کالهبرداری در اسفراین 
علیرضا  داد.سردار  خبر 
جانشــین  مظاهــری، 
فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد گفت: در پی اعالم شکایتی 
فــردی مبنی بر اینکه دو نفر با هویت نامشــخص با فروش 
طالی تقلبی در شهرستان اســفراین، اقدام به کالهبرداری 
از وی کردند، موضوع در دســتور کار مأموران پلیس آگاهی 

شهرستان قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه با اقدام های فنی و پلیسی صورت گرفته 
توســط مأموران، دو کالهبردار شناسایی شــدند، افزود: با 
هماهنگی مقام قضایی یک نفر در بخش صفی آباد اسفراین 
در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای تکمیل تحقیقات 
به مقر انتظامی انتقال داده شد.سردار مظاهری تصریح کرد:  
احتمال فرار متهم دیگر به شهرســتان های نیشابور، دماوند 
و اســتان یزد و وقوع کالهبرداری در آن اســتان ها متصور 
بود؛بنابراین اقدام های فنی و اطالعاتی ادامه داشــت که به 
محض ورود متهم به محدوده شهرســتان اسفراین، توسط 

مأموران پلیس آگاهی در یکی از روستا ها دستگیر شد.
ســردار مظاهری افزود: پــس از پایان عملیات پلیســی و 
دســتگیری کالهبرداران و مراجعه دیگر شــکات مشخص 
شــد آن ها از چهار نفر حدود ۱۰میلیارد ریال کالهبرداری 
کرده اند که عامالن این اقدام پس از تکمیل پرونده با دستور 

مقام قضایی روانه زندان شدند.

جانشینانتظامیخراسانشمالیخبرداد
پایانفرارسارقدوچرخهها•

خبرنگاران: باشگاه
محمــد  ســرهنگ 
گل محمدزاده، جانشین 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
شهرستان بجنورد گفت: 
چندین  وقــوع  پی  در 
مورد ســرقت دوچرخه 
در سطح شهر بجنورد و اعالم شکایت تعدادی از شهروندان، 

بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه مأموران کالنتری ۱۲ بجنورد با انجام 
اقدام های فنی و اطالعاتی موفق شــدند سارق را شناسایی 
کنند، افزود: با هماهنگی انجام شده مأموران در یک عملیات 
غافلگیرانه سارق حرفه ای را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل 
کردند.سرهنگ گل محمدزاده با بیان اینکه متهم در تحقیقات 
انجام شده به ۱۳ فقره سرقت دوچرخه در شهرستان اعتراف 
کرد، گفت:  یک دستگاه خودرو که سارق از آن برای سرقت 
اســتفاده می کرد نیز توقیف شد.جانشین فرمانده انتظامی 
بجنورد با اعالم اینکه در نهایت متهم پس از تشکیل پرونده 
برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، تصریح 
کرد:اموال و دوچرخه های سرقتی به مالباختگان تحویل شد.

عقیــلرحمانی: فــردی کــه در یکی از 
خیابان های مشــهد برای یکی از بانوان ایجاد 
مزاحمت کــرده بود، با شــکایت این فرد به 
جای دو ماه حبس و ۴۰ ضربه شــالق و رأی 
»مجید شــرقی شهری«،قاضی شــعبه ۱۴۶ 
دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی)ره( به 
۳۰۰ ساعت کارگری در مدارس محکوم شد. 

 برخورد فرهنگی مناسبس
 با یک مزاحم خیابانی

در متن این رأی آمده اســت: شــاکی پرونده 
ژیال... شکایتی را از متهم پرونده مرتضی... به 
اتهام ایجاد مزاحمت برای ایشــان )بانوان( در 
مالعام طرح نموده که در دادســرا تحقیقات 
مقدماتی انجام شد و شاکی در تشریح ماجرا 
اظهار کرده که متهم پرونده با خودرو شاسی 
بلند برای او ایجاد مزاحمت نموده و حســب 
اظهارات گواهان ســعی بر سوار کردن شاکی 
داشــته که با واکنش او متهم پرونده از محل 
فــرار می کند. در ادامه با توجه به یادداشــت 
شماره پالک خودرو مرد مزاحم، وی شناسایی 
و مشخص شــده که او از همسایگان قدیمی 

شاکی پرونده است.
 پس از آن متهم به دســتگاه قضایی احضار و 
در مقام دفاع اعالم کرده که چون من ایشان را 
می شناختم قصد داشتم او را به مقصد برسانم، 

اما در ادامه از محل فرار نمودم. 
در ادامه انشــای این رأی آمده اســت: سپس 
پرونــده با صدور قــرار جلب به دادرســی و 
کیفرخواســت به دادگســتری ارســال و به 
شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری دو امام خمینی)ره( 
ارجاع شده که در ادامه طرفین پرونده در وقت 
رسیدگی در شــعبه حاضر و دفاعیات خود را 

بیان نموده اند. 
علیهــذا دادگاه با بررســی اوراق و محتویات 
پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به 
شرح ذیل انشای رأی مناسب را می نماید: در 
خصوص متهم پرونده فاقد سابقه مؤثر کیفری، 
آزاد بــا صدور قرار قبولی کفالت، دایر بر ایجاد 
مزاحمــت برای بانــوان در منظر عام موضوع 
شکایت شاکی خصوصی پرونده، دادگاه با توجه 
به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، اظهارات 
شهود و مطلعین، کیفرخواست صادره از ناحیه 
دادســرای عمومی و انقالب مشــهد مقدس، 
دفاعیات بالمؤثر متهم پرونده و علم به حصول 
ارتــکاب جرم از ناحیه متهم و ســایر قرائن و 
امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی به او  را 

محرز و مسلم اعالم می کند.
همچنین مســتنداً بــه مــاده ۶۱9 از قانون 
مجازات اســالمی بــاب تعزیــرات مصــوب 
ســال ۱۳7۵ و رعایت تبصره مــاده ۲ قانون 
کاهــش مجــازات حبس تعزیــری مصوب 
۱۳99/۰۲/۲۳ و مــاده ۶۶ و بنــد )ب( مواد 
79، ۸۱، ۸۴، ۸۳ قانون مجازات اســالمی باب 
مقررات عمومی و ...متهم را به ۳۰۰ ســاعت  
انجام خدمات کارگــری در آموزش و پرورش 
ناحیه ۵ مشهدمقدس، جایگزین دو ماه حبس 
تعزیری و ۴۰ ضربه شــالق تعزیری محکوم و 

اعالم می دارد.
 در خصوص شــالق تعزیری نامبرده به لحاظ 

فقدان ســابقه مؤثــر کیفری متهــم پرونده 
و پیش بینــی اصــالح مرتکــب در آینده، به 
مدت دو ســال تعلیق نموده کــه در صورت 
عدم ارتکاب جرایم عمــدی موضوع ماده ۵۴ 
قانون فوق االشعار، از مجازات نامبرده رفع اثر 

خواهد شد.
 ضمناً در صورت عدم اجرای 
مجــازات جایگزین حبس، 
نامبرده وفق ماده ۸۱ قانون 
فوق االشــعار برای نوبت اول 
یک چهــارم تا یــک دوم به 
مجازات مــورد حکم افزوده 
می شــود و در صورت تکرار 
مجــازات حبــس اعمــال 

می گردد. 
رأی صادره حضوری است و 
ظرف مهلت ۲۰ روز پس از 

ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.

دست بزن زن و مرد کوتاه شدس
از سوی دیگر این مقام قضایی پس از بررسی 
و رســیدگی به یک پرونــده دیگری تحت 
عنوان توهین و افترا این گونه اقدام به صدور 
رأی کرد: شــاکی از متهم ردیف اول پرونده 
با هویت هادی... بــه اتهام های توهین، افترا 
و تهدیــد به جان و ایــراد صدمه بدنی بدون 
اثر و توهین توســط هانیه... متهم ردیف دوم 

در دادسرا شــکایتی مطرح که پس از انجام 
مراحل قانونی تحقیقــات، منتهی به صدور 
قرار جلب به دادرســی و صدور کیفرخواست 
شده اســت. ســپس پرونده به دادگستری 
ارســال که در وقت رسیدگی طرفین پرونده 
در دادگاه حاضر و اظهارات 
و  متهمــان  دفاعیــات  و 
شاکی پرونده اخذ و سپس 
دادگاه پس از بررسی اوراق 
پرونده، ختم  و محتویــات 
رســیدگی را اعالم و بدین 
اتخاذ  بــه  مبادرت  شــرح 
تصمیم مناســب می نماید: 
در خصوص اتهام های متهم 
ردیــف اول مبنی بر توهین 
،افتــرا، تهدید بــه جان و 
ایــراد صدمه بدنی بدون اثر 
و متهم ردیف دوم توهین به شــاکی موضوع 
شــکایت، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات 
پرونده، شکایت شــاکی خصوصی، مالحظه 
مرقومه ارسالی توسط متهم ردیف اول برای 
شــاکی پرونده، مالحظه نظریه هیئت  ســه 
نفره کارشناسان خط با اخذ اظهارات گواهان 
پرونده، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای 
عمومــی و انقالب مشــهد مقــدس و انکار 
بالدلیل متهمان پرونــده و دفاعیات بالمؤثر 
نامبردگان در جلســه دادرسی و سایر قرائن 
و امارات موجود در پرونده، بزه های انتســابی 

به آن ها را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به 
مواد ۶97، ۶۶9، ۶۰۸ قانون مجازات اسالمی 
باب تعزیرات مصوب ســال 7۵ و ماده ۵۶7 
قانون مجازات اســالمی بــاب دیات مصوب 
ســال 9۲ و ایضاً عنایت به بنــد )ج( ماده ۱ 
و بنــد )ب( و )ت( مــاده ۱۳۴ قانون کاهش 
مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳99/۰۲/۲۳ 
و مواد ۴۲، ۴۱، ۴۰، بند )ح( ماده ۴۳ و مواد 
۵۴، ۵۲، ۵۰ قانــون مجازات اســالمی باب 
مقررات عمومی، متهم ردیف اول پرونده را از 
حیث توهین به ۶۰میلیون ریال جزای نقدی 
درجه ۶ به نفع دولــت، از حیث افترا نیز به 
۶۰ میلیون ریال جزای نقــدی درجه ۶ ، از 
بابت تهدید به جان به تحمل ۶۰ ضربه شالق 
تعزیــری و از حیث ایراد صدمه بدنی عمدی 
بدون آثار به تحمل ۲۰ ضربه شالق تعزیری 
محکوم می کند. همچنین متهم پرونده را نیز 
به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی به 

نفع دولت محکوم  می کند.
 از سوی دیگر اعالم می دارد که در خصوص 
متهــم ردیــف اول از باب تعــدد فقط یک 

مجازات قابل اعمال می باشد.
 در نهایت بــا توجه به فقدان ســابقه مؤثر 
کیفری متهمان پرونده و وضعیت اجتماعی 
آن ها و پیش بینی اصالح مرتکبان در آینده، 
محکومیــت نامبردگان را به مدت دو ســال 
تعلیق نموده که متهمان پرونده در ایام تعلیق 
مکلفند نخســت پس از قطعیت رأی ظرف 
مهلت حداکثر دو ماه در یک دوره کالس های 
اخالقی زیر نظر ســازمان تبلیغات اسالمی با 
هماهنگی واحد اجرای احکام کیفری شرکت 
نموده و گواهی نامه گذراندن دوره را به واحد 

اجرای احکام ارائه نمایند.
 ثانیــاً، متهم ردیف اول ظرف حداکثر دو ماه 
از تاریخ قطعیت رأی مقاله ای در ۱۰ صفحه 
با دستخط خود در خصوص این بیت از شعر 
سعدی که می فرماید: ))تن آدمی شریف است 
به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان 
آدمیت(( مرقوم و پس از تحریر مقاله، آن را 

تحویل واحد اجرای احکام کیفری نماید.
ثالثــاً، متهــم ردیف اول روایــت امام جعفر 
صــادق )ع( را کــه می فرماینــد: )) با مردم 
سخن بگویید و جز خیر و خوبی نگویید و تا 
ندانسته اید که چه سخنی خوب است، آن را 
به زبان نیاورید(( را ظرف حداکثر یک ماه از 
تاریخ قطعیت رأی ۱۰۰ بار با دستخط خود 
مرقوم و به واحد محترم اجرای احکام کیفری 

ارائه نماید.
همچنیــن متهمــه ردیــف دوم روایت امام 
جعفرصادق )ع( را کــه می فرمایند: ))حیا و 
ایمان هم دوش و همســنگ یکدیگرند و هر 
گاه یکی از آن ها می رود دیگری هم به دنبال 
آن خواهد رفت(( را ۲۰۰ مرتبه با دســتخط 
خویــش مرقوم و ظــرف یک مــاه از تاریخ 
قطعیت رأی بــه واحد اجرای احکام کیفری 

ارائه نماید.
 در پایان این رأی هــم قاضی پرونده آورده 
اســت: در صورت خودداری از انجام تکلیف 
مذکور و یا ارتــکاب جرایم موضوع ماده ۵۴ 
قانون فوق االشعار، تعلیق مذکور لغو و حکم 

صادره به مرحله اجرا درخواهد آمد.

احکامجایگزینحبس،بهترینراهکاهشبرخیجرایم

جزای مزاحمت خیابانی، 300 ساعت کار  در مدارس

متهم به 300 ساعت  
انجام خدمات کارگری 

در آموزش و پرورش 
ناحیه 5 مشهدمقدس، 

جایگزین دو ماه حبس 
تعزیری و 40 ضربه 

 شالق تعزیری
 محکوم شد
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محیط  حفاظت  مدیــرکل  عقیلرحمانی: 
زیست خراسان رضوی از ثبت رکورد جدیدی 
از »گکوی خال پلنگی ترکمنی« برای نخستین 

بار در طبیعت کالنشهر مشهد خبر داد.
تورج همتی در تشریح چگونگی کشف و ثبت 
این گونه خزنده نادر گفت: با مستندسازی و 
نصب دوربین های ثابت توسط مأموران یگان 
حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد در 
۱۵کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مشهد 
و در هنگام گشــت زنی و پایش میدانی، یک 
زیســتگاه را شناســایی کردند که این گونه 
خزنــده کمیاب به نام »گکــوی خال پلنگی 
ترکمنــی« در آن محل زندگــی می کند. با 
توجــه به این اقدام صورت گرفته زیســتگاه 
مورد شناسایی قرار گرفته در خراسان رضوی 
به ســه نقطه رسید.مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خراسان رضوی ادامه داد: »گکوی خال 

 Eublepharis پلنگی ترکمنی« با نام علمــی
turcmenicus  از راســته پولــک داران، زیر 
راسته مارمولک ها و تیره گکوهای پلنگی بوده 

و عمدتاً در مناطق نیمه بیابانی و کوهپایه ها و 
در سراشیبی ها و تپه های سنگالخی با پوشش 
گیاهــی درختی یا بوته ای پراکنده زیســت 

می کند و پیش از این حضور حیوان مذکور در 
کوه های کپه داغ ترکمنستان و شمال شرق 

ایران نیز گزارش شده است.
همتی افزود: تاکنون ۳۸ گونه از این خانواده در 
جهان شناسایی شده و این خزنده کمیاب پیش 
از این در دو نقطه در خراسان رضوی در منطقه 
سرخس و جغتای نیز مشاهده و مستندسازی 
شــده بود. وی بیان کــرد: با ثبت حضور این 
گونه در حوالی شهرســتان مشهد، سومین 
نقطه زیستگاهی در نقشه پراکنش این گونه 
در خراسان رضوی به ثبت رسید. وی گسترش 
دامنه زیستگاهی گونه های جانوری را فرصتی 
برای توسعه مطالعات محققان و پژوهشگران 
متخصص عنوان کرد و افزود: براساس مصوبه 
شــماره ۴۲۲ شــورای عالی حفاظت محیط 
زیســت، بهای این خزنــده از لحاظ مطالبه 
ضــرر و زیان معادل ۶۰میلیون ریال اســت.

باتالشمأمورانمحیطزیستمشهدصورتگرفت

ثبت رکورد جدید یک گونه خزنده کمیاب

رد حاشیه رد حاشیه 

آگهی دعوت از سهام داران شرکت اسرار
 ) سهامی خاص ( به شماره ثبت : 7808

 
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت 
دع��وت ب��ه عم��ل می آی��د که در جلس��ه 
مجم��ع عمومی ع��ادی به طور ف��وق العاده 
ش��رکت ک��ه در روز پن��ج ش��نبه مورخ��ه 
ب��ه  صب��ح    10 س��اعت  در   1399/08/22
آدرس : مش��هد – بین صارمی 32 و 34 – 
پالک 136 ، طبقه همکف برگزار می گردد 

حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه : 

1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره 
2- انتخاب بازرسین

ع هیئت مدیره  9
90
83
61

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شاندیز بذر
سهامی خاص به شماره ثبت 8152 و شناسه ملی 10380239336 )نوبت دوم(

ب��ا توجه به جلس��ه عمومی عادی بط��ور فوق العاده م��ورخ 99/5/27 که به دلیل ع��دم حصول نصاب 
قانونی رس��میت نیافت لذا بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میگردد تا در جلسه مجمع 
فوق الذکر نوبت دوم که در تاریخ 99/8/22 رأس س��اعت 9 صبح به نش��انی ش��اندیز میدان ولیعصر 

مطهری 8/2 طبقه فوقانی شرکت شاندیز بذر تشکیل میگردد حضور به هم رسانید.
دستورجلسه:1- انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره

2- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل شرکت
3- بررسی و تصویب صورت های مالی سال 1398

4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت
5- تعیین خط مشی آتی شرکت

6- سایر موارد پیش بینی نشده
الزم به ذکر اس��ت هر س��هامدار می بایست برای ورود به جلس��ه مجمع اصل برگ سهام بعالوه کارت 

شناسایی خود را به همراه داشته باشد.
هیئت مدیره شرکت /ع

99
08
47
7

آگهی ابطال قرارداد 
تخصیص زمین شهرک صنعتی

بنا به تقاضای جانش��ینی بانک صادرات و 
اجرای مفاد مصوبه شماره 156/31266/ه 
م��ورخ 69/5/9 هیئ��ت محت��رم وزیران 
دفترچ��ه ق��رارداد )نس��خه متقاضی( به 
ش��ماره 91071 به تاریخ 91/04/01 مربوط 
ب��ه قطعات ش��ماره 1164 و 1165 تخصیص 
داده ش��ده به شرکت س��ورا آلومینیوم 
ش��رق از اراضی ش��هرک صنعتی چناران 
از ای��ن تاری��خ از درج��ه اعتب��ار س��اقط 

می باشد.
 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 رضا شجاعی

ع 9
90
83
78

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال 
تصفیه تعاونی کارکنان خدمات رفاهی خراسان 

رضوی )نوبت اول(
بدینوس��یله از بس��تانکاران ش��رکت در حال 
تصفیه فوق به ش��ماره ثبت 31499 و شناسه 
 225 م��اده  اج��رای  در   10862089147 مل��ی 
الیحه اصالحی قس��متی از قانون تجارت دعوت 
می ش��ود با در دس��ت داش��تن اصل اس��ناد و 
مدارک در ظرف م��دت حداکثر 6 ماه از تاریخ 
انتش��ار اولین آگه��ی )99/08/10( به نش��انی 
مش��هد- بلوار دانش آموز بعد از دانش آموز 
19 پالک 191 طبق��ه دوم مراجعه نمایند بدیهی 
است شرکت در مقابل هرگونه ادعای احتمالی 
خارج از مدت فوق مسئولیتی نخواهد داشت.

ع هیئت تصفیه  9
90
84
26
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• aاهانت به ساحت مقدس پیامبراسالم
قابل گذشت نیست

مقام  نمایندگان  فارس: 
معظم رهبری در سراسر 
کشــور با صدور بیانیه ای 
مشــترک، اهانت رئیس 
دولت فرانســه به ساحت 
را  اعظــم)ص(  پیامبــر 
محکــوم کــرده و آن را 

اقدامی غیرقابل گذشت ارزیابی کردند.
به نقل از دفتر نماینده ولی فقیه در اســتان فارس نمایندگان 
ولی فقیه در سراسر کشور، طی بیانیه ای مشترک، تأکید کردند که 
اهانت رئیس جمهور فرانسه به ساحت مقدس پیامبر اعظم)ص( 
به بهانه حمایت از آزادی بیان، نشانه ای روشن از رفتارهای دوگانه 
و تبعیض آمیز مدعیان تمدن و لیبرال دموکراسی غرب و غیرقابل 

گذشت است.

 آزادی ۲۴۹ زندانی غیرعمد یزدی •
در هفت ماهه امسال

نمایندگی  مدیــر  یزد: 
ستاد دیه اســتان یزد از 
آزادی ۲۴۹ زندانی جرایم 
غیرعمــد در هفت ماهه 

سال جاری خبر داد.
اسالم افشون اظهار کرد: 
در هفت ماهه سال جاری 

با همت خیران و نیکوکاران و کوشش کارکنان ستاد دیه استان 
یزد تعداد ۲۴۹ نفر از زندانیان  محکوم مالی جرایم غیرعمد که در 

زندان های استان بودند، آزاد شدند.
وی گفت: بــرای آزادی این افراد محکوم مالی مبلغی افزون بر 
۱۲۰ میلیارد تومان نیاز بود که با تالش ستاد دیه استان حدود 

6 میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شد.

 حضور بنیاد برکت •
در 8هزار روستای کشور برای اشتغال زایی

توســعه  معاون  البرز: 
کارآفرینی اجتماع محور 
بنیاد برکــت گفت: این 
خرد  شــغل  بنیاد ۷۵۰ 
و خانگــی را در مناطق 
محروم استان البرز ایجاد 

می کند.
رضــا راضی زاده عنوان کرد: تا پایان ســال جــاری ۲۵۰ طرح 
اشــتغال زایی اجتماع محور با اعتباری افــزون بر ۲۲۵ میلیارد 
ریال در اســتان البرز راه اندازی می شود که موجب فراهم آمدن 
فرصت های کســب و کار برای ۷۵۰ نفر به شــکل مستقیم و 

غیرمستقیم خواهد شد.
به گفته وی بنیاد برکت در ۲۴۲ شهرســتان و 8هزار روستا در 
۳۱ استان کشور در زمینه ایجاد مشاغل خرد و خانگی فعالیت 

می کند.

 اعزام۴۰۰ طلبه جهادی برای •
خدمت رسانی به بیمارستان های قم 

قــم: مســئول کمیته 
اعزام طــالب جهادی به 
با  گفت:  بیمارســتان ها 
آغاز موج جدید کرونا در 
اســتان قم در هفته های 
طلبــه   ۴۰۰ گذشــته 
جهــادی آقا و خانم برای 

خدمت رسانی به سه بیمارستان کرونایی قم اعزام شدند.
حســن علی خوئینی با بیان اینکه با آغــاز موج جدید کرونا در 
اســتان قم در هفته های گذشته، خدمت رسانی طالب جهادی 
نیز به بیماران و خانواده های آن ها در بیمارستان ها آغاز شده بود، 
 گفت: نیروها و طالب جهادی شامل ۳۰۰ نفر طلبه جهادی آقا و 
۱۰۰ طلبه خانم در ســه بیمارســتان فرقانی، کامکار و شهید 

بهشتی به بیماران خدمت می کنند.

 اعتبار دفترچه های بیمه •
تا فروردین 1۴۰۰ تمدید شد

بیمه  مدیرکل  خرم آباد: 
سالمت لرستان گفت: با 
توجه به اســتمرار شیوع 
بیماری کرونــا، دفترچه 
اعتبار  که  بیمه شدگانی 
آن ها در بازه زمانی مهرماه 
تا پایان سال جاری است 

به صورت سیستمی تا پایان فروردین تمدید می شود.
شــاهدخت فتحی بیرانوند افزود: براســاس بخشنامه ابالغی با 
اســتمرار شــیوع ویروس کرونا و ضرورت کاستن از مراجعات 
بیمه شدگان به دفاتر پیشخوان در تمامی صندوق های بیمه ای 
سازمان )به جز صندوق ایرانیان( پوشش بیمه شدگانی که تاریخ 
پایان اعتبار دفترچه آن ها در بازه زمانی ابتدای مهرماه تا پایان 
سال جاری است، تا تاریخ ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۰ تمدید شد.

 تمامی کنسرت ها و برنامه ها •
در جزیره کیش لغو شد

ســخنگوی  هرمزگان: 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
هرمزگان از لغو برگزاری 
همه کنسرت ها و برنامه ها 
در جزیره کیش خبر داد.

دکتر فاطمــه نوروزیان 
صبح نهم آبان در جمع 

خبرنگاران در این خصوص افزود: به منظور حفظ ســالمتی 
همــه آحاد جامعه و با توجه به اوج گیــری بیماری کرونا در 
جزیره کیش و کشور و به جهت جلوگیری از انتقال و گردش 
ویروس در تجمعات، پیرو پیگیری های صورت گرفته از سوی 
دانشگاه علوم پزشکی و همکاری منطقه آزاد کیش تا اطالع 
ثانوی همه کنسرت ها و سایر برنامه های پیش بینی شده در 

جزیره کیش لغو شد.

کمبود آرد در اردبیل شایعه است•
ســازمان  رئیس  اردبیل: 
صنعت، معــدن و تجارت 
استان اردبیل گفت: کمبود 
آرد در اردبیل شایعه است 
و نانوایی ها موظف به پخت 
نــان در طول شــبانه روز 

هستند.
رامیــن صادقی اظهار کرد: تمــام کارخانه های تولید آرد با رعایت 
اســتانداردها و موازین اعالم شــده فعالیت می کنند و هیچ گونه 

تعطیلی در این واحدها رخ نداده است.
وی خاطرنشــان کرد: در روزهای اخیر نانوایی های متعددی مورد 
بازرسی قرار گرفتند و تعدادی از نانوایان متخلف که اقدام به عرضه 
خارج از شبکه آرد و احتکار در این موضوع کرده بودند، شناسایی و 

به مراجع قضایی معرفی شدند.

 تمام تفرجگاه های استان ایالم •
مسدود می شوند

ایالم: رئیس پلیس راه ایالم گفت: از نهم آبان تمامی تفرجگاه های 
استان ایالم مسدود می شود.

رضا همتی زاده از اجرای مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا از روز 
جمعه ۹ آبان ســال جاری به مدت یک هفته در استان خبر داد و 
اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن استان ایالم در وضعیت قرمز و به 
منظور قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا مصوبات ستاد اجرا می شود.

وی تأکید کرد: رانندگان وســایل نقلیه عمومــی در صورت عدم 
اســتفاده از ماســک در حیــن جابه جایی مســافران مبلغ یک 
 میلیون ریال و به ازای هر مسافر که از ماسک استفاده نمی کند مبلغ 

۲۰۰ هزار ریال اعمال قانون می شوند.

حضور نیروی انتظامی در مراسم عروسی و عزا •
بویراحمد:  و  کهگیلویه 
معاون سیاســی و امنیتی 
و  کهگیلویــه  اســتاندار 
نیروی  گفــت:  بویراحمد 
انتظامی در زمینه تجمعات 
و مراســم عروسی ، تشییع 
جنازه و دورهمی ها حضور 
فیزیکی داشته باشد، متخلفان شناسایی و با آن ها برخورد قانونی 

شود.
احد جمالی با انتقاد از وضعیت کرونا در شهرســتان گچساران با 
بیان اینکه وضعیت کرونایی شهر یاسوج قرمز بلکه فوق قرمز است، 
افزود: همه دســتگاه ها و مسئوالن و ظرفیت های مردمی باید پای 

کار باشند.
وی ضمن انتقاد شــدید از وضعیت کرونا در شهرستان گچساران 
گفت: شهرســتانی که چهار بیمارستان دارد باید چنین وضعیتی 

داشته باشد!

 حقابه رودخانه کرج •
مورد تأیید محیط زیست نیست

البرز: مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: میزان تخصیص 
در نظر گرفته شده به عنوان حقابه زیست محیطی رودخانه کرج، 
براســاس نتایج مطالعات وزارت نیرو بوده که این میزان تخصیص 
برای حفظ کیفیت و شرایط زیست محیطی رودخانه مطلوب نبوده 

و مورد تأیید محیط زیست نیست.
فردین حکیمی گفت: رودخانه کرج به عنوان یکی از رودخانه های 
مهم حفاظت شــده کشــور، عالوه بر تأمین آب شرب، به لحاظ 
زیستگاهی نیز دارای اهمیت ویژه بوده؛ بنابراین تأمین حقابه زیست 
محیطی برای حیات طبیعی رودخانه و آبزیان، کامالً ضروری است.

 هزینه سالمت در خوزستان •
بیشتر از دیگر استان هاست

خوزستان  استاندار  اهواز: 
با بیان اینکه هزینه سالمت 
در استان در مقایسه با سایر 
استان ها بیشتر است، گفت: 
رویه کنونی باید به منظور 
افزایش رفــاه مردم تغییر 

یابد.
غالمرضا شــریعتی افزود: چنانچه بتوان پزشکان فوق متخصص و 
مؤسسه های درمانی را ترغیب کرد با بیمه سالمت قرارداد منعقد 

کنند مردم هزینه های کمتری را متحمل خواهند شد.
وی به نقش بیمه ســالمت در ارتقای سطح رفاه مردم اشاره کرد و 
گفت: با افزایش امید به زندگی در کشور، هزینه های درمانی برای 

افراد سالمند افزایش یافته است.

با پیگیری دستگاه قضایی و مسئوالن

کارخانهفوالدایالماحیامیشود
ایالم: کارخانه »نــورد ایوان« با هزار امید و آرزو 
و با ارائه مشــوق های الزم ازجمله تســهیالت 
ارزان قیمــت در ســال ۱۳8۷ راه اندازی شــد و 
درحالی  که انتظار می رفت نقش بسزایی در تولید 
ملی و ارزآوری داشــته باشد، اما متأسفانه افزون 
بر دو سال اســت که چرخ تولید این کارخانه از 

حرکت بازایستاده و کارگرانش بیکار شدند!
ســال ۱۳8۷ بود که با بهره گیری از متخصصان 
و مهندســان داخلی عملیــات اجرایی کارخانه 
تولید میلگرد در شهرستان ایوان واقع در شمال 
استان ایالم آغاز و ســال ۱۳۹۰ این کارخانه به 
بهره برداری رسید، گرچه قرار بود در کنار تولید 
میلگرد در کارخانه نورد ایوان فاز تولید شــمش 
 فوالدی نیز راه اندازی شــود، ولــی این طرح با 
۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی به حال خود رها  شد.
ازآنجاکه بنا بر اعالم مســئوالن کارخانه تمامی 
قطعات و مراحل راه اندازی از صفرتا صد کارخانه 
 توسط مهندســان داخلی و بااعتباری افزون بر 
۱۵۰ میلیارد تومان انجام  شــده است، بنابراین 
انتظار می رفت با توجه به اینکه در سال جهش 
تولیــد قرار داریم، مســئوالن کارخانه و اجرایی 
اســتان نه تنها این کارخانــه را راه اندازی کنند، 
بلکــه فاز دوم آن را هم راه اندازی کرده تا جوانان 

بیشتری در استان مشغول به کار شوند.
کارخانه نورد ایوان بزرگ ترین تولیدکننده انواع 
میلگرد آجدار فوالدی در منطقه غرب کشور، با 
ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار تن و تولید شــمش به 
ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال است که بسیاری 
از مردم همچنان در سال جهش تولید در انتظار 

احیای مجدد این ظرفیت هستند.

ریشهمشکالتس
براساس گفته رئیس سازمان صمت استان ایالم، 
کارخانه فوالد نورد ایوان که در زمینه تولید انواع 
میلگرد آجدار در شهرستان ایوان فعالیت داشت، 
به دلیل مشکالت ناشــی از اختالف سهامداران 

تعطیل  شده است.
یاراهلل نصیــری بابیان اینکه تالش می شــود با 
همکاری دســتگاه های مربوطــه و قضایی این 
شهرستان مشکل به زودی رفع شود، اظهار کرد: 
احیای مجدد این کارخانه ظرفیت قابل توجهی 
را در اقتصاد و همچنین اشــتغال در منطقه به 
وجود خواهد کرد. گرچــه در خصوص کارخانه 
نورد ایوان مســئوالن انگشــت اتهام را به سوی 
اختالفات بخش خصوصی و ســهامداران بلند 

کرده اند، اما واقعیت این است که 
برخی از موانع سد راه تولید این 
کارخانه به مشکالت زیرساختی 
بازمی گردد  تأمین برق  ازجمله 
که هنوز مسئوالن برای تأمین 
برق کارخانه نــورد فوالد ایوان 

نتوانستند کاری انجام دهند!
متأسفانه در ایالم نه تنها کارخانه 
نورد، بلکــه تعطیلی واحدهای 
اشــتغال زایی شهرک  و  اصلی 
صنعتی ایــوان ازجمله کارخانه 
آرد و تولیــد مــواد صنعتی و 
شیمیایی سولفات پتاسیم، اسید 
و کودهای شیمیایی نیز همگی 
از فعالیت بازایستادند و در انتظار 
تصمیم گیری های  و  اقدامــات 

مسئوالن هستند. 

وروددستگاهقضابرایحلمشکالتس
مشکالت الینحل این واحد تولیدی که حاال پای 
دستگاه قضایی را نیز به این ماجرا بازکرده موجب 
شــده تا رئیس دادگستری استان ایالم به همراه 
دیگر مســئوالن قضایی و مسئوالن اجرایی طی 
نشستی مشــترک با سهامداران در راستای رفع 

مشکالت پای کار بیایند.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان ایالم بابیان 

اینکــه با پیگیری هــای انجام 
پذیرفتــه مقرر شــده تا این 
واحد صنعتی در دو ماه آینده 
بــه چرخــه تولیــد بازگردد، 
اظهار کــرد: ســتاد پیگیری 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
اســتان تــالش دارد به تمامی 
شرکت ها و واحدهای تولیدی 
که برای ادامه فعالیت مشکل 
حقوقی، قضایی و یا مشکالتی 
دیگر دارند کمــک کند تا به 

چرخه تولید بازگردند.
علــی دهقانــی عنــوان کرد: 
بازگشــت به چرخه تولید این 
واحدها هم در اقتصاد اســتان 
مؤثر اســت و هم کارگرانی که 
در این کارخانه به علت تعطیلی 

بیکار شده اند، مجدداً مشغول به کار می شوند.
رئیس کل دادگســتری استان ایالم تصریح کرد: 
در راســتای تحقق فرمان مقــام معظم رهبری 
 مبنی بر جهش تولید و همچنین تأکیدات رئیس 
قوه قضائیه مبنی بر ورود دســتگاه قضایی برای 
کمک به تحقق شعار ســال و رفع موانع تولید، 
تالش می کنیم در این ستاد از ظرفیت همه نهادها 
و دستگاه هایی که در این خصوص مسئولیت و 
تکلیفی بر عهده  دارند برای رفع موانع استفاده شود.

وی تصریح کرد: پس از بررســی ها، مقرر شــد 
اقدامات الزم برای شــروع به کار واحد تولیدی 
انجام گیرد و سهامداران واحد تولیدی قول دادند 
با حل مشــکالت پیش رو، در دو ماه این واحد 

تولیدی شروع به کار کند.
دهقانی تأکید کرد: در حوزه اجرا ستاد تسهیل هم 
باید کمک کند تا واحدهای تولیدی استان که به 
علت های مختلف تعطیل  شده اند فعالیت خود را 
از سر بگیرند و در این راستا دستگاه قضایی هم 

کمک و حمایت الزم را انجام می دهد.

کارخانهنوردایواننیازمندتسهیالتس
دادستان ایالم نیز اعالم کرد: تمام تالش دستگاه 
قضایی استان این است تا مشکالت و اختالفات 
بین سهامداران منجر به ســازش و فعال شدن 

دوباره این واحد تولیدی شود.
افشــار خســروی زاد اظهار کرد: اختالف بین 
سهامداران نباید منجر به تعطیلی دوباره این واحد 

تولیدی شود.
گفتنی اســت عالوه بر تالش مسئوالن قضایی 
اســتان ایالم برای حل مشــکالت، سرمایه گذار 
اصلی طرح نیــز در این بازدید اعالم کرد حاضر 
اســت ۲۰ میلیارد تومان برای راه اندازی مجدد 
کارخانه نورد ایوان هزینه کند به شرط اینکه بانک 
عامل نیز تسهیالت ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومانی در 

اختیار این واحد تولیدی قرار دهد.

کارخانهنورد
ایوانبزرگترین
تولیدکنندهانواع
میلگردآجدار

فوالدیدرمنطقه
غربکشوراست

کهبسیاریازمردم
همچناندرانتظار
احیایمجدداین

واحدتولیدیهستند
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گیالن: سال گذشته تعدادی از مخاطبان قدس آنالین زنگ این 
پایگاه اطالع رسانی را به صدا درآوردند و خواستار انتشار فیلم هایی 
از تردد خودروهای حامل چوب در جاده های استان های مازندران 

و گیالن بودند.
بنا بر اظهارات این مخاطبان که در جاده های شــمالی کشور به 
مسافرت رفته بودند فیلم های بسیاری از کامیون های حامل چوب 
و تنه درختان که در جاده های اصلی عبور و مرور داشــتند ثبت 
و ضبط شــده بود و اصرار داشتند به این موضوع رسیدگی شود 
که درزمانی که قطع درختان ممنوع اســت و جنگل های شمال 
مشمول قانون تنفس شدند پس این همه خودرو حامل چوب از 

کجا آمده و کجا می روند؟!
گفتنی است این تصاویر که حاال طی چند روز گذشته نیز دوباره 
در صدر مطالب فضای مجازی قرار گرفته اســت و دست به دست 
می چرخد صحنه هایی از خودروهای حامل چوب و تنه درختان 
قطع شــده در جاده زیبای اسالم نشان می دهد که تصویربرداران 

در خصوص این درختان قطع شده از مسئوالن پاسخ می خواهند.
کاربران فضای مجازی مدعی هســتند قاچاق چوب همچنان در 
ســایه طرح تنفس جنگل ها ادامه داشته و دور از چشم مأموران 
کامیون های زیادی درختان را جابه جا می کنند که تصویربرداری 
و یا مشاهده آن ها در محورهای شمالی کار چندان سختی نیست.

مجوزقطعدرختنداریمس
»اسالم« در غرب استان گیالن و در شهرستان تالش واقع  شده که 
از شمال با شهر تالش و از جنوب با پارک جنگلی گیسوم همسایه 
اســت و حاال تصویرهای منتشره از حمل درختان با خودروهای 
سنگین و همچنین تنه های قطع شده درختان در کنار جاده هایش 
نظر بسیاری از شــهروند خبرنگاران را برانگیخته و البته موجب 

واکنش اداره منابع طبیعی تالش هم شده است.
 در همین راســتا رئیــس اداره منابع طبیعی شهرســتان تالش 

در خصوص قطع درختان در این مسیر اظهار کرد: هیچ مجوزی 
برای قطع درختان جنگلی مگر برای اجرای طرح های توســعه و 
ملی صادر نمی شود و برخورد با پدیده قاچاق چوب اساس و هدف 

منابع طبیعی است.
جابر حســینی در خصوص قطع درختان جاده اســالم باهدف 
قاچاق چوب توضیح داد: این موضوع صحت ندارد، بلکه به منظور 
جلوگیــری از خطر تصادف و قاچاق چــوب، تعدادی از درختان 
حاشیه و حریم جاده توریستی و پرتردد اسالم جمع آوری شده است.

وی افزود:  این درختان که ریشه هایشان سست شده بود ریشه کن 
و در حال حاضر کنار جاده جمع آوری  شده اند تا پس از اتمام کار 
با مجوز رســمی به فروش برسند و هزینه آن به نفع خزانه دولت 

واریز شود.
رئیــس اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان تالش به 
خودروهای سنگین حامل چوب در این محور اشاره کرد و گفت: این 
خودروهای سنگین که بارشان چوب درختان بید، صنوبر و گونه های 
میوه است از استان  اردبیل به کارخانه های تبدیلی گیالن می آیند.

وی بابیان اینکه حفظ و حراست از منابع طبیعی یک وظیفه ملی 
است، تصریح کرد: مردم می توانند در صورت مشاهده قاچاق چوب، 
موضــوع را بالفاصله به اداره منابع طبیعی اطالع دهند و برخورد 

قاطع و بدون اغماض در انتظار عامالن قاچاق چوب است.

پرسش شهروند خبرنگاران در فضای مجازی

کامیونهایچوبدرجادههای»اسالم«کجامیروند؟

گزارشگزارش

7۹۴۲zadehalireza@gmail.comجدول
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۱. کتابــي خواندني از »واســکو براتولیني« 
نویسنده ایتالیایي ۲. دلو- سخنان بیهوده- راز 
و رمز ۳. از آن در تهیه واکس استفاده مي شود- 
ساز دهان گشــاد- پارچه کشباف ۴. صوت 
پرسش- جهت- کفش چوبي کرمانشاهي- 
لیست غذاي رستوران ۵. ظرف دهان گشاد 
روغن- شکاف- جوي خون 6. سازمان متولي 
 نگهــداري فیزیکي فضاي شــهر - یکدنده 
۷. بزکوهــي- نــگاه خیــره- تازمانــي- از 
شــاخه هاي مجموعــه نرم افــزاري آفیس 
شــرکت مایکروســافت 8. درامان- پسوند 
صناعت - نویســنده فرانســوي که به سال 
۱۷۲۳ منظومه هــای »هنریاد« را که درباره 
 ســلطنت هانری چهــارم بود انتشــارداد 
۹. تقویــت امواج رادیویي- تمســاح زیباي 
ایراني بومي سیستان و بلوچستان- ضمیري 
 ملکي در زبان انگلیسي ۱۰. فرستاده- طرفدار 
۱۱. صفحــه اینترنتــي- خانه هــاي ریــز 
قانونگــذاري  مجلــس  عکــس-  روي 
روســیه- ضمیــر خودخواهــي ۱۲. نوعي 
طایفــه  روغن کنجــد-  عکاســي-  لنــز 

فاضــالب  تخلیــه  مجــراي   ایرانــي- 
 ۱۳. قلب قرآن- ســخت گیرندگان- مسلک 
۱۴. شــخص و فرد- ظرف آزمایش- سرور  
شــهیدان اهل قلم ۱۵. نظامي انگلیســی و 

طراح اصلی کودتای ۱۲۹۹ در ایران

ورزشــي  مکمل هــاي  از  آفریــدگار-   .۱
موردعالقه بدنســاز ۲. پدر- برادر هلو- مار 
عظیم الجثــه خطرنــاک ۳. آب انبــار- ماه 
محبت- قــرص دردبــر ۴. گمراهي- غله 
 بــراق- واحــد تنیــس- درخت تســبیح 
۵. حــرص و طمع- نوعي کفش چرمي- از 
طوایف بزرگ کرد کشــورمان 6. نوشــابه 
 مشــهدي- بــزرگ قــوم- مختــرع تلفن 
۷. طایفه اي در کامبوج- بدبختي و بیچارگي- 
معالجه کــردن 8. قصدکــردن- عــدد دو 
رقمي- راهرو سقف  دار هشت  ضلعی  یا مدور 
جلوخانه ۹. تئاتر- پیامبر خوش الحان»ع«- 
نخســت  ســرگردان-  آزاد-   .۱۰  روزگار 
 ۱۱. هجوم بــردن- تخمیرکننــده- لحظه 
 ۱۲. پس غــذا- باال- گشــاده- موشــواره 

 ۱۳. آرایش ســینمایي- نام دخترانــه فرنگي- نژاد ما 
۱۴. استاني در افغانستان- برهنه- عمومي ۱۵. عددي 
در شــیمي که به تعــداد اتم های ۱۲گــرم کربن ، با 

ایزوتروپ ۱۲C گفته می شود- مأیوس
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