
گرانی چادر، بازار مانتو را داغ می کندآبادگران، حق شهر مشهد را بدهد
قدس در گفت وگو با بانوی کارآفرین مسائل بازار چادر مشکی را واکاوی کردرئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد:

 رئیس کمیسیون حقوقی شــورای شهر مشهد 
گفت: در زمان ســاخت پروژه آبادگران اداره راه و 
شهرسازی تقبل کرده که ۵۵ درصد سهم سرانه 
شهرداری برای خدمات عمومی شهر را پرداخت 
کند، اما تاکنون این سهم پرداخت نشده است؛ چه 
شــرکت آبادگران و چه اداره راه و شهرسازی باید 

این سهم را پرداخت کند....

چادر یا حجاب برتر، حجابی است که نماد پوشش 
زن ایرانی است. اگر چه سال هاست که در عرصه 
به روز بودن چادر تالش های بسیاری شده است اما 
این روزها با وجود همه این تالش ها به دلیل تورم 
و بحث شیوع بیماری کرونا بسیاری از کارگاه های 
تولیدی دچار مشکالت فراوانی شده اند که تعدادی 

از آن ها مجبور به تعطیلی و یا در....
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

نسخه بی اثر ملی برای شهرستان ها
 در پی بررسی یک پرونده 

صورت گرفت

صدور قرار وثیقه 
میلیاردی برای 

شهردار منطقه ثامن 

.......صفحه 3 

قدس ایرادهای طرح اقدام ملی مسکن را بررسی کرد

.......صفحه 2 

مدیرکل تأمین اجتماعی این استان 
خبر داد 

فرار بیمه ای 
20درصدی کارگاه های 

خراسان شمالی

 صبح روز گذشــته شــهردار منطقه ثامن با دستور مقام قضایی 
در دادسرای ناحیه دو مشــهد، برای لحظاتی بازداشت شد.طبق 
اطالعات واصله چندی پیش مقام قضایی در دادســرای ناحیه دو 
مشــهد در پی بررسی تخلفات صورت گرفته در منطقه  ثامن به 

سوء جریان هایی برخورد که نشان می داد رد پای...

یی.......صفحه 3 
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یکشنبه  18 آبان 1399

  22 ربیع االول 1442  
 8 نوامبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9385  
 ویژه نامه 3764 
+ صفحه »میهن« 

اداره کل آم�وزش وپرورش خراس�ان رض�وی درنظ�ر دارد دراجرای م�اده 27 
قان�ون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش�ی از مق�ررات مالی دولت)2( موضوع 
مصوبه ش�ورای اقتصاد به ش�ماره 586206-1395/4/5و اعم�ال اصالحات بعدی وبه 
اس�تناد تبصره )19( ماده واحده قانون بودجه س�ال 1399 کل کش�ور وبا رعایت کامل 
دس�تورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارائی سرمایه ای، نسبت به اجرای 
مش�ارکتی تعدادی ازپروژه های جدید،نیمه تمام ،تکمیل ش�ده وآماده بهره برداری 
ب�ه بخش خصوصی  درس�ال ج�اری اقدام نمای�د . متقاضیان محت�رم جهت دریافت 

اطالعات به آدرس سایت:     
   )http://budje.razavi.medu.ir(  و   )http://mosharekat.mporg.ir(                   

مراجعه و درخواست  مشارکت خود را حداکثرظرف مدت 10 روز پس ازانتشارآگهی 
به آدرس : 

مش�هد مقدس- خیابان امام خمینی )ره( - حدفاصل ایس�تگاه س�راب ومیدان ش�هدا، 
اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی ،ساختمان شهید باهنر -طبقه پنجم اداره 

بودجه و مدیریت منابع تحویل نمایند.

واگذاری طرح های تملک دارائی سرمایه ای

/ع
99
08
74
5

,ع
99
08
65
2

جناب آقای دکتر اکبر پاکدل 
درگذشت والده گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت 
ع�رض نم�وده ، از خداون�د متع�ال ب�رای روح پ�اک آن مرحوم�ه 
عل�و درج�ات و مغف�رت الهی و ب�رای خان�واده محترم صب�ر عظیم 

آرزومندیم 
 موسوی -جوان -عباس نیا - نورالهی 

ش�هرداری درگزدرنظرداردبه اس�تنادمصوبه ش�ماره   115 مورخه 1399/03/25 شورای محترم 
اس�المی ش�هردرگز یک قطعه زمین از امالک ملکی خود را به آدرس درگز- پشت سالن ورزشی 
فریدونی ازطریق تجدیدمزایده کتبی به فروش برساند. متقاضیان میتوانندجهت اطالع از شرایط 
تجدیدمزایده ازتاریخ 1399/08/18 روز یکش�نبه لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 
1399/08/27ازس�اعت 7:15 ال�ی 14:15 به واحد حقوقی ش�هرداری مراجعه نمایند. متقاضیان 
با واریز مبلغ 5% قیمت پایه بحس�اب س�پرده3100002230000 نزد بانك ملی ش�عبه مرکزی برای 
هرقطعه پیش�نهادات خود را مکتوب تا پایان وقت اداری روز س�ه شنبه مورخه  1399/08/27 به 
واحد حقوقی شهرداری درگز ارائه نمایند. شهرداری در قبول و یا رد یك یا کل پیشنهادات مختار 
اس�ت. زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت 9 صبح روز چهار ش�نبه مورخ1399/08/28خواهدبود 
درصورتیکه برندگان اول ودوم وسوم مزایده حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب 
به نفع ش�هرداری ضبط خواهد ش�د. ضمنًا هزینه درج آگهی ها به هرتع�داد در روزنامه و هزینه 

کارشناسی ملک بعهده برنده مزایده می باشد. تلفن تماس 05146232801
1- یک قطعه زمین به پالک ثبتی 5309 فرعی از 51 از 22  اصلی بمساحت 200 مترمربع 

کاربری ملک مس�کونی می باش�د -  به آدرس درگز-خیابان طالقانی سمت جاده کهنه قلعه سمت 
چپ ,بهاء زمین)قیمت پایه( 2.300.000.000 ریال و 5% س�پرده تضمین شرکت درمزایده برای 

هرقطعه بمبلغ   115.000.000ریال 

آگهی تجدید مزایده

/ع
99
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رمضان یزدان پناه- شهردار درگز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور  
فوق العاده ) نوبت  اول(شرکت تعاونی منحله 

تهیه و توزیع درودگران  مشهد و حومه
 ) در حال تصفیه (تاریخ انتشار : 99/8/18

 
جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق الع��اده نوبت 
اول ش��رکت تعاونی منحله تهی��ه و توزیع درودگران 
مش��هد و حوم��ه ) در ح��ال تصفیه ( راس س��اعت 10 
صبح چهارشنبه مورخه 99/9/5 در محل دفتر شرکت 
واقع در بلوار توس - توس 17- نبش فدک 8 برگزار 

میگردد.
 ازکلی��ه اعض��اء محت��رم دعوت میش��ود با دردس��ت 
داش��تن دفترچه عضویت اصالتا یا وکالتا جهت اتخاذ 

تصمیم نسبت به موضوعات زیرحضور بهم رسانند .
دستورجلسه :1- استماع گزارش هیئت تصفیه

2- تصویب متمم بودجه سال 1399 
3- تصویب حق الزحمه هیئت تصفیه

4- تصوی��ب تقس��یم س��ود بانک��ی بر اس��اس زمان 
تسویه حساب 

5- تصویب تقس��یم مانده مبالغ فروش زمین مازاد 
بر قیمت کارشناسی

6- تعیین مکان تصفیه
توضیح��ات : 1-کلی��ه مق��ررات برگ��زاری مجمع تابع 

آیین نامه برگزاری مجامع خواهد بود .
2-اعض��اء متقاضی اعط��اء نمایندگی ب��ه همراه وکیل 
موردنظ��ر باید در س��اعت اداری تا مورخ��ه 99/9/3 
به محل دفترش��رکت، واقع در بلوارتوس - توس17 
نب��ش فدک 8 مراجع��ه تا پس از ط��ی مراحل قانونی 
تایی��د وکالتنام��ه ها، برگه ورود ب��ه مجمع برای فرد 

نماینده صادرگردد.
9ع هیئت تصفیه 

90
87
25

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

 ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد در 
مال��ی  نام��ه  آئی��ن   5 م��اده  رعای��ت 
شهرداری ها نسبت به واگذاری اجرای 
پ��روژه مبلمان ش��هری گناباد به بخش 
خصوص��ی اقدام نماید ل��ذا متقاضیان 
واجد ش��رایط می توانند از تاریخ درج 
آگه��ی نوب��ت دوم به م��دت 10روز به 
سامانه ستاد مراجعه ونسبت به ارائه 

پیشنهاد اقدام نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد ,ع
99
08
50
1

آگهی مناقصه کتبی مبلمان شهری

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی برای شهر مشهد عنوان کرد

اجرای برخی محدودیت ها در صورت تداوم آلودگی هوا
.......صفحه 3 



قدس ایرادهای طرح اقدام ملی مسکن را بررسی کرد

نسخه بی اثر ملی برای شهرستان ها
قدس: نیازهای اولیه و مهم بشر از همان ابتدای 
خلقــت در چند بخش ثابت بوده و هســت که 
مهم ترین آن ها بحث خوراک و ســرپناهی برای 
در امان ماندن بوده که از دوره غارنشینی شکل 
اولیه خــود را پیدا کرد و امــروزه تحت عنوان 
مسکن شناخته می شود. بر همین اساس یکی 
از چالش هــای جدی دولت ها موضوع مســکن 
شــهروندان بوده و هست و آنچنان که می دانیم 
حداقل در دو دهه گذشــته بیــش از هر زمان 
دیگری داشتن مســکن به ویژه در کالنشهرها 
به معضلی اساسی برای نسل جوان تبدیل شده 
به طوری که سایر حوزه های زندگی افراد را هم 

تحت تأثیر قرار داده است.

نسخه های خانه دار شدن س
با نگاهی به سابقه این بحث می بینیم در کشور 
ما نیز طرح های مختلفی برای خانه دار شــدن 
افراد متقاضی به اجرا درآمده که شــاید اعطای 
تسهیالت خرید مسکن، قدیمی ترین روش آن 
باشد ولی روش هایی چون اجاره به شرط تملیک 
و مشارکت در ســاخت و در نهایت طرح بزرگ 
مســکن مهر که در دهه 80 به اجرا درآمد هم 
وجود داشته که هر یک دارای مزیت ها و معایبی 
بودند ولی هنوز نســخه جامعی بــرای خانه  دار 
کردن افراد با ساده ترین روش نوشته نشده است.

جدیدترین نسخه دولتی س
همان طور که بارها گفته شده مسکن مهر بنا به 
دالیل مختلفی نتوانست به سرانجام قابل قبولی 
برسد و شاید نتوان نمره قبولی به این طرح داد؛ 
چراکه هم اکنون در خراسان رضوی پروژه های 
ریز و درشت فراوانی از مسکن مهر وجود دارد که 
با مشکل روبه رو شده و بر اساس اعالم متولیان 
18 هزار واحد مسکن نیمه تمام یا بدون متقاضی 
وجود دارد که بی تردید نشــانه وجود ایرادهایی 
سیســتماتیک در این بخش است که با وجود 
متقاضیان زیاد مســکن، رغبتی برای خرید این 

واحدها وجود ندارد.
با شروع به کار دولت یازدهم زمزمه ها برای پایان 
دادن طرح مســکن مهر متعلق به دولت نهم و 
دهم آغاز شــد و مدیران دولت جدید از اجرای 
طرحی جدید خبر می دادنــد که معایب طرح 
مسکن مهر را نداشــته و با روشی ساده تر افراد 

متقاضی می توانند خانه دار شوند. 
نام طرح جدید »طرح اقدام ملی تولید و عرضه 
مسکن« بود و آن گونه که متولیان ملی موضوع 
ادعا داشــتند بنا بود به نوعی مسکن مهر را نیز 
پوشش دهد و بر همین اساس مدل اجرای آن را 
هم تعریف کردند اما فرایند بررسی و تصویب و 
در نهایت ابالغ آن اندکی زمانبر بود ولی سرانجام 

اجرای اولیه آن در چند استان شروع شد.
ســاکنان خراسان رضوی هم در مقاطع اعالمی 
در سال گذشته در این طرح نام نویسی کردند و 
منتظر آغاز عملیات اجرایی ساخت این واحدهای 
مسکونی شدند اما باز هم طوالنی شدن فرایندها 
بسیاری را نگران کرد که شاید این طرح هم به 

سرنوشت مســکن مهر دچار 
شود. با این حال کلنگ چند 
پــروژه بزرگ بــه زمین زده 
شد و امیدها دوباره زنده شد 
اما پــس از آن همان طور که 
انتظــار می رفــت پروژه های 
دیگری تعریف نشد و با توجه 
به نزدیک شــدن به ماه های 
پایانی دولــت برخی ها تصور 
می کنند در فرصت باقیمانده 
اتفاق خاصی در این حوزه رقم 

نخواهد خورد.

اعالم امیدبخشس
در همین حال روز گذشــته سرپرست معاونت 
مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی 
خراســان رضوی اعالم کــرد: ۳۴۵ هزار و 18۷ 
مترمربــع زمین در 8۷ شــهر این اســتان به 
منظــور اجرای طرح اقــدام ملی تولید و عرضه 
مســکن اختصاص یافته یا احصا شــده است. 
رضا ناصری مقدم در گفت وگو بــا ایرنا افزود: از 
این میزان ۳1۹ هــزار و ۹1۴ مترمربع مربوط 
به شــهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت و ۲۵ 
 هزار و ۲۷۳ مترمربع مربوط به شهرهای باالی 

100 هزار نفر جمعیت است.
وی بــا بیان اینکــه نام نویســی متقاضیان در 
 این طرح به پایان رســیده اســت، افزود: تعداد 
ثبت نام شوندگان طرح اقدام ملی مسکن در 81 
شهر زیر 100 هزار نفر جمعیت استان ۳هزار و 
۶۷0 نفر مربوط به کارمندان آموزش و پرورش 
و ۹ هزار و ۲۲8 نفر مربوط به ســایر افراد است. 
ناصری مقدم ادامه داد: تعداد ثبت نام شوندگان 
طرح اقدام ملی مسکن در هفت شهر باالی 100 
هزار نفر جمعیت خراسان رضوی نیز 11 هزار و 
۷۴۹ نفر مربوط به کارمندان آموزش و پرورش 
و ۳۵ هزار و ۲۹8 نفر مربوط به سایر افراد است. 
وی گفت: طــی تفاهم نامه ای که بین وزارت راه 
و شهرســازی و ســتاد اجرایی فرامین حضرت 
امام)ره( در تهران منعقد شد، مسئولیت اجرای 
طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای باالی 100 
هزار نفر جمعیت به این ستاد سپرده شده است.

وی ادامه داد: در شهرهای زیر 
100 هزار نفر جمعیت نیز هنوز 
زمین مورد نیاز بــرای اجرای 
طرح اقدام ملی مسکن تأمین 
نشده و در حال رایزنی با آستان 
قدس رضوی و نهادهای دیگر 
برای اختصاص زمین به منظور 

اجرای این طرح هستیم. 
ناصری مقدم گفت: در شهرهای 
باالی 100 هــزار نفر واگذاری 
زمین به متقاضیان طرح اقدام 
ملی مسکن به صورت فروش اقساطی با دو سال 
تنفس و بازپرداخت 10 ساله است و در شهرهای 
زیر 100 هزار نفر جمعیت نیز واگذاری زمین به 
صورت اجاره بلندمدت ۹۹ ساله است. وی افزود: 
زمین هایی که تاکنون بــرای اجرای طرح اقدام 
ملی مسکن در خراسان رضوی احصا شده بود، 
به متقاضیان واگذار شده اما هنوز عملیات ساخت 

مسکن آغاز نشده است.

طرح شکست خورده س
همچنــان که سرپرســت معاونت مســکن و 
ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی خراسان 
رضوی هم گفته اســت هنوز زمیــن مورد نیاز 
اجرای این طرح در شهرهای مختلف مشخص 
نشــده و حتی همان مقداری هم که زمین در 
اختیار متقاضیان قــرار گرفته عملیات اجرایی 
آن ها آغاز نشــده اســت که به نظر می رســد 
وجود برخی ایرادهای ســاختاری علت بروز این 

مشکالت است.
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان 
رضوی نیز با اشاره به همین نکته گفت: ایرادهای 
طرح مســکن مهر در طرح اقدام ملی هم وجود 
دارد و متأســفانه اجرای این طرح در بسیاری از 

استان ها شکست خورده است. 
محمــود پــژوم در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
افزود: در ابتدای مطرح شــدن این طرح در 
دولت در جلســاتی که با مدیران وزارتخانه 
و اعضــای هیئت مدیره کانون انبوه ســازان 
کشــور داشــتیم بارها نظر کارشناسی خود 
را همراه با ایرادهای طــرح ارائه دادیم. وی 

ادامه داد: بر اساس جمع بندی نظرات فعاالن 
و کارشناسان ۴۶ ایراد در این طرح شناسایی 
و اعالم شــد و نگرانی خود را از اینکه طرح 
اقدام ملی هم به سرنوشت طرح مسکن مهر 
دچار شــود اعالم کردیم؛ چرا که در صورت 
رفع نکردن این ایرادها شــهروندان، مجریان 
طــرح و کارفرما با مشــکل مواجه خواهند 
شــد اما متأســفانه تنها کمتر از 10 مورد از 
ایرادهای مشخص شده را رفع کردند و بقیه 

موارد همچنان وجود دارد. 
پــژوم اظهار کرد: یکــی از ایرادهای جدی این 
طرح عدم تناسب رقم قرارداد با کیفیت ساخت 
و سازهاســت، برای مثال بر اساس ضوابط فنی 
باید برای سازه اسکلتی عمری 100 ساله و برای 
سایر تأسیسات عمر ۴0 تا۵0 ساله در نظر گرفته 
شود و نکته مهم این است که استانداردسازی ها 
به شــرط صرف هزینه باالست و اگر قرار باشد 
قیمت تمام شــده نهایی از میزان تعریف شده 
در قرارداد بیشتر نباشد بی شک نمی توان توقع 

استانداردسازی داشت.

شیوه اجرای تأسیسات زیربناییس
اشــکال بعــدی، در خصــوص شــیوه اجرای 
تأسیســات زیربنایی در پروژه هاست؛ چرا که بر 
اساس اصول شهرسازی باید ابتدا زیرساخت های 
مورد نیاز در محل اجرای پروژه تأمین شــود و 
حتی محوطه ســازی ها تا حدی اجرا شود و بعد 
پروژه شروع بشود ولی در مسکن مهر عکس این 
روند بود و متأسفانه هنوز هم پروژه هایی داریم 
که ساخته شده اند اما هنوز زیرساخت های مورد 
نیاز، محوطه سازی ها و یا سایر نیازهای محیطی 
از قبیل اماکن عمومی مجموعه ساخته نشده اند 
و اگر قرار باشــد در این طرح هم به شیوه سابق 
عمل کنیم بی شک با چالش هایی روبه رو خواهیم 

شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان 
رضوی گفت: مشــکل اساســی دیگر این است 
که بایــد تمهیدات کارشناســی بــرای نحوه 
تعدیل قیمت ها اندیشیده شود؛ چراکه به دلیل 
نوسان های شدید قیمت ها بسیاری از پروژه ها در 
مسکن مهر به مشکل خوردند پس الزم است تا 
قیمت مبنا را به نحوی محاســبه و اعمال کنند 
که با اندک نوسانی شاهد بروز مشکالت حقوقی 

نباشیم. 
پــژوم افزود: در حال حاضــر دو پروژه بزرگ 
مســکونی در قالب طرح اقدام ملی مســکن 
به انبوه ســازان واگذار شــده و چون با تعامل 
شهرداری ها بوده مشــکل چندانی ندارد ولی 
در پروژه هایی که قرار اســت از طریق مسکن 
و شهرســازی واگذار شــوند مشکالتی وجود 
دارد چون هنوز زمین های مورد نیاز مشخص 
و در اختیار مجریان قرار نگرفته است. وی در 
خصوص همکاری ستاد فرامین با انبوه سازان 
در راستای اجرای این طرح هم گفت: تاکنون 
درخواســتی از ســتاد فرامین برای همکاری 

نداشته ایم.

گلبهار شهرستان شد•
فارس: نماینده مردم گلبهار و طرقبه شــاندیز در مجلس 

شورای اسالمی از ارتقای گلبهار با مصوبه دولت خبر داد.
حســین عباس زاده امامی گفت: با مصوبه چند روز گذشته 
هیئت دولت شهر جدید گلبهار به شهرستان ارتقا یافت و این 
مصوبه به زودی توسط وزیر کشور به استانداری ابالغ خواهد 

شد.

 کاهش شدید ذخایر خونی •
خراسان رضوی

انتقال  مدیرکل  ایسنا: 
رضوی  خون خراســان 
گفت: با توجه به شیوع 
ویروس کرونــا، با ادامه 
ایــن رونــد در روزهای 
آینــده پاســخگویی به 
بیماران نیازمند و مراکز 

درمانی با چالش جدی مواجه خواهد شد.
عبدالهی افزود: پس از شــیوع مجدد ویــروس کووید1۹ در 
اســتان به ویژه در شهر مشــهد، مراجعات اهداکنندگان به 
شدت کاهش پیدا کرده است. با توجه به نیاز مبرم به خون و 
فراورده های خونی سالم در بیمارستان های استان اکنون انتقال 

خون استان با کمبود شدید ذخایر خون مواجه است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از علل کاهش ذخایر خون، به باور 
غلط انتقال ویروس کرونــا از این طریق برمی گردد. ویروس 
کوویــد1۹ یا همان کرونــا با اهدای خون بــه افراد منتقل 
نمی شود و متأســفانه یک تصور غلط در بین مردم به وجود 

آمده که ویروس از این طریق قابلیت انتشار دارد.
مدیرکل انتقال خون خراســان رضــوی بیان کرد: به منظور 
جلوگیری از اتالف وقت اهداکنندگان و مدیریت بهتر اهدای 
خون و همچنیــن تکریم اهداکنندگان ســامانه نوبت دهی 
اینترنتی آماده شــده و اهدا کنندگان می توانند با مراجعه به 

سایت nobatdehi.ibto.ir نوبت اینترنتی دریافت کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد
 بستری 2هزار و 36 بیمار کرونایی •

در خراسان رضوی
ایسنا: شاپور بدیعی، جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در حاشیه نشست کارگروه مراقبت و درمان کووید1۹ با 
بیان اینکه در حال حاضر برنامه ریزی برای ورود به مرحله دوم 
استفاده از تخت های بیمارستانی در حال انجام است، گفت: در 
حال حاضر ۲هزار و ۳۶ بیمار در مراکز درمانی استان خراسان 
رضوی بستری هستند که از این تعداد هزار و ۲1۹ بیمار در 
مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند.
مســئول کارگروه مراقبت و درمان کووید1۹ دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، تعداد بیماران بستری در بخش های مراقبت 
ویژه استان را ۴0۹ نفر اعالم کرد که از این تعداد ۲۶۴ بیمار 
در بخش های مراقبت ویژه زیر پوشش این دانشگاه خدمات 

دریافت می کنند.

باران در راه است
 دمای خراسان رضوی سه شنبه •

به زیر صفر می رسد
ایسنا: محمد غیوری، کارشــناس مرکز پیش بینی اداره کل 
هواشناســی خراسان رضوی با بیان اینکه پیش بینی می شود، 
فردا )امروز( در غرب استان بارش پراکنده داشته باشیم، گفت: 
کاهش قابل مالحظه دما را برای فردا )امروز( و پس فردا)فردا( 
پیش بینی می کنیم. به  طــوری که در این دو روز کاهش ۶ تا 
10 درجه دما را در اســتان شاهد خواهیم بود. فردا)امروز( در 
شــمال اســتان و پس فردا)فردا( در جنوب استان شاهد این 
کاهش دمای قابل مالحظه خواهیم بود.وی ادامه داد: سه شنبه 
در ساعت های اولیه صبح )سحر( بسیاری از شهرستان های ما 
شب سردی را خواهند داشت. دمای هوای آن ها در آن ساعات 
به زیر صفر درجه می رسد. همچنین در نواحی شمالی و شمال 
غرب احتمال دارد، جو مه آلودی را داشــته باشیم. کارشناس 
مرکز پیش بینی اداره کل هواشناســی خراسان رضوی اظهار 
کرد: چهارشنبه و پنجشــنبه در استان بارش خواهیم داشت 
که این بارش ها در نیمه شــمالی و نواحی شمال غرب شدت 
خواهد گرفت. غیوری بیان کرد: احتمال بارش در دو ســه روز 
آینده برای مشهد کم است. احتمال دارد در روزهای چهارشنبه، 
پنجشنبه و حتی جمعه در مشهد شاهد بارندگی باشیم. مشهد 
نیز در روزهای آینده شاهد کاهش ۶ تا 10 درجه دما خواهد بود.

کمیته  اقتصادی جدید برای مقابله با •
کرونا در خراسان رضوی تشکیل شد

مهر: علی رســولیان با 
کمیته  تشــکیل  اعالم 
جدید اقتصادی ســتاد 
اظهار  کرونــا،  با  مقابله 
کرد: به دستور استاندار 
کمیته  رضوی  خراسان 
قبلی »تأمیــن، توزیع و 

نظارت بر بازار ســتاد ویژه پیشگیری و مقابله با کرونا« تغییر 
کرد و بخش های مشــارکت های مردمی و پشتیبانی به آن 

افزوده شد. 
رئیس کمیته امور اقتصادی، پشتیبانی و مشارکت های مردمی 
ستاد مقابله با کرونا در خراسان رضوی افزود: کمیته تأمین، 
توزیع و نظارت بر بازار ستاد ویژه پیشگیری و مقابله با کرونا 
در این استان هشتم اسفند سال گذشته با محوریت معاونت 

هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایجاد شده بود.

خراسان جنوبی در بین سه استان •
رکورددار مرگ و میر کرونا

ایسنا: دکتر سیماســادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت 
گفت: بیشــترین میزان بروز موارد مثبت بســتری در هفته 
گذشته به ترتیب در استان های یزد، سمنان، خراسان جنوبی 
و ایالم گزارش شده است که میانگین بروز در استان های یاد 
شده با اختالف قابل توجهی باالتر از میانگین کشوری است. 

همچنین میانگین هفتگی موارد مرگ و میر ناشی از بیماری 
در کشــور در هفته گذشــته حدود ۳۶ نفر به ازای هر یک 
میلیون نفر جمعیت گزارش شــده است که بیشترین میزان 
بروز مربوط به اســتان های یزد، خراسان جنوبی و آذربایجان 

غربی است.

اختتامیه مسابقه بین المللی نقاشی •
»دست های پاک« برگزار می شود    

مسابقه  اختتامیه  قدس: 
نقاشــی  بین المللــی 
دســت های پاک 1۹ آبان 

ماه برگزار می شود.
 همزمان با شیوع بیماری 
کرونــا در ایــران و تعداد 
زیادی از کشورهای جهان، 
فراخوان مسابقه بین المللی دست های پاک نجات بخش زندگی با 
موضوع بهداشت فردی و شست وشوی دست ها اعالم شد. بر اساس 
این فراخوان کودکان و نوجوانان ۴ الی 18 ســال در بخش ملی و 
بین المللی از ۲۷ کشــور جهان آثار خود را تا پایان مرداد ماه ارائه 
دادند. الزم به ذکر اســت تاکنون ۹ هزار اثر از ایران و ۲۷ کشــور 

جهان ارسال شده که اکنون در مرحله داوری است. 
شــایان ذکر اســت، اختتامیه مســابقه بین المللی نقاشی 
دست های پاک با مشــارکت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و 
مرکز کنترل عفونت بیمارستان های دانشگاه ژنو سوئیس به  
عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در ایمنی بیمار، در 
مشهد مقدس به صورت مجازی برگزار می شود. این اختتامیه 
دوشــنبه 1۹ آبان ســاعت ۲1 به صورت مجازی در سایت 

cong-phcai.mums.ac.ir برگزار می شود .

کمک مؤمنانه خیر نوجوان به خانواده •
زندانیان نیازمند نیشابوري

نیشابور - خبرنگار قدس: مهربانی ادامه دارد اما این بار با 
دستان پرمهر نوجوان 11 ساله ای که در زمره نیکوکاران قرار 
گرفته و نوری از امید را در چشمان خانواده های نیازمند نشاند 
و نام خود را به عنوان کوچک ترین عضو خیران شهرســتان 
نیشــابور ثبت کرد. امیرعلی بوژمهرانی، نوجوان 11 ســاله 
نیشــابوری با حمایت و الگوگیری از پدر خویش ۲0 بســته 

معیشتی به خانواده زندانیان نیازمند اهدا کرد. 
بوژمهرانی پدر امیرعلی، آزاده و از جانبازان هشت سال دفاع 
مقدس که خود به مدت پنج سال از خیران انجمن حمایت از 
زندانیان بوده؛ این اقدام جهادی را یادآور دوران دفاع مقدس 
عنوان کرد که با توجه به ســختی های دوران اسارت موجب 
شد کمک های خیرخواهانه خود را در راستای آزادی زندانیان 
جرایم غیرعمد و کمک به معیشت خانواده زندانیان نیازمند 
هزینه نموده و آثار خیر و برکت آن را در زندگی خود مشاهده 
کند. امیرعلی بوژمهرانی، خیــر نوجوان با بیان اینکه الگوی 
این اقدام خیرخواهانه، پدرش است گفت: من پیش از این به 
همراه پدرم برای کمک به خانواده زندانیان نیازمند به انجمن 
حمایت از زندانیان مراجعه می کردم و با این کار آشنا شده و 
تصمیم گرفتم خودم نیز با جمع آوری پس انداز و پول توجیبی 
و حمایــت پدرم به آزادی زندانیان و معیشــت خانواده های 

بی بضاعت زندانی کمک کنم. 
گفتنی است در سال گذشته نیز بسته های تحصیلی و آزادی 

یک زندانی بدهی مالی با کمک این نوجوان خیر رقم خورد.

آبادگران، حق شهر مشهد را بدهد•
ایسنا: رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد گفت: در 
زمان ساخت پروژه آبادگران اداره راه و شهرسازی تقبل کرده 
که ۵۵ درصد سهم سرانه شهرداری برای خدمات عمومی شهر 
را پرداخت کند، اما تاکنون این سهم پرداخت نشده است؛ چه 
شرکت آبادگران و چه اداره راه و شهرسازی باید این سهم را 

پرداخت کند. 
سیدمحســن حســینی پویا در خصوص شــرکت آبادگران، 
اظهار کرد: شــرکت آبادگران که روبه روی پارک کوهسنگی 
مجتمع های مسکونی، رفاهی، تجاری و... را ساخته است، باید 
حدود ۵۵ درصد ســهم سرانه به شهرداری مشهد اختصاص 
می داد. زمین آنجا را اداره راه  و شهرسازی به شرکت آبادگران 
داده است. در آن زمان اداره راه و شهرسازی ۵۵ درصد سهم 
ســرانه شــهرداری برای خدمات عمومی شهر را تقبل کرده 

است، اما تاکنون این سهم را پرداخت نکرده است. 
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهر مشهد عنوان 
کرد: در زمان صدور پروانه آبادگران، این تعهد در آن ذکر شده 
است. در این تعهد قید شده که پایان کار تنها مشروط بر این 
است که ۵۵ درصد سهم سرانه به شهرداری تحویل داده شود. 
حسینی پویا با اشاره به اینکه »تاکنون سهم شهرداری تحویل 
داده نشده است«، خاطرنشان کرد: دوستان شرکت آبادگران 
درخواست دارند که شهرداری پروانه پایان کار را صادر کند و 
شهرداری نیز به درستی به آن ها می گوید که شرکت آبادگران 

هنوز ۵۵ درصد سهم سرانه را پرداخت نکرده است.

تردد کامیون ها در مرز دوغارون •
خراسان رضوی 3۰ درصد افزایش یافت

ایرنا: مدیر پایانه مرزی 
دوغارون گفت: با افزایش 
ساعات کار پایانه مرزی 
دوغــارون در مرز تایباد 
خراسان رضوی با کشور 
افغانستان ظرفیت تردد 
 کامیــون در ایــن مرز
۳0 درصد افزایش یافت. کریم نوایی افزود: در حالی که طی 
هفته های گذشــته میزان خروج ناوگان تجاری از این پایانه 
حدود ۴۵0 دســتگاه در روز بود اکنــون این تعداد به حدود 
۶00 دستگاه رسیده است. وی ادامه داد: پیش از این ساعات 
کاری از ۷ صبح تا 18 تعیین شده بود که با توجه به ازدحام 
کامیون های صادراتی و ترانزیتی در این مرز مقرر شد فعالیت 
این پایانه تا ســاعت ۲۲ ادامــه یابد که این هدف تا حدودی 
محقق شد. مدیر پایانه مرزی دوغارون گفت: در حال حاضر 
زمان معطلی و به اصطالح خواب کامیون هایی که مستقیم و 
بدون تخلیه بار از مرز عبور می کنند به سه روز کاهش یافته 
اما تداوم زمان کاری پایانه تا ساعت ۲۲، منوط به همکاری و 
ایجاد ظرفیت پذیرش در افغانستان است. وی افزود: ما ظرفیت 
خــروج ناوگان از مرز را افزایش داده ایم اما در آن ســوی مرز 
طرف افغانستانی با محدودیت توقفگاه مواجه است بنابراین 
فعالیت پایانه دوغارون طی روزهای اخیر تا حدود ساعت 1۹ 
بوده ولی طرف افغانستانی قول داده با افزایش ظرفیت توقفگاه 

مشکل پذیرش کامیون ها را برطرف کند. 
نوایی ظرفیت کنونی تردد ناوگان باری در دو سوی این پایانه 
را روزانه هزار و ۲00 دستگاه کامیون اعالم کرد و ادامه داد: از 
مجموع این مقدار تبادل تجاری ۳۵ درصد سهم پایانه مرزی، 
۴۵ درصــد در منطقه ویژه و حدود ۲0 درصد نیز در بازارچه 

مرزی است.

 ایرادهای طرح مسکن 
مهر در طرح اقدام 

ملی هم وجود دارد 
و متأسفانه اجرای 

این طرح در بسیاری 
از استان ها شکست 

خورده است

بــرشبــرش

خبرخبرخبرخبر
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 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰3۸3۴3۸۰۱ 
فضای مجازی: 

ســرور هادیان: چادر یا حجاب برتر، حجابی است که نماد 
پوشش زن ایرانی است. اگر چه سال هاست که در عرصه به روز 
بودن چادر تالش های بسیاری شده است اما این روزها با وجود 
همه این تالش ها به دلیل تورم و بحث شــیوع بیماری کرونا 
بسیاری از کارگاه های تولیدی دچار مشکالت فراوانی شده اند 
که تعدادی از آن ها مجبور به تعطیلی و یا در آســتانه تعطیل 
شدن قرار دارند و عده ای نیز به سختی با اندیشیدن راهکارهای 

اقتصادی کار را ادامه می دهند.
»معصومه پریســوز« متولد 1۳۵۵ در مشــهد یکی از بانوان 

کارآفرین در عرصه چادر و حجاب است.
 او دربــاره ورودش به ایــن کار می گوید: ابتــدا از ۶ صبح تا 
۲ بعدازظهر گلدوزی روبالشــی را در کارگاهی انجام می دادم 
و حقوقم ماهانه 1۵0 هزار تومان بود. چرخ خیاطی ســاده ای 
خریده بودم، بچه هایم کوچک بودند و در خانه همان گلدوزی 

را تا 1۲ شب انجام می دادم.
وی می افزایــد: از نوجوانی به خیاطی عالقه منــد بودم اما از 
ســال 8۹ به صورت جدی این حرفه را ادامه دادم. از چندین 
فروشــگاه و کارگاه در محدوده 1۷ شــهریور و بازار رضا)ع( 
سفارش می گرفتم، چادرهای برش زده شده برایم می آوردند و 
آن ها را می دوختم. کم کم از روی همان چادر های برش خورده، 
برش کاری را یاد گرفتم. من سرپرست خانوار هستم و احساس 
کردم برای پیشــرفت مالی در زندگی در کنار وظیفه مادری، 

بهتر است کارم را گسترش بدهم.
این بانوی کارآفرین با اشــاره به این نکته که برای راه اندازی 
کارگاه و فروشگاه برای فروش کارهایش نیاز مالی داشته است، 
بیان می دارد: همه تالشــم را کردم تــا این کار را انجام دهم، 
از این رو به واحد خوداشــتغالی کمیته امداد امام)ره( مراجعه 
کردم و با ارائه طرحم توانســتم ابتدا ۲ میلیون تومان، سپس 
برای راه اندازی کارگاه ۵ میلیون و مجدد ۲0 میلیون تومان وام 
دریافت کنم و چرخ های خیاطی و وسایل کارگاه را خریداری 
کردم، خوشــبختانه در این 10 سال توانستم سرپناهی برای 
فرزندانم بخرم. یکی از دخترانم را به خانه بخت فرســتادم و 
مادربــزرگ شــده ام. کارگاه کوچک ۴0 متــری در نزدیکی 

منزلمان اجاره کرده ام تا کنار بچه هایم باشم. 
او خاطرنشان می سازد: با راه اندازی کارگاه و فروشگاه 1۵ بانو 
مشغول به کار شدند که بیشتر آن ها زنان سرپرست خانوار و یا 
بدسرپرست هستند. پریسوز در ادامه می گوید: آن ها براساس 
میزان تولید، حقوقشــان از یک میلیون و ۵00 هزار تومان تا 
۲ میلیون تومان متغیر اســت، امــا در حال حاضر با توجه به 
تورم و مشــکالت کرونا و رعایت فاصله اجتماعی پنج نفر در 
کارگاه مشغول به کار هستیم و بقیه خانم ها با توجه به تعداد 

سفارشات در منزل به عنوان نیروهای کاری بیرون بر مشغول 
به کار هستند.

این بانوی کارآفرین درباره مشکالت جدی اقتصادی به دلیل 
عدم ثبات بازار و همچنین بحث شیوع بیماری کرونا می گوید: 
متأسفانه دچار مشکالت فراوانی هستیم از یک طرف تورم و 
بی ثباتی بازار؛ قدرت خرید، تولید و فروش را به شــدت تحت 
تأثیر خویش قرار داده و از طرفی دیگر شیوع کرونا سبب عدم 
رغبت مردم برای خرید شــده است. وی خاطرنشان می سازد: 
مردم قــدرت خرید ندارند و بارها به مــن مراجعه کرده اند و 
قیمت ها را می پرسند و می گویند طی ماه های آینده که بتوانند 
هزینه چادر را پرداخت کنند، بــرای خرید می آیند و این در 
حالی اســت که طی ماه های بعد که مراجعه می کنند همان 
چادر مورد نظرشــان مجدد افزایش قیمت پیدا کرده است و 
از این رو درصد دستمزد خودمان را کاهش می دهیم تا مردم 
بتوانند خرید کنند و یا فروش اقساطی را در نظر می گیریم تا 
مردم امکان خرید داشــته باشند .او تأکید می کند: به هر حال 
بحث چادر با سایر پوشاک متفاوت است، چادر بخشی از هویت 

زن ایرانی است و نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود. 
وی تصریح می کند: بارها این صحبت شده است اما به راستی 
برای حمایت از چادر و حجاب در وضعیت فعلی متولیان امر 

چه راهکاری در نظر دارند.
او عنوان می کند: بسیاری از اعضای صنف ما مجبورند به سمت 
و سوی مشاغلی بروند که امکان فروش آن راحت تر باشد، برای 

مثال فروش روسری از این دسته است.
این بانوی کارآفرین ضمن نگرانی از وضعیت فعلی در تولید و 
فروش چادر اظهار می دارد: در حال حاضر عالوه بر اقساط وام ها 
و بحث پرداخت اجاره کارگاه و هزینه های زندگی و دستمزدها 
که بر عهده من اســت در صورت عدم حمایت و عدم اعطای 
تسهیالت امکان ادامه کار سخت تر می شود، زیرا پارچه هر روز 
از روز قبل گران تر می شود و امکان گرفتن سفارش های محدود 
هم وجود ندارد، برای مثال سفارش می گیرم اما طی چند روز 
یا هفته که زمان تحویل کار می شود، قیمت پارچه، خرج کار 
و دستمزد ها آن قدر افزایش یافته است که عمالً امکان گرفتن 

سفارش وجود ندارد.
این بانوی پرتالش درباره تفاوت قیمت ها در عرصه محصوالت 
حجاب و عفاف می گوید: سال گذشته بانوان امکان خرید یک 
چادر مشکی را داشتند اما گاهی با خریدارانی مواجه ایم که پدر 
خانواده باید برای همســر و چند دخترش چادر تهیه کند که 

عمالً امکان خرید ندارد.
او تأکید می کند: نگرانی از زمانی است که بانوان به دلیل گرانی 
چادر ترجیح دهند مانتو را انتخاب کنند، زیرا عمالً بســیاری 

امکان خرید مانتو و چادر با هم را نخواهند داشــت و انتخاب 
به سمت مانتو که قیمت هایش مناسب تر است، پیش برود .

درباره دستمزد دوخت چادر که می پرسم، می گوید: باید نرخ ها 
به گونه ای باشــد که مردم قدرت خرید داشته باشند. از این 
آوردی پارچه خریداری شــده هیچ مبلغی را اضافه نمی کنم 
مدام دستمزدهای خودمان را کاهش می دهیم تا امکان قدرت 

خرید مردم میسر باشد.
وی توضیــح می دهد: برای مثال بهترین پارچه چادری را ۲۳ 
الــی ۲۶ هزار تومان خریداری می کردم اما اکنون فقط متری 
۴۷ تومان پارچه کرپ را باید به قیمت کلی خریداری کنم و 
همچنین  در حال حاضر پارچه کن کن متری 100 هزارتومان 

است که قبالً یاردی ۴۴ هزار تومان بوده است.
ایــن بانوی پرتالش اظهار می دارد: خرج کار هم افزایش یافته 
است، برای مثال یک پالســتیک بسته بندی ۵0 تومان بوده 
است ولی در حال حاضر همان پالستیک دانه ای ۶00 تومان 
اســت.او در ادامه تصریح می کند: قیمت نخ دوک از ۵ به 18 
هزار تومان رسیده است. دکمه جفتی ۲00 بوده است و االن 
دانه ای هزار و ۲00 تومان است و یا زیپ جلو برخی چادرها که 
در گذشته 800 تومان بود اکنون ۵ هزار تومان شده است، به 

طور کلی قیمت ها پنج برابر شده است. 
او خاطرنشان می سازد: تقاضا برای خرید چادر به شدت کاهش 
یافته و همچنین در بحث تولیــد و پخش در حال حاضر در 
دوران رکود هســتیم و من نگران بانوان همکارم هستم که از 
همین طریق امرار معاش می کنند و با این شرایط در صورت 

تعطیلی کارگاه آن ها نیز بیکار خواهند شد.
وی می گوید: کارگاهم  تعطیل نشده اما سفارش ها کاهش یافته 
است و البته به صورت کلی سفارشاتمان را با شهرهای دیگری 
مانند یزد ادامه می دهم و برایشــان چادر و مقنعه می دوزم و 

می فرستم.
این بانوی کارآفرین تأکید می کند: می دانم برای بســیاری از 
همکارانم روزهای ســختی است اما امیدوارم با توکل به خدا، 
پشتکار خودمان و همت مسئوالن بحث تولید و دوخت چادر 

در اولویت های حمایت قرار گیرد.

قدس در گفت وگو با بانوی کارآفرین مسائل بازار چادر مشکی را واکاوی کرد

گرانیچادر،بازارمانتوراداغمیکند

گفت و گوگفت و گو



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
یک مقام مسئول مطرح کرد

 صدور بیمه سالمت •
برای 57 هزار مددجو

بیمه  مدیــرکل  ایرنــا: 
خراســان رضوی  سالمت 
گفت: ۷۱هــزار مددجوی 
کمیته امداد در خراســان 
 رضــوی واجــد شــرایط 
دریافــت دفترچــه بیمه 
تاکنون  بودند که  سالمت 

۵۷هــزار و ۶۰۰ مددجوی کمیته امــداد امام خمینی )ره( در 
این استان، دفترچه بیمه سالمت دریافت کرده اند.دکتر علیرضا 
رمزی با بیان این مطلب افــزود: بیمه مددجویان کمیته امداد 
براساس تفاهم نامه سه جانبه بین وزارت بهداشت، کمیته امداد 
و سازمان بیمه سالمت، از ابتدای سال ۱۳۹۸ به سازمان بیمه 
ســالمت واگذار شده است.وی ادامه داد: در گذشته مددجویان 
کمیته امداد با کارت بیمه از خدمات درمانی برخوردار می شدند 
که قرار گرفتن آنان زیر پوشش بیمه سالمت، تکریم مددجویان 
و دسترسی بیشتر به خدمات پزشکی را به دنبال دارد.وی اضافه 
کــرد: طبق تفاهم نامه مزبور  بقیه مددجویان نیز به تدریج زیر 
پوشــش قرار می گیرند.مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی 
گفت: ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان کمیته امداد از طریق 
پزشــک خانواده و نظام ارجاع صورت می پذیرد و این در حالی 
است که هیچ وجهی برای سرانه درمان از آن ها دریافت نشده و 
سرانه بیمه ای آن ها از کمیته امداد به بیمه سالمت انتقال می یابد.

رمزی افزود: در حال حاضر ۳میلیون و ۱۸۳هزار و ۷۶۷ نفر در 
قالب پنج صندوق کارکنان دولت، بیمه روستایی، بیمه ایرانیان، 
بیمه ســالمت همگانی و صندوق سایر اقشار زیر پوشش بیمه 

سالمت خراسان رضوی قرار دارند.

مدیر امور منابع آب شیروان اعالم کرد
خطر سیل در کمین چهار روستا •

ایرنا: مدیر امور منابع آب 
روستاهای  گفت:  شیروان 
و  بیک  بــارزو،  فیــروزه، 
قلجــق در پایین دســت 
این شهرستان  سدبارزوی 
عنوان  به  خراسان شمالی 
مناطــق آســیب پذیر در 

مواقع سیالب شناسایی شدند.
اسحاق خسروپناه با اعالم این خبر افزود: برای آمادگی هر چه 
بیشتر این روستاها و همچنین دســتگاه های اجرایی در برابر 
ســیالب های احتمالی، مانور مقابله با سیالب برگزار شد. وی 
گفت: در این خصوص دریچه تخلیه رسوب سد بارزو به مدت 
کوتاه بازگشایی شد و هر یک از عوامل ستاد بحران فعالیت خود 
را به خوبی انجام دادند.خسروپناه با اشاره به بررسی هماهنگی 
بین دستگاه های عضو ستاد شهرستان، افزود: اکنون میزان حجم 
آب سد بارزو این شهرستان، ۳۷ میلیون مترمکعب است که از 
این میزان ۸ میلیون مترمکعب رسوب است.مدیر امور منابع آب 
شیروان گفت: ارزیابی توانمندی نیروها، بررسی ابزار و تجهیزات 
موجود در دستگاه ها، تســت دریچه تخلیه رسوب سد، تست 
ژنراتورهای دیزل سد در زمان قطع برق، ایجاد راه های فرعی و 
باز شدن مسیر در زمان سیالب و ظرفیت سازی رودخانه قلجق 

در زمان وقوع سیالب، از جمله اهداف برگزاری مانور بود.

رئیس اداره راه و شهرسازی طرقبه و شاندیز خبر داد
 رفع تصرف •

از 45هزار و 500 مترمربع از اراضی ملی 
اداره  رئیــس  فــارس: 
راه وشهرســازی طرقبــه 
و شــاندیز از خلــع ید و 
و  4۵هــزار  رفع تصــرف 
۵۰۰مترمربع از اراضی ملی 
در این شهرستان به ارزش 
۳هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال 

خبر داد.سیدحســین حسینی با اشاره به رفع تصرف 4۵هزار و 
۵۰۰ مترمربــع از اراضی ملی در طرقبه و شــاندیز، اظهار کرد: 
این میزان رفع تصرف در دو عملیات رفع تصرف انجام شــد که 
در مــورد اول متصرف اقدام به تصرف اراضی دولتی در مســیر 
پروژه پل خادر به میزان ۳۵ هزار و ۵۰۰مترمربع و ارزش ریالی 
۳هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال و در مورد دوم شخص متصرف اقدام 
به غرس  اشجار و تصرف اراضی دولتی به متراژ ۱۰هزارمترمربع 
و ارزش ریالی ۸۰میلیارد ریال کرده بود که در دو عملیات رفع 
تصرف، نسبت به رفع  تصرف اراضی دولتی اقدام شد. رئیس اداره 
راه وشهرسازی طرقبه وشاندیز ابراز کرد: یکی از وظایف مهم و 
حســاس اداره های راه وشهرسازی، صیانت و حفاظت از اراضی 
ملی و دولتی و توجه ویژه به دفاع هر چه  تمام تر در پرونده های 
حقوقی و کیفری مربوط و پیگیری در جهت صدور اجرائیه و رفع 
تصرفات از این اراضی است که در این راستا گشت هدفمند یگان 
حفاظت اراضی ملی شهرســتان طرقبه و شاندیز موفق شد این 
میزان از اراضی ملی را خلع ید و رفع تصرف کند.وی به نقش مهم 
گزارش های مردمی در جلوگیری از تصرفات اراضی دولتی اشاره 
کرد و گفت: گشــت حفاظت اراضی این اداره به  صورت مستمر 
مشغول بازدید از حوزه استحفاظی بوده و با هرگونه تصرف اراضی 
ملی به  شدت برخورد می کند.حســینی یادآور شد: شهروندان 
می توانند در صورت مشــاهده هر گونه تخلف و زمین خواری با 
شماره تلفن ثابت به شــماره ۰۵۱۳۷۶۵۰۱۷۹ و سامانه تلفن 
گویای چهار رقمی ۱۶۵۶ تماس بگیرند و هر گونه دخل و تصرف 
و یا تعرض و دخالت در اراضی ملی و دولتی را به یگان حفاظت 

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اعالم کنند.

جانشین رئیس پلیس راه خراسان رضوی خبر داد
 جریمه بیش از 2 هزار خودرو •

در طرح محدودیت رفت وآمد
ایســنا: جانشــین رئیس پلیس راه خراســان رضوی از جریمه 
۲هزارو۳۸۰خودرو در طرح محدودیت رفت وآمد به مشهد خبر 
داد.سرهنگ حسین میش مست اظهار کرد: تعداد خودروهای 
جریمه شــده در طرح محدودیت رفت  وآمد به مشــهد که از 
ساعت ۱۲ظهر دوشــنبه، ۱۲آبان آغاز شد و تا ساعت ۲4 روز 
جمعه، ۱۶ آبان  ادامه داشت، ۲هزار و ۳۸۰ دستگاه بوده است.
وی با اشــاره به اینکه ۶هزار و ۲۷۹ دســتگاه خودرو به مبدأ 
برگشــت داده شدند، ادامه داد: همچنین 4هزارو ۲۶۰ دستگاه 
خودرو دارای پالک مشــهد مجاز به عبور بودند و وارد مشهد 

شدند.

با تالش پلیس فریمان لو رفت
 خرید خودروهای لوکس•

 با دالرهای تقلبی 
فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامــی شهرســتان 
کشــف از   فریمــان 
۲۲ هــزار و ۵۰۰ دالر 
مأموران  توسط  تقلبی 
این  آگاهــی  پلیــس 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ جواد خرسند در تشریح این خبر گفت: در پی کسب 
خبری مبنی بر فروش دالرهــاي تقلبي در یکی از مناطق 
سطح شهرستان فریمان توســط افرادی سودجو، پیگیری 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 

قرار گرفت.
وی افــزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اشــراف اطالعاتی و 
تحقیقات گسترده، پس از شناسایی سه متهم در این زمینه، 
بــا هماهنگی مقام قضایی در دو عملیات ضربتی این افراد را 
در حالی که اقدام به خرید چند دستگاه خودرو گرانقیمت با 

دالرهای تقلبی کرده بودند، دستگیر کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان فریمان خاطرنشان کرد: سه متهم 
دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: شهروندان هشدارهای انتظامی 
و پیشــگیرانه را جدی گرفته و هر گونه موارد مشــکوک را 
سریعاً از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع رسانی کنند.

در پی بررسی یک پرونده صورت گرفت
 صدور قرار وثیقه میلیاردی•

برای شهردار منطقه ثامن
رحمانی: صبح روز گذشــته شهردار منطقه ثامن با دستور 
مقام قضایی در دادســرای ناحیه دو مشــهد، برای لحظاتی 

بازداشت شد.
طبق اطالعات واصله چندی پیش مقام قضایی در دادسرای 
ناحیه دو مشــهد در پی بررســی تخلفات صورت گرفته در 
منطقه  ثامن به سوء جریان هایی برخورد که نشان می داد رد 

پای برخی مسئوالن شهری در آن دیده می شود.
از همین رو و تا به امروز تعدادی از این افراد به دادسرا احضار 
و در این زمینه مورد تحقیق قرار گرفته اند. در ادامه این ماجرا 
صبح روز گذشته شهردار منطقه ثامن هم به شعبه بازپرسی 

احضار و اتهاماتش تفهیم شد.
در ادامه وی در محل بازداشت و برای او قرار وثیقه میلیاردی 
تعیین شد. همچنین طبق اطالعات واصله، او که با اتهاماتی 
نظیر استفاده غیرمجاز از وجوه دولتی روبه رو است، همان روز 

با ارائه وثیقه مذکور آزاد شد. 
شایان ذکر است؛ در چند روز گذشته ماجرای تخریب مسجد 
» هفت در« با دســتور شهردار مذکور با حاشیه هایی روبه رو 
شده بود که پرونده این اقدام هم با شکایت اداره کل اوقاف در 

دادسرای ناحیه سه مشهد در حال رسیدگی است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست 
خراسان شمالی خبر داد

 وقوع ۱0فقره آتش سوزی •
در جنگل ها در یک ماه

فرمانــده  ایســنا: 
یــگان حفاظــت اداره 
زیســت  محیــط  کل 
خراسان شمالی با اشاره 
آتش ســوزی  وقوع  به 
در جنگل هــای هاور و 
درکش در این اســتان 
در روز پنجشنبه هفته گذشته گفت: جنگل های این منطقه 
جزو جنگل های هیرکانی است.سرهنگ موسی الرضا حیاتی با 
اشاره به اینکه در این آتش سوزی بیشتر درخت های ازگیل 
ســوختند و آســیب دیدند، اظهار کرد: در این آتش سوزی 

۱۲هزار و ۳۰۰ هکتار از عرصه جنگلی در آتش سوخت.
حیاتی با اشــاره به اینکه از ابتدای ســال جاری ۱۰۸ فقره 
آتش ســوزی در عرصه های جنگلی و مرتعی این استان به 
وقوع پیوسته است، ادامه داد: در این آتش سوزی ها مساحت 
۳۳۰ هکتار دچار حریق شــده اند. وی اظهارکرد: در آبان ماه 

سال جاری فقط ۱۰ فقره آتش سوزی رخ داده است.
این مقام  مســئول در ارتباط با علت بروز آتش سوزی در ماه 
جاری بیان کرد: حریق در فصل تابستان و پاییز رخ می دهد 
که علت آتش سوزی در تابستان گرمای هوا و خشک شدن 
علف هــا و در پاییــز وزش بادهای موســمی و ریزش برگ 
درخت های خشک شده اســت.وی با تأکید بر اینکه عامل 
اصلی بروز آتش سوزی ها در آبان ماه امسال، عامل انسانی بوده 
اســت، گفت: هم اکنون فصل جمع کردن میوه های جنگلی 
در جنگل های این استان است و افرادی که برای جمع آوری 
میوه های جنگلی به جنگل می روند و آتشی که برای پخت 
غذا و چایی برپا می کنند، با توجه به وزش باد و ریزش برگ ها 

موجب آتش سوزی می شود.

پلیس این شهر خبر داد
 سرقت دالر در یزد•

دستگیری سارق در کاشمر
باشــگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر 
گفت: متهمی که در شهرســتان یزد اقدام به سرقت مقدار 
قابل توجهی دالر کرده بود، در شهرستان کاشمر دستگیر شد.

سرهنگ حسین احمدی، فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر 
گفــت: در پی وقوع یک فقره ســرقت دالر در یزد، پیگیری 
موضوع با هماهنگی مقام قضایی در دســتور کار پلیس قرار 
گرفت.وی افزود: مأموران انتظامی کاشمر هنگام گشت زنی 
به یک دستگاه خودرو پژو مشکوک شدند و به راننده خودرو 
فرمان ایست دادند که راننده به دستور ایست مأموران توجهی 
نکرد و قصد فرار داشــت.فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر 
ادامــه داد: خودرو مذکور تحت تعقیب و مراقبت پلیس قرار 
گرفت و در نهایت با ســرعت عمل مأموران انتظامی خودرو 
متوقف و راننده آن نیز دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.
سرهنگ حسین احمدی بیان کرد: در ادامه مشخص شد او یک 
سارق فراری است و پس از بازرسی از محل اختفای او ۱۵۰قطعه 
اسکناس ۱۰۰ دالری که آن ها را به طرز ماهرانه ای در مخفیگاهش 
پنهان کرده بود، کشــف شد. در ادامه او پس از تشکیل پرونده 
مقدماتی برای ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

ایرنا: مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان شمالی 
گفــت: ۲۰ درصــد از کارگاه هــای فعال در 
این اســتان به دلیل فعالیت هــای غیرمجاز 
و زیرزمینــی به  نوعی مرتکــب فرار بیمه ای 

می شوند.

فعالیت زیرزمینی کارفرمایانس
ســیداحمد ســیدی اظهار کرد: بخشــی از 
فعالیت کارفرمایان در استان زیرزمینی است 
که این امر بیشــتر در حاشــیه شهرها دیده 
می شود و هویت کارفرمایان برای این سازمان 

آشکار نیست.
وی افــزود: هنوز آمار دقیقــی از کارگاه های 
فعال که فرار بیمه ای دارند، احصا نشــده، اما 
با توجه به آمار جمعیت استان و نیروی کار، 
برآورد شده  که حدود ۲۰درصد فرار بیمه ای 

وجود داشته باشد.
وی تصریــح کرد: حتی برخــی از مطب ها و 
مراکز درمانی اســتان نیز، برای فرار از بیمه، 
فهرســت نیروهای خود را کامل نمی دهند و 
این بدان معنی اســت که بخشی از نیروهای 
فعال در مطب ها و مراکز درمانی استان نیز از 
بیمه برخوردار نشــده و یا به طور کامل بیمه 

ندارند.
سیدی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی 
در راستای افزایش پوشــش بیمه ای استان 
برنامه های بلندمدت و کوتاه مدتی دارد، گفت: 
از تمام ظرفیت  این ســازمان برای توســعه 
ضریب بیمه استفاده خواهیم کرد و با استفاده 
از نیروهــای مجرب، بازرســی از کارگاه ها را 

افزایش می دهیم.
وی اظهار کرد: برای زیرپوشش بردن کارگاه ها 
از ظرفیت ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان شــمالی و نیز اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در این زمینه بهره خواهیم برد 
تا بحث بیمه را سامان داده و از فرار بیمه ای 

جلوگیری کنیم.
سیدی گفت: ســازمان های مربوط باید برای 
زیرپوشــش بردن کارگاه های زیرزمینی که 
به نوعی از پوشــش بیمه ای فــرار می کنند، 
مشــوق هایی ایجاد کنند تا آنان نســبت به 
دریافت مجوز برای فعالیت اقدام کنند که در 
این صــورت هویت آنان و نیروی کارگری به 
کار برده شده نیز آشکار خواهد شد و ما برای 

بحث بیمه اقدام خواهیم کرد.

تأمین اجتماعی  مدیــرکل 
کرد:  اظهار  خراسان شمالی 
پدیده فرار بیمه ای عالوه بر 
پرداخت حقوق و دســتمزد 
پایین به کارگر و بیمه نبودن 
آنــان، عواقب و مشــکالت 
آسیب های  جمله  از  زیادی 
اجتماعــی و رعایت نکردن 
استانداردها در تولید کاال را 

نیز به دنبال خواهد داشت.

مطب های پزشکان هم س
تخلف دارند

ســیدی در خصــوص فرار 
بیمه ای برخی از مطب های پزشکان و مراکز 
درمانی اســتان برای پوشش نیروهای خود، 
گفت: این امر به معضلی در اســتان تبدیل 
شــده و برخــی از مطب ها با وجــود اینکه 
فهرست بیمه رد می کنند، اما تعداد روز کاری 

را بسیار کم در نظر می گیرند.
وی اظهار کرد: از ظرفیــت دفتر امور بانوان 
اســتانداری و نظام پزشــکی اســتان برای 
بحث منشــی های مطب پزشــکان استفاده 
خواهیــم کرد. این قشــر از جامعــه باید از 
تمامی حق و حقوق خود بهره مند شوند، اما 
متأسفانه شــماری از آنان با کمترین حقوق، 
فعالیــت کاری دارند که این امــر به دور از 

عدالت اجتماعی است.
سیدی با اشاره به اینکه فرار بیمه ای معضل 

کشور  اســتان های  تمامی 
اســت، گفت: این استان در 
فــرار بیمــه ای از میانگین 
کشوری پیشــی گرفته که 
پایین بودن درآمد ســرانه 
اقتصادی  مشکالت  خانوار، 
کمبــود  و  کارفرمایــان 
نقدینگی آنان، ضعف بخش 
نبودن  مطالبه گر  صنعــت، 
کارگــران در بحث بیمه از 
کارفرمایان، ضعف فرهنگی 
و نبود آگاهــی و اطالعات 
مزایای  خصــوص  در  الزم 
بیمه، از علت های آن است.

وی علــت اصلی بیمه نبودن نیــروی کار را 
پایین بودن ســطح فرهنگ افراد جویای کار 
دانســت که این حق را از کارفرمایان مطالبه 

نمی کنند.
مدیــرکل تأمین اجتماعی خراسان شــمالی 
اظهار کرد: برخــی از افراد جویای کار در این 
استان تنها به دریافت حقوقی پایین و بدون 
بیمه بسنده می کنند و تنها به دنبال برآورده 
شدن نیازهای روزمره خود از جمله خوراک، 
پوشاک و مسکن هستند و به امنیت شغلی، 

بازنشستگی و ازکارافتادگی توجهی ندارند.
ســیدی افزود: ضریب پوشــش بیمه ای در 
کشور 4۲درصد است که اســتان ۸۶۳هزار 
نفری خراسان شمالی ۷درصد از این میانگین 

عقب است.

بیمــه ای  پوشــش  کنونــی  ضریــب  وی 
خراسان شمالی را ۳۵درصد عنوان و بیان کرد: 
۱۰۲هزار و ۷۰۰ نفر از شهروندان این استان 
بیمه شــده اصلی ســازمان تأمین اجتماعی 
هستند که شمار آنان با افراد تحت تکفل به 

۲۶۱هزار و ۳۷۸ نفر می رسد.
وی اظهار کــرد: همچنین ۱۷هزار و ۸۰ نفر 
از هم استانی ها بازنشســته و مستمری بگیر 
هســتند و با احتســاب افراد تحت تکفل به 

4۵هزار نفر می رسند.
ســیدی افزود: در مجموع ۳۰۶هزار و ۳۷۸ 
نفر از جمعیت این استان زیر پوشش سازمان 
تأمین اجتماعی هستند که در این شاخص از 
کشور عقب هستیم که باید تالش کنیم تا به 
متوسط این شاخص در کشور برسیم. جذب 
کارفرمایان فرار بیمه ای می تواند این شاخص  

را ارتقا دهد.
مدیــرکل تأمین اجتماعی خراسان شــمالی 
گفت: ساختار اشتغال استان در بحث صنعتی 
نســبت به سایر اســتان ها ضعیف است. در 
مجموع پنج صنعت بزرگ در اســتان وجود 
دارد و ایــن در حالــی اســت که در ســایر 
استان ها جمعیت زیادی از مردم زیرپوشش 
بیمه صنایع و همچنین شهرک های صنعتی 

هستند.
سیدی افزود: بیشــترین آمار بیمه ای استان 
مربوط به صنعت دامپروری، صنایع دســتی، 
صنعــت ســاختمان و کارگاه هــای کوچک 
است که ضریب اشتغال در استان را تشکیل 
می دهد، اما متأسفانه در سال های اخیر این 
نوع اشتغال از جمله ساخت وسازها نیز پایدار 

نبوده است.
سیدی بر توســعه عدالت اجتماعی در استان 
تأکید و اظهــار کرد: در جوامع پیشــرفته، 
ضریب پوشــش بیمه ای جمعیت، شــاخص 
بســیار مهمی اســت که در ارزیابی ها مورد 
توجه قــرار می گیرد؛ چرا که نشــان دهنده 

توسعه عدالت اجتماعی است.

مدیرکل تأمین اجتماعی این استان خبر داد 

فرار بیمه ای 20درصدی کارگاه های خراسان شمالی

هنوز آمار دقیقی از 
کارگاه های فعال که 
فرار بیمه ای دارند، 

احصا نشده، اما با توجه 
به آمار جمعیت استان و 

نیروی کار، برآورد شده  
که حدود 20درصد فرار 

 بیمه ای وجود 
داشته باشد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.
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خط قرمز: رئیس پلیس فتا اســتان خراسان رضوی با اعالم 
خبر کالهبرداری 4۰۰میلیون تومانی از یک زوج مشهدی، از 
وجود برخی شرکت های قالبی تحت عنوان وکالی مهاجرتی 

در شبکه های اجتماعی خبر داد.
ســرهنگ جــواد جهانشــیری، رئیــس پلیس فتا اســتان 
خراســان رضوی در تشــریح این خبر گفــت: چندی پیش 
مرجوعه ای قضایی  مبنی بر کالهبرداری 4۰۰میلیون تومانی از 
یکی از شهروندان به پلیس فتا ارجاع و رسیدگی به پرونده در 

دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی ادامــه داد: شــاکیه در تشــریح اظهارات اولیــه خود به 
کارشناسان پلیس فتا اســتان عنوان کرد در فضای سایبری 
تحت عنوان دریافت اقامت و ویزای کاری »جاب سیکر« برای 
خود و خانواده اش، اغفال و مــورد کالهبرداری 4۰۰میلیون 

تومانی قرار گرفته است. 
این مقام ارشد انتظامی افزود: کارشناسان پلیس فتا استان پس 
از دریافت مستندات  این ادعا،اقدام های فنی و تخصصی خود 
را آغاز کردند و پس از بررسی های الزم توانستند ردی از عامل 

این جرم را در آن سوی مرزها بدست آورند.

سرهنگ جهانشیری، رئیس پلیس فتا خراسان رضوی تصریح 
کرد: با توجه به ادله بدست آمده و تالش کارشناسان پلیس فتا، 
دیگر اقدام های الزم پلیسی برای شناسایی محل جغرافیایی 
حضور متهم صــورت گرفت و همچنین موضــوع از مبادی 

ذی ربط در دست پیگیری است.
ایــن مقام انتظامی در ادامه به کاربــران فضای مجازی توصیه 

کرد: از آنجایی که مرزهای فیزیکی در فضای سایبری تعریف 
شــده نیست، این ویژگی دســتاویزی از سوی مجرمان شده 
کــه با ترفندهای متفاوتی از جمله دریافت اقامت، مهاجرت و 
سایرعناوین مشابه با فریب قربانی به اهداف کالهبردارانه خود 

دست یابند. 
رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از هموطنان خواست 
هرگز به تبلیغات شبکه های اجتماعی و کانال های موصوف 
مبنی بر کسب ثروت، خرید و فروش عضویت در بورس های 
خارجی و ارزهای دیجیتالی اعتماد نکرده و پیش از هر گونه 
واریز وجهی تحت هر عنوانی توصیه پلیس را جدی بگیرند. 
همچنین کاربران این فضا به خاطر داشــته باشند با اندکی 
تأمــل و پرس و جو از افراد مطلع و فنی، از عواقب ســوء و 
منفی ماجرا مطلع شــده  و می توان از هر گونه کالهبرداری 

پیشگیری کرد.
وی بیان کرد: شــهروندان می توانند درصورت مشاهده موارد 
 مشــکوک، موضوع را از طریق ســایت پلیس فتا به نشــاني

www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی  ثبت کرده تا به 
سرعت ماجرا مورد بررسی قرار گیرد.

تشریح یک کالهبرداری توسط رئیس پلیس فتا خراسان رضوی 

ویزای کاری»جاب سیکر« و 400 میلیون تومان که بر باد رفت

رسابرساب

قدس آنالین: تــورج همتی اظهار کرد: در مقوله اســقاط 
خودروهای فرسوده، نظارت بر کار موتورخانه های گرمایشی و 
تأمین گاز برای سوخت نیروگاه ها، مواردی هستند که ضعیف 

عمل شده است.
وی تصریح کرد: هوا وقتی جریان ناپایداری داشــته باشد به 
تدریج راه فرار آلودگی ها از مســیر جو فراهم شده و جابه جا 
می شوند. در چند روز اخیر طبق گزارش سازمان هواشناسی 
و استمرار پایداری هوا، انباشته شدن آلودگی ها موجب ایجاد 

هوای آلوده در برخی مناطق شهر مشهد شد. 
مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه کالنشهر 
مشــهد در نیمه دوم هر سال با مســئله آلودگی هوا مواجه 
می شــود، ادامه داد: مشهد جزو شهرهایی است که به لحاظ 
ارتفاعات بینالود و هزارمسجد زمینه فراهم شدن هوای آلوده 
را دارد و به جز مواردی که هوا ناپایدار شــده و تغییرات جوی 
رخ می دهد، در غالب روزها شرایط سکون هوا رخ می دهد که 
موجب انباشت آلودگی ها می شود. از طرفی تردد وسایل نقلیه 
غیراســتاندارد و فعالیت منابع آالینــده ثابت نظیر صنایع و 

نیروگاه ها شرایط را برای ایجاد آلودگی هوا مضاعف می کنند.
وی بــا بیان اینکه رصد هوشــمند معاینه فنــی خودروها از 
۲۵مرداد ماه جاری در شــهر مشهد اجرا شــده و به صورت 
مکانیزه به خودروهایی که دارای معاینه فنی نیســتند، ابالغ 
الزم صورت می گیرد، اظهار کرد: تعداد روزهای پاک مشــهد 
از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۶روز افزایش داشــته، به طوری که در سال گذشته این آمار 

۲۸روز و امسال ۳4روز بوده است. در موضوع هوای سالم این 
آمار چهار روز کاهش داشته و از ۱۸۰روز سال قبل به ۱۷۶روز 
در سال جاری رسیده است. از طرفی سال گذشته در ابتدای 
فصل پاییزو آغاز سال تحصیلی، شاخص کیفیت هوای مشهد 
در دو روز به ۱۵۰ای .کیو.ای که نشانگر هوای ناسالم برای همه 
اقشار جامعه است، رسید که منجر به تعطیلی مدارس شد، اما 

امسال تاکنون این موضوع رخ نداده است.
همتی در پاســخ به این موضوع که آلودگی هوا، ریه و تنفس 
افراد را تحت تأثیر قرار داده و می تواند به شیوع کرونا در سطح 
جامعه کمک کند، تصریح کرد: اگر به شــرایط حاد و بحرانی 
از آلودگی هوا برسیم برخی محدودیت ها و ممنوعیت ها را در 
شهر مشهد اجرا خواهیم کرد و فعالیت برخی صنایع که منشأ 
آلودگی هوا هستند را به صورت موقت تعطیل و همچنین به 

برخــی از نیروگاه ها اعالم خواهیم کرد که به جای گازوئیل از 
گاز اســتفاده کنند. همچنین مسائلی در حوزه حمل و نقل و 
نیروگاه های اطراف شهر و کارخانه هایی نظیر کارخانه سیمان 

در اطراف مشهد به افزایش آلودگی کمک می کنند.
همتی، موضوع آلودگی هوای مشــهد را مشابه کالنشهرهایی 
نظیر لندن و نیویورک اعالم کرد و افزود: اســقاط خودروهای 
فرسوده، نظارت بر کار موتورخانه های گرمایشی و تأمین گاز 
برای ســوخت نیروگاه ها، از جمله مواردی هستند که ضعیف 
عمل شده است. همچنین تعطیلی روزهای پنجشنبه در مشهد 
یکی از مواردی است که در راستای اجرای قانون هوای پاک و با 
وجود بیان مستندات و دالیل علمی زیاد برای اجرای آن، ولی 

تاکنون نتیجه ای دربرنداشته است.
وی با بیــان اینکه برای تجهیز و نوســازی برخی امکانات با 
محدودیت هایی مواجه هســتیم، ادامه داد: شورای هماهنگی 
حمل ونقل و ترافیک استان، مرجع تصمیم گیری در این باره 
است که ریاست آن برعهده معاون عمرانی استانداری است و 
فرماندار نیز رئیس این کارگروه در شهرستان مشهد است. در 
راستای اجرای این موضوع سال گذشته نامه ای در این باره به 
فرمانداری مشهد ارسال کرده ایم و فرمانداری باید این موضوع 
را در کارگروه مطرح و مصوبه آن را برای اســتانداری ارســال 
می کرد که تاکنون این اتفاق رخ نداده که یکی از دالیل آن این 
است که احتماالً و بنا به دالیلی که خودشان دارند عقیده ای 
به اجرای این موضوع ندارند که باید این مسئله را از خودشان 

پیگیری کنید که چرا با این موضوع مخالف هستند.  

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی برای شهر مشهد عنوان کرد

اجرای برخی محدودیت ها در صورت تداوم آلودگی هوا

زگارشزگارش



خبرخبر خبرخبر

 آیین استقبال از کاروان نمادین •
حضرت معصومهh برگزار نمی شود

قم: تولیت آستان مقدس 
معصومه)س(  حضــرت 
با صــدور پیامــی اعالم 
کرد مراســم استقبال از 
کاروان نمادیــن حضرت 
معصومــه)س( در قم به 
برگزار  کرونا  دلیل شیوع 

نمی شود.
آیت اهلل سعیدی با صدور پیامی ضمن قدردانی از زحمات مردم قم 
در برپایی مراسم استقبال نمادین از حضرت فاطمه معصومه)س( 
در ســال های گذشته، توصیه کرد امسال در راستای پیشگیری 
از شــیوع کرونا از برپایی مراسم استقبال از ورود کاروان نمادین 

حضرت فاطمه معصومه)س( به قم صرف نظر کنند.

بافندگان فرش چهارمحال و بختیاری •
بیمه می شوند

شهرکرد: رئیس سازمان 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
چهارمحال و بختیاری از 
پوشــش بیمه ای رایگان 
دستباف  فرش  بافندگان 
خبــر داد و گفت: آخرین 
جامعه  بهره مندی  مهلت 

هدف از این طرح ملی پایان آبان  است.
 سجاد رستمی اظهار کرد: براساس بخشنامه مرکز فرش ایران، 
بافندگان فرش دستباف دارای شناسنامه فرشبافی بدون بیمه، تا 
پایان آبان برای نام نویسی و بهره مندی از این مزیت فرصت دارند. 
به گفته وی، بافندگان فرش دارای شرایط برای بهره مندی از این 
مزایا برای ارائه اطالعات اولیه و تحویل عکس، به شــرکت های 
تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری در تمامی شهرستان ها 

مراجعه کنند.

 قم میزبان کنگره •
۶ هزار شهید دفاع مقدس

قم: رئیس ســتاد کنگره 
استان قم گفت:  شهدای 
کنگره ۶ هزار و ۹۰ شهید 
قم همزمان بــا ۲۷ آبان 
سردار  شــهادت  سالروز 

زین الدین برگزار می شود.
احمــد حاجــی زاده روز 

شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از اهداف کنگره شهدای قم تولید 
محتوا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و جذب مخاطب است.

وی اضافه کرد: تبیین مواجهه مردم و رهبری با جنگ، نقش آفرینی 
رزمندگان در هشت سال جنگ تحمیلی، بیان مسائل تاریخ جنگ 
و توجه دادن آحاد مردم به ســبک زندگی شهدا از دیگر اهداف 

کنگره شهدای قم است.

شکایت کارگران ممنوع الورود هفت تپه •
پیگیری می شود

اهواز: مدیرکل اداره کار، 
تعاون و رفــاه اجتماعی 
خوزســتان با اشــاره به 
حواشــی اخیر شــرکت 
هفت تپه و اعالم بی نیازی 
از  مدیرعامــل شــرکت 
کارگر،  چنــد  فعالیــت 

گفت: شکایت کارگران ممنوع الورود به کارخانه از سوی اداره کار 
شهرستان شوش دنبال و بررسی می شود

ارسالن غمگین در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه موضوعات 
کارگری باید از مسیر قانونی و به دور از جنجال بررسی شود، افزود: 
ورود مسئوالن استانی به موضوع صرفاً برای جلوگیری از هرگونه 
مشکل تا بررسی دقیق زوایای مختلف آن بوده است و از اخراج 

کارگران نیز جلوگیری شد.

 مرحله سوم رزمایش کمک  مؤمنانه •
برای اشتغال

شــرقی:  آذربایجان 
رئیس کمیتــه امداد امام 
خمینی)ره( از کمک هزار 
و ۱۷۸ میلیــارد تومانی 
مــردم در مرحلــه اول و 
دوم رزمایــش مواســات 
خبــر داد و گفت: مرحله 

سوم رزمایش کمک های مؤمنانه کمیته امداد در راستای »ایجاد 
اشتغال« است.

سید مرتضی بختیاری با تأکید بر اینکه برای مرحله سوم رزمایش، 
همکاران کمیته امداد در حال کار تخصصی هســتند، ابراز کرد: 
پیشنهاد کمیته امداد برای مرحله سوم رزمایش مواسات و همدلی 
و کمک مؤمنانه »اشــتغال« اســت. پس از اشتغال، موضوعات 

درمان، مسکن و جهیزیه نیازمندان اولویت بندی خواهد شد.

 بیماران کرونایی •
یکروزه دفترچه بیمه می گیرند

بایجان غربــی:  آذر
ســالمت  بیمه  مدیرکل 
گفت:  آذربایجان غربــی 
بیمــاران کرونایــی فاقد 
دفترچه بیمــه می توانند 
در ۲۴ ســاعت صاحــب 
دفترچه سالمت شده و از 
خدمات آن استفاده کنند.

نادر نانبخش با اشــاره به اینکه این افراد می توانند با مراجعه به 
۶۷ مرکز پیشخوان آذربایجان غربی صاحب دفترچه بیمه سالمت 
شــوند، ادامه داد: برای دریافت حق بیمه این افراد نیز، آنان طی 
۲۴ ساعت ارزیابی وسع شده و بر اساس دهک موجود حق بیمه 

خود را پرداخت می کنند.
وی گفت: اگر فرد جزو دهک اول تا سوم باشد، فقط هزینه چاپ 

دفترچه را پرداخت می کند و حق بیمه او رایگان است.

فعالیت عصرگاهی مشاغل غیرضروری •
ممنوع شد

شیراز: جانشــین استاندار 
فارس در ســتاد اســتانی 
مدیریت بیماری کرونا گفت: 
فعالیت مشاغل غیرضروری 
در کالنشهر شــیراز از ۲۰ 
آبان ۹۹ به مدت یک  ماه از 
ساعت ۱۸ تا صبح روز بعد 

ممنوع خواهد بود.
عبدالرضا قاسمپور عنوان کرد: براساس مصوبه ستاد ملی و استانی 
مدیریت بیماری کرونا به جز مشاغل ضروری مابقی مشاغل تا ۲۰ 

آذر ۹۹ از ساعت ۱۸ تا صبح روز بعد تعطیل خواهند بود.
وی ادامه داد: مراکز ضروری شغلی شامل مراکز درمانی، داروخانه ها، 
مراکز آتش نشانی، امداد و نجات، آمبوالنس ها، خدمات سرویس های 
عمومی آب، برق و تلفن، نانوایی ها و سوپرمارکت ها و فروشگاه های 

زنجیره ای است.

 ساخت هزار و ۶00 واحد •
برای جابه جایی منازل پرخطر اهواز

خوزستان: استاندار خوزستان از ساخت هزار و۶۰۰ واحد مسکونی 
در منطقه سپیدار اهواز به منظور جابه جایی منازل در معرض خطر 

منطقه منبع آب خبر داد.
غالمرضا شریعتی اظهار کرد: در منطقه منبع آب اهواز تعداد ۸۷۰ 
خانــه در پهنه خطر داریم که با اقداماتــی که در طرح اقدام ملی 
مسکن و با همکاری راه و شهرسازی صورت گرفته است، هزار و۶۰۰ 
منزل در منطقه سپیدار با مشارکت بخش خصوصی در حال ساخت 
است. وی افزود: با ساخت منازل مذکور، این ۸۷۰ منزل در اولویت 
بــرای جابه جایی خواهند بود و پس از آن ســایر مناطق در خطر، 

جابه جا می شوند.

تعطیلی یک هفته ای بانک های یزد•
هماهنگی  شــورای  یزد: 
بانک های اســتان یــزد از 
تعطیلــی یــک هفتــه ای 
بانک های استان بنا بر مصوبه 
ستاد استانی مبارزه با کرونا 

خبر داد.
بر همین اساس تمام شعب 
بانک های استان از هفدهم آبان به مدت یک هفته با توجه به شدت 

یافتن شیوع کرونا در استان تعطیل خواهند بود.
بنا بر اعالم شورای هماهنگی بانک های استان، خدمات بانک های 
استان طی این هفته تنها از طریق خدمات الکترونیک و چکاوک و 

پشت در های بسته بانک ها انجام خواهد شد.

 برق ۲0 درصد از مشترکان قمی •
رایگان می شود

قم: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم گفت: از ابتدای آبان برق 
حدود ۲۰ درصد از مشترکان قمی که کم مصرف هستند در قالب 
طرح »برق امید« رایگان  می شود. مهدی آهنین پنجه عنوان کرد: 
هدف اصلی اجرای این طرح را جلوگیری از انتشار گاز دی اکسید 
 کربن، عرضه برق بیشــتر در بخش هــای صنعت و تولید، کاهش 

۱۰ درصدی مصرف برق بخش خانگی و توسعه صادرات برشمرد.
وی اضافه کرد: قدردانی از مشــارکت مردم در مصرف بهینه برق و 
حمایت از مشترکان خانگی کم مصرف از دیگر اهداف طرح است که 

البته شامل اقامتگاه های خالی و موقت نخواهد بود.

 بازارهای روز قزوین •
تا اطالع ثانوی تعطیل شد

قزوین  شــهردار  قزوین: 
گفــت: با توجه به شــیوع 
بیماری کرونا آرامستان ها و 
بازارهای روز قزوین تا اطالع 

ثانوی تعطیل است.
ســیاوش طاهرخانی اظهار 
کرد: در شرایط فعلی امکان 
زیارت اهل قبور برای مراجعه کنندگان به آرامستان های شهر حتی با 

رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: ورود افراد به آرامســتان های قزوین در این شرایط 
موجب به خطر افتادن سالمتی شهروندان می شود و انتظار می رود 
همشهریان در اجرای تصمیم ممنوعیت ورود به آرامستان ها در این 
ایام همانند گذشته همکاری الزم را با مجموعه سازمان آرامستان ها 

داشته باشند.

قدس از زنجان گزارش می دهد

»مسگران« و دغدغه مسِ گران!
زنجان: اگر به شهر زنجان سفر کرده باشید 
به صنایع دستی  راســته بازار مســگرها  در 
حاصل از قلم و چکش هنرمندانه دست های 
صنعتگران این شهر برمی خورید که شهرتی 
جهانی و قدمتی هزاران ساله دارد که آن را 

به دوره ساسانیان نسبت می دهند.
گرچه چاقو های زنجان بیش از هر محصول 
دیگری صاحب برند و نام و نشــان اســت، 
امــا صنعت مــس و صنایع دســتی حاصل 
از ورقه هــای مــس نیز از دیگــر کاالهای 
موردتوجه در این اســتان است که تولیدات 
اســپانیا،  تا کشــورهای  ایرانی  صنعتگران 
کانــادا، آلمان و حوزه خلیج فارس رســیده 

است.
صنعتگــران زنجانی که همه ســاله در ایام 
تعطیــالت نوروز و فصل تابســتان از رونق 
گردشگری سود خوبی را بدست می آوردند 
امســال به دلیــل کرونا بازار فــروش را از 
دســت دادند و ایــن روزها نیز بــه دلیل 
گرانی و کمبود مواد اولیه به گونه ای دیگر با 

مشکالت دست وپنجه نرم می کنند.
مــواد اولیه مس در اســتان زنجان موجود 
اســت، ولی به دلیل اینکه قیمت ها افزایش  
یافته، صنعتگران مــس در تهیه مواد اولیه 

دچار مشکل هستند.
با شــیوع بیمــاری کرونا و انســداد مرزها 
صادرات صنایع دســتی نیز با مشکل مواجه 
شد و تمامی این مشکالت دست به دست هم 

داد تا رکود بر این بازار سایه بیندازد.

پای درد دل صنعتگرانس
رسول خدابنده لو یکی از همین صنعتگران 
در راســته بازار که از پــدرش این هنر را به 
ارث برده اســت به قــدس می گوید: قیمت 
»قلع« به عنوان ماده مؤثر در زمینه ساخت 
مــس افزایــش  یافته و در حــال حاضر به 

کیلویی ۴5۰ هزار تومان رسیده است.
وی بابیــان اینکه قیمت مــواد اولیه مس 
روزبــه روز افزایش می یابد، بیــان می کند: 
همه ساله تا پیش از ایام نوروز همه کارگاه ها 
با تمام ظرفیت ســعی داشتند برای فروش 
نوروزی دســت پر در بازار حاضر شوند، اما 
متأســفانه تمام محصوالت تولیدی از سال 

گذشــته به دلیل شیوع کرونا 
در بازار مانده و هنوز به فروش 

نرسیده است.
وی بابیــان اینکــه بســیاری 
از کارگاه هــا تعــداد کارگران 
خــود را کاهــش داده و بــه 
دلیل عدم فــروش محصوالت 
تمایــل چندانی برای ادامه کار 
ندارنــد، افزود: با ایــن اوضاع 
بــازار و درحالی که   و احــوال 
مس هــای ایرانی روی دســت 
تولیدکننــدگان مانده اســت، 
شــاهد فــروش و جای گیری 
محصوالت مس از کشور ترکیه 

یا هلند در بازار هســتیم که تیر خالص به 
صنعت مس زنجان می زند!

خدابنده لــو بابیــان اینکه تنهــا افزایش 
صادرات و یــا رونق گردشــگری می تواند 
ایــن بازار را از رکود نجــات داده و به ادامه 
فعالیت هنرمندان منجر شود، افزود: تأمین 
مواد اولیه بــا قیمت های ارزان نیز می تواند 
تولیدکنندگان را برای ادامه کار دلگرم کند.

مس های شرکتی بالی جان صنعت مسس
خدابنــده لو اذعــان کــرد: صنعت مس و 
صنعتگــران نیازمند حمایت هســتند، زیرا 

این قشــر توان رقابت با 
محصوالت شــرکتی و یا 
مشکالت ناشی از واردات 

مس را ندارند.
کــرد:  خاطرنشــان  وی 
سال هاســت ظروف مسی 
توســط برخی کارگاه های 
صنعتــی بــا اســتفاده از 
ســاخته  پرس  دســتگاه 
می شــوند و پس از توزیع 
در بــازار توســط برخــی 
آن  روی  صنعتگــران 
به  تا  می شود  چکش کاری 
شــکل صنایع دستی جلوه 

دهد.
وی افزود: هنرمندان مسگری نمی توانند با 
سرمایه گذارانی رقابت کنند که توان تولید 
بی شمار ظروف مســی را در یک روز دارند 
آن هم ظروفی که ارزان تر از ظروف دست ساز 
است، بنابراین ناچارند با چکش کاری همان 
ظروف پرسی تحمیل شده به مسگری تأمین 

معاش کنند.
وی گفت: از طرف دیگر درحالی که بیشــتر 
شــهرهای ایران در تولید مــس صاحبنام 
هســتند، اما شــاهد هســتیم که بسیاری 
از تولیدات مســی کشــور ترکیه بازارهای 

ایرانی را تصاحب کرده و هر روز مشــکالت 
صنعتگران این استان را افزایش می دهد.

رکود در بازار س
معــاون میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی زنجان بابیــان اینکه صنعت 
مس زنجــان نیز همانند ســایر بخش ها از 
تبعات ویروس کرونا در امان نمانده و در پی 
شــیوع این ویروس در جامعه، رکود شدید 
در بــازار این هنر صنعت کهن ایجاد شــد، 
اظهار کرد: متأسفانه شــیوع ویروس کرونا 
موجب شــد تا واحدهای تولیــد و فروش 
صنایع دســتی مس در روزهای پایانی سال 
۹۸ و ایام تعطیالت نــوروز ۹۹ به تعطیلی 

کشیده شوند.
الناز خدایی فرد بابیان اینکه تولیدکنندگان 
و فروشندگان با انبارهای پر از مس روبه رو 
هســتند که به فروش نرســیده است، بیان 
کــرد: افزایش قیمــت مواد اولیــه ازجمله 
قیمت قلــع به عنوان ماده مؤثــر در زمینه 
ســاخت مس نیز در حــال حاضر روی این 

صنعت و تولید تأثیر گذاشته است.
وی بابیان اینکه وضعیت امروز صنعت مس 
در زنجان بــا توجه به نوســان های قیمت 
فلزات به ویژه مس خوب نیســت و موجب 
رکــود در تولید و فروش این صنعت شــده 
اســت، ادامه داد: تأمین مواد اولیه نیز یکی 
دیگر از مشــکالت تولیدکنندگان است که 

نیازمند حمایت است.
خدایی فرد با اشاره به این موضوع که زنجان 
باوجود صنعتگــران بســیار در این حوزه، 
اما از وجود کارخانه فــراوری مس محروم 
اســت، ادامه داد: البته خوشــه صنعتی در 
حوزه مس شــکل گرفته که در همین راستا 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجان نیز همکاری هــای خوبی انجام داده 
اســت، اما بااین حال در حــوزه تأمین مواد 
ریزودرشتی  با مشــکالت  اولیه صنعتگران 

روبه رو هستند.
وی عنــوان کــرد: در همیــن راســتا اگر 
مــواد اولیه مس در اســتان تأمین شــود 
تولیدکننده ها رغبت و اشــتیاق بیشــتری 

برای ادامه فعالیت دارند.

صنعت مس و 
صنعتگران نیازمند 

حمایت هستند، زیرا 
این قشر توان رقابت 
با محصوالت شرکتی 

و یا رفع مشکالت 
ناشی از واردات 

مس را ندارند
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هرمزگان: بیش از دو دهه خشکســالی و کم آبی در هرمزگان، 
خشک شدن ۳۶5 حلقه چاه آب آشامیدنی، ۱۸ دهنه چشمه و 
قنات، ۱۰۰ حلقه چاه و کاهش آب ۱۳5 حلقه چاه بین ۳۰ تا ۷۰ 

درصد را در پی داشته است.
اخبار کمبود آب به ویژه در ســه شــهر بندر »ســیریک«، بندر 
»کوهســتک« و »گروگ« و ۷5 روستای شهرستان سیریک که 
همواره در رســانه ها خبرساز بوده اســت، مردم مرکز استان در 

بندرعباس هم همیشه از کمبود آب شرب گالیه دارند.
متأســفانه از ۷۴ دشــت موجود در هرمزگان تمامی آن ها دارای 
بیالن منفی هستند و ۳۸ دشت ممنوعه بوده و باقی دشت ها نیز 
شور اســت و از مجموع 5۴ دشت استان هرمزگان افزون بر ۱.۴ 
میلیارد مترمکعب آب از طریق ۲۳ هزار حلقه چاه و حدود ۳۴۰ 

چشمه و قنات برداشت می شود.
در حال حاضر ســالیانه ۴5میلیون و۶۰۰هزار مترمکعب منابع 
آب شرب استان هرمزگان از طریق تأسیسات نمک زدایی تأمین 
می شود به طوری که هم اکنون ۲۶ درصد از نیاز آبی استان از طریق 
شیرین ســازی آب دریا و ۷۴ درصد آن از طریق منابع سطحی و 

زیرسطحی تأمین می شود.
براساس اعالم مســئوالن وزارت نیرو، با وارد مدار شدن ظرفیت 
آب شــیرین کن ها در شهرهای بندرعباس، بســتک، درگهان و 
پارســیان تا پایان ســال ۱۴۰۰، افزون بر۶۰ درصد آب استان از 
طریق تأسیسات شیرین سازی تأمین و ۴۰ درصد مابقی نیز وابسته 

به آب های سطحی و زیرسطحی خواهد بود.
در شرایط حاضر برای مدیریت کم آبی در هرمزگان، ظرفیت های 
مختلفی مورد توجه قرارگرفته که مهم ترین و کاربردی ترین آن 
با توجه به قرارگیری این اســتان جنوبی در حاشیه خلیج فارس، 

توسعه صنعت شیرین سازی آب دریاست.

افزایش ظرفیت آب شیرین کن ها س
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان بابیان اینکه به دنبال 
افزایش ظرفیت آب شــیرین کن ها برای تأمین آب شــرب مردم 
در این استان هســتیم، اظهار می کند: برای تأمین آب موردنیاز 
هرمزگان از محل آب شــیرین کن ها در بخش شهری دو طرح به 
ظرفیت ۶۲ هزار مترمکعب در شــبانه روز در قالب مرحله نهایی 
آب شیرین کن بندرعباس و سیریک و در بخش روستایی ۱۱ طرح 

به ظرفیت ۲۱ هزار مترمکعب در شبانه روز در دست اجراست.
امین قصمی اذعان می کند: شــرکت آبفا هرمــزگان با احداث 
۴۷ سایت آب شــیرین کن فعال توسط بخش خصوصی، یکی از 
شرکت های پیشرو در زمینه استفاده از تکنولوژی شیرین سازی آب 
دریا در کشور است. وی با اشاره به این موضوع که ظرفیت تولید 
آب شــیرین کن بندرعباس در پایان اجرای مرحله دوم، ۴۰ هزار 
مترمکعب در شبانه روز است، افزود: این ظرفیت در حال افزایش تا 
۱۰۰هزار مترمکعب است. وی بابیان اینکه با بهره برداری از فاز نهایی 
آب شیرین کن ۱۰۰هزار مترمکعبی بندرعباس تا پایان سال عالوه 

بر کاهش شوری، آب شرب بندرعباس دو برابر شیرین می شود، 
می افزاید: در این راستا شاهد ارتقای کیفیت و توزیع همگن آب در 
کالنشهر بندرعباس، بندر خمیر و روستاهای مسیر خواهیم بود.

هرمزگان منبع آب شیرینس
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان اظهار می کند: با توجه 
به کم آبی مناطق مرکزی کشور، هرمزگان به عنوان منبع تأمین آب 
شیرین استان های یزد و کرمان انتخاب  شده و برای انتقال آب به 
این دو استان، آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی ساقی کوثر در 

حال ساخت است.
به گفته قصمی، مرحله نخست آن به ظرفیت ۲۰۰ هزار مترمکعب 
در شــبانه روز امســال وارد مدار تولید می شود که سهم ۴۰ هزار 

مترمکعبی هرمزگان از این ظرفیت امسال عملیاتی خواهد شد.
وی می گوید: در اجرای این طرح پیگیری هایی از سوی استاندار و 
نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس برای افزایش سهم استان از 

ظرفیت آب شیرین کن یک میلیونی در حال انجام است.

با توسعه آب شیرین کن ها

آبدریابهکامساکنانجنوبشیرینمیشود
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 1 د س ر   ح و ا س پ ن ج گ ا ن ه
 2 ا ل و ا ر   ت ف ک ی ک   د س ت
 3 س ف ی د   ت ی ا ت ر   م ی ر ک
 4 ت   ش ا ه د   ک ی   خ ر م ی  
 5 ا ا   ب ا ی د   ا ن ا م   ن ق
 6 ن خ ل   ک ن ی ه   ا ل ی س   م
 7   ط ا ی ی   و ا ه م ه   ا ب ی
 8 م ا ی و   پ ی و ر ه   خ ل ا ص
 9 ش ر ح   ب ل د ی ه   ا ز ا د  
 10 ک   ه م ت ا   ه ر م ز   د ا غ
 11 ل ب   م و ک ل   ی د ا ت   م ز
 12   د ک ا ن   ا ق   ه د ی ه   ل
 13 غ ی ر ت   ک م ر ک ش   پ ا ر س
 14 ر ه ی   ک و پ ا ل   ن ا ج و ر
 15 س ی م ی ن د ا ن ش و ر   ر ی ا
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۱. شــهری زیبا و توریستی در شرق مازندران 
– شمردن ۲. تشکیل شــده- واحد شمارش 
شتر- نویسنده و منشی ۳. سود و بهره- باران 
اندک- اســباب زحمت- نپذیرفتــن ۴. مادر 
ترکی- از نابخشــودنی ها در یوم الحســاب- 
ضمیر احترام آمیز 5. ســاز مثنوی- بســتنی 
 چوبی- دندان سوهان- برشمردن عیوب کسی 
۶. بــزرگان- باغیرت- صفحه مــدور خودرو 
۷. باکســی مداراکردن- ضمیر اتحاد- سطل 
آبکشی ۸. صوت تنفر- ابزار قندشکنی- ظرف 
»چه کنــم چه کنــم؟«- میوه نیکــو ۹. میوه 
آبدار تابســتانی- صوت ندا- دانــه ای دارویی 
 کــه به آن »انیســون« و »رازیانه« هم گویند 
۱۰. اعتمــاد قلبی- کیســه چرمی- اســب 
ســیاه رنگ ۱۱. ثانــوی- بخش فرانســوی 
رودخانــه رایــن- این هــم بیابانی وســیع 
 اســت در چیــن و مغولســتان- مایه حیات 
۱۲. برداشــت محصول- خبرگزاری رســمی 
ترکیه- تیز و برنده ۱۳. چهره – شــاخه ای از 
حیله زننده  صدمترمربع-   دوچرخه ســواری- 
۱۴. ســنگ زینتی گران بهــا- راه رفتن بدون 

تعادل- نترس ۱5. دربندان و گرفتاران- محافظ 
شخصی

۱. آبادانــی- عنــوان فیلمــی از » مایــکل 
کورتیز« محصول کمپانــی برادران وارنر که با 
۱/۷ میلیون دالر هزینه ساخته شــد ۲. علم 
گیاه شناسی- سوره صدوســیزدهم قرآن که 
یکی از معوذتین هم به شمار می رود – کله پز 
و کله فروش ۳. جمع شــدید - شــهر ارگ- 
نخستین نوع موشــک جنگی دوربرد اختراع 
»ورنرفــون براون« آلمانــی- از مبطالت روزه 
۴.  دوروی پررونــق بازار- ویرگــول- دل آزار 
کهنه- نابینا 5. خاندان- سرگشــتگی- نوعی 
 کالبــاس ۶. عــدد- جوانــی- بــوی رطوبت 
۷. درس نوشتنی- سرپناه انسان عصرحجر- 
علم آموختن ۸. ســاز مدور- »سبک« در زبان 
 انگلیســی- نفت دریای شمال – عضو صورت 
۹. موریانه- بعضی از آن کوه می سازند- گشاده 
 و باز ۱۰. آش ســاده- خاکسترنرم- دروازه بان 
۱۱. دالوری- از قطعــات مورداســتفاده در 
لوله کشی -  پیشــوند فقر ۱۲. میوه ای شبیه 

طالبــی- پدربزرگ- رســانای جریان بــرق- هواپیمای 
جنگنده بمب افکن ۱۳. راز مگوی- مصرف این نوع سبزی 
 در کاهش فشــارخون موثر اســت – عــدد منفی- پدر

 ۱۴. شرم و حیا- گرفتن- آتشکده ای در مرکز شهریزد که 
 از آن به عنوان مرکزی ترین نقطه ایران هم  یادشده است 
۱5. درخت »ارجن«- برابر فارســی »رمزمیله« برای آن 

برگزیده شد

  افقی

  عمودی
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