
انتشار کتاب پهلوان دل ها در نيشابورعکس برتر از نگاه کودک ونوجوان 
داوری بخش عکس برتر از نــگاه کودک  و نوجوان 
در دومین جشنواره سراسری عکس حرکت انسانی 
انجام شــد.در ادامه برگــزاری بخش های مختلف 
دومین جشنواره سراسری عکس حرکت انسانی، روز 
گذشته انتخاب عکس برتر از نگاه کودک  و نوجوان 
انجام شد. به گزارش خبرنگار ما در این بخش که با 

حضور پنج داور که همگی کودک ...

 کتاب »پهلوان دل هــا« بازخوانی خاطرات پهلوان 
یعقوبعلی شورورزی توسط انتشارات نسل روشن به 
کوشش مسعود اصغرنژاد بلوچی و امین رشیدلمیر 
به زیور طبع در نیشــابور آراسته شد. کتاب پهلوان 
دل ها در چندین فصل به نام های از خزر تا بینالود 
بازتاب خصوصاً ارزشــی و ورزشی در آینه دیگران، 

دوران سربازی، فصل ویژه جهان ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

داروخانه ها انسولین را گروگان گرفته اند
قدس بررسی می کند

 گروگان گيری
 خانه سازمانی!

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

زعفران؛ 
تولید در اوج 

قیمت در گود! 
و این کپشنی بود که با عکس همراه شد: »زعفرانکار 
تایبادی از فرط ناراحتی وضعیت نابســامان، زراعت 
زعفران خود را با لودر تخریب کرد!« و البته موضوعی 
که توســط مســئوالن به عنوان تخریب رسانه ای از 
آن یاد می شــود و بقول آنها نباید به آن وقعی نهاد. 
با این حال اوضاع نابســامان زعفران در خراســان بر 
کســی پوشیده نیســت و همه از کشــاورز گرفته تا 
پاک کننده گل منتظر .روشــن شــدن این وضعیت 
هستند. کشــاورزان از خرید حمایتی گالیه مندند و 
نســبت به آن خوش بین نیســتند. دست اندارکاران 
امــا همچنان به حــرف های کلی بســنده میکنند؛ 
آنچنان که نخستین نشست کارگروه منطقه ای خرید 
حمایتــی زعفران با حضور مدیران جهاد کشــاورزی 
شهرستان های تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد به 

میزبانی تربت جام برگزار شد...

قدس از تخلف در توزیع این داروی مهم برای بیماران دیابتی گزارش می دهد

.......صفحه 2 

انتقاد شدید کسبه 
بازار رضا از تعلل 

در اجرای یک 
پروژه شهری

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی 
گفت: تا به امروز چندین نامه اخطار تخلیه واحد مسکونی سازمانی 
به مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان زده شده، اما واحد هنوز 
تخلیه نشده است! 27 اردیبهشت ماه بود که خبر بازداشت مدیرکل 
سابق تعزیرات حکومتی خراسان رضوی را راسانه ای کردیم. در آن 

خبر که اشاره به برخی اقدام ها و تخلفات...

ده.......صفحه 2 
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  ش��هرداری دّرود در نظ��ر دارد باس��تناد 
مجوز ش��ورای محترم اس��امی شهر دّرود 
دو /2 قطعه زمی��ن متعلق به خود را واقع 
در ش��هر دّرود خیابان س��احلی جنب زمین 
ورزش��ی و دیگ��ری واقع در بل��وار آزادی 
جن��ب کش��تارگاه را بر اس��اس قیمت پایه 
کارش��ناس رس��می دادگس��تری از طری��ق 
مزایده عمومی به صورت نقد و به باالترین 

پیشنهاد به فروش برساند.
 متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطاعات 
بیش��تر و دریافت فرم شرکت در مزایده به 

شهرداری دّرود مراجعه نمایند.
 تلفن تماس: 13- 43232111 -051

 www.darroud.ir:آدرس ایمیل 
 رامین زمانی -شهردار دّرود 

 آگهی مزایده عمومی
)مرحله اّول نوبت اّول(
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  ش��هرداری دّرود در نظ��ر دارد باس��تناد مجوز 
ش��ورای محترم اس��امی ش��هر دّرود یک قطعه 
زمی��ن ح��دودًا ب��ه مس��احت 8000 مت��ر مرب��ع                
)1160 مت��ر مرب��ع با کاربری تجهیزات ش��هری و 
6840 متر مربع با کاربری تفریحی و توریستی( 
واقع در شهر دّرود - بلوار آزادی - اراضی جنب 
جایگاه CNG را بر اساس قیمت پایه کارشناس 
رس��می دادگس��تری از طریق مزایده عمومی و 
صرف��ًا جهت اح��داث پمپ بنزی��ن و گازوئیل و 
مجتم��ع خدماتی، رفاهی به باالترین پیش��نهاد 
بفروش برس��اند. متقاضیان م��ی توانند جهت 
کس��ب اطاعات بیش��تر و دریافت فرم شرکت 
در مزایده به ش��هرداری دّرود مراجعه نمایند.

 تلفن تماس :051-43232111-13
  www.darroud.ir :آدرس ایمیل

رامین زمانی- شهردار دّرود

 آگهی مزایده عمومی
مرحله اّول نوبت اّول
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی 
مسکن مهر 17 مشهد )نوبت دوم(

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 
 99/09/01 مورخ  شنبه  روز   10 ساعت  در  که   17 مهر 
گلبهار،  در  واقع  تعاونی  شرکت  پروژه  محل  در  که 
حضور  شود  می  تشکیل   45 اسامی  جمهوری  بلوار 

بهم رسانند.
دستور جلسه : 

1- اصاح ماده 5 اساسنامه مبنی بر تمدید مدت 
فعالیت شرکت تعاونی                            هیئت مدیره 
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ش�هرداری تایباد در نظر دارد به اس�تناد مجوزشورای اسالمی ش�هر تایباد نسبت به واگذاری به صورت 
اجاره یک باب مغازه ش�ماره 7 واقع در خیابان دارالس�الم جنب کال موالنا با قیمت پایه اجاره ماهیانه 
مبلغ 2/600/000 ریال و ضمانت قرارداد مبلغ 10/000/000 ریال و ضمانت ش�رکت در مزایده مبلغ 
2/500/000 ریال اقدام نماید ، لذا از کلیه افراد واجد ش�رایط دعوت می ش�ود جهت دریافت اس�ناد 

مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/08/18 لغایت 99/09/06

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت14 مورخ 99/09/06
زمان بازگشایی پاکات 99/09/08در محل دفتر شهردار تایباد.

ش�هرداری در رد ی�ا قب�ول پیش�نهادات مختار اس�ت و در صورتی که برن�دگان اول تا س�وم مزایده از 
پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

مح�ل تحویل اس�ناد مزایده دبیرخانه ش�هرداری تایباد می باش�د . متقاضیان محترم م�ی توانند جهت 
دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

)) آگهی مزایده(( نوبت اول

ایوب سیدالحسینی-شهردارتایباد

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

فارس: مدیر عامل شــرکت عمــران گلبهار گفت: تا 
پایان امسال 3۰ کیلومتر از مسیر قطار مشهد- گلبهار 
ریل گذاری می شــود. مدیرعامل شرکت عمران گلبهار 
در گفت وگو با خبرنگار فارس به تأخیر در بهره برداری 
مترو گلبهار اشــاره و عنوان کرد: فشــارهای آمریکا و 
شرایط اقتصادی کشور سبب تأخیر در بهره برداری این 
قطار در سال ۱۴۰۰ شده است. هومن گریوانی در عین 
حــال تأکید کرد: با وجود این حتی یک روز هم پروژه 
متوقف نشــده است و شرکت با استفاده از منابع خود 
و همچنیــن توجه دولت در کنــار انتخاب پیمانکاران 
توانمنــد و دارای امکانــات باال کار پــروژه را به پیش 
می برد. وی افزود: اگر فاینانس اجرایی شــود و اعتبار 
به موقع تخصیص یابد بوق این قطار را در سال ۱۴۰2 
مردم خواهند شنید. وی به جلسه اخیر خود به همراه 
نماینده شهرســتان در مجلس با رئیس سازمان برنامه 
و بودجه اشــاره کرد و با بیــان اینکه 3۰ کیلومتر این 
پروژه تا پایان ســال ۹۹ ریل گذاری می شود، گفت: در 

این جلسه قرار شد با استفاده از منابع داخلی شرکت و 
همچنین کمک سازمان برنامه و بودجه نسبت به خرید 
ریل اقدام شــود که مقدمات کار انجام شده است و به 

زودی تفاهم نامه آن امضا می شود.
گریوانی افزود: کل پروژه مترو مشهد- گلبهار و چناران 
۴۶ کیلومتر اســت و کل پروژه ریلی مشهد- چناران 
تاکنون 3۵ درصد پیشرفت داشته و سال گذشته ۴3۰ 

میلیارد ریال برای آن هزینه شده است. 

قدس: مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای خراســان 
رضوی گفت: نوســان های شدید قیمت لوله فوالدی از 
دالیل به تأخیر افتادن اجرای پروژه رساندن آب از سد 

تبارک به شهرستان قوچان است. 
محمد عالیی شامگاه گذشته در برنامه پیگیری صدا و 
سیمای اســتان در خصوص رساندن آب از سد تبارک 
به شهرســتان قوچان، اظهار کرد: از 23 کیلومتر خط 
انتقال آب از ســد به تصفیه خانه، 8.۵ کیلومتر آن باید 
لوله فوالدی باشد. خوشبختانه ما این لوله های فوالدی 
را خریداری کرده ایم اما با توجه به اتفاقاتی که در تغییر 
قیمت لوله ها رخ داد، متأســفانه دو مرتبه ضمانت نامه 
پیمان کار ضبط شــد و حاضر به تحویل لوله ها نشدند 

زیرا قیمت ها به شدت متغیر بود. 
وی افزود: خوشــبختانه ما تاکنــون 8.۵ کیلومتر لوله 
خریداری کرده ایــم و 2.۵ کیلومتر دیگر نیز به کارگاه 
وارد شده که 7 میلیارد تومان بابت آن بدهکار هستیم. 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی عنوان 

کرد: از ۱۴.۵ کیلومتر فاصله از بند بادخور تا تصفیه خانه 
۴.۵ کیلومتر آن اجرا شده است، ۱.۵ کیلومتر هم ما از 
منابع جاری شرکت لوله خریداری کرده ایم و به کارگاه 

منتقل شده یعنی ۶ کیلومتر لوله آماده اجراست. 
عالیی با بیان اینکه تاکنون خط انتقال کنده شــده و 
آماده برای جای گذاری لوله هاست، خاطرنشان کرد: ما 
حداکثر تا 2۰ روز آینده این ۶ کیلومتر را اجرا خواهیم 

کرد.

حســين پورحســين: مدیر کل آموزش و پرورش 
خراســان رضوی در واکنش به مشــکالت جذب یک 
دانش آمــوز روشــندل در مصاحبه ورودی دانشــگاه 
فرهنگیــان عنوان کرد: با تأکید اســتاندار خراســان 
رضوی، آموزش و پرورش اســتان مســئول پیگیری 
مشکل این دانش آموز شــده است. قاسمعلی خدابنده 
گفت: فرایند جذب دانشــجو در دانشــگاه فرهنگیان 
براســاس دســتورالعمل های وزارت آموزش و پرورش 
و سازمان ســنجش صورت می گیرد و تمامی معاینات 
پزشکی با در نظر گرفتن شاخص های ابالغی با حضور 

تیم متخصص انجام می پذیرد. 
وی با تأکید بر اینکه هر ساله تعداد زیادی از دانشجویان 
برای حضور در دانشــگاه فرهنگیان متقاضی هستند و 
باید بــا گذر از فیلترهــای در نظر گرفته شــده مجوز 
تحصیل در این دانشگاه را دریافت کنند، گفت: در مورد 
شــرایط دانش آموز روشندلی که از شهرستان گناباد در 
کنکور سراســری امسال رتبه خوبی کسب کرده ولی در 

معاینات پزشــکی ورودی دانشــگاه فرهنگیان موفق به 
کسب حد نصاب الزم نشــده با پیگیری های استاندار و 
رایزنــی و مکاتبه با اداره کل آموزش و پرورش در تالش 

هستیم تا مشکل را برطرف کنیم. 
خدابنــده افزود: ســعی می کنیم از تمــام ظرفیت های 
قانونی برای حل این مشــکل استفاده کنیم و بر همین 
اساس مکاتباتی را با وزارت آموزش و پرورش برای ارائه 

راهکار قانونی جهت رفع مشکل انجام داده ایم.

ریل گذاری ۳۰ کيلومتر از مترو گلبهار
تا پایان سال ۹۹ انجام می شود

تأخير در اجرای پروژه 
به دليل نوسان های شدید قيمت لوله فوالدی 

 آموزش و پرورش استان پيگير رفع مشکل 
دانش آموز روشندل گنابادی در ورود به دانشگاه فرهنگيان شد



قدسازتخلفدرتوزیعایندارویمهمبرایبیماراندیابتیگزارشمیدهد

 داروخانه ها انسولین را گروگان گرفته اند
هاشمرسائیفر:تهیه انسولین برای بیماران 
دیابتی به دغدغه ای بزرگ تبدیل شده است. 
کمبود یا بعضاً نبود انسولین به قیمت دولتی 
مسئوالن وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی را بر آن داشــت تا ضمن اختصاص 
سهمیه استانی به تعیین داروخانه های منتخب 
در شــهرهای مختلف در راستای دسترسی 
بیماران دیابتی به انســولین اقدام نمایند. در 
محدوده زیر پوشــش دانشگاه علوم پزشکی 
برای توزیع انسولین 80 داروخانه منتخب در 
فهرست توزیع کنندگان دولتی انسولین قرار 
گرفتند که 60 داروخانه در شــهر مشهد قرار 
دارند تا دیابتی ها با سهولت بیشتری بتوانند 
انســولین مورد نیازشان را تهیه کنند. اسامی 
این داروخانه ها نیز در اختیار مردم قرار گرفته 
تا این امکان وجود داشته باشد تا حتی پیش از 
مراجعه به داروخانه دیابتی ها بتوانند از وجود 

انسولین در این داروخانه ها مطلع شوند.
تا اینجا آنچه بیان شــد روند دسترسی مردم 
به انســولین در داروخانه هــای منتخب بود 
امــا موضوعی که در همین راســتا برخی از 
شــهروندان با آن مواجه و از آن گالیه مندند 
این است که برخی از داروخانه های منتخبی 
که عرضه انســولین دولتی را در اختیار دارند 
چنانچه در نسخه بیمار دیابتی تنها انسولین 
توسط پزشک نوشته شده باشد از تحویل آن 
به بیمار خودداری کرده و اعالم می کنند فعاًل 

انسولین نداریم. 
یکی از شهروندان مشهدی در این خصوص به 
قدس می گوید: دیابتی هستم و برای کنترل 
آن نیاز به انســولین دارم. آخر هفته گذشته 
طبق نســخه ای که پزشک برای دریافت پنج 
عدد انســولین برای من در نظــر گرفته بود 
دنبال تهیــه آن رفتم. ســاعت 5 بعدازظهر 
شروع به تماس با داروخانه های منتخب عرضه 
انسولین دولتی کردم اما در نهایت تعجب 50 
داروخانه ای که با آن ها تماس گرفتم همگی 

پاسخشــان یکی بود: »فعاًل 
انسولین نداریم«! این پاسخ 
در حالی به ما داده می شــد 
که روی سایت داروخانه های 
انســولین  مذکور موجودی 
داشــتند و حتــی گزارش 
یکــی دو دقیقه قبل فروش 
انسولین هم از آن داروخانه 

روی سایت مشخص بود!

عرضه انسولین با س
داروی اضافی!

وی ادامه می دهد: حتی بیش از 15 داروخانه 
را هم حضوری برای دریافت انسولین مراجعه 
کردم که باز هم می گفتند نداریم. نکته جالبی 
که خیلی برایم دردناک بود این است که وقتی 
بــه یکی از همین داروخانه ها مراجعه کردم و 
پاســخ منفی گرفتم در حالی که می خواستم 
از داروخانه خارج شوم در کمال تعجب دیدم 
داروهای فردی که تقریباً همراه من آمده بود 
را با انســولینی که در نسخه اش نوشته شده 

که  دادند  تحویلــش  بــود 
این موضوع باعث پرسشــم 
شــد که متوجه شدم چون 
در نســخه فرد مــورد نظر 
داروهای دیگری جز انسولین 
هم وجود داشــته و نیز وی 
فهرســت خرید دیگری هم 
داشته اســت به او انسولین 
را تحویل دادند و به من که 
در نســخه ام فقط انسولین 
نشد  داروخانه دار حاضر  بود 
نســخه ام را پذیرش کند!این شهروند با اشاره 
به این مطلب که برخــی از داروخانه دارها به 
دلیل اینکه انســولین داروی خاص و کمیابی 
است از این موضوع دارند گروکشی می کنند، 
اظهار کرد: داستان تهیه انسولین برای خودم 
به اینجا ختم شــد و نزدیک ساعت 12 شب 
یکی از داروخانه های خیابان پیروزی مشــهد 
نسخه ام را پذیرش کرد با این پیش شرط که 
فقط می تواند دو عدد از پنج عدد انسولینی که 

پزشک برایم نسخه کرده بود را تحویلم دهد.

برخورد قاطع با داروخانه دار متخلفس
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد در واکنش به موضوع سوءاستفاده 
برخــی از داروخانه هــا در مــورد فــروش 
انســولین به بیماران دیابتی به قدس گفت: 
این کار غیرقانونی است و اگر داروخانه داری 
نســخه ای که فقط انســولین در آن نوشته 
شــده را برگرداند و نســخه های انسولینی 
که بقیه داروها نیز در آن نوشــته شــده را 
پذیرش کند تخلف به حســاب می آید و در 
صورت مشاهده این موضوع به شدت با آن 

برخورد می شود. 
دکتــر جبرائیل موفق ادامه داد: شــهروندان 
می توانند موارد اینچنینی را به واحد بازرسی 
معاونت غذا و دارو اطالع دهند تا برای برخورد 
با متخلفان و رفع مشــکل از سوی همکاران 
ما اقدام شــود. وی همچنین در مورد پایین 
بودن میزان سهمیه انســولین داروخانه های 
مشهد گفت: ســهمیه ها از وزارتخانه تعیین 
می شود اما آنچه هست باید گفت سهمیه ای 
که برای مشــهد در نظر گرفته می شود کمتر 
از نیاز واقعی آن است. حتی نامه نگاری هایی از 
سوی شخص آقای استاندار و ما به وزارتخانه 
برای افزایش ســهمیه انســولین انجام شده 
و در آن توضیح داده شــده است که شرایط 
مشــهد با سایر شهرها متفاوت است؛ چرا که 
در کنار جمعیت 4-3 میلیونی ثابتی که دارد 
ســاالنه میلیون ها زائر و مســافر به این شهر 
سفر می کنند که این مســافران نیز بعضاً از 
سهمیه های ما اســتفاده می کنند، در همین 
راســتا نیاز است که سهمیه 7 درصدی فعلی 

تا 9 درصد افزایش یابد. 
دکتر موفــق افزود: البته برای حل مشــکل 
کمبود انســولین وزارتخانه قــول داده تا در 
روزهای آینده انســولین داخلی را در اختیار 
ما قرار دهد تا با عرضه آن مشکل کمبود آن 

مرتفع شود.

»اعتبارات«هوایمشهدرا•
نشانهگرفتهاست

همه  ساله معموالً از اوایل پاییز، آلودگی هوا در کالنشهرهایی 
همچون مشهد افزایش  یافته و بیشتر روزها را برای شهروندان 
نفسگیر می کند. امسال هر چند کمی دیرتر از روال معمول 
اما در یکی دو روز گذشــته آلودگی هوای مشــهد تشدید و 
به مرز هشــدار نزدیک شده است. مســئوالن دستگاه های 
مختلف از جمله محیط  زیست و شهرداری با استناد به آمار 
خودساخته، طی سال های گذشته، منابع مختلفی را به  عنوان 
علت اصلی آلودگی هوای این کالنشــهر معرفی کرده اند و بر 
همین اســاس، هر یک برنامه ای برای کاهش آلودگی هوای 
مشهد پیشــنهاد داده اند. در مجموع به اذعان این مسئوالن، 
تردد خودروهای بی کیفیت، اصلی ترین دلیل بوده است؛ هر 
چنــد در مقاطعی فرودگاه بین المللی و یا نیروگاه برق توس 
به  عنوان مقصر اصلی آلودگی هوای مشــهد معرفی شد اما 
در برخی اظهارنظرهای رسمی، نزدیک به 70 درصد آلودگی 
هوای شهر مربوط به خودرو و موتورسیکلت های در حال تردد 
و 30 درصد ناشی از فعالیت نیروگاه ها و صنایع این کالنشهر 
عنوان شده اســت. این ادعا تا حد زیادی نزدیک به واقعیت 
به نظر می رســد؛ کما اینکه در روزهای پس از شیوع کرونا و 
آغاز فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت تردد خودروها، این 

موضوع به  خوبی به اثبات رسید.
عالوه بر این برنامه عملیاتی )کوتاه مدت سه ســاله( کاهش 
50درصدی آلودگی هوای مشــهد که بخشی از قانون هوای 
پاک اســت، حدود دو ســال قبل تدوین  شد اما گویا مسائل 
مالی و کوتاهی  برخی دستگاه ها سبب شده است تا این برنامه 
با وجود نزدیک شدن به پایان زمان مقرر هنوز اجرایی نشود. 
جالب آنکــه در این برنامه عملیاتی که اعتبار 6هزار میلیارد 
تومانی داشته، مسئولیت تمام دستگاه ها تعریف و فوریت اجرا 

هم برای همه مشخص شده است.
به  عنوان نمونه در اجرای صحیح این برنامه بعضی از خودروها 
باید از رده خارج می شده که به گفته مدیرکل حفاظت محیط  
زیست خراســان رضوی، ظاهراً به دلیل تأمین نشدن منابع 
مالی، دســتگاه ها این برنامه را اجرا نکرده اند و این در حالی 
است که منابع ســازمان ها باید از طریق سازمان مدیریت و 
برنامه ریــزی پرداخت می شــده و نهادهــای دیگر همچون 
شهرداری باید خودشان برای تأمین منابع مالی اجرای طرح 

اقدام می کرده اند.
در نتیجــه خودروهای معیوب و فاقد معاینه فنی، اتوبوس و 
کامیون های فرسوده و دودزا همچنان در سطح شهر جوالن 
می دهند؛ نقص معابر و گره های کور ترافیکی ناشــی از آن، 
هر لحظه به بار آلودگی هوای شــهر اضافه می کند و با وجود 
قوانین و مقررات صریح و شفاف، کوچه  پس کوچه های شهر 
به پارکینگ و خوابگاه غول های آهنی تبدیل شــده است که 
هر صبحدم با صدای مهیب و دود غلیظ، خواب شهروندان را 

آشفته می کنند و نفس شهر را می گیرند.
در این  بین اما شــعار مدیریت شــهری برای ساماندهی این 
مشکل زیرساختی، هرگز جامه عمل نپوشید و از سوی دیگر 
حضور مأموران پلیس راهور در صحنه محســوس و ملموس 
نبوده و نیســت؛ همچنان که به هنــگام وقوع ترافیک های 
ســنگین، اثری از پلیس راهنمایی و رانندگی نمی بینیم؛ در 
حالی  که به باور نگارنده یکی از اصلی ترین وظایف راهور کمک 

به رفع مشکل ترافیک باید باشد. 
در برخورد با سایر عوامل تشدید آلودگی هوا نیز همین  گونه 
اســت و به جرئت می توان گفت تمامی دستگاه های مسئول 
و متولیان کنترل و نظارت، به  نوعی تســامح و تساهل دچار 
شده اند. به  عنوان نمونه در همین مسئله اجرای برنامه کاهش 
آلودگی هوای مشهد؛ فقط به این خاطر که اوضاع اقتصادی 
خوب نیســت و اعتبارات الزم تخصیص نیافته، جملگی کل 
ماجرا را کنار گذاشته و حتی آن بخش هایی از برنامه که تنها 
نیاز به مدیریت مدبرانه و دلسوزانه دارد نیز بی هیچ بازخواست 
و پرسشی از دستگاه مسئول، به فراموشی سپرده  شده است؛ 
و حاصــل کار حال  و روز این روزهای هوای مشــهد اســت 
که برای خیلی از شــهروندان، به  ویژه کودکان و سالمندان 
سمی شده اســت. حال در این شرایطی که ظواهر حاکی از 
بی تفاوتی عمومی در این حوزه است، انتظار می رود دست کم 
دستگاه های متولی سالمت جامعه و محیط  زیست و همچنین 
دســتگاه قضا به عنوان مدعی العموم، به  طور جدی وارد گود 
شده و به  تناسب محدوده وظایف، اختیارات و توانمندی که 
دارند، سایر دستگاه های مسئول در این حوزه را پای  کار آورده 

و هر چه زودتر به این دغدغه بزرگ پایان دهند.

کویرخوافخراسان،نمایندهجدید•
استاندرلیگدستهسهفوتبالکشور

قدس:دبیر هیئت فوتبال 
با  گفت:  رضوی  خراسان 
پیگیری های  و  رایزنی ها 
مســتمر رئیــس هیئت 
فوتبال اســتان، یک تیم 
کشوری  سه  دسته  لیگ 
خــواف  شهرســتان  در 

خریداری شــده است.  به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال 
خراســان رضوی، محســن حیدری اظهار کرد: در راســتای 
برنامه های توسعه ای هیئت فوتبال خراسان رضوی و برنامه هایی 
که اصولی، رئیس هیئــت در زمان انتخابات به مجمع فوتبال 
اســتان ارائه داد، نگاه فوتبال اســتان فقط معطوف به مشهد 

نخواهد بود و تمام شهرستان ها باید دیده شوند. 
دبیر هیئت فوتبال خراســان رضــوی تصریح کرد: موفقیت 
و فعال بودن تیم های کشــوری یکی از نگاه های ویژه  هیئت 
فوتبال استان به برنامه های توسعه ای و راهبردی شهرستان ها 
اســت. وی خاطرنشان کرد: در رشــته فوتسال چند تیم در 
لیگ های کشوری داریم اما این نقص در فوتبال وجود داشت 
که خدا را شکر با رایزنی ها و پیگیری های مستمر رئیس هیئت 
فوتبال استان، یک تیم لیگ دسته سه کشوری در شهرستان 
خواف خریداری شــده است. حیدری ادامه داد: مراحل نهایی 
دریافت مجوز ها طی شــده و به امید خدا حضور این تیم در 
شهرستان خواف که جزو شهرستان های فعال ماست و دارای 
مجموعه ورزشی باکیفیتی است، بتواند به توسعه فوتبال در 
استان و همچنین شهرســتان های اطراف خواف کمک کند. 
دبیر هیئت فوتبال خراسان رضوی افزود: مراحل تشکیل تیم 
آغاز شده و به زودی با اعالم فراخوان، تستی برای افراد بومی 

منطقه گذاشته خواهد شد.

ازهفتهآیندهوضعیتتستکرونا•
بهترخواهدشد

بهداشت  معاون  ایسنا:
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
هفته  از  گفت:  مشــهد 
آینــده قــرار اســت از 
بهداشــت  وزارت  طرف 
به ما کیت رپید تســت 
یا تشخیص سریع کرونا 
داده شود که در عرض 30 دقیقه نتیجه را مشخص می کند. 
مهدی قلیان با بیان اینکه »دانشگاه علوم پزشکی، 42 مرکز 
منتخب جامع ســالمت برای پایش کرونا در استان خراسان 
رضوی دارد«، اظهار کرد: از ایــن تعداد مراکز، 22 مرکز در 
شهر مشهد است. وی افزود: در تمامی این مراکز تست کرونا 
از افراد گرفته می شود اما آزمایش به آزمایشگاه های منتخب 

داده می شود. از هفته آینده وضعیت بهتر خواهد شد. 
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد: از هفته 
آینده قرار اســت از طرف وزارت بهداشــت به ما کیت رپید 
تست یا تشخیص سریع کرونا داده شود. با این تست در مراکز 
جامع سالمت در محل، تســت از مردم گرفته می شود و در 
عرض 30 دقیقه نتیجه آن مشخص می شود. گفته می شود، 
این تست از دو هفته آینده در تمام کشور توزیع خواهد شد.

آزادیچهارزندانیجرایمغیرعمد•
توسطبنیادنیکوکاریایرانیان

هادیان:در راستای سنت حسنه بنیاد نیکوکاری ایرانیان در 
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با همت حامیان محترم بنیاد، 

چهار زندانی دیگر به کانون گرم خانواده بازگشتند.
مدیر عامل این بنیاد با اعالم این مطلب گفت: امیدوارم چنین 
اقدام هــای نیکویی با تالش همکاران و حامیان محترم تداوم 
داشــته و با بازگرداندن زندانیان به کانــون خانواده موجب 
پیشــگیری از وقوع جرایم و کاهش آسیب های اجتماعی در 

سرزمینمان شویم. 
دکتر محمدجعفر کروژدهی افزود: خداوند را شــاکریم که با 
همت اعضا، حامیان و خیران محترم بنیاد نیکوکاری ایرانیان 
تاکنــون 71 زندانی آزاد و به کانون گــرم خانواده های خود 

بازگردانده شده اند.

زعفران؛تولیددراوج،قیمتدرگود!•
قدس:و این کپشــنی 
بود که با عکس همراه 
شد: »زعفرانکار تایبادی 
از فرط ناراحتی وضعیت 
نابسامان، زراعت زعفران 
خــود را با لودر تخریب 
کرد!« و البته موضوعی 
که توســط مسئوالن به عنوان تخریب رســانه ای از آن یاد 
می شود و بقول آنها نباید به آن وقعی نهاد. با این حال اوضاع 
نابسامان زعفران در خراسان بر کسی پوشیده نیست و همه 
از کشاورز گرفته تا پاک کننده گل منتظر روشن شدن این 
وضعیت هستند. کشاورزان از خرید حمایتی گالیه مندند و 

نسبت به آن خوش بین نیستند. 
دســت اندارکاران اما همچنان به حرف های کلی بســنده 
میکنند؛ آنچنان که نخستین نشســت کارگروه منطقه ای 
خریــد حمایتی زعفران با حضور مدیران جهاد کشــاورزی 
شهرستان های تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد به میزبانی 

تربت جام برگزار شد.
 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت جام در این هم اندیشی 
گفت:با توجه به حمایت جهادکشــاورزی از کشت گیاهان 
دارویــی و کم آب بر به خصوص زعفــران وهمچنین ارزش 
اقتصادی و سودآوری باالی آن، کشت این محصول در منطقه 
در حال توســعه می باشد. وی به اشتغال و درآمدزایی باالی 
این محصول اشاره کرد و گفت: زعفران عالوه بر منبع خوب 
درآمد برای کشــاورزان، باعث ایجاد اشتغال افراد زیادی در 

فصل برداشت می شود. 
وی اظهار کرد: متأسفانه در حالی که به اوج تولید گل زعفران 
رســیده ایم شــاهد نزول قیمت گل زعفران هستیم که این 
موضوع موجبات ضرر و زیان و نارضایتی کشاورزان را فراهم 
آورده و باعث شــده تا دالالن با سوءاستفاده از فرصت پیش 
آمده این محصول با ارزش را به نازل ترین قیمت از کشاورزان 

خریداری کنند. 
وی تأکید کرد: خرید تضمینی از کشــاورزان آغاز شــده تا 
آن ها بیش از این دچار ضرر و زیان نشوند وجلسات کارگروه 
منطقه ای با هدف خرید حمایتی زعفران هر دو هفته یک بار 
با حضور اعضای کارگروه برگزار می شــود. در ادامه فرماندار 
تربت جام به همــراه اعضای کارگروه خرید حمایتی زعفران 
از محل خرید حمایتی زعفران شهرســتان تربت جام بازدید 

و راهکارهای الزم و مقتضی را ارائه کردند.
در همین باره جمعی از کشــاورزان زعفرانکار با تماســهای 
تلفنی، حضوری و در فضای مجــازی در تربت جام، تایباد، 
باخــرز و صالح آبــاد، عاجزانــه التماس می کننــد: فریاد 
زعفرانکاران بی پناه این شهرستانها تا االن به جایی نرسیده 
و همچنان منتظر اقدام فوری مسئوالن کشوری ، استانی و 

محلی برای اعالم قیمت واقعی زعفران هستیم.
زعفرانکاران می افزایند: وقتی طالی ســرخ آتش به جگر 
کشــاورزان منطقه می زند و کسی نیست که بر این سوز 
و درد مرهمی باشد مجبور می شوند تا با تخریب و شخم 
مزرعه زعفرانشــان با تراکتور، لودر و با چرای گوسفندان 
عقده گشایی کنند که ایجاب می کند با توجه به  شرایط 
و بحران قیمت زعفران در بازار  شاهد اقدام فوری از جانب 

مدیران باشیم .
کشــاورزان اظهار می کننــد: تولیدکننــدگان زعفران در 
شهرســتان های تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد، ناامید 
از هــر کجــا ازدولت ، مجلس ، اســتانداری و دیگر مدیران 
استانی و شهرستانی درخواست دارند بحران قیمت زعفران 
را مدیریت کنندو باتشــکیل جلسه چند فوریتی با وزیران ، 
مدیران کشــوری واستانی وارد مذاکره شوند و حق از دست 

رفته کشاورزان را بگیرند.
بازار زعفران ایران در چالش خرید حمایتی پوسید و همچنان 
حرف های مســئوالن ژســت حمایتی را حفظ کرده است. 
گزارش خبرنگاران قدس از شهرستانهای تولید کننده زعفران 

حاکی از نا امیدی زعفرانکاران از حمایت های دولتی است.
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کتابکتابجشنوارهجشنواره

سرورهادیان:داوری بخش عکس برتر از 
نگاه کودک  و نوجوان در دومین جشــنواره 

سراسری عکس حرکت انسانی انجام شد.
در ادامه برگزاری بخش های مختلف دومین 
جشنواره سراسری عکس حرکت انسانی، روز 
گذشــته انتخاب عکس برتر از نگاه کودک  و 
نوجوان انجام شــد. به گزارش خبرنگار ما در 
این بخــش که با حضور پنج داور که همگی 
کودک  و نوجوان بودند، ســه عکس انتخاب 
شــد تا در بخش ویژه  جشنواره مورد تقدیر 

قرار گیرد. 
داوری بخــش عکس برتر از نــگاه کودک و 
نوجوان را پریا میرشــاهی، نگار پیشــقدم، 
سیدمحمد یوســف عباسی، شایان خزاعی و 
صدرا انصاری برعهده داشتند. در این مراسم 
دبیر جشنواره و مدیرعامل بنیاد ضمن تشریح 
اهداف بنیاد، گفت: جایگاه کودکان و نوجوانان 
به عنوان نسل آینده ساز کشور، بسیار اهمیت 
دارد؛ چراکه این عزیزان بار سنگین ساختن 

فردایی بهتر را به دوش می کشند. 
جواد نوروزی افزود: هر چه آگاهی بیشــتری 
در زمینه کاهش فقــر فرهنگی  و اقتصادی 
داشته باشند، این آرمان انسانی زودتر تحقق 
پیدا خواهد کرد. در ادامــه ابراهیم بهرامی، 
مدیر اجرایی و هنری جشــنواره توضیحاتی 

برای آشــنایی بچه ها با فضای داوری به آنان 
اعالم کرد و همچنین  نوشــین وفــادار، داور 
جشــنواره نیز توضیحاتی برای نحوه داوری 
بیان کرد و ســپس داوری آغــاز و بچه ها به 
بررســی و انتخاب عکس ها پرداختند. یکی 
از داوران کــودک و نوجــوان در گفت وگو با 
خبرنگار ما گفت: داوری جشنواره عکس به 
عنوان نخستین تجربه جدی هنری اش، حس 
غرور و اعتماد به نفس زیادی به او داده است. 
همچنین در جواب این پرســش که فقیر از 
نظر شما کیست؟ افزود: فقیر کسی  است که 
دارایی هایش را با دیگران تقسیم نمی کند و یا 
از نظر فرهنگی، کمبود داشته و کتاب کمتری 

خوانده است. 
در پایان مراســم هدایای فرهنگی به رســم 
یادبود به داوران کودک و نوجوان اهدا شــد 
تا نخســتین همکاریشــان با بنیاد همراه با 

خاطراتی خوش تر باشد.

نیشابور-خبرنگارقدس:کتاب »پهلوان 
دل ها« بازخوانی خاطرات پهلوان یعقوبعلی 
شورورزی توسط انتشــارات نسل روشن به 
کوشــش مســعود اصغرنژاد بلوچی و امین 
رشــیدلمیر به زیور طبع در نیشابور آراسته 
شــد. کتاب پهلوان دل ها در چندین فصل 
به نام هــای از خزر تا بینالود بازتاب خصوصاً 
ارزشــی و ورزشــی در آینه دیگران، دوران 
ســربازی، فصل ویژه جهــان پهلوان تختی 
از خاطره تا ســلوک و خاطرات ورزشــی و 
همچنین گزیده اشعار پهلوان و آلبوم عکس از 
جراید و خاطرات پهلوان یعقوبعلی شورورزی 
از میالد تا میعاد تدوین شــده اســت. این 
اسطوره کشتی ایران زمین که از پهن دشت 
اساطیری نیشابور برخاست، در نهایت در دل 
خاک هنرخیز و اسطوره پرور نیشابور چشم از 
جهان فرو بست. کتاب از سپیده دم خاطرات 
پهلوان شــورورزی که در دل ها باقی مانده، 
ناگفته ها و تازه گفته هایی را شامل می شود. 
با تورق این کتاب اولین نکته که به چشــم 
می آید نمود ارزشــی آیین پهلوانی اســت. 
بازخوانی خاطرات و ســرانجام چاپ آن پس 
از 20 ســال از درگذشت این ستاره بی بدیل 
کشــتی آیینی و پهلوانی بیش از یک سال 
کار مدام را به همراه داشــته است. چاپ اول 

کتاب پهلوان دل ها در آیین رونمایی کتاب در 
دانشگاه نیشابور با 240 صفحه و قیمت چاپ 
اول آن 130هزارتومان به مردم پهلوان دوست 
ایران و نیشابور تقدیم شد. پهلوان یعقوبعلی 
شــورورزی در سال 1302 هجری قمری در 
روستای شورورز از توابع شهرستان نیشابور 
چشم به جهان گشــود. وی در سال 1333 
عضو ثابت تیم ملی کشــور شــد و در سال 
1340 موفق به دریافت بازوبند پهلوانی و نیز 
صاحب زنگ و ضــرب در همه زورخانه های 
کشور شد. او در ســال های فعالیت خود در 
عرصه کشتی 16 سال در رشته آزاد و فرنگی 
به طور پیاپی مقام های کشوری را از آن خود 
کرد.پهلوان شورورزی در سال 1376 بازوبند 
پهلوانی، کاپ اخالق و مدال هایش را به مردم 
نیشابور اهدا کرد و هم  اکنون در موزه تاریخی 
 نیشــابور نگهداری می شــود. وی در تاریخ

16 مهر 1378 دیده از جهان فروبست.

انتشار کتاب پهلوان دل ها در نيشابورعکس برتر از نگاه کودک ونوجوان 

قدس:بنا به گفته یکی از کسبه بازار رضا پیاده راه سازی معابر 
جنوبی و شمالی بازار که از ماه ها پیش آغاز شده کسادی بازار 
آن ها را تشــدید کرده است و متأســفانه نشانه هایی از بهبود 
شــرایط در اجرای ایــن پروژه دیده نمی شــود. او که خود را 
محسن معرفی می کند، می افزاید: با وجود مخالفت کسبه این 
بازار مدیران شهری تصمیم گرفتند تا خیابان های دو طرف بازار 
رضا حد فاصل میدان 17 شهریور و میدان بیت المقدس )آب( 
دیگر سواره رو نباشد و به صورت پیاده راه آماده سازی شود. وی 
ادامه می دهد: بر همین اساس ابتدا خیابان ضلع جنوبی بازار 
رضا به کارگاه ساختمانی تبدیل شد و هفته ها کسبه واحدهای 
صنفی این محور عمالً بیکار بودنــد چون مراجعه کننده ای 
نداشتند، این در حالی است که در نزدیک به یک سال گذشته 
و به دنبال شیوع کرونا عمالً کاسبی در بازاری مانند بازار رضا 
که بخش عمده مراجعان آن زائران بودند به کمترین حد ممکن 

رسیده است بنابراین اجرای این پروژه شرایط را تشدید کرد.
پیرمرد دیگری که از مالکان قدیمی در بازار رضا است و آگهی 
فروش داده تا واحد خود را به فروش برســاند هم در گفت وگو 
با خبرنگار ما می گوید: اجرای عملیات عمرانی پیاده راه سازی و 
کف سازی مناسب خیابان ضلع جنوبی بازار رضا در مدت نسبتاً 
معمولی به پایان رسید اما بنا به دالیل نامعلومی اجرای پروژه 
در خیابان ضلع شمالی بازار با تأخیر مواجه شده و مدت زیادی 

است که کسبه نسبت به شرایط ایجاد شده گالیه دارند.
وی می افزاید: تصور کنید در شــرایطی کــه اوضاع کلی بازار 
خراب است خیابان محل تردد شهروندان برای رسیدن به بازار 
از یک معبر اصلی هم تخریب و موجب شده تا مشتری رغبت 

عبور از میان خاک و نخاله را نداشته باشد.
او ادامه می دهد: این پروژه حتی برای ساکنان این محدوده هم 
مشکل ساز شده؛ چرا که برخی از ساکنان به ویژه افراد مسن 

برای تــردد روزانه خود با عبور از داخل بازار خود را به مقصد 
می رسانند اما در روزهای جمعه که بازار تعطیل است به اجبار 
باید تمام مســیر را از محل همین کارگاه عمرانی طی کنند 
که شرایط خوبی ندارد. یکی دیگر از کسبه می گوید: متأسفانه 
شــرایط به نحوی است که پروژه ای در این حد نه تعداد کافی 
کارگر دارد و نه اینکه تصمیمی بر اتمام سریع آن وجود دارد 
در حالی که اگر بخواهند این مسیر را کف پوش کنند در مدت 
چند روز کار در سه شیفت تمام می شود ولی اکنون یک شیفت 

هم به درستی کار نمی شود.

پاسخ دست اندرکارانس
مانند همیشــه نوک پیکان به سمت مدیریت شهری است و 
معاونت عمرانی، پس در تمــاس تلفنی با روابط عمومی این 
معاونــت از وی می خواهیم دلیل ایــن تأخیر را بیان کند که 
مجید بخت آزما می گوید: بر اساس ضوابط فنی تعریف شده در 
اجرای چنین پروژه هایی باید پیش از انجام عملیات مورد نظر 
به دستگاه های خدماتی اعالم شود تا اگر عملیات عمرانی در 

محدوده دارند آن را انجام دهند.
وی می افزاید: در همین راستا اجرای برخی تأسیسات زیربنایی 
از قبیل زه کشی یا کانال گذاری هم در دستور کار قرار می گیرد 
بنابراین بــا آغاز عملیات عمرانی کارگاه در اختیار دســتگاه 
خدمات رسانی قرار می گیرد که عملیاتی را در دست اجرا دارد 
که در این مورد نیز ضلع شمالی بازار رضا برای انجام اقدام های 
الزم در اختیار شــرکت آب و فاضالب قرار گرفت اما به دلیل 
طوالنی شــدن زمان اجرای برنامه های این شرکت اندکی با 
تأخیر مواجه شــدیم و از چند روز گذشته بخشی از معبر به 

پیمانکار واگذار و کارها آغاز شده است.
او ادامه می دهد: تأخیر پیش آمده از ناحیه مدیریت شــهری 
نبوده و تمام تالش معاونت عمرانی این است که پیش از آغاز 
فصل ســرما پروژه های خود را به سرانجام برساند بنابراین از 
کوچک ترین فرصت ها برای تســریع در انجام کارها استفاده 
می شــود و به این نحو نیســت که پیگیر تأخیر و دالیل آن 
نباشــیم. کسبه بازار رضا اطمینان داشته باشند به زودی این 

معبر آماده و مورد بهره برداری آن ها قرار خواهد گرفت.
سرپرســت روابط عمومــی و آموزش همگانی شــرکت آب 
و فاضالب مشــهد هــم در این خصــوص می گوید: تخریب 
بخشی از تأسیســات از سوی پیمانکار این پروژه موجب بروز 
این تأخیر بوده اســت. محمود محتشمی می افزاید: بر اساس 
اعالم کارشناســان آبفا در زمان کنده کاری این معبر بخشی 
از تأسیسات زیرســطحی مربوط به شبکه فاضالب به دنبال 
برخورد بیل مکانیکی آسیب می بیند و موضوع به واحد اتفاقات 
شرکت اعالم می شــود و از آن زمان اقدام های الزم برای رفع 
مشکل و بازسازی تأسیسات انجام می گیرد که به محض اتمام 
عملیــات کارگاه مجدداً در اختیار پیمانکار قرار گرفته و روال 

امور عادی شده است.

قدسدالیلطوالنیشدنتعمیراتپروژهخیابانجنباینبازارراپیگیریمیکند

انتقاد شدید کسبه بازار رضا از تعلل در اجرای یک پروژه شهری 

زگارش پیگیریزگارش پیگیری



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری مشهد خبر داد

 پیگیری آنالین اشیای گمشده•
 در اتوبوس ها

مــل  عا یر مد
فاوا  ســازمان 
از  مشــهد  شــهرداری 
راه انــدازی زیرسیســتم 
گمشده  اشیای  مدیریت 
جامــع  ســامانه  در 
اتوبوسرانی این شهر خبر 

داد. محمدجواد رجائیان با اعالم این خبر گفت: با استفاده از 
این سیستم، پیگیری اشیای گمشده و پیداشده در اتوبوس ها، 
ایســتگاه ها و پایانه ها به صورت آنالین و با ســرعت و دقت 
بیشتری صورت می گیرد و شهروندان نیز در صورت مواجهه با 
موضوعاتی از این دست، به سهولت می  توانند آن را از طریق 

سامانه مذکور دنبال کنند.
مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
مشــهد افزود: روزانه حدود یک میلیون سفر از طریق وسایل 
حمل و نقل عمومی زیرمجموعه سازمان اتوبوسرانی در شهر 
مشــهد صورت می گیرد. در این میان موارد بسیاری پیش 
می آید که شــهروندان وســایل همراه خود را در سفرهای 
درون شــهری جا می گذارند یا گم می کنند. با توجه به تعدد 
خطوط و اتوبوس های فعال در ســطح شهر، پیگیری چنین 
مواردی به صورت حضوری و موردی دشــواری های زیادی 
بــرای افراد به دنبال دارد و در برخی موارد ممکن اســت به 

سردرگمی شهروندان یا عدم حصول نتیجه بینجامد.
وی ادامه داد: با عنایت به مسائل ذکر شده، فرایند مدیریت 
اشیای گمشــده در زیرسیستم روابط عمومی سامانه جامع 
اتوبوسرانی مشــهد، طراحی شد که از مهرماه جاری آغاز به 
کار کرده است. با استفاده از این سیستم شهروندان می توانند 
مشخصات اشیای گمشده خود را در سامانه مربوط به نشانی 
اینترنتــی bis.mashhad.ir ثبت نمایند و پس از دریافت کد 
پیگیری، مراحل رســیدگی به آن را از همین طریق دنبال 
کنند.رجائیان تصریح کرد: همچنین مدیریت اشیای گمشده 
و پیدا شده در اتوبوس ها، از طریق این سیستم برای سازمان 
اتوبوسرانی میسر شده است. پس از ثبت مشخصات اشیا در 
سامانه، فرایند رســیدگی به آن به صورت سیستمی دنبال 
می شــود و اطالعات کاملی مربوط به زمان گم شدن شیء، 
مشخصات آن، خط اتوبوس و ســایر اطالعات مربوط ثبت 
می شــود تا پیدا کردن مالک آن با دقت و سرعت بیشتری 
قابل انجام باشــد. با توجه به درج اطالعات اشیای پیدا شده 
در این سیســتم، شهروندان نیز می توانند در فهرست مزبور، 
اشیای گمشده خود را جست وجو کنند.مدیرعامل سازمان 
فاوا شهرداری مشهد با اشــاره به مراحل مختلف رسیدگی 
به چنین مواردی گفت: اشــیای پیدا شــده تا ۲۴ساعت در 
بخش امور اداری منطقه اتوبوســرانی مربوط باقی می ماند و 
در صــورت عدم مراجعه صاحب آن، با تأیید مدیر منطقه به 
سازمان اتوبوسرانی ارسال می شود تا در انبار نگهداری شود. 

فردا  گاز برخی مناطق قطع خواهد شد •
مشــترکان گاز در مناطقی از شــهر مشــهد فردا 

سه شنبه با قطعی موقت گاز مواجه می شوند.
شرکت گاز خراسان رضوی در اطالعیه ای اعالم کرد: جریان 
گاز طبیعی در مناطقی از مشــهد از ساعت ۸ روز سه شنبه 

۲۰آبان ماه به مدت ۱۴ ساعت قطع خواهد شد.
بر اساس این اطالعیه مناطق آزادی ۳۳ تا ۵۵، فرامرز عباسی 
۲ تا ۲۴ و ۱ تا ۱۱، رســالت ۴ تا ۱۰ و ۱ تا ۲۵، سمیه ۱۰ تا 
۲۶ و ۹ تا ۲۵، مهدی ۱۲ تا ۲۰ و ۱۷ تا ۲۳، حر ۱۸ تا ۲۴ و 
۱۷ تا ۲۳، سمانه ۱۶ تا ۲۰ و ۲۱ سمت چپ )شمالی(، نبش 
چپ و راست ابتدای فرامرز عباسی و حاشیه بولوار فردوسی 

حد فاصل فرامرز عباسی و آزادی، محدوده قطع گاز است.
این قطع جریان گاز طبیعی به علت تعمیرات و تقویت شبکه 

گاز در منطقه ایجاد خواهد شد.

 اختصاص ۵۸ تخت بیمارستان•
 شهید کامیاب به بیماران کرونایی

صدا وسیما: ۵۸ تخت بیمارستان شهید کامیاب مشهد که 
به عنوان پرمراجعه ترین بیمارســتان سوانح و حوادث شرق 
کشور مطرح است، به بیماران کرونایی اختصاص یافت.مدیر 
بیمارستان شهید کامیاب گفت: یک بخش مراقبت های ویژه با 
۱۸ تخت آی. سی. یو و یک بخش بستری با ۴۰ تخت بستری 
در این بیمارستان آماده پذیرش بیماران کرونایی است. دکتر 
مسعود خانی افزود: مدیریت بیمارستان شهید کامیاب تدابیر 
الزم را برای خدمت رســانی به دو گــروه بیماران کرونایی و 
غیرکرونایی به خرج داده است تا خدمات این دو گروه بی وقفه 
انجام شود و تحت  تأثیر هم قرار نگیرند.وی ادامه داد: خدمات 
به بیماران غیرکرونایی بی وقفه ارائه می شود و تمامی اعمال 
جراحی در حال انجام است و خوشبختانه با توجه به ظرفیت 
موجود، شاهد وقفه در امر درمان بیماران غیرکرونایی نیستیم.

رئیس سازمان آتش نشانی بیرجند خبر داد
غرق شدن یک نوجوان در استخر •

حین جمع آوری ضایعات
ایسنا- رئیــس سازمان 
خدمات  و  آتش نشــانی 
ایمنی شهرداری بیرجند 
از غرق شدن یک نوجوان 
به علت جمع آوری کارتن 
و ضایعاتی که روی سطح 

آب قرارداشت، خبر داد.
علی حسینی از غرق شــدن نوجوان ۱۳ساله در استخر آب  
خبر داد و گفت: شــنبه گذشته طی تماس تلفنی مادر یک 
نوجوان با ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی مبنی بر غرق 
شدن پســرش در اســتخر واقع در حوالی سجادشهر، تیم 
امدادی ســازمان آتش نشانی از ایستگاه سجاد شهر به محل 
حادثه اعزام شــدند.به گزارش ایسنا، وی افزود: بدن بی جان 
پسر ۱۳ ســاله که از صبح روز واقعه مفقود شده بود پس از 
ساعت ها تالش خانواده و پلیس برای یافتن او، در حوالی محل 

کار پدرش و در یک استخر آب پیدا شد.
رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری 
بیرجند بیان کرد: این شخص که از اتباع خارجه بود؛ با قصد 
جمع آوری کارتن و ضایعاتی که روی ســطح آب بوده است، 
به داخل استخر افتاده و غرق شده است.حسینی یادآور شد: 
تیم آتش نشانی پس از تحویل جسد به پزشک قانونی و ایمن 
کردن محل با کشیدن نوار خطر، به عملیات خود پایان دادند.

دادستان قوچان  خبر داد
 شلیک مرد وینچستر به دست•

 به یک شهروند
باشگاه خبرنگاران: فرد مسلح با سالح وینچستر به بنگاه دار 
قوچانی شلیک کرد.ولیدخت، دادستان عمومی و انقالب قوچان 
گفت: شنبه شب گذشته فردی مسلح وارد یک بنگاه امالک در 
قوچان شده و اقدام به تیراندازی به  سوی صاحب مغازه کرده 
است.وی افزود: این فرد با سالح وینچستر اقدام به شلیک دو 
گلوله کرده که مضــروب از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار 
گرفته و به علت خون ریزی به بیمارستان منتقل  شده است.

دادستان قوچان بیان کرد: ضارب پس از شلیک متواری شده و 
دستورات الزم مبنی بر دستگیری او به پلیس داده  شده است.

نقشه حمل مواد به شیوه اتوبوسی به سنگ خورد
کشف 104 کیلوگرم هروئین در سبزوار•

جانشــین  قرمز:  خط 
استان  فرمانده انتظامي 
از کشف ۱۰۴ کیلوگرم 
هروئین و دســتگیری 
سبزوار  در  متهم  چهار 

خبر داد.
سردار ابراهیم قربان زاده 
در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه 
قاچاقچیان موادمخدر قصد دارنــد مقدار قابل توجهی مواد 
افیونی را از محورهای مواصالتی شهرســتان ســبزوار عبور 
دهند، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار 
گرفت.وی گفت: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با 
موادمخدر اســتان با همکاری مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر سبزوار موفق به شناسایی یک اتوبوس حامل موادمخدر 
در محور سبزوار- اسفراین شدند.این مقام ارشد انتظامی بیان 
کرد: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر پس از متوقف کردن 
این اتوبوس در بازرســی از آن ۱۰۴ کیلوگرم هروئین کشف 
و در این زمینه چهار متهم را دســتگیر و به مراجع قضایی 
معرفی کردند.جانشین فرمانده انتظامي استان خراسان  رضوی 
با بیان اینکه بدون شــک همکاري و تعامل مردم با پلیس 
نقش مهمي در موفقیت هاي نیروي انتظامي داشــته است، 
خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با اشراف کامل اطالعاتی بر 
تمام نقاط اســتان اجازه نخواهد داد که ســوداگران مرگ و 

مخالن امنیت عمومی به اهداف پلید خود دست پیدا کنند.

در حدود هشت ماه صورت گرفت
 بررسی ۲4۵پرونده تخلف•

 در حوزه های مختلف
از  صــدا و ســیما: 
ابتــدای ســال تاکنون 
۲۴۵پرونــده تخلف در 
از  مختلف  حوزه هــای 
جمله قاچاق کاال و ارز 
به تعزیــرات حکومتی 
و  شده  وارد  ســرخس 
مورد بررسی قرار گرفته است.رئیس اداره تعزیرات حکومتی 
ســرخس گفت: از این تعداد ۲۲۲ پرونــده در حوزه کاال و 
خدمات و بهداشــت دارو و درمان بــوده که منجر به رأی و 
پرداخت مبلغ بیش از ۴۰۰ میلیون ریال از ســوی متخلفان 
شــده است.وی گفت: همچنین از این تعداد، ۲۳ پرونده وارد 
شــده در حوزه قاچاق کاال و ارز بوده که پس از رســیدگی و 
صدور رأی، متخلفان به پرداخت بیــش از ۱۲میلیارد ریال 
محکوم شدند.رئیس اداره تعزیرات حکومتی سرخس با بیان 
اینکه بیشترین تخلفات در این شهرســتان در حوزه کاال و 
خدمات اســت، افزود: گران فروشــی، رعایت نکردن  مسائل 
بهداشــتی، ارائه نکردن فاکتور و درج نکردن قیمت کاال، از 
مهم ترین تخلف های صنفی هستند.مظفری نژاد گفت: در پی 
نارضایتی های اخیر در حــوزه آرد و نان، برخورد تعزیراتی با 
چهار واحد صنفی نانوایی در این شهرستان صورت گرفته که 
منجر به محکومیتی به مبلغ بیش از ۲۵۴میلیون ریال شد.

با تالش پلیس لو رفت
احتکار 1۵0تنی پیاز در اسفراین•

جانشــین  قرمز:  خط 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
خراسان شمالی از کشف 
احتکار  پیــاز  ۱۵۰تن 
شده و دســتگیری دو 
متهم در اسفراین خبر 
داد.ســرهنگ محمــد 
غالمــی با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی اعالم خبری 
مبنی بر احتکار مقدار قابل توجهی پیاز در دو انبار، بالفاصله 
موضوع با جدیت در دســتور کار مأموران پلیس اطالعات و 
امنیت عمومی شهرستان اســفراین قرار گرفت.وی با اشاره 
به اینکه مأموران با همکاری اداره صمت شهرســتان ضمن 
هماهنگی بــا مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شــدند، 
افزود: در بازرســی از این دو انبار، ۱۵۰تن پیاز که به صورت 
غیرقانونی و بدون اخذ مجوز از اداره صمت اسفراین نگهداری 
می شد، کشف و با دستور قضایی هر دو انبار پلمب شدند.این 
مقام انتظامی با بیان اینکه ارزش این مقدار پیاز احتکار شده 
بیش از ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شــده است، 
خاطرنشان کرد: در این رابطه دو متهم دستگیر و برای بررسی 
بیشتر به مقر انتظامی منتقل شدند.جانشین فرمانده انتظامی 
استان خراسان شمالی در پایان افزود:  متهمان پس از تشکیل 
پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند. 

 شکارچیان متخلف •
در محاصره مردان قانون

باشگاه خبرنگاران: شکارچیان پنج رأس قوچ و میش در 
دام محیط بانان کالت گرفتار شدند.دادســتان شهرســتان 
کالت گفت: شــکارچیان ســه قوچ، یک بره و یک میش از 

سوي محیط بانان این شهرستان به دام قانون افتادند. 
دادســتان شهرســتان کالت با بیان اینکه شکارچیان پنج 
رأس قوچ و میش در دام محیط بانان کالت گرفتار شــدند، 
گفت: مأموران مرزبانی و یگان حفاظت محیط زیســت این 
شهرســتان پس از اخذ مجوز موفق به دستگیری این سه 
شکارچی متخلف شدند. دادستان کالت اظهار کرد: این سه 
شــکارچی متخلف به منظور اعمال قانون به مراجع قضایی 

معرفی شدند.

عقیل رحمانی: معاون مســکن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: 
تــا به امروز چندین نامــه اخطار تخلیه واحد 
مسکونی سازمانی به مدیرکل سابق تعزیرات 
حکومتی استان زده شده، اما واحد هنوز تخلیه 

نشده است!
۲۷ اردیبهشت ماه بود که خبر بازداشت مدیرکل 
ســابق تعزیرات حکومتی خراســان رضوی را 
راسانه ای کردیم. در آن خبر که اشاره به برخی 
اقدام ها و تخلفات وی هم شد، آمده بود:  یکــی 
از مســئوالن تعزیــرات حکومتی اســتان پس 
از مدت ها رصد تحرکاتش، ســرانجام اواخــر 
هفته گذشته دستگیر شد. براساس اطالعات 
واصله، در پرونده این مدیر ارشــد بازداشــتی 
تعزیرات حکومتی اســتان، اتهام های مالی و... 
دیگر دیده می شود. از همین رو این مدیر ارشد 
با دستور قضایی دستگیر و برای رسیدگی به 
عناوین اتهامی مطروحه راهی دادسرای ناحیه 

دو مشهد شد. 
همچنیــن در ادامه این خبر آمده بود: چندی 
پیش ماجــرای آزمون زبان مقطــع دکترای 
مدیرکل ســابق تعزیــرات حکومتــی هم با 
حاشیه هایی روبه رو بود و در این زمینه مطرح 
اســت که او فــرد دیگری را جــای خودش 
سرجلسه امتحان می فرستد که بدل او هم با 

هوشیاری مأموران دستگیر می شود.
چند روز بعد و در پاسخ پیگیری های رسانه ای 
صــورت گرفتــه، رئیــس کل دادگســتری 
خراســان رضوی هم در ایــن زمینه به قدس 
گفت: پس از دســتگیری فرد مذکور، مراحل 
رسیدگی به پرونده مطروحه در یکی از شعبات 
دادسرای مرکز استان خراسان رضوی آغاز شده 
و مراحل بازپرسی آن به دقت و سرعت در حال 
طی شــدن است.غالمعلی صادقی، رئیس کل 
دادگستری خراسان رضوی در ادامه بیان کرد: 
در حال حاضر امکان انتشار جزئیات بیشتری 
از پرونده فراهم  نیســت و در آینده و در وقت 

مقتضی در این باره اطالع رسانی خواهیم کرد.
ایــن ماجرا ادامه داشــت که با دســتور مقام 
قضایی و در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات 
مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان، یکی 
از رئیس شعبه های تعزیرات حکومتی مشهد 
هم بازداشت و مورد تحقیق قرار گرفت. طبق 
اطالعات بدســت آمــده یکی از مــوارد مورد 
بررسی قرار گرفته، ماجرای تبرئه احتکار ۹هزار 
یخچال فریزر متعلق به یک برند شناخته شده 
بود که بارها در مورد آن و در رســانه گزارش 

منتشر کرده بودیم.

رئیس کل دادگستری هم منتقد به س
ماجرا

از حاشیه های ایجاد شده در این زمینه حدود 
۶ ماه گذشــته که اطالعات تازه ای به رسانه 

منعکس می شــود که اشاره 
داشــت مدیرکل متخلف با 
وجــود پیگیری های قانونی 
صورت گرفته، خانه سازمانی 
تخلیــه  را  اختیــارش  در 
نمی کند. این رفتار غیرقانونی 
در حالی بود که شــنیده ها 
حاکــی از آن بــود که فرد 
مذکور تا زمان اتمام مراحل 
رسیدگی به پرونده به عنوان 
کارشناس در تهران مشغول 

به کار شده است.
با توجه بــه اینکه این اقدام 

چه از نظر شــرعی و چه قانونی دارای اشکال 
بــود و برای آنکه بدانیم چرا پس از گذشــت 
۶ ماه خانه ســازمانی که بیت المال محسوب 
می شــود از وی پس گرفته نشــده، با »ابک« 
مدیرکل  راه و شهرسازی خراسان رضوی که 
وظیفه قانونی او نظــارت و جلوگیری از بروز 
این گونه سوءجریان ها است، تماس می گیریم، 
اما متأســفانه ایشــان به تماس های صورت 
گرفته پاسخی نمی دهد.پس از ناامید شدن از 
پاسخگویی مدیرکل راه و شهرسازی استان، 
ماجرا را از روابط عمومی این اداره کل پیگیری 
می کنیم که در ادامه از ما خواسته می شود در 
این زمینه با معاون مسکن و ساختمان اداره 

کل راه و شهرسازی استان تماس بگیریم.
پیــش از  پیگیــری ماجرا در ایــن مرحله 
اطالعــات جدیــدی  هم واصل می شــود و 
مشخص می شود حتی رئیس کل دادگستری 
خراســان رضوی هم طی ارســال نامه ای به 
این اداره کل خواســتار آن می شود که واحد 
مســکونی که در یکی از بهترین نقاط شــهر 

داشــت،  قرار  هم  مشــهد 
تخلیه و در اختیار فردی قرار 
بگیرد که صالحیــت دارد.

گروگانگیری خانه س
سازمانی!

در این مرحله با معاون مسکن 
و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرســازی خراسان رضوی 
گفت وگو کردیــم که رضا 
ناصری در واکنش به چرایی 
عدم تخلیه واحد مســکونی 
توســط مدیــرکل ســابق 
تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اعالم می کند: 
وی از سال ۹۲ در خانه سازمانی مدنظر ساکن 
و تا سال ۹۷ هم طبق قانون، مجاز به سکونت 
در آن مکان بود؛ چرا که هر فرد می تواند فقط 
پنج سال در خانه سازمانی سکونت داشته باشد.

رضا ناصری ادامه داد: پس ســقف ســکونت 
در واحد مسکونی ســازمانی پنج سال است 
و براســاس قوانین تعریف شده، در نوبت اول 
۳ ســال و پس از پایان این مدت مدیر یا فرد 
ساکن می تواند تا دو سال دیگر هم مدت زمان 

سکونت در خانه سازمانی را تمدید کند.
معاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
پیگیری های  به  شهرسازی خراســان رضوی 
بی نتیجه صورت گرفته اشــاره و در تشــریح 
آن عنــوان کرد: نخســتین اخطــار تخلیه 
واحد مذکور را در تاریخ ۲۸ اردیبهشــت ماه 
جاری)حدود ۶ماه پیش( برای این فرد ارسال 
کردیم و  پس از آن دومین نامه اخطار تخلیه 

هم ۲۲ مرداد ماه گذشته صادر و ارسال شد.
وی در این رابطه که آیا رئیس کل دادگستری 

هم پیگیر ماجرا شده و نامه ای در این زمینه 
ارســال شــده، بیان کرد:در ادامه و در تاریخ 
۲۶ شــهریورماه نامه ای از ســوی رئیس کل 
دادگســتری خراسان رضوی به اداره کل راه و 
شهرسازی استان ارســال شد و خواسته شد 
ماجرا بررســی شــود. از همین رو بازهم در 
تاریخ یکم مهرماه ســال جــاری و پیرو نامه 
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، نامه ای 
دیگــر به مدیرکل ســابق تعزیرات حکومتی 
خراســان رضوی زدیم و در آن اشاره شد که 
طبق دستور مقام قضایی هر چه سریع تر واحد 

سازمانی را تخلیه کنید. 
در آن نامه هم اعالم شد که اگر محل تخلیه 
نشود، به صورت یکطرفه مراحل تخلیه صورت 

خواهد گرفت.

خودش تخلیه نکند با دستور قضایی س
خواهیم آمد

معاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرســازی خراســان رضوی افزود: در حال 
حاضر توســط واحد حقوقــی اداره کل راه و 
شهرسازی استان نامه ای در حال تنظیم است 
تا به واســطه آن پیگیــری حقوقی ماجرا در 

دستور کار قرار بگیرد.
وی در واکنش به این پرســش که این ماجرا 
یعنی اگر واحد مسکونی توسط مدیرکل سابق 
تعزیرات حکومتی تخلیه نشود، حکم قضایی 
برای آن خواهیــد گرفت، بیان کرد: این نامه 
برای همین اقدام می باشــد که در حال تهیه 
اســت و در مدت یکی، دو روز آینده هم نامه 

ثبت خواهد شد.
در ادامه این مســئله از ســوی رسانه مطرح 
می شود که با این حساب تا ۱۰ یا ۱۵روز آینده 
خانه سازمانی از وی پس گرفته خواهد شد که 
این مقام مسئول عنوان کرد: اقدام های الزم را 
صورت خواهیم داد و به محض صدور دستور 
قضایی، دیگر مراحل کار طی می شــود.این 
ماجرا در حالی بود که برخی شنیده ها حاکی 
از آن اســت که تخلیه نکردن خانه سازمانی 
توسط مدیر سابق تعزیرات حکومتی با حمایت 
برخی افراد دارای نفوذ خارج استانی بوده و در 
این زمینه حتی نامه نگاری هایی صورت گرفته 
است تا به واسطه برخی بند و تبصره هایی که 
در حالت عادی )نبــودن پرونده قضایی( هم 
شامل حال این فرد نمی شود،خانه سازمانی با 

قیمت کارشناسی به او فروخته شود!

قدس بررسی می کند

گروگان گیری خانه  سازمانی!

 نخستین اخطار تخلیه 
واحد مذکور را در 

تاریخ 28 اردیبهشت 
ماه جاری)حدود 6ماه 

پیش( برای این فرد 
ارسال کردیم و  پس از 
آن دومین نامه اخطار 

تخلیه هم 22 مرداد ماه 
گذشته صادر و ارسال شد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.
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خط قرمز: دادگستری خراسان رضوی اعالم کرد: حکم شالق 
دو ســارق خشن صبح روز گذشته به صورت علنی در گلبهار 

به مرحله اجرا درآمد.
بر پایه همین گزارش، حکم شــالق دو جوان موتورســوار که 
متهم به ســرقت مقرون به آزار هستند پس از طی تشریفات 
کامل قانونی و با هدف پیشــگیری از وقوع جرایم خاص و در 
پاســخ به مطالبات عمومی مبنی بر مقابله قاطعانه دســتگاه 
قضایی با جرایم خشــن، به صورت علنی در گلبهار به مرحله 

اجرا درآمد.
گفتنی اســت؛ این دو جوان موتورسوار با پوشاندن چهره های 
خود و با استفاده از تاریکی هوا به دو خانم که در حال عبور از 
یک خیابان خلوت بودند نزدیک شده و اقدام به سرقت کیف 
یکی از آن ها کرده و پس از مواجهه با مقاومت مالباخته ها، با 
اعمال خشونت و با عبور موتورسیکلت از روی پای یکی از آن ها 
و با سماجت و بدون توجه به فریادهای ملتمسانه زن ها، پس از 

سرقت کیف دستی از محل متواری می شوند. 
در نهایت با کمک شــهروندان یک نفر از متهمان چند کوچه 
پایین تر از محل جرم توســط اهالــی گرفتار و تحویل پلیس 

می شود. 
همچنین متهم دیگر که از صحنه متواری شده بود با دستور 
مقام قضایی و تالش مأموران کمتر از ۲۴ساعت در مخفیگاهش 
دستگیر شــد. پس از تشکیل پرونده و با پیگیری های  ویژه 
دادستان عمومی و انقالب گلبهار و صدور کیفرخواست علیه 
متهمان و صدور رأی در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو گلبهار، 

عــالوه بر صدور حکم حبس؛ هر یــک از مجرمان به تحمل 
۷۴ ضربه شالق تعزیری در مألعام محکوم شدند. 

حکم مذکور پس از طی تمامی تشــریفات قانونی صبح روز 
گذشته در مأل عام به مرحله اجرا درآمد.

در همین زمینه دادســتان عمومی و انقالب گلبهار گفت: با 
توجه به اعمال خشونت در ارتکاب این گونه جرایم که موجب 
به هم خوردن آرامش و آســایش شــهروندان می شود، اقدام 

دستگاه قضایی نیز در مواجهه با این جرایم قاطع خواهد بود.
خلیل اهلل برزنونی افزود: اجــرای این گونه احکام در مألعام با 
اســتفاده از ظرفیت های قانونی و با هدف پیشگیری از وقوع 
جرایم مجدد مشــابه صورت می پذیرد و بر این اساس به هیچ 
فرد و گروهی اجازه نخواهیم داد با اقدام های قانون شکنانه، نظم 

شهر، امنیت جانی و روانی شهروندان را به مخاطره بیندازند. 
دادستان عمومی و انقالب گلبهار همچنین به متخلفان هشدار 
داد: در راســتای حمایت از حقوق شــهروندان به ویژه زنان و 
کودکان، با هر گونه بی نظمی که موجب سلب آسایش و رفاه 
عمومی شــود قاطعانه و در چارچوب موازین شرعی و قانونی 

برخورد خواهیم کرد.

با هدف پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفت

اجرای حکم شالق سارقان خشن در مألعام 

امنیت اجتماعی امنیت اجتماعی 

قدس آنالین: یک و نیم هکتار زمین زیر کشــت 
زعفران در تایباد به دست زعفرانکاران تخریب شد.

معاون فنی و اجرایی جهاد کشاورزی تایباد گفت: 
در پــی کاهش قیمت زعفران، همزمان با روزهای 
اوج برداشــت ایــن محصول، کشــاورزان بخش 
میان والیت این شهرستان در چند روز اخیر بیش 
از یک و نیم هکتار زمین زیر کشــت این محصول 

را تخریب کردند.
محمــود تنها افزود: این زعفرانــکاران جمع آوری 
محصول زعفران را رها و اقدام به شخم زدن مزارع 
زعفران خود کردند و محصوالتی از قبیل گندم و 
جو کاشــتند. وی گفت: کارشناسان خسارت وارد 
شده تخریب کشتزارهای زعفران تایباد را بیش از 

یک میلیارد ریال برآورد کرده اند.
معاون فنی و اجرایی جهاد کشاورزی تایباد گفت: 
افزایــش هزینه های تولید و جمع آوری زعفران در 

زمان برداشــت و کاهش قیمت محصول موجب 
شده این محصول توجیه اقتصادی برای کشاورزان 

نداشته باشد.
محمود تنها افزود: نیروهای کارگری برای چیدن 
و تمیز کردن هر کیلو گل زعفران ۲۰۰هزار ریال 
نــرخ تعیین کرده انــد، در حالی کــه در روزهای 
گذشــته قیمت هر کیلو گل زعفران در بازارهای 
تایبــاد ۳۰۰هزار ریال بــود ، از این رو جمع آوری 
این محصول در اراضی کشــاورزی ســودی برای 

کشاورزان ندارد.
وی گفــت: هم اکنــون تایباد با بیــش از ۶هزار و 
۸۵۰ هکتار زیر کشت زعفران از قطب های تولید 
این محصول در خراسان رضوی محسوب می شود 
که با روند کنونی و تمایل نداشــتن کشاورزان به 
برداشت محصول زعفران، تولید این محصول امسال 

در شهرستان تایباد کاهش پیدا می کند.

افزایش هزینه ها موجب شد

تخریب یک و نیم هکتار زمین زعفران در تایباد

گزارشگزارش
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ساخت ۲۰ مدرسه مشارکتی بنیاد برکت •
در ایالم

نوسازی،  مدیرکل  ایالم: 
مدارس  تجهیز  و  توسعه 
ایــام گفت: طی ســه 
سال گذشته تاکنون ۲۰ 
مدرسه با مشارکت بنیاد 
برکت در این اســتان به 

بهره برداری رسیده است.
نصرت اهلل رحیمی افزود: برای ساخت این مدارس با ۱۲۲ کاس 
درس و ۸۰ میلیارد ریال اعتبار، بنیاد برکت مشارکت داشته است.

وی یادآور شد: از ابتدای مشارکت بنیاد برکت در ساخت مدرسه 
در این اســتان، تا کنون ۵۲ فضا با ۲۳۶ کاس درس توسط این 

مؤسسه تعهد شده است.

 خروج مبتالیان به کرونا از خانه•
 ۲ میلیون ریال جریمه دارد

قرارگاه  فرمانــده  کرج: 
مقابله بــا کرونا در البرز 
براســاس  کــرد:  اعام 
تصمیم ستاد ملی مقابله 
با کرونا اگر فرد مبتا به 
کرونا از خانه خارج شود، 
جریمه  ریال  میلیون   ۲

می شود.
نورمحمد فردی عنوان کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا مبنی بر اعمال یکپارچه مصوبات مقابله با این بیماری در 
تهران و البرز، طرح اســتفاده ماسک از خانه تا خانه در البرز نیز 

اجرایی می شود.
وی بیــان کرد: بر این اســاس تمام افراد وقتــی از منزل خارج 
می شوند و در جامعه حضور پیدا می کنند باید از ماسک استفاده 

کنند و اگر کسی از ماسک استفاده نکند جریمه می شود.

تست کرونا در پیشوا رایگان شد•
شــبکه  رئیس  تهران: 
درمــان  و  بهداشــت 
شهرســتان پیشوا گفت: 
انجام تســت کرونا پس 
از تأییــد پزشــک مراکز 
بهداشتی پیشوا به صورت 

رایگان انجام می شود.
دکتر امیر امینی اظهار کرد: با توجه به هزینه های باالی تســت 
کرونا به ویژه تست انتهای حلق PCR، بسیاری از افراد جامعه توان 
انجام چنین آزمایش هایی را ندارند و این امر شناسایی بیماران و 

مبتایان را با مشکل مواجه می کند.
وی تصریح کرد: با توجه به لزوم دسترسی افراد مختلف جامعه به 
این خدمت، هماهنگی های الزم برای انجام این آزمایش به صورت 

رایگان در مناطق مختلف شهرستان انجام شده است.

 ۶۷ نفر از محکومان مرکزی •
مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند

کل  رئیــس  اراک: 
دادگستری استان مرکزی 
گفت: ۶۷ نفر از محکومان 
در محاکــم عمومــی و 
انقــاب این اســتان به 
پیامبر  میاد  مناســبت 
اکرم)ص( مشمول عفو و 

تخفیف مجازات شدند.
حجت االسام سیدعبدالمهدی موســوی بیان کرد: با پیشنهاد 
ریاســت قوه قضائیه و با عنایت خاص رهبری، با عفو یا تخفیف 
و تبدیل مجازات ۳هزار و ۷۸۰ نفر از محکومان محاکم عمومی 
و انقاب، ســازمان قضایی نیروی های مسلح و سازمان تعزیرات 

حکومتی در کشور موافقت شد.
وی بیان کرد: ۵۰ نفر از مجرمان مشمول در استان مرکزی با عفو 
آزاد شدند و برای ۱۷ نفر نیز تخفیف و تبدیل در مجازات در نظر 

گرفته شده است.

عامالن آتش سوزی جنگل های دز •
دستگیر شدند

پارک  رئیــس  دزفول: 
ملــی و منطقه حفاظت 
شده دز گفت: سه نفر از 
عامان آتش سوزی و قطع 
درختان حاشیه پارک ملی 
دز شناسایی و به مراجع 

قضایی معرفی شدند.
رضــا قپانچی پور افزود: پس از دریافــت گزارش های مختلف با 
موضوع ایجاد آتش ســوزی عمدی و قطع درختان در پوشــش 
گیاهی حاشیه پارک ملی دز، سه نفر شناسایی و به مراجع قضایی 

معرفی شدند.
وی ادامه داد: ایجاد آتش ســوزی و به دنبال آن قطع درختان با 
هدف توسعه زمین های کشاورزی بوده که پس از طرح شکایت 
در مراجع قضایی نسبت به توقف فوری عملیات از سوی دستگاه 

قضا اقدام شد.

 بانک های کرمان هفته آینده •
تعطیل می شوند

کرمان: جانشــین ستاد 
استانی مقابله با کرونا در 
از تعطیلی یک  کرمــان 
این  بانک های  هفتــه ای 
استان از ۲۰ آبان خبر داد.
بصیــری  محمدصــادق 
روز یکشــنبه در نشست 

ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا افزود: پذیرش حضوری 
ارباب رجوع در تمام ســازمان ها و اداره های استان کرمان به جز 
اداره های قضایی، درمانی و امدادی از ۲۰ آبان به مدت یک هفته 
ممنوع خواهد بود. وی تأکید کرد: ارائه خدمات به مشــتریان و 
ارباب رجوع باید به صورت پســتی یا تلفنی انجام شود و در این 

راستا برای شهرداری ها نیز باید تصمیم گیری شود.

۲۰۰ مددجوی یزد چشم انتظار کمک  خیران •
زندان های  یزد: مدیرکل 
هم اکنون  گفــت:  یــزد 
زندانــی محکــوم   ۲۲۰
جرایــم مالــی غیرعمد، 
چشــم انتظــار کمــک 
خیران، نهادها و بنیادهای 
نیکوکاری استان هستند.

رضا ذوالفعلی نژاد خاطرنشان کرد: بدهی این مددجویان مبلغ ۱۶۰ 
میلیارد تومان است که تاکنون ۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان 
به همت اعضای کمیته صلح و سازش این ستاد از شکات گذشت 
رضایتمندانه اخذ گردیده و برای آزادی آن ها مبلغ ۱۳۱ میلیارد و 
۶۰۰ میلیون تومان نیاز است که امیدواریم با تاش اعضای کمیته 
صلح و سازش، ستاد دیه و شورای حل اختاف و مددکاران زندان ها، 

این مبلغ کاهش پیدا کند.

 پرداخت تسهیالت•
 به خانه های روستایی سمیرم 

مردم  نماینــده  اصفهان: 
سمیرم در مجلس شورای 
اختصــاص  از  اســامی 
ارزان قیمــت  تســهیات 
به یک هــزار و ۱۰۰ واحد 
مســکونی روســتایی این 

شهرستان خبر داد.
اصغر سلیمی افزود: در جلسه اخیر کاری با معاون مسکن روستایی 
بنیاد مسکن، وی قول داد این اعتبار بانکی به منظور مقاوم سازی، 
نوسازی واحدهای آسیب دیده و اتمام واحدهای نیمه تمام شهری 

و روستایی اختصاص یابد.
سلیمی گفت: عاوه بر این، طبق تفاهم نامه ای که با صندوق مهر 
ایران امضا شــده اســت، برای پرداخت این تسهیات ۵۰ میلیارد 
تومان از سوی بنیاد مسکن و ۱۰۰ میلیارد تومان از طریق صندوق 

مهر ایران تأمین شده است.

بیمارستان صحرایی در کرمانشاه برپا می شود•
اســتاندار  کرمانشــاه: 
کرمانشاه از در دست اقدام 
بیمارستان صحرایی  بودن 
بیمــاران  پذیرش  بــرای 

کرونایی استان خبر داد.
بازونــد گفت:  هوشــنگ 
حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تخت 
دانشگاهی در استان داریم که تقریباً نیمی از آن ها در اختیار بیماران 
کروناست و در مجموع سایر تخت های بیمارستان های نظامی، تأمین 
اجتماعی و خصوصی ۳ هزار و ۵۰۰ تخت است که به طور متوسط 

حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد تخت ها در اختیار مبتایان کروناست.
وی ادامه داد: متأسفانه خیلی ها به هیچ وجه پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نمی کنند که به دلیل همین سهل انگاری ها مجبور هستیم 

محدودیت های جدیدی را اعمال کنیم.

بازسازی منازل زلزله زدگان میانه و سراب •
تبریز: مدیرکل بنیاد مســکن آذربایجان شــرقی گفت: عملیات 
ساختمانی ۲ هزار و ۹۶۵ واحد مسکونی و دامی مناطق زلزله زده 
 میانه و ســراب تمام شد. حافظ باباپور گفت: ۳ هزار واحد احداث، 
۳ هزار و ۵۵۲ واحد شهری و روستایی تعمیر شده و ۱۱ هزار و ۵۸۴ 
واحد برای دریافت تسهیات احداث واحدهای دامی و معیشتی به 

بانک های عامل معرفی شده اند.
وی یادآوری کرد: مدیریت سریع و صحیح و اعطای وام های باعوض 
پس از چند روز از وقوع زلزله، منجر شد تا همه کار ها به خوبی پیش رود. 

طرح زراعت چوب در فارس اجرایی می شود•
ســازمان  رئیس  فارس: 
جهاد کشــاورزی فارس از 
اجرای زراعت چوب تا پایان 
امســال خبر داد و گفت: 
زراعــت چــوب در اراضی 
ملی و محــدوده طرح های 
که  مناطقی  و  آبخیزداری 

مستعد اقدام های بیولوژیکی است، انجام می شود.
محمدمهدی قاسم با اشــاره به اینکه از آب های غیرمتعارف برای 
توسعه زراعت چوب استفاده شود، عنوان کرد: امکان توسعه و رشد 

زراعت چوب در اراضی ملی و مستثنیات وجود دارد.
وی خاطرنشــان کرد: فواید اقتصادی زراعــت چوب باید به مردم 

اطاع رسانی شود تا انگیزه ورود به این حوزه افزایش یابد.

قدس گزارش می دهد

»دام ایرانی« در دام قاچاق 
قم: درحالی  که به ادعای مســئوالن بسیاری از 
استان ها ازجمله قم و خراسان رضوی از ظرفیت 
قابل توجهــی بــرای تولید دام و گوشــت قرمز 
برخوردار هســتند، بنابراین گرانی گوشت با این 
قیمت های لجام گسیخته عجیب به نظر می رسد.

گرچه هر زمان صحبت از گرانی می شــود پای 
تحریم ها بــه میان می آید، اما وقتی ســری به 
مجتمع »دام شــهر« قم می زنیم صحبت های 
تولیدکنندگان همگی حکایت از مشکات داخلی 

داشته و تحریم ها را بی اثر می دانند!
گفتنی اســت؛ در مجتمع »دام شهر« قم ۴۴۵ 
 واحد بهره برداری گوســفند با ظرفیت اســمی 
۸۱ هزار رأس گوسفند و تولید ۲ هزار تن گوشت 

قرمز در سال فعالیت دارد.
همچنین در این مجتمع ۴۰۰ واحد بهره برداری 
گوشــت گوســاله که ۳۴۰ واحد آن فعال و با 
ظرفیت اســمی ۲۷ هــزار دام و تولید ۴ هزار و 
۳۵۰ تن گوشت قرمز فعالیت می کنند و با وجود 
این قابلیت ها، اما مردم قم باید یک کیلو گوشت 
گوسفندی را به قیمت ۱۵۰ هزار تومان خریداری 
کنند که همین موضوع سوژه گزارش ما و سؤال 

بسیاری از شهروندان قمی است.

ناگفته های تولیدکنندگانس
در همین راســتا اسد سلیمانی یکی از صاحبان 
جایگاه های پــرورش دام به ما می گوید: افزایش 
قیمت های بی رویه دارو و نهاده های تولید، بسیاری 
از تولیدکنندگان با سرمایه اندک را مجبور کرده تا 

دام خود را برای کشتار به دالالن بفروشند.
وی بابیان اینکه بیش از نیمی از دامداران مجبور به 
کشتار گاوهای ماده شده اند و ۳۰ درصد گاوداری ها 
تعطیل و در عمل ورشکست شده اند، می افزاید: به 
دلیل بی ارزش شدن پول ایرانی و افزایش قیمت 
دالر، بســیاری از دالالن با خریــد دام های این 
استان و قاچاق آن به سمت مرزهای کشور، این 
دام ها را با قیمت بیشتری به فروش می رسانند.

وی اظهار می کند: متأسفانه دراین بین بیشترین 
سود را دالالن می برند، زیرا بهترین گوساله جوان را 
از ما فقط به قیمت کیلویی ۳۰ هزار تومان می خرند.

سلیمانی با اشاره به اینکه دوسوم هزینه های پرورش 
دام مربوط به تغذیه و خوراک دام است و ازآنجاکه 
یونجه از کیلویی ۲ هزار تومان به کیلویی ۴ هزار 
تومان و  کنسانتره از کیلویی ۲هزارو۶۰۰ تومان به 

۶ هزار تومان افزایش  یافته است، 
می افزاید: اگر گاو نری که پرورش 
می دهیم در بهترین حالت روزانه 
۱/۵ کیلوگرم افزایش وزن داشته 
باشــد باید فقــط ۸ کیلوگرم 
کنسانتره و کاه و علوفه بخورد، 
بنابراین با ایــن هزینه ها دامدار 
ضرر می دهد و گوشت تولیدی 
و پرواربنــدی دام به هیچ وجــه 
مقرون به صرفه نیست. وی ادامه 
می دهد: دولت در بهترین حالت 
فقط ۳۰ درصد نیاز دامداران را 
تأمین می کنــد و باقی این نیاز 

را بایــد از بازار آزاد تهیه کنیم که ادامه کار با این 
قیمت ها غیرممکن است.

این تولیدکننده بابیان اینکه گوشــت گوساله را 
دالالن از تولیدکننده فقط کیلویی ۳۰ هزار تومان 
می خرند، بیان می کند: این در حالی است که آن ها 
با رساندن دام به مرزها آن را به دالر می فروشند.

قاچاق دام س
موضوع قاچاق دام البته داستان پنهانی نیست، 
زیرا معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز این موضوع 
را تأییــد کرده و اذعان می کند: در زمینه تأمین 

گوشت قرمز هیچ مشکلی در 
بازار نداریم، اما به تازگی با توجه 
به کمبود نهاده دامی که تأمین 
آن بر عهده جهاد کشــاورزی 

است با مشکل روبه رو هستیم.
امیرحسین پرهام بیان می کند: 
بخشــی از نهاده با ارز ۴ هزار و 
۲۰۰ تومانی عرصه می شــد، 
ولی اکنون این نهاده با افزایش 
قیمــت باالیی روبه رو اســت.

بــه گفته وی قاچــاق دام هم 
از مهم ترین مشــکات است، 
زیرا افراد ســودجو دام زنده را 
در اســتان های مرزی با توجه به افزایش دالر به 

فروش می رسانند.
وی در خصوص حل این مشکل اذعان می کند: 
قرار است با همکاری دامپزشکی در صدور مجوز 
برای انتقال و فروش دام به دیگر استان ها ازجمله 
استان های مرزی تجدیدنظر و یا تا حدی جلوگیری 
شــود، زیرا ما توان تولید ۳۷ هزار تن گوشــت 
مصرفی مورد نیاز استان و ۶۰ درصد مازاد را داریم.

آشفتگی در بازار دامس
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان 
قم نیز در خصوص آشفتگی ناشی از هرج ومرج 

قیمت ها و همچنین گایه های دامداران توضیح 
می دهد: دامداران »دام شهر« به تنهایی ۳۰ درصد 
گوشت قرمز استان قم را تأمین می کنند، اما در 
ماه های مرداد، شــهریور و مهر با کمبود شدید 

نهاده های دامی روبه رو شدند.
علی اصغر همت می افزاید: براساس دستورالعمل 
وزارتخانه باید نهاده های دامی گاوهای شــیری 
به طور خام ارائه شود و دامداران آن را به کنسانتره 
تبدیل کنند، اما واحدهــای پرواربندی نهاده را 

به صورت کنسانتره از خود کارخانه ها تهیه کنند.
وی می افزاید: ســهمیه نهــاده دامی در ماه های 
پنجم، ششــم و هفتم سال با کاهش روبه رو شد 
و اکنون هم مشکات ارزی داریم. همت عنوان 
می کند: قیمت جوی ایرانی افزایش  یافته و جوی 
خارجی هم باقیمت هنگفتی به دســت دامدار 
می رســد، به همین دالیل قیمت گوشت قرمز 
افزایش  یافته است. وی با اشاره به مجتمع »دام 
شهر« بیان می کند: این مجتمع با توان تولید ۳۵ 
هزار تن گوشــت قرمز می تواند بخش اعظمی از 
ظرفیت مصرف گوشت اســتان را کاماً تأمین 
کند و حتی توانایی تأمین گوشت مصرفی دیگر 
استان ها را هم دارد، اما متأسفانه برخی مشکات 
ازجمله کمبود و گرانی نهــاده، جوالن دالالن و 
قاچاق دام به ســایر اســتان ها و مرزهای کشور 
موجب آشفتگی در بازار تأمین گوشت شده است.

مشکالتی ازجمله 
کمبود و گرانی نهاده، 

جوالن دالالن و 
قاچاق دام به سایر 
استان ها و مرزهای 

کشور موجب آشفتگی 
در بازار تأمین گوشت 

شده است

بــرشبــرش
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گرگان: افزون بر یک هفته اســت که نیروهای امدادی در حال 
مبــارزه با آتش افتاده به جان توسکســتان هســتند، اما هنوز 
تاش شــبانه روزی این امدادگران به ثمر ننشســته و دود ناشی 
از بی احتیاطی شــکارچیان همچنان در چشم محیط  زیست و 

نیروهای امدادی می رود.
گرمی هوا و حاال وزش باد در منطقه که با برگ های خشک پاییزی 
در این جنگل های زیبا همدســت شده بر وسعت آتش سوزی و 
تخریب توسکستان افزوده است. سال ۸۹ نیز جنگل های هیرکانی 
گلســتان ۵۰ روز در آتش سوختند تا سرانجام آسمان به کمک 

آن ها آمد و داغ دل جنگل های هیرکانی سرد شد. 
حاضــران در منطقه یکی از دالیل گســترش آتش ســوزی در 
توسکستان را اعزام جزیره ای نیرو، عدم توزیع مناسب نیرو ها، کمک 
نگرفتن از مردم محلی و مدیریت دور از منطقه آتش گرفته اعام 
می کننــد و بر این باورند که مگر باران این آتش را خاموش کند.

متأســفانه خبرهای رســیده حاکی از آن اســت که همزمان با 
آتش سوزی توسکستان افزون بر ۴ هکتار از پوشش گیاهی میانکاله 

در استان مازندران نیز تاکنون به خاکستر تبدیل  شده است.
مدیرکل حفاظت محیط  زیست مازندران در همین زمینه اظهار 
کرده است: »سال هاست که می گوییم فقط یک لودر به ما بدهند 
تا در میانکاله بتوانیم آتش سوزی را مهار کنیم. ما بالگرد و هواپیما 
نمی خواهیم، ما فقط یک لودر می خواهیم. ما حتی پول سوخت و 

جیره غذایی نداریم!« 

ارتش به میدان آمدس
عدم موفقیــت نیروهای امدادی برای اطفــای حریق در جنگل 
توسکستان موجب شــده تا ارتش برای کمک به سایر نیروهای 
امــدادی پا به میدان بگذارد، اما بســیاری از حاضران در منطقه 
می گویند نیروهای داوطلب به جز یک آبپاش کوله ای و ۲۰ لیتر 

آب امکانات دیگری برای اطفای حریق ندارند.
بســیاری از داوطلبان اظهار می کنند با یــک بیل یا آتش کوب 
در دســت یک داوطلب نمی توان به همیــن راحتی به این قائله 
سروســامان داد، زیرا بیشــتر مناطق دچار حریق در ارتفاعات و 
مناطق مرتفع و کوهستانی است و حتی راه برای حضور نیروهای 
پیاده وجود ندارد و تنها راه اطفای حریق بســیاری از مناطق از 

طریق آسمان و با استفاده از بالگرد  است.

جنگ نابرابرس
گرچه طی روزهای گذشته دو فروند بالگرد در منطقه برای انجام 
عملیات اطفای حریق به کار گرفته شده اند، اما هادی حق شناس؛ 
استاندار گلستان از اضافه شدن یک بالگرد دیگر به عملیات اطفای 

حریق خبر می دهد.
کمبود امکانات و تصاویر پخش شده از توسکستان، انتقاد به کمبود 
امکانــات در این مناطق را در فضای مجازی افزایش داده و حتی 
صدای اســتاندار را هم درآورده تا آنجا که وی خواســتار تقویت 

امکانات شده است.
گفتنی اســت طی روزهای گذشته تصاویر پخش شده از اسب  ها 
در مجاورت آتش ســوزی هم به صدر بازدیدهای مجازی رسیده 
اســت و واکنش فعاالن محیط  زیست را بیش از گذشته به خود 

معطوف کرده است.
استاندار می گوید: از روز اول وقوع آتش، با استفاده از بالگرد آب پاش 
و نیز همکاری هال احمر برای اعزام نیرو به منطقه ســخت گذر 
توسکستان، تاکنون مأموریت های متعددی برای کمک به خاموش 

کردن آتش انجام  شده است.
حق شناس چشمی هم بر آسمان دارد و می گوید: بارش باران در 
ارتفاعات توسکستان عملیات را برای مهار آتش تسهیل می کند. 
خبری که حاال با بارش نم نم باران از روز گذشته روزنه ای از امید 
در دل تمامی دوستداران محیط زیست ایجاد کرده و امیدوارند با 

شدت گرفتن بارش ها داغ جنگل های توسکستان سرد شود.

پس از یک هفته آتش سوزی

داغ جنگل های توسکستان را مگر باران مرهم کند

گزارشگزارش

۷949جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده
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۱. مــداری فرضــی در »گرینویــچ« کــه 
قطب شــمال را به قطب جنوب وصل می کند 
 ۲. درمانــگاه – میوه پرخاصیت گرمســیری 
۳. لبــاس زمســتانی-  از ظــروف مــدرج 
آزمایشــگاهی برای برداشــتن حجم معینی 
از مایعات - ســنگ زیرین آسیاب- یکی اش 
صداندارد ۴. جداکننــده حق از باطل- نوعی 
قایق تفریحی- دریا- صدمترمربع ۵. نیمه گرم- 
رمزآمیز- از زبان های زنده دنیا ۶. اسباب تنظیف 
منزل- به پایان رساننده- میوه نارس ۷. شیمی 
 کربن- قطار زیرزمینی- فرهنگ لغات فرانسه 
۸.  سرنیزه- پدر علم اقتصاد – برهنه و عریان 
۹. نه چیزدیگر- دیدن- اهل شهرتوت ۱۰. شعله 
 آتش- از مواداولیه ســاالد- ســقف فروریخته 
۱۱. قابله- جغد- آشیانه ۱۲. صوت ندا- شهر 
خــون و قیام- صفحه مدرج افقــی و قائم در 
»تئودولیت«- سهل انگار ۱۳. نوعی باالپوش- 
 کشــیدنی آدم فضول- جامه- خدای درویش 
۱۴. خبرگزاری رســمی افغانستان- سخنان 
ارزشــمند ۱۵. برابر فارســی »ام.آر.آی« که 

روشی است برای رگ نگاری در پزشکی

۱. عاقبــت به خیر- محلــه و دهکــده ای در 
شــمال تهران که محل اقامت امام خمینی»ره« 
بود۲. بدی- کشف ارزشمند رازی خصوصا برای 
ایام کرونایی- اینچنین ۳. شیردریایی- یار دیرین 
قندان- خودپسند- نشانه ۴. میوه ریز شربتی و 
مربایی- زیاده روی در مدح کسی یا چیزی- مایع 
دباغی ۵. نوعی کالباس- اداره کننده – تکیه گاه 
۶. لوس و بیمزه- درسال ۶۶ه ق به خونخواهی 
امام حسین»ع« قیام کرد – نظرانتخاباتی ۷. قوم 
سفیدپوست سوریه در ۲۰۰۰سال پیش از میاد- 
بهشت شداد- فلس ۸. آسیب و صدمه- از درجات 
 ارتشی- شهر ارگ ۹. گرامی – منفک و جدا- شیوا 
پســوند  الیتناهــی-  خزنده گزنــده-   .۱۰
محافظــت ۱۱. اســیر و گرفتــار- از وســایل 
 پــرواز- مارکــی معــروف در صنایع غذایــی 
 ۱۲. بیماری و مرض- سختی کشیدن- گشادگی 
۱۳. قطب مثبت پیل الکتریکی- پخش شده روی 
زمین- یکي از بخش هاي چهارگانه شهرستان 
جهرم – خط کش هندســی ۱۴. پایه و بنیان- 
ساز دهان گشــاد- عدد خیطی ۱۵. ضدعفونی 

شده – به بدبختی افتادن

  عمودی  افقی
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