
نه لباس مشکی پوشیدم، نه عزا نگه داشتمتذکر به 12 مدیر اجرایی برای ترک وظایف
مادر شهید محسن امیرکانیان :رئیس  کل دادگستری خراسان رضوی اعالم کرد

 غالمعلی صادقــی در جمع مســئوالن قضایی بر 
ضرورت تالش مضاعف در جهت تحقق تحول قضایی 
تأکید کرد.رئیس کل دادگستری خراسان رضوی که 
در جلسه شــورای معاونان دادگستری در مجتمع 
قضایی والیت مشــهد ســخن می گفت، با اشاره به 
محدودیت های به وجود آمده ناشــی از گســترش 
بیماری کرونا، افزود: این محدودیت ها نباید خللی در 

ارائه خدمات به شهروندان...

حاجیه خانــم گوشــی را کــه برمــی دارد، آن قدر 
مهربان و خونگرم احوالپرســی می کند، گویا سال ها 
می شناســمش. همان وجه مشــترک همه مادران 
شــهیدانی که مهربانی، صبوری و متانتشان سبب 
تربیت فرزندانی آســمانی شده است. »مهرین دخت 
محمدزاده الری« متولد ۱۳۱۵ می گوید: تولد پسرم 
در اربعین حســینی سال ۱۳۸۵ هجری قمری )۳0 

خرداد ۱۳۴۴ ه.ش( و در شهر... .......صفحه 2 .......صفحه ۳
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محدودیت های 
کرونایی در مشهد

ها تعطیلی 
بهانه ای برای 
»گرانی«   نشود

تعطیلی 22۸ 
واحد متخلف 

در مشهد

بستری 2هزار 
کرونایی در 

خراسان رضوی

فرماندار تشریح کرد

 فرماندار مشــهد گفــت: اجرای »طــرح جامع مدیریت هوشــمند 
محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرستان 
مشهد همچون سایر شهر های کشور«، از اول آذر ماه اجراخواهد شد.به 
گزارش روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان مشهد 
سیدمحمد رضا هاشمی ظهر دیروز در تشریح این دستورالعمل گفت: 

باتوجه به ابالغ وزارت بهداشت مبنی بر وضعیت قرمز شهرستان مشهد 
در حوزه های اداری و کارکنان، تجاری، بازرگانی و خدماتی، آموزشی، 
فرهنگی و اجتماعی و تردد مشمول محدودیت می گردد. فرماندار مشهد 
افزود: در حوزه اداری حداکثر یک سوم کارکنان حضور خواهند یافت و 

برگزاری جلسات در صورت لزوم...

 تعطیلی 22۸ واحد متخلف •
در مشهد

ایسنا: مدیر ســالمت محیــط و کار دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد گفت: از 20 آبان  مــاه جاری تا 
2۶ این مــاه، ۸هزار و 70۹ مورد بازدید توســط 
دانشگاه علوم پزشــکی مشهد که ۱۹ شهرستان را 
زیر پوشــش دارد، انجام گرفته کــه از این تعداد 
۳۵2 مورد به مراجــع قضایی معرفی و 22۸ مورد 

آن تعطیل شده است.
علی اصغر حسنی در مورد چگونگی نظارت های انجام 
شده در سطح شــهر و تخلفات صورت گرفته عنوان 
کرد: یکســری از بازدیدها در قالــب بازدید های تیم 
مشــترک انجام می گیرد. در این بازدیدها همکاران 
ما تذکــرات الزم را داده و اماکن مربوطه در صورت 
عدم رعایت پلمب می شوند. با این حال به طور کلی 
در رعایت محدودیت ها واحدهای صنفی خودشــان 

پیشرو بوده اند.

معابر اصلی تشرف به حرم امام •
رضا)ع(  بهسازی و احیا می شوند

تسنیم : رئیــس کمیسیون عمران، حمل و نقل و 
ترافیک شــهرداری مشهد از برنامه ریزی برای احیا 
و بهسازی مســیرهای تشرف به حرم منور رضوی 

خبر داد.
سیدمســعود ریاضــی اظهار کرد: وقتــی می گوییم 
نهضت پیاده روسازی باید به طور مثال مردم بتوانند 
۶ ماه بعد بخشی از اقدام های انجام شده را به چشم 

ببینند.
وی اضافــه کرد: اگر بخواهیم امضای مناســبی پای 
عملیات عظیم عمرانی که اکنون در شــهر شاهد آن 
هســتیم باشد، ناچار هســتیم به پیاده رو سازی در 

زمان کوتاه باقی مانده توجه کنیم.
رئیس کمیســیون عمران، حمل و نقــل و ترافیک 
شــهرداری مشــهد خاطرنشــان کــرد: از ایــن رو 
اولویت بندی کردیم که در زمان باقی مانده چه میزان 
از پیاده روها را می توان بهسازی کرد و در این راستا 

چهار محور مد نظر قرار داده شده است.
وی ادامــه داد: تردیدی نیســت محور اصلی شــهر 
مشــهد حرم مطهر امــام رضا )ع( اســت اما بعد از 
گذشت هزارو200 ســال هنوز معابر تشرف به حرم 
مطهر کامل نیست، برهمین اساس چهارمحور اصلی 
تشرف به حرم مطهر باید به عنوان اولویت به صورت 

آبرومند بهسازی و مناسب سازی شوند.
ریاضی گفت: در کنار مسیرهای تشرف به حرم مطهر 
بهسازی و مناسب سازی محورهای گردشگری مشهد 
مانند بولوار وکیل آباد و کوهسنگی و همچنین معابر 
با درخواست سفر زیاد مانند خیابان سناباد و خیابان 

خیام نیز مورد توجه قرارگیرد.
وی افزود: در نهضت پیاده روســازی سعی کردیم به 
مناطق هم توجه شود که خوشبختانه طی چند سال 
گذشــته بهســازی پیاده روها به ویژه در مناطق کم 

برخوردار به شکلی مناسب اجرا شده است.
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 مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی گفت: استان 
از آمادگی کامل برای مواجهه با حوادث احتمالی ناشی از بارش 
برف و باران برخوردار است. حجت علی شایان فر با اشاره به اینکه اقدام های 
پیشگیرانه از سوی دستگاه هایی نظیر هالل احمر و راهداری در جاده های 
اســتان انجام شده است، تصریح کرد: طبق اطالعیه سازمان هواشناسی 
مبنی بر بارش برف و باران و کاهش دما در استان در روز های پایانی آبان 
ماه، هشدار های الزم به همه فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی خراسان 
رضوی ارسال، ابالغ و بر آمادگی آن ها از نظر نیروی انسانی و تجهیزات برای 

مواجهه با هر گونه بحران و اتفاقی تأکید شده است.
شایان فر در پاسخ به این پرسش که هر ساله با کمترین بارش برف، برخی 
مناطق اســتان دچار محدودیت های تردد و حتی مســدود شدن جاده 
می شوند از این رو چرا برای رفع این مسئله اقدام خاصی انجام نمی شود 
نیز افزود: اگر چه من نیز این موضوع را تأیید می کنم و در برخی محور ها 
نظیر گردنه تیوان درگز این مسئله هر سال تکرار می شود و با افزایش بارش 
برف به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی از تردد خودروهای سنگین 
جلوگیری و محدودیت های تردد نیز اعمال می شود اما این واقعیت را نیز 
باید عنوان کرد که دســتگاه ها در حد توان و اعتباری که در اختیار دارند 

تجهیزات و برنامه های الزم را برای این گونه محورها اختصاص می دهند.
وی همچنین درباره اینکه در ســال جاری مسائل و مشکالت چند نقطه 
بحران زای اســتان بر اساس کار کارشناسی برطرف شده است نیز عنوان 
کرد: مــا در حوزه مدیریت بحران یک دســتگاه ناظر، سیاســت گذار و 
هماهنگ کننده هستیم و در کارگروه های مختلف از جمله کارگروه ایمنی 
راه ها که به ریاست معاون عمرانی استاندار و دبیری راهداری برگزار می شود 

مسائل و نکات ضروری را بیان و تأکید می کنیم اما اینکه چند درصد از این 
موارد توسط دستگاه های تخصصی در هر حوزه ای اجرا می شود را در جریان 
نیستیم.  شایان فر درباره ساخت منزل مسکونی برای سیل زدگان روستای 
بهانگر داورزن که در شــرایط فعلی در مســجد و منزل اقوام خود زندگی 
می کنند نیز عنوان کرد: مکان ســکونت قبلی این افراد در حریم و بستر 
رودخانه قرار داشت، از این رو مشاوره پروژه بر اساس نقشه های ماهواره ای و 
برای جلوگیری از تکرار حادثه ای نظیر سیل ابتدای سال جاری تأکید کرده 
است که مکان این روستا باید تغییر و به محل جدیدی منتقل شود. وی 
با بیان اینکه سال گذشته در مجموع حدود ۵00میلیارد تومان تسهیالت، 
کمک بالعوض و خسارت بیمه ای به کشاورزان استان پرداخت شد، ادامه 
داد: زمین الزم برای ســاخت واحدهای مسکونی در ارتفاعات مجاور این 
روســتا آماده سازی شده است و تســهیالت و اعتبارات الزم برای ساخت 
هزار و ۱2۳ واحد روســتایی و ۶۴واحد شهری که در حدود ۱0میلیارد و 
۴00میلیون تومان است نیز تأمین و در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
قرار گرفته است و حتی لوازم خانگی مورد نیاز این روستاییان که در جریان 
ســیل از بین رفتند نیز خریداری شده است، اما مسئله ای که ساخت این 
واحدها را با تأخیر مواجه کرده عدم رضایت روستاییان برای واگذاری محل 
ســکونت قبلی خود و اصرار بر ساخت در همان مکان قبلی است که این 
موضوع سال گذشته در سیل کالت و در دره خشت نیز رخ داد و افرادی که 
محل سکونت آن ها در حریم رودخانه بود راضی به ساخت منزل در محل 
جدید و واگذاری زمین های خود نبودند. از این رو در صورتی که مردم این 
روستا مســاعدت الزم را داشته باشند ساخت این واحد های مسکونی در 

کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

تسنیم: معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا)ع( از مشارکت یک هزار گروه 
جهادی در رزمایش خدمت جهادی این استان در هفته بسیج خبر داد.

سردار علی اکبر افراسیابی  اظهار کرد: تشکیل بسیج از اهداف الهی و گنج 
بی پایان و صندوق ذخیره انقالب است.

وی با اشاره به اینکه شعار هفته بسیج امسال »بسیج؛ پیشرو خدمت و 
امید آفرین« اســت، افزود: بسیج در این ۴0 سال عمر خود امیدآفرین و 
پیشتاز در خدمت به مردم، انقالب و اسالم بوده و امیدواریم با توجه به 
شــیوع کرونا و مبتال شــدن عده زیادی از هموطنانمان به این ویروس 
منحوس، بسیج به ریشه کن کردن آن و قطع حلقه مبتال به این بیماری، 

برگ زرین دیگری را در صحنه انقالب از خود به جای بگذارد.
معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا)ع( ضمن تشریح برنامه های هفته 
بسیج به اجرای طرح شهید سلیمانی با موضوع » مسجد؛ سنگر سالمت« 
در آستانه هفته بسیج اشاره کرد و گفت: در حدود2هزار پایگاه بسیج با 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا ی 
اســتان این طرح در حال اجراســت تا با امید به خدا سیر صعودی این 
ویروس را به ســیر نزولی برسانیم. وی عنوان کرد: ما برای هر روز هفته 
بسیج یک برنامه تحت عنوان رزمایش خدمت داریم. در یک روز از هفته 
بسیج رزمایش خدمت با محوریت امر به معروف توسط هزار گروه چهار 
نفره با همکاری 2هزارو200 هسته اجتماعی در سراسر استان و اماکن 

مختلف خواهیم داشت.
افراســیابی ادامه داد: برای برقراری امنیت، رزمایش خدمت امنیت  با 
حضور بیش از ۳هزارو۳00 گروه گشت در قالب تیم های سه و پنج نفره 
خواهیم داشــت که البته این کار در طول سال  اجرایی می شود ولی در 

این هفته شدت آن باالتر است.
وی برگزاری رزمایش خدمت معیشتی با توزیع 20 هزار بسته غذایی بین 
نیازمندان به صورت سازمان یافته را از دیگر برنامه های هفته بسیج عنوان 
کرد و همچنین ایجاد اشــتغال و کمک به نیازمندان در پرداخت اجاره 

مسکن نیز در این برنامه پیش بینی شده است.
معاون هماهنگ کننده ســپاه امام رضــا)ع( بیان کرد: رزمایش خدمت 
جهادی با حضور یک هزار گروه جهادی ۵ تا ۱۵ نفره برای بازسازی خانه 
معســرین، الیروبی قنوات، رفع مشکل در محالت و بهسازی مدارس و 
ساخت کالس و ســرویس بهداشتی با کمک آموزش و پرورش از دیگر 
برنامه های ما در هفته بسیج است. وی در پایان گفت: بیش از ۱2 هزار 
رده مقاومت بسیج در استان داریم که عالوه بر برگزاری این ویژه برنامه ها 

به صورت خودجوش برنامه های متفاوت دیگری نیز خواهند داشت.

آگهی دعوت مجمع عمومی بطور فوق العاد ه نوبت دوم شرکت تعاونی منحله 
اتحادتوس سناباد به شماره ثبت 37287

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم راس س��اعت 12روز پنج ش��نبه 1399/9/13 به 
آدرس مش��هد هفت تیر نبش فکوری 13مرکز رفاهی دکتر شهرستانی برگزار میگردد. از کلیه اعضاء 
محترم دعوت می شود بادردست داشتن برگ سهام وکارت ملی جهت اتخاذ تصمیم به موضوعات ذیل 
در جلسه حضور به هم رسانند .اعضاء محترمی که امکان  حضور در جلسه ندارند میتوانند حق رای خود 
رابا وکالتنامه کتبی به فرد دیگر واگذار نمایند دراین  صورت تعداد آراء وکالتی هر عضوحداکثر3رای  
وهر فرد غیر تنها یک رای خواهد بود که می توانند در س��اعت 15الی 17روز چهارشنبه 1399/9/12به 

محل دفتر شرکت واقع در هاشمیه 91/1پالک 14مراجعه نمایند
دستور جلسه:

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

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

,ع هیئت تصفیه شرکت تعاونی منحله اتحادتوس
99
09
16
9

مجمع فوق العاده شرکت کیهان
 کاپر آرا)سهامی خاص(

کیهان  الع��اده ش��رکت  ف��وق  مجم��ع 
مورخ��ه   17 درس��اعت  آرا  کاپ��ر 
1399/10/13 درمح��ل دفت��ر اح��دی از 
اعضا شرکت واقع در نبش دانش آموز 
8 پ��الک۶۶ طبق��ه فوقان��ی بان��ک ملت 

برگزار میگردد.
موضوع جلسه مجمع 

1-چگونگ��ی تامین هزینه های ش��رکت 
درمعادن مورد مشارکت با سایر افراد 

2-تصمیم گیری درخصوص هزینه های 
انجام ش��ده شرکت ازس��ال 93 تاکنون 

که از سایر منابع تامین شده است.
م��وارد  درس��ایر  گی��ری  3-تصمی��م 

باتشخیص و تایید مجمع
9ع شرکت کیهان کاپرآرا 

90
90
90

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی خبر داد

آمادگی کامل برای مواجهه با حوادث برف و باران
معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضاj اعالم کرد

برگزاری »رزمایش خدمت« با مشارکت گروه های جهادی

روستاوندان قلعه سرهنگ و چشمه پونه روستاوندان قلعه سرهنگ و چشمه پونه 
با نفت و هیزم زمستان را سر می کنندبا نفت و هیزم زمستان را سر می کنند 

.......صفحه .......صفحه 22  

.......صفحه 2 

با حکم پرونده زمین خواری شهرک مسکونی کارگران قزوین

»هفت سنگان«از مدیران متخلف 
.......صفحه ۴ بازپس گرفته شد

.......صفحه 2 .......همین صفحه .......صفحه 2 

پشت آبادگرانپشت آبادگران
 به دور ازآبادی به دور ازآبادی



روستاوندان  قلعه سرهنگ و چشمه پونه با نفت و هیزم زمستان را سر می کنند 

پشت آبادگران، به دور ازآبادی
معصومه مؤمنیان: باور کنی یا نه، روستاهای 
چشــمه پونه و قلعه ســرهنگ در بولوار نماز 

مشهد، امسال هم گاز ندارند .
روســتاهایی که گاز شهری از بیخ گوش شان 
تا باالی برج های کناری رســیده اســت ولی 
خودشــان بهره ای از آنها ندارند. چشمه پونه 
و قلعه ســرهنگ به عنوان نماد بی عدالتی در 
شهرسازی بین مشهدی ها زبانزد است؛ آنچنان 
که در نزدیکی های این دو، اَبَر پروژه آبادگران با 
تمام امکانات رفاهی حضور دارد اما در فاصله ای 
کوتاه، دو روســتا سالهای طوالنی است که از 
امکانات اولیه بی بهره اند و  حاال باید زمستان 
را با ســهمیه اندک نفت، هیزم و کپسول گاز 
شهری ســپری کنند در حالی که توپ ارائه 
خدمات بین مسئوالن پاس کاری می شود. هوا 
کم کم سرد و سردتر می شود و تراژدی سرما 
و نبود گاز در روستاهای چسبیده به مشهد که 
نه جزو شهر حساب می شــوند و نه روستا)!( 
ادامه دارد. یکی از اهالی روستای قلعه سرهنگ 
می گوید: ما اینجا هیچ امکاناتی نداریم، نه آب، 
نه برق و نه در این زمســتان و سرما، گاز. این 
داستان هر سال ماست. آن طرف تر برج آسمان 
سر به آسمان کشــیده و به گفته اهالی همه 

امکانات را دارد!
یکی دیگر از اهالی اظهار می کند: حتی اجازه 
نمی دهند ما راهمان را درســت کنیم و در 
زمستان باید در گل و الی رفت و آمد کنیم، 
کار ما از محرومیت گذشــته انــگار عده ای 
تبعیدی هستیم که محکوم به تحمل شرایط 
ســخت شــده ایم، صدایمان هم به هیچ جا 
نمی رســد ما حتی آب لوله کشی و بهداشتی 
نداریم و مجبوریم از آب قنات استفاده کنیم. 
طبق گفته اهالی، این روســتا 30خانوار و 
جمعیتی حدود 150 نفر دارد که در ســال 
59، مســکن و شهرسازی آن را جزو »موات 
شهری« اعالم کرده و هیچ مستثنیاتی برای 

اهالی در نظر نگرفته است. 
حــاج رضا اعــراب می گویــد: در تمام این 
سال ها برای اینکه از حداقل امکانات زندگی 
مثل آب آشــامیدنی ســالم و گاز برخوردار 
باشــیم به همه جا مراجعــه کرده ایم اما به 
نتیجه ای نرسیده ایم حتی تا کمیسیون اصل 
نود مجلس و بازرسی کل کشور هم رفته ایم. 
او ادامه می دهد: هیچ ارگانی این مکان را به 

شهر یا روستا بودن قبول ندارد.
 بولوار نمــاز را بی دلیل اینجا ایجاد نکردند 
و تمام تالششــان این اســت مــردم این 
روســتاهای اطراف را بیرون کرده تا بتوانند 

برج سازی کنند.

زندگی در زمســتان های سرد مشهد آن هم 
در این منطقه نزدیک کــوه، بدون گاز برایم 
قابل تصور نیست، می پرسم پس خانه هایتان 
را چطور گرم می کنید؟ می گویند که شرکت 
نفت به ازای هر خانوار برای ســه ماه در کل 
400 لیتــر نفــت داد، در حالی کــه اگر هر 

خانوار فقط یک بخاری نفتی داشــته باشــد 
در هر شــبانه روز بین 20 تــا 30 لیتر نفت 
اســتفاده می کند یعنی این سهمیه نفتی که 
برای 90 روز به ما دادند نهایتاً با صرفه جویی، 
مصرف دو هفته ما می شود. برای بقیه روزها 

باید خانه را با هیزم گرم کرد!

کاش دیکتــه امشــب تمام مســئوالن در 
خانه های گرمشــان این باشد: هوا در مشهد 
سرد است، مردم قلعه سرهنگ و چشمه پونه 

گاز ندارند، آن ها نفت کافی هم ندارند. 
اما چند متر آن طرف تر خانه برج نشینان گرم 

گرم است.

فرماندار تشریح کرد
محدودیت های کرونایی در مشهد•

مشهد  فرماندار  قدس: 
گفــت: اجــرای »طرح 
جامع مدیریت هوشمند 
محدودیت ها متناسب با 
وضعیت و روند بیماری 
کووید 19 در شهرستان 
سایر  همچون  مشــهد 
شــهر های کشــور«، از 

اول آذر ماه اجراخواهد شد.به گزارش روابط عمومی معاونت 
اســتانداری و فرمانداری شهرســتان مشهد سیدمحمد رضا 
هاشمی ظهر دیروز در تشریح این دستورالعمل گفت: باتوجه 
به ابالغ وزارت بهداشــت مبنی بر وضعیت قرمز شهرســتان 
مشــهد در حوزه های اداری و کارکنان، تجــاری، بازرگانی و 
خدماتی، آموزشــی، فرهنگی و اجتماعی و تردد مشــمول 
محدودیت می گردد. فرماندار مشــهد افزود: در حوزه اداری 
حداکثر یک ســوم کارکنان حضور خواهند یافت و برگزاری 
جلسات در صورت لزوم حداکثر با حضور 15 نفر و با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد. هاشمی اظهار 
کرد: گروه های شــغلی 2، 3 و 4 در شهرمشهد که وضعیت 
قرمز دارد از اول آذر ماه به مدت دو هفته تعطیل خواهند بود 
و فقط مشاغل ضروری گروه شغلی یک مانند سوپرمارکت ها، 
فروشگاه های زنجیره ای، داروخانه ها و مراکز درمانی فعالیت 
خواهند داشت. وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی و اجتماعی 
برابر با ابالغ این دستورالعمل مراسمات مذهبی، نماز جمعه 
و مســاجد در این شهرستان تعطیل خواهند بود،اضافه کرد: 
در حوزه آموزشی نیز مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی و آموزشگاه های خصوصی و حوزه های علمیه نیز فعالیتی 
نخواهند داشت. رئیس ســتاد پیشگیری و مقابله با ویروس 
کرونا با اشاره به  ممنوعیت ورود خودروهای شخصی با پالک 
غیر بومی به شهر مشهد افزود: تردد خودروهای شخصی در 
داخل شهر مشهد نیز از ساعت 21تا 4صبح ممنوع خواهد بود.
فرماندار مشهد تأکید کرد: برگزاری هرگونه نمایشگاه عمومی، 
تخصصی و بین المللی و همچنین هرگونه تجمع سیاســی، 

اجتماعی فرهنگی و ورزشی تا اطالع ثانوی ممنوع است.
هاشمی خاطرنشان ســاخت: هدف از اجرای این طرح قطع 
زنجیره انتقال بیماری، کاهش ترددهای غیرضروری، افزایش 
فاصله گذاری اجتماعی و نظارت بر اجرای دقیق پروتکل های 
ابالغی اســت که امیدواریم با مشــارکت مردم فهیم مشهد 
مقدس، کسبه محترم،  فعاالن فرهنگی و اجتماعی و نهاد های 
مردم نهاد و.... در اجرای این طرح همچون گذشــته خادمان 

خود را همراهی فرمایند.

ثبت اختراع دانشجوی تربت جامی•
قدس:ســیدامیر  هاشمی فر، دانشــجوی کارشناسی رشته 
طراحی صنعتی دانشگاه تهران اهل تربت جام موفق به ثبت 
اختراع دســتگاه ورزشی ویژه معلوالن و جانبازان شد که این 
اختراع با شــماره ثبت 102494 مورد تأیید پژوهشگاه علوم 
تربیت بدنی و علوم ورزشــی قرار گرفتــه و می تواند کمک 
حال جانبــازان و معلوالن عزیز در انجــام ورزش هایی نظیر 

ماهی گیری، کوهنوردی و... شود.

 احیای 31 رشته قنات•
 از ابتدای امسال در نیشابور

نیشــابور - خبرنگار 
رئیس  معــاون  قدس: 
ســازمان و مدیر جهاد 
نیشــابور  کشــاورزی 
گفــت: بــرای احیــا و 
مرمت 31 رشــته قنات 
بیــش از 23 میلیــارد 

ریال اعتبار دولتی و خودیاری مالکان هزینه شــده اســت.
محمدعلی فرهمندراد افزود: ســال گذشته تعداد 13 رشته 
قنات در شهرســتان بازســازی و مرمت شده اند، پیش بینی 
می شــود تا پایان سال 99 تعداد هشت رشته قنات دیگر نیز 
در شهرستان بازسازی و مرمت شوند و برای احیا و مرمت این 
تعــداد قنات حدود 8 هزار و 400 میلیون ریال اعتبار دولتی 
هزینه خواهد شــد.وی خاطرنشان کرد: 504 رشته قنات در 
شهرستان نیشــابور وجود دارد که تاکنون 70 درصد از کل 
قنوات شهرستان احیا و بازسازی شده است و امسال نیشابور 
در مهر ماه رتبه نخســت را از نظر الیروبی و مرمت قنوات و 
اعتبار تخصیص یافته به آن ها کسب کرده است و 28درصد از 
آب کشاورزی شهرستان از طریق قنوات، یک درصد رودخانه 

و 6درصد چشمه تأمین می شود.

طراحی و استقرار مدل خدمات »ناب« •
در آب منطقه ای خراسان رضوی

قدس:مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای خراســان 
برنامه ریزی  از  رضــوی 
برای پیاده ســازی پروژه 
نــاب با هــدف کاهش 
هزینه ها و منطقی کردن 
مدت زمــان فعالیت ها، 

افزایش کیفیت خدمات، افزایش رضایت ذی نفعان و افزایش 
سطح انگیزش کارکنان در این شرکت خبر داد. 

محمد عالیی اضافه کرد: به کمک پروژه ناب و با الگوبرداری 
از شرکت های موفق دنیا با ایجاد فرایندهای نرم افزاری برای 
بهره برداری باکیفیت و پایدار از تمامی سازه های مرتبط، اقدام 
به تعریف پروژه های زیرساختی برای بهبود سازمان کردیم که 
خوشبختانه سازوکارهای انتخاب شده با عرصه های موضوعی 
تعیین شــده در نظام مفهومی پویش ملــی الف-ب- ایران 

ساخت و سازها و سازوکارها همسو است. 

 بستری ۲ هزار کرونایی•
 در خراسان رضوی 

قدس: حمیدرضا رحیمی، دبیر قرارگاه مرکزی دانشــگاهی 
مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه 
اوضاع خراسان رضوی به لحاظ میزان ابتالی بیماران کرونایی 
قرمز اســت و بیش از 2هزار بیمار کرونایی در بیمارستان ها 
بستری هستند، گفت: عالوه بر این بیماران زیادی به  صورت 
سرپایی مراقبت های الزم را دریافت کردند و در حال حاضر در 

منزل خود قرنطینه هستند.

تعطیلی ها   بهانه ای برای »گرانی«   نشود•
 هــر چند دیــر ولی ســرانجام تصمیم دولت بــرای اعمال 
محدودیت های سراسری ابالغ شد و در چند روز اخیر مدیران 
دولتی انواع و اقســام هشدارها را به شــهروندان داده اند و از 
برخوردهــای جدی با متخلفان در مدت دو هفته اعمال این 

محدودیت ها خبر می دهند.
اینکه متولیان با اعمال سیاســت های هر چند ســختگیرانه 
درصدد قطع زنجیره انتقال این ویروس مرگبار باشــند امری 
منطقــی و حتی قابل قدردانی اســت و بی تردید هیچ عقل 
ســلیمی نمی تواند حفاظت از جان شــهروندان به هر شکل 
ممکن را مورد انتقاد قرار دهد بنابراین امیدواریم با همکاری 
مردم در دو هفته آینده شاهد کاهش چشمگیر آمار مبتالیان 
و جان باختگان کرونا باشیم.اما نکته قابل توجهی که به نظر 
می رســد در روزهای آینده اهمیت بیشــتری هم پیدا کند 
مسئله پیشگیری از آشفتگی بازار و فرصت طلبی های احتمالی 
عده ای است که مانند بسیاری از موارد به دنبال ماهی گیری 

از آب گل آلود هستند.
به زبان ســاده اینکه همچنان که در هفته های ابتدایی سال 
جاری شاهد بودیم در زمانی که محدودیت های مشابهی اعمال 
شــد اوالً اخالل اندکی در فرایند توزیع اقالم پرمصرف خانوار 
پیش آمد و ثانیاً عده ای از همین بهانه و فرصت سوءاستفاده 
کردند و از راه های مختلف تالش کردند از آشفتگی ایجاد شده 
به نفع خود بهره برداری نمایند.حاال که دولت شــهروندان را 
مخاطب ابالغیه های خود قرار می دهد و از اعمال جریمه های 
ســنگین مثالً برای تردد در ساعات پایانی شب خبر می دهد 
بهتر است مدیران و دستگاه های متولی تأمین و توزیع کاالهای 
اساسی را نیز مورد خطاب قرار دهند تا از هم اکنون با استفاده 
از تجربیات گذشته به فکر تدابیری باشند که فرصتی در اختیار 
عده ای قرار نگیرد که شــاید از هم اکنون در حال انبار کردن 
اقالم پرمصرفی هستند که می دانند تنها با بهانه نرسیدن چند 

کامیون قیمت آن ها قابلیت افزایش چند برابری دارد.
آنچه مسلم است آشفتگی بازار زمینه ساز انواع تخلفات است 
و عــده ای ســودهای کالن و راحت خــود را مدیون همین 
آشفتگی ها هستند بنابراین از بروز هر نوع اختاللی در فرایند 
تأمین و توزیع خرسند هستند در مقابل دستگاه های مختلفی 
بر حســب قانون و وظیفه ذاتی ســازمان متولی رصد بازار و 
حذف عوامل آشفتگی هستند، بر همین اساس ابتدایی ترین 
توقع شــهروندان این اســت که در مدت دو هفته ای اعمال 
محدودیت ها حداقل اقالم مورد نیاز خود را با یک قیمت ثابت 
خریداری کنند نه اینکه مانند ابتدای سال یک روز شاهد نایاب 
شدن زنجبیل و افزایش قیمت سرسام آور آن باشند و روز دیگر 

کاالی دیگری در فهرست کمیاب شدن قرار بگیرد.
نکتــه دیگر اینکه هــر چند متولیــان نظارت بر بــازار در 
دســتگاه های مختلف بر تمام جوانــب موضوعات این حوزه 
اشراف دارند ولی در بیشتر موارد تنها به دلیل انجام دیرهنگام 
اقدام الزم به تشدید شرایط بحرانی دامن زده اند پس امیدواریم 
این روزها که شــرایط اقتصادی حاکم بر اقشار جامعه بسیار 
سخت تر از هر زمان دیگری شده متولیان دولتی در کنار اعمال 
محدودیت های سختگیرانه نسبت به شهروندان سیاست های 
سخت تری هم نسبت به کنترل شدید بازار در پیش بگیرند 
تا بهانه کوچک و بی اساسی مانند کم شدن تردد بین استانی 
خودروهای حامل اقالم مصرفی موجب تشویش بازار و ذهن 

شهروندان نشود.
کالم پایانــی اینکــه؛ از هم اکنــون مأموریتی ویــژه برای 
سازمان های متولی پشتیبانی و تأمین کاالهای اساسی تعریف 
شود تا به محض مشاهده نخستین نشانه های بروز مشکالت 
عمــدی و غیرعمدی در بازار با تأمیــن به موقع کمبودهای 
احتمالی یا از بین بردن بهانه های ایجاد شده فرصت جوالن را 
به فرصت طلبان ندهند؛ چراکه جو روانی حاکم بر جامعه توان 

و تحمل آشفتگی بیشتر در بازار را ندارد.
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مردم چشمه پونه هم همین وضع را دارند، 
گاز نیســت و بخاری را یا با کپسول های 
گاز شهری روشن می کنند و یا نفت! البته 
مشکل مردم چشــمه پونه این است که 
گفته می شود زمین ها موقوفه آستان قدس 
است. به یاد می آورم 27 تیرماه امسال بود 
که شهردار مشــهد برای حل مشکل آب 
و ارائه خدمات به مردم چشــمه پونه سه 
راهکار کارشناسی پیشنهاد کرد و متعهد 
شد در صورت عملی شدن هر یک از آن ها، 
بالفاصله خدماتی مانند تأمین آب را برای 

اهالی این منطقه عملیاتی کند.
محمدرضا کالیی گفته بود: »ســریع ترین 
راه برای ارائه خدمات به مردم چشمه پونه، 
اجازه آســتان قدس رضوی است، با توجه 
به اینکه این روســتا جزو موقوفات آستان 
قدس رضوی اســت، اگر این نهاد موافقت 

کند شــهرداری مشــهد در حد امالک 
موجود به ساکنان آن منطقه خدمات ارائه 
کند، مشــکل حل می شود و ما اقدام های 
الزم را انجام می دهیم«.  با معاون امالک و 
اراضی آستان قدس رضوی تماس می گیرم 
تا ببینم برای چشــمه پونه چه تدبیری 
شده اســت. علیرضا حقیقی در گفت وگو 
با خبرنگار قدس می گوید: گاز و امکانات 
اینچنینی را به جاهایی می دهند که طرح 
مصوب داشته باشد و این دست ما نیست. تا 
جایی که من در جریان هستم به این علت 
که ساکنان این روستا فاقد سند مالکیت 
هســتند دســتگاه های خدماتی به آن ها 
امکانات نمی دهند.صحبت شهردار مشهد 
درباره اینکه اگر آســتان قدس به عنوان 
مالک چشمه پونه اجازه بدهد، شهرداری 
آمادگی دارد به این روستا خدمات رسانی 

کنــد را به وی یادآوری می کنم و او اظهار 
می کنــد: من بعید می دانم شــهرداری و 
هیچ ارگان دیگری بــرای انجام کاری از 
آستان قدس اجازه گرفته باشد، 43 درصد 
زمین های مشهد متعلق به آستان قدس 
اســت اما در تمام این سال ها کسی برای 

خدمات رسانی از ما اجازه نگرفته است. 
حقیقــی تأکید می کند: در کل مشــکل 
مربوط به این است که منطقه چشمه پونه 
طرح شهری ندارد و من خیلی در جریان 
این موضوع نیســتم، باید از شــرکت گاز 
پرسید چرا به این روستاها گازرسانی نکرده 
اگر گفتند آستان قدس به ما نامه داده که 
به چشمه پونه گاز ندهیم بعد من پاسخگو 
خواهم بود! طبق پیش بینی هواشناسی از 
امشب با کاهش 10 درجه ای دما در مشهد 

روبه رو می شویم و این سرما ادامه دارد. 

 ســرور  هادیان : حاجیه خانم گوشــی را که برمی دارد، آن 
قــدر مهربان و خونگرم احوالپرســی می کند، گویا ســال ها 
می شناسمش. همان وجه مشترک همه مادران شهیدانی که 
مهربانی، صبوری و متانتشان سبب تربیت فرزندانی آسمانی 

شده است.
»مهرین دخــت محمــدزاده الری« متولــد 1315 می گوید: 
 تولد پســرم در اربعین حسینی ســال 1385 هجری قمری

 )30 خرداد 1344 ه.ش( و در شــهر مشهد بود. هشت روزه 
بود که در مراســم تعزیه خوانی امام حسین)ع( در خانه پدرم 
در شاندیز نقش علی اصغر را به او دادند تا بداند؛ سعادت راهی 
به جز عشــق به والیت و امامت و جانبازی و شهادت در این 

راه ندارد.
از گفت وگوی چندساعته درمی یابم که دوران کودکی محسن 
در محیط مذهبی مشهد و در کنار خانواده سپری شد. در اوایل 
نوجوانی و در ســنین 13 سالگی همزمان با اوج گیری نهضت 
انقالب مردم مسلمان ایران علیه رژیم پهلوی با رهبر و مرجع 
تقلیدش آشنا شد و همگام با مردم در تظاهرات و درگیری های 
خیابانی مشــهد، به خصوص درگیری 10دی فعاالنه شرکت 
داشــت و بدین ترتیب دوران بلوغ خود را به رشــد انقالبی و 
اسالمی تبدیل می کرد و با شــرکت در مساجد و اجتماعات 
آینه وجود پاک خود را بیشتر صیقل می داد و اینچنین دوران 

دبیرستان را سپری کرد و به سال  59 و 60  رسید.

اعزام به جبهه و مجروحیتس
این زمان مصادف با پایان دوره دبیرســتان محسن بود و پس 
از گذشت یک سال از شروع جنگ تحمیلی، جبهه را بهترین 
میدان عمل دید و مخلصانه راهی عرصه پیکار با باطل شــد. 
شــهید در این دوران از ایثار هایش حکایت ها دارد و به سمت 

مقصود نهایی مرحله به مرحله پیش می رود.
مادر شهید محسن امیرکانیان از اولین جانبازی پسرش برایم 
این گونه تعریف می کند: ابتدا در تنگه چذابه از ســنگر برای 
گرفتن وضو بیرون می آید که منوری به صورت و دست هایش 
اصابت می کند و سبب سوختگی شدیدی در دست و صورتش 
شده بود. چند روز در بیمارستان اهواز بود و سپس برای ادامه 
درمان به او اعالم شــد که به مشهد بیاید، اما برای آنکه من و 
پدرش نگران نشویم، نیامد و به ما هم اطالع نداده بود. دخترم 
با همســرش که مهندس بود در اهواز خانه سازمانی داشتند 
و آن زمان آن ها مشــهد بودند. محسن پس از مرخص شدن 
از بیمارســتان به خانه آن ها می رود و کلید را از همسایه شان 
می گیرد و می گوید به خواهرم اطالع ندهید که نگران نشوند 
و در این مدت خودش کار پانسمان را انجام می داده و پس از 

بهبودی مجدد به جبهه اعزام می شود.

از قطع شدن دست تا ادامه راهس
حاال مادر شهید از جانبازی محسن روایت می کند: در عملیاتی 
دیگر یک دســتش از آرنج قطع شــد و از ناحیه شکم و کمر 
آسیب جدی دید اما اجازه نمی داد من ببینمش. به تهران که 
اعزام شده بود به ما اطالع دادند و با پدر و برادرش به دیدارش 
رفتیم. پس از مدتی به بیمارستان قائم)عج( اعزام شد. دست 

مصنوعی برایش گذاشــتند و جراحی پالستیک انجام شد. از 
ناحیه شــکم و کمر آسیب بدی دیده بود اما درمان که کامل 

شد دوباره به جبهه برگشت.
می گویند، هر کس محســن را می شناســد و بــا او برخورد 
داشــته، می داند شــهید پس از ایــن جریان با عــزم و اراده 
باالیش، روحیه دهنده به دیگران بوده. او کسی نبود که ایثار و 
جانبازی اش را به رخ دیگران بکشد و به دلیل مناعت طبعی که 
داشت، همیشه سعی می کرد دست مصنوعی خود را از دیگران 
پنهان کند، اما اگر می دانســت که کسی مجذوب مهربانی و 
گرمی رفتار او شده و سر خضوع در پیش جانبازی او فرود آورده 
است در راهنمایی و یادآوری وظیفه و مسئولیت آن ها در این 
برهه تاریخی، کوتاهی نمی کرد و اصالً تمام وجود او هدایتگر 
بود و در این مورد خانواده اش را بیشتر محق می دانست و دل 
پــدر و مادرش را با رفتاری متین و لبخندی متواضعانه نرم و 
آتش درون آن ها را به خاطر دوری های بعدی اش سرد می کرد.

قبولی همزمان در دانشگاه تهران و جبههس
حاجیه خانم حاال با همان اشتیاقی که مختص مادران است از 
قبولی محسن برایم تعریف می کند و می گوید: در سال62 پس 
از شرکت در کنکور سراسری در رشته علوم اجتماعی دانشگاه 

تهران پذیرفته و مشغول تحصیل شد.
او که ایمان، اعتقاد، معرفت و همه چیز خود را مدیون جبهه 
می دانست و عشق به مقصود در درونش شعله می کشید، دوباره 
در ســال 63 راهی جبهه شد و در عملیات کربال4، کربال5 و 
در نهایت در عملیات نصر8 فعاالنه شرکت کرده و مسئولیت 
دیده بانی ادوات لشکر 21 امام رضا)ع( را به عهده داشت. او به 
جبهه رفت تا نشــان دهد که ایثار و جانبازی و انجام وظیفه 
انتها ندارد. سادگی، ساده زیستی و قناعت از خصوصیات بارز 
او بــود و این را در دوران کودکی به خوبــی درک کرده بود. 
تجمالت، بی بندوباری، دوری ها، بی تفاوتی ها و تمایالت غربی 
روحیه اش را می آزرد. محسن در تابستان 66 راهی جبهه های 
غرب می شود پس از چندی به مرخصی آمده و مجدداً به جبهه 
بازمی گردد، اما هنوز از عملیات خبری نیست به اصرار چند تن 
از رفقایش که قصد مرخصی و آمدن به مشــهد را داشتند به 

اجبار دوباره راهی تهران می شود.
چند روز بعد در حالی که همســرم مــن را برای روضه یکی 
از دوســتانمان به منزلشان برده بود، چند دقیقه بعد از ورودم 
گفتند، حاجیه خانم پســرتان دم در کارتان دارد. دلم ریخت. 

دیدم حاج آقا با پسر بزرگم دم در منتظرند. پرسیدم، چی شده؟ 
گفتند نگران نباش. محسن مجروح شده و باید به بیمارستان 
برویم. توی ماشین که نشستم، می دانستم محسن شهید شده، 
گفتم می دانم محســن شهید شــده، خانه که رسیدیم خانم 
برادرم هم ناراحت بود، گفتم  می دانم محســن شــهید شده. 
مرتضی گفت، مامان اگر می خواهی محسن را با خیال راحت 
ببینی االن برویم معراج، گفتم برویم. همان روز 120 شهید از 
مشهد در معراج بود. پیکر محسن شهیدم را آوردند. بوییدم و 
بوسیدمش، نگاهش کردم. زانویش، پهلویش و گردنش سوراخ 

شده بود.

سیاه نپوشیدم، شهادتش مبارکس
دوباره صبح به معراج رفتیم. پســرم گفت مامان می خواهی 
دوباره محســن را ببینی. گفتم، می خواهم. محسن را دیدم. 
گفتم مادر شــهادت مبــارک. مرد خدا. برای مراســم گفتم 
ماشــینمان را گل بزنند، چون گفته بود دفعه بعد دامادی ام 
خواهد بود. دوستانش آمدند و فیلم برداری کردند و مراسم را 
در صحن آزادی حرم برگزار کردیم. هنگام دفن، تابوت را تا جلو 
قبر خودم همراهی کردم. نه لباس مشکی پوشیدم، نه عزا نگه 
داشتم و نه قطره ای اشک ریختم. پسرم به خواسته قلبی اش 

رسیده بود، پس مبارکش باشد.

سربلندی مادران سرزمینمس
می دانم دوری از پسر 22 ساله ای که آخرین بار قرار دامادی اش 
را با مادر گذاشــته، داغ بزرگی است. می دانم سپردن فرزند به 
خاک سخت ترین امتحانی است که مادران سرزمینم سربلند از 
آن بیرون آمدند. می پرسم از او به عنوان طلبه شهید یاد می شود، 
مادر شهید محسن امیرکانیان بیان می دارد: چند ماهی بود به 
قم می رفت و از محضر حاج آقا جوادی آملی درس می گرفت .

آخرین وداع س
محسن در روز شــنبه 30 آبان ماه 66 پس از عملیات و فتح 
ارتفاعات منطقه ماووت عراق و دفع ســه پاتک و نشان دادن 
رشادت های بسیار، سرانجام گرفتار آتش کین و بغض بعثیان 
از خدا بی خبر شــده و با ترکش گلوله تــوپ از ناحیه گردن 
و پا مجروح می شــود. خون ســر تا پای وجودش را گرفته و 
درد کلیه ها او را می فشــرد، ولی نباید در زیر آتش سهمگین 
کافران، یارانش با شــهادت او روحیه ببازنــد. در روی تخت 
برانکارد در حالی که یکی از دوســتانش به تصور شــهادت او 
ملحفه رویش را پس می زند و می خواهد او را در آغوش بگیرد، 
یک دفعه صحنه عوض می شود، حیرت همه را در برمی گیرد. 
محسن چشــمانش را باز می کند به دوستش لبخند می زند 
و از او جویای حالش می شــود. او را به سرعت به بیمارستان 
صحرایی صاحب الزمان)عج( بانه انتقال می دهند، چند وصیت 
 به برادر همراهش می کند: 1- یک سال نماز، 2- یک ماه روزه، 
3- دادن وسایلش به جبهه و 4- پرداخت 7 تومان بدهکاری اش 
به مخابرات تهران. در حین انتقال بدن مجروحش به بیمارستان 
صحرایی امام زمان)عج( بانه به شهادت رسید و در صحن آزادی 

حرم مطهر آرام گرفت.

مادر شهید محسن امیرکانیان به بهانه سی و سومین سالروز شهادت از رشادت فرزندش گفت

نه لباس مشکی پوشیدم، نه عزا  نگه داشتم

عشقستانعشقستان

انتصاب معاون هماهنگی امور عمرانی •
استانداری خراسان رضوی

قــدس: عبدالرضــا رحمانــی فضلــی با صــدور حکمی 
ســیدکمال الدین میرجعفریان را به سمت معاون هماهنگی 

امور عمرانی استانداری خراسان رضوی منصوب کرد. 
گفتنی است مدیریت کل راه و ترابری استان اردبیل، قائم مقامی 
وزیر و مدیریت کل راه و شهرسازی استان های همدان، ایالم، 
سمنان، سرپرستی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 
ایالم و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری های استان 

اردبیل و خراسان جنوبی از جمله سوابق میرجعفریان است.

معرفی شهردار جدید تربت جام •
قدس:مسئول روابط عمومی شورای اسالمی شهر تربت جام 
گفت: پس از برگزاری دو جلسه رسمی و فوق العاده این شورا 
برای بحث و تبادل نظر درباره انتخاب شهردار تربت جام، سرانجام 
عباس محرمی به اتفاق آرا به عنوان شهردار تربت جام انتخاب شد. 

 ضرورت ساخت مجتمع رفاهی•
 در محور تایباد - دوغارون 

ایسنا: عضو شورای اسالمی شهر تایباد گفت: با توجه به اینکه 
این شهرســتان در فاصله 18 کیلومتری مــرز دوغارون قرار 
گرفته و محل تردد روزانه بیش از هزار دستگاه خودرو ترانزیت 
اســت ساخت یک مجموعه رفاهی و خدماتی در محور تایباد 
– دوغارون الزامی است.شــیراحمد جهانی اظهار کرد: مرزی 
بودن منطقه از یک طرف و تردد روزانه افزون بر هزار دستگاه 
خودرو ترانزیت و مســافرکش   های خصوصی در این محور از 
ســوی دیگر، می طلبد که زیرساخت ها برای رفاه رانندگان در 
این محور مهیا باشد. وی ادامه داد: این اقدام نه تنها برای رفاه 
رانندگان و مسافران عبوری مناسب است بلکه زمینه را برای 
ایجاد اشــتغال در این منطقه مرزی فراهم می کند، از طرفی 
شهرستان مرزی تایباد به عنوان یک دروازه ورودی به کشور هر 
چه امکانات رفاهی بیشتری داشته باشد برای جذب مسافر و 
خودروهای ترانزیت بهتر است.وی کمبود تجهیزات پزشکی در 
این شهرستان را یک مشکل اساسی معرفی و بیان کرد: یکی از 
اساسی ترین مشکالت این شهرستان کمبود تجهیزات پزشکی 
است، بیمارستان خاتم االنبیا)ص( شهر تایباد با قدمت بیش از 
50 سال بافتی فرسوده دارد که هزینه مرمت و نگهداری آن بسیار 
گزاف است. این عضو شورای شهر تایباد مطرح کرد: بیمارستان 
تایبــاد عالوه بر بیماران این شهرســتان به مراجعه کنندگان 
شهرستان های باخرز و خواف هم خدمات پزشکی ارائه می دهد 
که امکانات موجود آن جوابگوی حجم باالی مراجعان نیست.

معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی پاسخ داد
بعید می دانم شهرداری و هیچ ارگان دیگری برای انجام کاری  از آستان قدس اجازه گرفته باشد•



روی خط حادهثروی خط حادهث
در تربت جام صورت گرفت

 برخورد با پنج داماد بی تفاوت•
 به پروتکل های بهداشتی

صاحبی:  ابوالحسن 
حقوقــی  اداره  مدیــر 
پزشکی  علوم  دانشکده 
پنج  گفــت:  تربت جام 
دامــاد متخلــف که به 
بهداشتی  پروتکل های 
بی تفاوت بوده و اقدام به 
برگزاری مراســم ازدواج در وضعیت قرمز در این شهرستان 

کرده بودند، به مراجع قضایی معرفی شدند.
ســعید خوافی افزود: با توجه به وضعیت قرمز شهرســتان، 
برگزاری مجالس عروســی با تشــخیص معاونت بهداشت 
دانشــکده از مصادیــق تهدیــد علیه بهداشــت، موضوع 
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اســامی محسوب می شود. وی از 
تمام شــهروندان خواست پروتکل های بهداشتی و مصوبات 

ستاد مبارزه با کرونا را رعایت کنند.

نقشه سوداگران مرگ لو رفت
 تریلی حامل نیم تن مواد مخدر•

 در تور اطالعاتی پلیس 
ایســنا: رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر ناجا 
از کشف ۵۴۲ کیلوگرم 
در  موادمخــدر  انــواع 
بازرســی از یک تریلی 
که از مرزهای شــرقی 
بود،  وارد کشور شــده 

خبر داد.
 سردار مجید کریمی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان 
طبس برابــر اخبــار واصله از مأمــوران انتظامی اســتان 
خراســان رضوی مبنی بر اینکه سوداگران مرگ قصد انتقال 
محموله سنگین موادمخدر را با یک دستگاه تریلی به داخل 
کشــور دارند، رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود 
قرار دادند.وی افزود: مأموران انتظامی شهرســتان طبس با 
همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان خراسان رضوی 
نسبت به کنترل خودروهای عبوری در محور مواصاتی اقدام 
کردند و در کنترل ها به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و 

آن را متوقف کردند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخــدر ناجا اضافه کرد: مأموران 
پــس از هماهنگی با مقــام قضایی در بازرســی از خودرو 
۵۴۲ کیلوگرم انواع موادمخدر شامل ۳۳۸ کیلوگرم هروئین و 
۲۲ کیلوگرم تریاک، ۱۲۶کیلوگرم شیشه و۵۶ کیلوگرم سایر 
مواد مخدر که به  صورت ماهرانه ای درون تریلی جاسازی شده 
بود را کشف کردند. کریمی با بیان اینکه مأموران در این رابطه 
دو متهم را دستگیر کردند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از 
تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
خراسان رضوی اعالم کرد

وجود ۳۲ هزار دستگاه موتورسیکلت •
در پارکینگ ها 

رئیس  آنالین:  قدس 
و  راهنمایــی  پلیــس 
رانندگی خراسان رضوی 
حــدود ۳۲هزار  گفت: 
موتورسیکلت  دستگاه 
توقیف شــده به دلیل 
راهنمایــی  تخلفــات 
و رانندگــی در توقفگاه هــای این اســتان منتظر ترخیص 
است.ســرهنگ حمیدرضــا دهنوی افــزود: طرح ترخیص 
موتورســیکلت های مانــده در پارکینگ هــا از ۱۸ آبان به 
مدت دو ماه آغاز شــده که فرصت مناســبی برای صاحبان 

موتورسیکلت های توقیفی است. 
وی ادامه داد: اســتقبال از این طرح در استان تاکنون خوب 

بوده، اما در حد انتظار نیست.
ســرهنگ دهنوی اظهار کرد: در حال برطرف کردن موانع 
موجود برای ترخیص آســان تر موتورســیکلت های مانده 
در پارکینگ ها هســتیم که پیش بینی می شود با رفع  این 
موانع، اســتقبال از این طرح افزایش یابد.رئیس پلیس راهور 
خراســان رضوی افزود: طرح اجرای محدودیت و ممنوعیت 
تردد برای پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا نیز تاکنون 
اباغ نشده است و به محض اباغ طبق مصوبه عمل خواهد 
شد.طبق طرح پلیس راهور، موتورسیکلت هایی که از سال 90 
تــا 9۸/۱۲/۲9 در پارکینگ ها مانده اند، با رفع موانع و ایجاد 

شرایطی خاص ترخیص می شوند.

یک مسئول در هالل احمر خراسان جنوبی خبر داد
 امدادرسانی به ۴۵۸ مورد حادثه •

در جاده های استان
معــاون  ایســنا: 
هال احمر  جمعیــت 
از  خراســان جنوبی 
نیروهای  امدادرســانی 
هال احمر به ۴۵۸ مورد 
حادثه جاده ای در سال 
جاری خبر داد و گفت: 

این حوادث 9۳۸ مصدوم برجای گذاشته است.
بنا به گفته مسئوالن تنها در سال جاری ۴۵۸ مورد حادثه در 
جاده های استان به وقوع پیوسته و متوفیان زیادی هم بر جای 
گذاشته اســت. محمدحمزه اسعدزاده، معاون امداد و نجات 
جمعیت هال احمر خراسان جنوبی بیان کرد: طی این مدت 
نیروهای هال احمر به ۴۵۸ مورد حادثه امدادرسانی کرده اند.

وی افزود: ۲۷۳مورد از این حوادث واژگونی، ۴0 مورد انحراف 
و برخــورد با مانع، ۱۳0مورد تصــادف رخ به رخ و ۱۵ مورد 

نقص فنی و حریق بوده است.
اسعدزاده با بیان اینکه این حوادث 9۳۸ مصدوم داشته است، 
اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۲ مورد عملیات 

رهاسازی در حوادث جاده ای استان انجام شده است.
وی از کاهش ۳9درصدی مأموریت های حوادث جاده ای در 
سال جاری خبر داد و گفت: با وجود کاهش حجم مأموریت ها، 

کاهش چندانی در تعداد متوفیان نداشته ایم.

عقیل رحمانی: رئیس پلیس مشــهد گفت: 
بامداد روز گذشــته مأموران کانتری نجفی 
پس از انجام یک تعقیب و گریز پلیســی، در 
نهایت با استفاده از قانون به کارگیری ساح و 
شلیک گلوله به الستیک پراید سارقان حرفه ای 

کامپیوترهای خودرو، مانع فرار آن ها شدند.
ســرهنگ صارمی ســاداتی در توضیح اقدام 
ضربتی پلیس مشهد برای دستگیری سارقان 
حرفه ای بیان کرد: با توجه به گزارش افزایش 
سرقت های کامپیوتر خودرو در مناطقی مانند 
هاشمیه، سرافرازان و...، دستورات ویژه ای برای 
ردزنی عامان این سرقت ها با توجه به محدوده 
وقوع جرایم بــه مأموران کانتری نجفی داده 
شــد.فرمانده انتظامی مشــهد تصریح کرد: از 
همین رو ماجرا در دستور کار تیم های تجسس 

این کانتری قرار گرفت.
 همچنین طبق اطاعات بدست آمده مشخص 
شــد ســارقان حرفه ای کامپیوتر خودروهای 
سواری معموالً ســاعت ۵ صبح را برای انجام 
جرم انتخاب می کننــد. در ادامه مأموران این 
کانتری اقدام به گشــت های نامحســوس و 
پوششــی کردند و نتیجه این شد که خودرو 
سواری پراید که افراد تحت تعقیب سرنشین 

آن بودند، در منطقه دیده شد. 

 درگیری فیزیکی سارقانس
 با مأموران برای فرار 

سرهنگ صارمی ســاداتی ادامه داد: به محض 
آنکه متهمان برای ســرقت کامپیوتر خودرو 
پارک شــده وارد عمل شــدند، دستور ایست 
پلیس صادر شــد، اما عامان ســرقت ها که 
معموالً برای سرقت هر کامپیوتر خودرو یک 
دقیقه بیشــتر زمان الزم نداشــتند، با دیدن 

پلیس ســوار خودرو پراید شــده 
و از محــل متواری شــدند.  آن ها 
ســعی داشــتند با حرکت خاف 
جهت مسیر خیابان هر طور شده 
مأموران کانتری نجفی را از تعقیب 
منصرف کنند و این  گونه شــد که 
مأموران اعزامی با استفاده از قانون 
به کارگیری ساح، الستیک خودرو 
مذکور را هدف قرار داده و خودرو 

را متوقف کردند. 
رئیس پلیس مشهد بیان کرد: این 
پایان کار نبود و سارقان که خود را 
در محاصره دیدند با ایجاد درگیری 
فیزیکی بازهم قصد تسلیم شدن را 
نداشته که با واکنش سریع پلیس 

زمینگیر و بازداشت شدند. 
بازرســی خودرو آن ها منجر به کشف ۶ عدد 
کامپیوتر سرقتی خودرو که بیشتر متعلق به 

سواری ۲0۶ بود، کشف شد.با 
انتقال سارقان و بررسی سوابق 
آن ها مشخص شد افراد مذکور 
که ۳0 و ۴0 ساله هستند هر 
دو دارای سوابق متعدد سرقت 
هســتند و به مواد مخدر هم 
اعتیاد دارنــد. با توجه به 
اینکــه احتمــال می رود 
صورت  سرقت های  تعداد 
دیگر  یابد،  افزایش  گرفته 
اقدام های پلیسی در دستور 

کار قرار گرفته است.

 سارقان خشنس
 در آخر راه 

سرهنـگ صـارمي ساداتي 
در تشریح خبری دیگر هم عنوان کرد: در پي 
گزارش سرقت هاي متعدد خودرو که سارقان 

پرونده در صورت مقاومت مالباختگان متوسل 
به خشونت و استفاده از ساح سرد مي شدند، 
بررسی ماجرا به تیم عملیات ویژه پلیس مشهد 

سپرده شد.
وی افزود: با بررسی سرنخ های موجود متهمان 
اصلی این سرقت ها که یک زن و سه مرد تبعه 
خارجی بودند چهره زنی و تحقیقات گسترده 
و تعقیــب و مراقبت های نامحســوس برای 

دستگیری آنان در دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ صارمی ســاداتی اظهار کرد: مأموران 
انتظامی مخفیگاه متهمان را ردزنی و با کسب 
مجوز قضایي محل را مورد بازرسی قرار دادند.

این مقام انتظامی خاطرنشــان کرد: تیم های 
مرکــز عملیــات ویژه پلیس مشــهد در این 
عملیات ضربتــی دو مرد جوان و یک زن که 
همگــي اتباع بیگانه و داراي ســوابق متعدد 
سرقت و استعمال و فروش موادمخدر هستند 

را دستگیر کردند.
وی گفت: در بازرســي از محل، دو دستگاه 
موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو سواري 
ســرقتي، تعداد زیــادي قطعــات و لوازم 
خودرو، ســه قبضــه شمشــیر و قمه، یک 
دستگاه ساخت کلید و حدود ۶00 میلیون 
ریال البســه که از یک واحد صنفي سرقت 

شده بود، کشف شد.
سرهنگ عباس صارمي ساداتي گفت: مأموران 
مرکز عملیات ویژه پلیس مشهد، سرکرده این 
باند  را نیز بــا اقدام های اطاعاتی، ردزنی و در 

اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردند. 
فرمانــده  انتظامی مشــهد اظهار کــرد: ۱۶ 
شاکي پرونده تاکنون شناسایي و تحقیقات از 
متهمان  برای کشف دیگر اقدام های مجرمانه 

آنان ادامه دارد.

عملیات بامدادی پلیس برای دستگیری دو مجرم نتیجه داد

سارقان کامپیوتر خودرو در چنگ مردان قانون

 رئیس پلیس مشهد :
افراد بازداشت شده 

در کمتر از یک دقیقه 
کامپیوتر خودروهای 

 سواری را سرقت 
می کردند

بــرشبــرش

روی خط خبرروی خط خبر
استاندار خراسان شمالی اعالم کرد 

پلیس فراتر از وظیفه ذاتی پای کار است•
اســتاندار  قرمز:  خط 
بــا  خراسان شــمالی 
اشــاره بــه اینکــه در 
حــوزه پیشــگیری از 
ســرقت ها بایــد تمام 
دستگاه ها وظایف خود 
را به درستی و به موقع 

انجام دهند، گفت: شــکر خدا امروز پلیس؛ امنیت و آرامش 
را به اســتان هدیه داده است.محمدعلی شجاعی در حاشیه 
جلسه قرارگاه مبارزه با ســرقت اظهار کرد: مدیریت خوب 
فرمانده انتظامی اســتان و تاش بی وقفه همکاران ایشان در 
حوزه های مختلف به خصوص برقراری نظم و امنیت در سطح 

استان، بی نظیر و قابل تحسین است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه پیشگیری و مقابله و مبارزه با 
سرقت تنها نیروی انتظامی وظیفه ندارد بلکه تمام دستگاه ها 
باید با تمام توان پای کار باشــند، افزود: موضوعی که از خود 
امنیت باارزش تر است، بحث احساس امنیت است. ما باید با 
همکاری و تاشی جهادی، احساس امنیت را به شهروندان 
عزیز هدیه کنیم.شــجاعی ادامه داد: موضوعــی که امروزه 
موجب نگرانی شده بحث وجود سرقت هاست که انصافاً پلیس 
فراتر از وظیفه ذاتی اش به میدان آمــده و اقدام های الزم را 
انجام می دهد، ولی نیاز است یک تاش کلی صورت گیرد و 
تمام مردم و مسئوالن دست در دست یکدیگر با قدرت برای 
مبارزه با سرقت گام بردارند. استاندار خراسان شمالی همچنین 
با تأکید بر اینکه معتادان متجاهر، سهم ۶0 درصدی در وقوع 
سرقت ها را در استان دارند، گفت: در این رابطه نیز الزم است 
سازمان بهزیســتی با همکاری ادارات فنی و حرفه ای و اداره 
کار، اقدام هــای الزم را در تمــام حوزه ها به خصوص بحث 

نگهداری این افراد انجام دهند.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد:
بستر تخلفات شهری با برنامه ریزی •

درست کاهش می یابد
خبرنگاران:  باشگاه 
شهری  خدمات  معاون 
شهرداری مشهد گفت: 
شهر  دبیرخانه  رویکرد 
شهرداری  در  ترمیمی 
برنامه ریــزی  مشــهد 
درست با هدف کاهش 

بستر تخلفات شهری است. مهدی یعقوبی در حاشیه جلسه 
کارگروه وقف ترمیمی در مشــهد گفت: بررسی های صورت 
گرفته حاکی از آن اســت که بسیاری از برخورد های قهری 
صــورت گرفته در مواجهه با جرایــم، مؤثر نبوده، به همین 
منظور از سال گذشته با راه اندازی دبیرخانه شهر ترمیمی در 
شــهرداری مشهد، ذیل معاونت خدمات شهری و با حمایت 
شورای اسامی مشهد تاش شد تا گام های مؤثری در زمینه 

پیاده سازی عدالت ترمیمی در مشهد برداشته شود.
وی افــزود: تاکنــون افزون بر ۱۴ کارگــروه تخصصی ذیل 
این دبیرخانه شــکل گرفتــه و رویکرد ما این اســت که با 
برنامه ریزی های درست، بستر تخلفات شهری را کاهش دهیم 
و بتوانیم با فراهم کردن زیرساخت های الزم، شرایطی را مهیا 
کنیم که مردم برای حل مشکاتشــان به حوزه های قضایی 
مراجعه نکنند و بتواننــد درون خود مجموعه ها و با کمک 

خودشان مشکاتشان را برطرف کنند.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد ادامه داد: از مواردی 
که در حوزه آسیب های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است، 
فراهم کردن شــرایط برای بازگشــت دوباره افراد بزهکار و 

زندانیان آزاد شده به آغوش جامعه است.
وی تصریــح کرد: به همین منظور تاکنون دو شــورای حل 
اختاف نخســت در مجموعه شــهرداری و یکی در محله 
سیس آباد با پیگیری های این دبیرخانه و حمایت حوزه قضایی 
شکل گرفته است و محله سیس آباد به عنوان اولین محله الگو 
انتخاب شده و سعی داریم با حل معضات این محله توسط 
خود اهالی و کاهش بســتر تخلفات شهری، الگویی از شهر 
ترمیمی را در آن پیاده کنیم و آن را به بقیه محات مشهد و 

دیگر کانشهر ها تعمیم دهیم. 
معاون خدمات شــهری شهرداری مشــهد گفت: در حوزه 
آســیب های اجتماعــی نیز بــا همــکاری و همراهی همه 
دســتگاه های اجرایی و نهاد هایی نظیر آستان قدس رضوی 
می توان گام های مؤثری برداشت و راه اندازی کمیته مشترک 
میان همه نهاد هــای متولی می تواند ثمــرات خیری برای 

مشهدالرضا داشته باشد.

مشهد در زمره کالنشهرهای اجرای •
محدودیت های شدید کرونایی 

محمد دکتــر   قدس: 
بحرینــی،  حســین 
سخنگوی ستاد مبارزه 
بــا کرونا در خراســان 
پیرو  رضــوی گفــت: 
اباغ ریاست جمهوری 
و ســتاد ملی مقابله با 
محدودیت های  کرونا، 

شدید اجتماعی برای مقابله با شیوع کرونا در مشهد همانند 
دیگر کانشهرها و ۲۵ مرکز استان کشور از اول آذر ماه اجرا 

می شود.
بر این اساس مطابق مصوبات اباغی ستاد ملی مبارزه با کرونا 
فعالیت همه مشاغل به استثنای »مشاغل سطح یک« به مدت 

دو هفته متوقف و تعطیل می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد »مشاغل سطح یک« را که 
مستثنا از محدودیت در فعالیت هستند »شغل های ضروری 
شــامل واحدهای فروش مواد غذایی، نهادهای خدماتی در 
حــوزه آب، برق، گاز، تلفن، حمل و نقــل، نیروهای امداد و 

نجات و بیمارستان ها و مراکز درمانی« برشمرد.
وی گفت: همچنین در طول این مدت خودروهای فاقد پاک 
بومی حق رفت و آمد به مشــهد و دیگر شهرهای خراسان 
رضوی را ندارند و هر شهروند در صورت تخطی از این امر، با 

برخورد قانونی پلیس و جریمه سنگین روبه رو می شود.
بحرینی به محدودیت در فعالیت مکان های مذهبی و فرهنگی 
نیز اشــاره و بیان کرد: بر اساس اباغیه ستاد ملی مبارزه با 
کرونــا در مدت دو هفته مورد نظر آیین های نماز جماعت و 
نماز جمعه نیز در مناطق دارای وضعیت قرمز، نارنجی و زرد 

از لحاظ شیوع ویروس کرونا، اقامه نمی شود.
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چرا شــهرداری بابــت موش هایی که در جوی ها ویراژ می دهند کاری نمی کند. پیشــتر فکر 
می کردم فقط خیابان امام خمینی موش دارد، ولی سمت محمدآباد هم کم نیستند.

    ۹۱۵0000۳6۵
سام، دلیل کمبود آرد در برخی نقاط شهر مشهد و تعطیلی بعضی از نانوایی ها چیست؟ آیا 

توزیع آرد هم به تحریم ها مربوط می شود؟ 
    ۹۳۳0000۹۹۸

تاریخ دفترچه روستایی من تمام شده، چرا دفترچه ما به صورت خودکار و یا اینترنتی تمدید 
نمی شود که با وجود شیوع کرونا کلی آدم در صف ها جمع نشوند. 

    ۹۱۹0000۵۹0

اینجانب از مورخه 9۸/۱۲/۲۷برابر حکم شماره... مورخه99/0۱/۳۱ شهرداری مشهد بازنشسته 
شدم، ولی تأمین اجتماعی تاکنون از پرداخت حقوقم خودداری کرده است. 

   ۹۱۵0000۱۹6
از دادستان شهر مشهد درخواست قاطعانه و مصرانه داریم که هر چه سریع تر بدون اغماض به 
جرم اهانت کننده به ساحت مقدس اهل بیت که از سوی این فرد بی شرمانه در فضای مجازی 

منتشر شد، رسیدگی و برخورد شود. 
    ۹۱۵0000۲۸0

کیفیت دوربین ورزشی سیمای خراسان هنگام پخش بازی هایی که در مشهد برگزار می شود 
    ۹۳۵00006۵۹ بسیار پایین و یادآور دهه ۶0 است.  

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

خط قرمز: رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی از دستگیری 
دو نفــر در خصوص اجــاره کارت های بانکی برای پوشــش 

فعالیت های مجرمانه قمار و شرط بندی خبر داد.
سرگرد یوسف شاکری، رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی 
در تشــریح جزئیات این خبر گفت: برابر رصد صورت گرفته 
توســط کارشناسان پلیس فتا شهرســتان، فرد یا افرادی در 
وب سایت مشخص اقدام به راه اندازی بستری جهت قمار آناین 
کرده بودند که بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

ســرگرد شــاکری اظهار کرد: گردانندگان سایت های قمار و 
شــرط بندی با جلب رضایت افراد از طریق پرداخت وجوهی 
ناچیــز کارت بانکی آن ها را در اختیار گرفته و با اســتفاده از 
مدارک آنان اقدام به معامات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار 
و شــرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشــویی، 
کاهبرداری های مالی، فرار مالیاتی و... را به اسم افتتاح کنندگان 
حساب انجام می دهند که در این راستا دو نفر دستگیر و برای 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

تبعات اجاره کارت بانکی با مالک آن استس
وی با بیان اینکه گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی با 
اطاع از این موضوع که اعمال آن ها رفتار مجرمانه محسوب 
می شــود، برای فرار از دست قانون، از حساب ها و کارت های 
بانکی اجاره ای اســتفاده می کنند، افــزود: این افراد با تبلیغ 
در کانال ها و گروه های شــبکه های اجتماعــی و یا مراجعه 

به دیگران و تقاضای اجــاره کارت بانکی آن ها نه تنها تاش 
می کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه صورت 
گرفته را به گردن دیگران می اندازند. در ادامه با تاش مأموران 
پلیس فتا عامان این اقدام که دو نفر بودند  مورد شناسایی 

قرار گرفتند و دستگیر شدند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: برابر اعام روابط عمومی بانک 
مرکزی، مســئولیت تمام تراکنش ها و مبادالتی که از طریق 
حســاب و کارت بانکی شــهروندان انجام می شود، بر عهده 
صاحب حســاب اســت و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن 
حســاب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل 

قبول نیست.

پلیس فتا ناجا هشدار داد س
از ســوی دیگر رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرایم 
سایبری پلیس فتا ناجا در تشریح یک هشدار کرونایی گفت: 
هــر پیامی مبنی بر نیاز افراد به ثبت اطاعات بانکی آن ها در 
درگاه های مشکوک برای دریافت کمک  هزینه های تعطیات 
کرونا از طریق شــبکه های اجتماعــی، به طور حتم یک پیام 

کاهبردارانه یا فریبکارانه است.
سرهنگ علی محمد رجبی با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا در خصوص محدودیت هایی که از ابتدای آذر ماه آغاز 
می شود، بیان کرد: مجرمان سایبری در شبکه های اجتماعی با 
تشویق شهروندان و فعاالن اقتصادی به ثبت نام در درگاه های 

جعلی بــرای دریافت حمایت های اقتصادی دولت، قصد دارند 
تا اطاعات بانکی آنان را ســرقت کننــد.وی افزود: هنوز هیچ 
تصمیمی برای پرداخت بسته حمایتی برای شهروندان یا فعاالن 
اقتصادی از ســوی مسئوالن تعریف نشــده است و مجرمان 
ســایبری با طرح شایعاتی، شــهروندان و فعاالن اقتصادی را 
تشــویق می کنند تا با افشای اطاعات شخصی خود، به ظاهر 
بــرای دریافت کمک های دولتی اقدام کنند و برای این منظور 
پیام هایی جعلی را در شــبکه های اجتماعی برای آنان ارسال 

می کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا 
ناجا ادامه داد: هدف منتشــرکنندگان شایعات پرداخت بسته 
حمایتی از ســوی دولت به شهروندان، سرقت اطاعات بانکی 

و هویتی افراد است.
سرهنگ رجبی تأکید کرد: شــهروندان به هیچ عنوان فریب 
شایعات منتشر شده در شــبکه های اجتماعی را نخورند و به 
ســایت ها و درگاه های پیشنهاد شــده در کانال ها و گروه های 
شبکه های اجتماعی برای ثبت نام دریافت بسته حمایتی و یا 

ثبت اطاعات بانکی اقدام نکنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا 
ناجا گفت: در صورتی که هر گونه کمک و حمایت اقتصادی به 
تصویب برسد قطعاً از طریق رسانه ملی اطاع رسانی می شود و 
هر گونه پیام در این خصوص در شبکه های اجتماعی یا ارسال 

پیامک به شهروندان قطعاً فریب است.

شهروندان مراقب باشند

عواقب اجاره کارت بانکی به عهده مالک آن است

ر رهشدا هشدا

 خط قرمز: غامعلی صادقی در جمع مسئوالن قضایی بر 
ضرورت تاش مضاعف در جهت تحقق تحول قضایی تأکید 
کرد.رئیس کل دادگستری خراسان رضوی که در جلسه شورای 
معاونان دادگستری در مجتمع قضایی والیت مشهد سخن 
می گفت، با اشاره به محدودیت های به وجود آمده ناشی از 
گسترش بیماری کرونا، افزود: این محدودیت ها نباید خللی در 
ارائه خدمات به شهروندان گرانقدر به وجود آورد، اما باید از 
تمامی امکانات و ظرفیت ها با هدف حفظ سامت مراجعان 
محترم و همکاران قضایی و اداری نیز بهره برد تا ضمن ارائه 
خدمات مطلوب قضایی و حقوقی به ارباب رجوع، پروتکل های 
بهداشتی نیز رعایت شوند.غامعلی صادقی با تشریح اقدا م های 
مجموعه قضایی استان گفت: تمامی اقدام ها باید مبتنی بر 
سیاست های اباغی تحول خواهانه ای که از ناحیه رئیس معزز و 
ستاد قوه قضائیه تنظیم شده مورد عمل قرار گیرد؛ چرا که در 
همین مدت اخیر شاهد آثار مثبت اجرای این گونه سیاست ها 

دادگستری  کل  رئیس  بوده ایم.  مختلف  بخش های  در 
خراسان رضوی، با اشاره به برخی از این اقدام ها گفت: توجه 
به اصول پیشگیرانه، ترویج فرهنگ صلح و سازش، کاهش 
جمعیت کیفری، برخورد قاطع با جرایم خاص و خشن، اعمال 
نظارت مستمر و مؤثر بر کلیه عملکردها، تسریع در رسیدگی به 

پرونده های قضایی؛ از نکات مورد توجه ستاد دادگستری استان 
بوده و رعایت این نکات مورد تأکید قرار گرفته است.

غامعلــی صادقی بــا اشــاره به تــاش در زمینــه ایجاد 
زیرساخت های دادرسی الکترونیک گفت: مدیران باید نظارت 
مجدانه ای در خصوص عملیاتی شدن تأکیدات در این زمینه 
اعمال کنند؛ چراکه  برگزاری دادگاه های الکترونیک به سمت 
اجباری شــدن پیــش خواهد رفت. رئیس  کل دادگســتری 
خراســان رضوی تأکید کرد: در زمینه بخشنامه های صادره از 
ناحیه ریاست معزز قوه قضائیه از جمله بخشنامه ترک وظایف 
مدیران، بخشنامه غربالگری زندانیان، بخشنامه امنیت قضایی، 
دستورالعمل تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه و دادرسی 
الکترونیک نیز اقدام های خوبی به انجام رســیده به نحوی که 
تاکنون در راستای نظارت بر ُحســن اجرای قانون و برخورد 
با ترک فعل وظایف مدیران، ۱۲ تذکر صادر شده و سه نفر از 

مدیران نیز تشویق شده اند.

رئیس  کل دادگستری خراسان رضوی اعالم کرد

تذکر به 12 مدیر اجرایی برای ترک وظایف 

اخطاراخطار
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 تأیید پرونده ۴۰ شهید مدافع سالمت •
در بنیاد شهید

قــم: معــاون رئیــس 
بنیاد  رئیس  و  جمهوری 
شــهید و امور ایثارگران 
شــیوع  ابتدای  از  گفت: 
بیماری کرونا در کشــور 
تاکنون پرونده ۴۰ شهید 
مدافع سالمت مورد تأیید 

قرار گرفت و ۱۳۶ پرونده نیز به کمیته ملی ارجاع شده است.
ســعید اوحدی گفت: خدمت به جامعه بزرگ ایثارگران مدافع 
ســالمت که در مسیر مقابله با ویروس کرونا جانفشانی کرده اند 

افتخاری برای خادمان آن ها در بنیاد شهید است.
وی اظهار کرد: فرهنگ جهاد و شــهادت و الگوبرداری از ایثار و 
ازخودگذشتگی شهدای انقالب، بهترین و کارآزموده ترین بستر 

برای توفیق در گام دوم انقالب اسالمی است.

 فراهم شدن زمینه آزادی ۱۰۳ زندانی •
در فارس

کل  رئیــس  فــارس: 
فارس  استان  دادگستری 
اعالم کرد: با اجرایی شدن 
طــرح غربالگری و پایش 
زندانیان در این اســتان، 
زمینه آزادی ۱۰۳ زندانی 

تاکنون فراهم شده است.
حجت االسالم سید کاظم موسوی با اشاره به اجرایی شدن طرح 
غربالگری زندانیان در استان فارس، گفت: این طرح از روز گذشته 

با شتاب بیشتری اجرایی شده است.
وی بــا یادآوری اینکه، بحث پایش زندانیــان در اولویت قضات 
سراسر استان قرار گرفته اســت، اضافه کرد: در دو روز گذشته، 
بــا آزادی ۱۰۳ زندانی محبوس در زندان هــای فارس در قالب 

مرخصی پایان حبس، موافقت شده است.

۳۰ هزار بسته معیشتی در قم توزیع شد•
قم: همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت شهید مهدی زین الدین 
مراسم توزیع۳۰ هزار بسته معیشتی به یاد این شهید واالمقام و 

۶هزار و۹۰ شهید استان برگزار شد.
با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته ۳۰ هزار بسته معیشتی توزیع 

می شود که برای هر بسته ۴۰۰ هزار تومان هزینه شده است.
همزمان با سالروز شهادت شــهید زین الدین و به عدد شهدای 
استان قم ۶هزار بسته معیشــتی به نمایش درآمد، اما ۳۰ هزار 

بسته معیشتی تهیه شده تا ۱۵ روز آینده توزیع می شود.

هزار و۵۰۰ مددجوی کمیته امداد یزد •
صاحب شغل شدند

و  اشــتغال  معاون  یزد: 
امداد  کمیته  خودکفایی 
کمیته  گفت:  یزد  استان 
امــداد اســتان یــزد در 
هفت ماهه امسال یک هزار 
و ۵۳۳ فرصت شغلی برای 
مددجویان زیرپوشش این 

نهاد ایجاد کرد.
امیر زین العابدین قمی اظهار کرد: توسعه مشاغل خانگی، خرد 
و زودبــازده با اولویت تولید روســتایی و صنایع دســتی، ایجاد 
فرصت های جدید اقتصادی با رویکرد توانمندســازی گروه های 
هدف در عرصه های کشــاورزی، دامپــروری، صنعت، معدن و 
خدمات و همچنین مدیریت زنجیره های تولیدی و دانش بنیان 
در حوزه کشــاورزی، صنایع دســتی در مناطق محروم ازجمله 

رویکردهای این نهاد در توانمندسازی محرومان است.

برف گردنه  »الموت« را مسدود کرد•
قزوین: مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای قزوین گفت: با 
آغاز بارش نخســتین برف در گردنه های »پیچ بن« و »سپارده« 
در الموت شرقی و غربی به منظور حفظ ایمنی ترددکنندگان و 
پیشگیری از حوادث این دو گردنه توسط عوامل راهداری مسدود 

شد.
جواد حق لطفی اظهار کرد: گردنه »پیچ بن« در محور روستایی 
»الموت- تنکابن« و گردنه »سپارده« در محور »قزوین-الموت- 
کالچای« قرار دارند و با توجه به شرایط خاص این مناطق هرسال 
به محض شروع بارش برف در آبان ماه توسط راهداران مسدود و 

در فصل بهار پس از پایان بارش ها بازگشایی می شود.

صحبت کردن  در اتوبوس ممنوع شد•
تهران: مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوســرانی تهران 
گفت: مســافران اتوبوس 
برای حفظ سالمت خود 
و سایر شهروندان، عالوه 
بر اســتفاده از ماسک، از 
صحبت کردن با دیگران 

یا برقراری تماس تلفنی در اتوبوس خودداری کنند.
محمود ترفع توضیح داد: بنابر نظر کارشناسان صحبت کردن یکی 
از راه های انتقال ویروس کرونا از سوی فرد ناقل به دیگران است و 
به همین دلیل، به همه مسافران اتوبوس تأکید می کنیم با استفاده 
از ماسک در ایستگاه و داخل اتوبوس، از گفت وگو با سایر مسافران 

به شدت پرهیز کرده و با تلفن همراه خود صحبت نکنند.

ساخت ۳هزار و۵۰۰ مسکن توسط ستاد •
اجرایی فرمان امام)ره( در یزد

یزد: تفاهم نامه ساخت ۳هزارو۵۰۰ مسکن توسط ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( در قالب طرح اقدام ملی مسکن میان استانداری 

یزد و این ستاد امضا شد.
دکتر محمدعلی طالبی با اشاره به همکاری خوب دستگاه های 
استان و ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( در یک  سال اخیر، عنوان 
کرد: این سطح از همکاری بین استان و ستاد، کمتر دیده شده 
و در گذشته بهره برداری مناسبی از ظرفیت نهادهای عام المنفعه 
بزرگ کشــوری در یزد صورت نگرفته بود. وی با اشاره به ورود 
خوب ســتاد اجرایی فرمان امــام)ره( در اجرای طرح اقدام ملی 
مسکن، ابراز امیدواری کرد این روند در استان تداوم داشته باشد.

 جذب عضو داوطلب •
از بین سربازان در فارس

مدیرعامــل  فــارس: 
جمعیت هالل احمر استان 
فــارس اعالم کــرد: این 
اســتان به عنوان پایلوت 
وظیفه  سربازان  می تواند 
را به عنوان عضو داوطلب 
این جمعیت جذب کرده و 

تحت آموزش قرار دهد.
حسین درویشی در دیدار با فرمانده مرکز آموزش شهید دستغیب 
ناجا در جهرم گفت: آموزش همگانی امداد و کمک های اولیه جزو 
یکی از مهم ترین وظایف جمعیت هالل احمر اســت. وی گفت: 
استان فارس به عنوان پایلوت می تواند با جذب داوطلبانه سربازان 
وظیفه، پس از ارائه آموزش های الزم به آنان امکان تداوم ارتباط 
آنان پس از اتمام دوره مقدس سربازی، با هالل احمر را فراهم کند.

 ۳ نهاوندی محکوم به ۶ ماه خدمت •
در بیمارستان شدند

همدان: دادســتان عمومی و انقالب نهاوند گفت: ســه نفر در 
شهرستان نهاوند که موجب نقض دستورالعمل های ستاد کرونا 
شده بودند، با حکم دادستانی به ۶ماه خدمت عمومی با هفته ای 
۱۰ ساعت کار در بیمارستان ها برای افراد کرونایی محکوم شدند.

عباس آزادبخت بیان کرد: این افراد از برگزارکنندگان مراســم 
عروسی، گردانندگان قلیان سراها و یک نفر مداح بود که به علت 
نقض صریح پروتکل های بهداشتی که مورد تأکید ستاد مقابله با 

کرونا بود، به این احکام محکوم شده اند.

سودجویان، حریم رودخانه های ورزقان •
را تصرف کرده اند

تبریز: فرماندار شهرستان 
ورزقان بــا تأکید بر لزوم 
مقابله با افراد فرصت طلب 
که بــه اراضی ملی تعدی 
حال  در  گفت:  می کنند، 
حاضر بیش از ۵۰ درصد 
حریــم رودخانه های این 

منطقه توسط سودجویان تصرف شده است.
محمدباقر خانی با بیان اینکه حفظ بســتر رودخانه ها وظیفه ای 
همگانی است، اظهار کرد: تصرف های غیرقانونی موجب شده است 
مسیر رودخانه ها تنگ تر شود و موقع سیل و افزایش آب رودخانه 
به دلیل نبود مسیل حرکت آب، به اراضی کشاورزی و حتی اماکن 

روستایی خسارت وارد می شود.

خودروهای احتکار شده در الرستان •
فارس کشف شد

فارس: روابط عمومی ســپاه ناحیه الرستان اعالم کرد: سربازان 
گمنام امام زمان در ســپاه فجر فارس هشت دستگاه خودرو به 
ارزش ریالی ۲۵ میلیارد ریال که احتکار شده بود را کشف کردند.

روابط عمومی سپاه ناحیه الرســتان عنوان کرد: در قالب طرح 
مبارزه با اخاللگران اقتصادی، ســربازان گمنــام امام زمان)عج( 
سازمان اطالعات سپاه فجر استان فارس در شهرستان الرستان 
از وجود انبار احتکار خودرو در یکی از محله های این شهرستان 
مطلع شــدند. این مأموران پس از اشراف اطالعاتی و هماهنگی 
قضایی، در بازرســی از آن انبار موفق به کشــف هشت دستگاه 

خودرو احتکار شده شدند.

حقابه دریاچه ارومیه رهاسازی می شود•
اســتانی  رئیس  ارومیه: 
دریاچه  احیــای  ســتاد 
ارومیــه گفت: با بســتن 
سردهنه های حوضه آبریز 
دریاچه، روند رهاســازی 
حقابه دریاچه ارومیه از آذر 
امسال تا اوایل خرداد سال 

آینده انجام می شود.
فرهاد ســرخوش با بیان اینکه از خرداد تا آبان براساس مصوبات 
ســتاد نجات بخشــی دریاچه ارومیه زمان تأمین حقابه بخش 
کشاورزی است، افزود: از اوایل آذر تا اوایل خرداد سال آینده نیز 

زمان رهاسازی حقابه دریاچه ارومیه است.
وی خاطرنشــان کرد: از آذرماه تمام سردهنه های حوضه آبریز 
ازجمله سدها و رودخانه های منتهی به دریاچه بسته می شوند تا 

حقابه زیست محیطی دریاچه به پیکره آن برسد.

با حکم پرونده زمین خواری شهرک مسکونی کارگران قزوین 

»هفت سنگان« از مدیران متخلف بازپس گرفته شد
قزوین: هفت ســنگان منطقه ای خوش آب وهوا 
با زمین هایی مطلوب برای کشــاورزی در حدود 
۵ کیلومتری شهر قزوین است که همین ویژگی 
نه تنها موجب تخریب آن شد، بلکه پای بسیاری از 

اداره های قانونی را به دایره بی قانونی کشید.
پرونده موسوم به هفت سنگان یک موضوع قدیمی 
است؛ این اراضی که در مجاورت کارخانه »فرنخ« 
و »مه نخ« قزوین در مکانی خوش آب وهوا نزدیک 
قزوین قــرار دارند، اوایل انقالب اســالمی برای 
ساخت شهرک مسکونی کارگران در نظر گرفته 

 شده بود که اجرایی نشد.
ماجــرای واگذاری زمین های هفت ســنگان که 
به تعبیر آیت اهلل عابدینــی، امام جمعه قزوین از 
آن به عنوان »غارت« یــاد می کند تاکنون پای 
بسیاری از مســئوالن ازجمله رئیس قوه قضا و 
نیز دانشجویان عدالت خواه را برای جلوگیری از 

تضییع حقوق عامه به میدان کشیده است.

ماجرا از کجا شروع شد؟س
هفت سنگان تا سال 8۴ در زمره حاصلخیزترین 
زمین های دشــت قزوین محســوب می شد تا 
اینکه ســتاد فرمان اجرایی حضرت امام)ره( این 
زمین ۲۵ هکتاری را توسط کمیسیون معامالت 
برای فروش به مزایده گذاشت و تعاونی مسکن 
دادگستری استان قزوین برای خرید این محدوده 

اعالم آمادگی کرد.
گرچه پیش ازاین ستاد اجرایی فرمان امام )ره( این 
زمین ها را به قطعات کوچک تر یعنی ۹8 قطعه 
بیش از ۲ هزار متر تقسیم کرد، اما برای فروش، 
زمین ها را به صورت یک تکه ۲۵هکتاری به مزایده 

گذاشت. 
براساس قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد 
کاربری مسکونی به شرکت های تعاونی مسکن 
مصوب سال 8۱، نباید این زمین ها به یک تعاونی 
مســکن واگذار و فروخته می شــد، اما به دالیل 
نامعلوم این واگذاری انجام و اراضی هفت سنگان 
با کاربری کشــاورزی به شرکت تعاونی مسکن 

دادگستری واگذار شد.
واگذاری اراضی کشــاورزی به تعاونی مســکن 
دادگستری درســت زمانی بحث برانگیز شد که 
شهرداری قزوین در بهار سال ۱۳۹۴ برای قطعات 

این اراضی پروانه ساخت صادر کرد!
واگذاری اراضی هفت سنگان حاشیه های بسیار 

دارد تا آنجا که بنا بر شــنیده ها 
برای دریافت پروانه ســاخت و یا 
چشم پوشــی از تغییر تخلفات، 
زمین هایی به برخی مســئوالن 
سند زده  شــده است و ازآنجاکه 
به عنــوان  خــود  دادگســتری 
تصاحب کننده ایــن اراضی بوده، 
بنابرایــن از آن دســتگاه انتظار 
نمی رفــت که علیه خــود اعالم 

جرم کند.
حال برای بسیاری از مردم سؤال 
اینجاست که شاید این تخلف از 

چشم مسئوالن وقت دادگستری، جهاد کشاورزی 
و شــهرداری پنهان مانده، اما از دید بازرســان 

سازمان بازرسی هم پنهان مانده است؟

ثبت غیرقانونیس
گرچه در خصوص ســازمان بازرسی هم همان 
حاشیه های شــهرداری و اعطای زمین به برخی 
مدیران مطرح اســت، اما بسیاری از افراد مطلع، 
سازمان ثبت و اسناد را هم در این تخلفات شریک 

می دانند.
طبق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی 
و باغ ها؛ فروش و واگذاری زمین های کشــاورزی 
و تغییر کاربری آن ها غیرقانونی است و اگر این 
اتفاق صورت گیرد، یک معامله غیرقانونی انجام  

شده که قابل ثبت نخواهد بود.

بااین حــال در ماده هــای 
قانــون حفــظ  قانونــی، 
کاربری اراضــی و در ماده 
۴ مضاف بر این بی قانونی 
آشــکار، آمده است که اگر 
با  )زمین های  این زمین ها 
کاربری کشاورزی و باغ ها( 
به فروش و واگذاری رسید، 
ثبت آن ها توسط دفاتر ثبت 
غیرقانونی است، چون اصل 

معامله باطل است. 
امــا بــه نظــر می رســد 
اداره ثبت اســناد و امالک قزویــن نیز تاکنون 
ممانعتی برای ثبت این اراضی نداشــته و همان 
حرف وحدیث ها مبنی بر اهدای چند قطعه زمین 

به رؤسای این سازمان در بین مردم شایع است.
بنــا بر منابــع آگاه براســاس مــاده 8۰ قانون 
شرکت های تعاونی، تعاونی های مسکن موظف اند 
صرفاً به اعضای خودشان خدمات ارائه کنند و حق 
ارائه خدمات و واگذاری مســکن و زمین به غیراز 
کارکنان و اعضای خود ندارند، اما بررسی ها نشان 
می دهد که ظاهراً افراد بسیاری از اداره های مختلف 
مانند سازمان بازرســی، ثبت اسناد و شهرداری 
از این شــرکت تعاونی زمیــن دریافت کردند.

قانون خواری س
آیت اهلل عبدالکریم عابدینی، نماینده ولی فقیه در 

استان قزوین در این باره اظهار می کند: »خیلی از 
مردم نورآباد ممسنی فارس در هفت سنگان مالک 
زمین و ملک هستند، آن هم به واسطه آشنایی با 

مدیران وقت قزوین! 
متأسفانه فالن مســئول به نام همسر و برادر و 
فرزندش زمین گرفته و یا زمین به نام دختربچه 
خردسالی گرفته  شــده است، این ها ابتدا آمدند 
قانون خواری کردند تا زمین خواری کنند و جالب 
اینکه بعدازاین ماجرا ها مسئوالن متخلف همگی 

ارتقا پیدا کردند«.

ورود جدی به هفت سنگان س
پس از شدت یافتن حواشی ماجرای هفت سنگان، 
نهادهای مختلفی به ماجرا ورود کردند و یکی از 
اصلی ترین ها هم قــوه قضائیه بود که نتیجه آن  
دستگیری و بازداشت برخی متخلفان این ماجرا بود.
این موضوع موجب شد تا رئیس دستگاه قضا برای 
بررسی موضوع هفت سنگان قزوین، یک قاضی ویژه 
از قضات باتجربه استان تهران را ابالغ و مأموریت 
ویژه دهد تــا ابعاد این پرونده را بررســی کند.

سرانجام کار س
حال پس از سال ها مطالبه گری مردم و دانشجویان 
عدالت خواه و همچنین عنایت رئیس قوه قضا رأی 

بدوی پرونده هفت سنگان صادر شده است.
به گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه به موجب 
ایــن رأی، تمامی مجوزها و پروانه های غیرمجاز 
صادره شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی 
ابطال و حکم به قلع وقمع بنا و مستحدثات نیز 
در اراضی هفت سنگان صادر شده و حسب مورد 
برای تعدادی از متهمان مجازات های متناسب نیز 
تعیین  شده است و پرونده برای رسیدگی به اتهام 
برخی از متهمان مفتوح است و با رعایت موازین 

قانونی به زودی رسیدگی خواهد شد.
و  پرحاشــیه ترین  از  هفت ســنگان  پرونــده 
جنجالی ترین مســائل یک دهه گذشته استان 
قزوین اســت که ابعاد آن فراتــر از یک موضوع 
قضایی، در بخش های مطالبه گــری و مقابله با 
فساد خود را نشان داد و صدور حکم بدوی دادگاه 
مبنی بر ابطال پروانه های غیرمجاز صادر شده و 
قلع وقمع بنا، نخســتین گام در به ثمر رسیدن 
مطالبه گری قانونمند گروه ها و شــخصیت های 

استان در مبارزه با فساد است.

پرونده هفت سنگان 
از جنجالی ترین 
مسائل یک دهه 

گذشته استان قزوین 
در به ثمر رسیدن 

 مطالبه گری 
قانونمند است

بــرشبــرش
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خرم آباد: همزمان با آغاز فصل سرما مردم در 
روستاها به دنبال دریافت سوخت هستند، یک 
روز باید ثبت نام کنند و روز دیگر برای پیدا کردن 

سوخت روستا به روستا را بگردند.
در حال حاضــر با راه اندازی ســامانه »تجارت 
آسان« روستاییان موظف هستند برای دریافت 
ســهمیه خود مشخصات سرپرســت خانوار و 
اطالعات کارت بانکی وی را در این ســایت وارد 
کنند تا بتوانند با نرخ مصوب دولتی، یک سهمیه 
واقعی بر اساس تعداد افراد خانواده دریافت کنند، 
اما واقعیت این است که این داستان به همین جا 

ختم نمی شود!

مناطق سخت گذرس
بســیاری از مــردم روســتایی که حــاال در 
کافی نت های مرکز اســتان به دنبال نام نویسی 
برای تأمین و دریافت ســهمیه نفت ســفید و 
گاز هســتند به خبرنگار ما می گویند: بسیاری 
از روستاهای این استان عالوه بر فاصله طوالني 
با مرکز شهرســتان، برف گیر و کوهستاني نیز 
هستند و دسترسي روستاییان براي ثبت نام در 

مرکز شهرستان مشکل است.
ســهراب بیرانوند در این زمینه به خبرنگار ما 

می گوید: مســئوالن باید در ابتداي فصل سرما 
راه حلی براي این معضل بیندیشند چراکه تأمین 
دیرهنگام سوخت عشایر مشکالتي را به همراه 

دارد.
وی بابیان اینکه بیشتر روستاهاي این شهرستان 
دسترسي به کافی نت ندارند، اظهار کرد: اجراي 
طرح ثبت نام سامانه ای به منظور دریافت سهمیه 
سوخت براي روستاییان دوردست مشکل است.

وی بیان می کند: برخی از مناطق عشایری در 
نقاطی قرار گرفته اند که دو یا ســه ماه به دلیل 

برف گیر بودن و کوهســتانی بودن راه ارتباطی 
آن ها مســدود می شــود، بنابراین باید پیش از 
بارندگی ها مشکل تأمین نفت سفید برطرف شود.

سهمیه نفت فصلی استس
مدیرعامل شــرکت پخــش فراورده های نفتی 
لرستان بابیان اینکه مشکلی برای تحویل نفت 
و سهیمه خانوار ها نداریم در خصوص مشکالت 
مطروحه توضیح داد: اگر متقاضیان مصرف نفت 
سفید از قبل نام نویسی کرده  و احراز هویت شده 

باشند هیچ مشکلی برای دریافت سهمیه ندارند 
و می توانند به فروشندگی های محل در روستا 
مراجعه کرده و با پرداخت هزینه، سهمیه خود 

را دریافت  کنند.
پیمــان بهرامی با بیان اینکــه ۲۹ هزار خانوار 
روستایی استان زیر پوشش نفت سفید هستند، 
بیان کرد: روال قبلی به این صورت بود که ما به 
خانوارهای روستایی کاالبرگ می دادیم، اما حاال 
براساس یک طرح ملی، توزیع فراورده های نفتی 

به صورت الکترونیکی انجام می شود.
وی اظهار کرد: پیشــتر از طریق تلویزیون، 
رادیو، فضای مجازی و ســایت شرکت ملی 
پخش نفت، تمام فراینــد توزیع را به مردم 
اطالع رسانی کرده ایم.و متقاضیان باید برای 
دریافت سهمیه در ســایت »تجارت آسان« 

نام نویسی کرده باشند.
وی با اشــاره به این موضوع که تحویل نفت 
به خانوارهای روستایی به صورت فصلی است، 
گفت: آخرین کاالبرگــی که اعالم کردیم در 
تاریخ ۱۷ آبــان ۹۹ و برای خانوارهای یک تا 
هفت نفره بود که ایــن افراد می توانند از ۱۷ 
آبان تا ۱۵ آذرماه برای سهمیه ۴۴۰ لیتری که 

برای آن ها در نظر گرفته  شده مراجعه کنند.

قدس آنالین گزارش می دهد
نام نویسی الکترونیکی سهمیه نفت،  دغدغه روستاییان لرستان

گزارشگزارش

79۵9zadehalireza@gmail.comجدول
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»فریدون مشــیری«-  ســروده های  از   .۱
امتیــازدادن ۲. بانوی بخشــنده- نوعی قایق 
تفریحی- روکشی برای ظروف فلزی آشپزخانه 
۳. کشور کوچک افریقایی به مرکزیت »لومه«- 
مرداب- گســترنده ۴. به جــاآوردن- بیماری 
معده- مرزبان ۵. شــعبده بازی- مزرعه آخرت 
- رودخانه اروپایی ۶. شایسته و سزاوار- حرف 
پایانی- عدد روســتا ۷. آسیب و صدمه- ضلع 
روبــه روی زاویه قائم مثلــث- مظهر نرمی- 
افراد مورداعتماد 8. قفســه رومیزی پوشه ها 
 و پرونده هــا- نام کهن آلمان- کرم شــب نما 
۹. پســوند صفت عالی – عنکبوت- نشــریه 
معروف اقتصادی بین المللــی- درخت انگور 
۱۰. »نه« بی ادبانه- از اعراب زبان عربی- رموز  
۱۱. نشان مفعولی- توانایی- خوب و خوشایند 
۱۲. از غزوات- مختلف- صحرایی وســیع در 
مغولستان بین منچوری و سیبری ۱۳. ارتباط 
برقرارکردن- عاشقی و شیدایی- پارچه فروش 
۱۴. مبحــث – زهرآلود- شــاعر ، ایوان آن را 
آیینه عبرت نامیده ۱۵. گله گله-کسی که براثر 

ناکامی دچار یاس و نومیدی شده 

۱. »هشــت«یونانی- اختــراع »انریکوفرمی« 
ایتالیایــی ۲. پدر علم تاریــخ- جوهر آدمی- 
کــودن ۳. کار بی اجــر و مــزد- صندلــی 
اســب- قاضی ۴. جیحون- نقــاش ایتالیایی 
که در مدت ۴ســال تابلوی »لبخندژوکوند« 
 را خلق کــرد- نــام یکی از سه پســر فریدون 
۵. راه میان بر- ازهم پاشیده- گندم در گویش 
قدما- نشــان جمع ۶. قوم مغول- در معرض 
ضربه قرارگرفته ۷. ویتامین B۳که در درمان 
 »پالگر« موثراســت - مکتب انســان گرایی 
8. وســیله- اخاللگر- ابوالبشــر ۹. ساز بادی 
دستی شستی دار  با سطح مورب  در دوطرف- 
 استعمار پیر ۱۰. نوعی برنج مرغوب ایرانی- برابر 
هندســی-  خط کــش  یک ویــک-   .۱۱
مغزســر  دالور-  و  شــجاع   بانــوی 
 ۱۲. خویشاوندی- مبادی آداب و  رسوم- ابتدا 
۱۳. شــاخه نورســته از درخــت- عــزم و 
اراده- زمیــن پــر از ســنگریزه ۱۴. ســهل 
بایــد  از  نفــی  اســم- صیغــه   و ســاده- 
۱۵. پادشــاه میانه رو کشور عمان که چندی 

پیش درگذشت - خواهرشوهر
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