
 دولت صادرات زعفران را 
رها کرده است

 100 دستگاه ونتیالتور به دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد اختصاص یافت

مدیر تجهیزات پزشکی این دانشگاه:نماینده گناباد و بجستان: 

محمد صفایی، نماینده شهرســتان های گناباد و 
بجستان گفت: دولت باید حوزه صادرات زعفران 
را مدیریت کند زیرا برای تولید در داخل نمی توان 
کار خاصی انجام داد و از سویی 90 درصد زعفران 
تولیدی ما صادراتی است.وی افزود: بازار صادرات 
ما امروز دچار یک بی نظمی اســت و حتی خود 

صادرکنندگان نیز این بی نظمی را...

مدیر تجهیزات پزشــکی دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: ۱00 دســتگاه ونتیالتور آی سی  یو 
به منظور ارائه خدمــات درمانی بهتر به بیماران 
کرونایی در اختیار بیمارســتان های زیر پوشش 
دانشــگاه قرار گرفت.علی رضا جوان اظهار کرد: 
۱00 دســتگاه ونتیالتور آی سی یو، 50 دستگاه 

ونتیالتور پرتابل، ۱40 دستگاه بای پپ و ۱20...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

 توقف گاز در 
یک قدمی »بنی تاک« !

یک مقام مسئول در سازمان صمت 
خراسان جنوبی خبر داد

 پلمب 10 واحد صنفی 
در طرح اعمال 

محدودیت ها

با » تهدید علیه بهداشت عمومی«  
برخورد می شود

 پلمب تاالر برای 
برپایی مراسم عروسی 

با 500 میهمان!

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
خراسان  رضوی خبر داد

کاهش 80درصدی 
تردد شبانه خودروها 

در مشهد
.......صفحه 3 .......صفحه 3 .......صفحه 3 

.......صفحه 2 

تعلل در گازرسانی، فصل سرد را برای روستائیان دشوار کرده است
khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

چهار شنبه  5 آذر 1399

  9 ربیع الثانی 1442 
  25 نوامبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9400  
 ویژه نامه 3779 
+ صفحه »میهن« 

آگه�ی دع�وت مجم�ع عموم�ی 
فوق العاده) نوبت اول( ش�رکت تعاونی 

مسکن کلبه سازان نور بدیع

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت 
تعاونی در ساعت 15روز  دوشنبه  مورخ 99/09/17 
در محل  مش��هد خیابان ج��الل آل احمد نبش جالل 
آل احم��د71 مس��جد الرض��ا )ع( برگ��زار میگردد. 
از کلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود در جلس��ه 
مذک��ور حض��ور به هم رس��انند و ی��ا وکالی خود را 
از بی��ن اعضا و یا خ��ارج از اعضای ش��رکت معرفی 
نمایند)هر عضو وکالت 3 نفرو غیر عضو وکالت یک 

عضو را می تواند داشته باشد(.
تذکر:اعضا برای دادن وکالت می بایست به همراه 
وکی��ل خود تا ی��ک هفته مانده به برگ��زاری مجمع 
عموم��ی ف��وق العاده م��ورخ 99/09/17 در س��اعت 
اداری به دفتر ش��رکت مراجع��ه نمایند در صورت 

انقضای مهلت مذکور,وکالت ها معتبر نمی باشد.
دستور جلسه: 

1- معرف��ی به بانک اعضا و اعض��ای بدهکار و نحوه 
تسویه حساب اعضا با شرکت تعاونی

2- تصمیم گیری در خصوص نحوه تس��ویه حس��اب 
ب��ا اعضای غی��ر فعال و م��ازاد و انصرافی ش��رکت 

تعاونی 
3- تصمیم گیری در خصوص استفاده از نرم افزار 
حسابداری جهت تعیین قدرالسهم واریزی اعضا به 

نسبت واریزی های گذشته و زمان واریزی عضو
  هیئت مدیره تعاونی مسکن

9ع کلبه سازان نور بدیع 
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 ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد در رعای��ت 
م��اده 5 آئین نامه مالی ش��هرداری ها نس��بت 
ب��ه واگ��ذاری اج��رای پ��روژه مبلمان ش��هری 
گناب��اد به بخ��ش خصوص��ی اق��دام نماید لذا 
متقاضی��ان واجدش��رایط م��ی توانن��د از تاریخ 
درج آگهی نوبت دوم به مدت 10روز به سامانه 
ستاد مراجعه ونسبت به ارائه پیشنهاد اقدام 

نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد  ,ع
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 تجدید آگهی مناقصه کتبی
 مبلمان شهری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت زرچکان مزرعه )سهامی خاص ( به شماره 

ثبت 19611 و شناسه ملی 10380351412
بدین وس��یله از کلیه سهامداران ش��رکت زرچکان 
مزرع��ه دعوت به عم��ل می آید تا در جلس��ه مجمع 
عموم��ی ع��ادی ب��ه ط��ور ف��وق الع��اده ک��ه در روز 
پنج ش��نبه مورخه 1399/09/20 که س��اعت 10 صبح 
در محل ش��رکت به آدرس اس��تان خراسان رضوی، 
شهرس��تان مش��هد ، بخش مرکزی ، ش��هر مش��هد ، 
زیباش��هر ، خیاب��ان امام��ت 1 )آزادی 4( ، خیاب��ان 
اس��تقالل 2)معل��م 1( ، پ��الک 2 ، طبق��ه همک��ف ، 
کدپس��تی 9188614933 برگزار می گ��ردد ، حضور 

بهم رسانند . 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده : 

1-انتخاب هیئت مدیره شرکت 
2- انتخاب بازرسین شرکت 

ع هیئت مدیره شرکت   9
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
بطورفوق العاده صاحبان سهام  شرکت توسعه 

امیدیادگاران ماندگار
)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 33224

 شناسه ملی 10380484113 نوبت دوم
ب��ه موجب ای��ن آگهی بعلت ع��دم حصول ح��د نصاب 
دارن��دگان س��هام درمجم��ع عموم��ی عادی س��الیانه 
بطورفوق العاده صاحبان س��هام ش��رکت در نوبت اول 
مورخ 99/8/8، ازکلیه سهامداران شرکت ویا نمایندگان 
قانونی آنان دعوت بعمل می آید، جهت شرکت در مجمع 
عمومی عادی س��الیانه بطورفوق العاده صاحبان س��هام 
ش��رکت"نوبت دوم" منتهی به س��ال مالی 1398رأس 
س��اعت  9 صب��ح روز  پنجش��نبه مورخ��ه99/9/27 که 
درمحل قانونی شرکت واقع درمشهد نبش کوهسنگی 
22/1 پالک 216 تشکیل می گردد حضوربه هم رسانند. 
س��هامداران محترم می بایس��ت ازمورخه 99/9/22تا 
99/9/26 جهت دریافت کارت ورود به جلسه به دفتر 
ش��رکت مراجعه نماین��د. در غیراینصورت نمایندگان 
منتخب آنان حضور خواهندیافت.  )باس��تناد ماده 99 
قان��ون تجارت فقط س��هامدارانی ح��ق ورود به مجمع 
رادارن��د ک��ه ورقه ورود ب��ه جلس��ه را دریافت کرده 

باشند(.
دستورجلسه عبارتست از:

  1-اس��تماع گ��زارش عملک��رد هیئت مدیره ش��رکت    
2-گ��زارش ب��ازرس قانون��ی ش��رکت   3-بررس��ی و 
تصوی��ب ترازنامه و حس��اب س��ود وزیان س��ال مالی 

منتهی به پایان اسفند98 
4-انتخاب اعضای هیئت مدیره 

5-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل جهت سال1398
6-تعیین روزنامه کثیراالنتشارمحلی

7-سایرمواردی که درصالحیت مجمع می باشد
9ع هیئت مدیره شرکت توسعه امیدیادگاران ماندگار
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همدلی هنرمندان خراسانی با جهادگران عرصه سالمت  همدلی هنرمندان خراسانی با جهادگران عرصه سالمت  

»ساحل نجات« »ساحل نجات« 
برای کادر درمانبرای کادر درمان

روســتای بنی تاک زادگاه شــهید تاجی در 45 کیلومتری جنوب 
صالح آباد در دامنه ارتفاعات صعب العبور کله مل و کوه های شاه نشین 
)امام قلعه( این شهرســتان واقع شده، روســتایی که مردم آن به 
کشاورزی، دامداری و دیمه کاری مشغول اند، این روستا به تنهایی 
بــا 500خانوار و جمعیــت 2هزار و 200 نفر کــه در مجاورت آن 
روستاهای خواجه طاعون، امام قلعه، پده جانمراد، سراب، رحیم آباد، 
حاجی آباد، میخک، کالسرخ، قلعه حمام، نقدعلی علیا، نقدعلی سفلی 
و برجــک در مجموع با جمعیتی حدود 6 هزار نفر واقع شــده اند. 
نایب رئیس شورای اسالمی بخش مرکزی صالح آباد و عضو شورای 

اســالمی روستای بنی تاک با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: 
بنی تاک و روستاهای حومه زمســتان های بسیار سردی دارند؛ به 
طوری که در زمستان دارای بادهای فصلی به نام بادهای فره است 
که از جنوب به طرف شمال می وزد و در هنگام بارش برف با سرعت 
باالیی برف ها را جمع و سنگ و خاک را به در و پنجره ها می کوبد 
و موجب مســدودی راه های ارتباطی و گیر کردن مسافران در دل 
کوهســتان کله مل می شود و مسافران پیاده و مستأصل در کوران 
طوفان و برف و باد با مشکالت فراوان خود را به روستاهای بنی تاک 
و پده جانمراد رســانده و اسکان داده می شوند. غوث الدین خوافی 

افزود: پروژه گازرســانی محور آزادده به روستای بنی تاک و حومه 
مدت دو سال یا بیشتر است که شروع شده و لوله گذاری خط ها و 
داخل روستاها به اتمام رسیده، علمک های آخر خط ها در روستاها 
رو به پایان است و تجهیزات ایستگاه روستای بنی تاک باید گذاشته 
شود و لوله ها در تمام طول خط روستای بنی تاک و ۱3روستای تابعه 
آماده تست است.خوافی در خصوص گازرسانی دیرهنگام بنی تاک و 
حومه می گوید: مقداری از این تعلل و سهل انگاری متوجه مسئوالن 
غیربومی است و علت دیگر آن کمبود بودجه و اعتبارات دولتی است 

که در سال های اخیر بر همگان عیان است و از سایر...

18 طرح آموزشی در منطقه محروم 
تبادکان مشهد آماده افتتاح است

ایرنا: رئیس منطقه تبادکان آموزش و پرورش شهرستان 
مشــهد گفت: ۱۸ طرح آموزشی در این منطقه محروم و 

حاشیه شهر آماده افتتاح است.
علی ســعیدی  افزود: ایــن تعداد طرح شــامل ۱02 
کالس درس اســت که مراســم افتتــاح و تجلیل از 
خیران مشــارکت  کننده در ســاخت آن هــا به دلیل 
 شــرایط ناشــی از شــیوع ویروس کرونا هنوز برگزار 

نشده است. 
وی بــا بیان اینکه این تعداد طرح با مشــارکت خیران و 
دولت ســاخته شده اســت، ادامه داد: در این منطقه در 
مجموع 49 طرح آموزشی در مراحل امضای تفاهم نامه، 

کلنگ زنی، ساخت و اتمام داریم.

 خراسان رضوی
 درگیر آنفلوانزای پرندگان نیست

ایسنا: رئیــس اداره مدیریت بهداشــت و بیماری های 
طیور اداره دامپزشکی خراسان  رضوی گفت: خوشبختانه 
استان خراسان  رضوی درگیر آنفلوانزای پرندگان نیست. 
از ســال 97، با وجود اینکه ســایر اســتان ها درگیری 
جدی با شــیوع این بیماری در بین طیور داشــته اند، 
 ما تاکنون درگیر آنفلوانزای فوق  حاد نشــده ایم.علیرضا 
شهرام شــرقی اظهار کرد: در حال حاضر ۱4 کشتارگاه 
طیور در اســتان وجود دارد که دامپزشکان مستقر در 
کشتارگاه ها، با توجه به دستورالعمل های ابالغی هر شب 
تمامی محموله های وارد شــده  به کشــتارگاه را نظارت 
می کنند و نســبت به گله های مشکوک و یا فاقد مجوز 

تمهیدات خاصی انجام می دهند.

 رهاسازی ۳0 دستگاه 
خودرو سنگین مانده در برف

ایسنا: رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای تایباد 
گفت: نخستین برف پاییزی؛ رانندگان خودروهای سنگین 
را در محورهای مواصالتی این شهرستان غافلگیر کرد و 
30 خودرو گرفتار در برف و یخبندان توســط نیروهای 

پلیس و راهداری رهاسازی شدند.
علی اصغر کرباسی اظهار کرد: عدم توجه به هشدارهای 
هواشناســی، همراه نداشتن زنجیر چرخ و عدم کنترل 
ســرعت مطمئنه در برف و یخبندان ســبب شد پس 
از نشســتن برف بر ســطح جاده و لغزنده شدن مسیر 
تعدادی خودرو ســبک و ســنگین در محور تایباد - 
خواف واقع در گردنه »دربند« از مســیر خود منحرف 

شوند.

 افزایش 6 درصدی نرخ تورم 
خراسان رضوی در آبان ماه

ایسنا: رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان 
رضوی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه اســتان در آبان ماه 
سال جاری 45.9 درصد بوده که این رقم در مقایسه با ماه 

گذشته 6 درصد افزایش یافته است.
رضا جمشــیدی در خصوص تورم آبان ماه استان اظهار 
کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در نقاط شهری 44 و 
روستایی 53.2 درصد بوده که در نقاط شهری نسبت به 

ماه قبل 5.5 و روستایی 7.9 درصد افزایش یافته است.
جمشیدی خاطرنشان کرد: نرخ تورم نسبت به ماه گذشته 
در کل خانوارهای اســتان در آبان ماه ســال جاری 6.۱ 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل از آن 0.9 درصد کاهش 

یافته است.

 امدادرسانی به ۷۳حادثه  
در خراسان رضوی

قدس آنالین: معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
خراســان رضوی از پوشش امدادی 73 حادثه در یک ماه 
گذشته در اســتان خبر داد.غالمرضا صیادی با اشاره به 
حوادث یک ماه گذشته بیان کرد: در این مدت نیروهای 
هالل احمر 73 مورد حادثه را پوشــش امدادی دادند.وی 
افزود: 5۱ مورد از خدمات امدادی در حوادث جاده ای، ۱۱ 
مورد در حوادث شهری، هشت مورد در حوادث کوهستان 
و یک مورد در حوادث آتش سوزی در جنگل بوده و به دو 
نفر خدمات امدادی ارائه شده است.معاون امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر خراســان رضوی خاطرنشان کرد: در 
مأموریت های ماه گذشــته به204 نفر امدادرسانی شده 

است.

 پذیرش بیش از هزار بیمار کرونایی
 در مرکز درمانی 22 بهمن نیشابور

نیشابور - خبرنگار قدس: دکتر امیدرضا امینی، رئیس 
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22بهمن نیشابور گفت: 
این مرکز در آبان ماه امســال بــه تعداد یک هزار و ۱۱2 

بیمار کرونایی خدمات درمانی ارائه کرده است.
وی گفت: تســت کرونای 75۱ بیمار بستری در آبان 
مثبت بــوده، 70۱ بیمار در این مــدت بهبود یافته و 
از بیمارســتان مرخص شده اند و ۱95 بیمار هم اکنون 
بســتری و تحت مراقبت هســتند.این متخصص قلب 
خاطرنشان کرد: در آبان 2۱6 مورد از بیماران با عالیم 
حاد تنفســی و کرونایی متأســفانه فوت کرده اند که 
نتیجه تست ۱۸۸ نفر مثبت و تست 2۸ نفر منفی و یا 

در حال پیگیری است.

.......صفحه .......صفحه 22  

حسین ضیایی:  با گرامیداشت 4۱ سال عمر با 
برکت بسیج مستضعفین خودسازی، بزرگ ترین 
هدیه بسیج اســت، آن زمانی که حضرت روح 
اهلل )ره( فرمان ایجاد بســیج مردمی را در آذر 
5۸صادر کردند، می دانستند روزگاری بسیجیان 
راه انقالب آنچنان در برابر استکبار قد علم می کنند که نام و آوازه شان 

در سراسر جهان بپیچد.
4۱ ســال از صدور تشکیل این نهاد مردمی مهم می گذرد و تاریخ 
در قلب خود ثبت خواهد کرد که بسیجیان از ابتدای انقالب همراه 
مردم بودند؛ با حضورشــان در جبهه های جنگ تحمیلی رشادت 

به خــرج دادند و پس از آن تا امروز در عرصه ســازندگی همواره 
پیشقدم بوده اند.

امام روح اهلل )قدس ســره( زمانی که دســتور ایجاد بسیج را صادر 
نمودند، در بیاناتی تالش کردند تا مردم را نســبت به این موضوع 
آگاه کنند که بســیج و رفتار بســیجی عالج رفع مشکالت عمده 
کشور است؛ مشکالتی که پس از انقالب اسالمی به یکباره از سوی 
دشمنان به خصوص آمریکای ستمکار بر سر ملت ایران فرود آمد، 
اما همان طور که معمار کبیــر انقالب تأکید کرده بودند، با نصرت 

الهی هیچ گاه به ثمر ننشسته است. 
در ســال هایی که از انقالب و تشکیل این نهاد مردمی می گذرد،  این 

بســیج بود که با همکاری کامل با تمامی دولت هــا تالش کرد تا با 
کمترین امکانات بزرگ ترین دستاوردها را برای انقالب و به خصوص 

برای مردم به ارمغان بیاورد.
در طول ســالیان پس از انقالب اسالمی بسیج با امکانات بسیار کم، 
دستاوردهای بســیار بزرگی را در حوزه های مختلف همانند مسائل 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و حتی اقتصادی به وجود آورد و 

در برابر بسیاری از تهدیدهای مستکبران مقاومت کرد.

آنچه بســیج امروز آن را دنبال می کند خودسازی، جامعه پردازی و 
تمدن ســازی است که این مؤلفه جزو نخستین تأکیدات رهبری در 

بیانیه گام دوم انقالب است.
حضور پررنگ بسیج در شخصیت سازی های مثبت و سازنده در کشور 
آن قدر عمیق است که از سالیان ابتدایی تشکیل این نهاد ما شاهد آن 
هستیم بسیج و بسیجیان در عرصه های بسیاری ظهور و نمود مثمر 

ثمری داشته اند.
سلیمانی ها، باکری ها، همت ها، چراغچی ها، شوشتری ها و دلیرمردان 
بسیار دیگری در عرصه های دفاع و جهاد می توان نام برد که مکتب 

اصلی شان بسیج و تفکر بسیجی گونه بوده است.

می توان روزها و هفته ها در مورد بســیج و رفتار بســیجی سخن 
گفــت، اما آنچه در چنین روزی باید مــورد توجه قرار بگیرد، این 
است که نگاه دستگاه های دولتی به بسیج و تفکر عملکرد بسیجی 
باید به گونه ای باشــد که امروز شاهد وجود برخی خلل در زندگی 

عادی مردم نباشیم.
با گرامیداشت 4۱ سال عمر با برکت سازمان بسیج مستضعفین امید 
است برخی وزارتخانه ها، دستگاه ها و سازمان های حیاتی کشور که 
با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارند رفتار جهادی و بسیجی گونه را 
ســرلوحه کار خود قرار دهند تا بتوانیم شاهد جلوه هایی از این حیات 

طیبه در سطح جامعه باشیم.

41 سال عمر با برکت بسیج



همدلی هنرمندان خراسانی با جهادگران عرصه سالمت  

»ساحل نجات« برای کادر درمان
سرور  هادیان: بیش از 9 ماه است که کادر 
بهداشــت و درمان در صف مقــدم مبارزه با 
ویروس کرونا و مراقبــت از بیماران کرونایی 
حضور مــداوم دارند. آنچــه در این مدت از 
مجاهدت و ایثارگری های پزشکان و پرستاران 
در بحث درمان روایت می شود، بیانگر مرارت ها 
و سختی کار آن ها و از سوی دیگر نشان دهنده 
باور و اســتقامت آن ها در خدمت رســانی به 

بیماران است.
اگر روایت جهاد را چه در عرصه سالمت و چه 
غیر آن یکی از کارکردهای هنر متعهد بدانیم 
مدت هاســت جمعی از هنرمنــدان هنرهای 
تجسمی با هدف ارج نهادن به تالش جهادگران 
عرصه ســالمت، در حوزه هنری مشهد گرد 
هم آمدند و کارگاه یکروزه »ســاحل نجات« 
را با خلق آثار هنــری با محورهایی همچون 
همدلی و مشــارکت مردم در شکست کرونا؛ 
کادر درمان، امید مــردم؛ جهاد دیروز، جهاد 
امروز؛ حماسه پهلوانان سالمت علیه دیو کرونا؛ 
مشارکت اصناف مختلف در خط مقدم مبارزه 
 بــا کرونا و کادر درمــان در پناه امام رضا )ع(
 برگــزار کردند و این آثــار به صورت دوره ای 
در بیمارستان های پذیرای بیماران کرونایی در 

استان در معرض دید قرار گرفت.

ساحل نجات از کجا آمد؟س
مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری 
خراسان در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: 
جمله معروف رهبری که اشاره ای داشتند به 
ایــن نکته که با همدلی ملــت و کادر درمان 
کشور به ســاحل نجات خواهیم رسید، این 
جمله سرلوحه کارمان قرار گرفت و نام »ساحل 
نجات« را برای برگزاری نمایشگاه هایی با این 

مضمون انتخاب کردیم.
محسن اسدی می افزاید: حدود ۲۰ هنرمند در 
رشته های مختلفی چون نقاشی، نقاشی خط، 
نگارگری، کاریکاتور و... در این همدلی حضور 
پیدا کردند و با تولید آثاری فاخر در راســتای 
همدلی با کادر درمان حس خوبشان را تقدیم 

کردند.
وی خاطرنشان می سازد: پس از تولید این آثار 
هنری با همکاری انجمن نظام پزشکی بیش 
از هشت نمایشگاه در بیمارستان های مختلف 
شهرمان برگزار شد تا این همدلی در معرض 
دید کادر درمان و مردم مراجعه کننده به مراکز 

درمانی قرار بگیرد.
از این رو به ســراغ تعدادی از هنرمندان که 
در همدلی ســاحل نجات با خلق آثار هنری، 
حس خوبشان را به کادر درمان اعالم کردند، 

می روم.

بهانه ای برای ارادت و همدلیس
استاد »حسین رزاقی«، دانش آموخته نقاشی 
ایرانی )نگارگری( متولد ۳۸ در مشهد می گوید: 
به اعتقاد من زبان هنر برای اشاعه فرهنگ در 
هر مقطع زمانی بســیار تأثیرگذار بوده است. 
وی توضیح می دهد: ورک شاپ ساحل نجات 
 بهانه ای بــرای ارادت و همدلــی تعدادی از

هنرمندان به کادر درمان بود. 
من پیش از این ورک شاپ، 
دچــار بیماری کرونا شــده 
بــودم و زحماتــی که کادر 
درمان برای بیماران متحمل 
شده بودند را از نزدیک دیده 
و آن را لمس کرده بودم. وی 
درباره اثرش می گوید: اثر من 
با تکنیک آکریلیک و نقاشی 
ایرانی بود که خانم پرستاری 
را نشان می داد که از لباس 
ســپیدش گل ها کــه نماد 
طراوت، ســالمتی، نشاط و 
وجودش  از  اســت  شادابی 

برای همه جاری می شد.
وی تصریــح می کنــد: امیــدوارم بــا تکرار 
ورک شــاپ هایی در همین راستا هنرمندان 
سایر رشته ها به خلق آثاری در باب قدردانی از 
کادر درمان و همچنین ترغیب مردم به رعایت 
اصــول و قوانین شــهروندی در بحث کرونا 
بپردازند که زبان هنر بهترین راه برای تبلیغ 

و اشاعه این هدف است. 

فرشتگان عرصه سالمتس
استاد »ســعید خالقی« متولد ۴۷ در مشهد، 
نقاش و مجسمه ســاز در این بــاره می گوید: 
به عنوان یــک هنرمند ایــن حداقل کاری 
بود که در برابر بزرگــی کار گروه درمان باید 
انجام می دادیم. وی می افزاید: امیدوارم باز هم 
فضایی مهیا شود تا در قدردانی از این عزیزان 
حسمان را به تصویر بکشیم. وی درباره خلق 
اثرش توضیح می دهد: من تصویر دو پزشکی 
که از خســتگی کار خوابشــان برده است را 
نقاشــی کردم و برای آن ها دو بال فرشــته 

گذاشتم که روح واالی آن ها را بیان کنم.

ربانیت کادر پزشکیس
 هنرمنــد دیگر شــهرمان »حســین واحد« 
متولد ۵۱ مشــهد، کارشــناس ارشد نقاشی 
نیز درباره همدلی هنرمندان خراسان با کادر 

درمان می گوید: با خلق یک 
تالش های  درباره  هنری  اثر 
بی وقفه کادر درمان، حداقل 
بود که می توانســتم  کاری 
از این طریق حســم را با آن 
بیان کنم. این هنرمند نقاش 
بیان می دارد: اثر من نماز و 
نیایش کادر درمان است که 
در زمینه ای آبی رنگ با رنگ 
آکرولیک آن آرامش و ربانیت 
را می خواســتم نشان دهم.

همدلی جهانی س
دکتر »مســعود رســتگار« 
متولد ۵۵ در مشهد، کارشناس نقاشی، ارشد 
تصویرسازی و دکترای فلسفه هنر نیز اظهار 
می دارد: با حوزه هنری مرتبط هســتم و پس 
از آنکه برای همدلی ورک شاپ ساحل نجات 
دعوت شدم، حس بســیار خوبی داشتم. وی 
می افزاید: این موضــوع نوعی مبحث جهانی 
است و برایم جذاب بود، بحثی که همه اقشار 
در جهان با آن مواجه اند. از این رو همه اقشار 
جامعه را که شامل زنان و مردان بودند، انتخاب 
کردم و به عنوان نماینده از جامعه بشریت یک 
پزشــک را به عنوان جلودار ترسیم کردم، او 
را کــه از مرز عبور می کند و بقیه پشــت آن 
خط قرمز قرار گرفته اند و نشانه ای از ویروس 
کرونا که پزشک از آن عبور می کند تا دیگران 
در سالمت بمانند. این هنرمند نقاش شهرمان 
تصریح می کند: اثر من روی بوم اجرا شــد و 
هدفم روایت همدلی بین مردم و کادر درمان 
است که از تکنیک مولتی مدیا استفاده کردم. 

پهلوانان امروزس
»مریم صدر«، کارشــناس نقاشی، متولد ۶۳ 
مشهد نیز می گوید: من سال هاست با کودکان 
و نوجوانان کارم را روی نقاشــی شاهنامه ای 
معطوف کــرده ام و خلق اثر برای ادای احترام 
بــه کادر درمان حس زیبایی بــود. وی بیان 
می دارد: من در نقاشــی ام پهلوانان سالمت را 

مانند دیو سفید داستان های شاهنامه علیه دیو 
سبز کرونا با تکنیک آکرولیک و با سبک مدرن 
نشان دادم. کادر درمانی رستم بود که این بار 
اسلحه او اسپری مواد ضدعفونی کننده است 
و دیو را با شمایل کرونا به تصویر کشیدم. وی 
تأکید می کند: حــس خوبی بود و هدف ابراز 

همدلی با کادر درمان بود. 

روح و حس یک اثرس
هنرمند دیگر شــهرمان »یاسمن سامانی«، 
دانش آموخته نقاشــی، متولد ۶۴ در مشــهد 
نیز در این خصوص می گوید: با خلق اثر رنگ 
روغــن در این همدلی حضور پیدا کردم. یک 
ماســک در دســت و یک گل در آن نقاشی 
من بود. وی می افزاید: گل نشــان سالمتی و 
طراوتی است که به عنوان هدیه به جهادگران 
ســالمت اســت. به طور قطع اجرای این اثر 
حس و حال خوبی برایم به همراه داشت. زیرا 
هنرمند هنــگام کار روح و روانش را پای اثر 

می گذارد.

ادای دین با همراهی س
هنرمنــد دیگــر در ایــن همدلــی »حمید 
 قربان پور«، دانش آموخته گرافیک و متولد ۶۵
در مشــهد نیز می گوید: من بــا اجرای یک 
اثر تایپوگرافی،  حس خوشــایندم نسبت به 
کمک رســانی کادر درمان را بیان کردم. وی 
می افزایــد: این اثر نقاشــی خط روایت حس 
خوب من بــه کادر درمان در این برهه زمانی 
بود. هنگام کار، تیم پرستاری از کارمان دیدن 
کردنــد و آن ها هم به کارمــان حس خوبی 
داشــتند و من این نوع تجربــه را با جانبازان 

عزیز نیز داشته ام.
شایان ذکر است حوزه هنری خراسان رضوی 
در راستای اشاعه فرهنگ رعایت پروتکل های 
بهداشتی در دوران کرونا و همچنین قدردانی 
از کادر درمان؛ اجرای نمایش خیابانی در مورد 
همه گیری ویروس و رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، طراحی و انتشار پوستر با مضمون 
رعایت نکات بهداشــتی در زمان همه گیری، 
بسته معیشــتی ویژه هنرمندان با همکاری 
آستان قدس رضوی و کمک هزینه نقدی به 
هنرمندان را نیز در دســتور کار خویش قرار 

داده است. 
همچنین از دیگــر فعالیت های حوزه هنری 
خراســان رضوی انتشار نمایشــگاه مجازی 
کارتون آثار حســین نقیب با مضمون تالش 
کادر درمــان و رعایــت دســتورالعمل های 
بهداشــتی بود که مورد استقبال قرار گرفت. 
کارگاه یکروزه ساحل نجات با همکاری علوم 
پزشکی نیز پس از خلق آثار بسیار، نمایشگاه 
آثــار هنرمندان حاضر در ســاحل نجات در 
بیمارســتان های درگیر با ویروس برگزار شد. 
همچنین تولید دو قســمت از مجموعه »از 
ما مردم « درباره جهادگران سالمت و فعالیت 
مردمــی در این رابطه از دیگــر فعالیت های 
همدلی هنرمندان خراســانی با مردم و کادر 

درمان و سالمت است.

 گرانی بی حساب  و کتاب کاالها •
و جای خالی قانون 

مهدی کاهانی مقدم: افزایــش پی درپی قیمت های کاالها و 
ارزاق عمومی، داستان دنباله داری شده که گویا قرار نیست پایان 
یابد. هرج ومرج قیمت ها در بازار مشهد و خراسان همچون سایر 
نقاط کشور همچنان بیداد می کند؛ گرانی و گران فروشی اجناس 
بی حساب وکتاب شــده و هر آن کس هر آنچه دلش می خواهد 
انجام می دهد. دولت اما همچون همیشه نه  تنها حضور مثبتی 
 در این آشــفته بازار ندارد که خود با سیاست های غیرمنطقی و 

سوء مدیریتش آتش بیار معرکه شده است.
آخرین شاهکار اقتصادی دولت در این زمینه هم ابالغ بخشنامه 
اول آذرمــاه معاونت بازرگانی داخلــی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت پیرو مصوبه کارگروه تنظیم بازار به دستگاه های اجرایی 
است که بر اساس آن مجوز گرانی حداقل ۲۰ قلم کاال رسماً با 

امضای دولت به بازار داده شده است.
به عبارتی از نخستین روز هفته جاری افزایش قیمت شیر خام، 
۱۰ قلم انواع لبنیــات، چهار کاال در گروه روغن و چهار قلم در 
گروه نهاده های دامی کلید خورد و احتماالً پس از این باید شاهد 
افزایش قیمت کاالهایی باشــیم که دست کم در یکی دو هفته 
اخیر چند بار توسط تولیدکننده ها گران شده بودند. در حالی که 
مردم انتظار داشتند دولت در این شرایط نامطلوب اقتصادی، به  
جــای صدور مجوز افزایش قیمت ها، تدبیری برای جلوگیری از 
گران فروشی ها به  منظور کاستن از فشار معیشتی اقشار ضعیف 

جامعه اتخاذ کند.
ضوابط و مقررات مدون تصریح کرده اند تعیین قیمت کاالها باید 
با محاسبه هزینه های واقعی تولید و سود قانونی صورت بگیرد و 
برای هر افزایش قیمتی نیز شــرایط و ضوابط خاصی مشخص 
شــده اســت؛ در عمل اما آنچه در این چند ماه اخیر شاهدش 
بوده ایم، بیانگر تخطی تقریباً تمامی تشکیالت دولتی و خصوصی 
مرتبط، از ایــن قوانین و مقررات بوده اســت. بدتر از آن جای 
خالی دولت و متولیان نظارت و کنترل بازار و بدون تعارف نوعی 
انفعال و شاید تسامح و تساهل از جانب مدعی العموم و حافظان 
حقوق عامه مردم اســت که تا حد زیادی زمینه ســودجویی و 

ثروت اندوزی فرصت طلبان را از این شرایط فراهم کرده است.
به  عنوان نمونه ایراد اساســی که می توان بــه وزارت صمت و 
تشکل های وابسته اش چون کارگروه تنظیم بازار و حتی انجمن 
حمایت از حقوق مصرف کننده وارد دانســت، نحوه نرخ گذاری 
بر اســاس هزینه های تمام  شده تولید است. در حالی که تجربه 
نشان می دهد نرخ گذاری ها بر این اساس در گذشته دچار اشکال 
بوده و حاشیه امنی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود که آنان 
می توانســتند با تخفیف های ۳۰ تا ۷۰ درصدی کاالی تولیدی 
خود را به فروش برسانند، امروزه همان قیمت های قدیمی مبنای 
محاسبه قرار گرفته و حتی اگر فرض کنیم متولیان نرخ گذاری 
برخالف رویه گذشــته، با دقت و وســواس، رقم واقعی افزایش 
هزینه های تولید را برای نرخ گذاری جدید مدنظر خواهند داشت، 
چون قیمت های پایه مورد محاسبه واقعی نبوده، حاصل کار نیز 

منطبق بر واقعیت نخواهد شد.
ضمن آنکه این روزها دیگر از آن حراج های غیرواقعی گذشــته 
هم تقریباً خبری نیســت؛ به نظر می رســد کارخانــه داران در 
شرایط کنونی کمتر حاضر می شوند سود خود را با فروشندگان 
و توزیع کنندگان کاالیشان قسمت کنند؛ آن ها آن حاشیه امن را 
برای خودشان نگه  داشته اند تا چنانچه روند صعودی قیمت مواد 
اولیه تداوم داشت، زیان نبینند. به عبارتی حاال تنها تولیدکننده 

سود مضاعف می برد و سر فروشنده و خریدار کاله رفته است.
 با این اوضاع  و احوال انتظار می رود دستگاه های دولتی و مراجع 
نظارتی، ضمن به خرج دادن وســواس و دقت زیاد برای تعیین 
قیمت واقعی کاالها و اجناس، بازنگری کارشناسانه و منصفانه ای 
نیز در هزینه های مورد ادعای تولیدکنندگان داشــته باشند و 
انصــاف، وظیفه و منطق حکم می کند منفعت عده معدودی بر 

رفاه، آسایش و مصلحت آحاد جامعه ترجیح داده نشود.

 احتمال کاهش مبتالیان کرونا •
در خراسان رضوی 

ایرنا: مسئول اطالع رسانی قرارگاه دانشگاهی مقابله با کرونا 
در خراســان رضوی گفت: با اعمال محدودیت ها و رعایت آن 
توسط مردم در روزهای آینده شاهد کاهش تعداد مبتالیان به 

این ویروس در این استان خواهیم بود.
دکتر حمیدرضا رحیمی افزود: این در حالی است که مشهد 
و دیگر شهرســتان های خراســان رضوی از نظر شیوع کرونا 
همچنان وضعیت قرمز دارند و روند ابتال به بیماری کووید۱9 
افزایشــی اســت. وی ادامه داد: در صــورت رعایت نکردن 
محدودیت های کرونایی و پروتکل های بهداشتی از سوی مردم 
شرایط ســختی را در روزهای سرد پاییز و زمستان پیش رو 
خواهیم داشت.مسئول اطالع رسانی قرارگاه دانشگاهی مقابله 
با کرونا در خراسان رضوی گفت: در حال حاضر بیش از هزار 
و ۲۰۰ بیمار مبتال به کرونا در بیمارســتان های زیر پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی بستری 
هستند. وی افزود: ۲۵۰ نفر از این تعداد بدحال بوده و در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارســتان امام رضا)ع( بستری هستند.

 خسارت سرما •
به ۱۵ درصد مزارع پنبه تایباد 

جهــاد  مدیــر  ایرنــا: 
در  تایبــاد  کشــاورزی 
شــرق خراســان رضوی 
گفــت: ســرمای زودرس 
بــه ۱۵ درصد  پاییــزی 
 از کشــتزارهای پنبه این 

شهرستان خسارت زد.
محمد میری افزود: این خسارت به ۲۲۰ هکتار از مزارع این 
محصول وارد شــده است.وی ادامه داد: در سال زراعی جاری 
۴۸۰ هکتــار از مزارع پنبه این شهرســتان به روش مکانیزه 
کشت شد که نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشت.

 تولید 2۵0 هزار ماسک و گان•
توسط بسیج طالب خراسان رضوی

ایرنا: رئیس سازمان بسیج طالب و روحانیون خراسان رضوی 
گفت: تاکنون ۲۵۱ هزار و ۵۰۰ عدد ماسک بهداشتی و گان 
توسط طالب و روحانیون بسیجی این استان تولید و به عموم 
مردم عرضه شــده است.حجت االســالم سیداحمد حسینی 
افــزود: 9۱ هزار و ۵۰۰ عدد از مجموع این اقالم بهداشــتی 
ماســک و ۱۶۰ هزار عدد آن گان است که با فعالیت طالب و 

روحانیون بسیجی در چهار کارگاه تولید شده است.

 درگذشت هنرمند قدیمی •
تئاتر و سینمای خراسان  

قدس: احمد حلوی، هنرمند پیشکســوت تئاتر و سینمای 
مشــهد روز ۴آذر ماه ۱۳99 درگذشت. او متولد  ۱۸ شهریور 
۱۳۲۷ در خیابان سلسبیل تهران بود که به دلیل نظامی بودن 
پدر تا ۱۵ ســالگی در شهرهای مختلفی زندگی کرد. احمد 
حلوی سال ۱۳۴۲ به مشهد آمد و یک سال بعد فعالیت های 
تئاتــری خود را آغاز کرد و بــه نقش آفرینی در نمایش های 
مختلــف پرداخت. محکوم به اعدام، خانم بــازرس، روزهای 
تاریک زندگی، چشــم در برابر چشم و خواستگاری از جمله 

نمایش هایی است که او کارگردان آن ها بوده است.  
نمایش های بیژن و منیژه، یعقوب لیث، سیاه زنگی، مرد فرنگی 
و دایــره زنگی هم از صحنه هایی بوده کــه او در آن ها بازی 
کرده است. احمد حلوی سال ۱۳۵۶ با فیلم هزاره فردوسی به 
نویسندگی و کارگردانی منوچهر طیاب وارد سینمای حرفه ای 
شــد و نامش بارها به عنوان مدیر تدارکات و مدیر تولید در 

تیتراژ فیلم های مختلف ثبت شد.

توزیع ۷00 بسته بهداشتی و معیشتی •
در طرقبه شاندیز 

قدس: احمد هنرمند، سرپرست کمیته امداد طرقبه شاندیز 
گفت: در طرقبه شاندیز، ۷۰۰ بسته بهداشتی و معیشتی به 
ارزش ۲۱ میلیون تومان بین مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد و اقشــار آسیب پذیر این شهرستان که متأثر از بیماری 

کرونا هستند، توزیع شد.

نماینده گناباد و بجستان: 
دولت صادرات زعفران را رها کرده است•

تسنیم: محمد صفایی، 
شهرستان های  نماینده 
گناباد و بجستان گفت: 
دولت باید حوزه صادرات 
زعفران را مدیریت کند 
زیرا برای تولید در داخل 
نمی تــوان کار خاصــی 
انجام داد و از ســویی 9۰ درصد زعفران تولیدی ما صادراتی 

است.
وی افزود: بازار صادرات ما امروز دچار یک بی نظمی اســت و 
حتی خود صادرکنندگان نیز این بی نظمی را دارند و متأسفانه 
پس از گذشت سال ها یک اتحادیه یا شرکت تعاونی بزرگ در 
حوزه زعفران نداریم؛ به طور مثال شــرکت بزرگی در حوزه 
پسته داریم که بازار را کنترل و مدیریت می کند که از همین 

الگو برای زعفران هم می توان استفاده کرد.
نماینده مردم گناباد و بجســتان در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: اگر همان روندی که برای پسته در کشور دیده 
شده برای زعفران هم انجام شود این محصول به جایگاه واقعی 
خود می رسد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در پاسخ به این پرسش که کشاورزان سال گذشته محصول 
خود را برای خرید تضمینی به تعاون روستایی تحویل داده اند 
اما متأسفانه پس از چند ماه پول خود را دریافت کرده اند بیان 
کرد: سازمان تعاون روستایی به ما قول داده تمامی اعتبار مورد 
نیاز برای خرید هزار میلیارد تومان زعفران تأمین شده و امسال 

تأخیری در پرداخت ها نخواهیم داشت.

 پیکر مرحوم حجت االسالم راستگو •
در خواجه ربیع آرام گرفت

قــدس: پیکــر مرحوم 
حجت االسالم محمدحسن 
راســتگو از کارشناســان 
مســائل کودک و نوجوان 
ظهر دیروز با حضور برخی 
از مردم و مسئوالن مشهد 
در منطقه خواجه ربیع این 
شهر تشییع و در قطعه مشاهیر آرامگاه این منطقه به خاک سپرده شد.

حجت االسالم راستگو سال های متمادی به  عنوان کارشناس 
در برنامه های متنوع تلویزیونی حضور داشت و برای کودکان و 

نوجوانان مسائل دینی و مذهبی را تبیین می کرد.

 ۱00 دستگاه ونتیالتور به دانشگاه •
علوم پزشکی مشهد اختصاص یافت

تسنیم: مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: ۱۰۰ دستگاه ونتیالتور آی سی  یو به منظور ارائه خدمات 
درمانی بهتر به بیماران کرونایی در اختیار بیمارستان های زیر 

پوشش دانشگاه قرار گرفت.
علی رضا جوان اظهار کرد: ۱۰۰ دستگاه ونتیالتور آی سی یو، 
 ۵۰ دســتگاه ونتیالتــور پرتابل، ۱۴۰ دســتگاه بای پپ و

۱۲۰ دستگاه آمبوبگ اتوماتیک در اختیار بیمارستان های 
دانشگاهی زیر پوشش دانشــگاه علوم پزشکی مشهد قرار 

گرفت.

 نحوه پذیرش مسافر •
در پایانه مسافربری مشهد اعالم شد

مدیرعامل  تســنیم: 
پایانه هــای  ســازمان 
شهرداری مشهد در مورد 
پذیرش مسافر در شرایط 

کرونایی توضیحاتی داد.
جالل قربانی با اشــاره 
ویــروس  بــه شــیوع 
کرونا و اعمال محدودیت تردد بین شــهری اظهار داشت: 
طبق پروتکل ها و دســتورالعمل های ستاد مقابله با کرونا 
تنها ســفرهای ضروری و با ارائه تأییدیه سالمت از طریق 

پایانه های مسافربری امکان پذیر خواهد بود.
وی اضافه کرد: همچنین در صورت ضرورت انجام ســفر 
مســافران باید کارت ملی خود را به همراه داشــته باشند 
و با ثبت کد ملی در ســامانه ای که برای تأیید ســالمت 
 در نظــر گرفته شــده پیش از ســفر سالمتشــان تأیید 

شود.
وی با بیان اینکه ســفرهای خارج از استان حدود 9۰ درصد 
کاهش داشته است، بیان کرد: سفرهایی نیز که در این روزها 
انجام می شــود ســفرهای ضروری و برای انجام کار اداری از 

داخل استان است.

حدود ۲۰ هنرمند در 
رشته های مختلفی چون 

نقاشی، نقاشی خط، 
نگارگری، کاریکاتور 
و... در این همدلی 

حضور پیدا کردند و با 
تولید آثاری فاخر در 

راستای همدلی با کادر 
درمان حس خوبشان را 

تقدیم کردند

بــرشبــرش
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خبرخبر

خبرخبر

۲
چهار شنبه  5 آذر 1399

   9 ربیع الثانی 1442  25 نوامبر 2020  
 سال سی و سوم  
شماره 9400  ویژه نامه 3779  

استان مااستان ما
شماره پیامک: 3000۷230۵  

 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 
فضای مجازی: 

صاحبــی:  ابوالحســن  صالح آبــاد/ 
 روســتای بنی تاک زادگاه شــهید تاجی در 
۴۵ کیلومتری جنــوب صالح آباد در دامنه 
ارتفاعــات صعب العبور کله مــل و کوه های 
شاه نشــین )امام قلعه( این شهرستان واقع 
شده، روســتایی که مردم آن به کشاورزی، 
دامداری و دیمه کاری مشغول اند، این روستا 
به تنهایی با ۵۰۰خانــوار و جمعیت ۲هزار 
و ۲۰۰ نفر که در مجاورت آن روســتاهای 
خواجه طاعــون، امام قلعه، پــده جانمراد، 
ســراب، رحیم آبــاد، حاجی آبــاد، میخک، 
کالسرخ، قلعه حمام، نقدعلی علیا، نقدعلی 
ســفلی و برجک در مجموع بــا جمعیتی 

حدود ۶ هزار نفر واقع شده اند. 
نایب رئیس شورای اسالمی بخش مرکزی 
صالح آباد و عضو شــورای اسالمی روستای 
بنی تاک بــا بیان این مطلب بــه خبرنگار 
ما گفــت: بنی تــاک و روســتاهای حومه 
زمستان های بسیار سردی دارند؛ به طوری 
که در زمســتان دارای بادهای فصلی به نام 
بادهای فره اســت که از جنــوب به طرف 
شــمال می وزد و در هنگام بــارش برف با 
ســرعت باالیی برف ها را جمع و ســنگ و 
خاک را به در و پنجره ها می کوبد و موجب 
مســدودی راه های ارتباطــی و گیر کردن 
مسافران در دل کوهستان کله مل می شود و 
مسافران پیاده و مستأصل در کوران طوفان 
و برف و باد با مشــکالت فراوان خود را به 
روستاهای بنی تاک و پده جانمراد رسانده و 

اسکان داده می شوند. 
غوث الدین خوافی افزود: پروژه گازرســانی 
محور آزادده به روســتای بنی تاک و حومه 
مدت دو ســال یا بیشتر اســت که شروع 
شــده و لوله گذاری خط ها و داخل روستاها 
به اتمام رســیده، علمک هــای آخر خط ها 
در روســتاها رو به پایان است و تجهیزات 
ایستگاه روستای بنی تاک باید گذاشته شود 
و لوله ها در تمام طول خط روستای بنی تاک 

و ۱۳روستای تابعه آماده تست است.
خوافــی در خصوص گازرســانی دیرهنگام 
بنی تــاک و حومــه می گوید: مقــداری از 
این تعلل و ســهل انگاری متوجه مسئوالن 
غیربومی اســت و علت دیگــر آن کمبود 
بودجــه و اعتبــارات دولتی اســت که در 
ســال های اخیر بر همگان عیان است و از 
سایر دالیل می توان به فکر نبودن مسئوالن 
کاهل و سهل انگار قبلی صالح آباد را برشمرد. 
 دهیــار روســتای بنی تــاک هــم گفــت: 
 بر اساس اعالم دســت اندرکاران گازرسانی، 
کار ســاختمانی ساختمان ایســتگاه هنوز 
تکمیل نشده که آن هم ممکن است حداکثر 
۲۰روز کار داشــته باشد، در ضمن روستای 
اول خط )آزادده( به تازگی گاز آن وصل شده 
بنابراین از مسئوالن استانی اعم از مدیرکل 
شرکت گاز اســتان و پیمانکاران زحمتکش 
پــروژه و مســئوالن ادارات گاز، فرماندار و 
بخشداران شهرستان صالح آباد تقاضا داریم و 
مدد می طلبیم که هر چه زودتر در این هوای 
سرد روستای بنی تاک و حومه به هر طریق 
ممکن همت کنند تا گاز بنی تاک و روستاهای 
حومه پیش از فصل زمســتان وصل شــود. 
حمیــد گلوایی افــزود: خوشــبختانه کار 

گازرسانی روســتای بنی تاک و حومه حدود 
9۵درصد تمام شــده تا گاز به منازل اهالی 
وصل شــود و مردم از این نعمت خدادادی 
بهره مند شوند بنابراین مردم بی صبرانه منتظر 

وصل گاز بوده و لحظه شماری می کنند. 
رئیس شورای اســالمی بنی تاک هم ضمن 
قدردانــی از همه مســئوالن، پیمانکاران و 
پروژه گازرسانی گفت:  کارگران زحمتکش 
قطعاً دعای خیر مردم ایــن دیار محروم و 
دورافتــاده بدرقه راهتان خواهــد بود و از 
سویی تأمین نفت و کپسول هم برای مردم 

و هم برای دولت کار آسانی نیست. 
عبــداهلل پوررحمانــی افــزود: گرچه هنوز 
فصل زمستان شروع نشــده اما هوای سرد 
زیــر ۱۰درجه پاییــزی امــان را از پیران، 
سالمندان، کودکان و مادران باردار ربوده و 
با یک بخاری نفتی کهنه، چراغ والور و آترا 
خانه های مســکونی در دل کوهستان گرم 
نمی شــود و سرماخوردگی افراد زمینه ابتال 

به کروناست. 
فرماندار شهرســتان صالح آباد هم در پاسخ 
به تقاضای اهالی روستای بنی تاک و حومه 
گفــت: کار تعطیل نشــده و پیمانکار هم 
طبق روال قانونی و تفاهم نامه منعقد شــده 

کار می کنــد اما مقداری زمانبر اســت و با 
عجله هم نمی شــود کار را از ســر باز کرد، 
چون مســئولیت گازرســانی بسیار سخت 
بوده و مســئله انفجار و فاجعه اســت، باید 
بین روســتاها جوشــکاری و تســت های 
 فراوان شــود تــا اطمینــان صحت حاصل

 شود.
ولی قلیچــی افزود: چنــدی پیش یک بار 
اتصــاالت گاز مســیر بنی تاک به مشــکل 
خورد که تــا دو ماه در پــروژه وقفه ایجاد 
شــد و خوابید تــا اینکه رفع نقص شــد و 
مــن تــا آن روز فکر می کردم گازرســانی 
خیلی ساده است و شــیرفلکه را باز کنیم 
گاز خودش تزریق می شــود که در نشست 
با کارشناســان و متصدیــان امور از جریان 
بسیار ســخت و حساس گازرسانی مطلع و 
قانع شدم که کوچک ترین عجله، بی مباالتی 
و سهل انگاری سبب یک فاجعه خواهد شد.

وی تصریــح کرد: گرچه به همه روســتاها 
نفت و کپســول به حد کافی داده شــده تا 
ســرما نخورند و باز هم تالش می کنیم که 
در مضیقه نباشند اما باید همچون گذشته 
قدری صبوری کنند و از بابت لوله کشــی و 
کنتورگذاری استاندارد منزلشان به ویژه در 
گرفتن تأییدیه مهندس ناظر شــرکت گاز 
هم همکاری کننــد و در صورت نقص، به 
ســرعت نسبت به رفع آن اقدام کرده تا کار 

پیشرفت کند.
فرماندار صالح آباد در ادامه گفت: گرچه مردم 
فهیم و صبور بنی تاک و حومه می دانند که 
بــه خاطر تحریــم و مشــکالت اقتصادی، 
اوضاع کشــور چندان مناســب نیست اما 
تالش می کنیم تا اواســط بهمن ماه ســال 
جــاری مشــعل گاز را در بنی تاک و حومه 
روشــن کنیم، البته در صورتی که کمبود 
 امکانــات و تجهیزات از جملــه کنتور و... 
نباشــد و یا اتفاق خاص و غیرمترقبه ای رخ 

ندهد.

تعلل در گازرسانی، فصل سرد را برای روستاییان دشوار کرده است

توقفگازدریکقدمی»بنیتاک«!
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روی خط حادهثروی خط حادهث
 کشف محموله پنیر غیرقابل مصرف•

 در ایست و بازرسی
صدا و ســیما: ۳ تن 
پنیــر غیرقابل مصرف 
در تربت حیدریه کشف 

و معدوم شد.
رئیــس اداره ســامت 
محیــط و کار معاونت 
علوم  دانشگاه  بهداشت 
پزشکی تربت حیدریه گفت: محموله ۳هزار کیلوگرمی پنیر 

غیرقابل مصرف در این شهرستان کشف و معدوم شد.
مهدی سعیدی افزود: مأموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید 
شیردل کامه، این محموله را که از کرمان به سوی مشهد در 
حرکت بود را توقیف کردند.وی گفت: پس از بررسی پنیر های 
این محموله مشخص شــد این ماده غذایی قابلیت مصرف 
ندارد و باید از چرخه مصرف خارج شود.رئیس اداره سامت 
محیط و کار دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه گفت: 
سامت مردم به خصوص در شرایط فعلی اولویت اصلی حوزه 
سامت است و مردم می توانند گزارش تخلفات بهداشتی را از 

طریق سامانه ۱۹۰ اعام کنند.

به دلیل آسیب دیدگی کابل برق زمینی
نوسان برق خسارت آفرید•

افزایش  وسیما:  صدا 
ولتــاژ بــرق در یکی از 
معابر مسکن مهر شهر 
درود  بــه تعــدادی از 
وسایل برقی مردم  این 
شهر خسارت وارد کرد.
رئیس اداره برق زبرخان 
گفت: با اعام ایجاد نوســان و قطعی برق و آســیب دیدگی 
وســایل برقی مردم، مأموران بخش اتفاقات برق شهرستان 

زبرخان با مراجعه به محل، شبکه را اصاح کردند. 
مجتبی شهیدی، آسیب دیدگی کابل برق زمینی در اثر اجرای 
طرح های عمرانی اخیر شــهرداری درود  در ابتدای الین دو 
مســکن مهر را علت وقوع این حادثه اعام کرد. وی افزود: 
مأموران شرکت برق با مراجعه به در منازل مردم  ساکن در 
این منطقه از وســایلی که دچار سوختگی شده و یا آسیب 
دیده اند صورت برداری می کنند تا پس از مذاکره با شهرداری 
درود ، نسبت به پرداخت خسارت به مردم تصمیم گیری شود.

توسط پلیس درگز صورت گرفت
 کشف 32 دستگاه استخراج•

 ارز دیجیتال
 ایرنا:فرمانــده هنــگ

گفت:  درگــز   مــرزی 
ایــن هنگ  مرزبانــان 
در راســتای برخورد با 
مخان  و  قانون شکنان 
نظم و امنیت و با اشراف 
دستگاه   ۳۲ اطاعاتی، 
اســتخراج ارز دیجیتال)ماینــر( را کشــف و ضبط  کردند.
سرهنگ فرج قنبری افزود: در پی اخبار واصله مبنی بر تهیه و 
استخراج ارز دیجیتالی در منطقه لطف آباد، بافاصله مرزبانان 
با هماهنگی مقام قضایی یک باب منزل را که از قبل شناسایی 

شده بود مورد بازرسی قرار دادند.
وی اضافه کرد: در بازرسی از این منزل عاوه بر دستگاه های 
بیت کوین،تجهیزات مربوط نیز کشف و ضبط شد و دو نفر 
دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.فرمانده هنگ مرزی 
درگــز گفت: کارشناســان، ارزش ریالی موارد مکشــوفه را 

یک میلیارد و ۹۲۰هزار ریال برآورد کرده اند. 

یک مقام مسئول در سازمان صمت 
خراسان جنوبی خبر داد

 پلمب ۱۰ واحد صنفی •
در طرح اعمال محدودیت ها

صدا وسیما: ۱۰ واحد 
سه  در  متخلف  صنفی 
اجــرای  ابتدایــی  روز 
محدودیت های  طــرح 
دو هفته ای کرونا پلمب 

شدند.
معاون بازرسی و حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان ســازمان صمت خراسان جنوبی 
گفت: از آغاز اجرای طرح، بازرســان این ســازمان به همراه 
اتاق اصناف و اداره اماکن نیروی انتظامی ۲۱هزار بازرســی 
از واحد های صنفی مختلف اســتان انجام دادند که در این 
بازرســی ها ۹۷درصد گروه های شغلی دو، ســه و چهار  با 
تعطیلی واحد هــای خود به این مصوبه احترام گذاشــتند.

تهوری افزود: تیم های بازرســی در سه شیفت صبح، عصر 
و شــب، عاوه بــر نظارت بر عرضــه کاال و خدمات، اعمال 

محدودیت های دوهفته ای را رصد می کنند.

کشف بیش از ۹۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق •
از یک وانت

صدا وسیما: سرپرست 
انتظامــی  فرماندهــی 
از  بجنورد  شهرســتان 
کشف ۹۲۰ کیلوگرم آرد 
قاچاق در این شهرستان 
داد.ســرهنگ  خبــر 
محمــد گل محمدزاده، 
سرپرســت فرماندهی انتظامی شهرســتان بجنورد گفت: 
مأموران انتظامی کانتری چناران شهر حین گشت زنی در 
محور های مواصاتی، به یک دستگاه وانت پیکان حامل بار 
آرد مشــکوک و آن را توقیف کردند.سرهنگ گل محمدزاده 
افزود: مأموران در بازرســی از خودرو مذکور ۲۳ کیسه آرد 
قاچاق به وزن ۹۲۰کیلوگرم فاقد مجوز قانونی کشف و یک 
نفر را دستگیر کردند.سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان 
بجنورد با اشــاره به اینکه کارشناسان ارزش آرد های کشف 
شده را ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعام کردند، گفت: متهم 
پــس از تکمیل پرونده به مراجع ذی صاح تحویل و خودرو 

وانت پیکان نیز به پارکینگ منتقل شد.

 عقیل رحمانی: سیدهادی شریعت یار، معاون 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای 

مرکز خراسان رضوی گفت: با یک باغ تاالر که 
در این شرایط حاد شیوع کرونا به هشدارهای 
داده شده توجهی نداشت و با برگزاری مراسم 
عروسی موجبات تهدید علیه بهداشت عمومی 
را فراهم کرده بود، با قاطعیت برخورد و محل 
پلمب و دیگر اقدام های بازدارنده هم در مورد 

این محل انجام شد.
معاون دادســتان در حوزه پیشگیری از وقوع 
جرم دادســرای عمومی و انقاب مرکز استان 
در تشریح این اقدام خطرآفرین گفت: متأسفانه 
با وجود اعام محدودیت های کرونایی اعمال 
شده در سطح کشور که در پی آن و با توجه به 
افزایش شیوع ویروس مذکور، تردد در شهرها و 
فعالیت برخی صنوف با محدودیت هایی روبه رو 
شد، ما شاهد آن هستیم که عده ای از این افراد 
و متولیان صنوف بی توجه به ماجرا، دست به 
برگزاری مراسم و تجمعات خطرآفرین می زنند.

شریعت یار ادامه داد:  بارها اعام شد نباید تصور 
کرد چون ما عائمی از بیماری نداریم پس به 
هیچ عنوان خطری ما را تهدید نمی کند. اصًا 
ما قبول کنیم که فرد شرکت کننده در مراسمی 
نظیر عروسی و... در سامت کامل قرار دارد، آیا 
می تواند با قاطعیت  بگوید که دیگر افراد حاضر 

در محل هم هیچ مشکلی ندارند.

یک بار پلمب هم عبرت نشدس
معــاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادســرای مرکز خراســان رضوی افــزود: دو 
روز پیــش و بــه عنوان نمونــه ای از این نوع 
اقدام های خاف قانون، اطاعاتی به دادستانی 
واصل شــد که گویای آن بــود که در یکی از 

باغ تاالرهای حاشیه شهر مشهد 
برپا  گسترده ای  عروسی  مراسم 
شده اســت. از همین رو دستور 
بررســی ماجرا با توجه به اینکه 
این رفتارها  ســامت جامعه را 
هدف قرار می دهد، داده شده و 

از مأموران کانتری هالی و 
کارشناسان شبکه بهداشت 
منطقه دو مشــهد خواسته 
شــد برای برخورد قاطعانه 
با عامان برگزاری مراســم 

عروسی وارد عمل شوند.
معاون دادســتان مشــهد 
بیان کرد: وقتــی تیم های 
رســیدند  به محل  اعزامی 
مشخص شد مالک باغ تاالر 
ســابقه تخلف داشته و در 

مرداد ماه هم بــاغ تاالر مذکور 
به دلیل رعایــت نکردن همین 
محدودیت ها پلمب شــده بود، 
اما فرد متخلف گوشش به قانون 

بدهکار نبود و فک پلمب کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از 
مرکز  دادســرای  جرم  وقوع 
خراســان رضوی عنوان کرد: 
تیم های  ورود  بــا  همچنین 
عمل کننده به محل  مشخص 
شــد که بیش از ۵۰۰ نفر به 
صرف نهار به مجلس عروسی 
دعوت شده و به هیچ عنوان 
هم افــراد حاضــر در محل 
پروتکل هــای بهداشــتی را 
رعایت نکرده بودند. برهمین 
اساس دســتور پلمب محل 

صادر و فرد خاطی به دادســرا فراخوانده شد. 
از سوی دیگر با توجه به تکرار رفتار متخلفانه و 
دور از انتظار مالک باغ تاالر برای آنکه بازدارندگی 
ماجرا به باالترین حد خود برسد و درس عبرتی 
باشــد برای او و دیگر افرادی که در سر دارند 
دست به این رفتار بزنند، دستور تکمیلی برای 
قطع کردن انشــعابات آب، بــرق، گاز و تلفن 
محل داده شــد و این کار هم صورت گرفت.

 تهدید علیه بهداشت عمومی س
 در انتظار خاطی

شــریعت یار بیان کرد: حتی ما در برخورد با 
این اقدام که ســامت مردم شهر را به خطر 
می اندازد، تصمیم گرفتیم بنری سر در محل 
نصب و دلیل برخــورد قانونی با متخلف روی 
آن درج شــود تا دیگران هم در جریان ماجرا 
قرار بگیرند.این مقام قضایی بیان کرد: این گونه 
نمی شــود که فردی تصور کند درگیر کرونا 
نیســت، پس حضور او در این گونه مراسم ها 
هیچ مشکلی ایجاد نمی کند ، در حالی که این 
ادعا هم باطل اســت، اما با فرض قبول آن، آیا 

این ماجرا برای دیگران هم صادق است.
اگر این افرادی که در مراســم حضور داشتند 
مبتا به کرونا شــوند، خدا می داند چه تعداد 
انسان بی خبر از همه چیز را هم با خود درگیر 

بیماری و سختی آن خواهند کرد.
از همین رو به مالکان بــاغ تاالرها با توجه به 
اینکه درک می کنیم از نظــر اقتصادی دچار 
مشکل هستند، هشــدار می دهیم این مقوله 
ســامت محور را رعایت کننــد و  در غیر آن 
صورت بــا خاطیان با قاطعیت برخورد خواهد 
شد. از سوی دیگر افراد خاطی هم بدانند با اتهام 
تهدید علیه بهداشت عمومی روبه رو خواهند شد.

با » تهدید علیه بهداشت عمومی«  برخورد می شود

پلمب تاالر برای برپایی مراسم عروسی با 500 میهمان!

معاون دادستان  مشهد: 
دستور قطع انشعابات 
 آب، برق، گاز و تلفن 

 باغ تاالر متخلف 
 داده شد و این کار
 هم صورت گرفت

بــرشبــرش

روی خط خبرروی خط خبر
دانشگاه علوم پزشکی خبر داد

 بیماری زمینه ای عامل مرگ•
 یک سوم جان باختگان کرونایی 

گروه  مدیــر  ایرنــا: 
پیشــگیری و مبــارزه 
در  بیماری هــا  بــا 
پزشکی  علوم   دانشگاه 
یک سوم  گفت:  مشهد 
تاکنون  شهروندانی که 
در مناطق زیرپوشــش 

این دانشــگاه در خراســان رضوی به دلیل ویــروس کرونا 
جان باخته اند، پیش از ابتا به بیماری کووید ۱۹ دچار دیگر 

بیماری های زمینه ای بوده اند.
دکتر محمدعلــی صادقی، دیابت، نقایــص قلبی و عروقی، 
انواع سرطان، نارسایی کلیوی و نقص دستگاه ایمنی بدن را 
از بیماری های زمینه ای جان باختگان بیماری کووید ۱۹ در 
خراسان رضوی یاد و بیان کرد: یک سوم قربانیان ویروس کرونا 
در خراسان رضوی پیش از ابتا به این ویروس درگیر چنین 

مواردی به عنوان بیماری زمینه ای بوده اند.
وی افزود: دیابت در میــان همه انواع بیماری های زمینه ای 
بیشترین مشکل جان باختگان ویروس کرونا در خراسان رضوی 

همزمان با ابتا به بیماری کروناست. 
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد ادامه داد: بر این اساس نیمی از افرادی که در 
حوزه جغرافیایی زیرپوشش این دانشگاه در خراسان رضوی با 
سابقه بیماری زمینه ای به دلیل ویروس کرونا فوت کرده اند 
به طور همزمان درگیر بیماری دیابــت نیز بودند. وی افراد 
مبتا به دیابت را در چارچوب شیوع ویروس کرونا، در معرض 
خطری بیشــتر توصیف و بیان کرد: ارائه خدمات مراقبتی با 
اولویت اقدام های غیرحضوری و رعایت کامل دستورالعمل های 

بهداشتی برای این گروه از شهروندان مورد تأکید است.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی عنوان کرد
محرومیت زدایی نیازمند ترویج •

فرهنگ بسیجی و جهادی 
قدس آنالین: نماینده گناباد و بجستان در مجلس شورای 
اســامی گفت: ترویج فرهنگ بسیجی و جهادی در کشور 
نقش بسزایی در رفع مشــکات به ویژه محرومیت زدایی از 
اقشار آسیب پذیر دارد.محمدصفایی اظهار کرد: بسیج در ایجاد 
و تقویت تفکر عاشورایی، مقاومت و امیدآفرینی  در کشور در 

چهار دهه اخیر تاش های ارزنده ای انجام داده است.
وی بــا بیان اینکه امروز بیش از گذشــته به ترویج فرهنگ 
بسیجی و جهادی برای رفع مشکات کشور به ویژه در حوزه 
محرومیت زدایی از اقشار آسیب پذیر  نیازمندیم، تصریح کرد: 
در طول ۴۰سال گذشته هر جا کشور با مشکل و مسئله ای 
مواجه شده، نیروهای بسیجی به صورت جهادی و داوطلبانه 
در صحنه حضور پیدا کرده اند که این موضوع عاوه بر ایجاد 
روحیه و امید در بین مردم، موجب تسریع در حل بحران های 
ایجاد شده ناشی از سیل، زلزله و موارد مشابه در نقاط مختلف 

کشور شده است.
نماینده گناباد و بجستان در مجلس با بیان اینکه بسیج نقش 
و جایگاه ویژه ای در تحقق بیانیه گام دوم انقاب اســامی و 
استفاده از نیروهای جوان برای حل مشکات اساسی جامعه  
دارد، افزود: یکی از مواردی  که بســیج در حال حاضر  باید  
نگاه ویژه ای به آن داشته باشد، با توجه به اینکه دولت موجود 
تنبل، خســته و پیر اســت و از چابکی و تخصص الزم برای 
حل مشکات برخوردار نیست، تاش جهادی در زمینه رونق 
و افزایش تولید در کشــور به ویژه در حوزه کاالهای اساسی 
جامعه است تا تورم موجود و همچنین برخی نارسایی ها در 

زمینه تأمین این کاالها برطرف شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
خراسان  رضوی خبر داد

کاهش 8۰درصدی تردد شبانه •
خودروها در مشهد 

پلیس  رئیــس  ایرنا: 
راهنمایــی و رانندگی 
خراســان  رضوی گفت: 
رفت وآمدهای شــبانه 
خودروها در شهر مشهد 
تردد  منع  طی ساعات 
در سه شــب گذشته 

حدود ۸۰ درصد نسبت به روزهای عادی کاهش داشت.
سرهنگ حمیدرضا دهنوی افزود: در نخستین شب اجرای 
طرح منع تردد از ســاعت ۲۱ تا ۴ صبح روز بعد، رفت و آمد 
خودروها در مشهد حدود ۶۷درصد و در سه شب گذشته در 

مجموع نیز ۸۰ درصد کاهش داشته  است.
وی ادامه داد: بیش از ۷۰درصد از رفت و آمدهای انجام شده 
در این ساعات مربوط به خودروهای امدادی، خدماتی، حمل 
بار، مســافربری و انتظامی بوده است که مشمول طرح منع 

تردد نیستند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی گفت: در 
سه شب اول اجرای این طرح برای رانندگان ۱۳هزار خودرو 

در مشهد پیامک هشدار ارسال شد.
وی افزود: از شــب گذشته نیز پیامک جریمه و اعمال قانون 
۲میلیون ریالی بــرای مالکان خودروهای متخلف ارســال 
می شود و در نخستین پیامک ثبت شده موضوع تخلف برای 
اعمال قطعی جریمه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی 
که تخلف محرز شــد در مرحله بعــد پیامک اعمال جریمه 

قطعی ارسال می شود.

دستگیری عامالن شکار پرندگان •
وحشی در خواف

صداوسیما: ۱۵شکارچی متخلف در خواف دستگیر شدند.
مســئول اداره حفاظت محیط زیست خواف گفت: نیرو های 
حفاظت محیط زیست این شهرستان پس از کسب اخباری 
مبنــی بر عزیمت عده ای ســودجو برای شــکار بی رحمانه 
پرندگان وحشی در شــب، در قالب دو عملیات این افراد را 

دستگیر کردند.
نورمحمدی افزود: در بازرسی از خودرو ها و موتورسیکلت های 
متخلفان ۵۱ قطعه چکاوک و چهار قطعه باقرقره به همراه ابزار 
شکار صید از قبیل چراغ قوه و چوب دستی کشف وضبط  شد.

وی گفت: متخلفان برای تکمیــل پرونده به مراجع قضایی 
تحویل داده شدند.
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فضای مجازی: 

خط قرمز: رئیس پلیس فتا خراسان رضوی 
گفــت: با توجــه بــه افزایــش پرونده های 
رمالی هــای مجازی، شــهروندان در صورت 
مشاهده موارد مشکوک موضوع را به پلیس 

فتا منتقل کنند.
نمی دانم برای چندمین بــار بود که صفحه 
گوشی ام را باز می کردم و با گشت و گذار در 
داخل گروه های مختلف شــبکه های مجازی 
با جمات تشــویق کننده ایــن پیام  مواجه 
می شدم که »اگر به همسر خود شک دارید، 
اگر از زندگی ناراضی هستید، خواستاربستن 
زبان اقوام همسر خود هســتید و... با واریز... 
به شــماره کارت... از وضع پیــش آمده در 
زندگی تان یک بار برای همیشــه رهایی پیدا 
کنید. هر چند دلم نمی خواست از این راه از 
مشکل چندین و چند سال زندگی ام رهایی 
پیدا کنم، اما به عنوان یک زنی که به خط آخر 
زندگی رســیده بود و راه و چاره ای جز طاق 
نداشت، اما به خاطر بچه هایش مجبور شده 
بود که بسوزد و بسازد، با فرستادن پیامک به 
ادمین گروه خواستم یک فرصت دوباره برای 
جلوگیری از طاق ایجاد کنم. با کمی مکث و 
دلشوره پیام اول را فرستادم به محض ارسال 
فردی که مدعی بود یک زن است پاسخ من 

را داد.
ســام عزیزم درخدمتم؛ بی هیچ تفکری سر 
درددل ها باز شد. ادمین مذکور هم با فرستادن 
چند جمله طوری دل من را بدست آورد که 
 کمتــر از ۱۰ دقیقه ناخواســته کل زندگی

۱۵ ســاله ام  را برایش بازگو کردم، او هم که 
منتظر فرصتی بود تا از این راه، امثال من را که 
از زندگی شان ناراضی هستند، سرکیسه کند، 
اعام کرد: اسم خودت و شوهرت را همراه با  
ماه تولدتان در کنار ۱۰۰هزارتومان هزینه فال 
با موکل را واریز کن تا من تک تک مشکات 
زندگی ات را اعام کنم. من ســاده هم گول 

صحبت این زن را خوردم؛ چرا که به 
دنبال آن بودم که برای یک بار هم 
شده، مچ شوهرم را بگیرم تا از این 
راه بتوانم او را سر جایش بنشانم و از 

طاق منصرفش کنم.

فال به همراه موکل آغاز بدبختیس
ریختن مبلغ ۱۰۰هزارتومــان برای من که 
سال ها بود زندگی ام را باخته بودم، پولی نبود، 
اما نمی دانستم با گرفتن آن فال خشت اول 
دردسر را گذاشــته و هرچه اعتمادم به این 

خانم بیشتر بشود، بیچاره تر خواهم بود.
 اکنون که می نشینم به آن روزها فکر می کنم، 
می بینم تمام چیزهایی که زن رمال می گفت 
به نوعی همان صحبت هــای خودم بود که 
با یک جمله بندی خاص و دلنشــین به اسم 

رمالی و فالگیری تحویل خودم شده بود.
آن زمان آن قدر غرق حرفای زن رمال شــده 
بودم که متوجه نبودم کار به جایی رســیده 
که هر چه او می گویــد من اطاعت می کنم. 
از ۵۰۰هزارتومــان گرفته تا ۹۰۰ هزارتومان 

طــی ۲۰ روز بــرای او پول واریز 
کردم. این مســیر ادامه داشت و 
هر بار با وعده های دل فریب من را 
مانند عروسک خیمه شب بازی با 
خودش همراه کرده بود و موجب 
شد در چند مرحله مبلغ ۴میلیون به حساب 

زن دعانویس واریز کنم.
هر روز هم سرم را گرم می کرد و با قول های 
پوچ و بیهوده که تا ماه دیگر شوهرت قفل زده 
می شود، دهانش بسته خواهد شد و تو از این 
وضعیت راحت می شــوی و این قدر اخاق و 
رفتار شوهر و فامیل هایش باب دلت خواهد 
شد که نمی خواهد میلیون ها تومان پول وکیل 
بدهید تا از هم طاق بگیرید و از این راه دست 
او رو خواهد شــد. من که روحم از نیت شوم 
این فرد خبر نداشت، دل خوش به این بودم 
که همه مشکاتم حل می شــود و آن همه 

هزینه کردن هم ارزش نتیجه را دارد.
ولی درســت زمانی که وعده کرده بود دعای 
کارســازی به دســتم خواهد رسید، هر چه 
انتظار کشــیدم خبری از دعــا نبود. هر چه 

پیــام به او دادم فایده ای نداشــت؛ چرا که او 
من را مســدود کرده بود.  دستم به هیچ جا 
بند نبود و کم کم متوجه این قضیه شدم که 
این خانم خیلی راحت سر من ساده و افرادی 
که مانند من به او اعتماد کرده بودند، را کاه 
گذاشته است. از طرفی وقتی یاد رفتار بدی 
که با همسرم داشــتم می افتادم خجالت زده 
می شــدم؛ چرا که زن شیاد مدعی شده بود 
او بــه من خیانت کرده و زندگی جدید را بنا 
کرده و قصد جدایی از من در ســرش است. 
کاری کرده بودم که همان زندگی به خط آخر 
رسیده را هم خراب تر کردم، طوری که دیگر 
همســرم هم به من توجهی نشان نمی داد و 
من را یک دروغگو  و توهم زده دوقطبی فرض 
می کرد و به دلیل رفتــار بد من و ... زندگی 

چندین چند ساله ام از هم پاشید.

مردم مراقب باشندس
در همین راستا با سرهنگ جواد جهانشیری، 
رئیس پلیس فتا استان به گفت وگو پرداختیم. 
وی گفت:متأسفانه در چند سال اخیر شاهد 
این قضیه هستیم که افرادی به عنوان رمال 
در فضای مجازی فعالیت خود را گســترش 
داده انــد. وی تصریــح کرد: از شــهروندان 
درخواســت داریم به هیچ وجه به این افراد 
اعتمــاد نکنند، چرا که در ماه های گذشــته 
شــاهد این قضیه بودیم که فردی به عنوان 
رمــال مبلغ ۳میلیارد تومان را به بهانه خارج 
کردن روح سرگردان از بدن یک پسربچه، از 
خانواده او دریافت کرد. موارد متعددی در این 
زمینه به پلیس فتا گزارش شده که به ماجرا 

رسیدگی شده است.
سرهنگ جواد جهانشیری افزود: شهروندان به 
هیچ عنوان گول وعده های توخالی این افراد 
را نخورند و موارد مشــکوک را به پلیس فتا 

گزارش دهند.

پرونده هایی از این دست در پلیس فتا متعدد است

رمالی مجازی، سریع ترین راه ازهم پاشیدن زندگی!

رپونده روز رپونده روز 

ایرنا: مدیرعامل ســتاد دیه خراسان شــمالی گفت: با آزادی 
آخرین زندانی زن که به علت ارتکاب جرم غیرعمد محبوس 
بود، زندان های این استان از زنان زندانی جرایم غیرعمد خالی 

شد.
رضا استاجی اظهار کرد: امسال پنج تن از زنان مجرم غیرعمد 
در اســتان از بند رهایی یافتند که آخرین آنان که به تازگی 
آزاد شد، بانویی با بدهی ۱۲۵میلیون ریالی بود که با کمک و 

حمایت خیران رهایی یافت.
وی افزود: خیران برای آزادی این زن زندانی ۱۰۰میلیون ریال 
کمک کردند و خانواده این زن نیز ۲۵میلیون ریال دیگر از مبلغ 

بدهی را فراهم کردند.
وی اضافه کرد: یک بانوی دیگر نیز با بدهی یک میلیارد ریالی 
محکوم به تحمل حبس شده بود، اما توانایی پرداخت بدهی 
خود را داشــت و حتی از پذیرفتن مساعدت ستاد دیه نیز سر 

باز زد.
استاجی، علت به زندان افتادن این فرد را یک اختاف دانست 
و گفت: این زندانی نیز اکنون از زندان مرخصی گرفته تا پیگیر 

رفع مشــکات و پرداخت بدهی خود باشد.  وی افزود: اکنون 
هیچ زندانی زیر ۱۸ساله ای در کانون اصاح و تربیت استان در 
بجنورد وجود ندارد و این ســتاد با کمک خیران و به خصوص 
زنان خیر تاش می کند تا هیچ زن و زندانی زیر ۱۸ساله ای به 

دلیل ارتکاب جرایم غیرعمد در حبس نماند.
مدیرعامل ستاد دیه خراسان شمالی گفت: امسال ۱۶۷زندانی 

جرایم غیرعمد با ۲۲۵میلیــارد ریال بدهی از زندان های این 
استان آزاد شدند و با تاش مددکاران و این ستاد ۱۳۰میلیارد 
ریال نیز از شــاکیان تخفیف گرفته شد که رقم بسیار خوبی 

است.
اســتاجی افزود: اکنون ۷۳ زندانی جرایم غیرعمد مجموعاً با 
۷۰میلیــارد ریال بدهی در زندان های اســتان تحمل حبس 

می کنند.
وی اظهار کــرد: جرایم غیرعمد شــامل ناتوانی در پرداخت 
مهریه، نفقه، محکومیت هایــی غیر از کاهبرداری، تصادفات 
جاده ای و حوادث کارگاهی اســت.وی گفت: تاش مجموعه 
زندان ها، کاهش هدفمند جمعیت کیفری در زندان هاســت.

مدیرعامل ســتاد دیه خراسان شمالی به شیوع ویروس کرونا 
و محدودیت های تردد و برگزاری مراسم های عزاداری و سایر 
موارد نیز اشــاره کرد و افزود: از هم اســتانی ها می خواهیم در 
صورت تمایل بخشی از هزینه های صرفه جویی شده ناشی از 
برگزار نشدن مراسم های خود از جمله عزاداری را به ستاد دیه 
پرداخت کنند تا منجر به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد شود.

مدیرعامل ستاد دیه خراسان شمالی رسانه ای کرد

آزادی آخرین زن زندانی جرایم غیرعمد

گزارشگزارش



خبرخبر خبرخبر

 ۱۰۱ واحد مسکونی •
در مناطق سیل زده ایالم افتتاح شد

ایــالم: فرمانده ســپاه 
امیرالمؤمنیــن)ع( گفت: 
محرومیت زدایی  قرارگاه 
ســپاه همچنــان پیگیر 
رفع مشکالت زیرساختی 

مناطق سیل زده است.
با  سردار جمال شاکرمی 

بیان اینکه در تفاهم نامه منعقد شــده ۷۰ باب منزل با همکاری 
بهزیستی، ۱۰ واحد با همکاری کمیته امداد و ۲۱ واحد نیز خارج 
از تعهدنامه توســط بسیج سازندگی سپاه به بهره برداری رسید، 
گفت: کارکنان ســپاه پاســداران مبلغ ۶ میلیارد ریال و خیران 

اداره ها ۴ میلیارد ریال برای ساخت این منازل کمک کردند.
وی افزود: باتوجه به از بین رفتن زیرساخت ها و وضعیت نابسامان 
مناطق ســیل زده ساختن این منازل کار بزرگی بود که با تالش 

جهادی انجام گرفت.

 ۶۴۰ فرصت شغلی •
در استان مرکزی ایجاد شد

اراک: مســئول بســیج 
سازندگی ســپاه روح اهلل 
استان مرکزی گفت: ۶۴۰ 
فرصت شــغلی یک سال 
اخیر از ســوی این نهاد 
نقاط مختلف  در  انقالبی 

استان ایجاد شد.
امید محترمی اظهار کرد: بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال تســهیالت 
اشــتغال زایی در این مدت به متقاضیان پرداخت شده که عالوه 
بر ۶۴۰ فرصت شغلی مستقیم، بیش از یک هزار و ۲۰۰ اشتغال 

غیرمستقیم را نیز ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: ۱۳۰ میلیارد ریال از تســهیالت پرداخت شده از 
محــل منابع اقتصاد مقاومتی و بقیه نیــز از محل صندوق های 
محله محور سازمان بسیج سازندگی سپاه روح اهلل استان مرکزی 

بوده است. 

 ۱۰۰زندانی جرایم غیرعمد •
در البرز آزاد می شوند

ســتاد  مقام  قائم  کرج: 
جرایم  زندانیــان  آزادی 
غیرعمد البرز گفت: ۱۰۰ 
غیرعمد  جرایــم  زندانی 
و نیازمند این اســتان به 
مناسبت فرا رسیدن هفته 

بسیج آزاد می شوند.
اســماعیل جمیاری بیان کرد: آزادی زندانیان نیازمند و جرایم 
غیرعمد یکی از برنامه های ماست که هر ساله و بنا به مناسبت های 
مختلف از طریق جلب مشــارکت های عمومی، همراهی مردم و 
خیران تحت تشکیالتی به نام ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک 
به زندانیان نیازمند و آبرومند، نسبت به آزادسازی این افراد اقدام 

می شود.

مرخصی مدیران قم لغو شد•
و  توســعه  معــاون  قم: 
مدیریت منابع اســتاندار 
قــم گفــت: مرخصــی 
دســتگاه های  مدیــران 
اجرای  زمــان  در  دولتی 
طرح محدودیت کرونایی 

لغو شد.
محمدرضا گروسی عنوان کرد: همچنین در این مدت کارکنان 
اداره های ضروری مانند دســتگاه های خدمات رســان امدادی 

همچون؛ آب، برق، گاز و نظایر آن باید به نصف کاهش یابد.
وی اظهــار کــرد: در مدت اجرای دو هفتــه ای محدودیت های 
کرونایی مردم از مراجعه غیرضروری به بانک ها یا هر دستگاه دیگر 

خودداری کنند تا شیوع بیماری کرونا کاهش یابد.

 بلیت اتوبوس •
به مسافران کرونایی فروخته نمی شود

گیالن: مدیرکل راهداری 
و حمل ونقــل جــاده ای 
گفت: سامانه شرکت های 
حمل و نقــل عمومــی از 
طریق کــد ملی وضعیت 
را  مســافران  ســالمتی 

بررسی می کند.
فریبرز مرادی با اشــاره به ممنوعیــت ارائه خدمات حمل و نقل 
عمومی به مســافران کرونایی اظهار کرد: براساس ضوابط ستاد 
مقابله با کرونای گیالن، شــرکت های حمل ونقل مسافر ازجمله 
اتوبوس، مینی بوس و ســواری در قرنطینه دو هفته ای پیش رو 
از ارائه خدمات حمل و نقلــی به بیماران کرونایی و یا افرادی که 

مشکوک به کرونا باشند، خودداری خواهند کرد.

 شترهای بدون پالک •
قاچاق محسوب می شوند

هرمــزگان: فرمانــدار 
جاســک  شهرســتان 
گفت: شــترهای موجود 
بایــد  شهرســتان  در 
پالک گــذاری و هویتدار 
شوند و اگر پالک نداشته 
باشــند، قاچاق محسوب 

می شوند.
محمــد رادمهر عنوان کرد: در صورت بــروز حوادث رانندگی و 
همچنین به خطر افتادن جان مردم در حاشــیه جاده های این 
شهرستان با شترهای رها شده با هیچ فرد و ارگانی تعارف نداریم.
وی با بیان اینکه شــترهای موجود در جاســک باید هویتدار و 
پالک گذاری شوند و مشخصات شتر مشخص باشد، خاطرنشان 
کرد: شــتر بدون هویت قاچاق محسوب می شود و طبق قانون 

برخورد با قاچاق، اعمال قانون می شود.

راه اندازی بزرگ ترین واحد ریسندگی •
اردبیل تا پایان سال 

اردبیل  استاندار  اردبیل: 
گفــت: بزرگ ترین واحد 
ریســندگی در شــهرک 
صنعتی شماره یک اردبیل 
راه اندازی  امسال  پایان  تا 

خواهد شد.
اکبر بهنام جو اظهار کرد: از 
۱۰ سال پیش به دلیل عدم تعهدات مالکان در پرداخت تسهیالت 
دریافتی از بانک، این واحد تعطیل شده و به تملک بانک درآمده بود.
وی تصریــح کرد: با همکاری بانک ملی تصمیم بر این شــد تا 
کارخانه نساجی اردبیل که به تملک این بانک درآمده با انتشار 
آگهی و فراخوان به سرمایه گذار جدید واگذار شود تا بهسازی و 

نوسازی این مجموعه شروع شود.

 حقابه برای همه کشاورزان سیستان •
در نظر گرفته شده است

سیستان و بلوچســتان: رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
سیستان وبلوچســتان گفت: برای هر کشاورز سیستانی که به 
هر دلیلی از محل طرح آبرسانی ۴۶هزارهکتاری دشت سیستان 
حقابه کشاورزی نداشته و یا دارای سهم آب کمی بوده ، سهم آب 

کشاورزی در نظر گرفته شده است.
محمدعلی نیکبخت افزود: حداقل سهم حقابه در نظر گرفته شده 

برای این افراد، حقابه کشت در سطح ۳هزار مترمربع است.
وی تصریح کرد: با این اقدام، براساس مطالعات انجام شده حدود 
۱۰ هزار بهره بردار سیستانی به ۶۵ هزار نفر کشاورز بهره مند از 

طرح ۴۶هزارهکتاری دشت سیستان اضافه خواهد شد.

اعمال قانون ۶۰ هزار خودرو در پایتخت•
تهران: معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری تهران 
اعالم کرد: در شــب دوم 
طــرح محدودیــت تردد 
خودرو  هزار  کرونایی ۶۰ 
به دلیل تردد در ســاعات 
طریــق  از  ممنوعیــت 

دوربین های تردد شمار اعمال قانون شدند.
ســیدمناف هاشــمی گفت: با توجه بــه محدودیت هایی که از 
روز شــنبه اجرا شــده تراکم جمعیت در خطوط مترو کاهش 
چشمگیری داشته و تنها در خط ۵ مترو )کرج - گلشهر( در عصر 

شاهد تراکم جمعیت بوده ایم.
وی افزود: در این شرایط رصد تردد در اتوبوس ها و ایستگاه های 

مترو نشان از کاهش سفرها دارد. 

 اجرای هزار پروژه •
در مناطق محروم استان فارس

شیراز: فرمانده سپاه فجر فارس گفت: بیش از هزار برنامه توسط 
گروه های جهادی در مناطق محروم شــیراز در راســتای توزیع 

عادالنه خدمات و رفع محرومیت اجرایی شده است.
سردار یداهلل بوعلی بیان کرد: براساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته بیش از یک هزار برنامه توســط گروه های جهادی در 
مناطق محروم اجرایی خواهد شــد این در حالی اســت که 
محرومیت در کالنشــهر شیراز بســیار زیاد است و گروه های 
جهادی باید حضور مؤثری در راستای از بین بردن محرومیت 

در این مناطق داشته باشند.

 فعالیت تجاری •
در مرز شلمچه برقرار است

فرماندار  خوزســتان: 
اشاره  با  ویژه خرمشــهر 
به ممنوعیت تردد مسافر 
و زائــر از مرز شــلمچه، 
گفت: مرز شــلمچه برای 
فعالیت هــای تجــاری و 

بازرگانی باز است.
محمد حیدری در خصوص محدودیت در تردد از مرز شلمچه، 
اظهار کرد: مرز شــلمچه برای فعالیت های تجاری و بازرگانی 
باز اســت و روزانه کامیون ها درحال تردد هستند و تجارت ما 

برقرار است.
وی با بیان اینکه فعالیت های بازرگانی از طریق مرز شــلمچه در 
حال انجام است، تأکید کرد: مرز تنها برای فعالیت های تجاری باز 

است، اما تردد مسافر و زائر از مرز شلمچه ممنوع است.

مطالبه کشاورزان اصفهانی از مسئوالن

»نصف جهان« در انتظار زنده شدن زاینده رود 
اصفهان: کشاورزان و باغداران مناطق شرق 
اصفهان ازجمله زیار، ورزنــه، اژیه، کرارج، 
براآن شــمالی، براآن جنوبی و خوراسگان 
و همچنین  شهرســتان های غربی شــامل 
لنجان  نجف آباد، فالورجان، خمینی شــهر، 
و مبارکه ازجمله مناطقی هســتند که بارها 
بــرای تعییــن حقابه زاینده رود دســت به 

تجمع زده اند.
تجمع بسیاری از کشاورزان در ماه گذشته 
با حضور در روســتای »وجاره« در شــرق 
اصفهــان نیز در ادامه همیــن مطالبه گری 
مردم در راستای تأمین حقابه ها از رودخانه 

زاینده رود بود.
گفتنی اســت زاینــده رود عالوه بــر جاذبه 
تفریحــی و فرهنگی، همواره نقشــی مؤثر 
در کشــاورزی و اقتصاد منطقه به ویژه شرق 
اصفهان و هستی تاالب گاوخونی داشته که 
اقلیمی، خشکســالی های  تغییرات  به علت 
متوالی، تراکم جمعیت و افزایش برداشــت 
بی رویه به یک رودخانه فصلی تبدیل شــده 
و در محل پایین دست در فصول گرم به ویژه 

تابستان با خشکی مواجه شده است. 
حال جمع زیادی از کشــاورزان خواســتار 
توقف برداشت های غیرقانونی قبلی و جدید 

از رودخانه زاینده رود هستند.

امنیت شغلی س
علی رحمتی یکی از کشــاورزان این منطقه 
به خبرنگار ما گفت: متأســفانه در حاشــیه 
رودخانــه زاینده رود آن قدر موتورپمپ نصب  
شــده اســت که اگر تمام ســال هم در آن 
آب رها شــود فکر نمی کنم قطــره ای برای 

کشاورزان باقی بماند.
وی بیان می کند: بســیاری از صنایع از این 
رودخانه آب برداشت می کنند و بدون اینکه 
سهمیه آب برای استان ها و همچنین صنعت 
مشخص شود هر شــخصی به هر مقدار که 
می تواند از این رود بزرگ آب می کشــد که 
متأسفانه معیشت و همچنین امنیت شغلی 

کشاورزان به مخاطره افتاده است!
وی عنوان می کند: براســاس قانون هرگونه 
بارگــذاری جدید روی زاینــده رود ممنوع 
اســت و صنایع بزرگ اصفهان حق برداشت 

معینی  و  مشــخص  حجم 
از آب زاینــده رود را دارند 
اضافه اخالقی  برداشــت  و 
باید  و  نیســت  و شــرعی 
این موضــوع خیلی جدی 

بررسی شود.

تعیین تکلیف برداشت آبس
گفتنی اســت کشــاورزان 
اصفهانی بارهاست با شرکت 
در تجمع های مسالمت آمیز 
خواستار توقف برداشت های 
از  غیرقانونی قبلی و جدید 

رودخانه زاینده رود هستند.
در همیــن راســتا عضــو 

هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان 
اصفهان به ما می گوید: تشکیل ستاد احیای 
زاینده رود مشابه ستاد احیای دریاچه ارومیه 
با اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی با حضور 

صنف کشاورزی ضروری است.
حســین محمدرضایی بیــان می کند: مردم 
منطقه خواهان توقف در انتقال های پیشین 
 از زاینــده رود و توقــف طرح برداشــت آب 
بن- بروجن و طرح های جدید برداشت آب از 

زاینده رود هستند.
وی ادامه می دهد: کشــاورزان منطقه حتی 
خواهان بازگشــت خط مرزی اســتان های 

اصفهــان و چهارمحــال و 
بختیاری به مرز اولیه خود 
در قبــل از ســال ۱۳۷۰ 

هستند.
اجتماع  به  اشاره  با  رضایی 
زمینه  این  در  کشــاورزان 
گفت: پیشــتر مقرر شــده 
بــود وزارت نیــرو پس از 
تونل های ســوم  راه اندازی 
کوهرنگ و بهشــت آباد به 
دیگر اســتان های کشور و 
بخش ها اجازه برداشت آب 
از زاینــده رود را بدهد، اما 
سال هاست بدون راه اندازی 
این طرح ها، اجازه برداشت 
از محــل حقابه های ما به آن ها داده  شــده 

است.
وی افزود: کشــاورزان خواســتار جمع آوری 
تمامی پمپاژهــا و قطع برداشــت حقابه ها 
از زاینده رود بودند کــه به ناچار برای امکان 
ادامه زندگی و اشــتغال و معاش کشاورزان 
از هم اکنــون جمــع آوری پمپاژهای صنایع 
اصفهان و استان های دیگر را شروع می کنیم. 
وی درخواست تشکیل کارگروه ویژه اجرای 
مصوبات شورای عالی آب و دیگر مصوبات و 
قوانین مرتبط با آب و زاینده رود در استان را 
بخشی از خواسته های کشاورزان عنوان کرد.

پرسش های مطرح س
دکتر ناصر حاجیان که به تازگی پژوهش های 
خــود را در قالــب کتابی به نام مشــکالت 
زاینده رود؛ پرســش ها و پاســخ ها به چاپ 
رسانده است، پیشــنهاد می کند: برای رفع 
مشکل کمبود آب در حوضه آبریز زاینده رود، 
مســئله افزایش راندمان، توســط مسئوالن 
ذی ربط به خصوص کارشناسان وزارت نیرو و 
جهاد کشاورزی، به عنوان یک راهکار حذف 
شــود، زیرا در چنین حالتی حل مسئله به 
بیراهــه تمایل کرده و مشــکل اساســی و 
نارضایتی هــای بــه وجود آمــده در ارتباط 
با عــدم تأمین حقابه داران کشــاورز، نه تنها 
حل نمی شــود، بلکه با گذشت زمان احتماالً 

افزایش می یابد.
وی بیان می کند: در سال های اخیر با افزایش 
مصرف آب آشامیدنی، صنعت و انتقال آب به 
شهرهای خارج از حوضه زاینده رود از قبیل 
یزد، کاشان، نائین و برداشت های غیرقانونی 
بین ســد زاینده رود و پل کله، موجب شده 
آب اختصاصی به اراضی کشــاورزان کاهش 

چشمگیری پیدا کند.
حاجیان عنوان می کند: رودخانه در بعضی از 
سال ها خشک  شده و آب زاینده رود و تونل اول 
کوهرنگ که ازنظر قانونی متعلق به حقابه داران 
بود، به مصارف ذکر شده که حقی از این آب 

نداشته اند، اختصاص  یافته است.
با توجه بــه آمار موجود حجم آب ســاالنه 
رودخانه زاینــده رود در مقاطــع مختلف و 
تونل اول و براساس قوانین و صورتجلسه های 
تهیه شده دراین ارتباط، اقدام به برآورد حقابه 
کشــاورزان حوضه زاینده رود شد، بر همین 
اســاس برای گزینه هــای مختلف و متصور، 
سهم آب کشــاورزان از رودخانه زاینده رود 
بین ۹۰۰ تا۱۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال 
بدســت آمد، با توجه به نتایج حاصل شده و 
برای جلوگیری از تضییع حق کشــاورزان و 
پایان دادن به اعتراض های آن ها، پیشــنهاد 
می شود در اولویت اول برای رعایت و احترام 
به مســائل شرعی و قانونی، در هر سال آبی، 
ابتدا حقابه کشــاورزان منظور شــود سپس 
باقیمانده آب موجود به مصارف آشــامیدنی، 

صنعت و بیرون حوضه اختصاص یابد.

کشاورزان اصفهانی 
خواهان توقف در 
انتقال های پیشین 

از زاینده رود و 
توقف طرح برداشت 

آب بن - بروجن 
و طرح های جدید 

برداشت آب از 
زاینده رود هستند

بــرشبــرش
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زنجان: درحالی که در نخســتین روزهای آذرماه جاری به دلیل 
برودت هوا و همچنین اعمال محدودیت ها پیش بینی می شــد 
شــاخص مصرف پایین آمده و عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، اما 
متأسفانه در کســری از ساعت برچسب های مرغ به کیلویی ۲۰ 
هزار تومان از ســطح مغازه های شــهر برچیده شد و بسیاری از 
فروشندگان بهتر دیدند تا از نصب قیمت جدید روی شیشه های 

فروشگاه خودداری کنند.
به گزارش خبرنگار ما شامگاه دوشنبه با افزایش قیمت بسیاری از 
کاالها مانند لبنیات، مرغ و همچنین تخم مرغ بسیاری از خریداران 

از شنیدن قیمت های جدید شوکه شدند.

افزایش نجومیس
گفتنی است همزمان با افزایش۱۰ هزارتومانی قیمت مرغ به ازای 
هر کیلو و همچنیــن اوج گرفتن قیمت تخم مرغ از کیلویی ۱۳ 
هزار تومان به ۱۸ هــزار تومان و تفاوت ۱۰ هزارتومانی هر کیلو 
گوشت گوسفند با روز قبل، این موضوع موجب تعجب بسیاری 

از شهروندان  شد.
به گفته بسیاری از شهروندان درحالی که تا شب گذشته هر کیلو 
پاچین ۲۹ هزار تومان، سنگدان ۱۶ هزار تومان و سینه مرغ فقط 
۳۵ هزار تومان قیمت داشــت، اما به  یکباره با تغییر قیمت ها هر 
کیلو پاچین به قیمت ۴۹ هزار تومان، سنگدان به وزن ۷۰۰ گرم 
بــه قیمت ۲۶ هزار تومان و در کمال تعجب قیمت ســینه مرغ 

بسته بندی شــده به ۵۴ هزار تومان در فروشگاه های عرضه مواد 
پروتئینی تعجب همگان را برانگیخت.

بسیاری از خریداران به گفته خودشان در دو روز گذشته از خرید با 
قیمت های جدید عاجز مانده و دست کشیده اند و این موضوع خود 
حاکی از بی انضباطی در ستاد تنظیم بازار و ناتوانی برخی مسئوالن 

در کنترل قیمت هاست.
گفتنی است بسیاری از شهروندان زنجانی مهر امسال نیز در تأمین 
مرغ با مشــکالت فراوانی روبه رو بودند و صف های طویلی را برای 

خرید مرغ متحمل شدند.
در این راستا یکی از شهروندان بابیان اینکه قیمت مواد پروتئینی 
و همچنین سایر خدمات حتی خدمات دولتی افزون بر ۴۵ درصد 

افزایش  یافته است، افزود: این در حالی است که دولت تصمیمی 
برای افزایش حقوق ها و دستمز ها آن هم بیش از ۲۰ درصد ندارد 

و این یعنی سقوط به زیرخط فقر!

خط  ونشان دادستان زنجانس
گفتنی است وارد آمدن شوک قیمتی در بازار مواد پروتئینی موجب 
شد تا دادستان عمومی و انقالب زنجان در پاسخ به اعتراض های 
مردمی و مطالبه این وضعیت، جهاد کشاورزی را موظف به تأمین 

مرغ گرم به قیمت مصوب بداند.
حجت االسالم محسن کرمی بابیان اینکه جهاد کشاورزی موظف 
به تأمین مرغ موردنیاز استان به قیمت مصوب است، اظهار کرد: 
عرضه مرغ در استان تا به امروز با نرخ ۲۱ هزار تومان بوده که در 

سایر استان ها حتی با قیمت ۳۴ هزار تومان عرضه می شود.
دادستان زنجان بابیان اینکه باید مشخص شود آن مقدار نهاده های 
دامی که براساس ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی از سوی جهاد کشاورزی 
به تولیدکنندگان داده، تحویل کدام تولیدکننده شده است؛ ازاین رو 
به همان میزان که نهاده یارانه ای توزیع  شده بایستی از مرغداران و 

کشتارگاه مرغ به نرخ مصوب برای استان تأمین شود.
وی تأکید کــرد: هرگونه کوتاهی در این زمینه به معنی تضییع 
سرمایه های عمومی، بیت المال و تضییع حقوق شهروندان بوده 
و بر اساس قوانین مربوطه و دستورالعمل مجازات ترک فعل قابل 

 تعقیب است.

برای چندمین بار متوالی در زنجان

قیمت مرغ پر کشید؛ دادستان هشدار داد

گزارشگزارش

79۶۴جدول
zadehalireza@gmail.com
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۱. کارگردان جنجالي امریکایي خالق »اسکندر« 
که ســابقه حضور در جنگ ویتنام را هم دارد- 
قوم ایراني ۲. ســرزمین بلقیس- داراي عقیده 
مشترک- مکسر ۳. صندلي اسب- سازشاکي- 
... از نســیم پرســید- حرف همراهي ۴. پرنده 
 شــناگر- ذرات زیراتمــي کــه داراي خواصی 
 ضد خواص ذرات ماده طبیعی هستند- گمان 
 - اگــر  مخفــف   شــگفتي-  صــوت   .۵
»آتش«+»صــوت ندا« ۶. خــراش کوچک- از 
اعیاد بزرگ اســالمي- نوعي گوشــت مرغوب 
 کبابي ۷. ظالــم- طاغوت هم عصر ابراهیم»ع« 
۸. کتابي در زمینه تربیت از روسو – تراوش کننده- 
هزاروصدویازده ۹. شــادمان خودماني- زمین 
شیب دار ۱۰. رانده شده از درگاه خداوند- بدبخت 
و بیچاره- نیمه دیوانه ۱۲. آخرین عدد ترتیبي 
 یک رقمــي- رود آرام- محصــول آب وصابون 
 ۱۲. برچســب تجاري کاال- متقــي- هجران 
۱۳. درخــت انگور- حاکــم- تعجب خانمانه- 
همگان ۱۴. مدخل- واحد وزن الماس- غمگین 
۱۵. چرخــه- روادید گردشــگري کــه براي 
چهارکشور ایران ، ترکیه ، سوریه و عراق وضع شده

۱. نام ها- جانور غارنشــین- پهلوان لشــکر 
توران که دربند رســتم  شد ۲. عضو صورت- 
طریقه- مکاني مقدس در مکه- نوعي زردآلوي 
مرغوب ۳. تعداد بازیکنــان هر تیم در زمین 
فوتبال- انفجار بزرگ که آن را منشــا پیدایش 
جهان مي دانند- قورباغه درختي ۴. طالیه دار 
اعداد- خواب نیمــروز- الگو ۵. قرض و دین- 
دایره اي شــکل- رنگي از خانواده زرد ۶. عزیز 
عــرب- چندین ضربه- متحــرک ۷. غربال- 
نشــاني- یکي از دوجنــس- از مبطالت روزه 
۸. زمان فرنگي- نوشــتن- کانالي که دریاي 
ســرخ را به مدیترانه وصــل مي کند ۹. حرف 
پیروزي- دم و لحظه- پیشــگاه خانه- ستاره 
 ۱۰. بــي آن نباید بــه آب زد- حر- صوت ندا 
۱۲. همســر زنــان را گوینــد- ذره بــاردار 
شیمیایي- تشنگي ۱۲. پایتخت کشور اژدها- 
 جشن سنتي مردم ایل بختیاري- نت چهارم 
۱۳. آسیاب- نقاشي روي شیشه- دیار کریمان 
 ۱۴. جایگاه- گاز حیاتي- پنهاني- حیوان وفادار 
بســکتبال-  در  خطایــي  شــراکتي-   .۱۵ 

شهر زعفران

  عمودی  افقی
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